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ÚVODNÍ SLOVO

Tato publikace je věnována životu a dílu matematika Jana Viléma Pexidera,
jehož jméno je spjato s určitým typem funkcionální rovnice. Pexiderova rovnice
je dnes, více než osmdesát let po Pexiderově smrti, ve světové matematice
poměrně frekventovaným pojmem. Přesto o životě a díle Jana Viléma Pexidera
není v naší matematické obci téměř nic známo. V některých naučných slovnících
najdeme jen základní Pexiderova životní data (ta nejsou kupř. ani ve známém
Poggendorffově lexikonu) a některé kusé či nepřesné informace. V nedávno
vydané monografii J. Bečvář a kol.: Eduard Weyr 1852 – 1903 (Prometheus,
Praha 1995) je zpracován Pexiderův spor s Eduardem Weyrem.

První článek této monografie se snaží podrobně popsat Pexiderovy životní
osudy. Druhý příspěvek je věnován Pexiderovým matematickým pracím, třetí
jeho pracím z pojišťovací matematiky. Tématem dalšího článku je Pexiderova
rovnice; bezprostředně na něj navazují dva krátké příspěvky o „výskytuÿ jména
Pexider v referativních časopisech Mathematical Reviews a Zentralblatt.

V přílohách je seznam Pexiderových publikací; jsou v něm shromážděny
a ocitovány reakce referativních časopisů a německé matematické encyklopedie.
Dále jsou přetištěny tři krátké Pexiderovy články, které vyšly v roce 1905
v časopise Přehled.

Publikace je doplněna kopiemi některých archívních materiálů a dokumentů.
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