
Zápis ze 152. (6.) schůze výboru MVS JČMF dne 28. dubna 2004

Přítomni: J. Bouchala, M. Čadek, J. Fiala, J. Franců, D. Hlubinka, M. Kopáčková, J. Kratochvíl, J. Rá-
kosník

Omluveni: P. Girg, M. Krbec, B. Maslowski, L. Pick, S. Staněk

Hosté: P. Pech

Program: 1) Zřízení odborné skupiny pro geometrii a grafiku
2) EMS weekend
3) SVOČ
4) Uzavření smluv o vzájemné spolupráci
5) Návrh komitétu pro matematiku
6) Členská základna
7) Různé

ad 1) Schůzi zahájil předseda sekce J. Kratochvíl, přivítal přítomné a představil Doc. RNDr. Pavla
Pecha, CSc., jako zástupce skupiny sdružené kolem Komise pro geometrii a počítačovou grafiku JČMF,
která projevila zájem o začlenění do MVS ve formě odborné skupiny.

Doc. Pech, představil současné cíle a aktivity zájmové skupiny pro geometrii a grafiku:

• podpora výzkumu a studia v oborech geometrie a počítačové grafiky
• sledování možností aplikací (robotika, CAGD — Computer Aided Geometric Design, počítačová
grafika)

• odpovědnost za vzdělávání v geometrii
• každoroční pořádání oborové konference (letos již 24. ročník)
• zastupování v mezinárodní oborové společnosti (ISGG — International Society for Geometry and
Graphics)

Výbor shledal, že tyto aktivity a cíle odpovídají záměrům sekce pro podporu národní matematiky a
jednomyslně odsouhlasil předložený návrh na ustanovení České společnosti pro geometrii a grafiku jako
odborné skupiny MVS JČMF.

Výbor přislíbil, že v budoucnu bude možné využívat organizačního zázemí sekce pro pořádání oborové
konference a zvážil možnost uhrazení části poplatků za odběr časopisu Journal for Geometry and Gra-
phics. V souvislosti s ustanovením odborné skupiny výbor požádal kol. Pecha o sestavení výboru skupiny
(dle organizačního řádu sekce) a aby zároveň vyzval stávající příznivce geometrie a grafiky k členství v
MVS.

ad 2) J. Kratochvíl informoval výbor, že EMS potvrdila záměr MVS uspořádat 3.-5. září 2004 v Praze
tzv. EMS Mathematical Weekend spojený se zasedáním exekutivy EMS.

Byly již ustanoveny čtyri sekce a vytvořena stránka konference na http://mvs.jcmf.cz/emsweekend/.
V současnosti probíhá příprava jednotlivých sekcí, sestavuje se seznam plenárních a zvaných řečníků a
upřesňují se názvy přednášek. Dohodnutý program sekcí bude v nejbližsích dnech vystaven na stránce
konference.

Ubytování je rezervováno v objektu Střediska vzdělávání katolické charity, dále ve vile Marna (pod sprá-
vou Akademie věd) a počítá se s rezervací několika míst v ubytovně HAMU. Výbor uložil J. Fialovi
přípravu registrace přes internet a informování české matematické obce o pořádání matematického ví-
kendu v oběžníku MVS.

Výbor zároveň rozhodl o uspořádání valné hromady MVS při této příležitosti (bude třeba schválit nový
návrh stanov, změnu názvu sekce a nový způsob placení členských příspěvků).

ad 3) J. Franců informoval o přípravě závěrečné konference SVOČ. Již jsou rezervovány posluchárny



pro vlastní soutěž, aula FSI pro slavnostní vyhlášení výsledků, a dostatečné kapacity pro ubytování a
stravování. Společenský večer proběhne na hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně.

Lze očekávat cca 25 prací z Čech a účast 20 soutěžících ze Slovenska. Zástupci Polska a Maďarska se
prozatím soutěže účastnit nebudou.

J. Kratochvíl dle návrhu výboru zahájí jednání o sestavení odborných porot.

ad 4) J. Kratochvíl seznámil porotu s návrhy Katalánské matematické společnosti (Societat Catalana
de Matemàtiques — SCM) a Španělské královské matematické společnosti (Real Sociedad Matemática
Española — RSME) o uzavření smluv o vzájemné spolupráci a recipročním uznávání členství. Vzhle-
dem k tomu, že již úspěšně funguje česko-katalánská spolupráce v oblasti kombinatoriky (J. Nešetřil) a
česko-španělská v oblasti difrencální geometrie (O. Kowalski), výbor doporučil obě smlouvy k podepsání
předsednictbu JČMF. Reciproční členství by mělo být řešeno podle stejného vzoru jako reciproční člentví
v AMS/EMS, a výbor pověřil J. Kratochvíla projednáním návrhu na výboru předsednictva Jednoty.

ad 5) Výbor schválil nominaci Prof. RNDr. Zdeňka Dostála, CSc. (VŠB-TU) do Národního komitétu pro
matematiku. O kandidátu zastupujícím statistiku se stále jedná.

ad 6) J. Fiala seznámil přítomné s devíti žadateli o členství v MVS:
6987 Doc. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (VŠE v Praze)
6995 Mgr. Martin Lanzendörfer (MFF UK v Praze), mimořádný člen
7001 Ing. Michal Beneš (FSv ČVUT v Praze)
7002 Mgr. Aleš Krob (FSv ČVUT v Praze)
2683 Mgr. Pavel Leischner (PF JČU v Českých Budějovicích)
3969 Doc. RNDR. Pavel Pech, CSc. (PF JČU v Českých Budějovicích)
4362 Dr. Robin Thomas (Georgia School of Technology, Atlanta, USA)
3306 Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. (FSv ČVUT v Praze)
5841 Mgr. Roman Hušek (PF JČU v Českých Budějovicích).

Všichni žadatelé byli jednomyslně přijati za členy MVS.

Ukončení členství:
6308 Ing. Petr Ječmen — na vlastní žádost
3747 Otakar Blahník — pro neplacení příspěvků
6356 Jiří Kupec — pro neplacení příspěvků
4127 RNDr. Josef Římánek, CSc. — pro neplacení příspěvků
0384 Doc. RNDr. Jindřich Veverka, CSc. — pro neplacení příspěvků.

Žádost o členství kol. Čapka z minulé schůze nebyla schválena, neboť dosavadní korespondence zůstala
bez odpovědi.

Členská základna sekce má tímto 373 členů.

ad 7)

• D. Hlubinka informoval o možnosti vystavení mezinárodní kreditní karty k účtu MVS pro usnadnění
platby konferenčních poplatků členů sekce. Účtárna MFF UK by byla ochotna uhradit fakturaci
MVS, pokud by byla podložena dobropisem žadatele o převod. Výbor uložil D. Hlubinkovi, aby zjistil
podmínky České spořitelny pro vydání takové karty a do příští schůze projednal s hospodářem MVS
L. Pickem, zdali by administrativa spojená s platbami byla únosná.

• D. Hlubinka informoval o příspěvku za pořádání 31. Zimní školy abstraktní analýzy ve výši 500,–
Kč za administrativu spojenou s platbami prošlými přes účet MVS. Výbor navrhl, aby v příštích
případech byla sjednána výše příspěvku ve výši cca 1-2% z celkového obratu akce na účtu MVS.

Zapsal: J. Fiala


