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VŠB - MATEMATIKA B
FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH
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 tématu "Funkce dvou proměnných".
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DEFINIČNÍ OBOR A HOMOGENITA

Příklad na definiční obor se někdy objeví u zápočtu a studenti z toho bývají dost překvapení. Vrstevnice se 
u zápočtu objeví zřídka kdy, ale pokud chceš být připraven na všechno, zkoukni tato videa!

1. V první lekci si vysvětlíme, co to vlastně znamená, když má funkce více proměnných. Budeme se snažit si to
vysvětlit i na obrázcích a ukážeme si v čem je rozdíl oproti klasické funkci jedné proměnné f(x), s kterou jsme
pracovali doposud. Také si zopakujeme 3 základní pravidla pro určování definičních oborů.

2. V druhé lekci se podíváme na první skutečný příklad na určení definičního oboru u funkce dvou proměnných
- x a y. Napíšeme si jednak podmínky a také si vyzkoušíme výsledek zakreslit do grafu.
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3. V třetí lekci si vyzkoušíme další příklad na určení definičního oboru, kdy zadání bude obsahovat přirozený
logaritmus. I s tím si snadno poradíme:

DEFINIČNÍ OBOR A HOMOGENITA

4.. Ve čtvrté lekci si spočítáme ten nejtěžší příklad na definiční obory. Zadání obsahuje cyklometrickou funkci, 
u níž jsou je definiční obor malinko jiný, než jsme zvyklí u těch 3 základních pravidel.
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5. V páté lekci se podíváme na novou věc, a tou bude homogenita funkce. Ukážeme si, jak rozpoznat, zda je 
funkce homogenní či nikoli a jak případně zjistit stupeň homogenity. Rovnou si to ukážeme na několika 
příkladech:

DEFINIČNÍ OBOR A HOMOGENITA
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PARCIÁLNÍ DERIVACE

1. V první lekci si vysvětlíme, co slovo parciální derivace znamená, a jak se takováto částečná derivace 
počítá. Řekneme si, kdy je které písmenko proměnnou a kdy naopak pouze konstantou - číslem. Vše si 
vyzkoušíme na tomto úvodním příkladu:

2. V druhé lekci si pořádně procvičíme derivace podle x a derivace podle y. Podíváme se hned na několik
příkladů a současně si tím zopakujeme derivování z matematiky 1.
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PARCIÁLNÍ DERIVACE

3. V třetí lekci se posuneme k náročnějším příkladům, které v sobě budou zahrnovat třeba i vzorec pro deri-
vaci součinu a jiné zajímavosti.

4. Ve čtvrté lekci si vysvětlíme, co znamená pojem parciální derivace vyšších řádů a jak se tedy derivuje
dvakrát podle x nebo dvakrát podle y a co to znamená smíšená derivace. To vše si ukážeme na úvodním
příkladu:
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5. V páté lekci si názorně předvedeme, jak parciální derivace uspořádat do matice dva na dva, nebo tři na tři.
Není to nic složitého a ukážeme si trik, jak si zapamatovat, kam která derivace patří. Taky se naučíme vy-
chytávku, jak se vyhnout zdlouhavému počítání všech derivací a jak počítat jen některé z nich, a přesto umět
doplnit celou matici.

6. V šesté lekci si na parciální derivace vyšších řádů zkusíme vypočítat příklad. Bude se jednat o funkci dvou
proměnných, takže výpočtů naštěstí nebude tolik.

7. V sedmé lekci si posvítíme opět na parciální derivace vyšších řádů, tentokrát ale u funkce tří proměnných,
což nám příklad o dost prodlouží. My to ale společně v pohodě zvládneme!

PARCIÁLNÍ DERIVACE
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8. V osmé lekci si vysvětlíme princip výpočtu totálního diferenciálu. Naznačíme si také, k čemu diferenciál 
můžeme použít a připodobníme si to k něčemu, co už umíme. Takže uvidíte, že to není nic těžkého a za 
tento typ příkladu tak lze snadno získat body u zápočtu.

9. V deváté lekci se podíváme na konkrétní příklad, v kterém budeme mít zadané všechny tři parametry -
funkci, bod i vektor přírůstku. Našim úkolem bude spočítat diferenciál.

