
37. mezinárodní konference HISTORIE MATEMATIKY  
 

Poděbrady, 19. až 23. 8. 2016 
 

 
 Vážená kolegyně, vážený kolego, 
 
 oznamujeme Vám, že 37. mezinárodní konference HISTORIE MATEMATIKY se bude konat ve 
dnech 

19. až 23. 8. 2016 v Poděbradech. 
 
 

Konference se bude konat v  učebnách Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady 
(Boučkova 355, 290 40 Poděbrady). Účastníci budou ubytováni na domově mládeže (Boučkova 355, 290 40 
Poděbrady). Pokoje jsou třílůžkové s vlastním sociálním zázemím; případná přání týkající se spolubydlících 
sdělte na přihlášce nebo při registraci.  

 
Poděbrady jsou dobře dostupné. Autobusové i vlakové nádraží se nachází asi 10 minut pěšky od 

střední školy. Auta mohou parkovat v areálu školy nebo u budovy domova mládeže. 
 
Předběžné náklady: vložné 1200 Kč (pronájem sálu, konferenční materiály) a nocležné 220 Kč za 

jednu noc. Veškeré poplatky budou hrazeny při registraci. Vzhledem k tomu, že v Poděbradech je dostatek 
kvalitních restaurací, kaváren a cukráren, nebude společné stravování zajišťováno. Ve školním areálu je ve 
všední dny k dispozici bufet. 
 

Konference je zaměřena výhradně na historii matematiky a historii vyučování matematice. Přednášky 
z matematiky nebo didaktiky matematiky, přednášky bez uvedené anotace a přednášky přihlášené po termínu 
nebudou akceptovány. Program konference je monotematicky zaměřen na matematiku 19. a 20. století. Na 
programu budou jednak přednášky přednesené odborníky vyzvanými programovým výborem, jednak krátké 
přednášky (20 minut). Každý, kdo hodlá proslovit takovouto přednášku, uvede na přihlášce téma svého 
vystoupení a doplní je stručnou anotací (alespoň šest řádků). 
 

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 3. 2016 na adresu doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav 
aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, 110 00, nebo mailem na adresu 
becvamar@fd.cvut.cz. Do 1. 4. 2016 bude programový výbor konference informovat všechny zájemce 
o proslovení přednášky, zda jejich přednáška byla do konferenčního programu zařazena. 
 

Do 1. 5. 2016 žádáme o dodání konferenčního příspěvku na výše uvedenou emailovou adresu. Bude 
z nich sestaven sborník. Příspěvky dodané po termínu, v jiném formátu nebo úpravě nebudou zařazeny. 
Vystoupení bez dodaného příspěvku budou z programu konference vyřazena. Příspěvek pište ve Wordu, 
uložte ve formátu „doc“ a soubor před odesláním nazvěte svým příjmením. Příspěvek bude podroben 
přísnému recenznímu řízení (nebude však prováděna jazyková ani typografická úprava). Vzor naleznete na 
níže uvedené webové adrese. 
 

Informace o připravované konferenci (seznam účastníků, sylaby zvaných přednášek, názvy 
akceptovaných přednášek, vzor příspěvku, definitivní program konference apod.) budete postupně nalézat na 
webové stránce  
 
 

http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/hlavnindex.html  
 
 

Za programový a organizační výbor 
 
 
 

doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. 
FD ČVUT v Praze 

becvamar@fd.cvut.cz 
 


