
MATEMATIKA S PÉŤOU1



Tento materiál slouží jako doplněk k zakoupenému kurzu. Můžeš si jej vytisknout a počítat jednotlivé 
příklady společně s Péťou, která je bude vysvětlovat ve videích. Najdeš tady veškerou látku, která je 
potřeba k úspěšnému zvládnutí třetího zápočtového testu.

OBSAH KURZU:
Funkce více proměnných
Parciální derivace 
Gradient a směrová derivace 
Totální diferenciál 
Implicitní funkce 
Tečna, tečná rovina a normála 
Lokální extrémy 
Vázané extrémy 
Globální extrémy 

O TOMTO MATERIÁLU:
Žádná část tohoto materiálu nesmí být nijak použita či reprodukována bez písemného svolení autora.
Copyright ©Edu for Life a Doučování s Péťou 2020.

Autor materiálu: Péťa Podešvová  
Sazba a grafické úpravy: Adriana Řeháčková

ČVUT - MATEMATIKA 2 

PŘÍPRAVA NA TŘETÍ ZÁPOČTOVÝ TEST



MATEMATIKA S PÉŤOU3

FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH

Tento kurz tě naučí základy o funkcích více proměnných. Dozvíš se, jak budou probíhat výpočty, když v zadání 
už nebude jen x, ale přibyde k němu i y a někdy dokonce i z. Ukážeme si, jak u těchto funkcí určit definiční 
obor. Jelikož tam bude proměnných víc, někdy dojde i ke kreslení obrázku. Na závěr si také představíme 
vrstevnice a zjistíme, jak určit vrstevnici o dané kótě. Tohle téma je důležité k pochopení toho, jak pracovat  
s více proměnnými.

Příklad na definiční obor se někdy objeví u zápočtu a studenti z toho bývají dost překvapení. Vrstevnice se  
u zápočtu objeví zřídka kdy, ale pokud chceš být připraven na všechno, zkoukni tato videa!

1. V první lekci si vysvětlíme, co to vlastně znamená, když má funkce více proměnných. Budeme se snažit si to 
vysvětlit i na obrázcích a ukážeme si v čem je rozdíl oproti klasické funkci jedné proměnné f(x), s kterou jsme 
pracovali doposud. Také si zopakujeme 3 základní pravidla pro určování definičních oborů.

2. V druhé lekci se podíváme na první skutečný příklad na určení definičního oboru u funkce dvou proměnných 
- x a y. Napíšeme si jednak podmínky a také si vyzkoušíme výsledek zakreslit do grafu.
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3. V třetí lekci si vyzkoušíme další příklad na určení definičního oboru, kdy zadání bude obsahovat přirozený 
logaritmus. I s tím si snadno poradíme:

4. Ve čtvrté lekci se opět podíváme na určení definičního oboru u příkladu, který obsahuje odmocninu. Ten-
tokrát již bude kreslení i celý výpočet složitější, jelikož obsahuje goniometrickou funkci cosx.

FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH
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5. V páté lekci si spočítáme ten nejtěžší příklad na definiční obory. Zadání obsahuje cyklometrickou funkci, u 
níž jsou je definiční obor malinko jiný, než jsme zvyklí u těch 3 základních pravidel.

6. V šesté lekci si vyzkoušíme poměrně netradiční příklad na určení vrstevnice vícerozměrné funkce. Návod, jak 
na to, dostanete v této videolekci.

7. V sedmé lekci zakončíme tento kurz výpočtem dokonce dvou vrstevnic o různých kótách. Ne příliš častý 
příklad do testu, ale objevit se tam samo sebou může

FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH
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PARCIÁLNÍ DERIVACE

Tohle je jeden z nejdůležitějších kurzů ke třetímu zápočtu. Proč? Protože když nebudeš umět parciální deri-
vace, nevypočítáš fakt žádnej příklad ze zápočtu (kromě definičních oborů z předchozího kurzu).

Ke všem následujícím 7 kurzům opravdu budeš muset umět parciálně derivovat. Takže tenhle kurz určitě 
nepodceň a zkoukni ho od začátku do konce! Vysvětlíme si princip parciálních derivací, kdy se jedná o kon-
stantu a kdy o proměnnou a vyzkoušíme si na to opravdu hodně příkladů. Ke konci si vyzkoušíme i parciální 
derivace vyšších řádů a když pochopíš i tohle, bohatě to vše využiješ v dalších kurzech. Pojďme tedy na to!

