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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 průběžného testu.

OBSAH KURZU:
FUNKCE
VEKTORY
SOUSTAVY ROVNIC
MATICE
DETERMINANTY
LIMITY
DERIVACE
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

VŠE - MATEMATIKA 4MM101 

PŘÍPRAVA NA PRŮBĚŽNÝ TEST



MATEMATIKA S PÉŤOU3

FUNKCE - DEFINIČNÍ OBORY
1. V první lekci se naučíme 3 základní pravidla pro učení definičního oboru. Tato pravidla aplikujeme na 
následujících úvodních příkladech:

Definiční obory si ukážeme také na složitějších příkladech:

1. pravidlo:

2. pravidlo:
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FUNKCE - DEFINIČNÍ OBORY
3. pravidlo:

2. V druhé lekci se naučíme, jak jednotlivá pravidla kombinovat dohromady. Vysvětlíme si to na těchto 
příkladech:

3. Ve třetí lekci si ukážeme, jak určit definiční obor u goniometrických a cyklometrických funkcí:
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FUNKCE - SLOŽENÁ FUNKCE, BOLZ. VĚTA

4. Ve čtvrté lekci budeme probírat funkci složenou a popíšeme si, jak udělat příklad f složeno z g, nebo na-
opak g složeno z f. Naučíme se skládat dohormady i tři různé funkce.

5. Pátá lekce se ponese v duchu Bolzanovy věty. Vysvětlíme si, jak se příklady na Bolzanovu větu počítají 
a že řešení není tak těžké, jak se na první pohled může zdát. Princip výpočtu si ukážeme na následujících 
příkladech:
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VEKTORY - LINEÁRNÍ NE/ZÁVISLOST

1. V první lekci si probereme stěžejní teorii k celé lineární algebře. Naučíme se, kde je v matici hlavní diagonála 
a jak matici upravit pomocí tzv. Gaussovy eliminace. Také si vysvětlíme pravidla, jak se do matice jednotlivé 
vektory zapisují a jaké operace s vektory můžeme provádět. Gaussovu eliminaci si vyzkoušíme na tomto  
příkladu:

Poté si vysvětlíme dva důležité pojmy - lineární závislost a lineární nezávislost a naučíme se určovat, jak 
poznat, zda jsou vektory lineárně závislé či nikoli.

2. V druhé lekci si procvičíme na příkladech určování lineární závislosti a nezávislosti. Vyzkoušíme si to na těch-
to maticích:
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Také si ukážeme, jak zjistit lineární závislost či nezávislost vzhledem k libovolnému parametru a:

3. Ve třetí lekci budeme probírat pojem hodnost. Budeme určovat hodnosti následujících matic:

VEKTORY - LINEÁRNÍ NE/ZÁVISLOST
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Rovněž si ukážeme i příklad s parametrem, kdy nyní bude otázkou, jaká je hodnost matice v závislosti na 
parametru a:

VEKTORY - HODNOST MATICE
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4. Ve čtvrté lekci si probereme lineární kombinace. Vysvětlíme si, co tento pojem znamená a jak zjistit, zda 
je daný vektor lineární kombinací zbývajících vektorů. Ukážeme si následující příklady:

Spočítáme si i příklad s parametrem a:

VEKTORY - LINEÁRNÍ KOMBINACE
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SOUSTAVY ROVNIC - GAUSSOVA METODA

1. V první lekci budeme počítat soustavy rovnic. Bude se jednat o 3 rovnice o 3 neznámých a my se je 
naučíme vyřešit metodami z lineární algebry. Mohou nastat celkově tři situace, a to, že soustava bude mít 
jedno řešení, žádné řešení nebo nekonečně mnoho řešení. Všechny tyto tři situace si ukážeme na těchto 
příkladech:

Na závěr první lekce si ještě ukážeme záludný příklad, v němž se na konci řešení vyskytuje číslo nula a 
vysvětlíme si, co je výsledkem takového příkladu.
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SOUSTAVY ROVNIC - JORDANOVA METODA

2. I nadále budeme počítat soustavy rovnic, tentokrát si však ukážeme Jordanovu metodu. Budeme mít stejný 
příklad jako v předchozí lekci, jen si jej vyzkoušíme vypočítat jinou metodou. Schválně, jestli dospějeme ke 
stejnému výsledku.

3. Ve třetí lekci budeme probírat Frobeniovu větu. Vysvětlíme si k čemu se používá a jaký vliv má hodnost 
krátké a rozšířené matice na počet řešení soustavy rovnic. Budeme trénovat na těchto příkladech:
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Jako obvykle si ukážeme i příklad s parametrem a. Budeme odpovídat na otázky typu kolik řešení má sous-
tava rovnic vzhledem k parametru a:

Pro které a soustava nemá řešení?

