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P Ř E D M L U V A 

Čtenář již zajisté řešil některé jednoduché rovnice, ne-
rovnosti, soustavy rovnic a pravděpodobně i soustavy ne-
rovností. Značná část této knížky je věnována řešení úloh, 
jejichž nedílnou součástí je řešení soustav tzv. lineárních 
nerovností (popřípadě rovnic), tj. soustav nerovností, které 
lze zapsat ve tvaru 

auxi + aizx2 + • • • + ainxn Ž bu 
"I" <̂ 22*2 "I" • • • a2nXn = b2> 

ClmiXi -)- dmyX2 "I" • • • "I" QmnXn š ¿m, 

kde x1} x2, ..., xn jsou neznámé a an, a12, ..., amm 
b1} b2, ... bm jsou daná čísla1). Jedním ze základních teore-
tických prostředků, které nám umožní dokázat řadu dů-
ležitých tvrzení, je věta o oddělitelnosti konvexních mnoho-
stěnů, jejíž obsah můžeme na tomto místě čtenáři přiblížit 
pouze tím, řekneme-li, že v rovině pro každé dva konvexní 
mnohoúhelníky, které nemají společné body, existuje 
taková přímka, že uvažované mnohoúhelníky leží v opač-
ných polorovinách touto přímkou určených, tj., že uva-
žované mnohoúhelníky jsou touto přímkou odděleny. 

Tato věta, kterou uvádíme v obecném případě bez důka-

*) Všechna čísla, se kterými se v této knížce setkáme, budou čísla 
reálná, a budeme proto přívlastek reálný vynechávat. 
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zu, je spolu s dalšími nutnými pojmy vyložena ve 2. kapitole. 
První kapitola má přípravný charakter — připomínáme 
v ní některé pojmy a výsledky známé ze středoškolského 
studia a uvádíme některé nové pojmy, nezbytné k dalšímu 
výkladu, zvláště pak pojem n-rozměrného prostoru. Bohu-
žel v této knížce není možné věnovat se podrobněji geo-
metrii vícerozměrných prostorů; naštěstí můžeme odkázat 
čtenáře na knížku prof. Karla Havlíčka Prostory o čtyřech 
a více rozměrech, která vyšla jako 12. svazek v edici Škola 
mladých matematiků. Dále se v knížce vyskytl — i když 
jen okrajově — pojem konvexní množiny. Pro hlubší 
seznámeni s tímto pojmem lze čtenáři vřele doporučit 
knihu doc. Jana Výšina Konvexní útvary, 9. svazek zmíněné 
edice. 

Poslední, nejrozsáhlejší kapitola je věnována užití získa-
ných teoretických výsledků v různých oblastech mate-
matiky, které již mají velmi blízko k praktickým apli-
kacím. 

Tato knížka je dalším pokusem zařadit do sbírky škola 
mladých matematiků zpracování tématu, které výrazně pře-
sahuje oblast středoškolské matematiky. Z toho také vy-
plývá způsob zpracování, který se liší od mnoha předchá-
zejících knížek, které byly většinou sbírkami řešených 
úloh. 
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