
Zpráva o činnosti České matematické společnosti,  pobočky Jednoty 

českých matematiků a fyziků, za rok 2013 

 

Složení výboru ČMS 

Oproti roku 2012 nedošlo ve výboru ČMS k žádným personálním změnám. Složení výboru se 

nachází na adrese http://cms.jcmf.cz/zapisy/volby13.pdf . 

 

Konference a semináře 

Česká matematická společnost  uspořádala v roce 2013 (nebo se podílela na uspořádání) 

celkem 3 mezinárodních konferencí nebo vědeckých akcí. Jedná se o  

a)  41st Winterschool in Abstract Analysis, section Real and Functional Analysis 

Mezinárodní matematická konference. Hlavní organizátoři: Holický, Kalenda, Tišer.   

Místo konání: Kácov, Doba konání: 12.1.-18.1.2013. Celkový počet  účastníků: 44. 

b) 41st Winterschool in Abstract Analysis, section Set Theory and Topology 

Mezinárodní matematická konference, hlavní organizátor: Tomáš Pazák. 

Místo konání: Hejnice, Doba konání: 26.1.-2.2. 2013, celkový počet všech účastníků: 82.  

 

c)  CSASC 2013 

Mezinárodní matematická konference organizovaná matematickými společnostmi České 

republiky, Slovenska, Slovinska, Rakouska a Katalánska.  Místo konání: Kopar ve Slovinsku,  

Doba konání: 9.6.-13.6. 2013.  Lokální organizátoři ze Slovinské matematické společnosti, 

zástupci ČMS v organizačním výboru: J. Kratochvíl a B. Maslowski. Celkový počet všech 

účastníků: 151.  

Soutěž  SVOČ v matematice 

Třináctý  ročník Soutěže vysokoškoláku ve vědecké odborné činnosti v matematice 

SVOČ 2013 byl podobně jako v předchozích letech vyhlášen ve spolupráci se 

Slovenskou matematickou společností JSMF. Závěrečné kolo se konalo v Opavě ve dnech 

21.5-23.5.2013.  Závěrečného kola se zúčastnilo celkem 61 prací. 

Projekt RVS 

ČMS ke své činnosti v roce 2013 využila dotaci ze státního rozpočtu ve výši 40.000 Kč, 

udělenou Akademií věd ČR prostřednictvím Rady vědeckých společností. 

 



Přednášky pro veřejnost 

Pokračovala série přednášek pro veřejnost nazvaná "Matematika a...", věnovaná aplikacím 

matematiky v jiných oborech lidské činnosti (či jen volných souvislostech s nimi). Jedná se o 

poměrně novou formu činnosti ČMS zaměřenou na širší veřejnost, která byla zahájena v roce 

2012 v souvislost s oslavami 150. výročí JČMF. V roce 2013 proběhly dvě přednášky: 

1. Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.: Matematika a český pravopis,  dne 9.12.2013, asi 80 

posluchačů, v refektáři MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1    

 

2. RNDr. Dag Hrubý: Matematika a maturita. Historie a současnost, 

dne 17.6.2013 , asi 50 posluchačů, v refektáři MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1 . 

 

Spolupořadatelem obou přednášek byla Matematicko-fyzikální fakulta UK. Obě přednášky 

vzbudily značný zájem a byly poměrně hojně navštívené. Výbor ČMS počítá s tím, že tuto 

formu činnosti bude dále rozvíjet a zdokonalovat její propagaci v široké veřejnosti.    

 

 

 

Evropská matematická společnost 
 

V rámci svých obvyklých aktivit se ČMS účastnila činnosti Evropské matematické 

společnosti a zprostředkovala individuální členství zájemcům ze svých řad. ČMS v průběhu 

roku 2013 přijala etický kodex  (Code of Practice) k publikování v matematice, vypracovaný 

etickou komisí EMS.  Pokračovala spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na 

přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt MATH. Pokračovaly práce na 

digitalizaci matematické literatury. Předseda B. Maslowski se zúčastnil setkání předsedů 

evropských matematických společností v Aarhusu dne 6.4.2013.  

  

  


