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Ukazatel termínů/) 
Abbildung (n) = zobrazení 
abgeschlossen (n) = uzavřený 
abgeschlossene Hiille (n) = uzávěr 
abgesondert (n) = oddělený 
Ableitung (n) = derivace 
Abschliessung (n) = uzávěr 
absolutně: 

a. aditivní množinová funkce 1374 

a. otevřený prostor 924 
a. spojitá bodová funkce 22817 

a. spojitá množinová funkce 2022 
a. uzavřený prostor 8410 

absolutní Ĝ  842 

abzáhlbar (n) = spočetný 
adherence 581 

aditivní: 
absolutně a. množ. fimkce 1374 

a. množ. funkce 1357 

cr-a. množ. funkce 1374 

totálně a. množ. funkce 1374 

v širším smyslu a. množ. funkce 1376 

Baireova funkce 1937 

base: 
borelovská b. 1313 

otevřená b. 932 0 

bedingt kompakt (n) = relativně kom
paktní 

Begrenzung (n) = hranice 
Bereich (n) = obor 
beschránkt (n) = omezený 
bezvýznamný součet 1354, 136a 

bien ordonné (f) = dobře uspořádaný 
bod: 3118, 125 u 

hromadný b. 587 

isolovaný b. 562 1 

b. metrické horní hustoty 21216 
b. metrické hustoty 2 1 2 u 
b. metrické řídkosti 21213 
vnitřní b. 415 

absolutně spojitá b. f. 22817 

singulární b. f. 23014 
b. f. s konečnou variací 2183 

totálně spojitá b. f. 22817 

bodová množina 341, 12510 
bodová posloupnost 356 
bodové pole 23711 

Bolzano-Cauchyova věta 812 

bord (f) = břeh 
Borelova: 

Heine-B. věta 12520 

B. množina 1316 
B. věta 12520 

borelovská base 1313 
borné (f) = omezený 
borne inférieure (f) = dolní mez 
borne supérieure (f) = horní mez 
boundary (a) = hranice 
bounded (a) = omezený 
Brouwerova redukční věta 9 7 n 
břeh 5616 

Cantorovo diskontinuum 11713 
Cauchy: Bolzano-Cauchyova věta 812 

cauchyovská posloupnost 8014 

clairsemé (f) = řídce rozložený 
closed (a) = uzavřený 
closure (a) = uzávěr 
compact en soi (f) = v sobě kompaktní 
complete space (a) = úplný prostor 
continu (f) = spojitý 
continuous (a) = spojitý 
corps ďensembles (f) = množinové 

těleso 
countable (a) = spočetný 
coupure (f) = řez 
cyklické uspořádání 237 

Část 4 n 
člen 1018 
čtverec: 20613 

strana, střed čtverce 20613 

*) sh == strana s, řádek h shora; Sd = strana s, řádek d zdola; a -= 
= anglicky, f = francouzsky, n = němečky. 
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Dedekmdova teorie 1915 

definice rekurentní l i 4 

dělení intervalu 2377 

pole d. 23710 

dónombráble (f) = spočetný 
dense (a) (f) = hustý 
dense en soi (f) = hustě rozložený 
dense in itself (a) = hustě rozložený 
de premiére catégorie (f) = prvé kate

gorie 
de premiére classe (f) = první třídy 
derivace: 586, 24812 

dolní d. množ. funkce 2085 

horní d. množ. funkce 2084 

d. množ. funkce 20811 

d. zleva, zprava 24815 
derived set (a) = derivace 
derivované číslo: 

dolní, horní d. č. zleva 24817 

dolní, horní d. č. zprava 24816 

diameter (a) = průměr 
diamětre (f) = průměr 
difference (a) = rozdíl 
différence (f) = rozdíl 
Differenz (n) = rozdíl 
dicht (n) -= hustý 
discontinu (f) = nespojitý 
discontinuous (a) = nespojitý 
disjoint (f) = disjunktní 
disjunktní: 613, 615, 1014 
diskontinuum (Cantorovo) 11713 
distance (a) (f) = vzdálenost 
divergentní 369, 362 
dobře uspořádaný 1416 
dokonalá množina 5713 

