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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 tématu "Integrace".
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Integrace

Tenhle kurz je nezbytný, pokud chceš pochopit základy integrálů. Občas se mi stane, že studenti chtějí hned 
vysvětlovat substituci a nerozumí úplným základům. V těchhle základních věcech fakt člověk nesmí dělat chy-
by, jinak se nikdy nebude moct posunout dál. Není to žádná raketová věda, fakt nic složitého, ale je potřeba 
mít jistotu, že vám to opravdu jde! Takže integrály ... tři, dva, jedna .... začínáme!

1. V první lekci si vysvětlíme, co to vlastně integrál je a ukážeme si první základní příklady:

2. V druhé lekci se naučíme základní vzorce pro integraci - tzv. tabulkové integrály. Tyto vzorce bude nutné si
zapamatovat, abychom mohli počítát všechny další příklady v několika následujících kurzech.

3. V třetí lekci si zopakujeme počítání s mocninami a odmocninami, na které využijeme hned první vzorec
z předchozí lekce. Vyzkoušíme si tyto příklady:

4. Ve čtvrté lekci se naučíme 3 pravidla pro počítání s integrály, a to součet funkcí, rozdíl funkcí a násobení
funkce konstantou. Princip si vysvětlíme na následujících příkladech:



MATEMATIKA S PÉŤOU4

5. V páté lekci si vyzkoušíme vše, co jsme se doposud o integrálech naučili. Bude to tréninková lekce, kde si
vypočítáme mnoho příkladů, jako například:

6. V šesté lekci si probereme další novou věc, a to tzv. “trhání” zlomků. Pokusíme se velký zlomek “natrhat”
na několik malých. Fintu si ukážeme na těchto příkladech:

Integrace
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7. V sedmé lekci si ukážeme příklady na dělení zlomků. Vysvětlíme si, kdy dělení použít a jak postupovat, když
je zlomek vydělený. Cvičit budeme na takovýchto příkladech:

8. V osmé lekci si osvěžíme dělení zlomků beze zbytku a se zbytkem. Je to taková vložená, opakovací lekce,
takže kdo dělit umí, tuto lekci klidně může přeskočit. Dělení si zopakujeme na těchto příkladech:

9. V deváté lekci se podíváme na integraci funkcí arctgx a arcsinx. Naučíme se potřebné vzorce 
a vyzkoušíme je na několika příkladech.

Integace
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10. V desáté lekci si ukážeme tzv. první specialitku - derivace lomeno funkce, která nám dost ušetří práci. 
Je to super trik, který budete využívat ve spoustě dalších lekcí. Princip této specialitky vysvětlím na 
příkladech:

11. V jedenácté lekci si probereme tzv. druhou specialitku - složenou funkci, kdy uvnitř je funkce lineární. 
Další bezva vychytávka, která vám ušetří spoustu přemýšlení a popsaného papíru. Pojďme se na ni 
podívat! 

Poslouží nám k tomu tyhle příklady:

Integrace
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Integrace - per partes

V této části se budeme zabývat metodou per partes. Určitě už jste o tom ve škole slyšeli a možná vám 
přišlo nepochopitelné, co se s čím násobí, jak se to od sebe odčítá a čím to, že se tam vždycky nějak změní 
znaménko. Tak toho už se nemusíte bát, protože vám ukážu, jak v příkladech správně používat závorky, 
abychom ta záludná znaménka zase nepopletli. Co se totiž často děje, je to, že pak v odpovědích 
u zápočtového testu naleznete i tu vaši odpověď se špatným znaménkem a v dobré víře ji zaškrtnete. 
Ten, kdo ten test ses-tavoval totiž s těmito chybami počítal. Pojďme se tedy vrhnout na příklady 
a dokažme u testu, že se jen tak nenecháme nachytat mylnou odpovědí!

1. V první lekci si řekneme, kdy se tato metoda používá a jak poznat ze zadání příkladu, že se má počítat
pomocí per partes. Také si ukážeme, jak zvolit funkce do tabulky a co s čím vynásobit, aby nám vyšel správný
výsledek.

2. V druhé lekci se podíváme na dva úvodní příklady, na kterých si vyzkoušíme postup výpočtu při metodě
per partes, který jsme se naučili v předchozí lekci.

