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NEURČITÁ 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:
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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:

NEURČITÁ 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 goniometrické vzorce, které je nutno se naučit a také umět použít. 
Jejich využití si ukážeme na příkladech tohoto typu:

NEURČITÁ INTEGRACE
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NEURČITÁ INTEGRACE

10. V desáté lekci si vyzkoušíme použití oficiálního taháku - konkrétně části A. Ta se týká sudých mocnin 
funkcí sinx a cosx. Jak tento vzorec použít si ukážeme na tomto příkladu:

11. V jedenácté 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:
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12. Ve dvanácté 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:

NEURČITÁ INTEGRACE
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Metody integrace

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. Ve třetí lekci si probereme opravdu zvláštní příklad, kdy se pomocí metody per partes vrátíme zpět 
k zadání. Ani to nás ale nemůže zaskočit, protože si ukážeme, jak z takového příkladu vybruslit.

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:
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Metody integrace

5. V páté lekci budeme pokračovat ve výpočtu integrálů obsahujících funkci arcus. Příklad bude opět o 
něco náročnější, ale se znalostmi z minulé lekce ho hravě zvládneme.

6. V šesté lekci se pokusíme vyjasnit rozdíl mezi funkcí složenou a součinem dvou funkcí, neboli, jestli je v 
zadání pouze jedna funkce, nebo funkce dvě. Podobná zadání, avšak rozdílný počet funkcí si ukážeme na 
mnoha příkladech, z nich vybrané dva jsou:



MATEMATIKA S PÉŤOU10

Metody integrace

7. V sedmé lekci si předvedeme trik, kdy je v zadání pouze jedna funkce, ale my do tabulky per partes 
potřebujeme funkce dvě. jak tuto zapeklitou situaci vyřešit si vysvětlíme na tomto příkladu:

8. V osmé 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:
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Metody integrace

9. V deváté lekci si zopakujeme co dělat, když v zadání chybí druhá funkce. Tentokrát se tak stane 
u zadání, které obsahuje přirozený logaritmus:

10. V desáté 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.

11. V jedenácté 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.

12. Ve dvanácté 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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Metody integrace

13. Ve třinácté 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.

14. Ve čtrnácté 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.

15. V patnácté lekci stále pokračujeme v bublinách, ale už se složitějšími příklady, které budou obsahovat 
nějaké goniometrické funkce. Musíme si tedy uvědomit, která funkce je derivací které, což nám vždy 
pomůže při výběru substituované části příkladu.
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Metody integrace
16. V šestnácté 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:



MATEMATIKA S PÉŤOU14

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 budeme i nadále trénovat určité integrály, příklady už ale budou o něco málo složitější. Opět 
si procvičíme nějaké integrační metody a na závěr do výsledku dosadíme meze.
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4. Ve čtvrté 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!

5. V páté lekci si spočítáme nějaké příklady, kde je nutné použít substituci. Ukážeme si i různé způsoby, 
jak příklad dokončit. Buď se můžeme vrátit do substituce, nebo si naopak přepočítat meze. Výběr té či 
oné varianty nechám na vás.

Určitá integrace
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6. V šesté lekci si spočítáme poslední příklad na určitou integraci obsahující výpočet substituční metodou. 
Snad se vám jej podaří správně vyřešit!

7. V sedmé lekci si popíšeme úplně novou věc, a tou je nevlastní integrál. Je to v podstatě určitý integrál, 
který v sobě má nekonečno. Lehce si zopakujeme i práci s nekonečnem, co jsme se učili i u limit, protože nyní 
to budeme opět potřebovat.

Určitá integrace
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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, ale opakování 
není nikdy dost. Bude to jen stručné připomenutí toho, jak načrtnout grafy těchto funkcí:

Výpočet obsahu plochy

č

č
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Výpočet obsahu plochy

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:

5.. V páté lekci si spočítáme další příklad na obsah obrazce, tentokrát budeme mít zadanou parabolu, 
hyperbolu a přímku. Jaký tvar obrazce nám tedy v tomto příkladě vznikne?
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Funkce více proměnných

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:

4. Ve čtvrté lekci se opět podíváme na určení definičního oboru u příkladu, který obsahuje odmocninu. 
Ten-tokrát již bude kreslení i celý výpočet složitější, jelikož obsahuje goniometrickou funkci cosx.

Funkce více proměnných
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Funkce více proměnných

5. V páté 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:

6. V šesté lekci si pořádně procvičíme derivace podle x a derivace podle y. Podíváme se hned na několik 
příkladů a současně si tím zopakujeme derivování.
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Funkce více proměnných

7. V sedmé lekci se posuneme k náročnějším příkladům, které v sobě budou zahrnovat třeba i vzorec pro 
derivaci součinu a jiné zajímavosti.

