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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 83 (1958), Praha 

OPRAVA K ČLÁNKU „POZNÁMKA K OTÁZCE ŘEŠITELNOSTI JISTÉ 
SOUSTAVY NEROVNOSTÍ KLADNÝMI ČÍSLY"*) 

ALENA ČERVENÁ, Praha DT: 512.13 
(Došlo dne 15. října 1957) 

V citovaném článku byla uveřejněna tato v ě t a : 
Nutná a dostačující podmínka k tomu, aby soustava nerovností 

&1P11 — #2^12 ~~ ^3^13 — . . . — ocnCln > 0 , 
— oc-fin + oc2C22 — oczC2Z — ... — ocnC2n > 0 , . 

— OCxCnl — OC2Cn2 — 0CzCnZ — • • • + &"nPnn -> 0 , 

kde všechny konstanty Cik jsou kladné, mela řešení # 1 } oc2, ..., ocn, kde oci > 0 pro 
i = 1, 2, ..., n, je tato: 

a) Součin CnC22,... Cnn má největší hodnotu ze všech součinů typu Cu C2iíi ... 
- • - Cnin, kde il9 i2, ..., in je nějaká permutace čísel 1, 2, ..., n. 

b) Determinant soustavy (1) je větší nez nula. 
Při uvedené formulaci jsou podmínky a) a b) pouze podmínky nutné. Mají-li 

to být zároveň podmínky dostačující, je nutno zostřit formulaci podmínky a). 
Uvažujme při daném přirozeném n množinu n determinantů, definovaných 

rekurentně takto: 
Jako Dn označme determinant soustavy (1) a položme 0$ = Cik. Nechť D3 

pro 2 ;g j < n jest?-řadový determinant s prvky (— l)1-^^- C$, kde 

C# - Cg ^ C f ^ i + (1 - 2dik) CgtiWxV pro i = 1, 2, ...,/; k = 1, 2,...,,". 

Pak nastupuje místo podmínky a) podmínka a'): 
Součin C^lC^l ... 0 $ má (pro 2 <íj <Z n) největší hodnotu ze všech součinů 

typu C^C^il... C{$, kde ix, i2, ..., i3 je nějaká permutace čísel 1, 2, ..., j . 
Při důkazu postačitelnosti podmínek a') a b) uprostřed na str. 338 je potom 

při indukčním kroku u determinantu (9) splněna podmínka a') na základě 
předpokladu a o splnění podmínky b) se přesvědčíme výpočtem, jak je uvedeno 
v článku. Zároveň se dá ukázat, že podmínka a') je rovněž podmínka nutná. 

Ze vztahu Dn_t = Cnn
2Dn (str. 338 nahoře) plyne indukcí, že podmínka b) je 

už důsledkem zostřené podmínky a') (determinant druhého stupně D3 pro j = 2 
je totiž kladný vzhledem k a')). 

*) Čas. pro pěst. mat. 82 (1957), 335-341 . 
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ИСПРАВЛЕНИЕ К СТАТЬЕ 
„ЗАМЕТКА К ВОПРОСУ РЕШАЕМОСТИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ ПРИ ПОМОЩИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЧИСЕЛ14*) 

АЛЕНА ЧЕРВЕНА(А1епа0егуеп&), Прага 

(Поступило в редакцию 15/Х 1957 г.) 

Так как условия а) и б) в теореме цитированной статьи — необходи
мые, но не достаточные, далим более острую формулировку условия а): 

Пусть ^п — определитель системы (1), Х^ (2 ^ у < п) — определитель 
/-го порядка с элементами (— З-)1"*-*^*, где С$ = С^г)С^)+г + 
+ (1 - 2(5,,) С*№С<?;# для г, к = 1, ..., ?; при этом С& = С<к. 

Тогда условие а') — следующее: 
. Произведение С$$С$ . . . С7$ имеет наибольшее значение из всех про
изведений типа С$гСФ . . . С$7 где гх, г2, ..., ц является какой-то пере
становкой чисел 1, 2, . . ., /. 

Оказывается, что условие б) явлается уже следствием условия а'). 

BERICHTIGUNG ZUR „BEMERKUNG ÜBER DIE LÖSUNGSFRAGE 
EINES SPEZIELLEN SYSTEMS VON UNGLEICHUNGEN 

DURCH POSITIVE ZAHLEN"*) 

ALENA ÖERVENÄ, Praha 

(Eingelangt- am 15. Oktober 1957) 

Da die Bedingungen a), b) im Satze dieser Arbeit zwar notwendig, doch nicht 
hinreichend sind, wird eine schärfere Bedingung a') gegeben: 

Es sei Dn das Determinant des Systems (1), Dj (2 <̂  j < n) das ?-reihige 
Determinant mit Elementen (— 1)X-**C$, wo C$ = Cg^C^)^ -f 
+ (1 - 2dik) C?J%C¥;ü für i, k -= 1, ..., /, wobei C£> -= Cik gut. 

Dann ist die Bedingung a') die folgende: 

Das Produkt CfflC^} . . . C$ besitzt den grössten Wert von allen Produkten des 
Typus C^)C^}%... C%^, wo iu i2, ..., i3- eine Permutation der Zahlen 1, 2, ..., j 
darstellt. 

Es zeigt sich, dass die ursprüngliche Bedingung b) eine Folgerung dieser 
Bedingung a') ist. 

*) Gas. pro pest. mat . 82 (1957), 3 3 5 - 3 4 1 . 
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