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ESKÝ KOMITÉT PRO MATEMATIKU
ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2002

eský komitét pro matematiku se v roce 2002 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 dokon il práci na aktualizaci eské ásti adresá e sv tových matematik , který
vyšel v ervnu 2002. V adresá i je zaregistrováno p es 400 matematik z R.

•

Komitét vzal na v domí potvrzení svého složení na Valném shromážd ní Matematické
v decké sekce Jednoty

eských matematik

a fyzik , které se konalo ve Znojm

24.6.2002.
•

Komitét podpo il žádost Bosny a Hercegoviny o p ijetí do IMU a dále následkující
zm ny: P e azení Jugoslávie a Gruzie z II. do I. skupiny a Egypta z I.do II. skupiny.
Zárove

vzal na v domí zm nu statutu KLDR, která bude nadále p sobit jako

pozorovatel. Toto rozhodnutí bylo u in no na Valném shromážd ní (VS) IMU na základ
dlouhodobé ne innosti KLDR.
•

Komitét konstatoval, že není v jeho možnostech vyslat delegaci na VS IMU, které se v
letošním roce konalo v Šanghaji.

•

Komitét ší il a dále ší í informace a záv ry VS IMU, které obdržel, a to publikací v
periodiku Informace Matematické v decké sekce a osobním kontaktem. Jedná se zejména
o informace o zm n p ísp vk (po osmi letech by zvýšen o 10 procent), o nov zvolené
exekutiv IMU, plánované zm n systému navrhování kandidátky výkonného výboru
IMU (týká se p íštího VS) a innosti komisí a výbor

IMU, zejména Výboru pro

elektronicé informace a komunikaci, který se mj. zabývá dostupností matematických
publikací na webu.

•

P ísp vek IMU za eskou republiku v roce 2003 iní 2.640 ChF, byli jsme vyzváni k jeho
zaplacení.
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