1. V první lekci si vysvětlíme, co slovo parciální derivace znamená, a jak se takováto částečná derivace 
počítá. Řekneme si, kdy je které písmenko proměnnou a kdy naopak pouze konstantou - číslem. Vše si  
vyzkoušíme na tomto úvodním příkladu:

2. V druhé lekci si pořádně procvičíme derivace podle x a derivace podle y. Podíváme se hned na několik 
příkladů a současně si tím zopakujeme derivování z matematiky 1.
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PARCIÁLNÍ DERIVACE

3. V třetí lekci se posuneme k náročnějším příkladům, které v sobě budou zahrnovat třeba i vzorec pro deri-
vaci součinu a jiné zajímavosti.

4. Ve čtvrté lekci si vysvětlíme, co znamená pojem parciální derivace vyšších řádů a jak se tedy derivuje 
dvakrát podle x nebo dvakrát podle y a co to znamená smíšená derivace. To vše si ukážeme na úvodním 
příkladu:
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5. V páté lekci si názorně předvedeme, jak parciální derivace uspořádat do matice dva na dva, nebo tři na tři. 
Není to nic složitého a ukážeme si trik, jak si zapamatovat, kam která derivace patří. Taky se naučíme vy-
chytávku, jak se vyhnout zdlouhavému počítání všech derivací a jak počítat jen některé z nich, a přesto umět 
doplnit celou matici.

6. V šesté lekci si na parciální derivace vyšších řádů zkusíme vypočítat příklad. Bude se jednat o funkci dvou 
proměnných, takže výpočtů naštěstí nebude tolik.

7. V sedmé lekci si posvítíme opět na parciální derivace vyšších řádů, tentokrát ale u funkce tří proměnných, 
což nám příklad o dost prodlouží. My to ale společně v pohodě zvládneme!

PARCIÁLNÍ DERIVACE
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GRADIENT A SMĚROVÁ DERIVACE

Máme tady další důležitý kurz. Konečně začneme ty parciální derivace z minulého kurzu využívat ke konkrét-
ním příkladům.

Na začátku kurzu se naučíme, co je to gradient a jak ho vypočítat. Budeme ho totiž potřebovat nejen ke 
směrové derivaci, které věnuju druhou polovinu kurzu, ale taky ke spoustě dalším výpočtům z následujících 
kurzů. Gradient tedy nebude nic těžkého, horší to bude se směrovou derivací.

Ta se velmi často objevuje v zápočtu a taky ve zkoušce, takže vás s velkou pravděpodobností nemine a bu-
dete ji tak muset znát. Ukážeme si, že když se naučíme správný postup, není to nic těžkého a určitě to hezky 
zvládnete!

 

1. V první lekci si řekneme, co je to gradient a jak jej vypočítat. Zjistíme, že to není nic těžkého a že k tomu 
budeme potřebovat pouze parciální derivace. Zkusíme si úvodní příklad:

2. V druhé lekci si protrénujeme výpočet gradientu, tentokrát už s mírně komplikovanější funkcí. Postup však 
bude stále stejný:
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GRADIENT A SMĚROVÁ DERIVACE
3. V třetí lekci si vysvětlíme princip výpočtu směrové derivace. Ukážeme si, co se s čím násobí a jaký výsledek 
máme očekávat. Dílčí části výpočtu, jako třeba výpočet velikosti vektoru nebo třeba skalární součin dvou 
vektorů, si ukážeme na těchto příkladech:

4. Ve čtvrté lekci se podíváme na první opravdový příklad na výpočet směrové derivace. Ukážeme si, jak pos-
tupovat krok po kroku, abychom došli ke správnému výsledku.

5. V páté lekci si procvičíme výpočet směrové derivace na dalším příkladu, tentokrát však budeme mít  
o jednu proměnnou více. Co přesně se ve výpočtu změní se dozvíme v této lekci.



