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VĚSTNÍK LITERÁRNÍ. 

RECENSE KNIH. 

D r. M. V a 1 o u c h, Přehled matematiky. Tabulky a vzorce matema
tické. (Sborníku příruček sv. 4.) Vydání 5., v Olomouci, nákladem R. 
Prombergra, 1925; 16°, stran 360; cen'a 35 Kč. 

Opětovné vydatní této »přfručky pro učitelstvo a studentstvo« svědčí* 
jednak že takového přehledu elementární' látky matematické je potřeba, 
jednak že toto sestavení vyhovuje svému účelu. Knížka, která po prvé 
vyšla v r. 1904, byla reprodukována cestou fotomechanickou, pročež byly 
změny omezeny na míru nejmenší; přepracován a rozšířen byl pouze oddíl 
o počtu infinitesiimáíllním. Vzhledem k stálému zájmu" o příručku mohlo se 
však přece naJdadaitelství odvážit nové sazby, aby bylo Jze látku sou
stavně revidovat a přehledněji vytisknout; tím spíše, že cenu spisku nelze 
nazvati nízkou. 

Kniha obsahuje četné! tabulky s návodem k užití (logaritmy čtyřmístné, 
mocniny, úrpčitelé, tab. úmrtnosti; tabulku racionálních trojúhelníků a pra
videlných mnohoúhelníků; hodnoty funkcí goniometrických a jejich loga
ritmy, veličiny u kruhu se vyskytující, hodnoty rozmanitých funkcí čísla 
n a pod.: celkem asi 60 straní); věty i vzorce algebraické (výkony po
četní, kombinatorika s počtem pravděpodobnosti, funkce s řadami, rovnice: 
přes 170 stran)* a geometrické (planimetrie, stereometrie, trigonometrie 
rovinná i sférická, analytická geometrie v rovině i v prostoru: 90 stran); 
základy počtu diferenciálního a integrálního Casi 30 stran). 

Valouchův přehled matematiky podává bohatý výběr látky způsobem 
co nejstručněliším. Snaha autorova šla tak daleko, že v obou uvedených 
směrech byla snad někde překročena správná mez: některé části totiž 
mohly býti vynechány '(jna př. kvaterniony, čísla obrazcová a pod., neko
nečné součiny, násobné, integrály), sloh by se leckde doporučoval raději 
méně stručný, aby nevznikaly pochybnosti. Nelze zde přirozeně zabíhat 
do podrobností; většina věcí je pečlivě a pěkně zpracována, přes to však 
jest ještě sem tam něco opraviti (na př, zlomek konečný aperiodický, 
průběh funkcí goniometrických, cosx jako veličina nekonečně malá a pod.; 
nemluvě o chybách tiskových). Krátký výběr literatury k bližšímu poučení 
v jednotlivých oborech byl by na místě. Celkem lze říci, že knížka tato, 
podávajíc množství užitečné látky ve tvaru velmi zhuštěném, vyniká šir
ším založením a obsažností mezi obvyklými publikacemi toho druhu. 

]. Voltech. 

N i e l s e r i N.: »Traité élémentaire des nombres de Bernoulli«, Paris 
1923, str. X + 398. 

Spis je rozdělen ve tři části. V části první vysvětluje autor zprvu některé 
důležité pojmy. Posloupnost funkcí fn (x) (n=zO,1, 2,...) sluje harmonickou, 
Je-li/it (x) pro lib. n polynom stupně n, který splňuje rovnici fn(x)==fn—\(x). 

.Taková je obecně posloupnost fn (x)~2 y——r~f; značíme ji [fn(x), an\. 

Posloupnost [an] je její baží. Symetrickým nazýváme polynom (stupně n), 
který splňuje Jacobíovu funkcionální rovnicifn(—x—l) = (--l)*fn(x). Regu
lární sluje posloupnost [fn(x), an], jejíž r členy jsou pro lib. n symetrické 
polynomy. 
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Nielsen definuje Bernoulliské funkce (polynomy) Bn (x) jako členy har 
nionické posloupnosti, které splňuji diferenční rovnice Bn (x) — Bn (JC—1) = 

Xti — 1 
= p ( ^ ^ l ) , Eulerovy funkce (polynomy) jako funkce splňující rovnice 

xn 

En(x)+En(x—\) = —^(n>^0). En (x) tvoří rovněž harmon. pousloupnost. 

Bernoulliská čísla Bn, Eulerova č. En a jim příbuzné konstanty Tn jsou defino
vány rovnicemi (2p)\ a2p = (—1)P—J Bp (p^l), z formule Raabeovy (str.59 
(2)) a (2/?-l)! 22P p2p-\ = (— 1)P- J Tp(p^l), kde [an] a [$n] jsou báze 
posloupností [Bn (x), an], [En (x), pn]. Ze základních vlastností sloužících 
k definici Bn (x) a En (x), dále z toho, že tyto funkce jsou symetrické poly
nomy a že libovolná regulární posloupnost vždy vede na rekurentní vztahy 
pro některé z čísel Bn nebo Tn, plyne celá teorie. 

Druhá a třetí část knihy je věnována hlavně výpočtu čísel Bn, En, Tn a čísel-
něteoretickým aplikacím. 

Funkce Bernoulliho a Eulerovy doznaly velikého použití v matematice. 
Ukázalo se však, že stěžejní důležitosti jsou pro t. zv. sumační problémy; 
za účelem jejich rozřešeni vypracoval N. E. Nórlund (Acta 43) velmi jedno
duchou a elegantní teorii Ra E. polynomů obecného řádu a indexu. Zvláštními 
jejich případy jsou obyčejné B.a E. polynomy, o nichž právě Nielsenova kniha 
jedná. Upozorňuji proto čtenáře na tuto Nórlundovu teorii jako doplněk 
k Nielsenově knize. V označeni se sice oba autoři liší, leč orientace je snadná. 

Jos. Kaucký. 
* 

Lov itt W. V. — Linear integrál equations. Stran XIII + 253. New-
York- London. (Mac Graw-Hill) 1924. 

