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P ř e d m l u v a 

Tento učební text vtni lei na základě přednášek, které jsem konal na Kar-
lově universitě v leteoh 1957/58» 1958/59, 1963/64 pro 3«semestr; redigován 
je podle přednáfiky, konané v r. 1963/4- K napsáni tohoto textu mS vedla okol-
nost, že pro přednáSky z analysy máme pro 1. a 2.semestr učebnice, pro 4* se-
mestr učební text I. Černého a J. Mařlka, Integrální počet I (Státní pedag. 
nakladatelství 1960), kdežto látku 3*Bemestru - dosti různorodou - je třeba 
vybírat z několika obšírnějšloh knih. V Dodatku je obsaženo několik věci, 
které se na naši fakultě přednášejí již v 1.ročníku, ale nejsou obsaženy např. 
v mých učebnioloh určenýoh pro l.ročnlk. Výjimku tvoři § 5 Dodatku, který svým 
obsahem patři do teorie analytických funkol, ale přimyká se k § 6 kap. III 
o mocninnýoh řadách. 

Pořadí, ve kterém lze látku tohoto textu studovat, je možno měnit. Tak 
kap. I je možno studovat kdykoliv, poněvadž se na ni nikde v dalším textu ne-
navazuje. Rovněž kap. III je možno z téhož důvodu studovat později, třeba až 
nakoneo. Úvod je naproti tomu vhodno prostudovat ihned na začátku. 

Způsob výkladu se poněkud liší od přísně systematického výkladu učebnioe. 
Je přizpůsoben tomu, že čtenář má studovat text souběžně s přednáškou a pří-
slušným ovičenlm. Příkladů je v textu málo - jen asi tolik, kolik se probere 
v přednášce. Slouží hlavně k tomu, aby ss čtenář mohl přesvědčit, zda porozu-
měl vyloženým pojmům, poučkám a početním návodům. Proto tyto příklady napro-
sto nemohou nahradit samostatné proovičovánl látky. 

Na některých misteoh oituji své učebnioe: Diferenoiálnl počet I, 5.vyd. 
1963, nakl. ČSAV (značka Dl), Diferenoiálnl počet II, 2.vyd., 1956, nakl. 
ČSAV (značka D II), Integrální počet I, 4.vyd., 1963, nakl. ČSAV (značka J I). 

Za pročteni rukopisu a oenné připomínky děkuji doo. I. Černému, za na-
kresleni obrázků odb. as. L. Bočkovi, za revisi rukopisu a vzoroů as. £. No-
vákové, za vydatnou teohniokou pomoc H. Fryčové. 

V Praze 13.11.1964 V. -Jarník 
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