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Matematika Úvod

Úvod
Matematika je dílem věda, dílem filosofie a dílem pravda; všemi z nich zároveň a žádnou úplně.
Věda je část filosofie využívající exaktní metody, tedy především důkazy na základě definic a 

axiomů - výroků, které se nedokazují jsouce považovány za výchozí. Každá věda musí mít výchozí 
předpoklady,  avšak je nutné si  uvědomit,  že  axiom není dogma; není  jakkoliv  zakázáno axiom 
zpochybnit, ačkoliv se to většinou neděje vzhledem k jeho charakteru.

Filosofie je dnes zpravidla chápána jako filosofie bez vědecké části, jež se z ní vydělila. Obecně 
je cílem filosofie hledání pravdy, k němuž používá otázky jdoucí do stále větší hloubky a odvažující 
se zpochybnit i pravdivost domněnek, jež jsou považovány za jednoznačně platné. Zatímco vědy 
zkoumají především materiální svět, filosofie jako celek je podstatně obecnější; filosofické závěry 
však, pokud nejsou exaktně odvozeny nebo ověřeny vědeckým experimentem, nelze jednoznačně 
prokázat. Jelikož matematika zkoumá svět hlavně z abstraktního pohledu, jejž právě ona vnáší do 
přírodních věd, je z nezanedbatelné části také filosofií.

Cílem filosofie, a to i vědy, je hledání pravdy. Ale matematika sama, jak jsem na začátku řekl, je 
částečně pravdou, a tak vlastně svým způsobem hledá sebe samu; přesněji řečeno, lidé zabývající se 
částmi vědeckou a filosofickou se snaží nalézt pravdu v matematice ukrytou. Základem matematiky 
je  odvozování  od  jednoduchých  axiomů,  snad  až  nezpochybnitelných,  tedy  hlavně  ze  sčítání 
přirozených  čísel,  takže  1 + 1 = 2;  jsem  přesvědčen  (ale  mohu  se  v  tom  mýlit),  že  dáme-li 
dohromady 1 a 1 hmotnou věc, budeme mít, pokud jsme nezanedbali žádný ovlivňující faktor, vždy 
2 tyto hmotné věci. Ovšem i kdyby to nebyla pravda, nejednalo by se o chybu matematiky jako 
takové, nýbrž filosofické úvahy. Obdobně chybný závěr, třeba i všeobecně rozšířený, který by byl 
způseben  nesprávným  odvozením  či  chybným  důkazem,  není  chybou  matematiky,  nýbrž  její 
vědecké části, zkrátka člověka. Matematika tedy platí vždy, je za všech okolností stejná, neměnná, a 
proto je částečně pravdou. Avšak stále platí  známá charakteristika:  Pravdu můžeme poznat,  ale  
nikdy ji  nemůžeme nezpochybnitelně prokázat. Ačkoliv se totiž matematika jako taková nemůže 
mýlit,  člověk,  který ji zkoumá s využitím vědeckých a filosofických nástrojů, chybuje poměrně 
často, a tak si nikdy nebude moci být jist, že matematiku zcela poznal.

Rád také říkám, že matematika je matka věd a nejvyšší magie.
Matkou věd je proto, že z ní vycházejí veškeré exaktní vědy a neobejde se bez ní také většina 

filosofických -  méně exaktních  -  oborů.  Nabízí  nejen  prostředky pro výpočty,  ale  je  základem 
abstraktního uvažování, bez nějž se neobejdou ani odborníci přes humanitní obory.

Nejvyšší magií je proto, že je částečně pravdou.  Magie je taková oblast lidského působení, pro 
niž jsou potřeba znalosti, jež drtivá většina lidí nemá, a proto ji může vykonávat jen menšina lidí. 
Ačkoliv  se  nad  tím  běžně  nezamýšlíme,  magiemi  jsou  i  vědy  a  magií  je  rovněž  matematika. 
Matematika se však od všech ostatních magií liší právě tím, že je částečně pravdou, a proto funguje 
vždy - nezávisle na okolnostech daných přírodními podmínkami, nebo na podpoře od duchovních 
sil, ať už v ně věříte, či nikoliv.

Myslím,  že  to,  jak  jsem  výše  matematiku  charakterizoval,  dostatečně  vysvětluje,  proč  se 
domnívám, že je pochopení matematiky nezbytné pro skutečně vzdělaného člověka, a to ať už se 
chce věnovat vědám přírodním, společenským, nebo být prostě člověkem s nadhledem.

Degradovat  matematiku  na  pouhá čísla,  vzorečky,  výpočty,  nebo  dokonce  jen  na  nástroj  ke 
komunikaci vědců mezi sebou, je podle mě hloupé, až přímo hříšné. Číslo je pouhý nástroj, který 
matematika používá, aby mohla být aplikována do konkrétního světa a pochopena námi - lidmi, ale 
ačkoliv je v našem pojetí vlastně založena na sčítání přirozených čísel, sama o sobě čísla snad ani 
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nepotřebuje. Možnost výpočtů, ať už jednoduchých nebo složitých, je zajisté důležitá věc, kterou 
přispívá  do  našeho  běžného  praktického  života,  avšak  je  to  jen  benefit,  jejž  nám  poskytuje 
mimochodem a jenž nás vlastně také motivuje, abychom ji dále zkoumali. Její význam je ovšem 
mnohem větší. To nejdůležitější, co nám dává, je abstraktní uvažování, které je naprostým základem 
logického uvažování - abstraktizace, vyřešení problému na obecné úrovni a zpětná konkretizace - to 
je postup, kterým můžeme vyřešit jednoduchou slovní úlohu v hodině matematiky, ale také zobecnit 
historii a aplikovat ji na situaci v současnosti, abychom správně předpověděli budoucnost. No a 
díky zkoumání abstraktní části světa nás může značně přiblížit k odpovědím na odvěké filosofické 
otázky, posunout nás k úplně jinému pohledu, zase o trochu blíž oné jediné absolutní pravdě; jen je 
zapotřebí ji co nejlépe pochopit. Kdo ví, čeho jednou díky ní, nejvyšší magii, budeme schopni a 
čemu budeme rozumět.

I kdybyste snad nechtěli hledat pravdu a abstraktní uvažování vás nelákalo, je tu ještě jedna věc, 
kterou  matematika  nabízí,  a  to  nepřeberné  množství  příkladů a  úloh,  jež  lze  využít  ke  cvičení 
mozku.  Jak  mnoho  z  vás  jistě  ví,  mozek,  podobně jako svalstvo,  má  tu  vlastnost,  že  když  se 
nepoužívá, schází, ochabuje, a naopak, využíváte-li ho intenzivně, jeho schopnosti se zlepšují. Tak 
jako když člověk třeba i s horšími fyzickými předpoklady bude pravidelně cvičit,  může se jeho 
fyzická kondice značně zlepšit a on pak je schopen předvádět i vcelku obstojné sportovní výkony, 
rovněž člověku, který se rozhodne počítat, se časem zlepší jeho rozumové schopnosti. Pokud tedy 
budete  počítat,  budete  mnohem  lépe  myslet  i  v  běžném  životě,  navíc  tím  snížíte  riziko 
Alzheimerovy choroby a možná i dalších nepříjemných onemocnění a také nebudete muset hledat 
kratochvíli v křížovkách či sudoku.

