MATEMATICKÁ ANALÝZA 2, NMMA102, LETNÍ SEMESTR 20162017
POPIS PEDM TU A INFORMACE K ZÁPOTU A KE ZKOUCE
LUBO PICK

Popis p°edm¥tu

Jde o druhou £ást £ty°semestrálního základního kursu matematické analýzy. V¥nuje se pokro£ilej²ím partiím diferenciálního po£tu, základ·m integrálního po£tu a základ·m teorie metrických
prostor·. Kurs se skládá z p°edná²ek, cvi£ení a proseminá°e a je hodnocen zápo£tem a zkou²kou.

P°edná²ka

se koná pro v¥t²í mnoºství (desítky aº stovky) student· najednou, p°i£emº p°edná-

²ející u tabule vykládá p°edev²ím teoretické poznatky a ilustrativní p°íklady. Otázky v pr·b¥hu
p°edná²ky a diskuse po ní jsou vítány, jiná forma studentské aktivity (pobyt u tabule atd.) se
nep°edpokládá. Z látky p°edná²ené na p°edná²ce je pot°eba sloºit zkou²ku.

Cvi£ení

se koná pro men²í mnoºství (15-25) student· najednou, typicky pro jeden krouºek. Na

cvi£eních se po£ítají p°íklady ur£ené k procvi£ení dané tématiky. S aktivní ú£astí student· (n¥kdy
i u tabule) se po£ítá. Nápl¬ a formu cvi£ení ur£uje cvi£ící. Z po£etních technik provád¥ných na
cvi£eních je pot°eba sloºit zápo£et.

Proseminá°

je ur£en pro malé mnoºství (typicky 15-25) student·, kte°í mají zájem o získání

hlub²ích teoretických poznatk· z matematické analýzy nad rámec povinné látky. Na proseminá°i
£asto referují probíranou látku studenti. Proseminá° je hodnocen zápo£tem. Zápo£et bývá typicky
ud¥lován za inteligentní referát.
Zápo£et

Posta£ující podmínkou pro ud¥lení zápo£tu je

50%

ú£ast na cvi£eních a dv¥ spln¥né zápo£tové

písemky.
B¥hem zimního semestru budou uspo°ádány celkem t°i zápo£tové písemky, z toho dv¥ v pr·b¥hu cvi£ení a jedna opravná. Kaºdá zápo£tová písemka bude obsahovat t°i p°íklady z oblastí
matematické analýzy odpovídajících náplni druhého semestru. as k vypracování kaºdé zápo£tové
písemky je 30 minut. Povoleny jsou pouze psací pot°eby. Písemka je hodnocena jako

spln¥ná,

pokud student správn¥ vy°e²í alespo¬ dva ze t°í p°íklad·. V p°ípad¥ nespln¥ní zápo£tových písemek je moºné získat zápo£et za domácí vypracování sedmi nebo patnácti p°íklad· (podle toho,
zda studentovi chybí jedna nebo dv¥ spln¥né písemky). V t¥chto p°ípadech je nutná individuální
domluva s cvi£ícím.
Zkou²ka

Písemná £ást.
•
•
•
•
•

Date

Pro písemnou £ást zkou²ky bude vypsáno práv¥ p¥t termín·, a to

ve £tvrtek 08.06. 2017 v 08:00 v posluchárn¥ K1,
ve st°edu 14.06. 2017 v 08:00 v posluchárn¥ K1,
v pátek 16.06. 2017 v 08:00 v posluchárn¥ K1,
ve st°edu 28.06. 2017 v 08:00 v posluchárn¥ K1,
v pond¥lí 25.09. 2017 v 08:00 v posluchárn¥ K1.

