
Zpráva o činnosti České matematické společnosti,
sekce Jednoty českých matematiků a fyziků v roce 2007

ČMS se podílela na uspořádání následujících odborných akcí:

• SVOČ 2007

• 35. zimní škola abstraktní analýzy

Osmý ročník Soutěže vyskokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matema-
tice SVOČ 2007 byl podobně jako v předchozích letech vyhlášen ve spolupráci se Sloven-
skou matematickou společností JSMF. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 57 prací. Soutěž
proběhla v sedmi sekcích a vyvrcholila závěrečnou konferencí ve dnech 16.–18. května 2007.
Konferenci uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s ČMS.

Zástupci ČMS iniciovali jednání o uspořádání sedmého evropského matematic-
kého kongresu v Praze v roce 2012. Evropské matematické společnosti byla podána
přihláška pro pořádání kongresu, kterou podepsali J. Kratochvíl za ČMS a J. Nešetřil
za Český národní komitét pro matematiku. Dne 29. září bylo delegaci exekutivy EMS
představeno několik objektů, kde by se kongres, resp. některé jeho součásti, mohl usku-
tečnit. O výběru pořadatele kongresu bude jednat Rada EMS v červenci 2008 na zasedání
v Amsterdamu v rámci Evropského kongresu matematiků.

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 refera-
tivního časopisu Zentralblatt MATH. V roce 2007 pokračoval projekt „DML-CZ: Česká
digitální matematická knihovnaÿ pro digitalizaci odborných matematických časopisů vy-
dávaných ČR. Zástupci ČMS se podíleli na přípravě EMS Newsleteru; L. Pick jako český
národní dopisovatel a I. Netuka s V. Součkem jako redaktoři recenzní rubriky Recent
books. Jejich činnost s přispěním řady dobrovolných recenzentů přináší knihovně MFF
UK v Praze nezanedbatelné množství odborných knih.

Bylo vydáno číslo 64 členského bulletinu Informace ČMS.

ČMS ke své činnosti v roce 2007 využila dotaci ze státního rozpočtu ve výši 40.000 Kč,
udělenou Akademií věd ČR prostřednictvím Rady vědeckých společností.


