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SOUSTAVY ROVNIC

1. V první lekci si probereme stěžejní teorii k celé lineární algebře. Naučíme se, kde je v matici hlavní diagonála
a jak matici upravit pomocí tzv. Gaussovy eliminace. Také si vysvětlíme pravidla, jak se do matice jednotlivé
vektory zapisují a jaké operace s vektory můžeme provádět. Gaussovu eliminaci si vyzkoušíme na tomto
příkladu:

Poté si vysvětlíme dva důležité pojmy - lineární závislost a lineární nezávislost a naučíme se určovat, jak 
poznat, zda jsou vektory lineárně závislé či nikoli.

2. V druhé lekci si procvičíme na příkladech určování lineární závislosti a nezávislosti. Vyzkoušíme si to na těch-
to maticích:
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Také si ukážeme, jak zjistit lineární závislost či nezávislost vzhledem k libovolnému parametru a:

SOUSTAVY ROVNIC
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SOUSTAVY ROVNIC

3. Ve třetí lekci budeme počítat soustavy rovnic. Bude se jednat o 3 rovnice o 3 neznámých a my se je
naučíme vyřešit metodami z lineární algebry. Mohou nastat celkově tři situace, a to, že soustava bude mít
jedno řešení, žádné řešení nebo nekonečně mnoho řešení. Všechny tyto tři situace si ukážeme na těchto
příkladech:

Na závěr první lekce si ještě ukážeme záludný příklad, v němž se na konci řešení vyskytuje číslo nula a 
vysvětlíme si, co je výsledkem takového příkladu.
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4. Ve čtvrté lekci budeme probírat Frobeniovu větu. Vysvětlíme si k čemu se používá a jaký vliv má
hodnost krátké a rozšířené matice na počet řešení soustavy rovnic. Budeme trénovat na těchto
příkladech:

Jako obvykle si ukážeme i příklad s parametrem a. Budeme odpovídat na otázky typu kolik řešení má soustava 
rovnic vzhledem k parametru a:

Pro které a soustava nemá řešení?

SOUSTAVY ROVNIC
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SOUSTAVY ROVNIC

Pro které a má soustava jedno řešení?

5. V páté lekci si vysvětlíme pojem homogenní soustavy rovnic. Ukážeme si, v čem se liší od obyčejných
soustav rovnic a řekneme si, co je takzvané triviální řešení. Procvičíme si to na těchto příkladech:
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Vyzkoušíme si také příklady s parametrem a:

Pro které a má soustava jedno triviální řešení?

Pro které a má soustava nekonečně mnoho řešení?

SOUSTAVY ROVNIC
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1. V první lekci začneme probírat determinanty. Vysvětlíme si, co vůbec slovo determinant znamená a na
jednoduchých malých (2,2) maticích si ukážeme základní princip výpočtu:

Budeme pokračovat s výpočty u větších matic (3,3), kde už je nutné použít Sarrusovo pravidlo. Toto pravidlo 
si ukážeme na těcto příkladech:

DETERMINANTY
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Také si ukážeme, jak postupovat, když se v determinantu objeví parametr a. Ukážeme si, jak pomocí deter-
minantu určit lineární závislost a nezávislost vektorů v matici. Příklad bude takovýto:

Pro které a budou vektory lineárně závislé?

2. V druhé lekci se budeme opět věnovat determinantům, tentokrát ale u největších matic (4,4), kde je
nutné použít rozvoj podle řádku či sloupce. Tento složitý postup si ukážeme na tomto příkladu:

DETERMINANTY



MATEMATIKA S PÉŤOU11

LIMITY
1. V první lekci si vysvětlíme, jak pracovat s nekonečnem. Ukážeme si, jaké výsledky dostaneme, když k ne-
konečnu přičteme či odečteme nějaké číslo, když nekonečno vynásobíme nebo vydělíme nějakým číslem či
když nekonečno umocníme. Také si popíšeme výrazy, které nejsou definované.

