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RECENZIE 

R o m a n S iko r sk i : DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET, FUNKCE VÍCE 
PROMĚNNÝCH, Academia, Praha 1973, stran 495. 

Kniha je prekladom druhého vydania knihy „Rachunek róžniczkowy i catkowy, 
Flinkeje wielu zmiennych" známeho profesora varšavskoj univerzity Romana Sikorskeho. 
Kn iha je schválená Ministerstvom školstva ako příručka pre vysoké školy univerzitného 
směru. Látka knihy je rozčleněná do desiatich kapitol, z ktorých prve tri sú pomocného 
charakteru. 

Prvá kapitola obsahuje základné množinové pojmy, operácie s množinami, niektoré 
vztahy z množinovej algebry, pojem zobrazenia a s tým súvisiace jednoduché pojmy, ako 
napr. obraz a vzor množiny, stať o množině reálných čísel doplnenej o - o o a o o , operácie 
s funkciami, kartézské súčiny a spočitateTné množiny. 

Druhá kapitola je věnovaná lineárnej algebře. V nej sa začíná úvahou o bodoch a vekto-
roch v euklidovskom k-rozmernoni priestore Ek, o operáciách s nimi a o lineárnej ne
závislosti vektorov. Vyklad pokračuje nadrovinami v Ek, rovnobežnosťou a kolmosťou 
vektorov k nadrovinám a pojmami intervalov v Ek. Za tym následuje definícia viacinde-
xovej matice a operácií s ínaticami — súčin čísla a matice, súčet matic, skalárny súčin 
matic, tenzorový súčin matic. Ďalej sa hovoří o dvojindexových maticiach, o matici 
inverznej a transponován©j, o Gramovéj matici a Gramovom determinante a o formách 
vyšších stupňov. Kapitola končí troma článkami o antisymetrických formách, antisy-
metrických maticiach a multivektoroch. 

Tretia kapitola „Základné topologické pojmy" je věnovaná topologickým pojmom 
v metrickom priestore. Začíná sa definíciou metrického priestoru, otázkami konvergencio 
v metrickom priestore a s tým súvisiacim pojmom úplneho metrického priestoru. Potom 
sa prechádza na pojmy otvorených a uzavretých množin a na relatívnu topológiu na 
podmnožinách metrického priestoru. Kompaktné množiny sa definujú ako tie podmnožiny 
metrického priestoru, u ktorých z kazdej postupnosti bodov z tej množiny možno vybrat 
konvergentnú postupnost a dokazuje sa platnost Heineho — Borelovej vety pre kompakt
ně množiny. Potom sa zameriava výklad na otázky súvisiace s funkciami definovanými 
n a metrických priestoroch s hodnotami v metrických priestoioch. Hovorí sa o spojitých 
zobrazeniach, o bodovej a rovnomernej konvergencii postupností zobrazení a o homeo-
morfných zobrazeniach. Kapitola končí článkom o súvislých množinách. 

Stvrtá kapitola je věnovaná diferenciálnemu počtu reámych funkcií k prememrých. 
Začíná sa definíciou derivácie v směre vektora. Parciálně derivácie ^a dostávajú ako špe-
ciálny prípad derivácií v směre jednotkových vektorov súradnicových osí. Ďalej sa udá-
vajú podmienky, za ktorých derivácia v směre vektora je lineámym funkcionálom vektora 
a zavádzajú sa pojmy diferenciálu funkcie a triedy G\ funkcií. Potom následujú definície 
derivácii vyšších rádov, triedy Cm funkcií spojité diferencovatelných do rádu m(m > 1). 
Odvodzuje sa Taylorov vzorec a udávajú sa podmienky pre extrémy funkcie. 

V piatej kapitole sa preberajú zobrazenia. Najprv sa hovorí o deriváciách a vyšších 
deriváciách, o jakobiáne zobrazenia a o derivácii zloženého zobrazenia. Za tým nasledujú 
vety o tzv. implicitných funkciách. Autor nehovoří o implicitných funkciách, formuluje 
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problém len ako otázku existencie a diferenciálnych vlastností riešenia systému rovnic. 
Ďalej sa vyšetřujú vlastnosti difeomorfizmov, t . j . regulárnych a homeomorfnych zobra
zení otvorenych množin v Ek do priestoru El. Pod k-rozmernou nadplochou v El(k ^ l) 
sa rozumie taká podmnožina H v E, ktorej každý bod má okolie v H, ktoré je difeomorfné 
s otvorenou podmnožinou priestoru Ek. Jeden článok je věnovány vyšetrovaniu diferen
ciálnych a geometrických vlastností nadplóch a kapitola končí článkom tykajúcim sa 
extrémov funkcií na nadplochách. 

Siesta kapitola obsahuje základné pojmy z teorie miery a speciálně k-rozmemú Le-
besgueovu mieru v Ek. Vyklad sa začíná množinovými algebrami, speciálně <*a hovoří 
o ř7-algebre borelovských množin v Ek a pokračuje sa definíciou miery a jej vlastnosťami. 
Potom sa definujú lebesgueovsky meratelné množiny, a to pomocou meratelnosti v zmysle 
Caratheodoryho z vonkajšej miery odvodenej z objemu intervalov. Nakoniec sa dává 
charakterizácia lebesgueovsky meratemých množin pomocou otvorenych a uzavretých 
množin, resp. pomocou množin typu GQ a F<-. 

