
22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace
Základní vlastnosti
Definiční obor
Definiční obor je množina neznámých, pro něž je funkce definována.

Obor hodnot
Obor hodnot je množina všech možných funkčních hodnot funkce.

Rostení a klesání
Funkce je rostoucí, pokud pro x1 větší než x2 z daného intervalu, kde je funkce monotónní a 

spojitá, je funkční hodnota v b. x1 větší než funkční hodnota x2.
x1 > x2

f(x1) > f(x2)

Funkce je klesající, pokud pro x1 větší než x2 z daného intervalu, kde je funkce monotónní a 
spojitá, je funkční hodnota v b. x1 menší než funkční hodnota x2.

x1 > x2

f(x1) < f(x2)

Sudost a lichost
Funkce je sudá, pokud je souměrná podle osy y. Za předpokladu, že definiční obor je souměrný, 

tedy platí:
f(x) = f(-x)

Funkce je lichá, pokud je souměrná podle středu soustavy souřadnic. Za předpokladu, že definiční 
obor je souměrný, tedy platí:

f(x) = - f(-x)

Periodicita
Funkce je periodická, pokud f(x) = f(x+kp), kde k je libovolné celé číslo a p perioda.

Omezenost
Funkce je neomezená, pokud má v aspoň jednom bodě nevlastní limitu + ∞ a v aspoň jednom 

jiném bodě nevl. limitu - ∞; může být shora, zdola nebo oboustranně omezená.
Omezená funkce může a nemusí mít minimum a maximum; minimum je bod, kde funkce dosahuje 

nejnižší hodnoty (pokud však funkce v krajním bodě oboru hudnot není definována, minimum 
funkce nemá); maximum je zase bod, kde funkce dosahuje nejvyšší hodnoty.

Limita funkce
∀ε > 0 ∃δ > 0; ∀x: x ε U(a;δ)-{a} => f(x) ε U(L;ε)

U(a;δ)-{a} je prstencové okolí bodu a (na o.x) o poloměru δ.
U(L;ε) je okolí bodu f(a), tedy L, o poloměru ε.

L je limita funkce v bodě a. Zápis:
lim
xa

f x =L

Věty o limitách funkcí
Funkce má v každém bodě nejvýš jednu limitu.
Funkce je v daném bodě spojitá právě, když se limita rovná funkční hodnotě.
Jestliže ∀x ε U(a;δ)-{a} platí f(x) = g(x) a lim

xa
f x =L , pak lim

xa
gx=L .



Výpočet limity funkce v bodě
Při výpočtu limity užíváme především poslední větu o limitách, tedy větu o limitě dvou funkcí. 

Snažíme se totiž zkrátit výraz tak, aby jeho hodnota byla definována. Předtím ovšem vždy zjistíme, 
jestli v daném bodě není definován i výraz původní, protože potom bychom jej nemuseli vůbec 
upravovat.
K výpočtu limity funkce nám může pomoci i známá limita:

lim
x0

sinx
x

=1

A hlavně nám výpočet může zjednodušit L'Hospitalovo pravidlo (derivace viz níže):
Pokud pro funkce f a g platí [ lim

xa
f x=0∧lim

xa
g x=0]∨[ lim

xa
g x=±∞] a zároveň

lim
xa

f ' x 
g ' x

=A (a ε R, A ε R), potom lim
xa

f x 
g x

=lim
xa

f ' x 
g 'x

=A .

Jednostranná limita
Limita zleva:

∀ε > 0 ∃δ > 0; ∀x: x ε (a; a+δ) => f(x) ε U(L1;ε) <=> lim
xa.

f x =L1

Limita zprava:
∀ε > 0 ∃δ > 0; ∀x: x ε (a-δ; a) => f(x) ε U(L2;ε) <=> lim

xa−.
f x =L2

Pokud L1 = L2, má funkce f v bodě oboustrannou limitu.

