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O PROSTORECH S AFINNÍ K O N E X Í , KTERÉ DOVOLUJÍ ZAVÉST 
P O J E M Ú H L U 

(Referát o přednášce prof. A. HAIMOVICE (Iasi), konané ve schůzi matematické obce pražské 
dne 26. září 1958) 

Mějme dvojrozměrný afinní prostor. Souřadnice bodu označíme (a?*), složky vektoru 
X1 a T\s koeficienty konexe. Úhel dvou vektorů X\ Yl je pak definován těmito podmín
kami: 

a) je vyjádřen funkcí V^*, X*9 Yl) souřadnic bodu a obou vektorů, kterážto funkce je 
homogenní nultého řádu vzhledem k Xi a k Yi; 

b) je aditivní, t j . V(xH X\ Z*) = V(x\ X\ Y*) + V(x\ Y\ Z1) ; 
o) je nezávislý na souřadnicovém systému; 
d) je invariantní vzhledem k lineární translaci vektorů. 
Z těchto předpokladů se pak odvodí tyto důsledky: 

1. V(x\ X\ Y€) = U(x\ X*) ~- U(x*, Y4), kde U je nová funkce. 

2. Funkce U je definována systémem rovnic: 

du _ . au . . du 

kde ú>i jsou složky libovolného kovariantního vektoru. 

Po doplnění systému dostaneme tento výsledek: 

A) Prostory, které dovolují zavésti pojem úhlu, jsou dány relacemi Bj
il2k == A&Rf12 + AV^, 

jež lze interpretovati geometricky. 
B) Vezmeme-Ii formu BfjS

i^', kde Bf^ — - |(R l 7 -f BH) a je-li tato forma positivně defi-
nitní, pak úhel je popsán vztahem 

BŽXiY! 
cos V чr 

y.R*xťx^yjR*rťFí * 
J e možno též v ostatních případech udat obdobnou formuli pro úhel. Z předchozí defi
nice úhlu plyne řada zajímavých důsledků, o kterých se autor v přednášce zmínil. 
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