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PŘEDMLUVA 

Vinuji-li tuto knihu památce Karla Petra, není to míněno jen jako 
projev vděčnosti Saka nezapomenutelnému učiteli, nýbrí i jako zdůraz
něni významu osobnosti, která může býti vzorem naSi mladé vědecké ge
neraci jak svým významným dílem, tak svým celoživotním úsilím, vedeným 
především vědomím povinnosti k celku. 

Vlastním oborem badatelské práce K. Petra1) byla především algebra 
a theorie čišel; v těchto oborech si dobyl svými pracemi světového jména. 
Kdyi přišel ve věku 35 let na pražskou universitu jako profesor mate
matiky, čekal ho velký a odpovědný úkol: pozvednouti úroveň matematic
kého vyučováni na naši universitě, které se tehdy značně opožďovalo za 
současným stavem vědy. Petr se věnoval tomuto úkolu s velkým elánem 
a docílil v něm rychle podstatných úspěchů. Pracuje dále s velkým zdarem 
v algebře a theorii čísel, ale převážnou část svého velkého nadání i své 
pracovní energie věnuje pozvednutí celkové úrovně naši matematiky, 
výchově studentů a podpoře mladých talentů. Jistě mnohé významné 
badatelské dílo, které mohlo zvýšiti lesk Petrova vědeckého jména, zůstalo 
z tohoto důvodu nenapsáno; ale kolik uíitku přinesla tato jeho obětavá 
práce naší vědě, našemu národml Pro toto činorodé vlastenectví, obětující 
vědomě a důsledně osobní zájmy a osobní slávu prospěchu národa, i pro 
svůj důsledně pokrokový postoj k veřejným událostem múíe Petr býti 
vzorem naší mladé generaci. 

Toto vědomí povinnosti k celku se zračí i v jeho činnosti publikační. 
Petr nenapsal souborné knihy o algebře ani o theorii čísel; zato napsal 
(vedle litografovaných přednášek o diferenciálních rovnicích) tři velké 
knihy o analyse: Počet integrální (1915, 638 str.) jako pokračováni 
„Počtu differenciálného" od Ed. Weyra, Počet differenciálni (1923, 
466 str.) a konečně druhé, úplně přepracované vydáni Počtu integrálního 
(1931, 725 str.) Neřídil se tedy při výběru látky svou osobní zálibou, 
nýbrí tím, co povazoval za daných poměrů za nejdůležitější. Jeho knihy 
však v ničem neprozrazují, Se vlastním pracovním oborem jejich autora 

-) PhDr Karel Petr, narozen 14. června 1868 ve Zbyslavi, zemřel 14. února 
1950 v Praze, čestný doktor přírodních vSd, 1903—1938 profesor matematiky 
na Karlově* universitě, r. 1925/26 rektor university. 
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nebyla analysa; jsem to vynikající a originální díla, která vychovala celé 
generace matematiků. 

Dnes tedy vychází, téměř po 30 letech, opit kniha o diferenciálním počtu 
v českém jazyce. Kdo četl Petrovu knihu, pozná, Se mné v mnohém byla 
vzorem. Ovšem doba 30 let mezi vydáním obou knih způsobila také mnohé 
podstatné rozdíly. 

Především nezačínám od samotných začátků, nýbrž předpokládám 
znalost látky z mého Úvodu do počtu diferenciálního (1. vyd. 1946, 
2. vyd. 1951) — tuto knihu cituji Dl; látku této knihy neopakuji, pouze 
nikde ji shrnuji, kde by jinak trpěla souvislost výkladu. Jinak nepřed
pokládám u čtenáře téméř žádných znalostí, kromé vicí zcela elementár
ních. Pouze na dvou místech, totiž v § 1 Dodatku a v cvič. 1 k § 13 
v kap. VII předpokládám znalost nejjednodušších vět z integrálního 
počtu, které jsou na př. obsazeny v mém Úvodu do počtu integrálního 
(1948); tuto knihu cituji značkou JI. Nékólik zcela elementárních věci 
z algebry, které potřebuji, jsou v míře více než postačující vyloženy 
v knize VI. Kořínka Základy algebry, která vyjde asi současně s touto 
knihou, nebo v knize B. Bydzovského Úvod do teorie determinantů a matic 
a jich užití (2. vyd. 1947). 