3. V třetí lekci si vyzkoušíme příklad, při kterém je nutné použít metodu per partes dokonce dvakrát za
sebou. Bude to zdlouhavé, ale zvládneme to!
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Integrace - per partes

4. Ve čtvrté lekci začneme metodu per partes používat v případech, kdy se v zadání objeví nějaká 
z cyklometrických funkcí - arcus. Co vybrat k derivování a co k integrování si ukážeme na následujícím 
příkladu:

5. V páté lekci se přesvědčíme o tom, že metoda per partes lze používat i pro logaritmy. Jak umístit 
funkce do tabulky, neboli co integrovat a co derivovat, si ukážeme na příkladu:

6. V šesté lekci si naznačíme, co dělat, když v zadání místo součinu funkcí dostaneme jejich podíl. Není to 
složité, jen musíte vědět, jak nato. A přesně to si vysvětlíme v tomto příkladu:
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Integrace - substituce

Substituční metoda. Jedna z nejvíce nepochopitelných metod, kterou studenti většinou nemají rádi. Taky nik-
dy nevíte, kdy psát do příkladu x a kdy t a kdy se to pak zase vrací? Tápete v tom, jakou část příkladu vybrat 
do substituce právě za to písmenko t? Tak v tom případě je tenhle kurz právě pro vás! Úplně polopaticky si v 
něm vysvětlíme, v jakých případech a co volit jako substituci za t, jak pak správně nahradit to záhadné dx a 
nakonec v příkladě dostat dt. Uznávám, že je tahle metoda trošku matoucí, ale po shlédnutí tohohle kurzu už 
v ní budete mít určitě jasno.

1. V první lekci si vysvětlíme, kdy a jak tuto metodu použít. Na názorném schématu si ukážeme, jak výpočet
postupuje od toho, že si do tabulky vyplníme co za co substituujeme, doplníme to do příkladu a nakonec se
zase do substituce vrátíme. Zní to složitě, ale díky jednoduchému schématu to rychle pochopíte.

2. V druhé lekci si ukážeme první úvodní příklad, kdy na tabuli bude ponechané schéma z předchozí lekce a
my jej tak budeme následovat krok po kroku, až dospějeme ke správnému výsledku.

3. V třetí lekci si probereme příklady, kdy v zadání budou složené funkce obsahující vždy funkci lineární.
Budou to vlastně takové zahřívací příklady, kde nebude co poplést.
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Integrace - substituce

4. Ve čtvrté lekci si poprvé ukážeme podivnou věc, které přezdívám bublina. Napomůže nám k tomu, aby-
chom věděli, co nahradit za písmenko t a později uměli substituovat i to podivné dx za nové dt.

5. V páté lekci budeme pokračovat v bublinách. Zatím se zaměříme na příklady, které obsahují nějaké x na
ntou a tím pro nás bude o dost jednodušší určit, kterou část příkladu zvolíme za t a která nám naopak zůs-
tane do bubliny.

6.. V šesté lekci si prozradíme, že bubliny nemusí vznikat jen v horním řádku, ale taky dole ve jmenovateli. 
Záleží totiž na tom, jaký výraz nám vznikne derivací. Tzv, spodní bublinu si ukážeme na těchto příkladech:
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Integrace - parciální zlomky
Parciální zlomky - další poměrně neoblíbená metoda při výpočtu integrálů. Není zas až tak důležitá jako 
předchozí substituce, nicméně nespoléhala bych na to, že se v testu neobjeví. Dost často ji tam totiž stu-
denti najdou a pak neví, co dělat. Ve skutečnosti je ale tahle metoda poměrně jednoduchá. Má sice delší 
postup a člověk si trošku musí zapamatovat, jak jdou jednotlivé kroky za sebou, ale jakmile toto budete 
umět, nemůžete udělat chybu. Budete jen následovat postup krok po kroku až se dostanete ke konečnému 
výsledku. Zdlouhavé, ale nenáročné. Tak se do toho pojďme pustit!

1. V první lekci si vysvětlíme, kdy je tuto metodu vhodné použít a kdy nikoliv. Ukážeme si spoustu příkladů
a postupně si budeme vysvětlovat, jaká metoda se pro výpočet hodí. Bude to v podstatě mírné opakování
toho, co jsme se již naučili a zároveň narazíme i na příklady, které zatím nejsme schopni vypočítat a budou
se řešit právě pomocí parciálních zlomků.

2. V druhé lekci si napíšeme podrobné schéma výpočtu při používání metody parciálních zlomků. Tato lekce 
bude obsahovat opravdovou kuchařku s postupem, co a v které fázi výpočtu dělat. Doporučuji si tedy 
postup někam zapsat a postupem času zapamatovat, ať vždy víte, jak pokračovat.
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Integrace - parciální zlomky
3. Ve třetí lekci se konečně podíváme na první úvodní příklad, na kterém si potvrdíme platnost našeho 
postupu. Budeme postupovat opravdu krok za krokem, tak jak jsme si napsali ve 2. lekci a ověříme si, že 
tento postup skutečně funguje a dovede nás ke správnému výsledku.

4. Ve čtvrté lekci si spočítáme další příklad, kdy už budeme mít postup výpočtu více zažitý, a tak jej 
využijeme k lehkému tréninku.

5. V páté lekci budeme opět trénovat výpočet pomocí parciálních zlomků, avšak novinka bude v tom, že se 
nám tam v průběhu výpočtu objeví jedna ze specialitek, které jsme se naučili v jednom z prvních kurzů.
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Integrace - parciální zlomky
6. V šesté lekci si ukážeme, že u některých typů příkladů je při rozkladu na parciální zlomky nutno napsat u 
některých z nich do čitatele i derivaci jmenovatele. Ano zní to prapodivně, ale z videa to určitě pochopíte!

