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Díl 14: Analýza – Derivace 

MATEMATIKA 
Derivace je nejdůležitější limitou ze všech. Poprvé používaná Leibnizem a Newto-
nem, precizovaná mnohem později. Stejně jako v předchozím díle seriálu uvedu, že 
kromě exaktní definice s epsilonem a deltou je důležitá intuitivní představa o hodnotě 
podílu ∆y/∆x pro malá ∆x, nalézající svůj obraz mj. v zápisu dy/dx. 

V tomto díle seriálu vytvoříme program, který bude počítat hodnotu podílu ∆y/∆x pro 
postupně se zmenšující ∆x. Za účelem porovnání bude zobrazena také hodnota 
derivace vypočtená dle analyticky odvozeného vzorce. Pro konkrétnost budeme 
pracovat s funkcí y = sin x, která se derivuje na y‘ = cos x. 

 

KONCEPČNÍ OTÁZKY PROGRAMU 

• Pro zadanou hodnotu x začneme s ∆x na hodnotě x / 10 a v každém kroku 
tuto hodnotu snížíme na polovinu. Speciálně pro x = 0 nastavíme výchozí ∆x 
např. na hodnotu 0,1. 

• Počet iterací musí být přiměřený vzhledem ke konečné přesnosti reprezentace 
desetinných čísel v počítači. 

• Výpočet funkční hodnoty a výpočet derivace funkce dle vzorce umístíme do 
samostatných podprogramů za účelem snadnějšího přizpůsobení programu 
pro jinou funkci. 



TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

• Pro zmenšení hodnoty na polovinu lze s výhodou použít operátoru složeného 
přiřazení. Zápis a /= b; znamená v jazyce C# totéž, co a = a / b; 

• Pro určení výchozí hodnoty ∆x lze použít tzv. ternární operátor ?:, jehož 
výstupem je buď hodnota před dvojtečkou, nebo za dvojtečkou, v závislosti na 
vyhodnocení podmínky před otazníkem. 

• Goniometrické funkce sinus a kosinus se vypočtou voláním Math.Sin, resp. 

Math.Cos. 

ŘEŠENÍ 

Uvádím zdrojový kód Form1.cs.  

using System; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Derivace 

{ 

  public partial class oknoProgramu : Form 

  { 

    public oknoProgramu() 

    { 

      InitializeComponent(); 

    } 

 

    // Následující dva podprogramy změňte při změně derivované funkce 

    private double PočítanáFunkce(double x) 

    { 

      return Math.Sin(x); 

    } 

 

    private double DerivacePočítanéFunkce(double x) 

    { 

      return Math.Cos(x); 

    } 

 

    private void tlačítkoSpočti_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

      try 

      { 

        // Zjisti x 

        double x = Convert.ToDouble(poleX.Text); 

 

        // Výchozí hodnoty 

        string výsledek = ""; 

        double deltaX = x == 0 ? 0.1 : x / 10; 

 



        // Postupně zmenšuj deltaX 

        for (int i = 0; i < 30; i++) 

        { 

          // Spočti Delta Y / Delta X 

          double x2 = x + deltaX; 

          double deltaY = PočítanáFunkce(x2) - PočítanáFunkce(x); 

          double podíl = deltaY / deltaX; 

 

          // Přidej k výsledku 

          výsledek += podíl.ToString() + Environment.NewLine; 

 

          // Zmenši krok 

          deltaX /= 2; 

        } 

 

        // Spočti derivaci dle vzorce 

        double derivace = DerivacePočítanéFunkce(x); 

 

        // Zobraz výsledky 

        poleHodnoty.Text = výsledek; 

        poleDerivaceDleVzorce.Text = derivace.ToString(); 

      } 

      catch 

      { 

        poleHodnoty.Text = null; 

        poleDerivaceDleVzorce.Text = null; 

      } 

    } 

  } 

} 

V odkazech na konci najdete také kompletní projekt pro Visual C#. Spustitelný .EXE 

soubor z podsložky bin/debug využijete i v případě, že toto vývojové prostředí na 

svém počítači nemáte. K běhu zmíněného .EXE souboru je na cílovém počítači 
zapotřebí přítomnost .NET Framework 3.5 (pokud není u vás nainstalován, stáhněte 
si jej zdarma ze stránek společnosti Microsoft, viz odkazy na konci). 

KAM DÁL V PROGRAMU 
Stejně jako v předchozím dílu i zde je možno posloupnost hodnot zobrazit v grafu za 
účelem ještě názornějšího zobrazení konvergence. 

MATEMATICKÁ POZNÁMKA 
Na posloupnosti výstupních hodnot si lze všimnout, že při přílišném zjemnění kroku 
hodnoty začnou divergovat. To je důsledkem konečné přesnosti výpočtů v počítači. 
Jde současně o pěknou ilustraci toho, že numerická matematika není tak úplně 
jednoduchá a právem se jedná o samostatné odvětví matematiky. 

ODKAZY 

• Kompletní projekt Derivace pro Visual C# 

• .NET Framework 3.5 



 

PROGRAMOVÁNÍ NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ 
Chcete se naučit programovat nebo se v programování zdokonalit? Akreditované 
počítačové kurzy společnosti moderníProgramování mohou být vaší správnou 
volbou. Na kurzech se učíte prakticky, lektor vám pomáhá překonat problémová 
místa, na cokoli se můžete zeptat. 

Prozkoumejte nabídku kurzů na http://www.moderniprogramovani.cz/kurzy/  

Základní řada programovacích kurzů: 

• Programování pro začátečníky 

• Programování v .NET/C# pro středně pokročilé 

• Programování v .NET/C# pro pokročilé 

Programujeme na nové platformě, v novém jazyce: 

• Přecházíme na Javu 

• Přecházíme na .NET/C# 

Databáze 

• Databáze a SQL pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Databázové aplikace na platformě .NET/C# 

Web 

• Tvorba webu, HTML a CSS pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Základy webových aplikací ASP.NET 

• Pokročilé webové aplikace ASP.NET 

 


