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POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE
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Popis předmětu
Jde o poslední část čtyřsemestrálního základního kursu matematické analýzy pro bakalářské
obory. Věnuje se pokročilým partiím metrických prostorů, parametrickému pojetí křivkového a
plošného integrálu, absolutně spojitým funkcím, funkcím s konečnou variací a klasickému pojetí
Fourierových řad. Kurs se skládá z přednášek a cvičení a je hodnocen zápočtem a zkouškou.
Přednáška se koná pro větší množství (desítky až stovky) studentů najednou, přičemž přednášející u tabule vykládá především teoretické poznatky a ilustrativní příklady. Otázky v průběhu
přednášky a diskuse po ní jsou vítány, jiná forma studentské aktivity (pobyt u tabule atd.) se
nepředpokládá. Z látky přednášené na přednášce je potřeba složit zkoušku.
Cvičení se koná pro menší množství (15-25) studentů najednou, typicky pro jeden kroužek. Na
cvičeních se počítají příklady určené k procvičení dané tématiky, výjimečně se dokazují tvrzení
doplňující přednášku. S aktivní účastí studentů (někdy i u tabule) se počítá. Náplň a formu cvičení
určuje cvičící. Z početních technik prováděných na cvičeních je potřeba složit zápočet.
Proseminář je určen pro malé množství (typicky 15-25) studentů, kteří mají zájem o získání
hlubších teoretických poznatků z matematické analýzy nad rámec povinné látky. Na prosemináři
často referují probíranou látku studenti. Proseminář je hodnocen zápočtem. Zápočet bývá typicky
udělován za inteligentní referát.
Zápočet
Postačující podmínkou pro udělení zápočtu je 50% účast na cvičeních a dvě splněné zápočtové
písemky.
Během zimního semestru budou uspořádány celkem tři zápočtové písemky, z toho dvě v průběhu cvičení a jedna opravná. Každá zápočtová písemka bude obsahovat tři příklady z oblastí
matematické analýzy odpovídajících náplni čtvrtého semestru. Čas k vypracování každé zápočtové
písemky bude 30 minut. Povoleny jsou pouze psací potřeby. Písemka je hodnocena jako splněná,
pokud student správně vyřeší alespoň dva ze tří příkladů. V případě nesplnění zápočtových písemek bude možné získat zápočet za domácí vypracování sedmi nebo patnácti příkladů (podle toho,
zda studentovi chybí jedna nebo dvě splněné písemky). V těchto případech je nutná individuální
domluva s cvičícím.
Zkouška
Písemná část. K písemné části zkoušky se mohou elektronicky prostřednictvím systému SIS
přihlásit pouze studenti, kteří získali zápočet.
Pro písemnou část zkoušky bude vypsáno právě pět termínů, a to
• ve čtvrtek 31.05. 2018 v 8:00 v posluchárně K1,
• ve čtvrtek 14.06. 2018 v 8:00 v posluchárně K1,
• ve čtvrtek 21.06. 2018 v 8:00 v posluchárně K1,
• ve čtvrtek 28.06. 2018 v 8:00 v posluchárně K1,
• v pondělí 24.09. 2018 v 8:00 v posluchárně K1.
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Pro studenty bude možnost se přihlašovat nebo odhlašovat ke zkoušce uzavřena dva dny před
datem zkoušky. Pokud se student z vážného důvodu nemůže dostavit na písemnou část zkoušky, na
kterou byl přihlášen, a omluví se přednášejícímu elektronickou poštou (i zpětně), neztratí termín.
V posluchárnách, v nichž se písemná část zkoušky bude konat, bude v době konání písemné
části zkoušky vyvěšen zasedací pořádek. Prosíme studenty, aby se dostavili nejpozději v 07:55 a
zaujali svá místa podle zasedacího pořádku. Před začátkem písemné části zkoušky bude provedena kontrola totožnosti studentů. Každý student se musí prokázat nějakým platným dokladem s
fotografií (index, OP, ŘP, pas a podobně).
Jestliže student získá z písemné části zkoušky 28 nebo více bodů, postoupí k ústní části zkoušky.
Jestliže získá 27 nebo méně bodů, bude zkouška hodnocena známkou neprospěl(a).
Čas k vypracování písemné části je 150 minut. Povoleny budou pouze běžné psací potřeby.
Bezprostředně po skončení písemné části (tedy přibližně v 10:35) bude na tabuli v posluchárně
K1 předvedeno vzorové řešení. Účast na předvedení vzorového řešení je povolena (a doporučena) i
studentům, kteří ten den písemnou zkoušku neskládali a teprve se připravují na některý z budoucích termínů.
Odevzdané písemky budou opraveny během odpoledne v den konání písemné části zkoušky.
Studentům, kteří úspěšně složí písemnou část zkoušky, bude přidělen čas ústní části zkoušky.
Podrobný rozvrh ústní části zkoušky bude vyvěšen na webové stránce přednášejícího a bude pro
všechny studenty závazný, je tedy nutné s tím počítat při plánování rozvrhu zkoušek. Studentům,
jejichž písemná část zkoušky bude hodnocena známkou neprospěl(a), bude tato známka zapsána
do SIS. Tito studenti se mohou dostavit následujícího dne k podrobnému vysvětlení jejich práce.
Vysvětlování neúspěšných písemných prací bude probíhat ve stejné místnosti, v níž se koná ústní
část zkoušky.
Ústní část. Ústní část zkoušky se bude konat
•
•
•
•
•
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pátek 01.06. 2018 od 8:00 v posluchárně K3,
pátek 15.06. 2018 od 8:00 v posluchárně K3,
pátek 22.06. 2018 od 8:00 v posluchárně K3,
pátek 29.06. 2018 od 8:00 v posluchárně K3,
úterý 25.09. 2018 od 8:00 v posluchárně K3.