Tyto doplňkové učební texty jsem se rozhodl napsat, abych nabídl nový pohled na matematiku; 
jejich pojetí by mělo být spíše filosofičtější a v souvislostech, protože bez souvislostí nelze se učit 
ničemu,  ani  matematice;  doufám, že  se  mi  podaří,  aby byly přístupnější  čtenáři-laikovi,  než  je 
obvyklé. Konečně i já jsem pouhý laik, který má matematiku jako velkou zálibu, a proto bych sám 
asi ani nemohl napsat opravdovou učebnici. Jako správný doplňkový učební text,  ani tato práce 
nenahrazuje učebnici a nelze se na její obsah odvolávat v případě, že něco neobsahuje, nebo to není 
řečeno  zcela  přesně,  jak  tomu  musí  být  v  učebnici;  díky  tomu  mi  však  povaha  tohoto  textu 
poskytuje větší prostor pro vlastní interpretaci a originální pojetí vysvětlení, které snad někomu 
pomůže zorientovat se v látce, jíž zcela nerozumí nebo si ji chce připomenout.

Uspořádání těchto textů jsem zvolil tematické, aby bylo vhodné jak pro člověka, který příslušnou 
látku teprve probírá ve škole, tak i pro takového, jenž se k ní chce vrátit a osvěžit si ji; domnívám se 
však, že i přibližně v tomto pořadí, kdy jsou jednotlivé tematické celky pěkně pohromadě, by se 
dalo učit  na osmiletých gymnasiích,  a  to  příjemněji  a  efektivněji  než v současnosti,  kdy se na 
vyšším  stupni  probírá  znovu  velká  část  toho,  co  se  učilo  na  stupni  nižším;  bohužel  se  tento 
nesmyslný princip na většině škol tohoto typu ve většině předmětů používá. V sedmi dílech by zde 
mělo být obsaženo shrnutí všeho, co je na osmiletých gymnasiích probíráno.

Jelikož je tato práce určena zejména čtenářům z řad studenstva, dovolím si ještě pár rad ke studiu 
matematiky, jež by jim třeba mohly pomoci:

Největší chybou, kterou lidé dělávají, když se učí matematiku, je, že se snaží představovat si ji 
konkrétně. Jak jsem jasně řekl již ze začátku, matematika zkoumá nejen konkrétní část světa, ale 
hlavně tu abstraktní, čímž se liší od přírodních věd; je tedy jasné, že s konkrétní představou příliš 
nepochodíte, a právě touto nevhodnou snahou je dle mých zkušeností způsobeno nejvíce problémů s 
pochopením  matematiky.  Jestliže  matematika  zkoumá  abstraktní  svět,  který  je  oproti  tomu 
konkrétnímu podstatně rozsáhlejší,  je přece logicky nemožné pochopit  jej  skrze svět  konkrétní. 
Naopak -  matematika  nám má pomoci  skrze  abstrakci  pochopit  konkrétní  svět.  Proto  se  nikdy 
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neptejte, k čemu je to, či ono ve skutečnosti užitečné. S konkrétní představou snadno vystačíte při 
sčítání,  odčítání,  násobení,  dělení  celých  čísel,  možná  i  při  počítání  jednoduchých  rovnic  a  se 
zlomky, prostě na 1. stupni základky; jenže pokud se budete stále snažit o tyto konkrétní představy, 
budou pořád  narůstat  vaše  problémy a  když  se  dostanete  k  funkcím,  logaritmům,  komplexním 
číslům,  začnou  vám připadat  neřešitelné.  Pokud se  takovéto  věci  budete  snažit  pochopit  skrze 
konkrétní představy, prakticky nemůžete uspět. Základem abstraktní představy je nepředstavovat si 
nic konkrétního - nic víc, než to, s čím zrovna opravdu pracujete a s čím to - zcela všeobecně - 
souvisí; jestliže tedy počítáte s  x, je to  x, když počítáte s  y, berte ho jako y. Nic víc a nic míň. Je 
jedno, že ještě před chvílí se jednalo o počet jabloní a počet hrušní a za chvíli se k nim zase vrátíte; 
teď máte x a y. Zítra stejnou rovnici klidně použijete pro něco úplně jiného. V tom je to kouzlo.

A ještě jedna, mnou často opakovaná, věc. Matematiku se můžete naučit, můžete ji pochopit, ale 
hlavně si ji musíte napočítat. Když máte napočítáno, naučíte se ji a když se nad ní zamyslíte, časem 
určitě přijde i to pochopení; naopak pokud umíte, chápete, ale nepočítáte, budete stále dělat chyby a 
nebudete si moci být jisti svými výpočty. Pokud si třeba myslíte, že se nelze zbavit numerických 
chyb, které naděláte v každé písemce, velmi se mýlíte; když máte napočítáno, takové chyby se 
dopustíte jen výjimečně. Skrze pravidelné počítání (podle mě by mohlo stačit tak 5 příkladů týdně, 
nebo, dejme tomu, nějaká přiměřená dávka před písemkou) se dobrý matematik může zbavit svých 
nedostatků třeba v podobě numerických chyb a každou látku si kvalitněji zažít, méně nadaný se pak 
každopádně posune  na o něco vyšší  úroveň.  Pokud mu snad dělá  problémy špatná  známka,  je 
počítání nejlepší (a jediná osvědčená) cesta ke zlepšení; nesrovnatelně efektivnější než zírání do 
učebnice.

Takže slova na závěr úvodu:

Počítat, počítat, počítat...

A nemyslet si, že matematika je těžká. Je jen jiná a vyžaduje jiný přístup.
Zkrátka, jak řekl Mistr Yoda: ,,Nevěříš tomu, a proto to nedokážeš!“
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Základní poznatky z matematiky
1. Číselné obory, práce s čísly

1.A. Číselné obory
Číslo  je  nástroj  k  popisu  světa,  a  to  jak  věcí  konkrétních,  tak  abstraktních.  Konkrétní  čísla 

udávají počet, abstraktní čísla (0 a ∞) nepočet.
Číselné obory jsou množiny čísel (viz podkapitola 3), které mají určité stejné vlastnosti. Každý 

ze základních číselných oborů obshuje všechna čísla nižšího oboru a k nim přidává některá čísla, jež 
v něm předtím chyběla. Zkratky číslených oborů si jistě při troše praxe zapamatujete a je to dobré 
udělat co nejdřív, protože obor vám říká, s čím vlastně pracujete a co naopak neuvažujete.

