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Předmluva 

Podepsaný vydal před 8 lety »Počet integrální« jakožto pokračo-
vání knihy Ed. Weyra > Počet differenoiájltiý«. Jelikož kniha Weyrova 
byla během té doby rozebrána, usnesl se výbor Jednoty českých math. 
a fys., aby bylo vydáno buď nové vydání Weyrova spisu aneb vůbec 
nový počet differenciáliní, a. vyzval .podepsaného, aby v jeden z těchto 
dvou úkolů se uvázal. Pokládal jsem jaikožto učitel mathemaitiiky za 
svou povinnost vyihověti tomuto čestnému vyzvání a rozhodl jsem se 
napsati novou knihu s podmínkou, že applikace počtu differenoiálního 
na geometrii napíše pracovník zabývající se tímto oborem. Následkem 
toho vyjdeipočet diííerenciální v částech dvou; první část analytickou 
právě předkládám, druhá část, obsahující appiikace geometrické, 
vyjde v brzkii a bude jejím autorem prof. -7. Sobotka. 

Vylíčené okolnosti měly ovšem podstatný vliv na volbu látky po-
dávané v této knize; vedle toho však rozhodovaly při tom ještě ohledy, 
jež z části v .nats/ledujícím uvádím. 

Úkolem »Differenciálmího počtu«, jakož i s nim souvisícího »In-
tegrálního poctu« jest především podati úvod do analysy mait-henia-
tioké, a to hlavně se zřetelem ke studujícím iraathematiky n a univer-
sitě. Přirozeně mají knihy takové obsáhlejší výběr látky a více př i 
nách vyiniká stanovisko vědecké než u knih, jež mají n a zřeteli studium 
mathematiký k vůli jejím applikacím na jiné vědy, zejména tech-
nické. Toto stanovisko však působí v našem případě jistou potíž. Ku 
přesmé definici základnich pojmů differenciálního počtu a přesnému 
odvozování základních vět analyse jest třeba předpokládali pojem 
čísla reálného (zahrnující v sobě též pojem čísla irracioinálného) a 
pojem limity a poněvadž j s ^ i nemohl odkázali na jiné kmihy české 
o pojmech těchto jen poněkud zevrubněji pojednávající, jelikq^ jich 
není, bylo nutno, abych sám o nich pojednal, a to obšírněji, než v počtu 
diferenciálním bývá zvykem. Neprovedli jsem to sice s rozvláčností 
podrobnou, jež často bývá zvláště pro čtenáře mladší unavující, avšak 
doufám, že nic podstatného v tomto úvodu neopomenuto a že pro na-
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dané čtenáře a jenom na takové čtenáře se obrací učebnice sledující 
v mathematice vědecké cíl« — bude výklad snadno přístupný. Věcí, 
jichž známost aspoň v jisté míře jsem mohl předpokládatL a o nichž 
k vůli jisté úplnosti bylo nutno se zmínit, dotkl jsem se jenom letmo; 
jsou to na př. pojem čísla racionátoóho, pojem veličiny, věty o zá-
kladních operacích s čísly reálnými a jiné podobné věci. Úvod takto 
vzniklý, který obsahuje také stručný výklad o nekonečných řadách a 
funkcích jedné proměnné, jest obsažen v kapitolách I. až V. 

Př i výkladu pojmu derivace bral jsem hlavně v úvahu záikladní 
pojmy a věty; podal jsem však také definici a některé věty o pojmech 
zobecňujících pojem derivace, maje při tom ohled k pokročilejším čte-
nářům. Př i vyšetřováni funkcí daných radami největší péči věnoval 
jsem řadám potančním o jediné proměnné Ca později i o více proměn-
ných) ; bylo ovšem také nezbytno pojednati obecně o řadách, jichž čle-
nové jsou vůbec fumkoe proměnné a zvláště osvětlili pojem stejnoměr-
né konvergence. P ř i funkcích o několika proměnných zavedl jsem po 
príklajdě jiíných 'vedle pojmu derivací částečných též pojem totálního 
differenciálu. který dovoluje při projednávání četných otázek do cílit i 
podstatného (a nejenom formálního) zjednodušení. 