Po klasifikaci intégr. rovnic následuje v kap. druhé, třetí a páté výklad 
o metodě postupných substitucí, metodě Fredholmově a Hilbert-Schmidtově 
teorii integr. rovnice se symetrickým jádrem. Ostatek vyplňují aplikace. 

Uvažujme rovnici 
L (u) = [p (x) ď (x)\ + q(x)u (x) = 0 (1). 

a krajové podmínky 
Ui s= a- u (a) + a2 u (b) + a3 ď (a) + a4 u' (b) — a5 = 0, 
U2 = fru(a) + P2a(b) + 03 ď (a) + P4ď (b) - & = 0; W 

jestliže pro dvě funkce u(x) a v (x), které splňují Ui = 0, U2 = 0, platí také 
' • -[p(x)(u(x)v'(x)-v(x)ď(x)))a=0, (3) 

tvoří Ui = 6, U2 = 0, t. zv. Greenův systém krajových podmínek. Je-li dále 
pro dvě na sobě nezávislá řešení rovnice (1) splněna podmínka 

Ds= ř/i(Иi), ÍЛ(я.) 
í/.(и,), í/г(и.) =1=0, (4) 

lze k tovnici (1) sestrojiti obyč. Greenóvu funkci. Je-li D = 0 lze sestrojiti 
Greenovu funkci v širším slova smyslu (dle Hilberta)*1) 

Lovitt uvažuje pouze spec. podmínky 
U1^Au(a) + Bď(a) — 0, U*^Cu(b) + Dď(b) = 0 (5) 

a pro možnost konstrukce Greenovy funkce předpokládá (viz podmínku Ht 
na str. 172), že soustava rovnic 

*) Viz na př. můj článek „O převodu lin. diferenciálních rovnic na inte-
grální." Spisy přirod. fak. v Brně, č. 24/ 
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L(u)=zOf Ui^O, f/a = 0, 
má pouze triviální řešení ir==0. 

Je patrno ovšem, že podmínky (5) tvoří Greenův sytém a že podmínka 
H* je identická se (4). Přes to však bych dal shora naskicovanému výkladu 
před Lovittovým, který není nezajímavý, přednost předně z toho důvodu, že 
je přirozenější (při aplikacích se vychází z Greenovy formule) a že čtenáři 
přesně osvětluje, které problémy jsou na řeš. integr. rov. převeditelné. 

Knihu lze jinak zvláště tomu, kdo čte anglicky, vřele odporučiti. 
Jos. Kaucký. 

T u l í i o L e v i - C i v i t a : »Lezloni di calcolo diiferenziale asso-
luto« raccolte e compilate dal Dott, Enrico Persico. (Alberto Stock, Róma 
MCMXXV. Cena 60 lir. Str. 304.) 

V nadepsané knize jednoho ze spoluzakladatelů absolutního počtu di
ferenciálního obdržela odborná literatura velice cetoný příspěvek. Postup 
i probrání látky v této práci jest veskrze origineHtní, samostatný, jak 
ostatně u profesora tohoto jmiélna jest samozřejmé. Po nutných předběž
ných úvahách, jež autor pro svůj postup potřebuje (kapitola I.—IV.), ka
pitola V. uvádí nás do metriky absolutního počtu diferenciálního Rieman-
mových prostorů, na základě teorie ploch. Opíraje se o poznatky o plo
chách rozvinuteliných, definuje autor svým způsobem geodetický parale
lismus, který pak sntadkio zobecňuje pro n-rozměrné prostory Rieman-
novy. Po odvození křivek geodetických dospívá k aplikacím vzorců Fre-
netových na vícerozměrných varietách.*) 

Ke konci zimiňuje se autor též o případu indefinitní formy fundamen
tální. Kapitola VI. věnována jest kovariantrám derivacím a úvahám s nimi 
souvisejícím, jež provedeny veskrz způsobem vefoni elegantním. (Ricciova 
lemma, divergence vektoru, druhý diferenciální parametr atd.). Zavedení 
systémů e 1 ""* a Bix%%An (str. 180) přhnělo asi BuraíM-Fortiho k zavedení 
operátoru E. Při geodetických varietách snad mohlo býti uvedeno, že 
obecně varieta, jež ve zkousmaném bodě jest tvořena geodetickými čarami 
(a tudíž v tomto bodě jest geodetická), není y každém svém bodě geode
tická. Jako aplikace geodetických souřadnic udán jest důkaz Severiho 
teorému. (Tento teorém možno dokázati rovněž tak krátce pomocí affinoru 
křivosti.) Kapitola VII. pojednává o křivostech Riemannovy variety a pro
blémech souvisejících vůbec se čtyřilndexovýrni symboly: Identita Bian-
dhiho, identity Rfcciho, autorem citované jako »regola di commutazione 
deUe deriváte secoňde cov.«, atd. Zvláště pěkně jest odvozena křivost 
/i-rozměrné variety pomocí geodetického trojúhelníka. (Křivost Qaussova). 
Kapitolâ  VIII. věnována jest transformacím základní formy fundamentální. 
Ovahy ty jsou aplikovány ina konformní zobrazeni. V souvislosti s těmito 
probiltémy probrán jest teorém Schurův a kanonické tvary fundamen
tální formy pro variety konstantní křivosti. V kapitole IX. studovány 
jsou variety prvé a nulté třídy, druhá forma' fundamentální a křivost 
hypersférická. Kriterium, kdy jest V třídy prvé, jest vlastně specielní 
větou Qaussovou (ve .formě Schouteinově) pro Vn ve /?*+1. Poslední kapi-

*) Při této příležitosti upozorňuji na různost označeiní stejných pojmů 
u rozlišných autorůr která "nepříliš zasvěcenému intéresentu čtení zby
tečně . ztěžuje. Tak na příklad výrazy Nichtsyrnetrische Obertragung 
(Schomten), Varieté á torsion (Cartan), X infkiitehr crinMed '(Eddington), 
la regola del parallelogramma non ha valote (Levi-Civita) znamenají totéž. 
Podobně u některých aatorú křivost znamená totéž, oo u jiného vektor 
křivostí, atd.. . • *•• ._....•'. i. •• _.: .:,.<_« J i • iil$ 
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tola uvádí několik úvah z teorie kongruencí křivek ve V (Kongruence 
jako systém souřadný [což jest užíváno výhradně Schoutenem a Struikem], 
Ricciho koeficienty rotační a jejich aplikace.) 