MATEMATIKA S PÉŤOU11

GRADIENT A SMĚROVÁ DERIVACE
6. V šesté lekci si spočteme už poslední klasický příklad na směrovou derivaci, kde máme zadané všechny tři 
parametry, které k výpočtu potřebujeme, a to funkci, bod a směrový vektor.

7. V sedmé lekci začne jít do tuhého a v zadání nám budou chybět některé parametry, konkrétně pak vektor 
u, který je v tomto příkladě směrovým vektorem tečny ke kružnici k sestrojené v jejím bodě C.

8. V osmé lekci si vyzkoušíme další příklad, kde bude chybět směrový vektor u. Ten je nyní tečným vektorem 
paraboly p v jejím bodě C.
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GRADIENT A SMĚROVÁ DERIVACE

9. V deváté lekci se objeví další zajímavé zadání. Opět nebudou dány konkrétní souřadnice vektoru u. Bude 
pouze dáno, že vektor u je vektor, v jehož směru je derivace maximální.

10. V desáté lekci si spočteme podobný příklad, avšak tentokrát má být u vektor, v jehož směru je derivace 
minimální.
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TOTÁLNÍ DIFERENCIÁL

Tento krátký kurz není až tak složitý, takže komu se nechce pouštět do žádných větších témat, pro toho je 
tento kurz ideální. V zápočtu můžete příklad na totální diferenciál potkat s docela slušnou pravděpodobnos-
tí, takže proč se na něj nepřipravit, když navíc nejde o nic složitého.

Na začátku kurzu si ukážeme princip výpočtu a pak si vyzkoušíme hned několik příkladů. Většina z nich bude 
zadaná jako slovní úloha, což je pro některé studenty španělská vesnice. Není se ale čeho bát, ukážu vám, 
jak slovní úlohy správně rozluštit, dosadit do vzorce a získat správný výsledek!

1. V první lekci si vysvětlíme princip výpočtu totálního diferenciálu. Naznačíme si také, k čemu diferenciál 
můžeme použít a připodobníme si to k něčemu, co už umíme. Takže uvidíte, že to není nic těžkého a za ten-
to typ příkladu tak lze snadno získat body u zápočtu.

2. V druhé lekci se podíváme na konkrétní příklad, v kterém budeme mít zadané všechny tři parametry - 
funkci, bod i vektor přírůstku. Našim úkolem bude spočítat diferenciál.

3. V třetí lekci si ukážeme příklad, kde budeme mít zadanou funkci a dále informaci, že ve směru osy x se 
funkce zvětší z 2 cm na 2,1 cm a ve směru osy y se naopak zmenší z 3 cm na 2,5 cm. Naším úkolem je pak 
vypočítat přírůstek funkce.
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TOTÁLNÍ DIFERENCIÁL

4. Ve čtvrté lekci bude zadaná další slovní úloha, a to ve znění: obdélník o rozměrech 6 m x 8 m změníme. 
Jeho kratší stranu zvětšíme o 2 mm a jeho delší stranu naopak zmenšíme o 5 mm. Jak se změní délka 
úhlopříčky?

5. V páté lekci dostaneme za úkol vyčíslit hodnotu následujícího výrazu bez použití kalkulačky. Ukážeme si, že 
i tohle jde zvládnout, a to za pomocí totálního diferenciálu.
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IMPLICITNÍ FUNKCE

Tohle je opravdu minikurz. Trvá jen půl hodinky, ale naučíte se v něm typ příkladu, který se v zápočtu vysky-
tuje téměř vždy. Dostanete za něj většinou míň bodů (4 b), ale to taky není k zahození. V těchto příkladech 
totiž skoro nejde udělat chybu, takže jsou to sice jen 4 body, ale jistý 4 body! V pouhých čtyřech lekcích si 
ukážeme vzorce, které budete k výpočtu potřebovat a naučíme se trik, jak si je snadno zapamatovat. Pak už 
nezbývá nic jiného než do vzorců dosadit a zaškrtnout správný výsledek. Tak hurá do toho.

