
 
 

Univerzita Karlova v Praze 
Matematicko-fyzikální fakulta 

 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Richter 
 
 

Webové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole 
 
 

Katedra didaktiky matematiky 
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc. 

Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M-Dg 



 1

 
Poděkování: 
 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomohli vytvořit tuto práci, především RNDr. Jarmile 
Robové, CSc. za její vedení, cenné rady a poznámky. Dále děkuji Mgr. Radce Mlázovské za 
postřehy z učitelské praxe a předložení těchto stránek svým studentům. 

 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci napsal samostatně a výhradně s použitím citova-
ných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce. 
  
V Praze dne ……...  



 2

Obsah 
 
Obsah............................................................................................................................... 2
Úvod ................................................................................................................................ 4
Hodnocení existujících stránek ....................................................................................... 5
Srovnávací tabulka .......................................................................................................... 11
Vlastní webové stránky ................................................................................................... 12
Závěr................................................................................................................................ 13
Seznam použité literatury................................................................................................ 14
Příloha1: Vlastní webové stránky ................................................................................... 15
Příloha2: Ukázka testů .................................................................................................... 111
 



 3

 
Název práce: Webové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole 
Autor: Jaroslav Richter 
Katedra (ústav): Katedra didaktiky matematiky 
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc. 
e-mail vedoucího: jarmila.robova@mff.cuni.cz 
Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití internetu ve výuce funkcí na střední ško-
le. Práce je rozdělena do dvou částí. 

První část se zabývá již existujícími internetovými stránkami s tématem funkce. Naleze-
né stránky jsou stručně popsány a zhodnoceny. Na konci této části je uvedena tabulka 
s kritérii, podle kterých byly stránky hodnoceny. 

Druhou část práce tvoří nové webové stránky věnované výuce funkcí. Součástí je zpra-
cování obecných vlastností funkcí, lineárních funkcí, kvadratických funkcí, funkcí 
s absolutními hodnotami, funkcí exponenciálních a logaritmických, funkcí mocninných a 
funkcí lineárních lomených. Interaktivní prvky jsou vytvořeny jako JAVA applety. JAVA ap-
plety názorně ukazují vliv jednotlivých koeficientů v předpisech funkcí na průběh grafu těchto 
funkcí. Součástí každé kapitoly  jsou také testy, v kterých si student může ověřit nabyté znalos-
ti. 
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Author: Jaroslav Richter 
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Supervisor: RNDr. Jarmila Robová, CSc. 
Supervisor’s e-mail address: jarmila.robova@mff.cuni.cz 
Abstract: 

The thesis deals with the possibilities of using internet in teaching functions at high 
school. It is divided in two parts. 

The available web sites are the topic of the first part. Sites which were found are briefly 
described and evaluated. This portion concludes with a table providing the evaluation criteria 
for the sites. 

The second part of the thesis presents a new function-teaching web site. The features it 
covers include general function properties, linear function, quadratic function, absolute value 
function, exponential and logarithmic function, power function and linear rational function. 
Interactive elements are implemented as JAVA applets. The applets visualize how the particu-
lar coefficients affect the graphic course in a rule of function. Every chapter offers a test to 
check the attained knowledge. 
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Úvod 
 
 
Diplomová práce je věnována využití internetu k výuce matematiky na střední škole. 

Patří do sady nově vytvořených www stránek vznikajících v rámci bakalářských a diplomo-
vých prací na Katedře didaktiky matematiky na MFF UK. Každá z těchto prací zpracovává 
určitou partii středoškolské matematiky. Tématem této práce jsou funkce a jejich vlastnosti. 

Svou strukturou odpovídá tato práce již napsaným pracím. 
Práce je rozdělena na dvě části. První část tvoří hodnocení již existujících stránek v an-

glickém a českém jazyce. Vyhledávání těchto stránek nebylo úplně snadné vzhledem k určité 
‘univerzálnosti’ slova funkce. Jednotlivé nalezené www stránky týkající se této partie stře-
doškolské matematiky jsou nejprve zhodnoceny slovně a následovně číselně. Slovní hodno-
cení je doplněno  ilustrativním obrázkem dané stránky a www adresou dané stránky. Číselné 
hodnocení je v stupnici od jedné do tří (1 znamená nejlepší a 3 nejhorší). Číselné hodnocení je 
v jedné přehledné tabulce, aby bylo možno jednotlivé stránky srovnat. Toto srovnání má 
ulehčit studentům a učitelům orientaci v množství internetových stránek. 

Druhá část práce spočívala v tvorbě nových stránek s daným tématem. Naším cílem 
bylo vytvořit nové internetové stránky, které mohou studentům přiblížit tuto partii mate-
matiky. Svým rozsahem odpovídá tato práce výuce na gymnáziu, to ale neznamená, že je ur-
čena jen pro studenty gymnázií. Na stránkách se snažíme o časté využití Java appletů, které 
interaktivně umožňují náhled některých skutečností, které tištěná učebnice přinést nemůže. 

Dalším interaktivním prvkem je použití JavaScriptu v příkladech, kdy řešení není vidět 
hned po načtení stránky, ale až po kliknutí na “smajlíka”. V závěrečné části každé kapitoly je 
interaktivní test, který umožní studentovi ověřit si získané znalosti. 

