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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 prvního zápočtového testu. Ukážeme si, jak vypadá homogenní difer-
enciální rovnice vyššího řádu a jak se postupuje při jejím výpočtu.
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HOMOGENNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

V tomto úvodním kurzu si ukážeme, co to jsou diferenciální rovnice vyšších řádů. Naučíme se, jak spočítat 
základní homogenní diferenciální rovnice druhýho řádu, bez kterých se neobejdeš a pokud je neumíš, 
nemůžeš pokračovat v žádným dalším kurzu. Proto teď dávej velkej pozor, ať pobereš, jak napsat řešení, 
když ti vyjdou z kvadratické rovnice dva kořeny, jeden dvojnásobnej kořen nebo dokonce imaginární kořeny. 
Je to důležitý a v dalších lekcích se k tomu budeme pořád vracet!

1. V první lekci si vysvětíme, co znamená diferenciální rovnice vyššího řádu a jak podle zadání poznáme, 
kolik máme očekávat řešení. Ukážeme si, jak vyřešit homogenní rovnici druhého řádu a jak se od sebe liší 
výsledky, pokud nám vyjdou dva různé kořeny, jeden dvojnásobný kořen nebo imaginární kořeny.

2. V druhé lekci si spočítáme první tři úvodní příklady na homogenní diferenciální rovnici druhého řádu.
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3. Ve třetí lekci se zaměříme na homogenní diferenciální rovnice třetího řádu. Vysvětlíme si dva postupy, 
kterým se rovnice dají počítat a vyzkoušíme si je na těchto dvou příkladech:

4. Ve čtvrté lekci se naučíme novou věc, a to určovat, zda se jedná o fundamentální systém. Ukážeme si 
výpočet Wronského determinantu, který se k tomu váže a spočteme si následující příklad:

HOMOGENNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE
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5. V páté lekci se pokusíme o výpočet složitějšího příkladu na fundamentální systém, který bude mít  
dokonce tři podotázky:

6. V šesté lekci se zaměříme na další zvláštní typ příkladů, a to, když máme zadané řešení a hledáme homo-
genní diferenciální rovnici. Ukážeme si dva způsoby, kterými můžeme daný příklad vyřešit.

HOMOGENNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE
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7. V sedmé lekci si vyzkoušíme spočítat homogenní rovnici s počátečními podmínkami.

8. V osmé lekci si procvičíme ještě jeden příklad na počáteční podmínky. postup bude totožný, jen nám 
budou vycházet trošku zvláštní čísla.

HOMOGENNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE
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A jde do tuhého! Vpravo už nemáme nulu, ale už se nám v rovnicích objevuje nějaká pravá strana. Jak pos-
tupovat při výpočtech takových rovnic se dozvíš v tomhle kurzu. Kurz obsahuje spoustu příkladů, na kterých 
to můžeš potrénovat a nezoufej, když Ti to nepůjde hned u prvního. Je to totiž poměrně složitý a chce to 
fakt trénink. Ale já věřím, že až dokoukáš celej tenhle kurz, nebude Ti to dělat sebemenší problém.

1. V první lekci si vysvětlíme, jak řešit nehomogenní diferenciální rovnice – s pravou stranou. Popíšeme si, 
jak vypočítat homogenní a pak i partikulární řešení. Naučíme se vzorce, do kterých se musí dosazovat a 
ukážeme si, jak nakonec získat celkové řešení.

2. V druhé lekci se podíváme na první úvodní příklad, na kterém si polopaticky ukážeme, jak krok po kroku 
postupovat k jeho úspěšnýmu vyřešení.

3. Ve třetí lekci si spočítáme další příklad, tentokrát ale bude na pravé straně kvadratický výraz:

NEHOMOGENNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE
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4. Ve čtvrté lekci se mrkneme na další příklad, který bude mít na pravé straně rovnice Eulerovo číslo. V čem 
se výpočet změní si ukážeme ve videu.

5. V páté lekci budeme trénovat počítání nehomogenních diferenciálních rovnic na dalším, ještě zapeklitě-
jším příkladu:

6. V šesté lekci si vyzkoušíme spočítat už poslední příklad, a to takový, kde bude figurovat i nějaká gonio-
metrická funkce, konkrétně funkce cosx.

NEHOMOGENNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE
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Už jsme si prošli, jak se popasovat s rovnicema, který obsahujou pravou stranu. Co když je tam ale těch 
pravých stran víc? A jak to vůbec poznat? To se dozvíš v tomhle kurzu, kterej Tě problematikou více pravých 
stran provede od A do Z. Tak šup, mrkni na videa, a kromě polopatickýho vysvětlení postupů si spočti i 
tréninkový příklady, který Tě v kurzu čekají.

1. V první lekci si prvně vysvětlíme, kdy se vlastně jedná a kdy nejedná o dvě či více pravých stran. Ukážeme 
si to na mnoha příkladech a vysvětlíme si princip, jak to poznat. Taky vás upozorním na dvě záludnosti, které 
by vás mohli u testu zaskočit.

2. V druhé lekci si ukážeme postup, jak krok za krokem postupovat při řešení nehomogenní diferenciální 
rovnice s více pravými stranami. Vysvětlíme si, jak počítat každou pravou stranu zvlášť a kdy je musíme zase 
všechny spojit do jedné.

