Zápis ze 150. (4.) schůze výboru MVS JČMF dne 11. června 2003
Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, P. Girg, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, B. Maslowski, L. Pick,
J. Rákosník, S. Staněk
Omluveni: J. Bečvář, M. Čadek, M. Krbec
Hosté: M. Kopáčková, M. Tvrdý
Program:

1) SVOČ
2) Zpráva ze schůze výboru Jednoty
3) Různé

Schůzi řídil předseda výboru J. Kratochvíl dle programu:
ad 1) J. Kratochvíl přednesl zprávu o průběhu závěrečné konference SVOČ. Letos byla uspořádána
poprvé na Slovensku v Banské Bystrici Univerzitou Mateja Bela.
I letos byla velmi dobrá úroveň podaných prací, dohromady jich bylo podáno 47, z toho 29 z ČR. První
místa získali studenti z MFF UK v Praze (v sekcích Matematické struktury, Pravděpodobnost, Aplikovaná
matematika), z FMFI v Bratislavě (v sekci Matematická analýza) a z FI MU v Brně (v sekci Teoretická
informatika).
V návaznosti na dobré zkušenosti s obnovenou SVOČ byl vypracován návrh dohody mezi JČMF a JSMF
o společném pořádání SVOČ v příštích letech. Tato dohoda již byla schválena výborem JČMF, a budeli též přijata JSMF, bude pravděpodobně podepsána na konferenci slovenských matematiků v Jasné v
listopadu 2003. J. Kratochvíl nechal kolovat kopii této dohody, ke které výbor neměl žádné připomínky.
Organizátorům se letos podařilo získat podporu slovenského ministerstva školství ve výši 100 tis. SK.
Bylo by záhodno získat obdobnou pravidelnou podporu i v České republice. Výbor navrhne získat část
prostředků (cca 25 tis. Kč) z navýšené dotace Jednoty, byla diskutována možnost získání buď mezinárodního česko-slovenského grantu, nebo též podpory z Fondu rozvoje vysokých škol, popřípadě některého z
evropských grantů.
Závěrečná konference SVOČ v roce 2004 bude uspořádána na VUT v Brně, hlavním organizátorem bude
J. Franců. Výhledově se uvažuje o spolupráci i s Polskem, nikoli však pro příští ročník soutěže.
ad 2) J. Kratochvíl informoval o průběhu schůze výboru Jednoty, která se konala 31. května t.r. Na této
schůzi, jak již bylo zmíněno, byla odsouhlasena dohoda o pořádání SVOČ a schváleny změny řádu MVS
tak, aby byl řád uveden do souladu se stanovami Jednoty. Vzhledem ke zrušení kategorie mimořádného
členství v Jednotě byl na žádost výboru Jednoty upraven ještě i čl. 3. a 4. řádu MVS, t.j. tato kategorie
členství byla vypuštěna i z MVS. Výbor MVS shledal, že k tomuto úkonu má mandát poslední valné
hromady a pozměněný řád schválil. Členské příspěvky dosavadních mimořádných členů zůstávají beze
změn do příští valné hromady MVS. Zde by se měla tato přechodná situace vyřešit zavedením snížených
příspěvků pro mladé kolegy do 28 let a pro důchodce nad 65 let v souladu s politikou vybírání členských
příspěvků do Jednoty.
I letos byla MVS přiznána dotace Jednoty ve výši 24 tis. Kč na odborné aktivity. Vzhledem k tomu, že se
letos nepořádala SVOČ v ČR, ani se nechystá konference českých matematiků, je možné podpořit i jiné
aktivity. Mimo jiné bylo navrženo nakoupení věcných cen pro příští ročník SVOČ a uspořádání zvaných
přednášek — například ve spolupráci s centrem DIMATIA na již zavedených matematických kolokviích.
Oproti předchozím rokům získala letos Jednota dotaci zvýšenou o 70 tis. Kč. Jak již bylo uvedeno výše, pro
příští roky navrhneme alokaci části těchto prostředků na SVOČ. Na závěr své zprávy nechal J. Kratochvíl
kolovat zprávu o hospodaření Jednoty za rok 2002.
ad 3)
• J. Rákosník předal M. Kopáčkové čestné uznání udělené výborem Jednoty na sjezdu v Opavě.
• B. Maslowski informoval, že E. Matouškové byla předána poslední z cen pro mladé matematiky,

udělěná na konferenci ve Znojmě.
• J. Rákosník informoval, že MVS má k dispozici cca 160 bronzových a cca 40 stříbrných medailí
MVS a vyzval členy výboru k nominacím.
• Výbor projednal a jednomyslně odsouhlasil návrh D. Hlubinky na udělení bronzové medaile Prof.
Josefu Štěpánovi, DrSc. za dlouhodobé zásluhy o pěstování matematiky v Česku a návrh J. Rákosníka na udělení bronzové medaile Prof. Břetislavu Novákovi DrSc. za dlouhodobou práci v Jednotě.
• J. Rákosník upozornil, že brzy skončí čtyřleté funkční období národního komitétu pro matematiku.
V případě, že by některý ze stávajících členů nechtěl nadále působit v tomto komitétu, bude potřeba
navrhnout vhodného nástupce.
• J. Fiala seznámil výbor s dopisem V. Nováka o stavu matematického povědomí ve společnosti
a zahájil tím dlouhotrvající diskuzi, kterou vzhedem k pokročilé odpolední hodině J. Kratochvíl
navrhl dokončit ve vhodnějším prostředí a ukončil tím formální část schůze.
Zapsal: J. Fiala

