


VŠB - MATEMATIKA B
DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE
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 "Diferenciální rovnice".
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DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I. ŘÁDU

1. V první lekci si probereme princip výpočtu u diferenciálních rovnic typu separace proměnných. Ukážeme 
si jednotlivé kroky, jak postupovat a v následujících lekcích si spočteme spousty příkladů, jelikož separace 
proměnných je nejdůležitější ze všech typů rovnic. Je to základní princip, bez kterého se neobejdeme
u ostatních diferenciálních rovnic.

2. V druhé lekci se podíváme na první příklad, kdy budeme následovat postup z předchozí lekce a krok
po kroku se postupně dobereme ke správnému výsledku.
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3. V třetí lekci si vypočítáme další dva příklady na separaci proměnných:

4. Ve čtvrté lekci se začneme zabývat složitějším příkladem, kde se vyskytne i goniometrická funkce cosx:

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I. ŘÁDU
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5. V páté lekci zůstaneme u příkladu z předchozí lekce s tím, že budeme mít navíc zadanou
podmínku.  V takovém případě bude příklad nazván tzv. Cauchyho úlohou a my si zde vysvětlíme
princip dosazení podmínky.

6. V šesté lekci si spočteme další Cauchyho úlohu neboli diferenciální rovnici s podmínkou.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I. ŘÁDU
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DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I. ŘÁDU

7. V sedmé lekci si probereme princip výpočtu lineárních diferenciálních rovnic. Ukážeme si 3 zásadní kroky,
kde v prvním se naučíme určit homogenní řešení, v druhém kroku partikulární a v posledním kroku celkové
řešení. Je to složitější typ příkladu, ale s touto “kuchařkou” to určitě zvládnete.

8. V osmé lekci se podíváme na první příklad. Budeme krok po kroku následovat postup z první lekce až se 
dopracujeme ke správnému výsledku.

9. V deváté lekci nás čeká další příklad na lineární rovnice, který je zase o kousek náročnější než ten 
předchozí.
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10. V desáté lekci zůstaneme u příkladu z minulého videa, akorát k němu přidáme podmínku a budeme řešit
tzv. Cauchyho úlohu. Oproti minulé lekci už to nebude nic těžkého, pouze do výsledku dosadíme zadanou
pod-mínku.

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE I. ŘÁDU
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DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II. ŘÁDU

1. V první lekci si vysvětíme, co znamená diferenciální rovnice vyššího řádu a jak podle zadání poznáme, 
kolik máme očekávat řešení. Ukážeme si, jak vyřešit homogenní rovnici druhého řádu a jak se od sebe liší 
výsledky, pokud nám vyjdou dva různé kořeny, jeden dvojnásobný kořen nebo imaginární kořeny.

2. V druhé lekci si spočítáme první tři úvodní příklady na homogenní diferenciální rovnici druhého řádu.
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3. Ve třetí 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.

4. Ve čtvrté  druhé lekci se podíváme na první úvodní příklad, na kterém si polopaticky ukážeme, jak krok 
po kroku postupovat k jeho úspěšnýmu vyřešení.

5. V páté lekci si spočítáme další příklad, tentokrát ale bude na pravé straně kvadratický výraz:

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II. ŘÁDU



MATEMATIKA S PÉŤOU10

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

7. V sedmé lekci budeme trénovat počítání nehomogenních diferenciálních rovnic na dalším, ještě 
zapeklitě-jším příkladu:

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II. ŘÁDU
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8. V osmé lekci si spočítáme příklad s počátečními podmínkami. Uvidíme, že to není zas až tak složité, i když 
to bude trochu zdlouhavější:

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE II. ŘÁDU
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