: 11. £ervna 2017.
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Mimo vypsané termíny nebude moºné vykonat písemnou £ást zkou²ky. Jiné termíny nebudou
vypsány.
K písemné £ásti zkou²ky se mohou elektronicky prost°ednictvím systému SIS p°ihlásit studenti,
kte°í získali zápo£et.
V posluchárnách, v nichº se písemná £ást zkou²ky bude konat, bude vyv¥²en zasedací po°ádek.
Prosíme studenty, aby se dostavili nejpozd¥ji v 07:50 a zaujali svá místa podle zasedacího po°ádku.
P°ed za£átkem písemné £ásti zkou²ky bude provedena kontrola totoºnosti student·. Kaºdý student
se musí prokázat n¥jakým platným dokladem s fotograí (ISIC, OP, P, pas a podobn¥).
Písemná £ást zkou²ky bude obsahovat p¥t p°íklad· z následujících partií matematické analýzy:

•
•
•
•
•

výpo£et limity funkce pomocí Taylorova polynomu (10 bod·),
vy²et°ení konvergence mocninné °ady a sou£et £íselné °ady (10 bod·),
ur£ení primitivní funkce (10 bod·),
vy²et°ení konvergence ur£itého integrálu (10 bod·),
základy diferenciálního po£tu funkcí více prom¥nných (10 bod·).

Jestliºe student získá z písemné £ásti zkou²ky 28 nebo více bod·, postoupí k ústní £ásti zkou²ky.
Jestliºe získá 27 nebo mén¥ bod·, bude zkou²ka hodnocena známkou

neprosp¥l(a).

as k vypracování písemné £ásti je 150 minut. Povoleny budou pouze b¥ºné psací pot°eby.
Bezprost°edn¥ po skon£ení písemné £ásti (tedy p°ibliºn¥ v 10:35) bude na tabuli v posluchárn¥
K1 p°edvedeno vzorové °e²ení. Ú£ast na p°edvedení vzorového °e²ení je povolena i student·m,
kte°í ten den písemnou £ást zkou²ky neskládali.
Odevzdané písemky budou opraveny b¥hem odpoledne v den konání písemné £ásti zkou²ky.
Výsledky budou zve°ejn¥ny na webové stránce p°edná²ejícího. Student·m, kte°í úsp¥²n¥ sloºí
písemnou £ást zkou²ky, bude p°id¥len £as ústní £ásti zkou²ky. Tento £as bude pro v²echny studenty
závazný. Podrobný rozvrh ústní £ásti zkou²ky bude téº zve°ejn¥n na webové stránce p°edná²ejícího.
Studenti, jejichº písemná £ást zkou²ky bude hodnocena známkou neprosp¥l(a), se mohou dostavit
následujícího dne v 08:00 do posluchárny K3, kde jim bude, pokud o to projeví zájem, hodnocení
jejich písemné práce podrobn¥ vysv¥tleno.

Ústní £ást.

Ústní £ást zkou²ky se bude konat vºdy následující pracovní den po písemné £ásti

zkou²ky (tedy 09.06., 15.06., 19.06., 29.06. a 26.09. 2017) od 08:00 v posluchárn¥ K2.
Ústní £ást zkou²ky bude obsahovat sedm otázek uspo°ádaných a p°ibliºn¥ hodnocených podle
následujícího klí£e:

•
•
•

denice klí£ového pojmu (0 bod·),
formulace dvou v¥t a jedné denice (5+5+5 body),
formulace a d·kaz t°í v¥t (celkem 35 bod·).

K úsp¥²nému sloºení ústní £ásti je t°eba napsat správn¥ denici klí£ového pojmu a získat minimáln¥ 30 bod·. Uvedené body jsou ov²em pouze orienta£ní a slouºí jako pom·cka pro zkou²ejícího,
nelze na jejich základ¥ vzná²et ºádné námitky proti výsledku zkou²ky.
Po celou dobu ústní zkou²ky platí, ºe student musí bezpe£n¥ ovládat ve²keré klí£ové pojmy,
nejen ten, který si vylosuje. Prokáºe-li se kdykoli b¥hem zkou²ky, ºe student bezpe£n¥ neovládá
kterýkoli z klí£ových pojm·, bude zkou²ka hodnocena známkou neprosp¥l(a).
Bude-li zkou²ka po ústní £ásti hodnocena známkou neprosp¥l(a), je student povinen znovu sloºit
ob¥ £ásti zkou²ky (tedy i písemnou).
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Celkové hodnocení zkou²ky

K celkovému hodnocení známkou

výborn¥ je t°eba, aby student ovládal v²echny klí£ové pojmy,

dále aby s porozum¥ním ovládal denice a v¥ty, znal d·kazy v²ech v¥t a byl schopen aplikovat
dosaºené v¥domosti na více £i mén¥ jednoduchých teoretických p°íkladech. Orienta£n¥ známka
výborn¥ odpovídá p°ibliºn¥ bodovému rozmezí 82100.

