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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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DVOJNÉ INTEGRÁLY

Tenhle kurz je naprostej základ ke všem dalším kurzům. Začneme totiž dělat vícenásobný integrály, který  
se s náma potáhnou ještě hodně dlouho. Teď se vrhneme na dvojný integrály a kdo nepochopí, jak se 
postupně zbavit obou integrálů, bude mít pak problém i u trojných integrálů, který jsou, jak název napovídá 
ještě složitější. To znamená dávej pozor a fakt se teď soustřeď, ať stavíš na pevných základech.

1. V první lekci si vysvětlíme princip výpočtu dvojných integrálů. Na obrázku si ukážeme, jak zjistit meze pro 
x a pro y a jak je napsat k daným integrálům.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme vypočítat první příklad na dvojný integrál s konstantními mezemi.
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3. Ve třetí lekci vyzkoušíme další, tentokrát už obtížnější příklad na dvojný integrál s konstantními mezemi.

4. Ve čtvrté lekci se posuneme k proměnným mezím. To znamená, že množina M nebude zadaná čísly, ale 
rovnicemi či nerovnicemi a my si tak budeme muset nejprve nakreslit obrázek.

DVOJNÉ INTEGRÁLY
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5. V páté lekci se podíváme ještě na jeden příklad s proměnnými mezemi, tentokrát místo nerovnic budou 
zadané rovnice:

6. V šesté lekci si spočítáme další příklad s proměnnými mezemi,  tentokrát se bude jednat o oblast ohraniče-
nou parabolou a přímkou:

7. V sedmé lekci nás čeká odmocninová parabola a během integrace dokonce narazíme na metodu per  
partes:

DVOJNÉ INTEGRÁLY
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8. V osmé lekci si procvičíme další příklad na proměnné meze, poprvé se nám ale stane, že se bude obrazec 
lámat a my jej tak budeme muset počítat na dvakrát:

9. V deváté lekci nás čeká nejtěžší, ale naštěstí poslední příklad na dvojný integrál s proměnnými mezemi:

DVOJNÉ INTEGRÁLY
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Tenhle kurz se dost hodí k druhýmu zápočtu. Probírají se v něm totiž příklady na opačné pořadí integrace, 
což znamená, že dostaneš zadání jako dxdy a musíš jej změnit na dydx, což není úplně snadný. Taky se v 
druhé části kurzu naučíme počítat příklady na substituci, poprvé se seznámíme s pojmem Jakobián, což se 
nám pak bude hodit i do následujícího kurzu. Každopádně sleduj, ať víš, co a jak!

1. V první lekci si vysvětlíme princip otáčení mezi u dvojných integrálů. Také si hned vyzkoušíme úvodní 
příklad:

2. V druhé lekci si vyzkoušíme už náročnější příklad, kdy stejně jako v předchozím musíme nejdříve nakreslit 
obrázek a pak až vyčíst otočené meze:

OTÁČENÍ MEZÍ A SUBSTITUCE
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3. Ve třetí lekci vyzkoušíme další příklad na opačné pořadí integrace, tentokrát však bude zadané dxdy místo 
klasického dydx:

4. Ve čtvrté lekci se mrkneme na další, tentokrát už poslední příklad na otáčení mezí:

5. V páté lekci se podíváme na úplně nové téma, a tím je základní substituce. Naučíme se, jak za x a y substi-
tuovat u a v a že k tomu všemu je potřeba Jakobián. Naučíme se tento determinant vypočítat a zjistíme, 
 k čemu se používá tzv. inverzní Jakobián.

OTÁČENÍ MEZÍ A SUBSTITUCE
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6. V šesté lekci si spočítáme první úvodní příklad na základní substituci:

7. V sedmé lekci nás čeká poslední příklad na substituci, ve kterém budeme používat i inverzní Jakobián:

OTÁČENÍ MEZÍ A SUBSTITUCE



MATEMATIKA S PÉŤOU10

POLÁRNÍ SOUŘADNICE

Substituce do polárních souřadnic - tak o tom už jste určitě slyšeli a jak ze školy víte, jen tak se toho nez-
bavíte. Objevuje se to snad v každým zápočtu i zkoušce, takže by to člověk měl fakt umět. My se naučíme 
substituovat jak do kružnice, tak do elipsy, vyzkoušíme si na to nespočet příkladů a řekneme si i nějaký triky, 
jak si ulehčit práci.