Knilia vznikla z přednášek universitních. Její předmostí mimo jiné je 
též to, že mnoho problémů jest zde jen naznačeno, což může býti impulsem 
k daMm pracím. Hlavatý. 

H e n r i M a r a i s : »Introduction géometrique á 1'étude de la relati-
vité, (Paris, Gauthier-Villars et Cie. 1923. Cena?. Str. V +191.) 

Wjeyllova kniha »Rauim-Zeit-Materie« má již, pokud vím, dva fran
couzské obsáhlé komentáře: knihu Juvetovu »íntroduction au calcuil ten-

• sorieI« a kmihu nadepsanou. — Při složkovém počtu tensorovém možno 
užívati dvou způsobů: Buď uvažujeme formy, jichž koeficienty jsou affi-
nory, nebo studujeme přímo tyto koeficienty. Druhá metoda, málo uží
vaná, jest mnohem stručnější. První metoda jest snazší, vyžaduje však 
časlto výpočtů, jež nejsou kovariantíií. Autor užívá této metody, řídě se 
velmi často vzorem Weylovým. Kapitola I. jest svým podáním velice pří
stupná. Autor pouhými úvahami algebraickýrni snaží se čtenáře seznámiti 
se základtními operacemiaffinorového počtu. Kapitola II.—IV. věnována jest 
prostoru euklidickému a prostoru Minkovského. V kapitole V. probírány 
jsou Riemannovy prostory, při čemž vhodně poukázáno na aplikace vzorců 
z teorie ploch. Kapitola VI. zabývá se podrobme Riemannovými prostory. 
(Geodetická souřadnice; rovnoběžný posuv, Riemann-Christoflelův affinor 
a pojem skalární křivosti.) Aplikace v kapitole VII. jsou velice názorně 
provedeny. Prostor Weylův zkoumá autor metodou Weylovou, čímž je 
mu stíženo sevšeobecnění těchto úvah na prostor Eddingtonův (affiní za
křivený). Kniha jest psána slohem jasným a přístupným. Z toho důvodu 
možno ji doporučiti začátečníkům. Hlavatý, 

H. G a l b r u n : »Introduction á la théorie de la relativitě«. (Paris, 
Gauthier-Viillars et Cie. 1923. Cena?. Str. X + 457.) 

Kniha tato užívá metody, tako práce Maraisova, jest však hlouběji 
založena. Kapitola I. probírá základní operace absolutního počtu. V kapi
tole II. odvozen jest vzorec pro kovariantrií (a kontravariantni) derivaci, 
při čemž správně hned upozorňuje na rozdíl přenosu Riemamnova a Wey-
lova. Jako aplikace uvádí lemmu Ricciho, Laplaceův operátor a Christof-
felovy čtyřindexové symboly (bez geom. významu). V třetí kapitole jest 
vhiodná poznámka o možnosti identifikace vektoru a bivektoru v Rs. Dále 
odvozen zde poiem divergence a geodetických souřadnic. Tyto dovofojí 
autoru verifikaci známého teorému o »impulsu-energii« (který však zde 
není jako takový vyslovme uveden). Z aplikací v kapitole IV. nutno zmíniti 
se~ o elegantním odvození rozkladu přenosu a o odvození absolutního di
ferenciálu. Kapitola V. jest věnována Euklidovu prostoru. Pěkně odvozena 
jest definice úhlu, když je známa forma základní. (Vzorec Laguerrův a 
Gaussův.) Geodetické křivky (v kapitole VI.) odvozetny jsou pomocí va
riačního počtu, načež probrány jsou jejich vlastnosti. V kapitole VII. apli
kuje autor prvý vzorec Frenetův, aby odvodil absolutní a relativní kři
vost křivky na Vm a Rn Ježto neužívá affinoru křivosti, metoda tato 
nedá se sevšeobecniti na křivku na Vm ve V/i,kde výsledky obdobné jsou 
již známy. Geodetický paralelismus vyloženi zde dle Levi-Civity. Výčet 
důležitějších prací italských o paralelismu autor meuvádf. Se jménem 
Ricciho spojeny jsou zde výklady o rotačních koeficientech a o identitách. 
(Tyto nejsou však jmenovitě uvedeny.) Osmá kapitola věnována jest pro-
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storu Weylovu. Autor vychází z předpokladu o možnosti1 geodetických 
souřadnic a dospívá tak ke koeficientům1 Fj^. Z celé kapitoly jest zřejmo, 
samozřejmý, nikoliv však u každého autora spflněný. Při zmínce o Edding-
tonově prostoru postrádám výslovnou poznámku, že tento prostor dovoluje 
souřadnice geodetické. Poslední kapitoly věnvány jsou základním úvahám 
o teorii relativity: Pokus Michelsonův, Lorentzovo vysvětlení Fizeau-ových 
pokusů, některé jevy fysické v prostoru Minkovského atd. 

Zajímavo jest, že ani Marais ani Galbrun necitují nikde Cartana, který 
jest vůdčím duchem na světovém foru moderní diferenciální "geometrie. 
Důvod jest asi ten, že Cartan používá své symboliky, která se hodně liší 
od běžných usancí. Knihu Galbrunovu možno pokládati za vhodně zpra
covaný úvod do teorie relativity a absolutního počtu diferenciálního. My
slím však, že i zinalec najde zde hoině zajímavých popudů k myšlení. 

Hlavatý. 
* 

Alb. N a t u c c i : II Concetto di Numero e le sue estensioni. Torin:>, 
Fra Bocca, 1923. VIII + 474 str. Cena 40 lir. 