Ústní část zkoušky bude obsahovat sedm otázek uspořádaných a přibližně hodnocených podle
následujícího klíče:
• definice klíčového pojmu (0 bodů),
• formulace dvou vět a jedné definice (5+5+5 bodů),
• formulace a důkaz tří vět (celkem 35 bodů).
K úspěšnému složení ústní části je třeba napsat správně definici klíčového pojmu a získat minimálně 30 bodů. Uvedené body jsou ovšem pouze orientační a slouží jako pomůcka pro zkoušejícího,
nelze na jejich základě vznášet žádné námitky proti výsledku zkoušky.
Po celou dobu ústní zkoušky platí, že student musí bezpečně ovládat veškeré klíčové pojmy,
nejen ten, který si vylosuje. Prokáže-li se kdykoli během zkoušky, že student bezpečně neovládá
kterýkoli z klíčových pojmů, bude zkouška hodnocena známkou neprospěl(a).
Bude-li zkouška po ústní části hodnocena známkou neprospěl(a), je student povinen znovu složit
obě části zkoušky (tedy i písemnou).
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Celkové hodnocení zkoušky
K celkovému hodnocení známkou výborně je třeba, aby student ovládal všechny klíčové pojmy,
dále aby s porozuměním ovládal definice a věty, znal důkazy všech vět a byl schopen aplikovat
dosažené vědomosti na jednoduché teoretické příklady. Orientačně známka “výborně” odpovídá
přibližně bodovému rozmezí 85–100.
K celkovému hodnocení známkou velmi dobře je třeba, aby student ovládal všechny klíčové
pojmy, dále aby s porozuměním ovládal definice a věty, znal důkazy lehčích vět a byl schopen
aplikovat dosažené vědomosti na jednoduché teoretické příklady. Může mít menší mezery v obtížnějších partiích. Orientačně známka “velmi dobře” odpovídá přibližně bodovému rozmezí 72–84.
K celkovému hodnocení známkou dobře je třeba, aby student ovládal všechny klíčové pojmy,
dále aby s porozuměním ovládal definice a jednoduché věty a znal důkazy lehčích vět. Orientačně
známka “dobře” odpovídá přibližně bodovému rozmezí 58–71.
Hodnocení známkou neprospěl(a) bude uplatněno, jestliže se během zkoušky prokáže, že student nezná některý z klíčových pojmů, neovládá věty nebo definice nebo není schopen dokázat ani
nejjednodušší tvrzení. Orientačně hodnocení “neprospěl(a)” odpovídá přibližně bodovému rozmezí
0–57.
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Seznamy požadovaných vět, definic a klíčových pojmů
Seznam klíčových pojmů.
• hustá množina, řídká množina
• množina první kategorie, množina druhé kategorie, residuální množina, Baireův prostor
• separabilní metrický prostor, ε-síť, totálně omezený metrický prostor
• souvislý metrický prostor, souvislá množina, komponenta
• regulární zobrazení, k-plocha
• tečný vektor, normálový vektor
• vektorový součin
• tok, divergence a rotace vektorového pole
• křivkový integrál prvního a druhého druhu
• plošný integrál prvního a druhého druhu
• totální variace, funkce s omezenou variací
• absolutně spojitá funkce
• trigonometrická řada, trigonometrický polynom, trigonometrický systém
• Fourierovy koeficienty a Fourierova řada funkce, sinová řada, cosinová řada
Seznam požadovaných definic.
• množinový ideál a σ-ideál
• hromadný bod, isolovaný bod, derivace množiny, dokonalá množina
• Cantorovo diskontinuum
• kontrakce, neexpanzivní zobrazení na metrickém prostoru, pevný bod zobrazení
• báze otevřených množin metrického prostoru
• prostory `∞ , a c0
• obojetná množina
• křivkově souvislý metrický prostor
• oddělené množiny, vzdálené množiny
• vitaliovsky jemné pokrytí
• k-rozměrná Hausdorffova míra
• regulární zobrazení, rozhraničující funkce, regulární bod hranice
• orientace (n − 1)-plochy, orientace 1-plochy
• parametrická křivka, skoro regulární křivka, jednoduchá křivka, uzavřená křivka
• hvězdicovitá množina, potenciál, potenciální pole
• horní a dolní derivace
• Dirichletovo jádro, Fejérovo jádro
• jednoduchá funkce
Seznam požadovaných vět. Pokud není uvedeno jinak, je požadován úplný důkaz.
Metrické prostory III.
• charakterizace řídkých množin (Věta 20.1)
• průnik hustých množin (Věta 20.2)
• charakterisace řídkých množin (Věta 20.3)
• vlastnosti řídkých množin (Věta 20.4)
• charakterisace prostorů druhé kategorie (Věta 20.5)
• charakterisace Baireových prostorů (Věta 20.6)
• Baireova–Osgoodova věta (Věta 20.7)
• o algebraické bázi Banachova prostoru (Věta 20.8) (bez důkazu)
• existence spojité funkce bez derivace (Věta 20.9) (bez důkazu)
• Banachova věta o kontrakci (Věta 20.10)
• o pevném bodu neexpanzivního zobrazení (Věta 20.11)
• o pevném bodu zobrazení, jehož mocnina je kontrakcí (Věta 20.12)
• charakterisace separabilních prostorů (Věta 20.13)
• nutná podmínka separability (Věta 20.14)
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prostory `∞ , c0 a separabilita (Věta 20.15)
vlastnosti totálně omezených prostorů (Věta 20.16)
charakterisace kompaktnosti (Věta 20.17)
kompaktnost a otevřená pokrytí (Věta 20.18)
charakterisace souvislých prostorů (Věta 20.19)
spojitý obraz souvislého prostoru (Věta 20.20)
souvislost uzávěru (Věta 20.21)
souvislost sjednocení (Věta 20.22)
normalita metrických prostorů (Věta 20.23)
charakterisace souvislých množin (Věta 20.24)
charakterisace komponent (Věta 20.25)
souvislé podmnožiny R (Věta 20.26)
souvislost souvislosti s křivkovou souvislostí (Věta 20.27)
souvislost v NLP (Věta 20.28)
struktura otevřených podmnožin R (Věta 20.29)
aplikace souvislosti (Věta 20.30)