1. V první lekci navážeme na předchozí videa se základní substitucí. naučíme se totiž novou substituci, a to 
do polárních souřadnic. Co to znamená, jak se tato substituce napíše a jak zjistíme nové meze? To vše si 
řekneme v této úvodní lekci.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme výpočet prvního úvodního příkladu, ve kterém poprvé použijeme polární 
souřadnice:

3. Ve třetí lekci vyzkoušíme příklad, ve kterém je kružnice posunuta po ose y, což nám zajímavým způsobem 
pozmění meze!
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4.. Ve čtvrté lekci se posuneme k ještě složitějšímu příkladu, kdy při integrování budeme muset použít substi-
tuci:

5. V páté lekci se podíváme na příklad, který obsahuje logaritmy a záludné e, ale princip polárních souřadnic 
bude pořád stejný:

6. V šesté lekci si vysvětlíme teorii k substituci do elipsy. Bude to hodně podobné, jako jsme doteď dělali u 
kružnice, jen nám tam přibydou koeficienty vyjadřující zploštělost elipsy. Všechna ostatní pravidla zůstávají 
stejná.

POLÁRNÍ SOUŘADNICE
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7. V sedmé lekci nás čeká úvodní příklad na substituci do elipsy:

8. V osmé lekci si procvičíme další příklad na elipsu, tentokrát tam budou rovnou dvě a budeme integrovat 
přes obrazec mezi nimi:

9. V deváté lekci si spočítáme poslední příklad na polární souřadnice, kde se bude vyskytovat jak elipsa, tak 
kružnice:

POLÁRNÍ SOUŘADNICE
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Čeká na tebe 6 lekcí nabitých příkladama na aplikaci dvojnýho integrálu. Ukážeme si jednoduchý vzorce 
pro výpočet obsahu a objemu a spočítáme na to hned několik cvičných příkladů, který se můžou objevit jak 
v zápočtu, tak ve zkoušce. Navíc tím potrénuješ dvojný integrály, který už by teda měly být jasný, ale opa-
kování není nikdy na škodu, no ne?

1. V první lekci si ukážeme vzorec na výpočet obsahu obrazce. Bude hodně jednoduchý, a tak si rovnou stih-
neme vypočítat i úvodní příklad na výpočet obsahu:

2. V druhé lekci si vyzkoušíme mnohem složitější příklad na obsah, kde budeme muset dokonce použít 
polární souřadnice:

2. V druhé lekci si vyzkoušíme mnohem složitější příklad na obsah, kde budeme muset dokonce použít 
polární souřadnice:

APLIKACE DVOJNÉ INTEGRACE I
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4. Ve čtvrté lekci se posuneme k výpočtu objemu tělesa. Nejprve si ukážeme jednoduchý vzorec a hned na 
to si vyzkoušíme spočítat první, jednoduchý příklad:

5. V páté lekci se podíváme na další příklad na výpočet objemu. Tentokrát se nám tam opět objeví něco 
kulatého, což znamená jediné...polární souřadnice!

6. V šesté lekci si spočítáme poslední příklad na objem, kdy bude potřeba podívat se do roviny xy, tam kde 
je z rovno nule:

APLIKACE DVOJNÉ INTEGRACE I
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APLIKACE DVOJNÉ INTEGRACE II

Pokud máš nakoukaný videa z předchozí části a umíš spočítat obsahy a objemy, tak hurá do druhé části. Teď 
přijde na řadu další aplikace dvojné integrace, a to výpočet těžiště, obsahu plochy a momentu setrvačnosti! 
Na všechny tyhle složitosti si samozřejmě ukážeme vzorce a spočteme i několik zajímavých příkladů. Tak 
šup, ať to máš za sebou!

1. V první lekci si vysvětlíme princip výpočtu těžiště. Zjistíme, že nejprve je nutné spočítat hmotnost, poté 
statické momenty k jednotlivým osám a až nakonec zjistit souřadnice těžiště vydělením těchto dvou veličin.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme první příklad na výpočet těžiště, uvidíte, že to není až tak složité jako velmi 
zdlouhavé:

3. Ve třetí lekci se naučíme spočítat obsah plochy tělesa, který z něj většinou vytne druhé těleso. Je to 
trošku složitější na představivost, ale snad to bude lépe pochopitelné z obrázku.
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4. Ve čtvrté lekci si vyzkoušíme příklad na obsah plochy, jehož zadání zní následovně:

Vypočítej obsah plochy části rotačního paraboloidu                                  , kterou z něj 

vytkne plocha

5. V páté lekci se podíváme na další, tentokrát náročnější příklad na výpočet obsahu plochy:

Vypočítej obsah plochy části koule                                                , kterou z ní vytne válec

6. V šesté lekci si pouze vysvětlíme, jak se počítá moment setrvačnosti. Jelikož se to v testech moc nevysky-
tuje, nebudeme na to dělat žádný příklad a pouze si ukážeme potřebné vzorce.

APLIKACE DVOJNÉ INTEGRACE II


