Pedmluva

Tato skripta jsou urena pro posluchae uitelskho studia na MFF UK ve 4.
semestru. Souhrnn by se v nich vykldan ltka dala vyjdit takto:
Jde o k-rozmrn objekty v r-rozmrnm prostoru (1 k r), jejich k-rozmrn
mry a integrly pes tyto objekty. V prvnch dvou kapitolch je r libovoln, nebo
sloitost vkladu je stejn pro vechna r 2 N (pro pehlednost zpisu jej provdme
asto jen v R2 ): V kapitole 1. jde o jednorozmrn objekty, tj. o cesty a kivky (k =
1), jejich mru nazvme dlkou a integrly po cestch resp. kivkov integrly. V
kapitole 2. (k = r) je vyloena r-rozmrn mra mnoin v Rr a integrly podle tto
mry (r-rozmrn integrly).
Ve tet kapitole se omezujeme na ppad r = 3 a k = 2 { jde o plochy v
R3 , jejich plon obsah a plon integrl. Ve tvrt kapitole jsou vyloeny tzv.
integrln vty (Greenova, Gaussova-Ostrogradskho, Stokesova), kter dvaj do
souvislosti jist integrly pes danou mnoinu a jist integrly pes hranici (okraj)
tto mnoiny. Na konci kad kapitoly je uvedeno nkolik pklad (s vsledky) k
samostatnmu procvien. Pro pohodl tene jsem denice nkterch pouitch
pojm zopakoval, je mon je najt podle rejstku.
Kivkov integrly se pevdj na jist jednorozmrn integrl, kter ten zn
z 1. ronku, a proto jsme jej mohli dt na zatek. Plon integrl se pevd na
jist dvojn integrl.
Zatmco vklad ltky, probran v prvnch tech semestrech, je v podstat stejn
ve vech uebnicch, to, co je vyloeno v tchto skriptech je v kad vyloeno trochu
jinak. To svd o sloitosti tto ltky a z n vyplvajc rzn volb, jak sladit
poadavky korektnosti, dostaten obecnosti a nzornosti (pijatelnosti pro prvn
seznmen s problematikou). J sm jsem tuto ltku pednel nkolikrt, pokad
jsem se snail vklad vylepit a nikdy jsem nebyl s vsledkem spokojen.
Pi psan tchto skript jsem pouval knihu W2], sbrku pklad De] a skripta
Ra], KIII], PIII]. Na n odkazuji ty tene, kte budou chtt do vykldan ltky
proniknout hloubji.
Dkuji prof. A. Kargerovi DrSc, kter mi navrhl tato skripta napsat a s nm
jsme asto posuzovali jak vbr ltky, tak zpsob vkladu. Kolegm J. Kolovi,
J. Malmu, M. Rokytovi a Z. Vlkovi dkuji za pomoc, kterou mi poskytli pi
pepisovn skript do TEXu.
Budu vden za vechny pipomnky k obsahu i form vkladu a samozejm za
upozornn na ppadn chyby.
Ji Kopek

V Praze v jnu 2003.
Pro tento dotisk jsem jen opravil zjitn chyby.

Ji Kopek

V Praze v prosinci 2007.
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