Pro které a má soustava jedno řešení?

SOUSTAVY ROVNIC - FROBENIOVA VĚTA
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4. Ve čtvrté lekci si vysvětlíme pojem homogenní soustavy rovnic. Ukážeme si, v čem se liší od obyčejných 
soustav rovnic a řekneme si, co je takzvané triviální řešení. Procvičíme si to na těchto příkladech:

Vyzkoušíme si také příklady s parametrem a:

Pro které a má soustava jedno triviální řešení?

Pro které a má soustava nekonečně mnoho řešení?

SOUSTAVY ROVNIC - HOM. SOUSTAVY ROV.
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MATICE  - OPERACE

1. V první lekci si vysvětlíme teorii k maticím. Řekneme si, jak zaznačit, kolik má matice řádků a sloupců a co 
to znamená, když je matice čtvercová. Také si ukážeme, jak vytvořit matici transponovanou a jak vypadá a 
jak se značí matice jednotková.

2. V druhé lekci si probereme základní operace s maticemi, což jsou násobení či dělení konstantou, sčítání 
a odčítání matic, násobení a dělení matic a v neposlední řadě umocňování matic. Všechny tyto operace si 
ukážeme na následujících příkladech:
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3. Ve třetí lekci si pořádně započítáme. Ukážeme si několik příkladů, kde využijeme znalosti z lekcí 1 a 2. Na-
trénujeme si operace s maticemi a zkombinujeme několik pravidel dohromady. Příklady budou následující:

MATICE - OPERACE
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MATICE - INVERZNÍ MATICE
4. Ve čtvrté lekci si vysvětlíme, co znamená pojem inverzní matice, jak se značí a naučíme se ji vytvářet. 
Začneme s malými maticemi (2,2), ke kterým se naučíme sepsat matici inverzní pomocí dvou jednoduchých 
pravidel:

Budeme pokračovat složitějšími příklady, kde se objeví větší matice (3,3) a způsob vytvoření matice inverzní 
se již bude lišit. Naučíme se, jak sestavit tzv. adjungovanou matici, kterou k tvorbě matice inverzní budeme 
potřebovat:
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5. V páté lekci budeme pokračovat v inverzních maticích. Na začátku si dáme příklad na inverzní matici (3,3) 
a poté se přesuneme ke složitější úloze, která bude obsahovat parametr a:

MATICE - INVERZNÍ MATICE

6. V šesté lekci si představíme, jak vypočítat inverzí matici pomocí Jordanovy metody. Začneme s malou 
maticí 2 x 2 a poté si vyzkoušíme i větší matici 3 x 3.
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7. V sedmé lekci, když umíme spočítat inverzní matici, naučíme se, jak ji použít při výpočtu soustavy rovnic. 
To už sice umíte pomoci Gaussovy i Jordanovy metody, tady je však ještě jeden způsob, jak zjistit řešení 
soustavy rovnic, a to pomocí inverzní matice. Ukážeme si to opět na příkladu:

8. V osmé lekci začneme nové téma, a tím jsou maticové rovnice. Zezačátku si povíme trochu teorie s 
hlavním důrazem na násobení rovnic zprava a zleva a poté se už pustíme do příkladů, kdy budeme hledat 
neznámou matici X:

MATICE - INV. MATICE A MAT. ROVNICE
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MATICE - MATICOVÉ ROVNICE

9. V deváté lekci navážeme na lekci předchozí a budeme pokračovat v maticových rovnicích. Příklady však 
budou o dost složitější, jelikož neznámá matice X nepůjde tak jednoduše vyjádřit z rovnice a budeme ji tak 
muset vytknout:
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DETERMINANTY

1. V první lekci začneme probírat determinanty. Vysvětlíme si, co vůbec slovo determinant znamená a na 
jednoduchých malých (2,2) maticích si ukážeme základní princip výpočtu:

Budeme pokračovat s výpočty u větších matic (3,3), kde už je nutné použít Sarrusovo pravidlo. Toto pravidlo 
si ukážeme na těcto příkladech:
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Také si ukážeme, jak postupovat, když se v determinantu objeví parametr a. Ukážeme si, jak pomocí deter-
minantu určit lineární závislost a nezávislost vektorů v matici. Příklad bude takovýto:

Pro které a budou vektory lineárně závislé?

