
APLIKOVANÁ MATEMATIKA

1. Diferenciální rovnice:
– Existence a jednoznačnost ře�ení počáteční úlohy obyčejné diferenciální rovnice.
– Lineární diferenciální systémy (homogenní a nehomogenní systémy, vlastnosti ře�ení).
– Autonomní diferenciální systémy, typy stacionárních bodů dvourozměrného systému.
– Stabilita stacionárního ře�ení systému obyčejných diferenciálních rovnic, linearizace.
– Parciální diferenciální rovnice (počáteční a okrajový problém, lineární rovnice 2. řádu).
– Eliptické rovnice (Laplaceova rovnice, harmonické funkce).
– Hyperbolické rovnice (rovnice struny, smí�ený problém, separace proměnných).
– Parabolické rovnice (Cauchyův problém pro rovnici vedení tepla, Fourierova metoda pro smí�ený problém).
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2. Funkcionální analýza:
– Topologické vektorové prostory (definice, příklady a základní vlastnosti).
– Lokálně konvexní prostory, konvexní mno�iny.
– Hahnova - Banachova věta, věty o oddělitelnosti.
– Fréchetovy prostory, Banachova věta o inverzním zobrazení, věta o uzavřeném grafu.
– Omezené mno�iny, omezené operátory, Banachova - Steinhausova věta.
– Základy konvexní analýzy (konvexní funkce, dualita).
– Normované prostory (definice a příklady, Kolmogorovova věta o normovatelnosti).
– Hilbertovy prostory (skalární součin, ortogonální projekce, Hilbertova báze, ortogonalizace).
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3. Matematické metody ve fyzice a technice:
– Rungeova-Kuttova metoda ře�ení Cauchyova problému pro obyčejné diferenciální rovnice.
– Metoda sítí pro ře�ení okrajového problému.
– Kontraktivní operátory, Banachova věta, metoda přímé iterace.
–  Funkcionály v Hilbertově prostoru, věta o minimu kvadratického funkcionálu, variační formulace okrajové

úlohy.
– Ritzova metoda, pojem konečného prvku.
– Polynomiální aproximace, metoda nejmen�ího součtu čtverců.
– Splajnová interpolace.
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