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L I T E R A T U R A 

Knihy 

1. Fr. Hradecký - V. Jozifek - E. Kraemer: Sbírka řešených úloh 
z matematiky (Státní pedagogické nakladatelství-Praha 1956). 

2. M. Koman: Jak vyšetřujeme geometrická místa metodou sou-
řadnic (Mladá fronta, edice Škola mladých matematiků, Praha 
1966). 

3. B. Korda: Učebnice lineárního programování (Státní naklada-
telství technické literatury, II. vydání, Praha 1962). 

4. Fr. Veselý: O nerovnostech (Mladá fronta, edice Škola mla-
dých matematiků, Praha 1963). 

5. J. VyUn: Konvexní útvary (Mladá fronta, edice Škola mla-
dých matematiků, Praha 1964). 

Články 

6. Fr. Dušek: Rovnice lomené čáry (Rozhledy matematicko-
fyzikální, roč. 36, Praha 1958, č. 2, str. 49—54). 

7. 0. Setzer: Lineární programování (Rozhledy matematicko-
fyzikální, roč. 44, Praha 1965/66, č. 5, str. 193—200 a č. 6, 
str. 254—256). Upozorňuji na dvě tiskové chyby v tomto článku: 
Na str. 194 má druhá z nerovností (4) správně znít .v + y JS 3 
a druhá z nerovností (5) má správně znít 3* + 6y + ^ 12. 

V uvedené literatuře najde čtenář další prohloubení a rozveden í 
našeho pojednání. Některé příklady jsem přímo z uvedené lite-
ratury převzal, za některé děkuji VI. Borovanskému, jiné jsem čerpal 
ze své pedagogické i přednáškové činnosti. 
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