Základní číselné obory jsou tyto:

zkratka název popis čísel v oboru příklad
N přirozená čísla Zastupují konkrétní nerozdělené věci. Umožňují počítat 

pěkně po jedné. Jsou to kladná celá čísla. Stoupají k +∞.
1; 2; 3; 4; 5

Z celá čísla Přidávají k N čísla záporná a 0. Tato čísla již konkrétně 
neexistují. 0 si konkrétně vůbec nelze představit, 

záporná čísla znamenají opačný směr než jejich kladné 
protějšky. Jdou na obě strany od 0 (k +∞ i k -∞).

-2; -1; 0; 1; 2

Q racionální čísla Částečně vyplňují mezery mezi jednotlivými celými 
čísly, ale pouze takovými čísly, která lze vyjádřit formou 

zlomků, takže mezi nimi mezery stále zůstávají, byť 
jsou mnohem menší.

-5/3; -1; 1/2; 
0; 2/3; 2; 

25/8

R reálná čísla Zcela vyplňují mezery mezi čísly. Díky tomu je lze 
zobrazit na přímce a pracovat s nimi zcela abstraktně. 

Nová čísla v tomto oboru nelze vyjádřit zlomkem; jedná 
se typicky o čísla s neukončeným desetinným rozvojem, 

např. některé odmocniny a konstanty.

-9; 0; 4
-3/2; 1/4; 2,5
√2; √11; π; e

C komplexní čísla Rozšiřují čísla na rovinu přidáním druhé osy (říká se jí 
imaginární). Komplexní čísla tak mají dvě složky 

(souřadnice) a uvádějí se v podobě součtu.

3; 1+2i; 
-3+8i; 15-i; 

4i
... Dále můžeme čísla rozšířit přidáním libovolného počtu os na jakýkoliv počet rozměrů. 

Tomu se však zde už nebudeme věnovat a v praxi se to moc nepoužívá.
Dále máme odvozené číselné obory, např. tyto:
N0 - nezáporná celá čísla (obor N rozšířený o 0)
Z─ - záporná celá čísla
R+ - kladná čísla
R0

+ - nezáporná čísla
R0

− - nekladná čísla
Pozn.: Kladná a záporná čísla můžeme rozlišovat pouze v oborech Z, Q a R, protože v nich 
se  čísla  vzdalují  od  0 pouze  ve  2  směrech.  V C  toto  rozdělení  nemá  smysl,  protože 
komplexní čísla se od 0 vzdalují v nekonečně mnoha směrech.

R* - obor R rozšířený o +∞ a -∞
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K oboru R* je záhodno uvést ještě poznámku o tom, co je vlastně nekonečno a +/-∞. Předně je 
nutné poznamenat, že ∞ není konkrétní číslo a nemá ani svůj konkrétní obraz (podobně jako 0), a 
proto s ním většinou nepočítáme. Nula a nekonečno jsou však podle mě největší z dosavadních 
objevů matematiky a pochopení nekonečna je základem pro mnohé zajímavé filosofické myšlenky.

+∞ a -∞ jsou však pouze symboly, nikoliv čísla. Označují směr, v jakém se blížíme k jednomu 
jedinému  nekonečnu.  Abychom  toto  pochopili,  musíme  ustoupit  z  konkrétního  vidění  světa  a 
nesnažit se o fyzickou představu. Konkrétní představa není možná u čísla nula, a stejně tak u čísla 
nekonečno.

Za prvé si musíme uvědomit, že  nekonečno není  ,,hodně velké číslo“.  Je větší než jakékoliv 
reálné číslo. Když pochopíme, co nekonečno je, zjistíme, že se v něm dějí opravdu velmi zajímavé 
věci. Například přímka a kružnice mohou být s nekonečnem totéž - přímka je totiž speciální případ 
kružnice,  jejíž  poloměr je  ∞.  Uvažujeme-li  reálná čísla  a  nekonečno,  můžeme si  představit,  že 
nekonečno  je  na  číselné  ose  (takže  přímce,  takže  nekonečné  kružnici)  naproti  0.  Je  známým 
pravidlem, ovšem většinou nesprávně vysvětlovaným, že nulou nelze dělit. Pravda to je, avšak jen v 
oboru  R,  s  nímž  se  na  základních  školách  pracuje;  nařízení,  že  dělení  nulou  je  zakázané,  je 
přežitkem z dob, kdy byla striktní pravidla velmi oblíbená, a tak se dostala i do matematiky, kam v 
žádném případě nepatří. Pokud R rozšíříme o ∞, už dělit 0 můžeme: Výsledkem dělení jakéhokoliv 
nenulového reálného čísla nulou je nekonečno a naopak dělením jiného čísla nekonečnem dostanete 
vždy nulu.

Tvrdíte, že pokud by měla přímka být zároveň kružnicí, musela by být křivá? Ale ne. Existuje 
matematická  veličina  křivost  (k),  která  je  převrácenou  hodnotou  poloměru  (r).  Je-li  poloměr 

nekonečno, pak k=1
r
= 1

.∞ .
=0 , takže křivost je nula, což znamená, že přímka není křivá, ale 

přesto jde o druh kružnice.
Představa, že nekonečno je protikladem nuly a leží naproti ní, není zcela chybná, jen je neúplná; 

k poloze nekonečna vůči nule lze zaujmout několik přístupů podle potřeby. Například ten, že nula a 
nekonečno leží v témže bodě - vždyť záporná čísla jsou jen představa, ve skutečnosti znamenají jen 
to, že jsme vyrazili na opačnou stranu, a tak, půjdeme-li nekonečně dlouho a skutečná (nekonečná) 
přímka je kružnicí, měli bychom dorazit zpět do místa, odkud jsme vyšli (takže do nuly). Představte 
si to: Vyrazíte z bodu nula; jdete hodinu, den, rok, tisíc let, milion let pořád rovně, a stále se od nuly 
vzdalujete,  budete  se od ní vzdalovat,  i  když  půjdete  miliardu let,  trilion let,  i  když  vymyslíte 
největší číslo, jaké dokážete zapsat, stále se budete vzdalovat. Teprve nikdy, když už nepůjdete moc 
a moc let, ale nekonečně dlouho, dorazíte do bodu  nekonečno. Najednou nebudete jen daleko od 
nuly,  ale  v  bodě naproti  nule.  Ale počkat!  Vždyť to  byste  prošli  jen polovinu přímky,  která  je 
nekonečná, za nekonečně dlouho byste ji přece měli projít celou! Neměli byste tedy být zase v bodě 
nula? Měli. Jste naproti nule, v nule, i ve všech ostatních bodech nekonečné kružnice zároveň. Ale 
nejzajímavější mi přijde ten přístup, že nekonečno a nula jsou ve stejném místě. Dokonce, když nad 
tím budete přemýšlet,  dost možná dojdete k závěru, že nula a nekonečno jsou jistým způsobem 
totéž. Nečekejte, že se vám to podaří hned: chce to opravdu pochopit nulu i nekonečno, zamyslet se 
nad všemi souvislostmi z různých pohledů a pak vám to dojde.