Natucci jest znám jako autor několika středoškolských učebnic a řady 
článků zvláště o středoškolském učivu. Nyní podává matematické veřej
nosti výsledky svého dvacetiletého studia. Kniha, než vyšla, byla autorem 
třikráte zredigována. Poslední úprava zpracována pod vlivem prof. Fnri-
quese a Peana, což jest jistě jejím nejlepším doporučením. Z celého zpra
cování zírá zkušený učitel. Jasný výklad, navazující na středoškolské 
učivo, přehledné uspořádání a stručnou formou látku vyčerpávající obsah, 
bohaté bibliografické údaje (přes 700) jak v textu, tak pod čarou a v 8 
obsáhlých bibliografických poznámkách na konci kapitol činí knihu tu 
vhodnou příručkou a učebnicí. Líčí-li část první (Hist. úvod, 81 str.) vývoj 
pojmu čísla, popisují tři další části (Nauky syntetické, str. 83—206, Nauky 
analytické, str. 207—283, Nauky logicko-formální, str. 285—409), jak bo
hatý jest dnes tento pojem a jak z různých hledisek k němu moderní věda 
přistupuje. Poslední část (Kritika a metodologie, str. 411—461) věnována 
filosofickému problému pojmu čísla a účelu a metodě vyučování vědě na 
tomto pojmu vybudované, matematice. Závěr vývrcholuje pak v požadav
cích, italskými středoškolskými profesory již dávno hlásaných, jaká má 
býti odborně-didaktická příprava učitelů těch na universitách. 0. Vetter. 

* 
J o h a n n e s K e p l e r : Mystérium Cosmographicum. Das Weltge-

heimnis. Obersetzt umd eingeleitet von Max Caspar. 1923, Augsburg, Filser, 
XXXII-,-150, cena ?? 

Prvotina Keplerova z r. 1596 stává se tím zajímavější, že jest to je
diné jeho dílo, které sám vydají po druhé, a to r. 1621. Jsa na výši své vě
decké slávy a maje mimo rudolfínské tabulky svá velká známá díla již za 
sebou, připojil Kepler v druhém vydání svého spisku ke každé kapitole 
poznámky, které ji doplňují a vysvětlují tak souvislost pozdějších jeho 
spisů s dílkem jeho mládí. Mystérium Cosmographicum jest nejen svou 
koncepci, nýbrž i detailem základem, z něhož vyrůstá pozdější dílo Keple-
rovo a v němž koření tak mnohé z jeho velkých myšlenek. Poutavě psaný 
úvod překladatelův jest zajímavou studií o době, osobě a díle velkého 
astronoma. Načrtnuv výstižnými rysy myšlenkový vývoj lidstva od 
středověké scholastiky k-horečnému studiu přírodních zákonů na roz
hraní století XVI. a XVII., podává Dr. Caspar obraz Keplera jako vědce 
a člověka a obrací se k jeho dílu. Upozorňuje na ony koíeny a kořínky, 
o nichž jsem se výše zmínil. Své vývody dokládá hojnými úryvky jak 
z Keplerových ostatních spisů, tak z jeho dopisů. Ačkoliv se překladatel 
snažil neodchýliti se od latinského originálu, přece čte se jeho překlad 
velmi dobře. Vyrýsované obrazy jsou kopií původního latinského vydání. 
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Pod čarou připojil prof. Caspar několik vysvětlujících poznámek. Lze jen 
vítati, že překladem do moderní řeči bylo přiblíženo čtenáři, kterého by 
odradily dlouhé latinské periody originálu, dílo tak zajímavé, v němž lze 
sledovati růst "myšlenek, jež jsou důležitým mezníkem při vývoji astro
nomie. 0. Vetter. 

F e d . E n r i q u e s e d i v e r s i c o l l a b o r a t o r i : Gli Elementi 
ďEuciitíe e la critica antica e moderna. Collezione »Per 1a storia e filosofia 
delle matematiche«, No. 1, Rím, A. Stock, 1925, 325 str., cena 24 liry. 

L. H e i b e r g : Matematiche. scienze naturali e medicina nelF antichitá 
classica, přel. G i n o C a s t e l n u o v o , ibidem, No. 2, Rím, A. Stock, 1924, 
188 str., cena 12 lir. 

V Itálii požívají dějiny matematických věd velké váhy, jak o tom 
nejlépe svědčí založení zvláštního ústavu »Istituto Nazionale per la storia 
delle scienze fisiche e matematiche«, s jehož podporou výše uvedená 
sbírka vychází pod vedením prof. Enriquesa. Oba svazky budou vzornou 
pomůckou učitelům zvláště dnes, kdy reforma Qentilova zavedla na italské 
>;liceo scientifico« do nejvyšších tříd dějiny exaktních věd. 

Kniha prvá vznikla, jak Enriques v předmluvě praví, v jím vedené 
»Scuola di magistero«, didaktické to přípravě budoucích středoškolských 
učitelů matematiky. Jest to překlad prvých 4 knih Euklidových, jehož 
jednotlivě proposice jsou doplněny kritikou a doplňky jak z děl starých, 
tak nových i autorů tohoto svazku. Překlad se drží ve věci věrně řeckého 
originálu ve vydání Heibergově, přece však jest proveden plynnou Vla
stinou, s modernisováním termínů technických, takže ve čtenáři vyvolává 
analogický dojem, jaký asi v mysli současníkově vyvolávalo dílo Eukli-

, dovo. Doplňky jsou bohaté, svědčící o ohromné sečtělosti autorů, hlavně 
asi redaktora celé práce, prof. Enriquesa. Některé doplňky jsou stručným, 
ale sytým historickým přehledem vývoje určitého problému, tak upozor
ňuji na př. na doplněk na konci 1. knihy při větě Pythagorově. Zvlášť 
obsažné jsou doplňky k výměrům, prvotným úkolům a zásadám na počátku 
díla, jakož i k prvým proposicím. Z těchto doplňkůi vyzírá italský autor 
o dějinách logiky, o otázkách elementární geometrie a četných statí z filo
sofie řecké matematiky. Stručný, instruktivní Enriquesův úvod umísťuje 
»Elementy« a jejich autora ve vývoji matematiky. Ze spolupracovníků jsou 
jménem uvedeni Maria Ter. Zapelloni, žačka Enriquesova, Adriana Enri
ques a Am. Agostini. Přehled ^Euklidovské literatury podává bibliografickou 
informaci. / 

Druhý svazek přináší překlad známého spisu dánského filologa a vyda
vatele řeckých matematických textů. O cenné knize Heibergově netřeba 
se zmiňovati. Nové jsou krom stručné' předmluvy Enriquesovy zajímavé 
poznámky téhož autora. Jsou to nejen vysvětlivky a doplňky, nýbrž i kri
tiky německého originálu. Enriques tu uvádí mínění svá i cizí, lišící se od 
názorů Heibergových. Osvětluje se tak táž látka s několika hledisek, jak 
by to jediný autor stěží dovedl. Zvláště Demokrit, jehož studiem se Enri
ques jmenovitě zabýval, jak vidíme z jeho prací, poskytl mu hojně látky 

%k těmto poznámkám. Q. Vetter. 
* 

J. S t e n z e l : Žahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles* Berlin, 
Teubner, 1924, 146 str., cena 6 Mk. 

