Zápis z 3. zasedání výboru JČMF ze dne 23. května 2015 v Praze
Přítomni:
Místopředsedové JČMF: J. Dolejší, D. Hrubý;
Předsedové sekcí (společností): L. Dvořák, E. Fuchs, B. Maslowski;
Předsedové poboček: J. Beránek, J. Bouchala, J. Duda, R. Hašek, P. Hofmanová (za J. Šimsovou), M. Klouček,
L. Koudela, P. Masopust, M. Musílek, K. Ryška, L. Sedláček, A. Šolcová, M. Šulc;
Ostatní členové výboru: P. Calábek, E. Davidová, Ja. Dittrich, Ji. Dittrich, J. Fiala, D. Hlubinka, J. Kříž,
J. Rákosník, S. Pošta, A. Trojánek, A. Wižďálek;
Kontrolní komise: P. Dolanský, K. Lepka, D. Čermák;
Hosté:
M. Libra;
Omluveni:
J. Kubát, J. Mlynář, J. Kočvara, J. Molnár, J. Šimsová, J. Bielčík, M. Lávička, J. Novotný, J. Šimša, M. Šimůnková, J. Valenta, E. Zelendová, H. Durnová, M. Miler;
Program:
1. Zpráva o činnosti předsednictva v uplynulém období
2. Zpráva o hospodaření za rok 2014
3. Zpráva kontrolní komise
4. Zpráva o činnosti sekcí JČMF
5. Programové cíle JČMF v tomto volebním období
6. Členské záležitosti
7. Změna organizačního a jednacího řádu poboček
8. Ohlasy na "Setkání mladých"
9. Zpráva o soutěžích, schválení návrhu složení ústředních komisí MO a FO
10. Různé
Zasedání řídil místopředseda JČMF J. Dolejší. V úvodu byla minutou ticha uctěna památka kolegů zemřelých
v uplynulém období: Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (Praha MO), Věra Tůmová (Ústí nad Labem), Mgr. Jaruška Slabá (Praha PO), RNDr. Jiří Drahokoupil, CSc. (Praha FO), Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (Brno). Poté J. Dolejší představil novou sekretářku V. Holickou.
ad 1. J. Dolejší informoval o jednání předsednictva výboru v uplynulém období:
Zástupci PV se zúčastnili valné hromady nakladatelství Prometheus v souvislosti s úpravou smlouvy společnosti, aby byla v souladu s novým občanským zákoníkem.
Byl založen nový účet u Fio banky. U tohoto účtu jsou vybírány nižší bankovní poplatky než stávající účet u
České spořitelny.
Bylo provedeno výběrové řízení na obsazení místa sekretářky. Místo bylo obsazeno od 9. března.
PV přijalo stanovisko JČMF a SUMA k jednotným přijímacím zkouškám.
Byly zahájeny přípravy na setkání zástupců JČMF a JSMF, které se má uskutečnit v říjnu.
PV nominovalo A. Valkárovou na Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.
Kvůli dlouhodobým problémům bylo rozhodnuto o ukončení spolupráce s účetní p. Zahradníkovou. Na účetní služby bude vypsáno výběrové řízení.
PV se podílelo na řešení konfliktní situace ohledně pedagogického oddělení pražské pobočky a krajské komise MO. K tomu A. Šolcová uvedla, že situace je stále stejná, činnost oddělení je zmrazena, a pobočka se pokouší situaci vyřešit.
Pod hlavičkou JČMF vydal M. Křížek knihu o alternativní teorii antigravitace. Kniha obsahuje pasáže, které
vzbudily nelibé reakce některých fyziků. Vzhledem k tomu, že kniha byla vydána bez vědomí PV a ani neprošla
řádným nezávislým recenzním řízením, rozhodlo se PV jménem JČMF od této knihy distancovat.
Závěrem J. Dolejší informoval, že se RVS bude pravděpodobně transformovat na poradní orgán AV ČR.
ad 2. Hospodář S. Pošta představil závěrečný přehled hospodaření JČMF v roce 2014, v příloze.
Mj. uvedl, že letos bude podpora ČEZ snížena na polovinu a že vzhledem k tomu, že končí platnost rámcové
smlouvy, je pravděpodobné, že tato podpora bude postupně utlumena. D. Hrubý a J. Kříž zmínili, že zástupci
ČEZ mají zájem na hodinové prezentaci na přípravných soustředěních MO a FO.
K pokutám S. Pošta vysvětlil, že došlo k nedodržení rozpočtové kázně u některých projektů kvůli neuznání
nákladů a ke zpoždění plateb za zdravotní pojištění a že potřebné kroky k nápravě a prevenci už byly provedeny.

