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DOSLOV 

Končí sa naša malá prechádzka po niektorých častých 
aplikáciách matematiky v oblasti ekonomiky, organizá-
cie a riadenia. 

Neberte ju, milí čitatelia, iba ako pokus ukázat Vám 
niektoré matematické metódy, ktoré sa v praxi často 
používajú. Snažte sa v nej nájsť viac, urobit si obraz 
o tom, ako pracujú aplikovaní matematici, ako uskutoč-
ňujú přechod od praktického problému k jeho matema-
tickému riešeniu a v nie poslednom řade, ako riešenie 
praktických úloh stimuluje aj rozvoj „čistej" matemati-
ky. Ved váčšina pojmov a metód čisto matematických, 
ktoré ste střetli v tejto knižke, bola pred niekolkými 
desaťročiami ešte celkom neznáma. 

Aplikovaná matematika je aj v súčasnom období 
stimulátorom pokroku v mnohých teoretických mate-
matických disciplínách. Nie sú to len tie, o ktorých sme 
hovořili v tejto knižke, ale aj mnohé dalšie, ako napří-
klad teória pravděpodobnosti, teória jazykov, teória 
automatov, teória optimalizácie a mnohé iné. Ak sa 
teda mnohí nematematici pýtajú: ,,Čo móžete v mate-
matike stále nového vymýsTať, veď jedna a jedna sú 
stále dvel", tak nemalú zásluhu na neopodstatnenosti 
tejto otázky má aj aplikovaná matematika. 

A vy, čo premýšlate o volbě aplikovanej matematiky 
za svoje budúce povolanie, ste snáď získali presnejší 
obraz o ceste, ktorá by vás čakala. Je to iste cesta ne-
lahká, ale pestrá a zaujímavá, pravděpodobně zaujíma-
vejšia, než při váčsine iných povolaní. 
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