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APLIKACE DERIVACE I

1. V první lekci si načrtneme obrázek grafu funkce a k ní nakreslíme tečnu procházející bodem T. Naučíme se, 
jak vypadá rovnice tečny a jak přijít na její parametry k a q. Rovněž si vysvětlíme, jak u takovýchto příkladů 
využít derivování a jak díky němu nalezneme směrnici tečny. Vypočteme si následující zadání:

2. V druhé lekci se naučíme napsat rovnici normály ke grafu zadané funkce. Situaci si taktéž ukážeme na načrt-
nutém obrázku. Začátek příkladu bude stejný jako u tečny, následovně však použijeme ještě jeden malý vzorec 
navíc. Postup si ukážeme na těchto příkladech:
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3. Ve třetí lekci se budeme zabývat tečnami, které jsou rovnoběžné se zadanou přímkou. Celou situaci si pro 
obraznost načrtneme do grafu. Ukážeme si jednoduchý postup, jak takovéto příklady vyřešit:

APLIKACE DERIVACE I
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4. Ve čtvrté lekci si ukážeme tečnu a normálu, které jsou kolmé k zadané přímce. Opět si pro názornost na-
kreslíme obrázek a pak se naučíme postup, jak úlohy tohoto typu vyřešit:

APLIKACE DERIVACE I
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APLIKACE DERIVACE I

5. V páté lekci si ukážeme mírně opomíjený vzorec pro odchylku dvou křivek. Ve škole se moc často  
neprobírá, avšak v zápočtovém testu se objevit může. Pojďme si spočítat následující příklady:
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APLIKACE DERIVACE II

1. V první lekci si povíme teorii k monotónii funkce. Na grafu si ukážeme, kdy je funkce rostoucí a kdy kle-
sající a kde se nachází její lokální minimum a maximum. Také se naučíme postup, jak tyto parametry určit 
početně. Zmíněný postup si vyzkoušíme na úvodním příkladu:

2. V druhé lekci si prakticky vyzkoušíme poznatky z první lekce a budeme tak trénovat postup pro určování 
monotonie funkce na několika příkladech:
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3. Ve třetí lekci probereme teorii k určování konvexity a konkávity a k nalezení inflexního bodu. Opět si 
ukážeme jednoduchý postup, jak zadaný příklad vyřešit bod po bodu. Daný postup aplikujeme na prvním 
úvodním příkladu:

4. Ve čtvrté lekci si probraný postup určování konvexity, konkávity a inflexního bodu procvičíme na několika 
příkladech:

APLIKACE DERIVACE II
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APLIKACE DERIVACE II

5. V páté lekci budeme probírat teorii ke globálním extrémům, které si ukážeme na grafu. Naučíme se je 
hledat také početně podle jednoduchého postupu řešení. Jednotlivé kroky tohoto procesu si ukážeme na 
úvodních příkladech:

6. V šesté lekci přijdou na řadu složitější příklady na určování globálních extrémů. Budou například obsahovat 
goniometrické funkce, nebo výraz nekonečno:
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1. V první lekci si vysvětlíme L´Hospitalovo pravidlo. Povíme si, za jakých okolností lze toto pravidlo využít a v 
čem spočívá a budeme také znovu derivovat a počítat limity. Začneme s jednoduššími příklady:

2. V druhé lekci budeme pokračovat v aplikaci L´Hospitalova pravidla, tentokrát však budeme mít zadané 
složitější příklady:

APLIKACE DERIVACE III
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3. Ve třetí lekci bude hlavním tématem Taylorův polynom. Nejprve si vysvětlíme, které parametry musí být 
zadané a co znamenají a poté se naučíme vzorec pro zápis Taylorova polynomu. Zopakujeme si pojem  
faktoriál a spočítáme si úvodní příklady:

APLIKACE DERIVACE III



MATEMATIKA S PÉŤOU12

APLIKACE DERIVACE III

4. Ve čtvrté lekci budeme pokračovat v řešení Taylorova polynomu, tentokrát se ale zaměříme na  zvláštně 
zadané příklady:

Také si ukážeme, k čemu se dá Taylorov polynom použít v praxi:

5. V páté lekci se naučíme řešit zajímavé slovní úlohy pomocí derivací:


