MATEMATICKÁ ANALÝZA 1, NMMA101, ZIMNÍ SEMESTR 20162017
POPIS PEDM TU A INFORMACE K ZÁPOTU A KE ZKOUCE
LUBO PICK

Popis p°edm¥tu
Jde o první £ást £ty°semestrálního základního kursu matematické analýzy. V¥nuje se zejména
základ·m diferenciálního po£tu. 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 prvního 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.

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

• v úterý 17.01. 2017 v 08:30 v posluchárn¥ K1,
• v úterý 24.01. 2017 v 08:30 v posluchárn¥ K1,
• v pond¥lí 30.01. 2017 v 08:30 v posluchárn¥ K1,
• v úterý 14.02. 2017 v 08:30 v posluchárn¥ K1,
• v pátek 17.03. 2017 ve 14:00 v posluchárn¥ K1.

Date

: 17. února 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 posluchárn¥ K1 bude v dob¥ konání písemné £ásti zkou²ky vyv¥²en zasedací po°ádek. Prosíme
studenty, aby se dostavili nejpozd¥ji v 08:15 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 (index, OP, P, pas a podobn¥).
Písemná £ást zkou²ky bude obsahovat £ty°i p°íklady z následujících partií matematické analýzy:

•
•
•
•

výpo£et limity posloupnosti (10 bod·),
výpo£et limity reálné funkce jedné reálné prom¥nné (10 bod·),
vy²et°ení konvergence £íselné °ady (10 bod·),
vy²et°ení pr·b¥hu reálné funkce jedné reálné prom¥nné (20 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 120 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 zkou²ku 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, a to v den následující po písemce.

Ústní £ást zkou²ky pro poslední termín se bude konat v pátek 31.03. od 14:00 v
posluchárn¥ K1. Tento £as bude pro v²echny studenty závazný, po£ítejte tedy s tím p°i plánování
rozvrhu zkou²ek. 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 den po písemné £ásti zkou²ky 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. Spo£t¥te limitu posloupnosti

lim n

1+
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1
n
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(10 bod·)

P°íklad 2. Vy²et°ete konvergenci £íselné °ady
∞
X

1
n
+
1
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v závislosti na parametru x ∈ R, x ≥ 0.
P°íklad 3. Spo£t¥te limitu funkce



log n
3+
n

n

xn

(10 bod·)

√
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.
lim
x→0
x2

(10 bod·)

P°íklad 4. Vy²et°ete pr·b¥h funkce
(
f (x) =


exp − sin12 x ,
0,

x ∈ R \ {kπ; k ∈ Z};
x ∈ {kπ; k ∈ Z}.

(20 bod·)

Vzor zadání ústní £ásti zkou²ky
Otázka 1. Napi²te denici klí£ového pojmu: £áste£ný sou£et °ady, sou£et °ady, £len °ady, konvergentní °ada, divergentní °ada.
Otázka 2. Napi²te denici pojmu: hromadná hodnota posloupnosti.
Otázka 3. Napi²te zn¥ní v¥ty: Archimédova vlastnost reálných £ísel (V¥ta 1.8).
Otázka 4. Napi²te zn¥ní v¥ty: Heineova v¥ta (V¥ta 4.3).
Otázka 5. Zformulujte a dokaºte v¥tu: vztah derivace a spojitosti (V¥ta 5.1).
Otázka 6. Zformulujte a dokaºte v¥tu: d'Alembertovo podílové kritérium (V¥ta 3.7).
Otázka 7. Zformulujte a dokaºte v¥tu: Lagrangeova v¥ta (V¥ta 5.7).
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Seznam klí£ových pojm·.
•
•

kartézský sou£in, binární relace, zobrazení, deni£ní obor, obor hodnot
prosté zobrazení, zobrazení na, bijekce, restrikce, sloºené zobrazení, inverzní zobrazení,
obraz mnoºiny, vzor mnoºiny

•
•
•
•

maximum, minimum, supremum, inmum (i v roz²í°eném smyslu) mnoºiny reálných £ísel
mnoºina kone£ná, nekone£ná, spo£etná a nespo£etná
limita posloupnosti (vlastní i nevlastní), limes superior, limes inferior
konvergentní posloupnost, divergentní posloupnost, monotónní posloupnost, vybraná posloupnost