7. V sedmé lekci si zkusíme poslední příklad, kdy se v čitateli opět objeví derivace jmenovatele. Budeme 
postupovat stále stejným způsobem, jen to potrénujeme na dalším příkladu:

8. V osmé lekci budeme řešit úplně stejný příklad jako v předchozí lekci, s tím rozdílem, že koeficienty A, 
B a C se naučíme vypočítat jiným způsobem, než jsme to dělali doposud. Potom si můžete vybrat, který 
způsob bude lépe vyhovovat právě vám.
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Určitá integrace

1. V první lekci si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi určitým a neurčitým integrálem. Ukážeme si, jak v příkladu
pracovat s malými čísly, která jsou u integrálu a že narozdíl od příkladů, které jsme počítali doposud, bude
výsledkem konkrétní číslo.

2. V druhé lekci už rozumíme principu určité integrace a můžeme si tedy vypočítat pár cvičných základních
příkladů. Zopakujeme si tím i použití oficiálního taháku a metodu per partes.

3. Ve třetí lekci si vysvětlíme, jak se řeší určitá integrace u příkladů, kde je k výpočtu nutné použít substi-
tuční metodu. Narozdíl od ostatních metod je totiž u substituce nutné dávat si velký pozor na zadané
meze, které se nám mohou substitucí měnit!
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4. Ve čtvrté lekci si spočítáme poslední příklad na určitou integraci obsahující výpočet substituční
metodou. Snad se vám jej podaří správně vyřešit!

5. V páté lekci si vysvětlíme, co je to nevlastní integrál a jaké tři kroky musíme udělat, abychom se dostali ke 
správnému výsledku. Taky si rovnou ukážeme úvodní příklad. 

Určitá integrace

6. V šesté lekci si vyzkoušíme spočítat dva jednoduché příklady na nevlastní integrál.
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Určitá integrace

7. V sedmé lekci si spočteme další příklad na nevlastní integrál a rovnou si u toho zopakujeme 
integraci pomocí parciálních zlomků.

8. V osmé lekci nás čeká příklad, kde budeme muset použít metodu per partes a na závěr u 
limit ještě navíc L´Hospitalovo pravidlo.



MATEMATIKA S PÉŤOU17

Tato část je základ pro počítání jakékoli aplikace integrace. Zaměříme se v něm na obsah obrazce 
ohraničeného nejrůznějšími křivkami. A právě tohle bývá u většiny studentů kámen úrazu. Zadaný obrazec si 
vůbec nakreslit. No a bez obrázku nespočítáme vůbec nic. Proto jsem hned na začátek kurzu dala opakovací 
lekci, kde si stručně a přehledně zopakujeme veškeré křivky, které vás tam mohou potkat. Zavzpomínáme, 
jaký graf má lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická a bůhví jaká ještě funkce. Poté už se vrhneme 
na reálné příklady, na kterých si vysvětlíme, jak z namalovaného obrazce vyčteme meze a integrované 
funkce. Pak už nezbývá nic jednoduššího, než integrál vypočítat a dostat konkrétní číslo, které představuje 
obsah plochy daného obrazce. Na závěr si ukážeme i záludný příklad s parametrem, který se na cvičeních 
moc neukazuje, ale v zápočtu se objevit může. Tak hurá do toho!

1. V první lekci si nakreslíme ilustrační obrázek a vysvětlíme si na něm princip výpočtu obsahu pomocí inte-
grálu. Ukážeme si, jak z obrázku vyčíst meze a jak poznat, které funkce zintegrovat. Také si na jednoduchém 
příkladu obdélníka dokážeme, že integrálem se skutečně dá vypočítat obsah obrazce.

2. V druhé lekci si pro jistotu zopakujeme, jak se kreslí které křivky. Sice už tohle vše známe z matematiky 1, 
ale opakování není nikdy dost. Bude to jen stručné připomenutí toho, jak načrtnout grafy těchto funkcí:

Obsah pomocí integrálu

č

č
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Obsah pomocí integrálu

3. V třetí lekci se konečně dostaneme k opravdovému příkladu, jehož zadání zní: vypočítej obsah obrazce,
který je ohraničen křivkami:

4. Ve čtvrté lekci si opět ukážeme příklad na výpočet obrazce omezeného danými křivkami. Tentokrát už jich
však bude víc, budeme muset načrtnout dokonce 4 křivky:
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Obsah pomocí integrace
5. V páté lekci si spočítáme další příklad na obsah obrazce, tentokrát budeme mít zadanou parabolu, hyper-
bolu a přímku. Jaký tvar obrazce nám tedy v tomto příkladě vznikne?

6. V šesté lekci budeme opět počítat obsah, tentokrát však na určitém ohraničeném intervalu. V čem bude
výpočet jiný se dozvíš v příkladu:

7. V sedmé lekci budeme znovu počítat obsah obrazce na intervalu, Zadaní tentokrát bude znít takto:




