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ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ MATEMATIKY 
Vydává Mattmatickf ústav ČSAV, Praha 

SVAZEK 106 * PRAHA 19. 5.1981 * ČÍSLO 2 

ŠEDESÁT LET KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA 

Letos v květnu uplynulo již šedesát let ode dne, kdy byla v Praze na ustavujícím sjezdu 
založena Komunistická strana Československa. Tento den se stal významným mezníkem 
v dějinách československého dělnického hnutí: v KSČ se československé dělnické třídě 
dostalo organisované síly schopné vést cílevědomý a důsledný boj za práva pracujících, 
za socialismus. 

Vývoj KSČ nebyl, zejména v počátečních letech, nijak hladký ani jednoduchý. Strana 
prošla dramatickým obdobím těžkých třídních bojů v předválečné ČSR, stála v čele 
boje protifašistickým okupantům za druhé světové války a vítězně svedla i rozhodující 
boj o socialistický charakter našeho státu v únoru 1948. V následujících letech mírového 
budování mohla pak prokázat i své organisátorskě schopnosti jako vedoucí síla celé 
společnosti při výstavbě socialismu. 

Strana dovedla přitom správně ocenit též úlohu vědy, výzkumu a technického rozvoje, 
které jsou dnes již neodmyslitelnou součástí života novodobě společnosti. I při zběžném 
ohlédnutí na léta poválečného rozvoje naší vědy charakterisovaná výrazným rozšířením 
počtu pracovišť, jejich materiálního vybavení i počtu pracovníků, nás přesvědčí o tom, 
že teprve v socialismu se vědě dostává podmínek umožňujících plný rozmach tvůrčích 
sil. 

Plným právem pak společnost očekává, že pracovníci vědy daných možností maximál
ně využijí a že dají všechny své síly i schopnosti ve prospěch rozvoje československé vědy 
a jejího využití v životě společnosti. To nás, matematiky, zavazuje nejen usilovně rozvíjet 
matematické disciplíny na vysoké odborné úrovni, ale dbát také stále větší měrou 
o uplatnění výsledků v praxi. 
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