ÚVODNÍK
Časopis MFI vychází již 30 let
Zahajujeme 30. ročník časopisu Matematika – fyzika – informatika, který
se po zániku časopisu Matematika a fyzika ve škole podařilo v roce 1991 uvést
do života. Nový časopis tím navázal na dvacetiletou tradici svého předchůdce.
Oba časopisy tak slouží odborné veřejnosti a učitelům základních a středních
škol již celou polovinu století.
Při vzniku MFI se ukázala aktuální potřeba rozšířit obsahovou skladbu časopisu ještě o novou vzdělávací oblast – informatiku. Je samozřejmé, že pro
konstituování nového periodika by jenom úsilí redaktorů a redakční rady časopisu zdaleka nestačilo. Proto je třeba připomenout, že rozhodující podíl na
vzniku časopisu MFI měla tehdejší redakce matematiky a fyziky SPN, ze které
se v roce 1993 konstituovalo dnešní úspěšné nakladatelství Prometheus, spol.
s r. o., zaměřené především na vydávání učebnicové literatury pro výuku matematiky a fyziky. Právě podpora nakladatelství Prometheus, jeho vedení a
redaktorů je stále základem třicet let budované tradice MFI.
Počátky časopisu byly velmi skromné. V prvním ročníku MFI (1991/92)
vyšlo jen pět čísel po 48 tiskových stranách. Postupně se však podařilo rozsah
časopisu zvětšovat až na 10 čísel s 64 tiskovými stranami. Je samozřejmé, že
koncepci časopisu ovlivnily i současné publikační technologie a od 22. ročníku
(2013) se časopis přeměnil na internetové periodikum volně přístupné všem
zájemcům. I když v současnosti časopis vychází jako čtvrtletník o celkovém
rozsahu 320 tiskových stran, webové stránky MFI jsou doplňovány o různé
přílohy a další informace užitečné pro učitele. Díky umístění časopisu na web
můžeme konstatovat i větší zájem o časopis v zahraničí, o čemž svědčí několik
tisíc přístupů na stránky časopisu.
Jubileum časopisu je také příležitostí připomenout podíl kolegů, kteří
stáli u zrodu časopisu, ale bohužel nás již opustili. Podobu časopisu od
1. ročníku pomáhali vytvořit především jeho redaktoři, redaktor pro matematiku RNDr. Stanislav Židek (1934–2001) a redaktor pro informatiku
doc. RNDr. Stanislav Trávníček, CSc. (1935–2017).
Časopis má poměrně stabilní okruh autorů, kteří zajišťují pestrost a vyváženost obsahu s ohledem na aktuální problémy vzdělávání v titulních oblastech
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MFI. Vzhledem k tomu, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace zařadila časopis
na seznam recenzovaných periodik vydávaných v České republice, lze příspěvky
v MFI uplatnit jako součást výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků. Trvá spolupráce s Jednotou českých matematiků a fyziků
a MFI plní funkci alternativního členského časopisu sekcí JČMF – Společnosti
učitelů matematiky a Fyzikální pedagogické společnosti.
I když tradičním časopisům stále více konkurují nejrůznější elektronické informační zdroje, je redakce MFI a jeho redakční rada přesvědčena, že časopis
budou učitelé i nadále považovat za užitečného pomocníka a že s časopisem
budou spolupracovat nejen jako jeho čtenáři, ale i jako autoři, kteří svými příspěvky napomohou k plnění cílů, pro něž byl časopis před třiceti lety vytvořen.
Oldřich Lepil, předseda redakční rady MFI
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