V běžném počítání však význam nekonečna jako takového není příliš důležitý, a my si proto v 
těchto textech vystačíme s oborem R*, obsahujícím vedle reálných čísel +∞ a -∞ - symboly značící, 
že se limitně blížíme k nekonečnu z kladné či záporné strany. S nimi se setkáme zejména u limit 
funkcí.
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1.B. Početní operace
Při práci s čísly využíváme početní operace. Základní početní operace jsou tyto:

sčítání -  naprostý  základ  výpočetní  matematiky;  dáváme  dohromady věci  stejného  druhu  a 
určujeme jejich celkový počet; důležité je, že sčítat lze opravdu jen stejné věci

násobení - vícenásobné sčítání stejného počtu věcí (např. 2+2+2 = 3×2; x+x+x+x = 4x); když 
násobíme  čísla  a  proměnné  nebo jednotky (či  jiné  věci  vyjádřené  písmenem),  není  nutné  psát 
znaménko pro násobení

mocnění - vícenásobné násobení stejného počtu věcí (např. 3×3×3 = 33; z×z×z×z×z = z5)

Že mi tu chybí odčítání, dělení a odmocňování? Ale nechybí. Nejedná se o základní početní 
operace, ale o speciální případy těchto tří, a proto se jim nikdy nebudeme zvlášť, pokud neskrývají 
specifická úskalí.

Odčítání je přičítání čísla opačného.
Dělení je násobení převrácenou hodnotou.
Odmocnění je umocnění na převrácenou hodnotu.

Číslo opačné získáme vynásobením číslem ,,-1“. U reálných čísel to neznamená nic jiného než, 
že číslu změníme znaménko.

Převrácenou  hodnotu získáme tak,  že  číslem vydělíme  ,,1“  (vyjde  ,,1/č“,  kde  ,,č“  je  naše 
původní číslo).

Protože číslo opačné k ,,0“ je ,,0“ a převrácená hodnota ,,1“ je ,,1“, tak se přičtením ,,0“ žádné 
číslo nezmění a vynásobením ,,1“ nebo umocněním ,,1“ se rovněž nezmění.

1.C. Absolutní hodnota
Absolutní hodnota vyjadřuje  velikost.  Každé číslo,  ať reálné,  komplexní nebo jiné, je udáno 

velikostí a  směrem,  totéž  můžeme říci  o  vektoru,  s  nímž se  setkáme později;  v  případě  čísla 
znamená velikost jeho vzdálenost od 0.

U reálných čísel absolutní hodnotu získáme jednoduše tak, že si od záporného čísla odmyslíme 
znaménko,  kladné  číslo  (ani  0)  nezměníme.  V případě  komplexních  čísel  se  velikost  vypočte 
jednoduše podle Pythagorovy věty, čemuž se budeme věnovat později (u vektorů se používá stejný 
vorec).

Absolutní hodnota se značí rovnými závorkami a má tyto základní vlastnosti:
|a| ≥ 0

|a| = |-a|
|a.b| = |a|.|b|

1.D. Dělitelnost
Jednou z největších pomůcek při počítání je rozklad na prvočísla.
Prvočíslo je takové přirozené číslo, které je dělitelné jen ,,1“ a samo sebou.
Dělitelností se rozumí to, že když přirozené číslo vydělíme přirozeným dělitelem, vyjde opět 

přirozené číslo. To číslo je tedy oním druhým dělitelné beze zbytku.
Každé složené číslo (t.j. neprvočíslo) můžeme rozložit na součin prvočísel, což se hodí například 

při krácení zlomků, neboť z prvočíselných rozkladů je ihned vidět největší společný dělitel.

Prvočísla od 1 do 20 jsou tato:
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19.
Nejčastěji  pracujeme  s  prvočísly  do  10.  Rozklad  provádíme  obvykle  tak,  že  složené  číslo 
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postupně dělíme co nejnižšími prvočísly, dokud nám nevyjde součin prvočísel.
K tomu se hodí znaky dělitelnosti, které jsou takovéto:
2 - číslo je sudé
3 - ciferný součet je dělitelný 3
5 - číslo končí na 0, nebo 5
U vyšších prvočísel už jsou znaky dělitelnosti příliš složité, aby mělo smysl je používat, a je 

lepší zkusit, zda je dělení celočíselné.
Příklady rozkladů na prvočísla:

10 = 2.5
27 = 3.9 = 32.3 = 33

1458 = 2.729 = 2.3.243 = 2.32.81 = 2.33.27 = 2.34.9 = 2.36

16150 = 2.8075 = 2.5.1615 = 2.52.323 = 2.52.17.19

Největší  společný  dělitel  je  průnik  prvočísel  v  rozkladech  obou  čísel.  Takže  vybereme  ta 
prvočísla, jež se vyskytují v obou rozkladech - těmi jsou dělitelná obě čísla, jinými ne.

Z  uvedeného  příkladu  na  první  pohled  vidíme,  že  číslo  1458 je  dělitelné  27.  Největším 
společným dělitelem čísel 1458 a 16150 je 2. Číslo 16150 je dělitelné třeba 10, ale také např.  2.52, 
tedy 50.

Pokud chceme sčítat zlomky, hodí se kromě největšího společného dělitele i nejmenší společný 
násobek.  Ten  rovněž  zjistíme  z  prvočíselných  rozkladů.  Je  to  sjednocení  prvočísel  v  obou 
rozkladech,  tedy každé prvočíslo  vezmeme právě jednou, a  to  v největší  mocnině,  v jaké se  v 
rozkladech vyskytuje.

V našem příkladu třeba vidíme, že nejmenší společný dělitel  10 a  1458 je  2.5.36 = 7290,  v 
případě čísel 1 458 a 16 150 to je 2.36.52.17.19 = 11 773 350.

Dále se občas hodí znát znaky dělitelnosti některých složených čísel, zejména těchto:
4 - poslední dvojčíslí je dělitelné 4
8 - poslední trojčíslí je dělitelné 8
9 - ciferný součet je dělitelný 9
10 - číslo končí na 0

1.E. Zlomky
Zlomek je racionální číslo, tedy takové číslo, které můžeme zapsat ve tvaru podílu dvou celých 

čísel (těm říkáme čitatel a jmenovatel).
Hodnota zlomku se nezmění, pokud čitatele i jmenovatele vynásobíme (resp. vydělíme) stejným 

číslem. Tomuto úkonu se říká rozšiřování, resp. krácení.
Rozšiřování je násobení čitatele i jmenovatele stejným číslem a slouží zpravidla k další práci se 

zlomkem (např. ke sčítání zlomků).
Krácení je dělení čitatele i jmenovatele stejným číslem a slouží hlavně k uvedení zlomku na 

základní tvar.
Základní  tvar je  takový tvar  zlomku,  kdy ho  už  nemůžeme více  zkrátit.  Je-li  ve  výsledku 

jakéhokoliv výpočtu zlomek, měl by být vždy uveden v základním tvaru. Základní tvar vypovídá o 
zlomku nejvíc a mnohdy díky němu uvidíme věci, které nám umožní výsledek více zjednodušit, 
nebo nám pomůže při dalších výpočtech.

