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Zápis ze 203. (3.) schůze výboru ČMS dne 19. října 2022 konané hybridně v knihovně MÚ AV ČR a prostřednictvím 

platformy Zoom. 

Přítomni: J. Bouchala, Ľ. Dvořáková, B. Maslowski, L. Pick, M. Plešinger, J. Rákosník, T. Roskovec, P. Stehlík, 

S. Tomiczková, H. Turčinová (online) 

Omluven: T. Vejchodský 

Hosté: P. Exner, D. Hlubinka, M. Křížek, J. Mlynář  

Program: 

1. Předání vyznamenání JČMF 

2. Informace z EMS 

3. Setkání předsedů EMS 

4. Valné shromáždění IMU 

5. Sjezd JČMF 

6. Soutěž pro mladé 

7. SVOČ 2022 

8. SVOČ 2023 

9. Oborová matematická medaile JČMF 

10. Různé 

 

Ad 1. Předání vyznamenání JČMF. 25. června byla udělena na sjezdu JČMF v Plzni vyznamenání členům JČMF. 

Nejvyšší vyznamenání, čestné členství, byla mj. udělena Pavlovi Exnerovi, Michalovi Křížkovi a Bohdanu 

Maslowskému. Luboš Pick společně s předsedou České fyzikální společnosti Janem Mlynářem předal těmto 

laureátům diplomy a medaile.  

Ad 2. Informace z EMS. J. Rákosník, L. Pick a P. Exner informovali o dění v EMS.  

25.–26. června se v Bledu uskutečnilo zasedání Rady EMS, kterého se za ČMS zúčastnili Jiří Rákosník a Tomáš 

Vejchodský. 

Hlavním bodem programu byla volba nového předsednictva. Předsedou se stal Jan Philip Solovej (Kodaň), 

místopředsedkyní Beatrice Pelloni (Edinburgh), hospodářem Samuli Siltanen (Helsinky) a členkou výkonného výboru 

Victoria Gould (York). 

EMS má aktuálně 54 „národních“ (full) členů, 48 institucionálních, 3 přidružené a 4 reciproční členy, počet 

individuálních členů poprvé překročil hranici 3000. 

EMS zřídila EMS Young Academy (EMYA). Bude ji tvořit 120 mladých matematiků z Evropy (od 3. ročníku 

doktorských studií do 5 let po obhájení doktorské disertace (Ph.D.)). Cílem je podpořit odborný a kariérní rozvoj 

mladých matematiků a zapojit je do aktivit a rozhodovacích procesů společnosti. Národní společnosti a institucionální 

členové mohou jednou ročně navrhnout dva kandidáty, z nichž bude speciální komise vybírat 30 členů na dobu čtyř 

let. V plném obsazení tak bude EMYA mít 120 členů. EMYA si připraví vlastní stanovy, bude od EMS dostávat 

přiměřenou podporu na své aktivity, bude moci předkládat návrhy pro rozvoj činnosti EMS a navrhovat členy 

výkonného výboru. 

ČMS navrhla do EMYA Zdeňka Mihulu a Hanu Turčinovou. 

Dále byly zřízeny EMS Topical Activity Groups (EMS-TAGs) s cílem bránit fragmentaci matematické komunity a 

podpořit vědeckou spolupráci napříč Evropou. Návrh na zřízení EMS-TAG může předložit skupina alespoň 

7 individuálních členů EMS. E-mail s informacemi o EMS-TAGs byl zaslán členské základně 30. září 2022. 

Příští jednání Rady EMS je naplánováno na 13.–14. 7. 2024 v Granadě před 9. evropským matematickým kongresem, 

který se bude konat 15.–19. 7. 2024 v Seville. 

mailto:predseda.cms@jcmf.cz
https://euromathsoc.org/EMYA
https://euromathsoc.org/EMS-TAGs
http://www.ecm2024sevilla.com/


 

 
 

Více informací o zasedání Rady EMS lze nalézt v podrobném článku Jiřího Rákosníka v Informacích ČMS č.75. 

 

Ad 3. Setkání předsedů evropských matematických společností. Luboš Pick krátce informoval o setkání předsedů 

evropských matematických společností, které se konalo 10. září 2022 elektronicky. 

Byla diskutována problematika predátorských časopisů, možnosti online setkání v budoucnosti a byly diskutovány 

pozitivní informace o vzkvétajícím nakladatelství EMS Press, které prosperuje a úspěšně zavádí obchodní model 

Subscribe to Open. 

Ad 4. Valné shromáždění IMU a rezervní fond. Valného shromáždění IMU se za JČMF zúčastnili Tomáš Kaiser, 

Martin Loebl a Jaroslav Nešetřil. 

Prezidentem IMU byl zvolen Hiraku Nakajima (Tokyo), generálním tajemníkem Christoph Sorger (Nantes), 

viceprezidentkami Ulrike Tillmann (Oxford) a Tatiana Toro (Washington). Kongres ICM 2026 se bude konat ve 

Philadelphii, Pennsylvania, USA. 

