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Obrazec 4. přejde tu v obrazec 5., kdež téhož označení jako 
v obrazci 4. jsme užili. Trojúhelníky OQP a MNR jsou shodný, 

Obr. 5. 

neboť jsou pravoúhlé, dále je < NMR = < POQ a OQ•= MN, 
tudíž RM - O P a proto MP = RO. 

Jelikož horní vztah platí pro kruh a parallelnou projekcí 
se nemění, platí též pro ellipsu. 

Věstník literární. 
Arithmetika pro I. a II. třídu škol gymnasijních. 

Sepsal František Tůma, professor c. k. gymnasia v Č. Budějo
vicích. Vydání páté. Cena ses. 1-50 K.. váz. 1*80 K. V Praze, 
1898. Tiskem I. L. Kobra. Nákladem vlastním. Nové vydání 
této učebnice, od r. 1886 na gymnasiích zavedené (viz Časopis 
roč. XVI.), neliší se podstatně od vydání čtvrtého, o němž 
Časopis roč. XXIV. pochvalný přinesl posudek z péra vynika
jícího odborníka proí. dra Vaňause. Předsevzaté změny, pokud 
nejsou rázu toliko stylistického, nesou se hlavně k rozmnožení 
příkladů k cvičení. Mimo to přehledněji a srozumitelněji podány 
jsou počty na sto a ve stu. Bylo by si ještě přáti, aby výklad 
o počítání zlomky obyčejnými založen byl na předchozím výkladu 
o zlomcích desetinných. Tím předešlo by se parallelním a zdán
livě různým výkladům některých výkonů početních se zlomky. 
Rovněž doporučuje se založiti výklad o počítání čísly mnoho-
jmennými, rozvodu a převodu na obdobném počítání čísly dese
tinnými. Lze tudíž i v tomto směru užiti methody induktivní, 
již pan autor v učebnici s prospěchem sleduje. V počtu pro
centovém s výhodou jest zavésti „jednotku" 1% základu, t. j . 
stý díl základu. Výnos na př. 684 jednotek po 3% (§ 61, a) 
vypočítáme takto: l°/0 z 684 jest 6'84, 3°/0 tudíž 6'84 X 3 atd. 
Obdobně vedeme si při vypočítávání procenta i základu, berouce 
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základ rovný 100°/0- Tak počítáme úlohy tyto z paměti, bez 
vzorců i vštípíme tím postup trvale v pamět žákův. Z úkolů 
k cvičení, jež v hojném počtu a s výborem do učebnice přijaty 
jsou, vyřadili bychom příklady na sečítání a odčítání 8. a 12. 
na str. 17., př. 19. a 20. na str. 22. a 23., př. 12 a 13. na 
str. 24. a vřadili je mezi úkoly o násobení a dělení. Vyslovená 
tuto přání nejsou na úkor příznivému posudku, výše uvedenému. 
Učebnice zamlouvá se jasným a prostým výkladem učiteli, jme
novitě ale žákům, jimž činí obtíže co nejmenší. Prof. J. Pour. 

Arithmetika pro I. třídu škol reálných. Sepsal Fran
tišek Tůma, profesor c. k. gymnasia v Č. Budějovicích. Cena 
ses. 50 kr., váz. 70 kr. V Praze, 1898. Nakladatel I. L. Kober, 
knihkupectví. Pan autor upravil výše uvedenou učebnici pro 
potřebu škol reálných, vydav proti dosavadnímu zvyku pro 1. třídu 
samostatný sešit. Kladla-li se dříve váha na to, aby žák měl 
v ruce učebnici, obsahující v sobě učivo dvou i více tříd, vede 
se nyní nářek na velikou objemnost a tím i drahotu učebnic. 
Vidíme tudíž ve vydání samostatného sešitu pro 1. třídu počátek 
nápravy. Instrukce pro realky předpisují probrání zlomků před 
počítáním s mnohojmennými čísly, čemuž pan autor vyhověl. 
Kromě toho přidal několik příkladů na str. 55. a několik pří
kladů k opakování o číslech mnohojmenných. Výklad o největší 
společné míře a o nejmenším společném násobku upraven jest 
dle 2. vyd. pro gymnasia. Těšíme se na brzké vydání dílu 
druhého a doporučujeme učebnici tuto laskavé pozornosti 
pp. kollegŮ. Prof. J. Pour. 

Prof dra Ed. Weyra Přednášky o mathematice. 
(II ročník). Druhé, opravené vydání. Vydal assistent Em. Hlavatý. 
V kommissi „Spolku posluchačů inženýrství na c. k. české vysoké 
škole technické." Cena pro členy Spolku 4 zl., pro nečleny 
5 zl. r. m. 

Pod tímto titulem vydány přednášky prof. Weyra, které 
p. auktor konal ve stud. roce 1897—98 ve II. ročníku na c. k. 
české vysoké škole technické, takže díl tento jest vlastně po
kračováním i dokončením mathematických přednášek pro I. ročník, 
jež zahrnuty byly v díle prvém. Referát o tomto prvém díle, 
jež dle přednášek, prof. Weyrera k tisku upravených, vydal 
býv. assistent p. auktorův, njlní professor v Rakovníku p. Ant. 
Vaňourek, byl podán v tomto Časopise roč. XXL (1892), str. 254. 
a o II. díle, obsahujícím přednášky pro II. ročník, referováno 
bylo v následujícím ročníku str. 45. Druhé vydání II. dílu, které 
máme právě před sebou (2. vyd. I. dílu dosud nevyšlo), litho-
grafoval nástupce assistenta p. Vaňourka, p. Em. Hlavatý, nyní 
professor v Hradci Králové, který svému úkolu, jak rádi do
znáváme, svědomitě dostál. 
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Ježto některá místa v novém vydání byla pozměněna, 
reprodukujeme přehled celé látky. 

