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SVAZEK 7 (1962) A P L I K A C E M A T E M A T I K Y ČÍSLO 2 

STO LET JEDNOTY ČS. MATEMATIKŮ A FYSIKŮ 

V roce 1962 slavíme stoleté výročí založení Jednoty čs. matematiků a fysiků. 
Založení Jednoty se datuje do doby, kdy se dokončoval proces národního obrození. 
Hrstka českých studentů založila 28. 3. 1862 Spolek pro volné přednášky z mathe-
matiky a fysiky, aby podpořila rozvoj české vědy. 

Jednota čs. matematiků a fysiků, která se ze spolku vyvinula, sehrála vynikající 
roli při rozšiřování matematické a fysikální vzdělanosti českého a slovenského ná
roda. Jednota se stala kulturním činitelem, jehož vliv byl jasně patrný v rozvoji 
našeho školství a vědeckého matematického a fysikálního života. Úzkou spoluprací 
se sesterskými vědeckými společnostmi, jako byla např. Česká matice technická, 
přispěla i k rozvoji matematických aplikací v technických vědách. 

Členy Jednoty bylo nejen mnoho našich význačných vědeckých pracovníků a uči
telů matematiky a fysiky, ale vždy v ní aktivně pracovalo mnoho vědeckých pra
covníků a odborníků z oboru technických a přírodních věd. Významnou složkou 
činnosti Jednoty bylo i vydávání vědeckého časopisu, jehož první číslo vyšlo v březnu 
1872. 

Rozsah a význam matematiky a fysiky, jakož i jejich rozvoj, vedl u nás později 
k rozdělení časopisu na speciální časopis matematický a speciální časopis fysikální. 

Stoupající význam československé vědy v mezinárodním měřítku způsobuje, že 
po osvobození dochází k vydávání matematických a fysikálních časopisů ve světo
vých jazycích. Poválečný rozvoj matematických aplikací vede pak k založení Aplikací 
matematiky. 

Časopis Aplikace matematiky, který vyrostl v podstatě také z našich matematic
kých tradic, které byly tak významně ovlivněny činností Jednoty, připojuje se rovněž 
k oslavám stoletého trvání naší vědecké matematicko-fysikální společnosti. 

Upozorňujeme své čtenáře na podrobnější články, které uveřejní zejména Časopis 
pro pěstování matematiky — pokračovatel původního časopisu Jednoty. 

83 


		webmaster@dml.cz
	2020-07-01T22:09:55+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