Více informací lze nalézt v podrobném článku Tomáše Kaisera v Informacích ČMS č.75. 

Byl zřízen rezervní fond pro případ, kdy některé členské země nemohou z neočekávaných důvodů uhradit členský 

příspěvek. Bylo diskutováno zapojení ČMS, JČMF a MÚ AV do tvorby tohoto fondu. 

Ad 5. Sjezd JČMF. Proběhla krátká diskuse o sjezdu JČMF, který se konal v Plzni v červnu. Luboš Pick poděkoval 

Světlaně Tomiczkové za organizaci. 

Krátce se rozebral nešťastný proces udělování sjezdových vyznamenání a nedostatečné informování o přípravě sjezdu. 

Luboš Pick bude tlumočit nespokojenost s nedostatečným zveřejňováním materiálů na PV JČMF. 

Zprávu Petra Stehlíka o sjezdu a kritické zamyšlení Jiřího Rákosníka lze nalézt v Informacích ČMS č.75, článek 

předsedkyně JČMF Aleny Šolcové pak v aktuálním čísle Pokroků matematiky, fyziky a astronomie. 

Ad 6. Soutěž pro mladé. V akademickém roce 2022/2023 se výbor ČMS rozhodl podpořit 9 akcí, a to celkovou 

částkou 74 400 Kč. Seznam podpořených projektů: 

Cyber Escape Room 

Letní studentské soustředění TCN 

Matematický korespondenční seminář Brkos 

Matematický korespondenční seminář KoMáR 

Matematický korespondenční seminář MFF UK 

Matematický příměstský tábor PF JU 

Mezinárodní korespondenční seminář iKS 

Mezinárodní soutěž Náboj 

Online matematická týmová soutěž MathRace 

Úspěšní žadatelé byli požádáni, aby v rámci své akce vhodnou formou propagovali ČMS a JČMF. 

Ad 7. SVOČ 2022. Závěrečné kolo 22. ročníku se konalo 23. května 2022 na Stavební fakultě Slovenské technické 

univerzity v Bratislavě. Luboš Pick a Hana Turčinová krátce informovali o průběhu soutěže. Detailní informace 

včetně vítězných prací lze nalézt na stránkách SVOČ.  

Ad 8. SVOČ 2023. V roce 2023 proběhne SVOČ na TU v Liberci. Martin Plešinger krátce informoval o problémech 

s ubytovacími kapacitami, které vznikly v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny, a posunutím letního semestru kvůli 

energetické krizi. 

Bylo krátce diskutováno zapojení sponzorů. 

Ad 9. Oborová matematická medaile JČMF. Petr Stehlík a Luboš Pick seznámili výbor s osmi doručenými návrhy 

na Oborovou matematickou medaili JČMF, které dorazily od členů ČMS do konce září. Hlasování o jednotlivých 

kandidátech proběhne elektronicky do konce října. 

http://jcmf.cz/sites/default/files/75_0.pdf
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http://jcmf.cz/sites/default/files/75_0.pdf
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Ad 10. Různé. Nová hospodářka ČMS Světlana Tomiczková a její předchůdce Dan Hlubinka zmínili některé 

problémy s převodem práv k nakládání s bankovními účty. 

Výbor poděkoval Jiřímu Rákosníkovi za rozsáhlou práci při přípravě Informací ČMS č.75. 

Česká matematická společnost navrhla Mirka Rokytu jako plenárního přednášejícího pro konferenci Setkání učitelů 

matematiky všech typů a stupňů škol 2022, která se uskuteční 3.–5. listopadu 2022 v Srní. 

Ľubomíra Dvořáková seznámila výbor s možnostmi spolupráce při přípravě přednášek Matematika a … s organizátory 

jiných popularizačních přednášek, o svém chystaném článku pro Rozhledy matematicko-fyzikální o ČMS (ve 

spolupráci s Lubošem Pickem) a o přípravě konference Matematika pro život, kterou pořádá FJFI ČVUT 13. ledna 

2023. 

Na žádost Nadi Vondrové výbor ČMS podpořil kandidaturu České republiky na pořádání kongresu ICME 2028. 

Petr Stehlík krátce zmínil podcast Místo problémů a prosbu tvůrců Vladimíra Sedláčka a Jonatana Kolegara o 

spolupráci. Členové výboru zváží svoje zapojení. 

Hana Turčinová představila návrh trička ČMS, zjistí cenové podmínky pro jejich výrobu. 

Ľubomíra Dvořáková zařídí tisk banneru ČMS. 

Byla diskutována problematika členství v ČMS a JČMF pro vítěze SVOČ a matematických olympiád, otázku širokého 

množství bezplatných členství nabízených velmi mladým studentům středních škol. Luboš Pick zmíní tuto 

problematiku na PV JČMF. 

Bohdan Maslowski shrnul některé reakce na pořádání konference CSASC v roce 2024 v České republice, do příští 

schůze probere zapojení s potenciálními organizátory. 

 

Zapsal Petr Stehlík, schválil Luboš Pick 
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