Křivkový a plošný integrál.
• Vitaliova věta o pokrytí (Věta 21.1)
• o vyplnění koulemi (Věta 21.2) (bez důkazu)
• o kulové míře (Věta 21.3) (bez důkazu)
• isodiametrická nerovnost (Věta 21.4) (bez důkazu)
• vnější míra (Věta 21.5) (bez důkazu)
• měřitelnost borelovských množin (Věta 21.6) (bez důkazu)
• metričnost Hausdorffovy míry (Věta 21.7) (bez důkazu)
• regularita Haudsorffovy míry (Věta 21.8) (bez důkazu)
• vlastnosti Hausdorffovy míry (Věta 21.9) (bez důkazu)
• souvislost Hausdorffovy a Lebesgueovy míry (Věta 21.10)
• area formule (Věta 21.14) (bez důkazu)
• popis tečného prostoru (Věta 21.16)
• vlastnosti vektorového součinu (Věta 21.17)
• Jordanova věta (Věta 21.20) (bez důkazu)
• Gaussova věta o divergenci (Věta 21.22) (bez důkazu)
• Greenova věta (Věta 21.23)
• Stokesova věta (Věta 21.26) (bez důkazu)
• věta o potenciálu (Věta 21.27)
• hlavní věta teorie pole (Věta 21.28)
Absolutně spojité funkce a funkce s konečnou variací.
• míra vzoru a obrazu (Věta 22.1)
• derivace monotónní funkce (Věta 22.2)
• integrál derivace monotónní funkce (Věta 22.3)
• vztah omezené variace a monotonie (Věta 22.4)
• vlastnosti funkcí s omezenou variací (Věta 22.5)
• Luzinova N-vlastnost (Věta 22.8)
• integrál derivace absolutně spojité funkce (Věta 22.9)
• neurčitý Lebesgueův integrál (Věta 22.10)
Fourierovy řady.
• Fourierovy vzorce (Věta 23.1)
• o částečných součtech Fourierovy řady (Věta 23.2)
• Riemannovo–Lebesgueovo lemma (Věta 23.3)
• Riemannova věta o lokalizaci (Věta 23.4)
• Diniovo kritérium (Věta 23.5)
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důsledky Diniova kritéria (Věta 23.6)
Jordanovo–Dirichletovo kritérium (Věta 23.7) (bez důkazu)
Fejérova věta (Věta 23.8)
Weierstrassova věta - trigonometrická verze (Věta 23.9)
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Vzorové zadání písemné části zkoušky
Příklad 1. Nalezněte maximální řešení soustavy diferenciálních rovnic
x0 = 2x − 2y + z + et
y 0 = −x + 2y − z
z 0 = −2x + 3y − z,
splňující počáteční podmínku x(0) = 1, y(0) = 0, z(0) = 0.