Nevlastní limita
lim
xa

f x =∞ <=> ∀K ε R ∃δ > 0; ∀x: x ε U(a;δ)-{a} => f(x) > K
lim
xa

f x =−∞ <=> ∀K ε R ∃δ > 0; ∀x: x ε U(a;δ)-{a} => f(x) < K

Limita v nevlastním bodě
lim
x∞

f x =L <=> ∀ε > 0 ∃x0; ∀x > x0: f(x) ε U(L;ε)
lim

x−∞
f x =L <=> ∀ε > 0 ∃x0; ∀x < x0: f(x) ε U(L;ε)

lim
x∞

f x =∞ <=> ∀K ε R ∃x0; ∀x > x0: f(x) > K
lim
x∞

f x =−∞ <=> ∀K ε R ∃x0; ∀x > x0: f(x) < K
lim

x−∞
f x =∞ <=> ∀K ε R ∃x0; ∀x < x0: f(x) > K

lim
x−∞

f x =−∞ <=> ∀K ε R ∃x0; ∀x < x0: f(x) < K

Výpočet limity funkce v nevlastním bodě
Opět existují známé užitečné limity:

lim
x±∞

1
x
=0

lim
x±∞

x4=∞

lim
x∞

x3=∞

lim
x−∞

x3=−∞

Všechny tyto limity bychom mohli odvodit např. z grafu; je také 
dobré si uvědomit, že místo x-1 bychom mohli psát x-n (n je přirozené 



číslo), místo x4 xs (s je kladné sudé číslo) a místo x3 xl (l je kladné 
liché číslo.

Limitu polynomické funkce v nevlastním bodě řešíme vytknutím členu s nejvyšší mocninou:
lim
x∞

−6x35x28x−5=lim
x∞

x3−65x−18x−2−5x−3=−∞

Zde jsou limity všech členů s x-n rovny 0, takže prvním určujícím prvkem je stupeň mocniny u 
vytknutého členu (sudost/lichost) a druhým jeho dřívější koeficient, jehož limita je prostě rovna 

jeho hodnotě (je podstatná kladnost/zápornost).

Další cestou, jak spočítat limitu v nevlastním bodě je metoda substituce; při nahrazování však 
musíme uvažovat, který výraz jde k danému bodu a jestli se nemění tento bod (to zjistíme např. z 
grafu):

lim
x∞

log2 x2 log x−8
4log x5

= lim
logx∞

log2 x2 log x−8
4log x5

= lim
log x∞

log2 x 12log−1 x−8 log−2 x
log x 45log−1 x

=.

.= lim
log x∞

log x 12log−1 x−8 log−2 x 
45log−1 x

=∞
4
=∞

Pro užití substituce musíme (viz 2. krok) změnit atribut limity, čímž vlastně uděláme takový obrat, 
jakým je návrat k původní neznámé při substituci v rovnici. Jelikož x -> ∞ => logx -> ∞, nemusíme 

zde měnit cíl ,,neznámé“; v následujícím příkladu je tomu jinak:
lim

x−∞
2log3−2x −log2−2x 2log −8x37=.

.= lim
log−2x ∞

2log3−2x−log 2−2x6log −2x7=.

.= lim
log −2x ∞

log3−2x .2−log−1−2x6log−2−2x 7log−3−2x=∞

Při výpočtu všech limit musíme uvažovat, že existují tzv. neurčité výrazy, ze kterých nelze určit 
výsledek. Pokud vyjde takový výraz, musíme najít nějaký další způsob úpravy; většinou je možné 
použít L'Hospitalovo pravidlo.

Příklady neurčitých výrazů:
0
0

, ∞−∞ , ∞
∞

Neurčitých výrazů je samozřejmě více, např. cokoliv jiného dělené 0, ∞.∞; neurčitým výrazem však 
není cokoliv násobené 0 (to je rovno 0), číslo krát ∞ (to je +/- ∞), ani číslo dělené nekonečnem (toto 

je 0).

