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Vysvětlivky. 

Knížka je rozdělena na pět kapitol, číslovaných římskými 
číslicemi. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny na odstavce, číslo-
vané arabskými číslicemi. Věty jsou číslovány jednotně (věta 1 až 
08), s výjimkou vět A, B, C a A', B', C' na str. 22—23 a 24—25; 
to jsou speciální věty o „složených funkcích*kterých se užívá 
jen na jednom místě (ve větě 61, 62, 64). Číslování vět slouží jen 
k jednoduššímu citování; kde tento důvod odpadá, nejsou věty 
číslovány (tak hlavně v kap. IV, odst. 3—8, v kap. V a v závě-
rečné „Poznámce"). Vzorce (1), (2), . . . jsou číslovány v každé 
kapitole zvláště, propočítané příklady mají zvláštní číslování 
v každém odstavci. 

Knížka je myšlena jako pokračování knížky M. Kóss le ra 
„Úvod do počtu diferenciálního" (Kruh, sv. 4, 1926); tuto knížku 
cituji slovem „Kossler" a udáním stránky. Předpokládám ovšem, 
že čtenář ovládá látku, obsaženou v Kósslerově knížce. Přes to 
však opakuji v I. kap. některé věci z této knížky a připojuji k nim 
některé doplňky. Tato I. kap. má tedy charakter kapitoly pří-
pravné: integrálním počtem se zabývají kap. II—V. 

V celé knize mluvím jen o reálných číslech; slovo „číslo" značí 
tedy vždy reálné číslo, slova „všechna čísla" značí „všechna reálná 
čísla" atd. Jedinou výjimku tvoří odst. 1 a 2 v kap. IV, které se 
netýkají integrálního počtu, nýbrž jsou věnovány některým po-
můckám z algebry; v těchto dvou odstavcích (ale též jen v těchto 
dvou odst.) značí slovo „číslo" obecně číslo komplexní a předpo-
kládá-li se, že jde o číslo reálné, je tato okolnost vždy zvláště 
vytčena. 

V souhlase s Kósslerovou knížkou (Kossler 16) užívám často 
slova „bod" místo slova „reálné číslo". Je-li £ ¡>0 , nazývám 
číslo x nezáporným*, je-li x 0, nazývám číslo x nekladným. Pro 
zlomky užívám leckdy pro úsporu místa dělítka místo zlomkové 

čár v; tak píši někdy a : b místo nebo (a- + b) : (c -f- cř) místo 
b 

činím to však jen v nejjednodušších případech, kde tím 

netrpí přehlednost. Z téhož důvodu užíváme někdy šikmé 

zlomkové čáry, píši tedy a/b místo Jest ovšem a + 6 / c = 
= a + —. ale (a + b)/c = a ^ a p0CL 
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