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vit chybové stavy. Výhodou je také jedno
duché a rychlé ovládání grafiky. Po několika 
hodinách práce na počítači se studenti mo
hou plně věnovat fyzikální problematice řeše
ných příkladů. Absolvováním předmětu stu
denti získají přehled o možnostech použití 
mikropočítačů při řešení fyzikálních problé
mů a jsou schopni je také prakticky využívat. 
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Miroslav Dolozilek 

Tibor Neubrunn - Jozef Dravecký: Vybrané 
kapitoly z matematickej analýzy. Alfa 
Bratislava 1990. 208 stran, 16,50 Kčs. 
Opožděná recenze. 

Protože z názvu knihy není patrné, o jaké 
vybrané partie jde, uveďme především, že jde 
o vysokoškolskou učebnici určenou nejen stu
dentům matematiky, ale také přírodovědných 
a technických oborů, kteří se chtějí přístup
nou formou seznámit se základy teorie míry 
a moderního integrování. 

Autoři začínají zcela elementárně množi
nami, uspořádáním, kardinálními a ordinál-

ními čísly, topologickými a metrickými pro
story, číselnou osou. Následují různé množi
nové systémy a funkce, potřebné k vybudo
vání teorie míry, v tom i (zatím) nezáporná 
míra, obecněji vnější míra -f Carathéodory-
ho postup. Čtvrtá kapitola je věnována rozší
řením a zúplněním míry; součástí této kapi
toly jsou i nejzákladnější poznatky o Lebes-
gueově, resp. Lebesgueově-Stieltjesově míře. 
V páté kapitole se zavádějí měřitelné funkce, 
v šesté integrál. V kapitolách 4-6 jsou doká
zány všechny běžné věty o měřitelných mno
žinách i funkcích a o integrálu. 

Následuje součin měr a Fubiniho věta. 
V osmé kapitole se zkoumají různé druhy 
konvergence související s mírou a prosto
ry Lp. Zobecněným (znaménkovým) mírám, 
Hahnovu rozkladu, absolutní spojitosti a sin
gulár nos ti, jakož i Radonově-Nikodymově vě
tě je věnována kapitola 9. Desátá kapitola 
obsahuje tvrzení o souvislostech Riemannova 
a Lebesgueova integrálu, absolutní spojitosti 
množinových a bodových funkcí, o derivování 
funkce s konečnou variací a neurčitého Lebes
gueova integrálu v R. Nechybí ani integrace 
per partes a krátký úvod do teorie integrálů 
závislých na parametru. 

Jak je patrné z tohoto stručného obsahu, 
j e v knize o rozsahu 208 stran zahrnuto sko
ro vše, s čím by se měl moderní čtenář se
známit v teorii míry a integrálu. Text j e vý-
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borně čitelný, látka je zpřístupněna dlouhou 
řadou ilustrujících příkladů; čtenář má mož
nost ověřit si pochopení látky tím, že řeší bo
hatý soubor úloh. Vysoce oceňuji i matema
tickou přesnost textu. 

Můj dojem je velmi dobrý, knihu čtenářům 
vřele doporučuji. 

Ilja Černý 

Jiři Potůček: Vývoj vyučování matema
tice na českých středních školách v ob
dobí 1900-1945, I. díl. Ediční středisko 
Západočeské univerzity, Plzeň 1992, 55 stran, 
24,- Kčs. 

První díl skript Jiřího Potůčka s názvem 
„Vznik a vývoj jednotlivých typů škol a jejich 
osnov matematiky" sestává z dvou hlavních 
částí. První kapitola (26 stran) podává pře
hled o vývoji českého základního a středního 
školství od počátku 19. století až do poloviny 
20. století. Čtenář se zde dozví nejdůležitěj
ší fakta o školských reformách, o postupném 
přetváření a vývoji škol elementárních a vše
obecně vzdělávacích, o vzniku a vývoji škol 
odborných i o vzdělávání učitelů. 

Druhá kapitola (23 stran) je věnována 
osnovám matematiky a deskriptivní geo
metrie na školách zakončovaných maturi
tou a srovnáním těchto osnov. Přirozeným 
způsobem navazuje na kapitolu první; každá 
školská reforma se totiž odrazí v učebních 
plánech a osnovách. Po nezbytném úvodu 
o matematice na obecných školách je v dru
hé kapitole podrobně popsáno matematické 
vzdělání na gymnáziích, reálkách i odbor
ných školách. Výklad je rozdělen do tří obdo
bí (1900-1909, 1909-1933, 1933-1945), která 
jsou vymezena základními reformami osnov. 

V krátké závěrečné pasáži jsou shrnuty hlav
ní tendence vývoje vyučování matematice; 
text je doplněn poznámkami, tabulkami a se
znamem literatury. 

Skripta Jiřího Potůčka jsou určena stu
dentům učitelství, kteří studují kombinace 
s matematikou. Poskytnou jim řadu infor
mací o vývoji našeho školství, o cestě, kte
rou prošlo matematické vzdělávání, a dají jim 
možnost srovnání minulosti se stavem sou
časným. Skripta však zaujmou všechny, kdo 
mají zájem o vyučování matematice nebo 
o obecnou problematiku vzdělávání. Druhý 
díl skript bude věnován učebnicím matema
tiky uvedeného období. 

Jindřich Bečvář 

Michael Doob: J e m n ý ú v o d d o TgjXu 
( M a n u á l p r o s a m o s t a t n é s t u d i u m ) . 
Z angličtiny volně přeložili Josef Daneš a Jiři 
Veselý. Vlastním nákladem vydalo Českoslo
venské sdružení uživatelů TfíXu, Praha 1992, 
120 stran. 

Druhé, rozšířené vydání (poprvé vyšlo jako 
skriptum MFF UK Praha) úvodní příručky 
o typograficky dokonalém programu, který je 
určen k počítačové sazbě náročných (zvláště 
matematických) textů (podrobnější informa
ci viz PMFA, 35 (1990), 1-12). Tímto pro
gramem je kromě vědeckých časopisů připra
vována také sazba Pokroků (od 4. čísla loň
ského ročníku) či kupříkladu letošní ročník 
časopisu Československý šach. 

Kniha je k dostání v knihovně MU ČSAV 
v Praze a ve fakultní prodejně skript MFF 
UK Praha, Malostranské nám. 25. 

Karel Horák 
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