Zlomky s  absolutní  hodnotou  vyšší  než  1  se  občas  uvádějí  v  podobě  smíšeného  čísla,  kdy 

uvedeme celou část čísla a za ni (bez znaménka) zlomek menší než 1 (např. 1 1
2 ). Toto je však 
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většinou poměrně  nepraktické,  zejména pro další  výpočty,  a  když  už,  je  lepší  převést  číslo  na 
desetinné (předpokládám, že nemusím vykládat, co je desetinné číslo). U složeného čísla je nutné si 
uvědomit, že ačkoliv není uvedeno znaménko početní operace, obě části čísla sčítáme (je to jediný 
případ, kdy neuvedení znaménka neznamená násobení); proto, pokud násobíme číslo zlomkem, je 
vhodné pro přehlednost uvést znaménko násobení.

Sčítání  zlomků provádíme  rozšířením  obou  sčítanců  na  společného  jmenovatele.  Společný 
jmenovatel je nejmenší společnný násobek (viz výše) obou jmenovatelů. Oba čitatele pak dáme nad 
jednu zlomkovou čáru, pod níž je společný jmenovatel, a sečteme je:

1
3
5

2
=2

6
15

6
=215

6
=17

6
Násobení zlomků provádíme vynásobením čitatele s čitatelem a jmenovatele se jmenovatelem, 

tedy:
2
3
⋅3

4
= 6

12
= 1

2
Nebo také můžeme krátit již před násobením, což je praktičtější:

2
3
⋅3

4
=1

1
⋅1

2
=1

2
Převrácenou hodnotu zlomku získáme jednoduše prohozením čitatele a jmenovatele; dělení tak 

provádíme prostě jeho převedením na násobení:
2
3

: 5
4
=2

3
⋅4

5
= 8

15

Složený zlomek je vlastně spojení dvou zlomků. Jedná se tedy o dělení zlomků, a tak při jeho 
zjednodušování  zkrátka  postupujeme  jako  u  dělení:  spodní  zlomek  převedeme  na  převrácenou 
hodnotu a získané činitele vynásobíme:

1
2
2
5

=
1
2⋅

5
2=

5
4

1.F. Poměr
Poměr je v podstatě zlomek, s tím rozdílem, že zatímco zlomek reprezentuje jedno číslo, poměr 

reprezentuje dvě čísla. S poměry můžeme provádět všechny početní operace jako se zlomky, avšak 
je potřeba si uvědomit, zda je vhodné poměr krátit s ohledem na to, co reprezentuje.

Když například řekneme, že
Dolní Počernice vyhrály nad Vršovicemi 4:2,

jedná se o poměr. Je zjevné, že poměr můžeme zkrátit na 2:1 (Počernice vstřelily 2 krát více 
gólů), ale tím bychom ztratili informaci, kolik gólů dal který tým.

Existuje také postupný poměr. To není totéž jako složený zlomek, nýbrž se jedná o poměr více 
než dvou věcí. Vlastně jde o více poměrů zapsaných v jednom. Takový trojitý postupný poměr 
může vypadat např. takto:

první věc : druhá věc : třetí věc
4 : 1 : 3

Jsou to v podstatě 3 poměry v jednom; znamená to:
první : druhá = 4 : 1
druhá : třetí = 1 : 3
první : třetí = 4: 3
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1.G. Přímá a nepřímá úměrnost
Přímá úměrnost je vztah dvou veličin, který lze vyjádřit ve tvaru y = k.x.

Nepřímá úměrnost je vztah dvou veličin, jejž lze vyjádřit ve tvaru y= k
x .

V obou případech  k  ε R (k je libovolné reálné číslo);  k nazýváme  koeficient přímé/nepřímé 
úměrnosti.

V případě přímé úměrnosti y roste lineárně úměrně k růstu x. Grafem je přímka:

(pro k=1)
U nepřímé úměrnosti y klesá úměrně k růstu x. Grafem je hyperbola:

(pro k=1; pro x=0 není funkce v R definována; obecně pro x=0 y=∞)
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2. Procenta

Procento je setina. Při jakémkoliv počítání s procenty je proto nutné si uvědomit hlavně to, že 
symbol ,,%“ znamená ,,÷100“.

Když  například  dostaneme  20  korun  z  50 a  chceme  zjistit,  kolik  je  to  procent,  vydělíme 
jednoduše  nižší  číslo  vyšším.  Vyjde  nám  0,4,  což  v  duchu  vynásobíme 100,  a  tak  zjistíme,  že 
výsledek je 40 %.

Pokud budeme chtít spočítat, kolik je 30 % z 80, uvědomíme si, že 30 % je 0,3, a tím vynásobíme 
80. Takže: 80×0,3 = 24.

Jestliže budeme vědět, že 15 % z celku je 35 a bude nás zajímat, kolik je celek, uvědomíme si, že 
15 % je 0,15, čímž vydělíme známou procentuální část: 35:0,15 = 233,3.

Pokud třeba budeme znát cenu bez DPH (20%), jež bude 140 Kč a budeme chtít vypočítat cenu s 
DPH, zajímá nás celkem 120 % (základ je 100 % + DPH 20 % k tomu), takže základ vynásobíme 
1,2: 140 Kč × 1,2 = 168 Kč.

Ovšem pozor: Jestliže známe cenu s DPH  20 % (např.  200 Kč) a chceme zjistit základ,  není 
základ 80 % z celé ceny, tedy 160 Kč! Zde si musíme uvědomit, že DPH se vypočítává ze základu, 
nikoliv z výsledné ceny, a proto je výsledná cena 120 % a základ 100 %. Takže musíme základní 
cenu vydělit   1,2   a vyjde: 200 Kč : 1,2 = 166,67 Kč.

Obdobou procenta je promile (značí se ‰), s tím rozdílem, že promile je tisícina.

3. Množiny

3.A. Základní pojmy a operace
Množina je soubor prvků, jimiž mohou být čísla, ale také věci, lidé, pojmy...

