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�eský komitét pro matematiku se v roce 2001 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 informaci o konferenci TOPOSYM 2001, konané v srpnu 2001. 

Na tuto konferenci schválila IMU p�ísp�vek ve výši 8.000,- CHF (švýcarských frank�). 

Zástupcem IMU odpov�dným za tuto konferenci byl prof.Simon Donaldson. 

• Komitét byl vyzván ze strany IMU k navržení jmen matematik�, jejichž trvalé bydlišt� je 

na území �eské republiky, do p�ipravovaného nového vydání Sv�tového adresá�e 

matematik�, a dále k technickému zpracování této �eské �ásti adresá�e podle pokyn� 

IMU. Kritériem za�azení u každého jednotlivce byla existence dvou publikací 

recenzovaných v n�kterém ze sv�tových referativních �asopis� (Mathematical Reviews, 

Zentralblatt fuer Mathematik, Referativnyj žurnal). Krom� toho komitét využil svého 

práva navrhnout jistý omezený po�et osob, jež toto kritérium nespl�ují, avšak jsou 

v mezinárodní matematické komunit� známé a jejich za�azení je tedy žádoucí. Na výb�ru 

a kompletaci adresá�e se podílelo p�es dvacet osob z r�zných matematickách pracoviš� 

�R. Kone�né technické zpracování prob�hlo v Matematickém ústavu AV �R. 

V souvislosti s tímto zpracováním (jména a adresy v po�tu n�kolika set bylo nutno napsat 

ve speciální formátu požadovaném IMU) vznikly jisté finan�ní náklady, které kryla dílem 

Matematická v�decká sekce Jednoty �eských matematik� a fyzik�, dílem Matematický 

ústav AV �R.  

• V souvislosti s p�ípravou Valného shromážd�ní IMU, které se bude konat ve dnech 17.-

18.srpna 2002 u p�íležitosti Sv�tového kongresu matematik� v Pekingu, byl komitét 

vyzván IMU ke jmenování svých delagát�. Komitét konstatoval, že není v jeho 

možnostech vyslat samostatnou delegaci na valné shromážd�ní, že se však pokusí 



vyhledat n�koho z �eských ú�astník� kongresu, který by byl schopen a ochoten p�ijmout 

pov��ení komitétu k zastupování �eské republiky na valném shromážd�ní.   

• Komitét konstatoval, že nebude kandidovat nikoho z �eské republiky do Výkonného 

výboru IMU pro následující funk�ní období. Nebude rovn�ž kandidovat nikoho do 

Komise pro rozvoj a vým�nu (CDE) a Mezinárodní komise pro historii matematiky 

(ICHM). �eská republika má svého zástupce v ICMI  (International Commission for 

Mathematical Instruction). 

• Komitét rozší�il po �eských matematických pracovištích nabídku IMU na finan�ních 

podporu ú�asti mladých matematik� (do 35 let) na Sv�tovém kongresu matematik�. 

Uchaze�i se mohou ucházet o podporu individuáln�. Podpora je ur�ena mladým 

matematik�m z rozvojových zemí. Státy bývalého východního bloku nejsou považovány 

za rozvojové, avšak v jednotlivých p�ípadech podpora m�že být zvážena. 

• P�ísp�vek IMU za �eskou republiku je pro rok 2000 op�t 2.400 CHF, byli jsme vyzváni 

k jeho zaplacení. 

• Komitét p�sobí v sou�asné dob� v níže uvedeném složení. Od posledního Valného 

shromážd�ní Matematické v�decké sekce, kde byl komitét zvolen, nedošlo k žádné 

zm�n�. 
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- Prof. V. Sou�ek (MFF UK v Praze) e-mail: soucek@karlin.mff.cuni.cz 
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P�edsedou komitétu je prof.J.Št�pán, místop�edsedou prof.P.Drábek, tajemníkem výboru 

je Dr. B. Maslowski. 
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