* Plato zaujímá v dějinách matematiky, zvláštní postavení. Ač sám nebyl 
matematicky produktivní, přece měl na vývoj naší vědy velký vliv. Tento 
jeho význam sváděl někdy, na př. Cantora, k dosti všeobecným výrazům, 
aniž by čtenář vycítil celou úlohu tohoto mudrce v dějinách matematiky. 
Positivnější jest vylíčení jeho matematického významu již v dějinách řecké 
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matematiky od Hoppeho* Lorie nebo Heathe. Historik matematiky proto 
uvitá každou knihu, která osvětlí Platonův vliv na naši vědu. A takovou 
knihou jest spis Stenzelův. Autor, jsa filosofem, ukazuje na význam čísla 
ve filosofii Platonově. Poněvadž ve filosofii pythagorejské a po ní i v Pla
tonově číslo úzce souviselo s filosofickým systémem, byla tu přímá sou
vislost mezi filosofickými teoriemi a naukou o čísle. A odtud plyne zájem, 
s kterým i dějepisec matematiky bude čísti knihu tu. Autor odděluje filo
sofii. Platonovu z doby jeho vrcholného rozpětí od filosofie jeho posledních 
let a snaží se ukázati, že Aristotelova kritika se obrací proti této. Vy
meziv v .1. kap. svou úlohu a pohovořiv ve II. o diairesi idejí, obrací se 
Stenzel ve III. a IV. k diairesi čísel a prostoru. Snaží se dokázati, že Pla
ton vytvořoval čísla pod vlivem čísel figurálních. Pod zorným úhlem filo
sofické teorie Platonovy stávají se nám teprve pochopitelnějšími pozdější 
úvahy o podstatě čísel, zvláště na př. Nikomacha z Gerasy rozlišování 
jednotky a ostatních čísel, jež vyvrcholilo ve výroku Theona z Alexandrie, 
že 1 není číslem, nýbrž počátkem čísel. Kap. IV. jest pak zvláště zajímavá 
úvahami o Platonově nauce o kontinuu a veličinách nekonečně malých, 
těchto prvých koříncích, sahajících až k Demokritovi z Abdéry, z nichž 
vyrostly infinitesimální úvahy Eudoxovy a Archimedovy, předchůdci to 
moderního infinitesimálního počtu. Kapitolou V. (Souhrnný obraz pozdní 
Platonovy filosofie) a VI. (Aristotelův obrat: Nejnižší člen diairese jako 
první bytnost) spis končí. Připojený rejstřík citátů a věcí usnadňuje hle
dání. 0. Vetter. 

W e i g h a r t E.: Mathematiscbe Geographie und Astronomie ftir die 
Oberprima der Realschulen (und fúr Studierende zur Einfúhrung) hi ge-
schichtlicher Entwicklung. Mnichov, R. Oldenbourg, 1924, 127 str., cena 
Mk 2-50. 

Snahy po zavedení historického momentu do vyučování matematicko-
přírodovědného jsou starého data. Pro obory matematické tu jest nejsil
nější individualitou německý reformátor vyučování prof. F. Klein. Naše 
osnovy matematiky a deskriptivní geometrie již dávno předpisuji histo
rické rozhledy v poslední třídě středních škol a rovněž to žádají osnovy 
pruské. V jiných oborech se omezují dějiny vědy na nesoustavné, roz
troušené poznámky. Vada těchto poznámek bývá, že žáku utkví v hlavě 
z chaosu jmen některé bez ladu a skladu, bez vnitřní i dobové souvislosti 
a často nikoli právě jména největších učenců svého oboru, ba často ve 
spojeni s objevem, tradici jim nesprávně přisuzovaným. Tomu chce od
pomoci autor, který se mezi jinými radil i s vynikajícím historikem mate
matiky Dr. Wieleitnerem. Kniha, která jest, tuším, prvým pokusem o učeb
nici matematické geografie a astronomie toho druhu, jest pokusem velmi 
zdařilým. Vhodným uspořádáním á vhodnou volbou výseků z dějiny vědy 
dovedl autor překonati obtíže spojení zřetelů didaktických s historickými. 
Nešlo mu ovšem o vystihnutí celých dějin probíraných věd. Podařilo se mu 
však zachytiti hrubý jejich náčrt, zvláště vývoj hlavních myšlenkových 
proudů. Bystrými postřehy, které zasazují vzrůst vědeckých myšlenek do 
všeobecného rámc« kultury a historie, přibližuje autor své vědy životu a 
tím i žáku a dává mu tak pevné body, podle nichž může vědecké objevy 
v toku času orientovati. Že dějiny astronomie a matematického zeměpisu 
se neobejdou bez poznámek o dějinách ryzí matematiky, jest samozřejmo. 
Kniha, která jest současně učebnicí astronomie a matematického zeměpisu, 
musí býti ovšem vybavena i instruktivními obrázky. Zde bych upozornil 
na malou nesrovnalost. Na obrázku, znázorňujícím Pliniův důkaz o za
křiveném povrchu zemském, jsou nakresleny lodi £ kouřícími komíny, ač 
ve výkladu se správně praví, že Plinius mluví o stožáru lodi a ihned jest 
Jeho výklad kritisován. Přes to však myslím, že se vyskytnou žáci, v je
jichž hlavě přijde Plinius do povážlivého vztahu s parníky. Vhodnou typo-
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grafickou úpravou jest oddělena látka za nezbytnou považovaná, totiž 
poznatky z matematického zeměpisu a astronomie s několika nejdůležitěj
šími zjevy historickými, od ostatních, většinou historických částí, které 
jsou poutavou a poučnou četbou. Autor si přeje, jak sám praví ,v před
mluvě, aby žák poslední třídy ve své učebnici našel i to, co nemusí se 
právě ve škole probrati, k vlastnímu vzdělání. Proto připojuje pro ty, 
jejichž zájem by se mu podařilo povzbuditi, i poukazy na několik cenných 
a přístupně, ovšem německy psaných knih odborných. O bohatství mate
riálu svědčí 4stránkový rejstřík na konci knihy, jehož přehlednosti, vadí jen 
to, že není jmenný rejstřík oddělen od věcného. Snad bude zajímati naše 
čtenáře, že Weighart při zmínce o rozšíření Regiomontanových tabulek se 
zmiňuje o Norimberčanu Martinu Behaimovi, jehož rodina, jak známo, po
cházela z Čech. Kniha se rozpadá na 2 části: I. »Vývoj světového obrazu 
ve starověku« (A. Zjevy s hlediska geocentrického. B. Starověké vysvět
lení) a II. »Novověk (A. Vznik a rozšíření Koperníkovy soustavy. B. Vy
budování Koperníkovy soustavy v jednotlivostech. C Sluneční soustava. 
D. Stálice. E. Kosmogonie). , 0. Vetteré 

