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Pokroky matematik/, fysiky a astronomi*, ročník III* číslo 3 

RECENSE 

G. N. BERMAN 

Zbierka úloh z matematické] analýzy 
(lni. r . H. BEPMAH, Sborník zadat po kursu matématičeskogo analiza, izd. 4-aje, GITTL, 
Moskva 1953), II. nezměněné vydanie; přeložili Milan Kolibiar a Blanka Kolibiarová, 
Slovenské vydavatelstvo technickéj Hteraiúry, Bratislava, 1957, 458 stran, cena váz. 

Kčs 36,50. 

Potřeba vhodné sbírky přikladu na procvičování učiva z matematické analysy, před
nášeného v základním studiu na našich vysokých školách technických, se pociťovala 
již dávno. Slovenský překlad známé Bermanovy „Sbírky příkladů z matematické ana
lysy* * zaplňuje tedy opravdu citelnou mezeru v naší matematické literatuře. Je to vidět 
i z toho, Že během krátké doby se ukázala potřeba druhého vydáni. 

Řadu let se Bermanovy sbírky používalo v originále k přípravě, cvičení z matematiky 
téměř na všech fakultách ČVUT. Ukázalo se totiž, že výběr příkladů právě v této sbírce 
odpovídá velmi dobře látce u nás přednášené. Téměř každou partii matematické analysy, 
která se přednáší v základním studiu, lze na příkladech Bermanovy sbírky dobře pro
cvičovat, Z metodického hlediska jsou ve sbírce příklady sestaveny dobře. Vedle příkladů 
sloužících k mechanickému procvičování uěiva, obsahuje sbírka mnoho příkladů geo
metrického charakteru a na konci několika kapitol tzv. numerické úlohy, vzaté z apli
kací matematické analysy, hlavně na fysiku. Pro první informaci uvedu alespoň názvy 
kapitol: I. Pojem funkce, II. Pojem limity, IQ. Derivace a diferenciál. Diferenciální 
/pooet, IV. Vyšetřování průběhu funkcí a křivek, V. Určitý integrál, VT. Neurčitý in
tegrál. Integrální počet, VTI. Určitý integrál (pokračování). Nevlastní integrály, VUI. Po
užiti integrálu, IX. Řady, X. Funkce více proměnných. Diferenciální počet, XI. Použiti 
diferenciálního počtu, XII. Vícerozměrné integrály, X l H . Křivkové a plošné integrály, 
XIV. Diferenciální rovnice, XV. Trigonometrické řady. 

Skoro všechny příklady jsou jen natolik obtížné, že je může průměrný student, který po
rozuměl přednesené látce, s úspěchem řešit. Těžší úlohy jsou opatřeny stručným návodem. 

Na rozdíl od jiných sbírek, používaných na sovětských vysokých Školách, neobsahuj© 
tato sbírka přeci každou kapitolou stručný souhrn definic a vět, jejichž znalost je nutná 
pro řešení úloh. V ruském vydání nebylo toho ani zapotřebí, neboť tato sbírka byla 
speciálně sestavena pro učebnici A. F. Bermant, Kurs matematičeskogo analiza. Pro naše 
posluchače by však takové stručné shrnutí definic a vět mělo nesporně význam. 

Je tedy zapotřebí kladně hodnotit to, že SVTL přistoupilo k vydání překladu Berma
novy sbírky. Rovněž překladatelé vykonali tím kus užitečné práce. 

Bylo by si jen přát, abychom měli podobné sbírky i z ostatních partií matematiky 
(např. z geometrie, algebry, parciálních diferenciálních rovnic, teorie funkcí komplexní 
proměnné atd.), které se přednášejí na našich vysokých školách. J. F. 
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