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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 druhého zápočtového testu. 
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TROJNÉ INTEGRÁLY

Nové téma - trojné integrály. Ukážeme si princip konstantních i proměnných mezí a taky substituci do 
sférických i cylindrických souřadnic. 

Dlouhej a důležitej kurz, kterej tě seznámí s trojnýma integrálama. Kromě klasických příkladů se naučíš i 
substituci do koule, elipsoidu a válce. Bez těchhle substitucí to ve zkoušce bude složitý...Tak zapni první  
video a prokoukej se až do konce. Nikdy nevíš, kterej z těchhle příkladů tě v testu potká.

1.  V první lekci si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi dvojnou a trojnou integrací. Princip je v podstatě stejný, 
akorát nám přibyde neznámá z a místo dvou, budeme mít rovnou tři integrály. Ukážeme si i grafickou  
interpretaci na obrázku.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme první trojný integrál s konstantními mezemi:
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3. Ve třetí lekci vyzkoušíme příklad na trojný integrál s proměnnými mezemi, což bude vyžadovat nakreslení 
obrázku:

4. Ve čtvrté lekci se posuneme k substituci do sférických souřadnic. Ukážeme si, jak substituce do koule 
vypadá, že kromě proměnné r a fí budeme potřebovat i proměnnou psí a také si nastavíme maximální  
intervaly, kterých tyto proměnné mohou dosahovat.

TROJNÉ INTEGRÁLY
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5. V páté lekci se podíváme na první příklad na substituci do koule:

6. V šesté lekci si spočítáme trošku složitější příklad na substituci do sférických souřadnic:

7. V sedmé lekci nás čeká další teorie, a to vysvětlení substituce do tzv. dilatovaných sférických souřadnic - do 
elipsoidu. uvidíte, že přepis i pravidla jsou opět úplně totožná, akorát nám zde přibydou koeficienty a, b, c 
znázorňující dilataci do jednotlivých směrů.

TROJNÉ INTEGRÁLY
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8. V osmé lekci si procvičíme dilatované sférické souřadnice na prvním úvodním příkladu:

9. V deváté lekci nás čeká další teorie, tentokrát už poslední substituce - do cylindrických souřadnic. 
Naučíme se tedy, jak napsat substituci pro válec a jak přijít na nové meze a jejich maximální intervaly.

TROJNÉ INTEGRÁLY
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10. V desáté lekci si procvičíme substituci do cylindrických souřadnic na tomto příkladě:

11. V jedenácté lekci na nás čeká poslední příklad na substituci do válcových souřadnic a v dalším kurzu už 
můžeme přeskočit do aplikace trojné integrace:

TROJNÉ INTEGRÁLY
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K čemu se dá trojnej integrál využít? Tak to se dozvíš v této sekci! Naučíme se společně, jak vypočítat objem 
tělesa, jeho těžiště nebo moment setrvačnosti. Něco z toho se ve zkouškách objevuje míň často, něco víc, 
ale nikdy nevíš, co tam potká zrovna tebe. Takže se připrav na nejhorší, ať tě tam pak nic nemůže překvapit.

1. V první lekci si vysvětlíme, jak pomocí trojného integrálu spočítat objem tělesa. Vzorec je to tak  
jednoduchý, že ještě v té stejné lekci stihneme vypočítat první, úvodní příklad:

2. V druhé lekci si vyzkoušíme další příklad na výpočet objemu tělesa, kterým teď bude kulová úseč:

APLIKACE TROJNÉ INTEGRACE
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3. Ve třetí lekci se posuneme k výpočtu těžiště tělesa. Naučíme se, jak vypočítat hmotnost a statické momen-
ty a zjistíme, že oproti dvojnému integrálu zde bude jeden statický moment a také jedna souřadnice těžiště 
navíc.

4. Ve čtvrté lekci si vyzkoušíme příklad na výpočet těžiště tělesa:

5. V páté lekci se podíváme pouze na teorii k momentu setrvačnosti u těles. Bude to zase velmi podobné jako 
u dvojných integrálu, jen tam budou nějaké veličiny navíc.

APLIKACE TROJNÉ INTEGRACE
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KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY I. DRUHU

Příklady z tohoto kurzu tě velice pravděpodobně potkají ve zkoušce. Ať už to bude příklad na výpočet délky 
nebo hmotnosti křivky, na něco takovýho tam nejspíš narazíš. Proto se hned na začátku naučíme princip 
výpočtu křivkovýho integrálu a ukážeme si typový zadání příkladu, ať vždycky víš, kterou metodu výpočtu 
zvolit a jak dojít ke správnýmu výsledku. Není se čeho bát, je to sice zdlouhavý, ale poměrně jednoduchý.

1. V první lekci si vysvětlíme, co to jsou křivkové integrály, a hlavně jak je vypočítat. Ukážeme si 3 základní 
způsoby, jakými může být křivkový integrál zadaný a teoreticky se nachystáme na další lekce, kde budeme 
počítat konkrétní příklady.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme první typ zadání příkladu, a to, když je křivka zadaná jako úsečka dvěma body:

3. Ve třetí lekci vyzkoušíme druhý typ příkladu, kdy je křivka zadané pomocí ypsilonu:
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4.. Ve čtvrté lekci se posuneme ke třetí mu typu příkladu, a to, když je křivka zadaná parametrizací:

5. V páté lekci se podíváme na zvláštní typ příkladu, kdy si křivku budeme muset parametrizovat sami:

6. V šesté lekci se naučíme spočítat délku křivky. Ukážeme si jednoduchý vzorec a hned vypočteme i úvodní 
příklad:

Spočti délku úsečky AB, kde: A[1,2],B[8,4]

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY I. DRUHU
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7. V sedmé lekci nás čeká další příklad na výpočet délky křivky, tentokrát však zadané parametrizací:

8. V osmé lekci se posuneme k novému tématu a tím je výpočet obsahu válcové plochy. Naučíme se vzorec 
a vyzkoušíme první příklad:

9. V deváté lekci si procvičíme další příklad na výpočet obsahu válcové plochy:

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY I. DRUHU
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10. V desáté lekci si teoreticky popíšeme, jak vypočítat hmotnost a těžiště zadané křivky. Ukážeme si obě 
varianty, jak pro křivku v rovině, tak pro křivku v prostotu.

