
Zápis ze 148. (2.) schůze výboru MVS JČMF dne 27. listopadu 2002

Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, P. Girg, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, B. Maslowski, L. Pick,
J. Rákosník, S. Staněk

Omluveni: M. Krbec, M. Čadek

Hosté: P. Řehák, V. Souček, I. Netuka, M. Tvrdý

Program: 1) Udělení Ceny MVS zbývajícím laureátům
2) Předání sjezdových vyznamenání udělených na sjezdu JČMF v Opavě
3) Hospodaření MVS
4) Členská agenda
5) Různé

Schůzi otevřel předseda sekce J. Kratochvíl a uvítal přítomné. Poté poděkoval děkanovi MFF UK I. Netu-
kovi za pohostinnost a poskytnutí seminární místnosti pro schůzi výboru. Dále poděkoval D. Hlubinkovi a
J. Rákosníkovi za jejich aktivity během záchrany matematické knihovny MFF UK v době po povodních.

ad 1, 2) J. Rákosník předal Dr. Pavlu Řehákovi Cenu MVS pro mladé matematiky a související finanční
odměnu udělené na konferenci českých matematiků ve Znojmě. Zbývající oceněná Doc. RNDr. Eva Ma-
toušková, PhD. omluvila svou neúčast služební cestou mimo ČR a cena ji bude předána dodatečně. Poté
J. Rákosník pokračoval udílením sjezdových vyznamenání JČMF následovně:
Čestné členství převzal Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
Zasloužilé členství bylo uděleno RNDr. Bohdanu Maslowskému, DrSc., Prof. RNDr. Vladimíru Součkovi,
DrSc. a Doc. RNDr. Jaromíru Antochovi, CSc.
Pedagogickým vyznamenáním byl oceněn Doc. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Dalším oceněným, kteří se nemohli dostavit na zasedání schůze — Prof. Dr. Josef Král, DrSc., RNDr.
Marie Kopáčková, CSc., Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. — bude vyznamenání předáno při vhodné
příležitosti.

Poté prof. Netuka poděkoval za udělení čestného členství, a ve svém projevu vyjádřil, jak si tohoto ocenění
osobně velmi váží.

ad 3) Zprávu o hospodaření přednesl B. Maslowski. Konference českých matematiků skončila schodkem
12.166,- Kč, což je v souladu s plánovanými 15 tis. Kč. Ke dni 30. září činí stav účtu MVS 285.609,81 Kč.
Změna podpisových vzorů a předání účetnictví novému hospodáři L. Pickovi bude provedeno během dvou
týdnů.

Na závěr B. Maslowski seznámil výbor se záměrem převést 11 tis. Kč z účelově vázané dotace akademie
věd z fondu pro ostatní osobní náklady na fond služeb. Výbor schválil tento krok a pověřil B. Maslowského
provedením této transkace.

ad 4) J. Fiala seznámil přítomné s dvěma žadateli o členství v MVS:
2468 Doc. RNDr. Pavel Exner, DrSc. (UJF AV v Řeži),
6615 RNDr. Marta Štefánková, PhD. (MÚ SU v Opavě),
Oba žadatelé byli výborem jednomyslně přijati za členy MVS.

Na vlastní žádost vystoupili z MVS:
6035 Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc.
1886 Doc. Dr. Čeněk Zlatník, CSc.
3512 RNDr. Stanislav Hojek (i z JČMF).

Dále J. Fiala seznámil přítomné s výsledkem srovnávání databází členů MVS, a to jak ji vede JČMF na
straně jedné a MVS na straně druhé. Tyto databáze se shodují u 348 jmen.

Po odladění nesrovnalostí, jejichž správný stav bylo možné dohledat (30 změn), zbývá 10 kolegů, jejichž
členství v MVS má formální nedostatky (nepodané přihlášky apod.). Výbor uložil J. Fialovi tyto kolegy
kontaktovat, a případné chyby v databázích urovnat.



ad 5)

• SVOČ: J. Kratochvíl oznámil, že závěrečné kolo SVOČ 2003 se uskuteční ve dnech 27–29. května
2003 v Banské Bystrici. Hlavním organizátorem je tento rok kolega R. Nedela. Termín odevzdání
prací je 25. dubna 2003. J. Kratochvíl též shrnul možné způsoby financování aktivit spojených s
organizací SVOČ (odměny, cestovné) a bylo rozhodnuto, že přesný postup bude určen na příští
schůzi.

• Výbor apeloval na vyhledávání vhodných výročí pro propagaci matematiky s výrazným předstihem
kupříkladu za účelem prosazení výročí do plánu známkové tvorby České pošty.

• J. Fiala seznámil přítomné se stavem webových stránek sekce a požádal přítomné, aby mu pomohli
udržovat obsah stránek aktuální.

• J. Kratochvíl přednesl nabídku nakladatelstvi Taylor & Francis na možnost získání až 15% slevy
pro nákup knih členy MVS, pokud bude na stránkách MVS umístěn odkaz na nakladatelství. Výbor
přijal tuto nabídku, ale možnost získání 25% slevy za poskytnutí kontaktu na členy MVS odmítl.

• J. Kratochvíl seznámil přítomné s dopisem předsedy EMS R. Jeltsche o projektu digitální mate-
matické knihovny. J. Rákosník podal bližší vysvětlení o účelu projektu a o různých způsobech, jak
by se MVS mohla zapojit (finanční výpomoc, zajištění personálu pro přepisování textů, získávání
autorských práv apod.). Výbor pověřil L. Picka a J. Rákosníka aby delegovali zástupce MVS do
tohoto projektu a souhlasil, že MVS může uhradit část cestovních nákladů pro cestu delegáta na
schůzku projektu v únoru 2003.

• Vzhledem ke změnám ve stanovách JČMF bude třeba upravit i Organizační a jednací řád MVS.
Návrh připraví do příští schůze J. Kratochvíl a J. Rákosník.

Bylo dohodnuto, že příští schůze bude nejpozději v březnu, opět ve středu odpoledne.

Zapsal: J. Fiala


