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Z-8.11_AF-LXIV  Oficiální vyjád ření Společnosti učitelů matematiky,  
                    sekce Jednoty českých matematiků a fyziků 
 
 
Předmět: Odpověď prof. Černohorskému 
Datum:  Mon, 28 Sep 2015 12:43:17 +0200 
Od:  fuchs <fuchs@math.muni.cz> 
Komu:  cernohorsky@physics.muni.cz 
Kopie:  Jaroslav Fidrmuc <Jaroslav.Fidrmuc@msmt.cz>, Kateřina Valachová 

<Katerina.Valachova@msmt.cz>, Miroslav Jašurek <miroslav.jasurek@msmt.cz>, Josef Kubát 
<predseda@jcmf.cz>, Bohdan Maslowski <predseda.cms@jcmf.cz>, zika@cermat.cz, 
Petr.Bannert@msmt.cz, Thérová Štěpánka <Stepanka.Therova@msmt.cz> 

 
Vážený pan 
prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.  
 
Vážený pane profesore,  
 
výbor Spole čnosti u čitel ů matematiky projednal Vaši žádost ze dne 22. 9. 
2015 a shledal Vaše námitky v ůči p říkladu 22 jarního testu z matematiky 
za neopodstatn ěné. Výbor se ztotož ňuje se zd ůvodn ěním uvedeným v odpov ědi MŠMT  
ze dne 9. 9. 2015.  
 
S pozdravem  
 
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc  
předseda Spole čnosti u čitel ů matematiky  
Ústav matematiky a statistiky 
Přírodov ědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Kotlá řská 2 
611 37 Brno 
tel.: 549 493 858  
mobil: 723 727 721  
e-mail: fuchs@math.muni.cz  
 
  
 
 
 
 
 
Předcházející vyjádření Společnosti učitelů matematiky, která je sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, je reakcí na 

dopis tohoto znění: 
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Předmět: Prosba o dve oficialni stanoviska 
   Datum:  Tue, 22 Sep 2015 15:13:13 +0200 
   Od:  Cernohorsky Martin cernohorsky@physics.muni.cz 

 
  Komu:  Eduard Fuchs <fuchs@math.muni.cz> 
  Kopie:  Josef Kubát <predseda@jcmf.cz>, Bohdan Maslowski <predseda.cms@jcmf.cz>, Dag 

Hrubý <hruby@gymjev.cz> 
 

Vážený pan 
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 
předseda Spole čnosti u čitel ů matematiky SUMA 
sekce Jednoty českých matematik ů a fyzik ů 
 
 
Vážený pane p ředsedo, 
 
dovoluji si obrátit se na Vás jako na p ředsedu Spole čnosti u čitel ů  
matematiky SUMA, sekce Jednoty českých matematik ů a fyzik ů, se dv ěma  
prosbami. 
 
(1) Na LXV. Akademickém fórum "Maturita z matematik y v letech 2015–2030"  
(15.102015) s úvodní p řednáškou RNDr. Daga Hrubého "Historie maturity a  
postavení matematiky v ní" (Po čátky vzd ělanosti v Evrop ě, zakládání  
gymnázií v 16. století, vývoj do roku 1848, zaveden í maturitní zkoušky,  
reformy Bonitz-Exnerova a Marchetova, maturity na g ymnáziích v letech  
1918-1939, maturity v období budování socialismu 19 48-1989, vývoj po  
roce 1990, kritika sou časného pojetí maturitní zkoušky v ČR, maturity v  
zemích Evropy.) budou prezentována stanoviska a nám ěty k maturit ě z  
matematiky. 
Spole čnost u čitel ů matematiky SUMA je pro p ředmětnou oblast zvláš ť  
Kvalifikovanou organizací, aby byl její hlas respek tován a p řisp ělo  
se tak k dobrému vyzn ění významných rozhodnutí Ministerstva školství,  
mládeže a t ělovýchovy i v záležitosti maturity z matematiky. Pr osím o  
sdělení oficiálního stanoviska SUMA k maturit ě z matematiky a o  sd ělení  
žádoucího zp ůsobu, resp. Vašeho p řání či návrhu stran jeho prezentace na  
LXV. Akademickém fóru. 
Se stejnou prosbou se obracím na vedení J ČMF a na vedení České matematické spole čnosti. 
 
(2) Členové J ČMF mají r ůzný názor na správnost či nesprávnost odpov ědi C  
u úlohy č. 22 didaktického testu z matematiky u maturit v ja rním termínu  
2015. Prosím o oficiální vyjád ření vedení SUMA, zda je odpov ěď správná,  
a není-li, pro č je nesprávná. Se stejnou prosbou se obracím i na v edení  
JČMF a na vedení ČMS. O reakcích bude podána zpráva na LXV. Akademick ém   
fóru 15.10.2015. 
 
Za reakce na uvedené prosby p ředem d ěkuji. 
 
S kolegiálním pozdravem 
 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu 
České fyzikální spole čnosti, sekce J ČMF 


