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PŘEDMLUVA 

Teoriejrešenl funkcionálních rovnic je jedním z nejstarších 
odvětví matematické analýzy. K rozpracování této teorie 
podstatně přispěli matematici Euler, ďAlembert, Cauchy, 
Gauss, Weierstrass, Abd, Darboux, Hilbert a další. Úlohy 
vedoucí na funkcionální rovnice vznikají nejčastěji při 
řešení problémů z geometrie, mechaniky, aerodynamiky 
apod. 

Ú6elem této knížky je seznámit čtenáře v poměrně ele-
mentární formě se základními myšlenkami, jichž se při 
řešení funkcionálních rovnic užívá. Knížka si přirozeně 
neklade nároky na úplnost. Teorie funkcionálních rovnic 
je na jedné straně tak bohatá, že je sotva možně postihnout 
ji vyčerpávajícím způsobem, na druhé straně je jeji výklad 
v této publikaci koncipován tak, aby byl srozumitelný 
i pro čtenáře, kteří se v matematické analýze orientují jen 
zcela zběžně. 

Knížka je určena především žákům nejvyššich tříd 
gymnázií a průmyslových škol. Některé partie mohou 
pochopit i mladší žáci (například začátek první kapitoly), 
je však třeba, aby se před četbou této knížky seznámili 
s pojmem limity posloupnosti a s pojmem spojité funkce. 

Výklad je záložen na řadě příkladů a úloh, jejichž řešení 
podle autorova mínění nejlépe ilustrují metody, o nichž je zde 
pojednáno. V závěru první kapitoly se vyšetřuje jistá niko-
liv nezajímavá aplikace funkcionálních rovnic. Některé 
skutečnosti a věty z matematické analýzy jsou dokázány ve 
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druhé kapitole, přičemž jsou tímto způsobem vyplněny 
některé mezery ve středoškolské látce z analýzy. 

Autor doufá, že tato knížka pomůže zvídavým žákům 
v jejich přípravě na různé formy mimoškolské činnosti 
v matematice, jako jsou matematické olympiády, soutěže, 
přehlídky tvořivosti mládeže apod. 

Závěrem bych rád vyjádřil svou hlubokou vděčnost'Petru 
Kenderovovi a Michailu Kitanovovi, kteří mi jako recen-
zenti svými poznámkami a připomínkami pomohli a při-
spěli k definitivní podobě knížky. 

Sofie listopad 1976 A u t o r 
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