U čtenáře předpokládám asi takový stupeň vyspělosti v matematickém 
myšleni, jaký múze získat studiem knihy Dl — tedy ne stupeň příliš 
vysoký. Proto jsou výklady na začátku knihy obšírné a teprve později se 
tempo poněkud zrychluje. Při zavádění obecných pojmů, především těch, 
které jsou čtenáři pravděpodobně zcela nové, se snažím budto krátkým 
výkladem nebo ilustrujícími příklady tyto pojmy čtenáři přiblížiti a zá
roveň ukázati, že obecné pojmy v matematice nepadají s nebe, nýbrž že 
vznikají shrnutím mnoha případů a zdůrazněním jejich společných 
podstatných znaků. Jsou tedy vždy historicky podmíněny předcházejícím 
vývojem matematiky a cílem mých vysvětlujících poznámek jest, aby 
čtenář také aspoň ve schematické zkratce podobným vývojem prošd 
a aby se mu tím smysl obecných pojmů přiblížil. Tak na př. dokonce 
celá kap. V, obsahující studium bodových množin na přímce a reálných 
funkci jedné reálné proměnné, má vedle svého vlastního obsahu za úkol, 
přiblížiti čtenáři obecnější úvahy z kap. VI o metrických prostorech 
a o spojitosti a limitě zobrazení z metrického prostoru do metrického 
prostoru. 

10 



V knize o diferenciálním počtu je nutno věnovati poměrné mnoho 
místa přípravným naukám: obecné theorii množin, theorii nekonečných 
posloupností, fad a součinů, theorii bodových množin (alespoň v euklei
dovských prostorech) a theorii limity a spojitosti funkcí — není-li ovSem 
těmto naukám věnována zvláStní kniha. OvSem je pfi tom nuino, držeti 
výklad v náležitých mezích, aby se z knihy nestala snůSka monografií 
o theorii množin, theorii nekonečných fad a theorii reálných funkcí. Těmto 
předmětům jsou v knize věnovány větSinou kap. I—VI; zda se mně při 
tom podařilo dosáhnouti žádoucí úměrnosti, musí posouditi čtenář. V kap. 
VI bych se mohl omeziti na theorii bodových množin v eukleidovských 
prostorech a na reálné funkce několika reálných proměnných. Místo toho 
studuji obecněji metrické prostory a jejich zobrazení. Domnívám se, že 
v této obecnějSí formě je výklad přehlednější; mimoto získá pfi tom čte
nář řadu poznatků, důležitých v jiných partiích matematiky. 

Kap. VII—X obsahuje vlastní diferenciální počet pro funkce několika 
proměnných. Při tom jsem v kap. VII, § 8, 9, 10, 12 věnoval zvláStní 
péči tomu, abych ukázal, jak pojem funkce, mající n-tý diferenciál, 
souvisí s představami, kterých se často intuitivně bez přesně formulace 
užívá na př. ve fysice a jinde. Tyto kapitoly pojednávají o funkcích 
reálných proměnných. Naproti tomu kap. XI (mocninně řady) a XII 
(elementární funkce komplexní proměnně) jsou věnovány komplexním 
funkcím kompleocních proměnných. Tyto kapitoly nejsou vSak nikterak 
míněny jako úvod do theorie analytických funkcí. Kap. XI je věnována 
hlavně početní technice mocninných řad a je tedy jakýmsi doplňkem 
ke kap. III o nekonečných řadách; v kap. XII je mimo to mnoho místa 
věnováno na př. rozkladu elementárních funkcí na reálnou a imaginární 
část, tedy věcem, které se uplatňují při studiu funkcí reálných pro
měnných. Charakteristické methody theorie analytických funkcí se zde 
téměř neuplatňují. Pouze pojmu derivace podle komplexní proměnné 
jsem se nevyhýbal — vedlo by to k nepřirozeným oklikám. Dodatek 
obsahuje konečně několik doplňků o nekonečných posloupnostech a řa
dách. 

Diferenciální počet je nauka celkem klasická; proto se moderní rozvoj 
matematiky neobráží příliS často na stránkách této knihy. Z téhož důvodu 
by nebyla v knize tohoto rázu vhodná jakákoliv honba za originalitou. 
Právem může ovSem čtenář v této knize postrádati větSí zřetel k souvis
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lostem diferenciálního poStu s otázkami geometrického rázu; doufám, že 
tuto mezeru výplni autoři povolanější. 

