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 ČVUT - MATEMATIKA 2
ZBYLÉ UČIVO KE ZKOUŠCE
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 ti 
chybí k úspěšnému složení zkoušky.
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DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I

Všechny tři zápočty máte úspěšně za sebou a teď už jen zbývá připravit se ke zkoušce. Ve zkouškovým testu  
se kromě toho všeho, co jsme probrali doposud, objevují i diferenciální rovnice. Většinou se na cvičeních  
moc nestíhají probírat, protože už se blíží konec semestru, a tak v nich má spousta studentů zmatek. To ale 
jednoduše napravíme v tomhle kurzu, kde si vysvětlíme, jak spočítat separaci proměnných a homogenní  
diferenciální rovnice. Ve videích budu postupovat pomalu a polopaticky, takže to určitě zvládnete úplně  
všichni!

1. V první lekci si probereme princip výpočtu u diferenciálních rovnic typu separace proměnných. Ukážeme 
si jednotlivé kroky, jak postupovat a v následujících lekcích si spočteme spousty příkladů, jelikož separace 
proměnných je nejdůležitější ze všech typů rovnic. Je to základní princip, bez kterého se neobejdeme  
u ostatních diferenciálních rovnic.

2. V druhé lekci se podíváme na první příklad, kdy budeme následovat postup z předchozí lekce a krok  
po kroku se postupně dobereme ke správnému výsledku.
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3. V třetí lekci si vypočítáme další dva příklady na separaci proměnných:

4. Ve čtvrté lekci se začneme zabývat složitějším příkladem, kde se vyskytne i goniometrická funkce cosx:

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I
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 5. V páté lekci zůstaneme u příkladu z předchozí lekce s tím, že budeme mít navíc zadanou 
podmínku.  V takovém případě bude příklad nazván tzv. Cauchyho úlohou a my si zde vysvětlíme 
princip dosazení podmínky.

6. V šesté lekci si spočteme další Cauchyho úlohu neboli diferenciální rovnici s podmínkou.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I
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7. V sedmé lekci budeme opět počítat příklad s podmínkou, v kterém se navíc vyskytne odmocnina  
a neoblíbené Eulerovo číslo.

8. V osmé lekci na nás čeká poslední úloha na separaci proměnných, v které se nyní objeví logaritmus  
a nakonec budeme opět muset použít i zadaný bod.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I
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9. V deváté lekci si představíme další typ diferenciálních rovnic, a to rovnice homogenní. V této lekci si de-
tailně popíšeme, jak tuto rovnici poznat a jaký postup pak zvolit při výpočtu. Tyto rovnice se naštěstí zas až 
tak často nevyskytují, takže si probereme jen pár příkladů.

10. V desáté lekci se pustíme do prvního příkladu na homogenní rovnice. Nahradíme zlomek další proměn-
nou u a dále budeme pokračovat dle postupu z předchozí lekce.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I
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11. V jedenácté lekci se podíváme na další příklad na homogenní diferenciální rovnice, který bude zase  
o kousek složitější než ten minulý.

12. Ve dvanácté lekci nás čeká závěrečný příklad z balíčku homogenních rovnic a tím úspěšně zakončíme celý 
tento kurz. V dalším kurzu nás pak budou čekat další dva typy diferenciálních rovnic.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I
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A je tady úplně poslední věc, kterou se ke zkoušce musíte naučit. V předchozí části jsme si ukázali první dva 
typy diferenciálních rovnic, nyní nás čekají další dva typy - rovnice lineární a exaktní, a tím máme toto téma 
za sebou. Opět se nejedná o nic složitého, jen je nutné dodržovat určité kroky, které jdou logicky za sebou a 
nemít v tom zmatek, s kterým často studenti odchází ze cvičení. Takže jako vždy, půjdeme na to pomalu, sys-
tematicky a spočítáme si spoustu příkladů, aby se vám postupy vryly do paměti a na zkoušce to vyšvihnete 
jedna báseň!

1. V první lekci si probereme princip výpočtu lineárních diferenciálních rovnic. Ukážeme si 3 zásadní kroky, 
kde v prvním se naučíme určit homogenní řešení, v druhém kroku partikulární a v posledním kroku celkové 
řešení. Je to složitější typ příkladu, ale s touto “kuchařkou” to určitě zvládnete.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II
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2. V druhé lekci se podíváme na první příklad. Budeme krok po kroku následovat postup z první lekce až se 
dopracujeme ke správnému výsledku.

3. V třetí lekci si vypočítáme další příklad na lineární diferenciální rovnici. Tentokrát se nám tam zamotají i 
goniometrické vzorce.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II
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4. Ve čtvrté lekci nás čeká další příklad na lineární rovnice, který je zase o kousek náročnější než ten před-
chozí.

5. V páté lekci zůstaneme u příkladu z minulého videa, akorát k němu přidáme podmínku a budeme řešit tzv. 
Cauchyho úlohu. Oproti minulé lekci už to nebude nic těžkého, pouze do výsledku dosadíme zadanou pod-
mínku.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II
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6. V šesté lekci se přesuneme k dalšímu typu diferenciálních rovnic, a to k rovnicím exaktním. Opět si 
vysvětlíme princip výpočtu, jak v zadání nalézt polynomy M a N, osvěžíme si parciální derivace až nakonec 
opět skončíme u integrování.

7. V sedmé lekci si vyzkoušíme první příklad na exaktní diferenciální rovnici, který obsahuje jednoduché 
funkce a měli bychom si na něm zopakovat vysvětlený postup.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II
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8. V osmé lekci si zadáme opravdu složitý příklad, který je v principu stejný jako předchozí, ale dost nás tam 
potrápí zadané polynomy. Kromě logaritmů se tam vyskytnou i exponenciální funkce a my si budeme muset 
vzpomenout, jak se derivují a jak integrují.

9. V deváté lekci se podíváme na takový oddechovější příklad na závěr, nicméně stále musíme být na pozoru 
u derivování a integrování goniometrických funkcí a hlavně si dávat bacha na znaménka.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II