PARCIÁLNÍ DERIVACE

10.  V desáté lekci dostaneme za úkol vyčíslit hodnotu následujícího výrazu bez použití kalkulačky. Ukážeme 
si, že i tohle jde zvládnout, a to za pomocí totálního diferenciálu.
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LOKÁLNÍ EXTRÉMY
1. V první lekci si polopaticky ukážeme, jak vypočítat lokální extrémy u funkcí dvou proměnných. Zopaku-
jeme si u toho parciální derivace vyšších řádů a také to, jak se pak výsledky zapisují do matice. Vysvětlíme 
si, jak vypočítat jednotlivé determinanty a jak jejich hodnoty, podle toho, zda jsou kladné či záporné, 
ovlivňují finální výsledek.

2. Ve druhé lekci se konečně pustíme do reálného příkladu. Bude zadaná funkce dvou proměnných a naším 
úkolem bude zjistit, jaké jsou její lokální extrémy.
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LOKÁLNÍ EXTRÉMY
3. Ve třetí lekci se setkáme už s těžším příkladem obsahujícím přirozený logaritmus. To nás ale nezastraší, 
protože princip výpočtu je stále stejný jako v předchozí lekci.

4. Ve čtvrté lekci si vyzkoušíme další příklad na hledání lokálních extrémů. U zadané funkce nás opět 
bude zajímat, zda má lokální minimum, maximum nebo třeba sedlový bod.
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VÁZANÉ EXTRÉMY
1. V první lekci si ukážeme princip, jak vypočítat vázaný extrém vzhledem k zadané množině M. Existují 
dokonce dva způsoby, jak toto vypočítat a my si nyní ukážeme ten první - pomocí Lagrangeovy funkce. To 
znamená, že si vytvoříme novou funkci L(x,y), kterou budeme derivovat a následně dosazovat do množiny 
M, abychom našli podezřelý bod. Je to takový složitější postup na zapamatování, ale určitě to spolu zvlád-
neme.

2. V druhé lekci si rovnou vyzkoušíme výpočet pomocí Lagrangeovy funkce, dokud to máme v čerstvé 
pamě-ti z předchozí lekce. Budeme následovat postup krok po kroku až dospějeme ke správnému výsledku.

3. V třetí lekci se vrátíme k teorii a vysvětlíme si druhý způsob, kterým lze vypočítat vázaný extrém. Je to 
pomocí tzv. redukce proměnných, kdy z funkce 2 proměnných uděláme funkci pouze 1 proměnné. Pak už 
se udělají jen první a druhá derivace a výsledek je na světe. Je to o poznání jednodušší metoda, která ale 
ovšem nelze použít na každý příklad.
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4. Ve čtvrté lekci se pokusíme spočítat úvodní příklad pomocí toho druhého způsobu, který jsme si teo-
reticky vysvětlili v předchozí lekci. Uvidíte, o kolik kratší a jednodušší tenhle příklad bude.

5. V páté lekci budeme trénovat výpočet vázaných extrémů. Nebudu už říkat, kterým způsobem příklad
počítat. Můžete si sami vybrat, jak to chcete dělat, ale pozor, ne vždy jde použít oba způsoby.

VÁZANÉ EXTRÉMY
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VÁZANÉ EXTRÉMY
6. V šesté lekci si vypočteme další příklad, tentokrát se nám v zadání objeví neoblíbené Eulerovo číslo, ale
uvidíte, že i tak to hravě zvládneme.

7. V sedmé lekci si ukážeme jednu zvláštnost, která může nastat při výpočtu vázaného extrému pomocí
Lagrangeovy funkce. Naučíme se, jak tuto zvláštnost vyřešit a že musíme zjistit, kdy se co rovná nule.
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VÁZANÉ EXTRÉMY

8. V osmé lekci si takovýto zvláštní příklad zkusíme vypočítat. Výpočet se roztrhne na dvě varianty, a to
že buď ypsilon bude nula nebo lambda bude nula.

9. V deváté lekci si vyzkoušíme ještě jeden příklad. Tentokrát budeme zkoumat, kdy x je nula a kdy
lambda je nula.