dolní: d. derivace množ. funkce 2085 

d. hranice 226 

d. limita 43 1 7 

d. mez 225 

d. Riemann-Stieltjesův integrál 238x 
d. Riemannův integrál 2392 

d. skupina 1819 

d. variace množ. funkce 1931 7 
d. vzdálenost 3420, 3410 

dolní derivované číslo: d. d. č. zleva 
24817 

d. d. č. zprava 24816 

domain (a) = obor 
domaine (f) = obor 
druhé kategorie 608 

druhé třídy 793 
Durchmesser (n) = průměr 
Durchschnitt (n) = průnik 

Eingebettet (n) = vnořený 
ekvivalentní metriky 3617 

Element (n) = prvek 
element (a) = j)rvek 
element (f) = prvek 
endlich (n) = konečný 
ensemble (f) = množina 
ensemble de points (f) = bodová mno

žina 
ensemble dérivé (f) = derivace 
Entfernung (n) = vzdálenost 
entourage (f) = okolí 
erster Kategorie (n) = prvé kategorie 
erster Klasse (n) = první třídy 
espace: e. complet (fj = úplný prostor 

e. mótrique (distanció) (f) = metric
ký prostor 

euklidovský m-rozměrný prostor 31 7 

Fermé (f) = uzavřený 
fermeture (f) = uzávěr 
fini (f) = konečný 
finite (a) = konečný 
Folge (n) = posloupnost 
fonction caractéristique (f) = charak

teristická funkce 
fremd (n) = disjunktní 
frontiěre (f) = hranice 
Fubiniova věta 1914 

Fundamentalquader des Hilbertschen 
Raumes (n) = Urysohnův prostor 

funkce: 818, 816 

absolutně aditivní množ. f. 1374 

absolutně spojitá bod. f. 22817 

absolutně spojitá množ. f. 2022 
aditivní množ. f. 1357 

Baireova f. 1937 

bodová f. 1252 
bod. f. s konečnou variací 2183 

f. druhé třídy 793 
charakteristická f. 86 
konečná f. 812 
(lebesgueovsky) měřitelná f. 18911 

//-měřitelná f. 1667 

f rměřitelná f. 23416 

f2-měřitelná f. 23418 

f-měřitelná f. 23418, 23412 
množinová f. 125x 
omezená f. 810 
parciální f. 92 

polospojitá f. 7414, 7 4 n 
f. první třídy 6613 
shora polospojitá f. 7418, 7412 
singulární bod. f. 23014 
singulární množ. f. 20516 

f. skoků 2251 3 
f. s konečnou variací 1957 

stejnoměrně spojitá f. 4915 
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funkce: totálně aditivní množ. f. 1374 

totálně spojitá bod. f. 22817 

totálně spojitá množ. f. 2022 
v širším smyslu aditivní množ. f. 

1375 

zdola polospojitáf. 7418, 7412 

Gap (a) = mezera 
gleichmássig (n) = stejnoměrný 
Glied (n) = člen 
Grenzpunkt (n) = limita 
Grenzwert (n) = limita 

Halbkompakt (n) = polokompaktní 
halbstetig (n) = polospojitý 
Háufungspunkt (n) = hromadný bod 
Hausdorffův nadprostor 1104 

Hilbertův prostor 3213 
hodnota 814 
Hólderova nerovnost: 372 

H. n. pro integrály 191e 
homeomorfní: h. prostory 467 

h. zobrazení 465 

horní: h. derivace množ. funkce 2084 

h. derivované číslo zleva 24817, zpra
va 24816 

h. hranice 211 2 
h. limita 431 7 

h. mez 211 2 
h: míra 16215 
h. /t-mírá 1429 

h. Riemann-Stieltjesův integrál 
238-. 