Derivace funkce
Tečna grafu funkce
Tečna grafu funkce v bodě T[x0;y0] má rovnici

y - y0 = k.(x - x0)
Směrnicí k je derivace funkce v bodě x0. Pro výpočet derivace funkce v bodě x0 platí vztah:

f ' x0=lim
xx0

f x−f x0
x−x0

Funkce má v intervalu (a;b) derivaci, pokud má derivaci v každém bodě tohoto otevřeného 
intervalu. Funkce může mít v bodě i jednostrannou derivaci.

Výpočet derivace
Vzorce pro výpočet derivace:



y=xr ⇒ y '=r.xr−1 ;
y=kx ⇒ y '=k ;

y=ax ⇒ y '=ax . lna ;

y=loga x ⇒ y '= 1
x . lna

;

y=sinx ⇒ y '=cosx ; y=cosx ⇒ y '=−sinx ;

y=tgx ⇒ y '= 1
cos2 x

; y=cotgx ⇒ y '= 1
−sin2 x

r ε R; k ε R; a ε R, a > 0, a ≠ 1

Z těchto vzorců lze odvodit vzorce další, z nichž nejdůležitější jsou 
tyto:

y=C ⇒ y '=0 ;
y=ex ⇒ y '=ex ;

y=lnx ⇒ y '= 1
x

C ε R; e - eulerovo číslo

Vzorce pro součtové, rozdílové, součinové a podílové funkce:
uv'=u 'v '
u−v'=u '−v '
u.v'=u' vuv '

u
v '=u ' v−uv'

v2

Vzorec pro derivaci složené funkce:
[f(g(x))]' = f'(g(x)) . g'(x)

Příklad:

f x =52cos3x22x2

sinx

f ' x =−52cos3x22x2 . 2sin 3x22x2.6x2.sinx−cosx . 52cos3x22x2

sin2 x
=.

.=−52cos 3x22x2. [4.3x1. sin3x22x2 .sinxcosx ]
sin2 x

Význam 1. derivace (rostení/klesání)
Je-li první derivace funkce v bodě větší než 0, je funkce v tomto bodě rostoucí, je-li menší než 0, je 

funkce v tomto bodě klesající. Bod, kde je 1. derivace funkce rovna 0 se nazývá stacionární bod 
nebo bod podezřelý z extrému; pouze v těchto bodech totiž může být minimum nebo maximum 
funkce. Pokud je stacionární bod sudonásobným kořenem použité rovnice (derivace = 0), není v 
tomto bodě extrém, protože 1. derivace má před ním i za ním stejné znaménko - tento bod je 
inflexním bodem. Pokud je bod pouze teoretickým kořenem rovnice (derivace nebo funkce v tomto 
bodě není definována), nemůže být tento bod považován za extrém, ale, pokud není sudonásobným 
teoretickým kořenem, dochází zde ke změně charakteru funkce z hlediska rostení/klesání.

Pro zjištění, zda je v daném bodě, nalezeném výše uvedeným způsobem, minimum, nebo 
maximum, lze použít i 2. derivaci (viz níže). Je-li totiž funkce v bodě konvexní, je tam minimum, 
pokud je konkávní, je tam maximum.



Význam 2. derivace (konvexnost/konkávnost)
Konvexní funkce je taková funkce, jejíž graf je v inkriminovaném bodě nad jeho tečnou; konkávní 

funkce je naopak pod tečnou.

2. derivace funkce je derivací 1. derivace této funkce.

