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PŘEDMLUVA

V technické praxi i v mnoha situacích běžného života často
stojíme před rozhodnutím, které z mnoha různých řešení daného problému je z toho či onoho hlediska rtejvýhodnější. Přitom podmínky úlohy nebo vůbec fyzikální či jiné zákony předpisují vzájemné vztahy mezi dvěma či více volitelnými prvky,
jejichž nejvhodnější hodnoty máme určit.
Nejednodušší případ nastává, jde-li o jev nebo proces, ve
kterém vystupuje jediný volitelný parametr, na jehož volbě
závisí výsledek. Stručněji řečeno, máme na mysli případ, kdy
výsledná hodnota, kterou chceme získat co největší nebo naopak co nejmenší, je funkční hodnota funkce jedné proměnné.
V knížce, kterou dostáváte do ruky, se seznámíte s metodami, kterými lze v jednoduchých případech takové nejmenší či
největší hodnoty funkci vyhledávat. Studium funkcí je tedy
její hlavní náplní. Přesto v druhé kapitole předesíláme několik
příkladů, ve kterých je funkční hledisko značně potlačeno. Ve
třetí a čtvrté kapitole jsou studovány jednodušší případy
funkcí a v poslední kapitole si všimneme poněkud složitějších úloh, které svou podstatou a metodou řešení již přesahují do diferenciálního počtu. Pro čtenáře, kteří jsou
alespoň s počátky diferenciálního počtu obeznámeni, nebude
obtížné jeho prvky v této kapitole najít. Takové znalosti
ovšem nejsou nutným předpokladem pro studium této knížky.
Vystačíte se svými znalostmi ze školy, které tato knížka na
některých místech doplní a rozšíří. A to je mimo jiné jejím
hlavním účelem.
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