Siedma kapitola obsahuje integrál podlá miery. Definuje sa najprv pojem meratelnej 
funkcie a vyšetřuje sa systém všetkých meratelných funkcií. Potom sa zavádza integrál 
na meratelnej množině z nezáporných jednoduchých meratelných funkcií, t. j . z koneč
ných meratelných funkcií nadobúdajúcich len konečné mnoho nezáporných hodnot. 
Pomocou monotónnych postupností nezáporných jednoduchých meratelných funkcií 
rozšiřuje sa integrál na meratelnej množině prirodzeným spósobom na triedu nezápor
ných meratelných funkcií. Meratelná funkcia sa nazývá integrovatelnou na meratelnej 
množině A, ak bud jej nezáporná časť alebo jej nekladná část majú konečný integrál 
na množině A. Po uvedení základných vlastností integrálu na meratelnej množme končí 
kapitola článkom venováným vetám o Kmitných prechodoch za znakom integrálu. Su to: 
veta o monotónnom prechode, Fatuova lema, Lebesgueova \eta o majorizovanom limit -
nom přechode a veta o rovnomernom limitnom prechode. 

Osma kapitola sa týká Lebesgueovho integrálu v euklidovských priestoroch. Ťažisko 
celej kapitoly je v dvoch větách, vo Fubiniho vete a vo vete o substitúcii. Okrem toho 
sa tu nachádza geometrický význam Lebesgueovho integrálu v Ek, aplikácia Fubiniho 
vety na případ, kedy možno integrál počítať pomocou integrácií cez intervaly, aplikácia 
vety o substitúcii na případ sférických súradníc, konvolúcia funkcií a nevlastný integrál 
funkcie jednej reálnéj premennej. 

Deviata kapitola je věnovaná integrácii na nadplochách a na telesách. Právě na tejto 
kapitole sa najviac prejavuje netradičný přístup autora v spracovaní. Autor t u uvádza 
niektoré základné pojmy algebraickéj topologie, pravda spósobom, ktorý je vhodný pře 
jeho účely. Prvý článok obsahuje vetu o existencii k-rozmernej Lebesgueovej miery na 
k-rozměrných nadplochách v El a integráciu podlá nej na meratelných podrnnožinách 
týchto nadplóch. Následujúci článok hovoří o funkciách a zobrazeniach triedy Cm na 
uzavretých intervaloch. Potom sa v niekolkých článkoch hovoří o buňkách, telesách 
a reťazcoch a o integrácii na telesách, pričom křivkový integrál je integrál na jednorozměr
ných telesách a plošný integrál je zasa integrálom na dvojrozmernom tělese. Tažisko tejto 
kapitoly sa nachádza v dalších článkoch hovoriacich o integráloch na reťazcoch a oriento
vaných telesách, o diferenciálnych formách, o vonkajšej derivácii, o Stokesovej vete, 
o Gaussovej-Ostrogradského vete, o Greenovom vzorci a o nezávislosti křivkového integrá
lu od integračnej cesty. 

Posledná (desiata) kapitola je písaná so zameraním doplniť v niektorých smeroch 
výklad predchádzajúcich kapitol. Tieto doplnenia sú velmi stručné a majú čitatelovi 
ukázať dalšiu problematiku súvisiacu s látkou knihy. Tak sa tu hovoří o lineárnych 
priestoroch, o Banachových priestoroch, o diferencovatelnosti v Banachových priestoroch, 
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o integrácií funkcií s hodnotami v Banachovych priestorocli, o Lebesgueovom-Stieltje-
sovom integráli, o Bettiho grupě tělesa a otvorenej množiny, o cle Rhamovej vete vy-
jadrujucej tvar reálnej lineárnej fun icie definovanej na Bettiho grupě otvorenej množiny 
a o diferencovatelných varietách. 

Recenzovaná kniha vyšla v Polsku v dvoch vydaniach a připravuje sa jej tretie vydanie. 
Okrem toho vyšla aj v anglickom jazyku. Kniha je písaná netradičným spósobom, 
autor používá označenia a pomenovania v minulosti používané len pro lepšiu orientáciu 
čitatera a tieto časti sú v knihe označené svislou čiarou po vonkajšej straně textu. Kniha je 
po pedagogckej stránke písaná velmi pekne, autor nezachádza do zbytočných podrob
ností a z pomocných věcí uvádza 1 n to, čo k výkladu diferenciálneho a integrálneho 
počtu funkcií viac premennych potřebuje. Čitatel si má možnosť precvičit látku na úlo
hách, ktoré sú uvedené k jednotlivým častiam knihy. Kniha R. Sikorského je velmi vhod
ná pre poslucháčov matematiky a teoretickej fyziky a v mnohom dopíňa knihy V. Jarníka 
Diferenciální počet II a Integrální počet II. Pravda, kniha móže byť užitočná aj vědec
kým pracovníkom zajímajúcim sa o aplikácie matematiky. Překlad knihy urobil doc. dr. 
I . Černý, CSc. veimi starostlivo a pekne. Aj celková úprava knihy je \eTmi dobrá. 

Ladislav Mišik 
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