11. V jedenácté lekci si procvičíme výpočet hmotnosti křivky, a to na tomto příkladu:

12. Ve dvanácté lekci si vyzkoušíme jeden příklad na těžiště křivky:

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY I. DRUHU
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Další kurz na křivkový integrály bude trochu jinej, ale budeme dost čerpat z předchozího kurzu, a hlavně 
typových možností zadání příkladu. Vysvětlíme si, co se u křivkových integrálů II. druhu dělá jinak a taky na 
co se dají použít - na výpočet práce, cirkulace a toku silovýho či vektorovýho pole. Tak pojďme na to, nikdy 
nevíš, která z aplikací tě v testu potká.

1. V první lekci si vysvětlíme princip výpočtu křivkového integrálu II. druhu. Popíšeme si, v čem je výpočet 
jiný oproti křivkovým integrálům I. druhu, že nebude potřeba počítat Jakobián a že výsledkem jako vždy 
bude jedno konkrétní číslo.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme spočítat první úvodní příklad, kdy bude křivka zadaná pomocí ypsilonu a dvou 
bodů:

3. Ve třetí lekci vyzkoušíme složitější příklad, který je zadán jako obdélník, což znamená, že budeme muset 
počítat jednotlivé křivky zvlášť:

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY II. DRUHU
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4. Ve čtvrté lekci se posuneme k aplikaci křivkového integrálu. Teoreticky si popíšeme, jak vypočítat práci 
silového pole, cirkulaci a tok vektorového pole. Napíšeme si všechny vzorce, ať je můžeme v dalších lekcích 
použít na příkladech.

5. V páté lekci se podíváme na první příklad, kde se po nás chce vypočítat práci zadaného silového pole:

6. V šesté lekci si spočítáme další příklad na práci silového pole, tentokrát však budeme muset rozhodnout 
o orientaci křivky:

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY II. DRUHU



MATEMATIKA S PÉŤOU16

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY II. DRUHU

7. V sedmé lekci nás čeká výpočet cirkulace vektorového pole, kdy v podstatě budeme používat totožný 
vzorec jako pro výpočet práce:

8. V osmé lekci si procvičíme výpočet toku vektorového pole. Vzorec bude tentokrát jiný a křivka bude po 
dlouhé době zadaná parametrizací:
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V první části kurzu nás čekají příklady na Greenovu větu. Můžete je najít ve zkoušce, a proto je dobrý vědět, 
jak takový příklady spočítat, jaký vzorce budeme potřebovat a jak vlastně tato věta funguje. Osvěžíme si 
parciální derivace a taky si zopakujeme dvojný integrály, který jsme dělali už dávno. Druhá část se věnuje 
konzervativnímu poli, kde se zaměříme hlavně na potenciál, kterej bývá u zkoušky fakt často. Tak hybaj, ať 
to umíte!

1. V první lekci se naučíme zcela novou věc, a tou je Greenova věta. Vysvětlíme si, jak funguje a naučíme se 
potřebné vzorečky a také si ukážeme první jednoduchý příklad, kde si nově naučené vzorce hned  
vyzkoušíme:

2. V druhé lekci si vyzkoušíme další příklad na Greenovu větu, tentokrát však přes trojúhelník:

GREENOVA VĚTA A POTENCIÁL
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3. Ve třetí lekci vyzkoušíme ještě složitější příklad na Greenovu větu, kde budeme muset použít polární 
souřadnice:

4. Ve čtvrté lekci se podíváme na poslední příklad na Greenovu větu, ve kterém budeme muset použít sub-
stituci do elipsy:

GREENOVA VĚTA A POTENCIÁL
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5. V páté lekci se posuneme k úplně novému tématu a tím je konzervativní pole. Začneme teorií k prvnímu 
způsobu výpočtu, kdy lze použít rovnoběžky se souřadnicovými osami. Naučíme se jejich zápis a jaké máme 
očekávat derivace a meze.

6. V šesté lekci si spočítáme úvodní příklad na výpočet konzervativního pole pomocí rovnoběžek s osami:

7. V sedmé lekci nás čeká další teorie, a to výpočet konzervativního pole pomocí druhého způsobu, kterým 
je potenciál. Naučíme se, jak ověřit, že se skutečně jedná o potenciální pole a jak dále vypočítat samotný 
potenciál nejprve za pomocí integrace a následné derivace.

GREENOVA VĚTA A POTENCIÁL
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8. V osmé lekci si procvičíme právě získané vědomosti o potenciálu a budeme se snažit aplikovat vzorce z 
předchozí lekce:

9. V deváté lekci si procvičíme výpočet potenciálu na dalším příkladě:

10. V desáté lekci si ukážeme příklad, kde se bude počítat práce potenciálního pole, ale toho se neza-
lekneme, protože postup výpočtu bude stejný jako v předchozích lekcích:

GREENOVA VĚTA A POTENCIÁL
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11. V jedenácté lekci zůstaneme u výpočtu potenciálu, tentokrát nám tam však přibyde třetí proměnná z a 
všechno bude tak trochu komplikovanější:

12. Ve dvanácté lekci nás čeká poslední, ještě složitější příklad na výpočet potenciálu se třemi proměnnými:

GREENOVA VĚTA A POTENCIÁL


