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Cieľ predmetu: 
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov farmácie so základmi vyššej matematiky 
a metodikou vedeckého bádania. Predmet zoznámi študentov s metódami diskrétnej 
matematiky, lineárnej algebry, matematickej analýzy, diferenciálneho a integrálneho 
počtu a ich praktickými aplikáciami, ktoré zohľadňujú potreby štúdia povinných 
predmetov magisterského štúdia farmácie. 
 
Stručná osnova predmetu: 
Základy matematickej logiky – výroky a predikáty. Úvod do teória množín – operácie 
nad množinami, množinová algebra. Lineárna algebra – výrazy, rovnice a nerovnice. 
Funkcie – relácie, vlastnosti funkcií, elementárne reálne funkcie. Postupnosti a 
číselné rady – limita postupnosti, mocninové rady, aproximácia funkcie. Diferenciálny 
počet – limita a spojitosť funkcie, derivácia, diferenciál a diferencia. Matematická 
analýza – skúmanie priebehu reálnych funkcií. Integrálny počet – primitívna funkcia, 
neurčitý a určitý integrál a jeho aplikácie. Funkcie viacerých premenných – 
optimalizácia. Obyčajné diferenciálne rovnice a ich aplikácie. Prednášky z predmetu 
Matematika sú doplnené seminárom, kde si študenti overujú teoretické poznatky a 
nadobúdajú zručnosti pri riešení príkladov zameraných na farmaceutické aplikácie. 
 
Literatúra: 
V. Frecer: Matematika pre farmaceutov, UK, Bratislava, 2014. 
M. Šabo: Matematika I, STU, Bratislava, 2009. 
M. Jasem, Ľ. Horanská: Matematika I. Zbierka úloh, Bratislava, STU, 2010. 
K. Rektorys a spol.: Přehled užité matematiky I a II. Prometheus, Praha, 2002. 
J. Eliáš, J. Horváth, J. Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky, I – IV. Alfa, 
Bratislava, 1989. 
 
Spôsob hodnotenia: 
priebežné:       písomné testy 
záverečná skúška:      písomný test 
Jazyk v ktorom sa predmet vyučuje:  slovenský (anglický) 
 
 



Sylaby: 
 
Diskrétna matematika. Výroková a predikátová logika. 
 
Teória množín. Definícia množiny, operácie nad množinami. 
 
Funkcie. Čísla, absolútna hodnota, intervaly, definícia funkcie a graf funkcie. 
Algebrické rovnice s reálnymi koeficientmi. Elementárne funkcie. Reálne funkcie 
reálnej premennej.  
 
Postupnosti a číselné rady. Postupnosti reálnych čísel. Limita postupnosti.  
Nekonečné číselné rady a mocninové rady. Interval konvergencie. 
 
Limita a derivácia. Limita a spojitosť a diferencovateľnosť funkcie. Diferenciál. 
Taylorova veta a Taylorov rozvoj. Lagrangeova veta. L'Hospitalovo pravidlo. 
Monotónnosť, konvexnosť, konkávnosť funkcie, inflexný bod, lokálne extrémy 
funkcie. Asymptoty. Interpolácia. 
 
Integrálny počet. Primitívna funkcia, neurčitý, určitý a nevlastný integrál. Integrál 
ako funkcia hornej hranice. Substitučná metóda výpočtu a metóda per partes. 
Newtonov-Liebnitzov vzorec. Aplikácie určitého integrálu na výpočet plôch a 
povrchov a objemov rotačných telies. 
 
Funkcie viacerých premenných. Parciálna derivácia, totálna derivácia a totálny 
diferenciál. Viacnásobný integrál. Extrémy funkcií viacerých premenných. 
Optimalizácia. Metóda Lagrangeových multiplikátorov. 
 
Diferenciálne rovnice. Všeobecné a partikulárne riešenie obyčajných 
diferenciálnych rovníc 1. rádu. Lineárna, homogénna, Bernoulliho, exaktná 
a separovateľná diferenciálna rovnica. Numerické metódy riešenia. 
 
Aplikácie diferenciálnych rovníc 1. rádu. Rast a rozpad, zohrievanie a chladenie, 
koncentrácia roztoku v prietokovom systéme, modelovanie farmakokinetiky liečiv. 
 
 