h. Riemannův integrál 2392 

h. skupina 1819 

h. variace 19317 
h. vzdálenost 3419, 341 0 • 

hranice: 536 

dolní h. 225 

horní h. 211 2 
hromadný bod 587 

hustá množina 584 
hustě rozložený 5620, 5717 

hustě uspořádaná množina 1616 

husté uspořádání 1616 

hustota: bod metrické horní h. 21216 
bod metrické h. 2 1 2 n 

Charakteristická funkce 86 

Im kleinen kompakt (n) = lokálně 
kompaktní 

immergé (f) = vnořený 
immerged (a) = vnořený 
implikace 47 

indénombrable (f) = nespočetný 

infini (f) = nekonečný 
infinite (a) = nekonečný 
inner (n) = vnitřní 
insichdicht (n) = hustě rozložený 
insichdichter Kern (n) = jádro 
insichkompakt (n) = v sobě kom

paktní 
integrační obor Í721 3 

integrál: 17212 

dolní, horní Riemann-Stieltjesův i. 
238x 

dolní, horní Riemannův i. 2392 

i. je konvergentní 17215 
Lebesgue-Stieltjesův i. 23o8 

Lebesgueův i. 1904 
fi-i. 17212 

i. neexistuje 17215 

Riemann-Stieltjesův i. 2408, 24015 

Riemannův i. 2409 

intérieur (f) = vnitřní, vnitřek 
interior (a) = vnitřní, vnitřek 
intersection (a) = průnik 
interval: 2514 

otevřený i. 24514 

styčný i. 11611 

uzavřený i. 24515 

intervalle contigu (f) = styčný inter
val 

inversní: i. uspořádání 134, 133, 275, 
277 

i. zobrazení 92 1 

isolated (a) = isolovaný 
isolé (f) = isolovaný 
isoliert (n) = isolovaný 
isolovaný: i. bod 562 1 

i. prostor 562 8 

isometrické: i. prostory 3413 

i. zobrazení 348 

Jâdro 5711 

jonction (f) spojení 

Kartézský součin 721, 339 
když a jen když 41 8 
koherence 582 

kombinatorický součin 714 
kompaktní: lokálně k. 1196 

k. prostor 1051 

relativně k. 10318 

v sobě k. 1058 

konec 251 3 
konečný: bod. funkce s k. variací 2183 

12 k. funkce 8 
k. množina l i 5 

množ. funkce s k. variací 1957 

k. posloupnost 1 0 u 
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konvergentní 368 

korespondence 813 

Lacune (f) = mezera 
Lebesgueova míra 16216 
lebesgueovsky měřitelná funkce 18911 

Lebesgue-Stieltjesův integrál 2358 

Lebesgueův integrál 1904 
leer (n) = prázdný 
levý skok 21813 
limes: 1. inferior 2479 

1. inferior zleva 24713 

1. inferior zprava 2463 

1. superior 2479 
1. superior zleva 24713 

1. superior zprava 2463 

limita: 362 

1. dolní 431 7 

1. horní 431 7 

1. stejnoměrná 674 

1. funkce 2486 

1. funkce zleva 24713 
1. funkce zprava 24714 

limite (f) = limita 
limit point (a) = hromadný bod 
JJpschitzova podmínka řádu a 1259 

ocalement compact (f) = lokálně 
kompaktní 

locally compact (a) = lokálně kom
paktní 

lokal kompakt (n) = lokálně kom
paktní 

lokálně kompaktní prostor 1196 
lower boundary (a) = dolní hranice 
lower semicontinuous (a) = zdola 

polospojitý 
Lucké (n) = mezera 

Maximum 219 
Menge (n) = množina 
Mengenkórper (n) = množinové těleso 
měřitelná: fi-m. funkce 1667 

f!-m. funkce 23416 

• f2-m. funkce 23418 

f-m. funkce 23418, 23412 
lebesgueovsky m. funkce 18911 

jte-m. množina 1434 

m. množina 16215 
f-t-, f2-m. množina 22311 

f-m. množina 22314 

shora fi-m.. množina 1412 
metrická vlastnost 3415 

metrický: bod m. horní hustoty 21216 
bod m. hustoty 2 1 2 u 
bod m. řídkosti 21213 
m. prostor 311 5 

metric space (a) — metrický prostor 
metrika: 3115 

redukovaná m. 4 7 u 
metriky ekvivalentní 3617 
metrischer Raum (n) --- metrický 

prostor 
mez: dolní m. 225 

horní m. 2112 
mezera 187 
mezi 1 3 u 
minimální množinové těleso 12614 
minimum 227 