K celkovému hodnocení známkou

velmi dob°e

je t°eba, aby student ovládal v²echny klí£ové

pojmy, dále aby s porozum¥ním ovládal denice a v¥ty, znal d·kazy leh£ích v¥t a byl schopen
aplikovat dosaºené v¥domosti v jednoduchých teoretických p°íkladech. M·ºe mít men²í mezery
v obtíºn¥j²ích partiích. Orienta£n¥ známka velmi dob°e odpovídá p°ibliºn¥ bodovému rozmezí
7081.

K celkovému hodnocení známkou

dob°e

je t°eba, aby student ovládal v²echny klí£ové pojmy,

dále aby s porozum¥ním ovládal denice a jednoduché v¥ty a znal d·kazy leh£ích v¥t. Orienta£n¥
známka dob°e odpovídá p°ibliºn¥ bodovému rozmezí 5869.

Hodnocení známkou

neprosp¥l(a) bude uplatn¥no, jestliºe se b¥hem zkou²ky prokáºe, ºe stu-

dent nezná n¥který z klí£ových pojm·, neovládá v¥ty nebo denice nebo není schopen dokázat ani
nejjednodu²²í tvrzení. Orienta£n¥ hodnocení neprosp¥l(a) odpovídá p°ibliºn¥ bodovému rozmezí
057.

Vzorové zadání písemné £ásti zkou²ky

P°íklad 1.

Ur£ete koecienty

a, b ∈ R

tak, aby limita

sin(ax) − arcsin(bx) + x3
x→0
x5
lim

existovala vlastní. Pro tyto hodnoty

P°íklad 2.

a, b

limitu vypo£ítejte.

Se£t¥te °adu

∞
X

(−1)n

n=1
na jejím deni£ním oboru.

P°íklad 3.

nxn
(2n − 1)!

(10 bod·)

Spo£t¥te primitivní funkci

Z

sin x + cos x
dx
1 + sin x

na intervalu

(− π2 , 3π
2 ).

P°íklad 4.

Vy²et°ete konvergenci integrálu

(10 bod·)

∞

Z
0

P°íklad 5.

(10 bod·)

Nech´

F : R3 → R2

x + 2 sin(x − 1)
√
.
4
x+1
x5

(10 bod·)

je zobrazení denované p°edpisem

F (x, y, z) = (|xy| + sin xy, arctg(x + y + 2z)).
(1, 1, −1) existuje derivace funkce
∂F1
(0,
0,
0)
, pokud existuje.
(10 bod·)
∂x

(a) Dokaºte, ºe v bod¥
(b) Spo£t¥te

F

a spo£t¥te její representující matici.
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Vzor zadání ústní £ásti zkou²ky

Sada £íslo π
Otázka
Otázka
Otázka
Otázka
Otázka
Otázka

1. Napi²te denici klí£ového pojmu : Taylor·v polynom.
2. Napi²te denici pojmu: stejnom¥rn¥ spojitá funkce.
3. Napi²te zn¥ní v¥ty: první v¥ta o st°ední hodnot¥.
4. Napi²te zn¥ní v¥ty: o polom¥ru konvergence mocninné °ady.
5. Zformulujte a dokaºte v¥tu: vlastnosti uzáv¥ru.
6. Zformulujte a dokaºte v¥tu: aproximace Riemannova integrálu

sou£ty p°es d¥lení s

malou normou.

Otázka 7. Zformulujte a dokaºte v¥tu:

posta£ující podmínka pro existenci totálního diferenci-

álu.

