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Záznam z LXV. Akademického fóra 

http://jcmf.cz/osov 
 

Maturita z matematiky v letech 2015–2030 
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  15. října 2015, 14:00–17:00, 

v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 
1. Zahájení. Uvítání. Informace. 

LXV. Akademické fórum bylo zahájeno ve 14:15. M. Černohorský uvítal účastníky (příloha 
Z-2) a v úvodních informacích přečetl vyjádření vedení Jednoty českých matematiků a fyziků 
a vedení jejích sekcí, Společnosti učitelů matematiky a České matematické společnosti, došlá 
jako reakce na dopis s prosbami týkajícími se maturity z matematiky (Z-3). 

2. Dag Hrubý: Historie maturity a postavení matematiky v ní.   

Prezentace (Z-4) se 120 mimořádně obsažnými snímky, z nichž každý by svými hesly mohl 
být podkladem pro časově i obsahově náročný výklad, byla nástinem problematiky, v sou-
časné době pro naši vzdělávací soustavu vysoce aktuální. Samotný soubor snímků je svým 
obsahem a povahou zpracování nepochybně velmi vítaným studijním materiálem pro kaž-
dého, kdo se s odbornou vážností zabývá maturitní zkouškou z matematiky a jejím začleně-
ním do vzdělávacích programů.  

3. Diskuse. 

Vladimír Roskovec: Několik poznámek maturitě. 

Podklad k diskusnímu vystoupení V. Roskovce byl uveden v Záznamu z AF-LXIV (Z-8.10). 
Je k dispozici i na webových stránkách http://jcmf.cz/osov. Další diskuse proběhla volně bez 
předání nebo zaslání autorských charakteristik diskusních příspěvků k jejich dokumentaci.  

4. Výhled na další Akademická fóra. 
 

AF-LXVI „Dominanty roku 2016: [1] Ernst Mach (1838–1916) – [2] Zákon o výzkumu“ 
se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2015. 
AF-LXVII „Liessmannova Teorie nevzdělanosti a Praxe nevzdělanosti“ 
se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015. 
 
LXV. Akademické fórum skončilo v 17:00. 
 
29.10.2015 
 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
 
Přílohy: 
Z-0  Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXV. 
Z-1  Záznam z AF-LXV. 
Z-2  Účastníci AF-LXV. 
Z-3  Závěrečná korespondence k úloze 22. 
Z-4  D. Hrubý: Historie maturity a postavení maturity v ní. ppt-120  
Z-5  E. Řídká a kol.: Maturita. Matematika + Přijímací zkoušky. 
        (Příloha Z-5 se zasílá znovu pro vadnost dříve zaslaného souboru.) 

http://jcmf.cz/osov