Zisk za rok 2014 činí 481 tis. Kč., na zisku se výrazně projevilo 510 tis podílu ze zisku nakladatelství Prometheus.
V roce 2014 byly vybrány příspěvky na další léta ve výši 93 tis. Kč. Pro srovnání, příspěvky na rok 2014
předplacené v předchozích létech odpovídají částce 32 tis. Kč.
S. Pošta také zdůraznil, že se v nejbližších měsících očekává uzavření účtu u České spořitelny.
J. Rákosník varoval před bagatelizací situace, kdy výběr příspěvků na více let dopředu může způsobit pokles
příjmů v dalších letech v řádu desetitisíců Kč. J. Dittrich doporučil, aby se namísto jednoročního výsledku hospodaření vzala v potaz bilance za několik let. Ztráty z některých let jsou kompenzovány přebytky v jiných a
dlouhodobá bilance je vyrovnaná.
ad 3. Zprávu kontrolní komise přednesl P. Dolanský, v příloze.
Zpráva o hospodaření byla schválena poměrem hlasů 31 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Zpráva kontrolní komise byla schválena poměrem 28-0-1.
ad 4. B. Maslowski za ČMS uvedl, že sekce vyhlásila soutěž na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy Z 16
přihlášek podpoří 8 v celkové výši 40 tis. Kč. Jednotlivé akce získají podporu od 4 do 7,5 tis. Kč. Letošní SVOČ
bude na Slovensku. Závěrečná konference bude mít 5 matematických a 3 informatické sekce Pozval přítomné na
přednášku doc. Vojtěcha Kolmana z FF UK Matematika a filosofie, která se uskuteční 8. června v refektáři MFF
UK. J. Rákosník představil společnost ICIAM - mezinárodní společnost průmyslovou a aplikovanou matematiku, s níž ČMS jedná o členství. Kolektivní příspěvek 175 USD zaplatí sekce z vlastních fondů. Při té příležitosti
připomněl založení odborné skupiny EU-MATHS-IN - Česká síť pro průmyslovou matematiku.
Za ČFS uvedl J. Dolejší, že ČFS uzavřela smlouvu o recipročním členství s Americkou fyzikální společností.
Inspirována ČMS vypsala ČFS také soutěž pro mladé do 30 let. ČFS se angažuje v instalaci pamětní desky
E. Macha na budově rektorátu UK, jedná se s památkáři, instalace je plánována na únor příštího roku.
Za FPS promluvil L. Dvořák. Sekce zorganizovala v dubnu konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů
fyziky 7. a konferenci Elixír do škol. Na letošní rok sekce dále chystá: soutěž prací v didaktice fyziky, jubilejní
20. veletrh nápadů učitelů fyziky a seminář Jak získat žáky pro fyziku. Na tři chystané akce získala sekce dotaci
od nadace Depositum Bonum, na každou po 10 tis. Kč. Konferenci Elixír do škol zaplatila nadace celou. Dále si
postěžoval, že pro provádění vzdělávací politiky chybějí data o kvalifikovaných učitelích v ČR. Sekce se pokusí
získat potřebná data od MŠMT. A. Trojánek navrhl, aby se sekce obrátila i na školní inspekci. D. Hrubý doporučil, aby při této příležitosti JČMF podpořila zřízení registru učitelů.
E. Fuchs za SUMA zmínil jen větší akce se stovkami účastníků a to konference: Jak učit matematiku žáky ve
věku 10-16 let a Využití počítačů ve výuce matematiky. SUMA v poslední době více zaměřila na výuku matematiky na základní škole a za tímto účelem připravila řadu didaktických materiálů.
ad 5. K programovým cílům D. Hrubý doporučil podchytit dobré učitele z praxe, tedy znát a přilákat k činnosti
v JČMF konkrétní osoby. Dále připomněl sestavení skupiny recenzentů učebnic matematiky a fyziky. K problematice vzdělávacích programů by JČMF mělo provést konkrétní kroky - např. zaslat dopis MŠMT ohledně nedostatečných hodinových dotacích matematiky. Opakovaně poukázal na potřebu hlubší spolupráce s nakladatelstvím Prometheus, JČMF by mělo mít zájem na činnosti nakladatelství, ne jen na zisku. JČMF by se ve vlastním
zájmu měla prosazovat i mezi „mediálními školskými experty“, nejen v poradních sborech exekutivy - MŠMT.