Při práci s množinami se používají tyto symboly a operace (malá písmena označují prvky, velká 
množiny):

a∈A - a je prvkem množiny A
a∉A - a není prvkem množiny A
A⊂B - A je podmnožinou B

To znamená, že všechny prvky množiny A patří zároveň do množiny B.
A∩B - průnik množin A a B (společné prvky množin A a B)
A∪B - sjednocení množin A a B (všechny prvky, které patří do aspoň jedné z obou množin)
A`B -  rozdíl množin A a B (všechny prvky množiny A, jež nepatří do množiny B)
A'B - doplněk množiny A v množině B (A musí být podmnožinou B; potom se jedná o všechny 

prvky, jež patří do B, ale do A nikoliv)
A=∅ - A je prázdná množina (i prázdná množina je samozřejmě množinou)
Množiny, jež nemají žádný spoječný prvek A∩B=∅ se nazývají disjunktní.

3.B. Vennovy diagramy
Vennův diagram zobrazuje několik podmnožin množiny všech prvků (označována U). Vidíme v 

něm všechny možné průniky všech množin a každý z nich označíme malým písmenem. V zadání 
úlohy přitom jsou hodnoty některých součtů zmíněných průniků a podobné součty máme spočítat. 
Obvykle se to dělá  tak,  že  si  ze známých součtů (mnohdy máme zadánu aspoň jednu hodnotu 
nějakého jednotlivého průniku) vypočteme většinu (příp. všechny) hodnot jednotlivých průniků, z 

- 10 -



Matematika Základní poznatky z matematiky

nichž již snadno spočtítáme hodnoty jednotlivých hledaných součtů.

Příklad - Vennův diagram pro 3 podmnožiny.

3.C. Intervaly
Interval je část množiny reálných čísel, kterou lze zobrazit jako úsečku. Interval tedy obsahuje 

všechna čísla mezi svými krajními body a samotné krajní body do něj mohou, ale nemusí patřit.
Z toho pohledu, zda do nich krajní body patří rozlišujeme intervaly na:
- uzavřené, jež krajní body obsahují
- otevřené, jež krajní body neobsahují
- jejich kombinace
Na straně, kde je interval uzavřený, se používá špičatá závorka; tam, kde je interval otevřený, se 

používá závorka kulatá. U +∞ a -∞ může být interval jedině otevřený, protože se nejedná o čísla.
Intervaly mají široké využití při zápisu vlastností funkcí, řešení nerovnic a ve spoustě dalších 

případů.

4. Výroky

Matematický výrok je jakékoliv sdělení, u nějž má smysl otázka, zda je  pravdivý. My se zde 
budeme věnovat jen takovým výrokům, jejichž pravdivostní hodnota je rovna 1, nebo 0, ale později 
se můžete setkat i s tzv.  fuzzy přístupem, kde mohou pravdivostní hodnoty výroků být kdekoliv  v 
intervalu <0;1>.

Výrokové operace
Negace převádí výrok na jeho pravý opak:

v = Elen přijde v pět hodin.
¬v = Elen nepřijde v pět hodin.

Pozor - Elen přijde v šest hodin. - není negací výroku v.
Konjunkce v češtině vznikne spojením výroků spojkou ,,a“:

a = Přijde Pavel.
b = Přijde Lukáš.

a∧b = Přijdou Pavel a Lukáš.
Je pravdivá, pokud výroky a i b jsou pravdivé.

Negace konjunkce:
¬a∧b⇔¬a∨¬b = Nepřijde Pavel nebo nepřijde Lukáš.
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Disjunkce v češtině vznikne spojením výroků spojkou ,,nebo“ v poměru slučovacím:
a = Budeme hrát fotbal.
b = Budeme hrát šachy.

a∨b = Budeme hrát fotbal nebo šachy.
Je pravdivá, pokud je aspoň 1 z výroků a a b pravdivý.

Negace disjunkce:
¬a∨b⇔¬a∧¬b = Nebudeme hrát fotbal, ani šachy.

Implikace v češtině vznikne použitím obratu ,,jestliže - pak“ pro spojení výroků:
a = Pospíšíme si.
b = Stihneme to.

a => b = Jestliže si pospíšíme, pak to stihneme.
Je-li první výrok nepravdivý, považujeme implikaci za pravdivou (přesnější by bylo říci, že 

pravdivost implikace nelze určit). Dále je implikace pravdivá, pokud jsou pravdivé 1. i 2. výrok.
Negace implikace:

¬a⇒b⇔a∧¬b = Pospíšíme si a nestihneme to.
Další modifikace implikace:

Implikace obrácená:
a => b --> b => a

Takže: Jestliže to stihneme, tak jsme si pospíšili.
Pravdivostní hodnoty původní a obrácené implikace na sobě nejsou nijak závislé.

Implikace obměněná:
a => b --> ¬b => ¬a

Tedy: Jestliže jsme to nestihli, pak jsme si nepospíšili.
Pravdivostní hodnoty základní a obměněné implikace jsou stejné (tyto výroky jsou ekvivalentní).

Ekvivalence, zvaná také oboustranná implikace, vznikne v češtině spojetím výroků obratem
,,právě tehdy, ...“:

a = Navštívíme rozhlednu.
b = Vyjdeme na kopec.

a <=> b = Navštívíme rozhlednu právě tehdy, když vyjdeme na kopec.
To znamená: ,,Navštívíme rozhlednu, jestliže vyjdeme na kopec.“

a zároveň: ,,Vyjdeme na kopec (budeme muset), jestliže navštívíme rozhlednu.“
Ekvivalence je pravdivá právě tehdy, když mají výroky a a b stejnou pravdivostní hodnotu.

Negace ekvivalence:
¬a⇔b⇔[a∧¬b∨b∧¬a ] = Navštívíme rozhlednu a nevyjdeme na kopec nebo vyjdeme na 

kopec a nenavštívíme rozhlednu.

Kvantifikace výroků
Kvantifikátor je takové slovo či sousloví, které udává počet prvků splňujících nějakou vlastnost. 

Kvantifikátory  mohou  být  třeba:  všichni,  žádný,  právě  pět,  nejméně  osm,  více  než  dva.  V 
matematice se používají hlavně dva kvantifikátory, které mají také vlastní názvy a značky:

Velký kvantifikátor (∀) znamená ,,pro všechny...“.
Malý kvantifikátor (∃) znamená ,,existuje aspoň jeden...“.
Negace  výroků  s  velkým  nebo  malým  kvantifikátorem  se  provádí  použitím  kvantifikátoru 

opačného.
Příklady:

c - prvek z množiny všech cest
v = Cesta vede do Říma.

Když použijeme velký kvantifikátor:
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∀c: v = Všechny cesty vedou do Říma.
(Pro všechny prvky množiny cest platí: Cesta vede do Říma)

Negace:
∃c: ¬v = Existuje aspoň jedna cesta, jež nevede do Říma.

n - prvek z množiny všech lidí
w = Ví, že nula je nekonečno.

∃n: w = Někdo ví, že nula je nekonečno.
(Existuje aspoň jeden člověk, který ví, že nula je nekonečno.)

Negace:
∀n: ¬w = Nikdo neví, že nula je nekonečno.

