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POKROKY MATEMATIKY, FYZIKY A ASTRONOMIE 
R O Č N Í K VI — Č Í S L O 1 

N A C E S T U K D O S A Ž E N Í V Y Š Š Í C H C Í L Ů 

Význam védy pro společnost roste stále rychleji s vývojem společnosti k vyšším 
formám jejího zřízeni — od kapitalismu k socialismu, od socialismu ke komu
nismu. S tím roste i důležitost ideologické úrovně vědeckých pracovníků. Avšak 
žádná věda se nemůže rozvíjet bez široké základny, kterou tvoří všichni ti, kdo 
třeba ani sami vědecky nepracují, avšak o vědu a její výsledky i metody se za
jímají, ať už jich využívají sami při své práci, nebo připravují mladou generaci 
ve školách k práci v nejrůznějších oborech lidské činnosti. 

Právě proto roste i význam činnosti JČMF. Poslání, které jí dali před téměř 
100 roky její zakladatelé, neztratilo nic na své důležitosti. Naopak — nabylo 
dosahu, který ani sami zakladatelé JČMF nemohli tušit. 

JČMF může své poslání plnit ovšem jen tehdy, když bude živým organismem 
a když vlastní úroveň odborná i ideologická všech jejich členů poroste tak, jak 
rostou úkoly, které před vědu a techniku staví rozvoj naší vyspělé socialistické 
společnosti a příprava jejího přechodu ke komunismu. A tím je dán význam 
časopisu Jednoty, který je nejlepším pojítkem všech členů JČMF a současně 
i účinným nástrojem k zvyšování odborné i ideologické úrovně jejích členů. 

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie jsou časopisem JČMF, mají 
tedy tyto funkce plnit. Pokroky vznikly z časopisu jiného poslání. Přetvořit 
je na časopis JČMF s vylíčeným posláním nebyl úkol ani snadný ani krátko
dobý. Dřívější redakce Pokroků vykonala nikoli nevýznamný kus práce k tomu, 
aby se Pokroky staly časopisem JČMF a plnily své poslání v celém rozsahu. 
To je nutno po pravdě uznat, i když na druhé straně nelze pustit se zřetele kritické 
připomínky ke stavu časopisu, které vycházely z poboček i z ÚV JČMF. Je známo, 
že UV JČMF se stavem Pokroků nebyl spokojen a několikrát se jím obíral, i to, 
že přijal v r. 1958 rezoluci, která vyznačila jasně cíle i metody práce Časopisu 
JČMF. 

Letos v červenci přesednictvo ÚV JČMF muselo zahájit nové jednání o dalším 
osudu Pokroků. Ukázalo se totiž, že časopis JČMF nelze dále vydávat na té 
finanční základně, na které byl vydáván až dosud. Byly dvě možnosti: bud zvý
šit členský příspěvek, nebo zmenšit rozsah časopisu. Předsednictvo ÚV JČMF 
se rozhodlo pro druhou z obou možností a bylo přitom vedeno hlavně zřetelem 
ke kritice dosavadního stavu časopisu, která vycházela z poboček i z ÚV JČMF 
a kterou předsednictvo z velké části pokládá za oprávněnou. 

Tím vznikla situace trochu protismyslná: rozsah časopisu se zmenšuje právě 
v době, kdy roste jeho význam. Je tedy nutné, aby možností, které časopis JČMF 
dává, bylo Jednotou lépe využíváno. Proto předsednictvo postavilo v čelo časo
pisu novou redakci a ÚVJČMF vzal toto opatření se souhlasem na vědomí. 



Nová redakce bude mit těžký úkol. Pfi zmenšeném rozsahu musí z časopisu 
vybudovat živé a citlivé pojítko clenu JČMF, což dosud bylo nejvíce postrádáno. 
Bude však muset — podle rezoluce z r. 1958, která dosud byla plněna velmi 
nedokonale — vypracovat pro Pokroky tematický plán a učinit z nich účinný 
nástroj ke zvyšování úrovně clenu JČMF. To se nemusí a také nesmí stát sníže
ním dosavadní odborné úrovně Pokroků. Pokroky musí v brzké době dosáhnout 
té úrovně a významu, jaký mají obdobné časopisy cizí (např. polský). Redakce 
sama nemůže stačit na tyto obtížné úkoly, nebudou-li mít všichni členové JČMF 
stále na mysli, že Pokroky jsou jejich časopis. Je tfeba, aby členové, pobočky 
i ostatní orgány JČMF byly ve stálém a živém spojení s redakcí a pomáhaly jí 
kritikou, náměty i příspěvky vytvořit z Pokroků časopis, který bude spojovat 
navzájem členy JČMF a povede je ke stále vyšší odborné i ideologické úrovni. 

Přejeme nové redakci mnoho zdaru v práci. Víme, jak je to práce odpovědná 
a obtížná. Věříme však, že pod jejím vedením se Pokroky stanou brzo časopisem, 
který bude odpovídat svou hodnotou významu JČMF pro rozvoj našeho kultur
ního života. 

Předsednictvo ÚV JČMF 
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