2. V druhé lekci si probereme limity u jednoduchých polynomů a zlomků. Spočítáme tyto příklady:
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3. Ve třetí lekci budeme pokračovat v limitách posloupností u zlomků, které budou ale o něco složitější než v
předchozí lekci. Budeme je tedy muset nejprve upravit a pak až spočítat jejich limitu:

4. Ve čtvrté lekci probereme limity, které obsahují exponenciální posloupnosti a také si ukážeme speciální
limity typu -1 na ntou:

LIMITY
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5. V páté lekci si probereme limity u polynomických funkcí a u zlomků. Budeme se zabývat případy, kdy 
x jde jak k plus, tak k minus nekonečnu. Spočítáme si tyto příklady:

LIMITY
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6. V šesté lekci se v limitách začnou objevovat nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické, 
expoenciální, logaritmické, ...). Limitně se x bude stále blížit k plus či minus nekonečnu:

7. V sedmé lekci se v limitách objeví nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické, expoenciální, 
logaritmické, ...). Limitně se však x bude blížit ke konkrétnímu číslu:

LIMITY
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8. V osmé lekci si ukážeme jednostranné limity, které se k danému číslu blíží zprava či zleva:

Také si ukážeme příklady vedoucí na jednostrannou limitu:

LIMITY
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Probereme i typy příkladů, které je nutné rozdělit na dvě jednostranné limity:

LIMITA FUNKCE
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PRŮBĚH FUNKCE
1. V první lekci se naučíme 3 základní pravidla pro učení definičního oboru. Tato pravidla aplikujeme na
následujících úvodních příkladech:

Definiční obory si ukážeme také na složitějších příkladech:

1. pravidlo:

2. pravidlo:
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PRŮBĚH FUNKCE
3. pravidlo:

2. V druhé lekci se naučíme, jak jednotlivá pravidla kombinovat dohromady. Vysvětlíme si to na těchto
příkladech:
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3. Ve třetí lekci si vysvětlíme, jak spočítat limitu funkce v krajních bodech definičního oboru. Nejdříve si 
budeme muset spočítat definiční obor a dále pak zjišťovat limity v jeho krajních bodech, kdy bude občas nutné 
počítat i jednostranné limity. Ukážeme si to na těchto příkladech:

PRŮBĚH FUNKCE

4. Ve čtvrté lekci si ukážeme základní vzorce pro derivování a následně si je vyzkoušíme na těchto příkladech:
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PRŮBĚH FUNKCE
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5. V páté lekci si vysvětlíme pravidla pro počítání s derivacemi. Ukážeme si, jak se derivuje více funkcí, 
které se vzájemné sčítají, odečítají, násobí či dělí:

Ukážeme si také, jak poznat, zda se jedná o součin či podíl funkcí, a kdy tedy aplikovat zmíněná pravidla. 
Budeme odhalovat rozdíly mezi dvojicemi příkladů:

6. V šesté lekci se budeme věnovat složeným funkcím. Ukážeme si pravidlo, dle kterého se složené 
funkce derivují:

PRŮBĚH FUNKCE
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PRŮBĚH FUNKCE

7. V sedmé lekci si spočítáme spoustu příkladů, kde budeme procvičovat již probrané vzorce a pravidla:
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PRŮBĚH FUNKCE
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PRŮBĚH FUNKCE

8. V osmé lekci si načrtneme obrázek grafu funkce a k ní nakreslíme tečnu procházející bodem T. Naučíme
se, jak vypadá rovnice tečny a jak přijít na její parametry k a q. Rovněž si vysvětlíme, jak u takovýchto
příkladů využít derivování a jak díky němu nalezneme směrnici tečny. Vypočteme si následující zadání:

9. V deváté lekci si povíme teorii k monotónii funkce. Na grafu si ukážeme, kdy je funkce rostoucí a kdy
klesající a kde se nachází její lokální minimum a maximum. Také se naučíme postup, jak tyto parametry
určit početně. Zmíněný postup si vyzkoušíme na úvodním příkladu:
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PRŮBĚH FUNKCE

10. V desáté lekci si prakticky vyzkoušíme poznatky z první lekce a budeme tak trénovat postup pro
určování monotonie funkce na několika příkladech:

11. V jedenácté lekci probereme teorii k určování konvexity a konkávity a k nalezení in lexního bodu.
Opět si ukážeme jednoduchý postup, jak zadaný příklad vyřešit bod po bodu. Daný postup aplikujeme na
prvním úvodním příkladu:



MATEMATIKA S PÉŤOU26

12. Ve dvanácté lekci si probraný postup určování konvexity, konkávity a in lexního bodu procvičíme na
několika příkladech:

PRŮBĚH FUNKCE




