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ZOBECNĚNÍ POJMU PROSTORU S K O N E X Í
(Referát ALOISE ŠVECE, předneseny v matematické obci pražské dne 30. září 1957.)
Prostor s afinní konexí je definován následujícím způsobem: Každému bodu (u) oblasti
parametrů O c An bud přiřazen cetroafinní lokální prostor An(u) s centrem M(u); každé
mu oblouku y mezi body (u), (u) buď přiřazena afinita mezi prostory An(u) a An(u). Zmí1 2
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2

,

něná konexe mezi lokálními prostory je dána známým způsobem analyticky, což zaru
čuje její dostatečnou hladkost. Lokální prostory mohou být ovšem i prostory projektivní,
eukleidovské a afinity mezi nimi nahrazeny kolineacemi, resp. shodnostmi; pak dostáváme
prostory s projektivní a eukleidovskou konexí.
Definice Konigovy variety (nebo podle nové Kanitaniho terminologie prostoru s majorantní konexí) je shodná s definicí prostoru s afinní nebo jinou konexí, jenom dimense
lokálních prostorů (označme ji m) je různá od dimense n oblasti parametrů Q. Tyto pro
story zavedl R. KONIG (Jahresb. D. M. Verein, 28, 1919, 213 — 228) a upozornil na ne
J. A. SCHOUTEN (C R, 178, 1924, 2044 — 2046); v novější době studoval prostory s projek
tivní majorantní konexí (m > n) J. KANZTANI (většinou v Mem. Univ. Kyoto, u nás ne
přístupné). Konigovy prostory se vyskytují přirozeným způsobem při studiu variet v pro
storech s konexí: Bud dána n a pí*, varieta Vr v prostoru s projektivní konexí P n a v každém
lokálním prostoru každého jejího bodu b u d zvolen bod M; množina těchto bodů je spolu
s příslušnými lokálními prostory, mezi nimiž je konexe určena konexí prostoru Ptt,
Kónigovym prostorem. Je pravděpodobné, že na př. celou teorii transformací • ploch
v*projektivním prostoru S3 bude možno zobecniti n a plochy v P3. Ve své nepublikované
práci jsem definoval dualisaci JI* plochy n C P3 (je to opět Kónigova varieta n = 2, m = 3),
zjistil geometrickou interpretaci CABTANEM uvažovaných zobecnění Darbouxových
křivek a nalezl projektivní lineární elementy plochy TI a TZ*, jež se zachovávají při jejich
projektivní deformaci. Ve své práci „Prostory s konexí I I " (cyklost. MÚČSAV) jsem po
drobně studoval plochu v trojdimensionálním prostoru s eukleidovskou konexí, zvláště
souvislost mezi hlavními křivkami a rozvinutelnými plochami kongruence normál.
Prostor s konexí je možno zobecniti i jiným způsobem: Každému bodu oblasti Q bud
přiřazen lokální prostor (na př. projektivní) S„, jehož centrum je pak nahrazeno podprostorem Sm; mezi lokálními prostory S„ je p a k dána konexe obvyklým způsobem. Tento pro
stor zobecňuje varietu podprosterň projektivního prostoru právě tak, jako Kónigův
prostor zobecňuje bodovou varietu projektivního prostoru. V práci „Congruences de
droites dans les espaces réglés á connexion projective" (Čech. mat. ž. 7 (82), 96 —114) jsem
studoval případ n = 4, m = 1, /z = 3, hlavně však dvoj dimensionální variety tohoto
prostoru, což je vlastně zobecnění teorie kongruencí přímek v P3. Případem n = 2,
m = 1, /J, = 3 jsem se potom podrobně zabýval v práci „Prostory s konexí I I I " (cyklost.
MÚČSAV).
Domnívám se, že soustavné studium těchto zobecněných prostorů b y značně přispělo
k větší geometricnosti při studiu variet v prostorech s konexí.
Alois Švec, Liberec
O DIRICHLETOVĚ ÚLOZE NA NEOMEZENÝCH OBLASTECH
(Referát o přednášce Ivo BABUŠKY a RUDOILFA VÝBORNÉHO, konané v matematické obci
pražské dne 7. října 1957.)
Přednášející nejdříve podali historicky přehled o řešení Diríchletovy úlohy při spojité
hraniční funkci a nejobecnější hranici. P o t o m referovali o vlastní práci zobecňující výsled
ky J. MARIKA (viz Čas. pro pěst, mat. 82 (1957), 257-282).
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