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PŘEDMLUVA
K DRUHÉMU VYDÁNÍ

Tato knížka vyšla poprvé v roce 1963 pod názvem O nerovnostech. Od té doby prošla výuka matematiky na našich
středních školách složitým vývojem; změnily se učební
osnovy, byly napsány nové učebnice a i terminologie je
jiná. V souladu s novou terminologií se jevilo užitečné
změnit název knížky a upravit její text. Knížka podává
výklad o řešení nerovnic elementárním způsobem. Čtenář
v ní nenalezne výklad o výrokových formách nebo o úpravách DUN 1—ti, získá snad však cit pro řešení úloh
s nerovnicemi a touhu poznat z matematiky víc. O to jejímu
autorovi především šlo.
K dalšímu studiu doporučujeme čtenáři následující
knížky, které vyšly ve stejné knižnici a byly věnovány podobné problematice. Jsou to:
K. Havlíček: Analytická geometrie a nerovnosti (sv. 18),
J. Černý: O aplikáciách matematiky (sv. 36),
A. Kufner: Nerovnosti a odhady (sv. 39).
A -nakonec osobní poznámku: jsem rád, že knížka vychází znovu, a děkuji všem, kteří'se o to zasloužili. Pokud se
bude čtenáři zdát příliš nemoderní ve srovnání s pojetím
dnešních učebnic, je to moje chyba — chtěl jsem původní
text upravit jen tam, kde to bylo nezbytně nutné. Doufám,
že právě proto zůstane knížka přístupná i těm velmi mladým adeptům matematiky a že se jim bude Ubit.
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