•
•
•
•
•
•
•

okolí bodu v£etn¥ nevlastních bod·, jednostranné okolí, prstencové okolí
£áste£ný sou£et °ady, sou£et °ady, £len °ady, konvergentní °ada, divergentní °ada
limita funkce v£etn¥ jednostranných limit ve vlastním i nevlastním bod¥
spojitost funkce v bod¥ (i jednostranná), spojitost funkce na intervalu
extrémy funkce na dané mnoºin¥ (ostré i neostré, lokální i globální)
derivace a jednostranné derivace reálné funkce v bod¥ (vlastní i nevlastní)
konvexní funkce, konkávní funkce, inexní bod

Seznam poºadovaných denic.
Úvod.
•

výrok, negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, výroková forma, nutná podmínka, posta£ující podmínka

•

prázdná mnoºina, neprázdná mnoºina, podmnoºina, vlastní podmnoºina, inkluze, sjednocení, pr·nik, disjunktní mnoºiny, rozdíl mnoºin

•
•
•

poten£ní mnoºina, mnoºiny stejné a men²í nebo rovné mohutnosti
zdola omezená mnoºina, shora omezená mnoºina, omezená mnoºina
horní závora, dolní závora

Posloupnosti reálných £ísel.
•
•

shora omezená posloupnost, zdola omezená posloupnost, omezená posloupnost
neklesající posloupnost, nerostoucí posloupnost, rostoucí posloupnost, klesající posloupnost, ryze monotónní posloupnost

•
•

roz²í°ená reálná osa
otev°ený interval, uzav°ený interval, polouzav°ený interval, krajní bod intervalu, vnit°ní
bod intervalu

•
•
•

£íslo

e

hromadná hodnota posloupnosti
Bolzanova  Cauchyova podmínka pro posloupnosti

ady reálných £ísel.
•

absolutn¥ konvergentní °ada, neabsolutn¥ konvergentní °ada

Reálné funkce jedné reálné prom¥nné.
•

rostoucí funkce, klesající funkce, nerostoucí funkce, neklesající funkce, monotónní funkce,
ryze monotónní funkce

•
•
•

sudá funkce, lichá funkce, periodická funkce
funkce shora omezená, zdola omezená, omezená na dané mnoºin¥
Dirichletova funkce, Riemannova funkce, konstantní funkce

Derivace a elementární funkce.
•

exponenciální funkce, p°irozený logaritmus, logaritmus o obecném základu, obecná moc-

nina, n-tá odmocnina
• goniometrické funkce, cyklometrické
• n-tá derivace funkce v bod¥
• te£na ke grafu funkce v bod¥

funkce
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•
•

ryze konvexní funkce na intervalu, ryze konkávní funkce na intervalu
asymptota funkce

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

de Morganova pravidla (V¥ta 1.1)
CantorovaBernsteinova v¥ta (V¥ta 1.2) bez d·kazu
Cantorova v¥ta (V¥ta 1.3) bez d·kazu
vlastnosti spo£etných mnoºin (V¥ta 1.4) bez d·kazu
existence inma (V¥ta 1.6)
existence celé £ásti reálného £ísla (V¥ta 1.7)
Archimédova vlastnost reálných £ísel (V¥ta 1.8)
existence

n-té

odmocniny (V¥ta 1.9) bez d·kazu

hustota racionálních £ísel v

R

(V¥ta 1.10)

Posloupnosti reálných £ísel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednozna£nost limity posloupnosti (V¥ta 2.1)
posta£ující podmínka pro existenci limity posloupnosti (V¥ta 2.2)
vztah konvergence a omezenosti posloupnosti (V¥ta 2.3)
limita vybrané posloupnosti (V¥ta 2.4)
limita posloupnosti a aritmetické operace (V¥ta 2.5)
limita sou£inu £len· omezené posloupnosti a posloupnosti s nulovou limitou (V¥ta 2.6)
limita posloupnosti a absolutní hodnota (V¥ta 2.7)
limita posloupnosti a uspo°ádání (V¥ta 2.8)
o dvou stráºnících pro posloupnosti (V¥ta 2.9)
nevlastní limita posloupnosti a jednostranná omezenost (V¥ta 2.11)
v¥ta o and¥lovi (V¥ta 2.12)
v¥ta o ¤áblovi (V¥ta 2.13) bez d·kazu
zm¥na kone£n¥ mnoha £len· posloupnosti (V¥ta 2.14)
limita posloupnosti a aritmetické operace podruhé (V¥ta 2.15) bez d·kazu
nevlastní limita podílu (V¥ta 2.16)
limita monotónní posloupnosti (V¥ta 2.17)
Cantor·v princip vloºených interval· (V¥ta 2.18)
Bolzanova  Weierstrassova v¥ta (V¥ta 2.19)
o vztahu limity, limes inferior a limes superior (V¥ta 2.20)
vztah limes superior, limes inferior a hromadných hodnot (V¥ta 2.21)
Bolzanova  Cauchyova podmínka pro posloupnosti (V¥ta 2.22)
Borelova v¥ta (V¥ta 2.23)

