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125 LET JEDNOTY ČESKOSLOVENSKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ 

28. března 1862 se konala ustavující schůze Spolku pro volné přednášky z ma
tematiky a fyziky v Praze, z něhož se postupně vyvinula Jednota československých 
matematiků a fyziků. Spolek vznikl po pádu Bachova absolutismu, když se vytvo
řily příznivé podmínky pro rozvoj kultury obecně a pro rozvoj přírodních věd 
v Čechách zvláště. Od roku 1869, kdy nabyly platnosti nové stanovy spolku, nesl 
název Jednota českých matematiků a rozproudil se v něm velmi čilý spolkový život. 

Projevem aktivity Jednoty mimo jiné bylo i to, že v březnu 1872 vyšlo první 
číslo členského časopisu s názvem ,,Casopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 
kterýž se zvláštním zřetelem k studujícím rediguje Dr. F. J. Studnička, professor 
mathematiky na c.k. universitě pražské, a vydává Jednota českých mathematiků". 

V oblasti matematiky je náš časopis pokračovatelem právě tohoto časopisu 
Jednoty a čerpá z jeho bohatých tradic. 

Jednota československých matematiků a fyziků současné doby navazuje v histo
rické kontinuitě na dobré zkušenosti jak ve vědeckém bádání v oblasti matematiky 
a fyziky, tak také v zájmu o vyučování těmto disciplínám na našich školách. Je vě
deckou společností při Československé akademii věd, úzce spolupracuje s mini
sterstvy školství ČSR a SSR. Má široké spektrum členů zabývajících se profesionálně 
matematikou a fyzikou, počínaje učiteli základních škol a špičkovými vědeckými 
pracovníky konče. Tím jsou stanoveny její možnosti a postavení ve společnosti. 

Jednota československých matematiků a fyziků usiluje o vytvoření podmínek 
pro vzájemné dialogy vědců i pro propojení nejnovějších poznatků ve vědě s praxí 
ve školách. Na současném stupni rozvoje vědy a společnosti to je významný rys 
činnosti JČSMF podporující pronikání matematiky a fyziky do širšího povědomí 
veřejnosti. 

Při příležitosti 125. výročí založení Jednoty československých matematiků a fy
ziků jí přejme hodně sil a úspěchů, aby stejně jako dosud příznivě ovlivňovala 
rozvoj naší vědy a byla nedílnou součástí naší matematiky. 
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