Seznamy poºadovaných v¥t, definic a klí£ových pojm·

Seznamy poºadovaných v¥t, denic a klí£ových pojm· se mohou v pr·b¥hu semestru mírn¥
m¥nit v závislosti na p°edná²ce. Jejich denitivní podoba bude v£as oznámena na p°edná²ce.

Seznam klí£ových pojm·.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taylor·v polynom
Taylorova °ada, Maclaurinova °ada
mocninná °ada, st°ed a polom¥r konvergence
primitivní funkce
Riemann·v integrál
stejnom¥rn¥ spojitá funkce
Newton·v integrál
konvergentní a divergentní Newton·v integrál
metrický prostor, metrika
normovaný lineární prostor, norma
otev°ená a uzav°ená mnoºina, vnit°ek a uzáv¥r mnoºiny
konvergence a limita posloupnosti v metrickém prostoru
limita zobrazení vzhledem k mnoºin¥
derivace podle vektoru, parciální derivace, gradient, totální diferenciál, derivace zobrazení
z

•
•

Rn

do

Rm

Jacobiho matice, jacobián
norma lineárního zobrazení

L : Rn → Rm

Seznam poºadovaných denic.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

symbol

o

racionální funkce
d¥lení intervalu, zjemn¥ní d¥lení
horní a dolní sou£ty, horní a dolní Riemann·v integrál
metriky v
metriky v

Rn (eukleidovská, newyorská, maximová, diskrétní)
C[a, b] (supremová, integrální), diskrétní metrika

otev°ená a uzav°ená koule
hromadný bod, derivace mnoºiny, izolovaný bod
vnit°ní bod, vnit°ek
hrani£ní bod, hranice mnoºiny
vzdálenost bodu od mnoºiny, pr·m¥r mnoºiny
zd¥d¥ná metrika

Seznam poºadovaných v¥t (není-li výslovn¥ stanoveno jinak, jsou poºadovány úplné
d·kazy).
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Taylor·v polynom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pean·v tvar zbytku (V¥ta 6.1)
p°íli² dobrá aproximace polynomu (Lemma 6.2)
jednozna£nost Taylorova polynomu (V¥ta 6.3)
obecný tvar zbytku (V¥ta 6.4)
Lagrange·v tvar zbytku (V¥ta 6.5)
Cauchy·v tvar zbytku (V¥ta 6.6)
aritmetika malého
malé

o

o

(V¥ta 6.7 - bez d·kazu)

sloºené funkce (V¥ta 6.8 - bez d·kazu)

Taylorovy °ady elementárních funkcí (V¥ta 6.9 - bez d·kazu)
iracionalita £ísla

e

(V¥ta 6.10)

Mocninné °ady.
•
•
•
•

o polom¥ru konvergence mocninné °ady (V¥ta 7.1)
derivace mocninné °ady (V¥ta 7.3)
vztah mocninné °ady a Taylorova polynomu (V¥ta 7.4)
Abelova v¥ta (V¥ta 7.6)

Primitivní funkce.
•
•
•
•
•
•
•

jednozna£nosti primitivní funkce aº na konstantu (V¥ta 8.1)
vztah spojitosti a existence primitivní funkce (V¥ta 8.2)
Darbouxova vlastnost derivace (V¥ta 8.3)
linearita primitivní funkce (V¥ta 8.4)
první v¥ta o substituci (V¥ta 8.5)
druhá v¥ta o substituci (V¥ta 8.6)
integrace per partes (V¥ta 8.7)

Riemann·v integrál.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vlastnosti d¥lení (V¥ta 9.1)
mantinely Riemannova integrálu (V¥ta 9.2)
aproximace Riemannova integrálu (V¥ta 9.3)
aproximace Riemannova integrálu sou£ty p°es d¥lení s mizející normou (V¥ta 9.4)
kritérium existence Riemannova integrálu (V¥ta 9.5)
vztah spojitosti a stejnom¥rné spojitosti (V¥ta 9.6)
vztah spojitosti a riemannovské integrovatelnosti (V¥ta 9.7)
vztah monotonie a riemannovské integrovatelnosti (V¥ta 9.8)
vlastnosti Riemannova integrálu (V¥ta 9.9)
derivace funkce horní meze Riemannova integrálu (V¥ta 9.10)
výpo£et Riemannova integrálu spojité funkce (V¥ta 9.11)
charakterizace riemannovské integrovatelnosti (V¥ta 9.12)