1. Pokračování počtu differenciálního. Differencování 
funkcí více neodvisle proměnných, kdež uvedeno: Totální diffe-
renciál funkce více neodvisle proměnných a funkce složené 
z jiných funkcí několika neodvisle proměnných, vyšší totální 
differenciály funkce více neodvisle proměnných, totální diffe-
renciály implicitních funkcí, zavádění nových proměnných do 
funkcí více neodvisle proměnných. Pak se pojednává o větě 
Taylorově a Mac-Laurinově pro funkce více neodvisle proměnných 
a o větě Eulerově o homogenních funkcích. 

Jakožto applikaci počtu differenciálního podává dále: 
a) Maxima a minima funkcí více neodvisle proměnných 

a relativná maxima. Tu úplněji precisována jest podmínka, kdy 
nastává maximum neb minimum funkce dvou neodvisle pro
měnných. 

b) Plochy a čáry s obsahem: Tečna a normáluá rovina 
čáry, tečná rovina a normála plochy, tečná rovina vedená bodem 
daným mimo plochu, a pak differenciál oblouku prostorové čáry. 

Dále vykládá se rektiflkace čar prostorových, oskulační 
rovina a hlavní normála prostorové čáry, křivost prostorových 
čar a kružnice křivosti, křivost čar vedených na dané ploše, 
křivost šikmých a normálných řezů a průběh poloměru zakřivení 
normálných řezův. Pak následuje výklad o plochách obalujících, 
rozvinutelných, zvláště o obalující ploše systému závislého na 
dvou parametrech; sdružené tečny plochy, přímočaré plochy, 
asymptotické čáry, křivoznačné čáry, všude s připojenými po
učnými příklady. 

V theorii čar vypuštěn jeden způsob odvození rovnice roviny 
oskulační. 

2. Pokračování počtu integrálního. Omezené integrály, jež 
obsahují: Definici omezeného integrálu a jeho geometrický 
význam, případ, kdy integrovaná funkce roste do nekonečna, 
případ nekonečně velkých mezí, stejnoměrnou konvergenci řad 
a integrování za integračním znamením, řady trigonometrické 
(Fourierovy), funkce sudé a liché. Dále jedná o vícenásobných 
integrálech, a to: O zdvojených integrálech, při čemž vyložen na 
geometrickém základě pojem zdvojeného integrálu, a zavedeny 
polárné souřadnice do zdvojeného integrálu; pak řešeny 
úlohy o kubatuře těles, stanovena komplanace ploch, zavádění 
nových proměnných do zdvojených integrálů (transformace zdvo
jených integrálů) a komplanace ploch v polárních souřadnicích 
prostorových. Po té následují trojnásobné integrály, zavádění 
nových proměnných do ztrojených integrálů se zajímavými 
příklady. 
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3. Differenciální rovnice skýtají: Úvod, obecný a paiti-
kulárný integrál, partikulární řešení rovnice differenciální prvního 
řádu, separování (oddělování) proměnných, homogenní differen
ciální rovnice prvního řádu, lineární differenciální rovnice prvního 
řádu, singulární řešení differenciální rovnice prvého řádu, pak 
stanovení trajektorií k čarám v rovině a evolventy čar 
rovinných. Dále se vykládá o integrování totálních differen-
ciálů, integrační faktor, differenciální rovnice druhého řádu, 
vznikající eliminací dvou stálých z dané relace mezi dvěma 
proměnnými a ze dvou rovnic derivováním z ní odvozených, 
obecné differenciální rovnice druhého řádu, lineární differenciální 
rovnice druhého řádu, redukovaná rovnice o stálých koefficientech 
a variace stálých. Pak následují differenciální rovnice vyšších 
řádů a variace stálých, soustava differenciálních rovnic (rovnice 
soudobé či simultánní); centrálný pohyb hmotného bodu, plane-
tárný pohyb, zákony Keplerovy a lineárně parciálně differen
ciální rovnice prvého řádu ukončují tuto stať. 

4. Pokračování analytické geometrie v prostoru jedná 
o plochách válcových, kuželových, o plochách rotačních a ko-
noidických a o ploše kulové. Pak vykládá plochy stupně druhého, 
střed ploch těchto, transformaci centrálných ploch k hlavním 
osám, pak roztřídění centrálných ploch druhého stupně, trans
formace rovnic ploch necentrálných, polární vlastnosti ploch 
druhého stupně a zvláště vyšetřen ellipsoid od str. 227 - 234., 
pak hyperboloid jednoplochý (přímočarý) a dvojplochý, para
boloid elliptický a hyperbolický. 

5. Variační počet zahrnuje v sobě: Úvod, definici variace 
v případě jedné i více funkcí jedné proměnné; pořad operací 
označených znaky d & d lze obrátiti, rovněž pořad operací ozna
čených ó a / , necht jsou meze integrálu jakékoliv. Pak násle
duje: Maxima a minima omezených integrálův a relativní 
maxima a minima (isoperimetrické problémy), kterýž obor končí 
se případem, kdy jde o variaci výrazu závislého na funkci dvou 
neodvisle proměnných. 

V počtu variačním zpozorovali jsme některé změny textové. 
V dodatku konečně připojen důkaz věty, že přímočará 

plocha jest rozvinutelna, dotýká-li se jí tečná rovina podél 
celé přímky. 

Obrazce částečně ponechány, mnohé však nahrazeny jinými, 
někde — kde toho bylo potřebí — i axonometricky přesně 
konstruovanými. 

Doporučovati nové toto vydání netřeba, neboť evropské 
jméno p. auktorovo jest jeho výkladům o mathematice nejlepším 
doporučením. R. 
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