ady reálných £ísel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nutná podmínka konvergence °ady (V¥ta 3.1)
Bolzanova-Cauchyova podmínka konvergence °ady (V¥ta 3.2)
°ady a aritmetické operace (V¥ta 3.3)
srovnávací kritérium (V¥ta 3.4)
limitní srovnávací kritérium (V¥ta 3.5)
Cauchyovo odmocninové kritérium (V¥ta 3.6)
d'Alembertovo podílové kritérium (V¥ta 3.7)
Raabeovo kritérium (V¥ta 3.8) bez d·kazu
kondenza£ní kritérium (V¥ta 3.9)
o konvergenci °ady

P

n−α

(V¥ta 3.10)

Abelova parciální sumace (Lemma 3.11)
Abelovo-Dirichletovo kritérium (V¥ta 3.12)
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•
•

Leibnizova v¥ta (V¥ta 3.13)
vztah absolutní konvergence a konvergence °ady (V¥ta 3.14)

Reálné funkce jedné reálné prom¥nné.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednozna£nost limity funkce (V¥ta 4.1) bez d·kazu
vztah limity funkce a jednostranných limit (V¥ta 4.2) bez d·kazu
Heineova v¥ta (V¥ta 4.3)
Heineova v¥ta pro spojitost (V¥ta 4.4) bez d·kazu
aritmetika limit funkcí (V¥ta 4.5) bez d·kazu
limita sloºené funkce (V¥ta 4.6)
vlastní limita funkce a omezenost (V¥ta 4.7)
limita funkce a uspo°ádání (V¥ta 4.8) bez d·kazu
spojitost a artimetické operace (V¥ta 4.9) bez d·kazu
o dvou stráºnících pro funkce (V¥ta 4.10) bez d·kazu
o and¥lovi pro funkce (V¥ta 4.11) bez d·kazu
o ¤áblovi pro funkce (V¥ta 4.12) bez d·kazu
limita monotónní funkce (V¥ta 4.13)
Bolzanova v¥ta o nabývání mezihodnot (V¥ta 4.14)
spojitý obraz intervalu (V¥ta 4.15)
existence extrém· (V¥ta 4.16)
omezenost spojité funkce na uzav°eném intervalu (V¥ta 4.17)
spojitost inverzní funkce (V¥ta 4.18)

Derivace a elementární funkce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vztah derivace a spojitosti (V¥ta 5.1)
aritmetika derivací (V¥ta 5.2)
derivace sloºené funkce (V¥ta 5.3)
derivace inverzní funkce (V¥ta 5.4)
nutná podmínka existence extrému (V¥ta 5.5)
Rolleova v¥ta (V¥ta 5.6)
Lagrangeova v¥ta (V¥ta 5.7)
vztah derivace a monotonie (V¥ta 5.8)
Cauchyova v¥ta (V¥ta 5.9)
l'Hospitalova pravidla (V¥ta 5.10), d·kaz pouze £ásti (a)
v¥ta o limit¥ derivací (V¥ta 5.11)
zavedení exponenciální funkce (V¥ta 5.12), d·kaz pouze podmínky (E2)
vlastnosti exponenciální funkce (V¥ta 5.13)
existence a jednozna£nost exponenciální funkce (V¥ta 5.14)
vlastnosti logaritmu (V¥ta 5.15), d·kaz pouze podmínky (L7)
základní vlastnosti sinu a kosinu (V¥ta 5.16) bez d·kazu
vlastnosti funkcí

sin

a

cos(V¥ta

5.17) bez d·kazu

jednozna£nost sinu a kosinu (V¥ta 5.18) bez d·kazu
vlastnosti funkce tangens (V¥ta 5.19) bez d·kazu
vlastnosti funkce kotangens (V¥ta 5.20) bez d·kazu
vlastnosti cyklometrických funkcí (V¥ta 5.21) bez d·kazu
ekvivalentní podmínky pro konvexitu (Lemma 5.22)
vztah konvexity a existence jednostranných derivací (V¥ta 5.23)
vztah konvexity a spojitosti (V¥ta 5.24)
vztah druhé derivace a konvexity (V¥ta 5.25)
nutná podmínka pro inexi (V¥ta 5.26)
posta£ující podmínka pro inexi (V¥ta 5.27)
tvar asymptoty (V¥ta 5.28)