Něco z nové a nejnovější (knižní) literatury týkající se teorie kvant, 
složení atomu a vznikM spektrálních čar. 

(Část II.) *) 
V 51. roč. »Casopisu pro pěst. mat. a fys.« (r. 1922) podal jsem na 

str. 139 až 143 stručný přehled 25 knih a knížek, tehdy nových, gedna-
jících buď o teorii kvant nebo o struktuře atomu aneb o Vzniku spektrál
ních čar. Dovolím si onen seznam do jisté míry. doplniti, ovšem bez ja
kýchkoli nároků na úplnost. 

Především nutno upozorniti na německý překlad Bohrových prací, uve
řejněných v Kodaňské Akademii, o' kterých jsem referoval na citovaném 
místě pod č. 4 (str. 140). Mají název: 

1. N. B o h r : Uber die Quantentheorie der Linienspektren. Obersetzt 
von P. Hertz, Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1923. Stran IV + 168. 
Cena 5-50 zl. mar.>— Mimo obě první části anglického originálu obsahuje 
tento překlad ještě část III., pojednávající o spektrech prvků vyšších ato
mových čísel. — B o h r vydal v posledních letech německy ještě dvě jiné 
knížky, daleko známější a širšímu kruhu čtenářstva přístupnější než 
předcházející. 

2. N. B o h r : Drei Aufsátze uber Spektren und Atombau. Sammlung 
Vieweg, Heft 56. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sdhn, 1922. Stran IV + 148. 
Cena 5 zl. mar. — Knížka obsahuje 3 oddílty: I. O spektru vodíku. II. 
O sériových spektrech prvků. III. Struktura atomu a řysikální chemické 
vlastnosti prvků. — První oddíl jest překlad přednášky konané 20JXII. 
1913 ve fysik, společ. v Kodani, o druhém oddíle jsem již referoval na 
citovaném místě pod č. 5, třetí oddíl tvoří překlad dánské přednášky, ko
nané ve fysik, společnosti v Kodani 8JX. 1921 a podává přehled o elek
tronových skupinách v normálním stavu atomů prvků celé periodické sou
stavy. — To je poněkud stručněji a f>řehlliedněji vyloženo v další Boh-
rově 60tistránkové publikaci: ' 

3. N. B o h r : Uber den Bau der Atome. Vortrag bei der Entgegen-
nahme des Nobelpreises in Stockolm atn 11. Dezember 1922. Ins Deutsche 
ubersetzt von W. Pauli jr. — Berlin, J. Sprinzer, 1924. Stran 60. Cena 
1-50 zl. mar. — Ovšem, jak se zdá, Bohrovo rozdělení elektronů ve sku
piny (v normálním stavu atomů) jest dnes již překonáno detailnějším roz
dělením S t o n e r o v ý m (Phil. Mag., vol. 48, October 1924), nicméně zů-

*) Část I. viz tento Časopis r; 51. 
Časopis pro pěstováni matematiky a fysiky. Ročník LIV. / 27 



;;: : stává i 'rtadáje nákladem'pro každý racionální návrh rozdělení elektronů 
; V'atomu. ~ ; ; 4 ' / ' . " ' • • • ' , ". 

\ ;'L.Bchužel nebylo lze toto S t o n e r o v o rozdělení pojmouti, do nového 
vydáni S o m m e r fel do v a standardního díla 

4. A. S o m m e r fe ld : Atombau und Spektrallinien. 4. Aufl. Braun-
schweíg-Fr." Vieweg. & Sohn, 1924. Stran VII + $62. Cena 22, váz. 25 zl. 

maří '-—• Na 2. vydání S omrh erf el do vy knihy jsem stručně upozornil 
, Tia citovaném místě tohoto »Casdpisu«, pod č. 9 (str. 141). Nedávno vyšedší 

4. vydání liší-1 se dosti značně od předcházejících, hlavně tím, že,obsahuje 
•' obšírněji'Boh r o v u teorii-periodické soustavy prvků SL komplexní struk

turu spekter. --- Výborným doplňkem k Sommerfeldově knize,po stránce 
"teoretické je nová. kníhá í . , 

5. ,M. B o r n ; Vorlesungen. liber Atommechanik. Herausgegeben unter 
:. Mitwirkung von F. Hund, I. Bd. Berlin, J. Springeř, 1925. (Sbírky ^Struktur 
; der /Materie ín Einzeldárstellungen^, svazek II.) Stran I X + 358. Cena 