Důkazy
Stěžejní  součástí  vědecké  části  matematiky  jsou  důkazy.  Zatímco  filosofovi  stačí,  když  své 

závěry logicky odvodí  a  není  prokázána  jejich  neplatnost,  čímž  vzniká  pestré  spektrum tezí  a 
pohledů na věci, které je pak možné probírat v diskusích, věda se musí opírat o prokázaná fakta. To 
neznamená, že by vědec popíral fakt, jenž není dostatečně věrohodně dokázán, ale je si vědom, že 
použití  mylného  předpokladu  může  vést  ke  zcela  chybným závěrům.  Proto  jsou  v  matematice 
důkazy tak důležité.

Kapitola o důkazech sice logicky patří do této části mého souboru publikací o matematice, ale 
zároveň si jsem vědom, že čtenář seznamující se teprve s látkou této kapitoly může mít s jejich 
pochopením značné problémy. Jedná se totiž o jednu z nejobtížnějších částí matematiky - nelze se 
tu naučit žádným obecně platným postupům, ale vždy musíme správně zvolit metodu a vymyslet, 
jak tezi úspěšně dokázat. Nicméně snad nebude vadit, když sem podkapitolu o důkazech zařadím; 
můžete v ní získat základní povědomí, jak důkazy fungují, případně ji můžete i vynechat a vrátit se 
k ní někdy později.

Definice, věty, axiomy:
Každou věc, s níž chceme exaktně nakládat, musíme nejprve definovat. Definice je jednoznačný 

popis příslušné věci.
Matematická věta je výrok odvozený z definic, vět a axiomů, jehož platnost je vždy nezbytné 

dokázat.
Axiom je výrok, který považujeme za jednoznačně platný, a proto jej nedokazujeme. Existence 

axiomů je  nezbytná  pro  každou  exaktní  vědu,  avšak  nejedná  se  o  dogma -  je  možné  dokázat 
neplatnost axiomu, což by samozřejmě znamenalo zneplatnění vět dokázaných na jeho základě. 
Charakter axiomů je však zpravidla takový, že jejich zpochybnění je nepravděpodobné.

Důkaz přímý:
Provádíme  ho  sestavením řetězce  implikací,  kdy dokazujíce  výrok  b vycházíme  z  platného 

výroku a a snažíme se prokázat, že platnost výroku a znamená, že platí rovněž výrok b:
a => p1 => p2 => p3 => b

Podaří-li se sestavit takovýto řetězec implikací, bude dokázáno, že b platí.

Důkaz nepřímý:
Lze  ho  použít  pro  důkaz  výroku  ve  tvaru  implikace,  přičemž  využijeme  vlastnosti,  že

(a => b) <=> (¬b => ¬a) a přímo dokážeme obměněnou implikaci.

- 13 -



Matematika Základní poznatky z matematiky

Důkaz sporem:
Důkaz sporem je založen na tom, že je-li výrok pravdivý, jeho negace je nepravdivá. Dokážeme 

tedy přímo, že ¬b => a, kde a je nepravdivý výrok (o němž to víme).

Důkaz matematickou indukcí:
Matematická indukce se používá pro dokazování výroků typu ,,Pro všechna přirozená čísla...“. 

Nejprve se výrok dokáže pro první člen, pak uvažujeme, že platí  k-tý člen a provedeme důkaz 
(k+1)-ého členu.

Příklad:
n ∀ ε N: 3|n => 3|(n+3) (,,3|n“ znamená ,,3 dělí n“)

n = 3:
3|(n+3) => 3|6 - platí
n = k; 3|k:
3|(k+3)
n = k + 3, protože pro k + 1 i k + 2 výrok platí, jelikož neplatí předpoklad implikace:
3|(k+3+3) => 3|[(k+3)(dělí) + 3] => 3|3 - platí

5. Mocniny

Je-li  mocnitelem přirozené číslo (n), pak mocnina znamená n-násobný součin mocněnce se 
sebou samým, tedy například:

a5 = a.a.a.a.a
Je-li mocnitelem záporné celé číslo (z), výsledkem je převrácená hodnota čísla umocněného na 

absolutní hodnotu mocnitele, takže:

az= 1
a−z

Je-li mocnitelem 0, pak výsledkem mocnění je vždy 1. Výraz ,,00“ není definován.
a0 = 1

Je-li  mocnitelem  racionální  číslo,  tak  jeho  čitatel  je  mocnitel  a  jmenovatel  odmoctitel;  to 
znamená:

a
m
d =

dam

Díky tomu můžeme s mocninami a odmocninami počítat velmi podobně jako se zlomky - 
rozšiřovat, krátit, převádět na společného odmocnitele, částečně odmocňovat.

Pravidla pro počítání s mocninami:

ar.as = ar+s, a r

as=ar−s

(ar)s = ar.s

(a.b)r = ar.br

Zkrácení odmocniny:
15a10= 3a2

Převedení na společného odmocnitele:
3a2⋅4a3=12a8a9=12a17

Částečné odmocnění:
8=23=22
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6. Mnohočleny

V zápisech matematických funkcí, rovnic a výrazů používáme písmenka většinou v jednom z 
těchto významů:

Neznámá je takový prvek rovnice, jehož hodnotu hledáme (je to vlastně druh proměnné, když 
výraz použijeme v rovnici).

Proměnná je prvek, který může nabývat jakékoliv hodnoty, pro niž je výraz (funkce, rovnice) 
definován.

Konstanta může  být  reprezentována  číslem nebo písmenem,  ale  vždy znamená číslo,  jehož 
hodnotu se dozvíme nejpozději ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat. Považujeme ji vždy za číslo, a 
proto se k ní jako k číslu vždycky chováme.

Matematický výraz je takový zápis, který obsahuje konstanty a proměnné. Pokud výraz není 
součástí rovnice, mohou proměnné nabývat jakýchkoliv hodnot, pro něž je výraz definován, a proto 
není možné určit nějakou konkrétní hodnotu proměnné; můžeme však výraz zjednodušit, můžeme 
výrazy sčítat, násobit...

Zvláštním případem výrazu je mnohočlen (polynom). To je součet jednoho a více členů přičemž 
každý člen je součinem konstanty a libovolného počtu proměnných. Například:

x + 2
je lineární (nejvyšší člen je v 1. mocnině) dvojčlen (má dva členy).

5x2 + 6xy - 2y + 4
je kvadratický čtyřčlen se dvěma proměnnými.

12x4 - 2x3 + 4x2 + 9x
je čtyřčlen 4. stupně.

Na úvod je nutné si  uvědomit,  že  znaménko před členem je součástí  toho člena. Díky tomu 
můžeme členy libovolně přehazovat z místa na místo (většinou si je seřadíme tak, aby to bylo co 
nejpřehlednější).

