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ESKÝ KOMITÉT PRO MATEMATIKU
ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2000

eský komitét pro matematiku se v roce 2000 sešel na dvou sch zích. V mezidobí také
n kolikráte zasedalo p edsednictvo KM a projednávalo b žné záležitosti, systematicky byly
projednávány

informace

Mezinárodní

matematické

unie

(IMU)

a

ve

spolupráci

s Matematickou v deckou sekcí Jednoty eských matematik a fyzik ší eny v matematické
obci R:
•

Komitét vzal na v domí odstoupení prof.RNDr. Františka Ku iny, CSc. z funkce zástupce
R v instituci International Commission of Mathematical Instruction (ICMI). Komitét se
zabýval výb rem nástupce prof. Ku iny a posléze zvolil do této funkce Prof.RNDr.Jana
Chvalinu, DrSc., pracovníka PedF Masarykovy Univerzity v Brn .

•

Komitét zprost edkoval a podpo il žádost organiza ních výbor konferencí EQUADIFF
10 (Czechoslovak International Conference on Differential Equations and Their
Applications) a TOPOSYM (Ninth Symposium on General Topology and its Relations to
Modern Analysis and Algebra) o finan ní podporu IMU. Jedná se o tradi ní v decké akce
se zna ným mezinárodním ohlasem, které se budou konat v Praze v roce 2001 a které
v minulosti opakovan získaly podporu Mezinárodní matematické unie. IMU rozhodla o
podpo e ve výši 8.000,- CHF (švýcarských frank ) pro TOPOSYM a jmenovala
prof.Simona Donaldsona zástupcem IMU odpov dným za tuto konferenci. Žádosti o
podporu konference EQUADIFF 10 nevyhov la pro nedostatek finan ních prost edk .

•

Komitét podpo il žádosti Peru a Estonska o p ijetí za lena IMU ve skupin I. Doporu il
rovn ž p ijmout žádost Holandska o p e azení v rámci IMU ze skupiny III do skupiny II.

•

Komitét informoval

eskou matematickou ve ejnost o výzv

IMU k jednotlivým

lenským zemím, aby se ucházely o uspo ádání Mezinárodního matematického kongresu
v r. 2006 (1998-Berlín, 2002-Peking). Komitét konstatoval, že v sou asnosti není v našich
silách ucházet se zodpov dn o nominaci.

•

Komitét na výzvu sekretariátu IMU po úvaze odpov d l, že nebude navrhovat žádné
plénární e níky na Mezinárodní matematický kongres v r.2002 v Pekingu ani kandidáty
na Cenu Rolfa Nevanlinny pro mladé matematiky zabývající se matematickými aspekty
informatiky.

•

P ísp vek IMU za

eskou republiku je pro rok 2001 op t 2.400 ChF, byli jsme vyzváni

k jeho zaplacení.
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