16*50 zl. mar. Kniha není* ovšem pro začátečníka. Krátký úvod, v němž 
• jsou : stručríě probrány nejdůležitější fysikální základy mechaniky atomu, 

prospěje'celkem velmi málo ternu, kdo se před tím nikdy těmito problémy 
vážněji nezabýval, za to však čtenáři obeznámenému s knihou S o m m e r -

; -i ej d ó v o u poskytne v*podstatě vše, co je dnes o základech .a aplikacích 
kvantové teorie, na mechaniku atomu známo. Kniha mimo jiné pojednává 
velmi obecně o, systémech mnohonásobrLě periodických (přidržujíc se 

- myšlenek Burgersových, víz předešlý můj. přehled vv 51, roč/»Časopisu«, 
-Ŝ tr. 14L č. 8), dále B o h r - H e i s e nb e r g ů v .důkaz, že klasická me
chanika s dnešní teorií kvant nemůže dáti správnou formuli pro spektrum 

\ neutrálního helia, důkaz ̂ založený na metodách teorie perturbací, jak se jí 
užfvá v mechanice; nebes., Ke konci knihy dospěje čtenář k přesvědčení, 
že k definitivní kvantové ťteorii jest ještě velmi daleko. V předmluvě sli
buje,autor, že 2. díVtéto knihy hodlá věnovati Jepšímu- přiblížení k této 

(deíiirit]vuí forňiě ťeorie-kvant, než jeÚ aproximace dosavacJní, v tomto 
L dííe vyložená. Splnění tohoto smělého -slibu nelze ovšem očekávati tak 

.brzo. Krásnou tuto knimť fce co nejvřeleji doporučiti. -—V této sbírce 
.., >Strukiur;der Materie in Einzeldarstellungen«, kterou rediguje M. B o r n 
; ; a J. Fráriclcr: jato I. svazek.vyšb kniha 

6. E B á c k u. Á. L a n d é : Zeemanéffekt u. MultJplettštruktur der 
. Spektrailinkii. Berlin, J. Spririger, 1925. Stran VI+213. Cena 15*90 zí. 

;• rňar. -^ Ptvnf/polovice knihy ijest věnována teoretickému Výkladu, který 
/-podává Lá ri d é, kdežto druhá polovina, pocházející od P ac k a, jest po-
' + yahy, experimentální. Kniha; tvoříjakési přirozené pokračování citované 

í;?rknihy B-o.r n o;vy o mephanice atomu." TakéJ zdé se ukazuje," jak dalekcY 
^ Jest^leště-k; definitivní teorii. kvant, Z é e m a n ů.v zjev (rozštěpení spek-
/?] ťrá1níchX$ar\ ,v> riiágnetíckém poli) po stránce experímentálně-ernpirické 
; v pb$kytt;dneŠní:fys^ícev zvláště v ; posledních ,letech, hojnost jednoduchého 
-ija.fofmálfiě;harmonicky uspořádaného materiálu zkušenostního, jehož uspo-
; ̂ t:l<oj i věvysvětleríHeor etické -z jednoduchého hlediska však dosud neznámě.; 
V/̂ Mcnio ř̂áfie- B a ^ k ~ L a ; n d ě o V a je\ obzvláště cenná Aím, že. podává 
/::^v^podstat&vše* co ;je; ď Zeěrnanové;zjevu známo, v přehledné a, kritické 
^ i f o ^ .--- K /těmto po-v 

^//sledním/iďe úyédeným:třem;knihám druží; se ^vým obsahem VI. svazek 
r^lton^en R^iólogié«^vydáváného E. M á t x; e m. 
^ ; ^ a u e, P, Z e e-'/ 
V / r n á > n ; ^ fel dvu, G./W en\t zel, ,0. J o os, 
: ^ * E ^ Ř > Í ^ eb y e/ Leipzič,? Akademische; Verlags-
?^ŠVs^h^tAmi;% Cěná< K$.350*—; 2 bohatého ob., 
^ l á h t ř . ^ silovém poli 
•á£:*M&^^ fo .průchodu paprsků á/hmotou (M. 
r£fÝ*XížÁ$ £)č^a£netickě; • rozštěpení; spekťřáničh : čárr výbor Y experimen-
j^táfnfch- výsledků >$(P«r ;Zr^ e ttValň)-vTe&ríé- Zéěmanová • žlevu (řL\ A; L o* 
c & & . & K * ^ --+<>-*,'•'.rr.s .;/ v.— , 
iXJ:^''^:'-ii}-í-fc '-.ví'. '<* •**- -*&< ,JJAL'<.J '••J>'. -A*- -r .i " • • •* /' -r •* ' r v' V--'-/ i'V "' -*•' : i -•--; ' -• '-•<>••*> 



r e n t z ) . Aplikace teorie kVánt na fysiku atomu (A. Sonrm e r f eld,. G> 
W e n t z e I). Vzbuzeni světelltné emise u atomů (G. J o o s). Elektronová~ 
teorie galvanických vlastností kovů (E. R i e c k e t ) . Comptonův zjev-
(M. v. L a u e ) . Severní záře (L. Ve g a r d ) . Teorie elektrických a mágne-T 
tických molekulových vlastností (P. D eb y e>. -—Každá kapitola této 
obšírné příruční knihy je psána prvotřídními^ odborníky, což má ovsem 
nepopiratelné výhody;, za to vzniká tíin'jakási nestejnorodost ve výkladu, 
jenž jest však všude velmi jasně á přístupně podán, takže? Kniha může 
plně nahraditi učebnici, nejsouc přeplněna citáty a odkazy literárními. — 
Učebnicí podrobného druhu jako jest S o m m e r f e l d o l t a sub 4) cito
vaná jest anglická kniha ^ 

8. E. N. da C A n d h d e : The Structure oí the Atom. London, T}. 
Bell and Sons, Ltd., 1924. Stran XIV+ 314. Cena 152 Kč. Pěkně psaná ta,to 
kniha obsahuje elementární výklad hlavních věci, týkajíeích se struktury 
jádra i dynamiky atomu. Vedle Bobrova, modelu atomu uvádí tu autor též 
statický model atomu, navržený L a n gm u i re m a magnetický Vnodel 
atomu W h i t t a k e r ů v . — Pěkným doplňkem po stránce teoretické 
k této knize může sloužiti-přehled o teorii kvant: 