Při  násobení  mnohočlenu jednočlenem prostě  touto  konstantou/proměnnou  vynásobíme 
všechny prvky mnohočlenu:

-2(4x3 - x2 + 2x) =  -8x3 + 2x2 - 4x
x(-5x2 + 2x - 3y + 1) = -5x3 + 2x2 - 3xy + x

Sčítání mnohočlenů je velice snadné - stačí pamatovat na to, že můžeme sčítat jen členy se 
stejnými proměnnými, např.:

(4x2y - xy + 6x + 4) + (5xy2 + 2xy - 7) = 4x2y + 5xy2 + xy + 6x - 3

Při  odčítání  mnohočlenu prostě  celý  odčítaný  mnohočlen  vynásobíme  „-1“  a  výsledné 
mnohočleny sečteme:

(4x2y - xy + 6x + 4) - (5xy2 + 2xy - 7) = 4x2y - xy + 6x + 4 - 5xy2 - 2xy + 7 =
= 4x2y - 5xy2 - 3xy + 6x + 11

Vynásobit mnohočlen mnohočlenem znamená vynásobit všechny členy prvního mnohočlenu 
všemi členy mnohočlenu druhého:

(4x2y - xy + 6x + 4)·(5xy2 + 2xy - 7) =
= 20x3y3 + 8x3y2 - 28x2y - 5x2y3 - 2x2y2 + 7xy + 30x2y2 + 12x2y - 42x + 20xy2 + 8xy - 28 =

= 20x3y3 + 8x3y2 - 5x2y3 - 28x2y2 - 16x2y + 20xy2 + 15xy - 42x - 28
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Dělení  mnohočlenu mnohočlenem je to  nejsložitější,  co můžete  s  mnohočleny dělat,  ale  je 
dobré se ho naučit, protože ačkoliv se mu většinou asi budete snažit vyhnout, v některých případech 
je prostě potřeba.

Provádí se tímto způsobem:
(2x7 - 5x6 + 3x5 + 3x4 - 8x3 + 6x2 + x - 2) : (- x4 + x3 - x + 2) = - 2x3 …
Teď jsme vydělili 2x7 výrazem -x4, nyní vynásobíme celého dělitele vyševším dílčím výsledkem 

(-2x3) a získaný mnohočlen číslo odečteme od dělence:
(- x4 + x3 - x + 2) . (-2x3) = 2x7 - 2x6 + 2x4 - 4x3

Dostaneme:
(- 3x6 + 3x5 + 5x4 - 12x3 + 6x2 + x - 2) : (- x4 + x3 - x + 2) = - 2x3 + 3x2 …
Tentokrát  dělitele  vynásobíme  3x2,  získaný výraz odečteme od dělence,  vydělíme první  člen 

prvním  a  v  tomto  duchu  pokračujeme,  dokud  není  stupeň  dělitele  vyšší,  než  stupeň  dělence. 
Výsledek je - 2x  3   + 3x  2   - 1  .

Kdyby z dělence zůstal zbytek (což se zde nestalo), zapíšeme ho k výsledku ve tvaru lomeného 

výrazu (např. kdyby zbylo ,,x + 5“, přičetli bychom k výsledku toto:
x5

−x4x3−x2
)

Umocnění mnohočlenu
Mnohočleny obecně umocňujeme tak, že vynásobíme každý člen s každým (i sám se sebou), 

čímž získáme druhou mocninu, vyšší mocninu můžeme získat tak, že výsledek (třeba i několikrát) 
vynásobíme původním mnohočlenem nebo jej znovu umocníme na druhou.

Nejčastěji však umocňujeme dvojčleny, a to se provádí podle vzorců s koeficienty získanými z 
Pascalova trojúhelníku. Zde je Pascalův trojúhelník o 13 řádcích:

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 21 7 1

1 8 28 56 56 28 8 1
1 9 36 84 112 84 36 9 1

1 10 45 120 196 196 120 45 10 1
1 11 55 165 316 392 316 165 55 11 1

1 12 66 220 481 708 708 481 220 66 12 1
1 13 78 286 701 1189 1416 1189 1416 1189 701 286 78 13 1

Každý další řádek získáme snadno z předchozího tak, že sečteme vždy dva sousední a výsledek 
napíšeme mezi ně o řádek níž; díky tomu je také trojúhelník symetrický a druhé číslo od kraje vždy 

odpovídá pořadí příslušného řádku. Znajíce koeficienty si už vzorec uděláme snadno - součet 
mocnin proměnných v členu je vždy roven celkové mocnině, přičemž na kraji je vždy člen s jedinou 

proměnnou a uprostřed jsou nejnižší mocniny:
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

Pokud je znaménko členů rozdílné, bude ,,-“ logicky u těch členů, kde původně záporný člen je 
umocňován na lichou mocninu:

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2
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(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

(a - b)4 = a4 - 4a3b + 6a2b2 - 4ab3 + b4

Příklady:
(4x + xy)2 = 16x2 + 8x2y + x2y2

(x - 2y)3 = x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

(3x + 1)5 = 243x5 + 405x4 + 270x3 + 90x2 + 15x + 1

Rozklad mnohočlenu
Mnohočlen můžeme rozložit buď vytknutím konstanty/proměnné před závorku (prostě všechny 

členy vydělíme tímtéž,  a to  pak napíšem před závorku),  nebo pomocí  některého ze vzorců pro 
rozklad dvojčlenu (nejpoužívanější je první z uvedených):

a2 - b2 = (a + b) (a - b)
a3 + b3 = (a + b) (a2 - ab + b2)
a3 - b3 = (a - b) (a2 + ab + b2)

7. Lomené výrazy

Lomené výrazy jsou výrazy zapsané ve tvaru zlomku. Při práci s nimi prostě skombinujeme 
zákonitosti práce se zlomky a s mnohočleny.

Zásadní  však  je  při  počítání  s  jakýmikoliv  výrazy,  kde  je  proměnná  ve  jmenovateli,  pod 
odmocninou, v logaritmu a podobně, pamatovat na to, kdy má daný výraz v číselném oboru, v němž 
se pohybujeme, smysl.

Lomený výraz  nemá v R smysl, pokud  výraz ve jmenovateli má hodnotu ,,0“. Vyšlo by totiž 
nekonečno, a to není reálné číslo.

Výraz s odmocninou nemá v R smysl, jestliže výraz pod odmocninou < 0. To by mělo řešení v 
oboru C, ale nikoliv v R.

Třeba v případě logaritmu nesmí být argument záporný, ale o tom si budeme povídat později.
Proto si musíme vždy před řešením určit podmínky tak, aby výraz měl smysl; rozhodně je nutné 

to udělat již na začátku, protože výraz musí mít smysl ve všech fázích řešení.

Například x2

x
=x - pokud bychom soudili jen podle výsledku, mohlo by být x jakékoliv reálné 

číslo, ale kvůli podobě zadání platí, že x ≠ 0.
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