
Zápis ze zasedání výboru pražské pobočky JČMF ze dne 9. 10. 2014

Přítomní:  
        A. Šolcová
        P. Pokorný
        J. Mls
        L. Hermann
        J. Benda
        J. Fischer
        F. Křížek
        J. Zhouf

Další setkání výboru PP JČMF je plánováno na 11. prosince 2014.

Pedagogické oddělení  (J. Zhouf):
1) Čeští studenti zaznamenali úspěch  na středoevropském střetnutí v rámci Matematické olympiády konaného 
v Drážďanech.  Do dvou let se bude podobné střetnutí konat pravděpodobně v ČR.   Tj. bude třeba připravit předběžný 
rozpočet a zajistit financování celého projektu. Počítá se s účastí studentů  z cca 10 zemí.

2) Ve spolupráci s Gymnáziem Christiana Dopplera se bude J. Zhouf podílet na organizaci celostátního kola Matematické 
olympiády. Akce se koná koncem března v Praze.  Tento projekt zcela postrádá finanční krytí. Předpokládané náklady jsou 
něco mezi 500 tis. Kč a 1000 tis. Kč. J. Zhouf byl požádán, aby dodal podrobnější finanční rozvahu, na co budou poptávané 
prostředky vynaloženy. Bez podrobného rozpočtu na celou akci nelze očekávat jakoukoliv podporu. Je třeba zjistit, zda by 
nějakou částkou nepřispěla  JČMF. A. Šolcová  se nabídla, že tuto záležitost projedná s kolegou Kloučkem, předsedou 
Středočeské pobočky JČMF. 
 

Zpráva ze sjezdu JČMF v Brně  (A. Šolcová a J. Benda)  
1) Vedení JČMF zveřejnilo na webových stránkách JČMF nové  programové prohlášení. Členům výboru PP JČMF se 
doporučuje, aby se s tímto materiálem seznámili. Co se uveřejněných stanov týče, ty jsou z roku 2002. A. Šolcová  se 
nabídla, že bude jednat s předsedou JČMF Kubátem, jak je to se zapracováním odsouhlasených změn. 
2) Členové výboru PP  JČMF byli seznámeni s výsledky voleb do výkonného výboru JČMF.
3) V Brně  byly A. Šolcové předány diplomy pro zasloužilé členy PP JČMF.   Vedení PP JČMF musí zajistit předání 
diplomů žijícím členům. Jako vhodná forma předání diplomu oceněným se jeví udělit je veřejně na začátku nějakého 
blízkého setkání pořádaného PP JČMF.
4) Na sjezdu kritizoval prof. Dlab  úroveň článků publikovaných v časopise Učitel matematiky. Celostátní výbor JČMF se 
měl touto kritikou zabývat v září a podat stanovisko.

Matematické oddělení: (A. Šolcová)
1) Připravuje se seminář s názvem  “Nové výsledky z putování po  stopách Aloise Martina Davida.”
2) Nadcházející seminář Sedma bude na téma “Významný mezník v teorii množin – Věnováno ke 100. výročí Felixe 
Hausdorffa.”

Fyzikální oddělení:  (F. Křížek)
1) Rok 2015 je vyhlášen rokem světla. Při té příležitosti budou na program pravidelných setkání pořádaných FO PP JČMF 
zařazeny přednášky na témata, která se světla dotýkají.  Přesnější rozvrh bude probrán na nadcházející schůzi FO PP JČMF.  

2) FO JČMF dostalo za úkol zorganizovat výroční setkání členů PP JČMF. Na zasedání FO PP JČMF dne 15.10. byl 
navržen termín konání této akce na 17.12.  Výroční setkání členů členů PP JČMF proběhne v “Atriu” budovy FJFI 
v Břehové ulici. Předěžným tématem je “Fyzika a hudba”, o kterém pohovoří Dr. Boris Tomášik z Univerzity Mateja Beľu 
v Bánské Bystrici. Toto setkání by bylo také vhodnou platformou pro předání diplomů vynamenaným členům PP JČMF.

Různé:
1) L. Hermann navrhl, že by se u příležitosti životního jubilea mohly členům PP JČMF  posílat blahopřejné dopisy.
2) Členové výboru dostali za úkol přemýšlet o vhodné formě propagačních materiálů o PP JČMF.
3) Diskutovala se možnost  otevřít JČMF informatikům.

Zápis zhotovil F. Křížek, dne 16.10. 2014.