Audit časopisů zatím proveden nebyl ani hodnocení jejich kvality. E. Davidová doporučila vyjádřit MŠMT podporu jednotných přijímacích zkoušek. J. Dolejší uložil sekcím za úkol, aby v této i v podobných situacích navrhly stanovisko, které by mohlo být deklarováno jako stanovisko celé JČMF před MŠMT i médii.
ad 6. J. Fiala přednesl stručnou statistiku členství. Počet individuálních členů kolísá kolem 2100. Studentů
s bezplatným členstvím máme 154, ovšem letos ještě nedošlo k náboru studentů za soutěže. Kolektivních členů
máme 136. Pět středních škol z JČMF vystoupilo. Na dotaz J. Rákosníka zdali jim JČMF poskytovala nějaké
služby, J. Fiala, že ano v souladu s uzavřenými smlouvami o členství.
Na výzvu J. Rákosníka J. Fiala stručně předvedl některé užitečné funkce systému členské evidence.
ad 7. J. Fiala představil důvody nutné k změně organizačního a jednacího řádu poboček a také kroky, které PV
plánuje pro potřebné zavedení chybějících údajů za pobočky a sekce ve spolkovém rejstříku. Nejzazší termín pro
podání návrhu 1. ledna 2017.
PV schválilo poměrem hlasů 28-1-0, aby do čl. 10 organizačního a jednacího řádu poboček byl doplněný
4. bod ve znění: "4. Pobočky s vlastní právní subjektivitou, tzv. pobočné spolky, ručí samy za své případné dluhy."
ad 8. B. Maslowski uvedl, že setkání mladých se uskutečnilo v MÚ AV ČR 24. dubna za účasti předsedů JČMF,
ČMS a ČFS sekcí. Setkání moderoval L. Pick, dvě populární přednášky přednesli J. Šístek a D. Scheirich, po

přestávce následovala beseda. Způsoby komunikace vlastní mladým členům, např. Facebook. Uvedl, že studenti
vnímají velký rozdíl mezi středoškoláky a vysokoškoláky.
A. Šolcová doporučila založení účtu na Twitteru.
ad 9. P. Calábek stručně připomněl matematické soutěže. Ke jménu J. Zhoufa v předloženém návrhu uvedl, že
má být členem ÚK MO z titulu předsedy krajské komise, do které byl jmenován krajským úřadem. Na předsedu
pražské krajské komise MO byl navržen pražskou pobočkou.
Návrh složení ÚK MO byl schválen poměrem hlasů: 23 - 3 - 4.
Návrh složení ÚK FO představený J. Křížem byl schválen jednomyslně.
Různé
Výbor schválil složení konkurzní komise pro výběrové řízení na místo vedoucího redaktora PMFA. Přednesl
návrh PV jmenovat do komise stávajícího redaktora M. Křížka. D. Hrubý navrhl, aby ve výběrové komisi byli
předsedové sekcí, což přítomní předsedové sekcí přijali. Komise byla ustanovena ve složení L. Dvořák,
E. Fuchs, M. Křížek, B. Maslowski, J. Mlynář poměrem hlasů 26-0-4.
Výbor zevrubně prodiskutoval žádost na příspěvek 30 tis. na tištěné vydání MFI - 5x ročně po 100 ks pro
archivní účely. Několikrát byla situace v MFI srovnávána s ostatními časopisy vydávanými za podpory JČMF.
J. Rákosník doporučil zjistit, k čemu je třeba 100 výtisků, když na povinné výtisky a pro knihovny spřátelených
ústavů by stačilo méně. E. Fuchs poukázal na fakt, že ohledně vydání by JČMF měla jednat s vydavatelem, nikoli redakcí.
D. Hrubý se pozastavil nad nerovným hodnocením publikační činnosti ve výzkumných a didaktických oborech.
S. Pošta uvedl, že podle jeho zjištění by pojištění odpovědnosti pro celou JČMF mohlo být ve výši cca 10 tis.
Kč za rok, ovšem doposud se mu nepodařilo zjistit, za jaké události by pojišťovny hradily pojistná plnění, zvláště vzhledem k tomu většina účastníků akcí pořádaných JČMF není našimi členy. Přítomní se vyslovili pro další
jednání o pojištění poměrem hlasů 29-1-1. J. Rákosník doporučil zjistit nabídky prostřednictvím makléřské společnosti.
J. Fiala uvedl, že dle sdělení J. Valenty uvázla jednání o oživení terminologické komise pro fyziku na mrtvém bodě.
Zapsal J. Fiala.
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
místopředseda JČMF