1. V první lekci si vysvětlíme, co to znamená, když je funkce zadaná implicitně. Naučíme se také pár 
vzorečků, které budeme potřebovat k výpočtu typu příkladu, jakým je třeba tento:

2. V druhé lekci se už bez jakýchkoli nápověd a vzorců pokusíme vypočítat příklad velmi podobný tomu z 
předchozí lekce. Opět budeme mít zadaný bod a budeme muset vypočítat derivaci y´.
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IMPLICITNÍ FUNKCE
3. V třetí lekci si vyzkoušíme příklad obsahující goniometrickou funkci. Navíc ještě budeme muset spočítat 
derivaci x´, což může být matoucí především u určování bodu ze zadání.

4. Ve čtvrté lekci se naučíme výpočet implicitní funkce, která má tři proměnné. Nebude tedy stačit vypočítat 
pouze jednu derivaci, ale rovnou dvě. Zadaná funkce navíc obsahuje cyklometrickou funkci.
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TEČNA, TEČNÁ ROVINA A NORMÁLA
Máme před sebou hodně dlouhý a taky hodně důležitý kurz. Vysvětlíme si v něm princip výpočtu tečny  
a normály u funkcí dvou proměnných a také výpočet tečné roviny a normály u funkcí tří proměnných.

Jedná se o poměrně složitou látku, která se s velkou pravděpodobností objeví v zápočtu. Některé složitější 
úlohy, kdy se do příkladů začíná zamotávat rovnoběžnost nebo kolmost, se dost často vyskytují i ve zkoušce. 
Takže to máte takové dva v jednom. Stačí, když si kurz pořádně projedete a budete tak připraveni nejen  
k zápočtu, ale rovnou i ke zkoušce. Pojďme se do toho pustit, máme co dělat!

1. V první lekci si probereme princip výpočtu tečny a normály pro funkci dvou proměnných. Ukážeme si 
vzorce pro napsání tečny - přímky a osvěžíme si, jak udělat kolmý vektor, který bude potřeba k napsání 
rovnice normály.

2. V druhé lekci se podíváme na první příklad, kdy budeme muset zjistit rovnici tečny a normály k zadané 
funkci v jejím bodě T. Vyzkoušíme si tedy aplikovat vzorce z předchozí lekce.
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TEČNA, TEČNÁ ROVINA A NORMÁLA
3. V třetí lekci si vypočítáme další příklad na určení tečny a normály k zadané funkci. Nyní musíme dát pozor 
na to, zda je funkce zadaná implicitně a případně její zápis upravit.

4. Ve čtvrté lekci se začneme zabývat složitějšími příklady, kdy už nebudeme mít zadaný bod T, ale budeme 
mít podmínku, že hledaná tečna má být rovnoběžná se zadanou přímkou p.
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TEČNA, TEČNÁ ROVINA A NORMÁLA
5. V páté lekci si vyzkoušíme, jak se dá najít tečna k zadané funkci, která je tentokrát kolmá k dané přímce p.

6. V šesté lekci si vysvětlíme princip výpočtu tečné roviny a normály pro funkce tří proměnných. Postup při 
sepsání rovnice tečné roviny bude téměř identický jako u tečny, ale pozor, rovnice normály bude v těchto 
příkladech vypadat úplně jinak.

7. V sedmé lekci si tedy zkusíme vypočítat tečnou rovinu a normálu k zadané funkci. Budeme mít zadaný i 
tečný bod T a uvidíme, že tento typ příkladu není vůbec složitý.
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TEČNA, TEČNÁ ROVINA A NORMÁLA
8. V osmé lekci si opět spočteme tečnou rovinu a normálu k zadané funkci. Budeme si ale muset dávat 
pozor na to, zda je funkce zadaná implicitně a také bude menší potíž s bodem T, kterému chybí jedna ze 
souřadnic.

9. V deváté lekci už půjde do tuhého. naším úkolem bude najít tečnou rovinu k zadané ploše, kdy tečná 
rovina má být rovnoběžná se zadanou rovinou σ.
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TEČNA, TEČNÁ ROVINA A NORMÁLA
10. V desáté lekci si ukážeme ještě jeden příklad na rovnoběžnost. Nyní budeme muset najít tečnou rovinu 
k zadané ploše, kdy tečná rovina má být rovnoběžná s rovinou σ, která je dána krátko, ale zákeřnou rovnicí.

