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Pravé vyšel v známé elegantní úpravě B. G. Teubnerovské

LEHRBUCII DER ARITIIMETIK UND ALGEBRA
FŮR LEHRER UND STUDIRENDE
VON

Dr.

E. SCHRODER,

PROFESSOR AM PRO- UND REALGYMNASIUM IN BADEN-BADEN.
I. BAND.

Die sieben algebraischen Operationen.
Na 360 stránkách velkého oktávu vyloženy jsou se všemi možnými
důvody algebraické výkony přímé i obrácené, kteréž na str. 119 takto jsou
roztříděny:
.Algebraisohe Operationen:
Directe
l.Stufe Addition
Multiplication
[2. „
Elevation) ^ n z i r e n
) ExpoDenziren

Inverse
Subtraction
Division
Radiciren
Logarithmiren

Spisovatel vykládá sám v předmluvě zcela upřímně, že chtěl býti jen
1. úplným a že tudíž žádný důležitější sem patřící spis nezůstal nepovši
mnut — na důkaz toho uvádí celých 8 spisů! — 2. v každém ohledu beze
vší pedariterie přesným a 3. v pravém smyslu slova systematickým. Jak
předsevzetí své provedl, pozná každý nejlépe z podrobného pročtení spisu
tohoto; neb několika slovy není možná naznačiti všechny momenty, o něž
se tu právě jedná. V celku však sluší vyznati, že spis tento jest na nejvýš
důkladným, ba předůkladným, takže mnohdy, jak Schopenhauer již pozna
menal, samým odůvodňováním věci o sobě jasné se jen zmáhá nedůvěra
v čtenáři, zdali to pravda, o čem dosud byl přesvědčen.
Abychom aspoň jednu ukázku jeho důkladné methody podali, uvádíme
postup pouček na str. 96 et seqq.
L Wn Product aus zwei Factoren bleibt ungeándert, wenn man diese
Factoren intervertirt.
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Fin Product aus drei Factoren bleibť ungeandert, wenn man die
beiden letzten intervertirt.
III. Fin Product ándert sich nicht, wenn man die zwei ersten Factoren
vertauscht.
IV. Fin Product ándert sich nicht, wenn man die zwei letzten Factoren
vertauscht.
V. Fin Product ándert sich nicht, wenn man irgend zwei aufeinander
folgende Factoren vertauscht.
VI. In jedem Producte von beliebig vielen Zahlen kann man die Ordnung
der Factoren nach WilTkur verándem, ohne dass der Werťh des Productes alterirt wird.
Škoda, že professor Jandera již umřel! tomu by spis tento zajisté
spůsobil nesmírnou radost. Necht aspoň žáci jeho mu věnují patřičnou
pozornost.
Abychom pak i ukázali, že při vší přesnosti, jakou tu staví na odiv,
sem a tam není zcela přesným, uvádíme jeho zákon kommuťativní, jaký
o sečítání pag. 55 takto vyslovuje: „Der Werťh der Šumme bleibt ungeándert, wenn man irgend welche Glieder derselben miteinander vertauscht^
a přec se ví, že na př. součet harmonické řady

S = ± ~ ~J_ + -i-_
a

se

a + 2b

a+ b

1— + ...in inf

a + Sb

zvětší o — Z -JL , seřadíme-li členy po sobě jdoucí tak, aby na p po2b
q
Bitivních následovalo q negativních. Patrně tu měl spisovatel na zřeteli součet
konečného počtu členů neb sčítanců, do vyjádření zákona kommutativního
však nepřijal obmezení tohoto.
Ku konci budiž ještě poznamenáno, že spisovatel užívá se zvláštní
zálibou nově zavedených cizích slov; nejsme sice pro takový purismus,
jaký chce zavésti B. Grassmann, jemuž se tu pag. 147. vytýká, že jest
zbytečno jmenovati Einheit Stift, Šumme Gesamt, Glieder Stilcke, Addiren
Fúgen, Minnend Vorrath, Subtrahend Ábzug, Factor Fach, Product Zeug,
Mul tipli ciren Weben, Potenz EÓhe, Wurzel Tiefe, tolik však přec i podlé
naší mateřčiny poznáváme, že k velkému počtu již zavedených cizojazyčných
slov ještě nové zaváděti jest zcela neoprávněno, ba škodlivo.
Std.
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