V applikacích počtu diferenciálního jsem vedle applikací oby-
čejně projednávaných zařadil použití n a vyšetřování implicitních 
funkcí pomocí řad v obolí singulárního bodu (kritického); řady ty 
jsou, jak známo, potenční s argumentem rovným mocnikiě proměnné, 
povýšené zpravidla na lomený exponent. Vyšetřování to založil jsem 
na větě Weierstrassově. Obyčejně se vývodiy ty podáivají v nauce 
o funkcích komplexní proměnné, avšak, myslím, neprávem,; poklá-
dám totiž za nezbytno, aby studující byl 'orientován o výsledcích, jež 
vyšetřování ona podávají v obora funkcí reálné proměnné, a to tím 
spíše, že jsou nezbytny k úplnému vyšetření singularit křivek alge-
braických a k úplnému řešení semidefinritního případu při extrémech 
funkcí o dvou proměnných. Ostatně lze ona vyšetřování takřka rázem 
rozšíriti pro obor proměnné komplexní, stejně jako nauku o radách 
potenčních jedné proměnné. 

Čísel komplexních jsem použil jenom výjimečně, a to na dvou 
místech, po prvé při řešení příkladu n a maxima a minima, dávajícího 
důkaz fundamentální věty algebry, po d r^ i é pří užití věty Weierstras-
sovy m rozklad jednoho výrazu v součin dvou činitelů. V obojím pří-
padlSWo pouze o operace ariltbmetioké s mnohočleny, jichž součinitelé 
byly právě čísla komplexní. 

Příklady, které jsem přidal, mají za úkol jednak zaváděné pojmy 
objasnit a výklad podaný doplnit, jednak čtenáře seznamovat s dů-
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sledky dávajícími důkazy vět z jimýoh oborů vědy math. Tak na 
př. týkají se četné příklady kvadratických forem. Příkladům tr i-
viálním, jichž čtenář sám snadno si může sestrojili libovolný počet 
(jako na př. .příklady pro derivování funkcí, počítání totáliního dáffe-
renciálu a pod.), jsem se z důvodů na snadě ležících vyhýbal. P ř i vy-
pracování příkladů hleděl jsem skoro vždy uvésti anebo aspoň nazna-
čili všecky podstatné obraty vedoucí k cite. 

Odkazy literární jsem zpravidla nečinil; jenom kde výklad podá-
vaný byl v nějaké užší souvislosti s příslušným literárním výkonem, 
jsem učinil výjimku. 

Tisk kmihy ipřipadl do doby, jak obecně známo, velmi nepříznivé, 
čímž se stalo, že i př i dobré vůli tiskárny vlekl ®e přes dva. roky. Vřelý 
dík jest mi vzdáti těm, kteří mi při korektuře vypomáhali. Nejprve to 
byli p. AI. Mazurek a p. Aleš Terš, assiistenti math. ústavu Karlovy 
univ.; zvláště však vděčím p. prof. Dr. B. Bydžovskému a p. assistentu 
Dr. V. Jarnílcovi, kteří laskavě a obětavě četli korrektury a mnohou 
radou přispěli k opravě a zlepšení knihy. P. V. Jarník zejména dal 
podttišt k podstatnému zkrácení a zjednodušení věty Weierstrassovy 
(odst. 255.). Obrazce laskavě nakreslil p. Dr. Boh. Machylka, professor 
obch. akademie. 

Ke kanci jest mi vzdáti vřelé díky Jednotě č. mathematiků a fy-
siků, že knihu tuto vydala ve slušné úpravě, a to v době kra jně ne-
výhodné. i 

V Praze, dne 24. března 1923. 

K. Petr. 
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