
Seznam v¥t a de�nic, £íslo vºdy odpovídá £íslování v p°ehledu probrané
látky, vysv¥tlivky k poznámkám ohledn¥ znalosti d·kaz· v¥t:

D - p°edpokládá se znalost d·kazu tvrzení,
d - p°edpokládá se znalost d·kazu jedné £ásti tvrzení,
B - bez d·kazu

1 Diferenciální rovnice

De�nice 4 (Oby£ejná diferenciální rovnice).

De�nice 5 (�e²ení ODR).

V¥ta 6 (°e²ení rovnice se separovanými prom¥nnými). D

V¥ta 7 (o lepení pro rovnice se separovanými prom¥nnými). D

V¥ta 8 (°e²ení lineární rovnice 1. °ádu). D

V¥ta 9 (existence a jednozna£nost °e²ení lineární rovnice). B

V¥ta 10 (prostor °e²ení homogenní lineární rovnice). D

De�nice 11 (fundamentální systém).

De�nice 12 (Wronského determinant).

V¥ta 13 (vlastnosti Wronskiánu). D (pozn. jen pro d = 2)

V¥ta 14 (lineární nezávislost a Wronskián). D

V¥ta 15 (variace konstant). B (pozn, je ale pot°eba znát odvození vzore£ku pro
d = 2)

2 �íselné °ady

De�nice 16 (£íselná °ada a její sou£et).

V¥ta 17 (nutná podmínka konvergence °ady). D

V¥ta 18 (srovnávací kritérium). D

V¥ta 19 (limitní srovnávací kritérium). d (pozn. jen provní £ást pro L > 0)

V¥ta 20 (podílové kritérium). D

V¥ta 21 (odmocninové kritérium). B

V¥ta 22 (integrální kritérium). D (pozn. sta£í jen náznak, jak byl na p°edná²ce)

De�nice 23 (absolutní konvergence).

V¥ta 24 (konvergence a absolutní konvergence). D

V¥ta 25 (Leibnizovo kritérium). D

V¥ta 26 (Abelovo a Dirichletovo kritérium). D

De�nice 27 (Cauchy·v sou£in °ad).

V¥ta 28 (sou£in °ad). D
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3 Mocninné °ady

De�nice 29 (mocninná °ada).

V¥ta 30 (polom¥r konvergence). D

V¥ta 31 (derivace mocninné °ady). D

De�nice 32 (Taylorova °ada).

De�nice 33 (reáln¥ analytická funkce).

4 Metrické prostory

De�nice 34 (Metrický prostor).

De�nice 35 (normovaný lineární prostor).

De�nice 36 (limita posloupnosti v metrickém prostoru).

De�nice 37 (ekvivalentní normy a metriky).

V¥ta 38 (spojitost metriky na normy). d (pozn. sta£í d·kaz £ásti pro metriku)

De�nice 39 (okolí, otev°ené a uzav°ené mnoºiny).

De�nice 40 (spojitost v metrickém prostoru).

V¥ta 41 (charakterizace spojitosti). B

De�nice 42 (hromadný a izolovaný bod).

De�nice 43 (vnit°ek uzáv¥r a hranice).

De�nice 44 (limita v metrickém prostoru).

De�nice 45 (kompaktní metrický prostor).

5 Funkce více prom¥nných

De�nice 46 (parciální derivace).

De�nice 47 (totální diferenciál).

V¥ta 48 (vlastnosti totálního diferenciálu). D

V¥ta 49 (parciální derivace a totální diferenciál). d (pozn. sta£í d·kaz první
£ásti o spojitosti)

V¥ta 50 (diferenciál sloºeného zobrazení). D

V¥ta 51 (o st°ední hodnot¥). D
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V¥ta 52 (o implicitní funkci). D (pozn. sta£í jen p°ípad d = m = k = 1)

V¥ta 53 (o zám¥n¥ po°adí derivování). B

De�nice 54 (Taylor·v polynom funkcí více prom¥nných).

V¥ta 55 (Pean·v tvar zbytku). B

V¥ta 57 (nutná podmínka pro extrém). D

De�nice 58 (Hessova matice).

V¥ta 59 (posta£ující podmínka pro extrém). d (pozn. sta£í d·kaz pro p°ípad
pozitivní de�nitnosti)

De�nice 60 (extrémy vzhledem k mnoºin¥).

V¥ta 61 (o Lagrangeových multiplikátorech). D (pozn. jen pro n = 1)

De�nice 62 (kompaktní mnoºina).

V¥ta 63 (kompaktnost v Rd). D (pozn. sta£í pro d = 2)

6 Dodatky

De�nice 64 (úplný metrický prostor).

De�nice 65 (kontrakce na metrickém prostoru).

V¥ta 66 (Banachova v¥ta o kontrakci). D

V¥ta 67 (Picardova). D (pozn. sta£í jen pro d = 1)
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