Je-li druhá derivace funkce v bodě větší než 0, je funkce v tomto bodě konvexní, je-li menší než 0, 
je funkce v tomto bodě konkávní. Bod, kde je 2. derivace funkce rovna 0 se bod podezřelý z inflexe; 
pouze v těchto bodech totiž může být inflexní bod, tedy bod, kde se mění způsob zakřivení funkce. 
Pokud je vyševší bod sudonásobným kořenem použité rovnice (2. derivace = 0), není inflexním 
bodem, protože 2. derivace má před ním i za ním stejné znaménko. Pokud je bod pouze teoretickým 
kořenem rovnice, nemůže být tento bod považován za inflexní, ale, pokud není sudonásobným 
teoretickým kořenem, dochází zde ke změně charakteru funkce z hlediska konvexnosti/konkávnosti.

Asymptota funkce
Asymptota bez směrnice
Je známo, že směrnice přímky je tangens úhlu, který tato svírá s osou x. Tangens 90° však není 

definová, a tak může existovat i přímka (která může být asymptotou funkce), která nemá žádnou 
směrnici - svírajíc s o.x úhel 90°.
Taková asymptota je definována rovnicí:

x = c

Asymptota bez směrnice existuje v bodě, kde funkce není definována a existuje zde aspoň 1 
jednostranná nevlastní limita. Hodnota konstanty c je rovna x-souřadnici zmíněného bodu s 
jednostrannou nevlastní limitou.

Asymptota se směrnicí
Rovnice asymptoty se směrnicí má tvar:

y = ax + b

To platí, pokud lim
x±∞

[f x−axb]=0 , z čehož vyplývá:

a= lim
x±∞

f x 
x

b= lim
x±∞

[f x−ax ]

Pokud a počítáme pro +∞, musíme i b počítat pro +∞ a naopak.

Příklad
Hledáme asymptoty funkce y = 1/x.

Spočítáme definiční obor:
Df = R-{0}

Zjistíme, zda v tomto bodě existuje jednostranná nevlastní limita:

lim
x0.

1
x
=∞

Nyní můžeme napsat p1: x = 0.
Ve druhé části spočítáme asymptoty se směrnicí:



a2=lim
x∞

1
x2=0

a3= lim
x−∞

1
x2=0

b2=lim
x∞ 1

x
−0x=lim

x∞

1
x
=0

b3= lim
x−∞

1
x
=0

a2=a3∧b2=b3⇒p2=p3

Takže p2: y = 0.

Průběh funkce
Vyšetřování průběhu funkce slouží k zakreslení jejího grafu pomocí známých charakteristických 

vlastností popsaných výše. Při vyšetřování průběhu funkce postupujeme následujícím způsobem:

1) Definiční obor
2) Můžeme se zamyslet nad sudostí, lichostí a periodicitou; tímto si 
můžeme pomoci při dalším výpočtu, ale osobně soudím, že je stejně 
lepší všechny hodnoty spočítat, protože uvažováním těchto specielní 
vlastností vypuštěné výpočty jsou často jednoduché a velmi podobné 
výpočtům již provedeným; každopádně je však dobré zamyslet se nad 
těmito vlastnostmi, což vám v případě chyby může na tuto poukázat
3) Průsečíky s osami souřadnic
4) Limity funkce v nevlastních bodech a (jednostranné) limity v 
bodech, kde funkce není definována
5) První derivace a to, co z ní vyplývá; spočítáme 1. derivaci a pomocí 
nerovnice zjistíme, kde je funkce rostoucí a klesající a její lokální 
extrémy
6) Druhá derivace a to, co z ní vyplývá; spočítáme 2. derivaci a 
pomocí nerovnice zjistíme, kde je funkce konvexní a konkávní a její 
inflexní body
7) Obor hodnot; nyní je vhodný čas určit obor hodnot - i když nám 
nepomůže, je zvykem jej určovat; kontrolou správnosti oboru hodnot 
je graf, ale myslím si, že ten je lepší dělat až na závěr a přímo jej tedy 
užít jen při kontrole
8) Asymptoty funkce
9) Graf; graf je sice výsledkem našeho činění, ale jeho kreslení je 
dobrou kontrolou; některé kroky jsou totiž částečně duplicitní, a tak se 
nám krásně ukáží některé chyby