2. Ve druhé lekci se budeme opět věnovat determinantům, tentokrát ale u největších matic (4,4), kde je 
nutné použít rozvoj podle řádku či sloupce. Tento složitý postup si ukážeme na tomto příkladu:

DETERMINANTY
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DETERMINANTY - CRAMEROVO PRAVIDLO

3. Ve třetí lekci bude na programu Cramerovo pravidlo, které se využívá pro řešení soustavy rovnic. Naučíme 
se, jak toto pravidlo pracuje s determinanty a společně nalezneme řešení této soustavy lineárních rovnic:

4. V této lekci si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi singulární a regulární maticí a jak zjistit, zda je zadaná matice 
singulární či regulární. Ukážeme si to na následujícím příkladu:

Také si ukážeme příklad s parametrem, kdy našim úkolem bude zjistit hodnotu parametru a tak, aby byla 
zadaná matice regulární.
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5. V této lekci se vysvětlíme, jak spočítat vlastní číslo matice. Začneme s malou maticí 2 x 2.

Poté budeme pokračovat s větší maticí 3 x 3, kde použijeme výpočet determinantu metodou rozvoje podle 
řádku či sloupce.

DETERMINANTY - CHAR. ČÍSLO MATICE
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LIMITA POSLOUPNOSTI
1. V první lekci si vysvětlíme, jak pracovat s nekonečnem. Ukážeme si, jaké výsledky dostaneme, když k ne-
konečnu přičteme či odečteme nějaké číslo, když nekonečno vynásobíme nebo vydělíme nějakým číslem či 
když nekonečno umocníme. Také si popíšeme výrazy, které nejsou definované.

2. V druhé lekci si probereme limity u jednoduchých polynomů a zlomků. Spočítáme tyto příklady:
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3. Ve třetí lekci budeme pokračovat v limitách posloupností u zlomků, které budou ale o něco složitější než v 
předchozí lekci. Budeme je tedy muset nejprve upravit a pak až spočítat jejich limitu:

4. Ve čtvrté lekci probereme limity, které obsahují exponenciální posloupnosti a také si ukážeme speciální 
limity typu -1 na ntou:

LIMITA POSLOUPNOSTI
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5. V páté lekci si ukážeme limity typu nekonečno minus nekonečno, které budeme řešit usměrněním výrazu:

LIMITA POSLOUPNOSTI
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6. V šesté lekci se v limitách začnou objevovat nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické,  
expoenciální, logaritmické, ...). Limitně se x bude stále blížit k plus či minus nekonečnu:

7. V sedmé lekci se v limitách objeví nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické, expoenciální, logarit-
mické, ...). Limitně se však x bude blížit ke konkrétnímu číslu:

LIMITA FUNKCE
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8. V osmé lekci si ukážeme jednostranné limity, které se k danému číslu blíží zprava či zleva:

Také si ukážeme příklady vedoucí na jednostrannou limitu:

LIMITA FUNKCE
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Probereme i typy příkladů, které je nutné rozdělit na dvě jednostranné limity:

9. V této lekci si vysvětlíme, jak vypočítat limity, v nichž se nachází parametr a. Ukážeme si příklady limit, 
které mají n v exponentu a rovnají se nule nebo nekonečnu.

LIMITA FUNKCE
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Poté si ukážeme příklady, kde se n bude objevovat ve zlomcích a celá limita se bude rovnat buď nule, nebo plus 
či minus nekonečnu.

10. V poslední lekci si vysvětlíme, jak spočítat limitu funkce v krajních bodech definičního oboru. Nejdříve si 
budeme muset spočítat definiční obor a dále pak zjišťovat limity v jeho krajních bodech, kdy bude občas nutné 
počítat i jednostranné limity. Ukážeme si to na těchto příkladech:

LIMITA FUNKCE
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1. V první lekci si ukážeme základní vzorce pro derivování a následně si je vyzkoušíme na těchto příkladech:

DERIVACE
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DERIVACE
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2. V druhé lekci si vysvětlíme pravidla pro počítání s derivacemi. Ukážeme si, jak se derivuje více funkcí, 
které se vzájemné sčítají, odečítají, násobí či dělí:

Ukážeme si také, jak poznat, zda se jedná o součin či podíl funkcí, a kdy tedy aplikovat zmíněná pravidla. 
Budeme odhalovat rozdíly mezi dvojicemi příkladů:

3. Ve třetí lekci se budeme věnovat složeným funkcím. Ukážeme si pravidlo, dle kterého se složené funkce 
derivují:

DERIVACE
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DERIVACE

4. Ve čtvrté lekci si spočítáme spoustu příkladů, kde budeme procvičovat již probrané vzorce a pravidla:
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DERIVACE
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DERIVACE

5. V páté lekci nás čeká další várka procvičovacích příkladů, abychom se perfektně připravili na test:
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DERIVACE - L´HOSPITALOVO PRAVIDLO

MATEMATIKA S PÉŤOU10

6. V šesté 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:

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

APLIKACE DERIVACE III
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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:

EXTRÉMY - ROSTOUCÍ/KLESAJÍCÍ
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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 IIEXTRÉMY - KONVEXNÍ/KONKÁVNÍ
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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:

EXTRÉMY - GLOBÁLNÍ EXTRÉMY