11. V jedenácté lekci si ukážeme příklad na kolmost. Úkolem bude najít tečnou rovinu k zadané ploše, kdy 
tečná rovina má být kolmá k zadané přímce p.
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LOKÁLNÍ EXTRÉMY
V tomto kurzu se zaměříme na výpočet lokálních extrémů. Tento typ příkladů se vyskytuje v zápočtu a větši-
nou je oceněn 8 body, protože je výpočet poněkud zdlouhavější. Na druhou stranu není až tak složitý.

Stačí si vypočítat parciální derivace druhých řádů, poskládat je do matice a vypočítat determinanty. Jo, 
všechny tyhle prapodivný slova si vysvětlíme a hlavně se je naučíme spočítat. Ukážu vám i několik triků, 
jak si snadněji zapamatovat uspořádání do matice a nějaké další věci, co musí člověk umět zpaměti. Vyzk-
oušíme si opravdu spoustu příkladů, takže v testu už by vás nemělo nic zaskočit.

1. V první lekci si polopaticky ukážeme, jak vypočítat lokální extrémy u funkcí dvou proměnných. Zopaku-
jeme si u toho parciální derivace vyšších řádů a také to, jak se pak výsledky zapisují do matice. Vysvětlíme si, 
jak vypočítat jednotlivé determinanty a jak jejich hodnoty, podle toho, zda jsou kladné či záporné, ovlivňují 
finální výsledek.

2. V druhé lekci se opět budeme věnovat teorii. Tentokrát si vysvětlíme princip výpočtu lokálních extrémů u 
funkcí tří proměnných. Budeme tedy muset spočítat víc parciálních derivací a i matice bude větší. Budeme 
mít také více determinantů a o to víc kombinací, co se může stát, když budou jednotlivé determinanty klad-
né nebo záporné.

3. V třetí lekci se konečně pustíme do reálného příkladu. Bude zadaná funkce dvou proměnných a naším 
úkolem bude zjistit, jaké jsou její lokální extrémy.
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LOKÁLNÍ EXTRÉMY
4. Ve čtvrté lekci se setkáme už s těžším příkladem obsahujícím přirozený logaritmus. To nás ale nezastraší, 
protože princip výpočtu je stále stejný jako v předchozí lekci.

5. V páté lekci si vyzkoušíme další příklad na hledání lokálních extrémů. U zadané funkce nás opět bude 
zajímat, zda má lokální minimum, maximum nebo třeba sedlový bod.

6. V šesté lekci si naposledy protrénujeme výpočet lokálních extrémů u funkce dvou proměnných. Ukážeme 
si také, jak se změní matice po dosazení různých bodů.
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7. V sedmé lekci si spočteme příklad na lokální extrémy, tentokrát ale u funkce tří proměnných, což s sebou 
přináší více derivování a také větší matici. Jak si s tím poradit si ukážeme na tomto příkladu:

8. V osmé lekci si na závěr vypočítáme příklad opět se třemi proměnnými. Princip bude stejný jako v před-
chozí lekci, ale uvidíte, že nějaká věc tam bude zase navíc.

LOKÁLNÍ EXTRÉMY
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VÁZANÉ EXTRÉMY
Vázané extrémy už jsou o něco složitější než ty lokální, a proto se povětšinou vyskytují až ve zkoušce, i když 
potkat je můžete i u zápočtu.

Existují dokonce dvě metody výpočtu - pomocí Lagrangeovy funkce nebo redukce neznámých na pouze 1 
proměnnou. Ukážeme si oba tyto způsoby a vypočítáme si několik cvičných příkladů. Tyto výpočty už jsou 
poměrně složité, následují určitý postup, který vám krok po kroku napíšu a ujasním. Jejich složitost je však 
vyrovnaná tím, že za ně dostanete dost bodů, takže určitě stojí za to, se to naučit. Není se tedy čeho bát, i 
toto téma spolu nakonec úspěšně zvládneme!

1. V první lekci si ukážeme princip, jak vypočítat vázaný extrém vzhledem k zadané množině M. Existují 
dokonce dva způsoby, jak toto vypočítat a my si nyní ukážeme ten první - pomocí Lagrangeovy funkce. To 
znamená, že si vytvoříme novou funkci L(x,y), kterou budeme derivovat a následně dosazovat do množiny 
M, abychom našli podezřelý bod. Je to takový složitější postup na zapamatování, ale určitě to spolu zvlád-
neme.