(10 bodů)

Příklad 2. Spočtěte obsah stěny nádoby tvaru rotačního paraboloidu

1 2
M = {[x, y, z] ∈ R3 , z =
x + y 2 , x2 + y 2 ≤ 1}.
(15 bodů)
2
Příklad 3. Spočtěte křivkový integrál
Z
(2a − y, x) · dc,
c

kde c je cykloida, zadaná parametricky
x = a(t − sin t),

y = a(1 − cos t),

jejíž orientace je dána touto paramaterizací, a kde a > 0.

t ∈ [0, 2π],
(15 bodů)

Příklad 4. Rozviňte funkci
f (x) = e−2x , x ∈ (0, π],
do sinové Fourierovy řady na R. Rozhodněte, zda řada konverguje bodově na R, a pokud ano,
určete její součet. Pomocí této řady sečtěte číselnou řadu
∞
X
2k + 1
.
(10 bodů)
(−1)k
4 + (2k + 1)2
k=0

8

Vzor zadání zkušebních otázek pro ústní část zkoušky
Otázka 1. Napište definici klíčového pojmu: souvislý metrický prostor.
Otázka 2. Napište definici pojmu: absolutně spojitá funkce.
Otázka 3. Napište znění věty: Banachova věta o kontrakci (Věta 20.10).
Otázka 4. Napište znění věty: Dirichletovo–Jordanovo kritérium (Věta 23.10).
Otázka 5. Zformulujte a dokažte větu: derivace monotónní funkce (Věta 22.2).
Otázka 6. Zformulujte a dokažte větu: Vitaliova věta o pokrytí (Věta 21.1).
Otázka 7. Zformulujte a dokažte větu: Riemannovo–Lebesgueovo lemma (Věta 23.3).

