Pedmluva

1986
Tato skripta navazuj na skripta P 1]. Zahrnuj p klady k l tce,
probran v p edn ce z matematiky (tj. matematick analzy a line rn
algebry) pro studenty fyzik lnch specializac na MFF UK ve 2.semestru.
Napsal je stejn autorsk kolektiv, jako P 1].
Vt inu p klad jsme p evzali z rznch sbrek odkazy na n neuv dme.
Pro usnadnn pouv n t to sbrky p klad je na za tku kad kapitoly resp. odstavce strun p ehled z kladnch denic a vt, kter
pochopiteln neme nahradit souvisl vklad teorie. Kapitoly jsou
rozdleny na odstavce, obsahujc adu podrobn e ench p klad. Posledn odstavec kapitoly obsahuje p klady s fyzik ln t matikou. Obtnj  p klady jsou oznaeny *. Me se st t, e p klady se stejnou
t matikou jsou v rznch kapitol ch (nap . p klady na e en obyejnch diferenci lnch rovnic pomoc ad).
Auto i jsou zav z ni dr. M. tdr mu, kter skripta recenzoval za
mnoh konstruktivn p ipomnky ke zlep en textu, a tak pan M. Mar kov za peliv naps n p edloh pro tisk.
1995
Opodn dkujeme dr. Alen arounov , kter nakreslila vt inu obr zk.
Pro toto vyd n jsme v textu provedli nevelk pravy a p epsali jej
pomoc TEXu, obr zky jsme jsme vytvo ili pomoci Maple-u. Za velkou
pomoc p i tom dkujeme kolegm Z. Vl kovi, J. Mal mu, J. Kottasovi, O. Pravdovi a M. Rokytovi a tak studentm J. Kol ovi a M.
Kubekovi. Budeme vdni za v echny p ipomnky, kter by pomohly
zlep it kvalitu skript.
Za autorsk kolektiv
Pavel Doktor, Ji  Kop ek
Pro toto vyd n jsme pouze opravili zji tn chyby a zmnili n zev
skript na P klady z matematiky nejen pro fyziky. Dkujeme recenzentovi Daliboru Pra kovi za upozornn na mnoh chyby.
V Praze v z  2006.
Ji  Kop ek za kolektiv
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