
Elementárne problémiky, ako aj vážnejšie námety na záverečné práce

Sophomore’s dream

Tento zaujímavý názov práce objasníme trochu neskôr. Bude sa týkať funkcie,
ktorá býva nočnou morou mnohých študentov. Ide o funkciu f : y = xx, prípadne jej
iterácie vyšších rádov. V základnom kurze matematickej analýzy sa s touto funkciou
študenti stretnú pri logaritmickom derivovaní. Cieľom práce je štúdium funkcie f
s niektorými uvedenými možnými smerovaniami:

(i) uviesť základné vlastnosti a preskúmať správanie sa funkcie f ;

(ii) vyšetrovať správanie sa funkcie f pri vyšších deriváciách, hľadanie explicitného
vzťahu pre vyjadrenie

x−x
dn

dxn
xx,

prípadne súvislostí so špeciálnymi číslami (Stirlingove čísla prvého a druhého
druhu a pod.);

(iii) vyšetrovať správanie sa funkcie

Sphd (α, x) =
∫ x

0
tαt dt,

popísať jej charakterizácie, reprezentácie, (asymptotické) rozvoje a nekonečné
rady, atď. Pre zaujímavosť, hodnoty, resp. identity pre Sphd(1, 1) a Sphd(−1, 1)
boli známe už Johannovi Bernoullimu (1667–1748) v roku 1697 a majú
zaujímavý tvar

Sphd(1, 1) = −
∞∑

n=1

(−n)−n, Sphd(−1, 1) =
∞∑

n=1

n−n.

Posledne menovaná funkcia Sphd sa zvykne označovať ako „Sophomore’s dream func-
tion“ práve kvôli dvom zmieneným Bernoulliho výsledkom. Môžeme to preložiť ako
„sen študenta druhého ročníka (sophomore=druhák, doslovne druhoročiak)“, no v an-
glickej literatúre toto spojenie predstavuje aj určitý pocit vyjadrený zhruba „príliš
pekné na to, aby to bola pravda“ – ako to môžeme vidieť na Bernoulliho identitách,
avšak v tomto prípade to aj pravdou je. Ide v podstate o kontrastné slovné spojenie
k tzv. „Freshman’s dream“ spodobeného rovnicou (x+ y)n = xn + yn pre n > 1, teda
tvrdeniu, ktoré je síce pekné, ale žiaľ chybné.

Prvoradým účelom tejto témy je prehĺbenie získaných poznatkov z matematickej
analýzy a ich použitie pri riešení problémov s uvedenou funkciou. Nezanedbateľným
prínosom pre študenta by malo byť aj získanie nových obzorov a zaujímavostí v tejto
oblasti. Preto sa predbežne s automatickým pokračovaním v diplomovej práci ne-
počíta, ale veľa bude závisieť na kvalite a angažovanosti záujemcu, pretože rôznych
zaujímavých identít a nápadov je vždy nadostač.