Newton·v integrál.
•
•
•
•

vlastnosti Newtonova integrálu (V¥ta 10.1)
per partes pro Newton·v integrál (V¥ta 10.2)
substituce pro Newton·v integrál (V¥ta 10.3)
vztah Riemannova a Newtonova integrálu (V¥ta 10.4)

Konvergence Newtonova integrálu.
•
•
•
•
•
•
•

BolzanovaCauchyova podmínka pro funkce (V¥ta 11.1)
vztah spojitosti a existence Newtonova integrálu (V¥ta 11.2)
srovnávací kritérium pro konvergenci Newtonova integrálu (V¥ta 11.3)
srovnávací kritérium pro konvergenci Newtonova integrálu - obecn¥j²í verse (V¥ta 11.4)
vztah absolutní konvergence a konvergence Newtonova integrálu (V¥ta 11.5)
limitní srovnávací kritérium pro konvergenci Newtonova integrálu - bez d·kazu (V¥ta 11.6)
Newton·v integrál sou£inu funkcí (V¥ta 11.7)
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•
•
•

AbelovoDirichletovo kritérium konvergence Newtonova integrálu (V¥ta 11.8)
první v¥ta o st°ední hodnot¥ (V¥ta 11.9)
druhá v¥ta o st°ední hodnot¥ (V¥ta 11.10)

Aplikace ur£itého integrálu.
•
•
•
•
•
•
•

Cauchyova nerovnost (V¥ta 12.1)
eukleidovský prostor (V¥ta 12.2)
odhad normy integrálu vektorové funkce (V¥ta 12.3)
délka k°ivky (V¥ta 12.4)
objem a povrch rota£ního t¥lesa - bez d·kazu (V¥ta 12.5)
integrální kritérium konvergence °ad (V¥ta 12.6)
integrální tvar zbytku (V¥ta 12.7)

Metrické prostory.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vztah mezi normou a metrikou (V¥ta 13.1)
vlastnosti konvergence v metrickém prostoru (V¥ta 13.2)
limita vybrané posloupnosti (V¥ta 13.3)
vlastnosti uzav°ených mnoºin (V¥ta 13.4)
otev°enost otev°ené koule (V¥ta 13.5)
vztah otev°ených a uzav°ených mnoºin (V¥ta 13.6)
vlastnosti otev°ených mnoºin (V¥ta 13.7)
otev°ené a uzav°ené mnoºiny v diskrétním prostoru (V¥ta 13.8)
vlastnosti uzáv¥ru (V¥ta 13.9)
charakterizace spojitosti (V¥ta 13.10)
o spojitosti sloºeného zobrazení(V¥ta 13.11)
Heineova v¥ta pro metrické prostory (V¥ta 13.12)
o spojitosti sloºeného zobrazení v bod¥ - bez d·kazu (V¥ta 13.13)
o limit¥ sloºeného zobrazení - bez d·kazu (V¥ta 13.14)

Funkce více prom¥nných.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vztah totálního diferencálu a parciálních derivací (V¥ta 14.1)
vztah existence totálního diferenciálu a spojitosti (V¥ta 14.2)
o cesti£ce v kosti£ce (V¥ta 14.3)
posta£ující podmínka pro existenci totálního diferenciálu (V¥ta 14.4)
geometrický význam gradientu (V¥ta 14.5)
representace derivace maticí (V¥ta 14.6)
vztah derivace a spojitosti vektorové funkce více prom¥nných (V¥ta 14.7)
posta£ující podmínka pro existenci derivace vektorové funkce více prom¥nných (V¥ta 14.8)
spojitost lineárního zobrazení (V¥ta 14.9)
derivace sloºeného zobrazení (V¥ta 14.11)
°etízkové pravidlo (V¥ta 14.12)
°etízkové pravidlo podruhé - bez d·kazu (V¥ta 14.13)
o p°ír·stku funkce (V¥ta 14.14)