8. V osmé lekci si vysvětlíme, jak spočítat parciální derivaci v určitém bodě. Bouze pak do zderivované 
funkce dosadíme a bude hotovo.

9. V deváté 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:

MATEMATIKA S PÉŤOU
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10.V desáté 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 
vychytávku, jak se vyhnout zdlouhavému počítání všech derivací a jak počítat jen některé z nich, a přesto 
umět doplnit celou matici.

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

Funkce více proměnných
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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.V druhé lekci se konečně pustíme do reálného příkladu. Bude zadaná funkce dvou proměnných a naším 
úkolem bude zjistit, jaké jsou její 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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Extrémy

5. V páté lekci se přesuneme k vázaným extrémům, kde se zaprvé naučíme výpočet pomocí Jakobiánu. 
Ukážeme si, jak Jakobián spočítat, jak jej položit roven nule a zjistit tak podezřelé body, v nichž se 
nachází buď minimum nebo maximum.

6. V šesté lekci si vyzkoušíme spočítat úvodní příklad na vázaný extrém za použití Jakobiánu

7. V sedmé 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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8. V osmé 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.

Extrémy

9. V deváté lekci si hezky systematicky ukážeme, jak postupovat při výpočtu globálních extrémů. 
Nejdříve budeme hledat podezřelé body, pak zjistíme, zda jsou v zadané množině a nakonec si 
vypočteme jejich funkční hodnotu, z čehož usoudíme, zda se jedná o globální minimum či maximum.

10. V desáté lekci se setkáme s příkladem, kde je množina M zadaná pomocí soustavy nerovnic. 
Vůbec nás to ale nezaskočí, i tak ji budeme schopni v pohodě nakreslit.

11. V jedenácté lekci si vyzkoušíme příklad, kde bude množina M zadána dokonce pouze pomocí bodů. 
Vysvětlíme si, jak poté najít rovnice jednotlivých křivek a bude to dost zamotaný, a naštěstí už poslední, 
příklad.
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1. V první lekci se podíváme na diferenciální rovnice druhého řádu, které budeme řešit tzv. 
odderivováním. Neboli celou rovnici zintegrujeme a tím derivaci vyrušíme.

2. V druhé lekci budeme trénovat řešení diferenciálních rovnic pomocí odderivování s tím, že si tam 
přidáme podmínky, které budeme muset do výsledku rovnice dosadit.

Diferenciální rovnice

3. Ve třetí lekci se budeme zabývat diferenciálními rovnicemi prvního řádu, které budou mít na 
pravé straně nulu. Ukážeme si příklad bez podmínky i s podmínkou.
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Diferenciální rovnice
4. Ve čtvrté lekci budeme i nadále řešit diferenciální rovnice prvního řádu, které už ale nebudou mít na 
pravé straně nulu. Polopaticky se naučíme, jak spočítat nejprve homogenní a poté i složitou partikulární 
část.

5. V páté lekci si vyzkoušíme využít postup z minulé lekce a jednu takovou diferenciální rovnici si vypočítáme.

6. V šesté lekci zůstaneme u nehomogenních rovnic prvního řádu, ale ještě si tam navíc přidáme podmínku.

7. V sedmé lekci se přesuneme k diferenciálním rovnicím druhého řádu s nulovou pravou stranou. Ukážeme si, 
jaké tři možnosti výsledku mohou vyjít v závislosti na to, zda nám z kvadratické rovnice vypadnou dva různé 
kořeny, jeden dvojnásobný kořen či dokonce imaginární kořeny.
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Diferenciální rovnice

8. V osmé lekci si spočítáme první tři úvodní příklady na homogenní diferenciální rovnici druhého řádu.

9. V deváté lekci si vyzkoušíme spočítat homogenní rovnici s počátečními podmínkami.

10. V desáté lekci si vysvětlíme, jak řešit nehomogenní diferenciální rovnice – s pravou stranou. Popíšeme 
si, jak vypočítat homogenní a pak i partikulární řešení. Naučíme se vzorce, do kterých se musí dosazovat 
a ukážeme si, jak nakonec získat celkové řešení.
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11. V jedenácté lekci se podíváme na první úvodní příklad, na kterém si polopaticky ukážeme, jak krok po 
kroku postupovat k jeho úspěšnýmu vyřešení.

12. Ve dvanácté lekci si spočítáme další příklad, tentokrát ale bude na pravé straně kvadratický výraz:

13. Ve třinácté lekci se mrkneme na další příklad, který bude mít na pravé straně rovnice Eulerovo číslo. V 
čem se výpočet změní si ukážeme ve videu.