Minkowského nerovnost: 379 

M. n. pro integrály 1927 

míra: 16215 
p-m. 14611 

f r m. 22317 
f2-m. 22316 
f-m. 22310 
horní m. 16215 
horní ft-m. 1429 

Lebesgueova m. 16216 

vnější ^-m. 1429 

nmožina: 34 

bodová m. 341, 12510 
Borelova m. 1316 
dokonalá m. 5718 

m. druhé kategorie 608 

konečná m. II 5 

měřitelná m. 16215 
^-měřitelná m. 1434 

fr, f2-měřitelná m. 22311 

f-měřitelná m. 22314 

m. množin 31 4 
nekonečná m. II 6 

neomezená m. 2216, 345 

nespočetná m. II 1 8 

nulová m. 16215 
/4-nulová m. 14215 
oddělené m. 524, 5512 
omezená m. 2215, 345 
otevřená m. 416 

prázdná m. 37 
m. prvé kategorie 604 

relativně otevřená, uzavřená m. 431 0 

řídká m. 5914 

shora //-měřitelná m. 1412 
spočetná m. II8, l i 1 0 

uzavřená m. 4019 

v sobě kompaktní m. 1058 

množinová funkce: 125-, 
absolutně aditivní m. f. 1374 

absolutně spojitá m. f. 2022 
aditivní m. f. 1357 

singulární m. f. 20516 

totálně aditivní m. f. 1374 
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množinová funkce: totálně spojitá m. 
f. 2022 
v širším smyslu aditivní m. f. 1375 

množinové těleso: 1261 

m. cr-t. 12814 
mutually exclusive (a) = disjunktní 
mutually separated (a) = oddělený 

Nadprostor Hausdorffův 1104 

neighborhood (a) = okolí 
nekonečná: n. množina l i 6 

n. posloupnost 1012 
neomezená množina 2216 

nerovnost: n. Hólderova 372, 1916 
n. Minkowského 379, 1927 

nespočetná množina 1113 

nespojité zobrazení 447 
nirgendsdicht (n) = řídký 
non borné (f) = neomezený 
non dense (f) = řídký 
f-norma 23711 

f-normální posloupnost 23713 

nowhere dense (a) = řídký 
noyaií (a) = jádro 
nulová množina 16215 
jt*-nulová množina 14215 
nutná: n. podmínka 41 9 

n. a postačující podmínka 42 1 

Obal: úplný o. 83x 
uzavřený o. 3914 

obere Grenze (n) = horní hranice 
obere Schranke (n) = horní mez 
oberhalb stetig (n) = shora polospojitý 
obor: 816 

integrační o. 17213 

obraz 81 7 

oddělené množiny 524, 5512 
offen (n) = otevřený 
offener Kern (n) = vnitřek 
of first category (a) = prvé kategorie 
of the first class (a) = první třídy 
okolí: 411 4, 4116, 421 0 

o. sférické 411 3, 416 
omezená: o. funkce 81 0 

o. množina 2215 

open (a) = otevřený 
operace 81 3 

order (a) = uspořádati 
ordnen (n) = uspořádati 
ordonner (f) = uspořádati 
otevřená: o. base 932 0 

o. množina 416 

relativně o. množina 431 0 

otevřené pole 23711 

otevřený: absolutně o. prostor 924 
o. interval 24514 

ouvert (f) = otevřený 

Parciální: p. funkce 92 

p. zobrazení 83 
parfait (f) = dokonalý 
partial sequence (a) = vybraná po

sloupnost 
partie commune (f) = průnik 
perfect (a) = dokonalý 
perfekt (n) = dokonalý 
písmena: malá latinská p. 31 5 

velká latinská p. 3 1 4 

velká švabachová p. 1250 
počátek 2513 
podmínka: Lipschitzova p. řádu <x 1259 

nutná p. 419 

nutná a postačující p. 42 1 

postačující p. 41 8 

podmnožina 41 2 
podobné: p. uspořádání 1416 

p. zobrazení 1420 

point: p. (f) (a) = bod 
p. limite (f) = hromadný bod 
limit p. (a) = limita 
p. sequence (a) = bodová posloup

nost 
p. set (a) = bodová množina 

pole: bodové p. 23711 

p. dělení 23710 

otevřené p. 23711 

polokompaktní prostor 12411 

poloměr 411 8, 416 
polospojitá funkce: 7414, 7 4 n 

shora p. f. 7418, 7412 

zdola p. f. 7418, 7412 

posloupnost: 1020 

bodová p. 356 
cauchyovská p. 801 4 

disjunktní p. Í01 4 
divergentní p. 369, 362 
konečná p. 1 0 u 
konvergentní p. 368 

nekonečná p. 1012 
f-normální p. 23713 

prostá p. 1016 
stoupající p. 108 
vybraná p. 106 

postačující podmínka 41 8 

pravý skok 21812 
prázdná množina 37 
product (a) = součin 
produit: (f) = součin 

p. cartésien (f) = kartézský součin 
p. combinatoire (f) = kombinato

rický součin 
Produkt (n) = průnik, součin 
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projekce 22013, 22014 

prostá posloupnost 1016 
prosté zobrazení 917 

prostor: 12512 
absolutně otevřený p. 924 
absolutně uzavřený p. 8410 
Hilbertův p. 3213 
homeomorfní p. 467 

hustě rozložený p. 5620 
isolovaný p. 562 3 

isometrický p. 3413 

kom])aktní ]). 1051 

metrický p. 311 5 

m-rozměrný euklidovský p. 31 7 
m-rozměrný sférický p . 12216 
polokompaktní p . 124'1 

relativně kompaktní p. 10313 

řídce rozložený p. 5718 

separabilní p. 933 
topologicky úplný p. 852 

úplný p. 8013 
Urysohnův prostoj* 376 

průměr 347 
průnik 57, 68 

prvek: 3 1 1 

prvé kategorie 604 

první třídy 6613 
před 131 8 
přímo: ]). před 144, p. za 144 
přirozená čísla 3 1 0 
přirozené uspořádání 1410, 1411 

Punkt (n) = bod 
Punktfolge (n) = bodová posloupnost 
punktfremd (n) = disjunktní 
Punktmenge (n) = bodová množina 

Band (n) = břeh 
recursive (f) = rekurentní 
recursory (a) = rekurentní 
redukční věta Brouwerova 9 7 n 
redukovaná metrika v Ex 4 7 n 
rekurentní: r. definice posloupnosti l i 4 

rekurrent (n) = rekurentní 
relativně: r. kompaktní prostor 10313 

r. otevřená množina 43 1 0 

r. uzavřená množina 43 1 0 

relativní uzávěr 43 1 1 

residuel 609 

Riemann: R.-Stieltjesův integrál 2408 

R.-ův integrál 2409, 24016 

dolní, horní R.-ův integrál 2392 

dolní, horní R.-Stieltjesův integrál 
238x 

rozdíl 66 

rozměrný: m-r. euklidovský prostor 
31, 

rozměrný: m-r. sférický prostor 12216 

Řez 1814 

řídce rozložený prostor 5718 

řídká množina 5914 

řídkost: bod metrické ř.-i 212,o 

Saltus (a) = skok 
saut (f) = skok 
section (a) = řez 
selfcompact (a) = v sobě kompaktní 
semblable (f) = podobný 
semicontinu: s. inférieurement (f) = 

zdola polospojitý 
s. supérieurement (f) = shora polo

spojitý 
separabel (n) = separabilní 
separabilní prostor 933 
separable (a) = separabilní 
séparable (f) = separabilní 
séparé (f) = oddělený 
separiert (n) = řídce rozložený 
sequence (a) = posloupnost 
sequential limiting point (a) = limita 
set (a) = množina 
sférické okolí 41 1 3, 41 6 
sférický prostor m-rozměrný 12216 
shora: s. ^-měřitelná množina 1412 

s. polospojitá funkce 7418, 7412 
schlicht (n) = prostý 
Schnitt (n) = řez 
similar (a) = podobný 
singulární: s. bodová funkce 23014 

s. množinová funkce 20516 

sjednocení 67 
skok: 1813 

funkce s.-ů 22513 
levý s. 21813 
pravý s. 21812 

skupina dolní, horní 1819 

somme (f) = součet 
součet 59, 64 

bezvýznamný s. 1354, 1362 
součin 57, 68 

s. kartézský 721, 339 
s. kombinatorický 714 

souš-ensemble (f) = podmnožina 
spočetná množina l i 8 , l i 1 0 

spojení 555 
spojité: stejnoměrně s. zobrazení 4 9 u 

stejnoměrně s. funkce 4915 
s. zobrazení 4410, 451 0 

Sprung (n) = skok 
stejnoměrná limita 674 

stejnoměrně spojitá: s. s. funkce 4915 
s. s. zobrazení 491 1 
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stetig (n) = spojitý 
Stieltjesův: dolní Riemann-S. integrál 

238! 
horní Riemann-S. integrál 238x 
Lebesgue-S. integrál 2358 

Riemann-S. integrál 2408, 2401 5 

stoupající posloupnost 108 
strana čtverce, střed čtverce 20613 

styčný interval 11611 

subset (a) = podmnožina 
suitě (f) = posloupnost 
suitě de points (f) = bodová posloup

nost 
suitě partielle (f) = vybraná posloup

nost 
sum (a) = součet 
Šumme (n) = součet 
supremum 21 1 4 
systém: s. bodových množin 1257 

s. množin 3 1 3 
s. (SM, 93) 1272 

Tehdy a jen tehdy 419 
Teilfolge (n) = vybraná posloupnost 
Teilmenge (n) = podmnožina 
těleso množinové 1261 

term (a) = člen 
terme (f) = člen 
topologická vlastnost 469 

topologicky úplný prostor 852 

totálně: t . aditivní množ. funkce 1374 

t. spojitá bod. funkce 22817 

t . spojitá množ. funkce 2022 
totální variace 19417 

transformace 81 3 

Umgebung (n) = okolí 
unabzáhlbar (n) = nespočetný 
unbeschránkt (n) = neomezený 
unbounded (a) = neomezený 
uncountable (a) = nespočetný 
uniformément (f) = stejnoměrně 
uniformly (a) = stejnoměrně 
unstetig (n) = nespojitý 
untere: u. Grenze (n) = dolní hranice 

u. Schranke (n) = dolní mez 
unterhalb stetig (n) = zdola polo-

spojitý 
Untermenge (n) = podmnožina 
upper boundary (a) = horní hranice 
upper semicontinuous (a) = shora 

polospojitý 
úplný: ú. obal 83x 

ú. prostor 8013 
. topologicky ii. prostor 852 

Urysohnův prostor 376 

usiJořádaná: dobře u. množina 1416 
uspořádání: cyklické u. 237 

husté u. 1616 

inversní u. 134, 133, 275, 277 

podobné u. 1416 

přirozené u. 1410, 1411 

uspořádati 1319 
uzávěr: 3914 

u. relativní 43 1 1 

uzavřená množina 401 9 
uzavřený: absolutně u. prostor 8410 

u. interval 24515 

u. obal 3914 

Vacuous (a) = prázdný 
valeur (f) = hodnota 
value (a) = hodnota 
variace: bod. funkce s konečnou v. 

2183 

dolní v. 19317, horní v. 19317 
funkce s konečnou v. 1957 

totální v. 19417 

Vereinigungsmenge (n) = sjednocení 
vide (f) = prázdný 
Vitaliova věta 206! 
vlastnost: v. <x 1263 

v. metrická 3415 

v. topologická 469 

vnější ^tt-míra 1429 

vnitřek 436 
vnitřní bod 41 5 
vnořený 342 

vollstándige Hiille (n) = úplný obal 
vollstándiger Raum (n) = úplný 

prostor 
v sobě kompaktní množina 1058 

v širším smyslu aditivní množ. funkce 
1375 

vybraná posloupnost 106 
vzdálenost: 31 1 7, 342, 34x 

dolní v. 3420, 34-̂ , 
horní v. 3 ^ 9 , 3410 

Well ordered (a) = dobře uspořádaný 
Wert (n) = hodnota 
wohlgeordnet (n) = dobře uspořádaný 

Za 131 3 
zdola polospojitá funkce 7418, 7412 
Zermelova věta 1410 
zleva: derivace z. 24815 

dolní, horní derivované číslo z. 24817 

limes superior z. 24713 

limita funkce z. 24713 
zobrazení: do 811, na 819 

homeomorfní z. 465 
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zobrazení: inversní z. 92 1 zobrazení: spojité z. 4410, 451 0 

isometrické z. 348 zprava: derivace z. 24815 
nespojité z. 447 dolní, horní derivované číslo z. 24816 

parciální z. 83 limes superior z. 2463 

podobné z. 1420 limita funkce z. 24714 
prosté z. 917 
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