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ZPRÁVY

• doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. (FJFI ČVUT): Detekce interakč-
ních sil v proudu vozidel aneb obecnější pohled na pojem vzdále-
nosti v matematice.

• prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (MÚ AV ČR): Matematika je
všude kolem nás: o aplikacích matematiky.

• Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. (FJFI ČVUT): Matematika v me-
dicíně.

• Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. (FEL ČVUT & Cisco Systems): Použití
středoškolské matematiky ve strojovém učení.

• RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF AV ČR): Matematika pro
jadernou fyziku.

• doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR): Co nevidíme
ve fotografii.

Kurz měl hojnou účast zejména z řad středoškolských profesorů ma-
tematiky a má velmi pozitivní ohlasy. Byly pořízeny kvalitní záznamy
přednášek, které jsou k dispozici na YouTube kanálu:

www.youtube.com/channel/UCMwjxViEHA9ADUlUr8A5Daw

Jan Vybíral (FJFI ČVUT, Praha)

Soutěž ČMS pro mladé

Česká matematická společnost ve snaze podpořit popularizační a vě-
deckou činnost mladších kolegyň a kolegů vyhlásila nedávno v souladu
s tradicí soutěž na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy pro rok
2019. Soutěž se několik let těší značné pozornosti a úspěšným uchazečům
může mírně pomoci s rozpočtem jejich akcí.

Termín pro podávání návrhů je do 31. 5. 2019.

Detaily je možné nalézt na internetové stránce ČMS:
http://jcmf.cz/cms

Luboš Pick (předseda ČMS)
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