3. Ve třetí lekci si spočteme úvodní příklad i s postupem a ukážeme si na něm, jak od sebe pravé strany  
oddělit a jak je následně zase spojit:

NEHOM. ROVNICE - VÍCE PRAVÝCH STRAN
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4. Ve čtvrté lekci se podíváme na další cvičný příklad, který má více pravých stran. Schválně jestli poznáte, 
zda jsou dvě nebo tři?

5. V páté lekci se mrkneme na příklad, který obsahuje tu záludnost, o které jsme se zmiňovala hned v prvním 
videu. Ač to tak totiž nevypadá, jedná se také o dvě pravé strany:

NEHOM. ROVNICE - VÍCE PRAVÝCH STRAN
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Tenhle kurz nás provede řešením veškerých podmínek, ať už počátečních či okrajových. Zjistíme, jaký je v 
nich rozdíl a že u okrajových může docházet k divným výsledkům jako třeba 0=5. Co s tím a jaký z toho učinit 
závěry si ukážeme v tomhle kurzu. V zápočtu se tyhle typy příkladů objevují poměrně často, tak šup do toho, 
ať jsi připravenej!

1. V první lekci si vysvětlíme rozdíl mezi počátečními a okrajovými podmínkami. Také si napíšeme polopatický 
postup, jak krok za krokem spočítat nehomogenní rovnici s podmínkami. Tenhle postup pak budeme využívat 
v dalších lekcích k počítání příkladů.

2. V druhé lekci si spočítáme příklad s počátečními podmínkami. Uvidíme, že to není zas až tak složité, i když 
to bude trochu zdlouhavější:

3. Ve třetí lekci se podíváme na první příklad s okrajovými podmínkami. Po výpočtu zjistíme, že úloha bude 
mít jedno řešení, což je ta nejlepší varianta, která nám může vyjít:

NEHOMOGENNÍ ROVNICE - S PODMÍNKAMI
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4. Ve čtvrté lekci se mrkneme na další zajímavý příklad s okrajovými podmínkami, kdy nám tentokrát vyjde, 
že úloha nemá žádné řešení:

5. V páté lekci se zaměříme na poslední typ okrajové úlohy, a to, když je výsledkem nekonečně mnoho 
řešení. jaký to bude mít efekt na tvar výsledku si ukážeme na tomto příkladě:

6. V šesté lekci se vrátíme k teorii a shrneme si poslední tři vypočítané příklady s tím, jak poznat, zda má 
příklad jedno, žádné, nebo dokonce nekonečně mnoho řešení. Taky si ukážeme teoretický postup, jak vy-
počítat obdobnou úlohu s tím, že tam bude ještě navíc zamotaný parametr.

7. V sedmé lekci si zkusíme vypočítat okrajovou úlohu obsahující v podmínce parametr. Jak se změní výsle-
dek i celý postup výpočtu si ukážeme na tomto příkladu:

NEHOMOGENNÍ ROVNICE - S PODMÍNKAMI
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A je tady poslední kurz týkající se diferenciálních rovnic, kterej je potřeba k prvnímu zápočtu. Už to bude 
docela rychlý, ukážeme si vzorce pro výpočet vlastních čísel a vlastních funkcí úloh, které budeme potře-
bovat k určení počtu řešení úlohy. Zadání vždycky zní podobně jako: Aniž byste úlohu řešili, ...takže tyhle 
příklady se budou dělat kompletně jinak, než jsme je byli zvyklí řešit do teď. Máte se na co těšit!

1. V první lekci si ukážeme to nejdůležitější, a to je polopatický postup, jak počítat úlohu typu: “Aniž byste 
rovnici řešili, uveďte, kolik má daná úloha řešení...” Napíšeme si vzorce, které budeme k výpočtu potřebo-
vat a taky si popíšeme všechny kroky potřebné k tomu, abychom určili, zda má úloha jedno, žádné, nebo 
nekonečně mnoho řešení.

2. V druhé lekci si spočítáme první, nejjednodušší příklad, který bude mít pouze jedno řešení:

3. Ve třetí lekci se podíváme na další vzorový příklad, v kterém si zase ukážeme, jak zjistit, že okrajová úloha 
má nekonečně mnoho řešení. tentokrát k tomu budeme potřebovat dokonce integrály:

ŘEŠITELNOST OKRAJOVÉ ÚLOHY
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4. Ve čtvrté lekci budeme řešit další okrajovou úlohu, opět budeme muset zavzpomínat na výpočet inte-
grálů, abychom nakonec zjistili, že úloha nemá žádné řešení:

5. V páté lekci se opět dostaneme k teorii a tentokrát si budeme vysvětlovat, jak provést diskuzi řešitelno-
sti okrajové úlohy v závislosti na parametru. Právě o neznámý parametr budou tyto úlohy náročnější, ale 
společně to určitě dáme!

6. V šesté lekci si spočítáme první příklad na řešitelnost okrajové úlohy s parametrem. Bude to takové 
zvláštní, ale snad to půjde z videa pochopit:

7. V sedmé lekci na nás čeká už poslední, za to ale o trochu náročnější příklad s parametrem. Uklidněním 
může být snad to, že se jedná o úplně poslední příklad týkající se diferenciálních rovnic!

ASYMPTOTY


