
Zpráva o činnosti České matematické společnosti,  pobočky 

Jednoty českých matematiků a fyziků, za rok 2011 

Složení výboru ČMS 

Oproti roku 2010 (kdy byl výbor zvolen na valném shromáždění ČMS) nedošlo k žádným 

změnám. Složení výboru se nachází na adrese 

http://cms.jcmf.cz/zapisy/volby13.pdf . 

 

Konference a semináře 

Česká matematická společnost  uspořádala v roce 2011 (nebo se podílela na uspořádání) 

celkem 5 mezinárodních konferencí nebo vědeckých akcí. Jedná se o  

1. Joint Mathematical Conference CSASC 2011 

 Společná mezinárodní matematická  konference pěti národních vědeckých společností z 

České republiky, Katalánska, Slovenska, Slovinska a Rakouska. Hlavním organizátorem 

v tomto roce byla Rakouská matematická společnost. 

Místo konání: Krems, Doba konání: 25.-28. září 2011, Celkový počet všech účastníků: 120.  

2.  39. zimní škola z abstraktní analýzy, sekce Analýza 

Mezinárodní matematická konference. Hlavní organizátoři: Holický, Kalenda, Tišer.   

Místo konání: Klenčí pod Čerchovem, Doba konání: 29.1.-5.2..2010. Celkový počet  

účastníků: 42. 

3. 39. Zimní škola z abstraktní analýzy, sekce Topologie/Teorie množin 

Mezinárodní matematická konference, hlavní organizátor: Tomáš Pazák. 

Místo konání: Hejnice, Doba konání: 29.1.-5.2. 2011, celkový počet všech účastníků: 55.  

 

4. Nonparametrics and Geometry 

 

Mezinárodní vědecká konference, Hlavní organizátoři: Hlubinka, Omelka, Pawlas, Prokešová. 

Místo konání: Praha, Doba konání: 15.-19.8.2011, celkový počet účastníků: 35 

 

5. LOOPS 11: The International Mathematical Conference on Quasigroups and Loops 

 

Mezinárodní matematická konference, Hlavní organizátor: Stanovský. 

Místo konání: Třešť, Doba konání: 15.-19.8.2011, celkový počet účastníků: 36 

  

Soutěž  SVOČ v matematice 

Dvanáctý  ročník Soutěže vysokoškoláku ve vědecké odborné činnosti v matematice 

SVOČ 2011 byl podobně jako v předchozích letech vyhlášen ve spolupráci se 

Slovenskou matematickou společností JSMF. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 56 prací. 



Soutěž  vyvrcholila závěrečnou konferencí v Ústí nad Labem  ve dnech 25.-27. května 2011.  

Závěrečnému kolu soutěže předcházelo jednání s několika firmami o možném sponzorství 

soutěže. V případě firem Deloitte Advisory s.r.o. a Ernst and Young  bylo toto jednání 

úspěšně završeno podepsáním rámcové smlouvy o sponzorování soutěže SVOČ, která byla 

uzavřena na časově neomezenou dobu s tím, že výše sponzorského příspěvku v každém 

daném roce bude stanovena dodatkem ke smlouvě. 

V roce 2011 závěrečné kolo soutěže podpořila rovněž společnost Viamont Regio a.s., MFF 

UK v Praze, Město Ústí nad Labem a Ústecký kraj.  

Projekt RVS 

ČMS ke své činnosti v roce 2011 využila dotaci ze státního rozpočtu ve výši 35.000 Kč, 

udělenou Akademií věd ČR prostřednictvím Rady vědeckých společností. 

 

 

Evropská matematická společnost 
 

V rámci svých obvyklých aktivit se ČMS účastnila činnosti Evropské matematické 

společnosti a zprostředkovala individuální členství zájemcům ze svých řad. Pokračovala 

spolupráce české redakční skupiny s berlínskou redakcí na přípravě databáze a referativního 

časopisu Zentralblatt MATH. Pokračovaly práce na digitalizaci matematické literatury. 

 Meeting of Presidents of National Member Societies European Mathematical Society 

Místo konání: Bilbao, Španělsko, Doba konání: 7.5.-8.5.2011. Zasedání předsedů národních 

matematických společností sdružených v EMS. Za ČMS se zúčastnil B. Maslowski. 

Toto zasedání bylo již čtvrté v pořadí a koná se každoročně. Příští zasedání se uskuteční v r. 

2012 v Praze a pořadatelem bude ČMS. 

 

 

Příprava oslav 150. výroči založení JČMF 

 
V rámci celé JČMF začaly probíhat přípravy oslav jejího 150. výročí v r. 2012. ČMS se podílí 

na přípravách akcí organizovaných centrálně přípravným výborem oslav (např. slavnostní 

shromáždění v Karolinu). Mimo to ČMS připravuje některé vlastní akce, zejména půjde o 

zasedání prezidentů národních matematických společností sdružených v EMS, které se bude 

konat počátkem dubna 2012 ve vile Lanna, nebo např. o sérii populárních přednášek pro 

veřejnost o vztahu matematiky a některých jiných oblasti (hudba, finance, architektura, apod). 

 
  