2. V druhé lekci si rovnou vyzkoušíme výpočet pomocí Lagrangeovy funkce, dokud to máme v čerstvé pamě-
ti z předchozí lekce. Budeme následovat postup krok po kroku až dospějeme ke správnému výsledku.



MATEMATIKA S PÉŤOU26

3. V třetí lekci se vrátíme k teorii a vysvětlíme si druhý způsob, kterým lze vypočítat vázaný extrém. Je to 
pomocí tzv. redukce proměnných, kdy z funkce 2 proměnných uděláme funkci pouze 1 proměnné. Pak už 
se udělají jen první a druhá derivace a výsledek je na světe. Je to o poznání jednodušší metoda, která ale 
ovšem nelze použít na každý příklad.

4. Ve čtvrté lekci se pokusíme spočítat úvodní příklad pomocí toho druhého způsobu, který jsme si teo-
reticky vysvětlili v předchozí lekci. Uvidíte, o kolik kratší a jednodušší tenhle příklad bude.

5. V páté lekci budeme trénovat výpočet vázaných extrémů. Nebudu už říkat, kterým způsobem příklad 
počítat. Můžete si sami vybrat, jak to chcete dělat, ale pozor, ne vždy jde použít oba způsoby.

VÁZANÉ EXTRÉMY
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VÁZANÉ EXTRÉMY
6. V šesté lekci si vypočteme další příklad, tentokrát se nám v zadání objeví neoblíbené Eulerovo číslo, ale 
uvidíte, že i tak to hravě zvládneme.

7. V sedmé lekci si vyzkoušíme výpočet vázaných extrémů u funkce tří proměnných. Zde už nelze použít 
metodu redukce proměnných, a tak bude nutné provést výpočet pomocí Lagrangeovy funkce.

8. V osmé lekci si ještě na závěr procvičíme výpočet vázaných extrémů vzhledem k zadané množině M na 
funkci tří proměnných. Zadání příkladu vypadá následovně:
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Poslední kurz na téma extrémů. Použijeme v něm znalosti z předchozích kurzů na lokální a vázané extrémy. 
Tyto příklady patří k nejtěžším a nejdelším, ale když použijete postup, který vám ukážu ve videu, nebude to 
pro vás už nic složitého.

Budeme následovat jednotlivé kroky, vysvětlíme si, proč se co dělá a nakonec dospějeme ke správnému 
výsledku. Ukážu vám také, jak se do výpočtu zahrnou tzv. špičaté body, které se často na cvičeních nep-
robírají. Pojďme se do toho pustit, čeká nás tu teoretický úvod a 4 cvičné příklady!

1. V první lekci si hezky systematicky ukážeme, jak postupovat při výpočtu globálních extrémů. Nejdříve 
budeme hledat podezřelé body, pak zjistíme, zda jsou v zadané množině a nakonec si vypočteme jejich 
funkční hodnotu, z čehož usoudíme, zda se jedná o globální minimum či maximum.

2. V druhé lekci se podíváme na první příklad, kde budeme řešit globální extrémy zadané funkce vzhledem  
k množině M, která je tvořena kružnicí. Krok po kroku budeme následovat postup z předchozí lekce.

3. V třetí lekci si opět spočítáme globální extrémy zadané funkce, tentokrát však bude nutné nejprve upravit 
nerovnici pro množinu M a poté ji umět také nakreslit.

GLOBÁLNÍ EXTRÉMY
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GLOBÁLNÍ EXTRÉMY
4. Ve čtvrté lekci se setkáme s příkladem, kde je množina M zadaná pomocí soustavy nerovnic. Vůbec nás to 
ale nezaskočí, i tak ji budeme schopni v pohodě nakreslit.

5. V páté lekci si vyzkoušíme příklad, kde bude množina M zadána dokonce pouze pomocí bodů. Vysvětlíme 
si, jak poté najít rovnice jednotlivých křivek a bude to dost zamotaný, a naštěstí už poslední, příklad.


