
Zpráva o činnosti v roce 2010

pobočka JČMF Pardubice

V březnu se uskutečnily volby nového výboru pobočky, při nichž se složení výboru částečně
obměnilo (předseda: Libor Koudela, místopředseda: František Procházka, tajemník: Dušan
Čermák, hospodářka: Jana Plíšková, členové: Josef Kubát, Ludmila Machačová, Ludvík
Prouza, Kateřina Seinerová). Adresa pobočky se přesunula na Univerzitu Pardubice, kde je
činnost pobočky nyní více viditelná (pravidelné informace v univerzitním zpravodaji,
reprezentativní nástěnka, nové webové stránky v doméně univerzity). Z důvodu vysokých
poplatků se výbor pobočky rozhodl zrušit bankovní účet u České spořitelny a založit nový u
Poštovní spořitelny. Nejdůležitější akcí byl sjezd JČMF, který se konal v polovině roku
v Lázních Bohdaneč. 

Akce pořádané nebo spolupořádané pobočkou:

• SJEZD JČMF 2010 (28. 6. – 30. 6. 2010, Lázně Bohdaneč)

• Celostátní konference učitelů matematiky na gymnáziích (15. 9. – 17. 9. 2010,
Univerzita Pardubice)

• 6. celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol, středních
odborných učilišť a integrovaných středních škol „Tři dny s matematikou“ (13. 10. –
15. 10. 2010, Ústí nad Orlicí) 

• Cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech (Univerzita Pardubice):

o 25. 2. Jan Novotný: Z čeho je vesmír? (Temná hmota a temná energie)
o 25. 3. Petr Vopěnka: Vyprávění o dvou hlavních proudech matematiky
o 22. 4. Libor Koudela: Problém rektifikace ve vývoji analýzy
o 20. 5. Jan Novotný: Mach, Gödel a rotující vesmír
o 14. 10.Jaroslav Peregrin: Od Russella ke Gödelovi
o 11. 11.Jan Novotný: Časové smyčky v literatuře, ve vědě a ve filosofii
o 9. 12. Jiří Veselý: Poznámky k historii funkcionálních rovnic a jejich využití

Vedení vzdělávacích akcí pro učitele základních škol:

- Náchod (leden)
- Trutnov (duben)
- Hradec Králové (duben)
- Rychnov nad Kněžnou (duben – pro malý počet účastníků zrušeno)
- Pardubice (listopad)
- Trutnov (prosinec – pro malý počet účastníků zrušeno)
- Broumov (prosinec)

Další vzdělávací akce pro učitele matematiky SŠ se pro malý počet účastníků neuskutečnily.

Libor Koudela
předseda pobočky