9. <E. P. Ada s ms: The Quantum Theory. 2nd edition. (Bulletin of the 
National Research Counciik Vol. 7, Part 3, Number 39, Npvember., 1923.) 
The National Academy of, Sciences, Washington. Stran 109. Cena KČ 72S--* 

_Knížka vyniká přehledností, obdivuhodnou úplností .a při tom jasnou struč
ností. Obsahuje obecnou teorii dynamiky, předpoklady teorie kvant, 'teorii 
specifických tepel, vztah kvantové teorie ke kinetické teorii'plynů, teorií 
spektrálních čar, fotoelektrický. zjev a kvantovou teorii magnetismu. — 
Podobná kniha vyšla též v německé: literatuře:' 

10. A. L a n d é : Fortschrittex der Quantentheorie. (WissenschaftUche 
Forschungsberichte. NaturwissenschaftHche Reiher hérausgegeben von R. 
E. ^iesegang, Bd.V,) Dresden u? Lelpžig, Th. Steinkopff, 1922/ Stran 
XI + 91. Cena Kč 58*-̂ -. Z bohatého cbsahu budiž uvedeno aspoň toto: 
Obecné metody kvantisacer1 Vodíkový atom (řešení Hamiltoň-Jacobiho 
parciální dif, rovnice metodou "separace). Systémy o více elektronech. 
Korespondenční princip. Pásová, spektra. Poruchy způscbené vnějšími 
poli. Chemická konstanta, plynů. Bobrova kvantová teorie "čárových spek
ter.— Knížku lze vřele doporučiti. ' ~ V 

' Z • francouzské literatury' sem spadající sluší uvésti monografii 
11. L. B r i l l o u i n : La théorie des quahta et fatome de Bahr. ÍRé-

cueil des conférences — rapports de documentation sur la. Physique. Vo
lume Z. Ire Série. Goniérerices 4, 5, 6.) Edité par la Société »Journal de 
Physique«. Dépósitaire: A. Blančhard, Paris 1922. Stran 177. Ceria 15 fr. 
Knížka jest psána celkem elemerítárně a vyniká jasností výkladu/i ori-
gine^ím výběrem Ta uspořádáním látky.; : 

Důležitou pomůckou pro kvantovou teorii spektrálních čar, totiž Bohrův 
^korespondenční princip, podrobně, vykládá.knížka \ w : . .7 

12. E. B u c h w . a l d : Das Korrespondénzprinžip, (Sammlung View^g, 
H. 67.) Braunschweig, Fr. View-eg & Sohn, 1923, Straty VI +/Í27. Cena 
Kč( 44*80. Knížka obsahuje vedle korespondenčního principu témSř všechny, 
prdblémy dynamiky atomu; zvláště věnuje pozornost^FoiuirieúťovýrriNřádám 
pro souřadnice, jimiž" se pohyb>elektronů popisuje fcnibcí' kanonickýcií 

, róvafc „HanSltonoýých). f • -. 7' * •'• :;> '/y -I //; ._ .."/• ^ > T > '•>"•;• V-"rík/-
Pěkný píenléd vývoje^ atomistiky y posledním '̂ deš̂ ftilfeti.'̂ Í3NrÍdává.>'' spi^ ?: 
13. W. G e r l a c h r / M a t e r t e ^ 

/• der Atomístik > in deri>íetzten /zthn Jahreň., Dresděn Aund Lelpzig, 
Th. Sťeinkopf, 1923. Stran VV-f Í95.T Céáá/ K^0*^ m^W^ru 

; téžko najíti mezi dnešnl^literátůrou: kíiížkiíí;ktera bý ? obsahovala 
takové bohatství experimentálních' fakV V : tak jtfísAupne "f^rm^ -jako 

'•> >'• " ' '""̂  Z • " > " •'.">•:•" "'. ;-'.;•:-. .-"'.' :"" '*£"• > ' '•••;..' •>"':'•:/••>• > > >'.:• 7 •./'•!*}£''•• "' 



'•'•W^^'''-'-'- '•'••••''. "•• . : " 

Je tomu u této knihy4« kterou může čísti stejně dobře chemik, mineralog, 
mženýr, studující přírodních věd jako fysik. 

'Konečně dovolím si mpcczorniti ještě ha dvě populární knížky. Jsou to: 
14. PMKirchbergér: Ďíe Entwickeiung der Atomtheorle. Gemein-

. verstáftdlich.; Karlsruhe, C. F. Můlleřsche řiofbuehhandlung m. b. H., 1922. 
Stran XII+ 252. Cena Kč 86-—. --*- Kniha líčí vývoj atomismu od samého 
počátku až do .posledních dolKv poutavé, každému inteligentu přístupné 
formě; zdobí ji 9. zdařilých celostránkových podobizen těchto slavných 
přlrodozpytců: Dalton- Berzeíius, Kekulé, Boltzmann, pí. Curie, Ruther-
ford, Laue, Plaňek, Bohr. 
;': 15. H. A. Kr amer s-H. ř io ls t : Das Atom uňd die Bohrsche Theorie 
seines Baues. Deutsch v. F. Arndt. Bertn. J. Springer, 1925. Stran VIÍ + 
192.Xena Kč 94*50. Je to překlad z dánštiny; před tím vyšel anglický 
překlad téže knihy. Jméno K r a m e r s o v o zaručuje samo sebou cen
nost knihy. Je psána velmi přístupně a obsahuje devět kapitol: atomy a 
molekuly; světelné vlny a spektrum; ionty a-elektrony; atom jakožto 
planetární soustava; B o h r o y a teorie vodíkového spektra: vzájemné pů
sobení světla a látky; rozličná užití B o h r o v y atomové teorie; struk
tura atomu a-chemické vlastnosti látek. Od dánského originálu a anglic
kého překladu liší se toto? německé vydání hlavně novým zpracováním 
kapitoly 8. o vzájemném působení světla a látky, která obsahuje nové' 
názory na vznik spekter, jež uveřejnili nedávno ve společném pojednání 
Bohr, Kramera a S l a t e r . ' V. Trkal 
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