CviSeni, umístěná vétSinou na konci jednotlivých paragraf k, jsou 
různého rázu: některá slouží technickému osvojení poSetních procesů, 
jiná důkladnějSimu promySlení obecných pojmů a vztahů, některá do
konce podávají doplňky k vyložené theorii, jiná pak jsou téměř triviální 
a slouží jen k tomu, aby si Stenář ověřil, zda pochopil zavedené pojmy. 
Potřebovali bychom rozhodně v Seské literatuře pěknou sbírku cviSeni 
z analysy. V této souvislosti upozorňuji na velký poSet zajímavých 
a podrobně propoStených příkladů v knize F. M. OHXTeHrojn ,̂ Kype 
Ĥ(|M|)epeĤ HaJIbHÔ o H HHTerpajibHoro HCHHCJieHHH (1948), sv. I (di

ferenciální poSet) a SásteSně sv. II (nekoneSné řady). 
Musím se jeStě zmínit o několika slibech, které jsem nesplnil. V Dl 

jsem slíbil, že v této knize bude vyložena theorie celých čísel (D\, str. 7 
v 1. vyd., str. 4 v 2. vyd.) a theorie koneSných množin (D\ str. 13 v 1. 
vyd., str. 10 v 2. vyd.). Upustil jsem od toho, ježto tyto věci jsou vyloženy 
v 2. Sásti knihy B. PospíSila2) Nekonečno v matematice (1949). Na 
samém konci § 7 v kap. XII v Dl jsem dále slíbil, že v této knize po
jednám o jednodušší soustavě základních vlastností goniometrických 
funkcí. [Poznámka, připojená při korektuře k druhému vydání této kni
hy: V prvním vydání jsem tento slib nesplnil a hodlal jsem tuto partii 
uveřejnit ve zvláStnim Slánku. Místo toho jsem však v tomto vydání 
tuto partii zařadil na konec knihy do Dodatku (poslední paragraf).] 
Konečně jsem v JI na str. 100 v pozn. 2) pod Sárou slíbil důkaz t. zv. 
fundamentální věty algebry. Nepojímám jej do této knihy, protože bude 
obsažen v Kořínkově knize o algebře. Snad pojmu jiný důkaz této věty 
do II. dílu Integrálního poltu. 

Kniha je rozdělena skoro úplně na definice, věty a jejich důkazy, 
„Poznámky" 1, 2,... v textu, poznámky 1), *),... pod Sárou, „Pří
klady" 1,2, ...v textu a cviSeni (óbySejně na konci paragrafu). To jsem 
neSinil proto, že by se snad látka skládala z tříště nesouvislých jednotli
vostí, nýbrž právě naopak proto, že všechno v knize spolu úzce souvisí 
a Stenář si proto Sasto musí přesni ověřit urSité místo z knihy, jehož 

*) RNDr Bedřich PospíSil, vynikající matematik mladší generace, nar. 
25. září 1912, zatčen gestapem 29. dubna 1941, zemřel na následky vSznění 
27. října 1944. Vynikl hlavně* v obecné topologii. 
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formulací si není zcela jist, a Členění knihy mu má pomoci, aby citované 
místo rychle nalezl. Kdo ví přesni, oč jde, nebude se ovSem vyrušovati 
hledáním citovaných míst. Také poznámky a příklady v textu, ba i po
známky pod čarou obsahují často závažné věci; nevynechávejte je! 

Věty a definice jsou číslovány průběžně v celé knize, vzorce (1), (2),... 
a poznámky pod čarou v každé kapitole, poznámky v textu, příklady 
a cvičení v každém paragrafu zvláSt. Jestliže tedy na pf. v kap. VII, 
§ 4 cituji vzorec (22), míním tím vzorec (22) v téže kap. VII; jinak píši 
na pf. vzorec (22) z kap. III a pod. Podobni pro poznámky pod čarou. 
Cituji-li příklad 5, míním ovSem příklad 5 v kap. VII, § 4. Míním-li 
příklad 5z§2v téže kap. VII, cituji: příklad 5v§ 2. Jinak cituji ovšem: 
přiklad 5 v kap. II, § 5. Podobní pro cvičení a pro poznámky v textu. 

Z úsporných důvodů užívám nikdy (zřídka) dělítka místo zlomkové 
čáry, na pf. p : q. 

Nakonec děkuji všem, kdo svou radou a pomocí přispěli ke zlepšení 
této knihy. Jsou to zejména prof. Dr VI. Knichal, doc. Dr M. Kalěiov, 
Dr Č. Vitner a Dr B. Gruber, kteří četli rukopis a poskytli mně řadu 
cenných rad a připomínek. Poslední dva také četli óbkavě korektury. 

V Praze v prosinci 1952. 
Vojtěch Jarník 
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