Tištěná podoba těchto stránek tvoří druhou část této práce. Stránky je možno prohlížet i 
na přiloženém CD. Ve verzi na CD však není možné spouštět testy, neboť tyto testy jsou vy-
hodnocovány pomocí PHP skriptů, které jsou spouštěny na www-serveru. 
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Hodnocení existujících stránek 
 
V této části diplomové práce šlo o nalezení a zhodnocení www stránek, které se 

zabývají středošskou partií matematiky funkce. Hodnocení je rozděleno na dvě části. V první 
je náhled dané www stránky, její adresa a slovní hodnocení. V druhé části je přehledná 
tabulka, ve které jsou jednotlivé stránky číselně ohodnoceny podle několika hledisek a seřa-
zeny podle kvality. Hlediska, která byla hodnocena jsou: pro jaké studenty jsou stránky ur-
čeny, odborná správnost, design, interaktivita, didaktický přístup, přehlednost a funkčnost. 

Každá z nalezených stránek má určité nedostatky a těch, které by se daly označit za 
kvalitní je velmi málo. 
 
Jednotlivé stránky 
 
1. http://www.esphere.cz/kostka/ 

 
Tyto stránky poskytují základní pře-

hled o funkcích - definice vlastností fukcí 
(Definiční obor, Obor hodnot …). Z mého 
pohledu je škoda, že vlastnosti nejsou oka-
mžitě (případně v odkazu) ukázány na kon-
krétním příkladu funkce, i když jsou později 
zmiňovány u grafů funkcí. Jsou ukázány 
základní typy funkcí (lineární, kvadratická, 
kubická, lineární lomená, logaritmus, expo-
nenciela, sinus, kosinus) s popisem vlastností 
( )( fD , )( fH , sudost-lichost, prostota, mo-
notonie, omezenost, extrémy, periodičnost, 

název grafu). Některé tyto popisy jsou vágní (funkce cbxaxxf ++= 2)( : )( fH  – záleží na 
zadání, nikdy celé R, na celém )( fD  je rostoucí i klesající), některé chybné (funkce 

baxxf +=)(  je sudá). Celkově jsou stránky přehledně uspořádány, téměř vůbec nevyužívají 
možnosti jazyka HTML a vůbec možnosti aktivních stránek. Zajímavá je ukázka některých 
‚netradičních‘ grafů funkcí (celá část, necelá část, Dirichletova funkce). Nebylo by vhodné 
používat je jako základní učební text (chybí názorné příklady, rozsah je dost omezený).  

 

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce_(matematika) 

 

Stánky jsou po odborné stránce pečlivě 
vypracovány. Jsou určeny pro středoškoláky 
a vysokoškoláky jako shrnutí/zopakování 
tématu. Stránky plně odpovídají svým cha-
rakterem umístění (encyklopedie). 
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3. http://lide.gymcheb.cz/~rahajek/grafy/uvod.html 
 

Stránky vypracované studenty 
gymnázia v Chebu. Po krátkém teoretic-
kém úvodu jsou stránky koncipovány 
jako sbírka řešených příkladů (především 
určování vlastností jednotlivých funkcí). 
Stránky nejsou psány v HTML, ale sestá-
vají se z obrázků (dokument PDF převe-
dený do obrázku) – tento postup byl zřej-
mě volen z důvodu komplikovaného zápi-
su matematických symbolů v HTML. 
Stránky obsahují mnoho obrázků grafů 
funkcí (pro goniometrické funkce byly 
jednotky na ose y  zvoleny v násobcích 

čísla π , což znepřehledňuje orientaci v grafu). 

 

4. http://matematika.havrlant.net 

 
Tyto stránky obsahují více partií 

matematiky, ne pouze oblast funkcí. 
Jsou velmi pečlivě vypracovány (autor 
je čerstvý maturant). Samotným funk-
cím jsou věnovány čtyři podkapitoly 
(funkce obecně – vlastnosti funkcí, 
goniometrické funkce, logaritmic-
ké/exponenciální,  a lineární funkce). 
Vlastnosti funkcí jsou po slovním po-
pisu (slovní popis je psán nikoliv se 
snahou o exaktní vyjadřování, ale 
o pochopení včetně použitého jazyka; 
např. tykání čtenáři) a definici ukázány 
na konkrétním případu grafu. 

V ukázkách grafů jednotlivých funkcí je naopak možné se přes link vrátit zpět k definicím 
dané vlastnosti. V podkapitole o logaritmických/exponenciálních funkcích je (pomocí kreslení 
do jedné souřadnicové soustavy) velmi názorně ukázána vlastnost inverzní funkce. Trochu 
zvláštní je řazení (vlastnosti funkcí-goniometrické funkce-logaritmické/exponenciální funkce, 
a lineární funkce až na závěr). Na těchto stránkách jsem narazil na jednu zásadní chybu 
(funkce je prostá, když )()( 2121 xfxfxx =⇒=  - obrácená implikace), několik drobných 
nedostatků či překlepů („…funkce je shora omezená, jestliže existuje takové číslo A , že 

Axf <)( …“  - chybělo zdůraznění „… x∀ “; u lineární funkce … baxxf +=)( , jestliže se 
0=b , pak se jedná o konstantní funkci axf =)(  - jde o prohození koeficientů). Celkově jsou 

stránky velmi přehledné a psané (pro studenty) srozumitelným jazykem. Myslím, že je možné 
tyto stránky použít jako učební text. 

Poznámka: Autor velice promptně reagoval na upozornění na chyby a opravil je. 
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5. http://www.sosvp.chytrak.cz/Mat/Funkce/ 

 
Stránky obsahují jen nejzáklad-

nější informace o funkcích, možnosti 
zadání funkce (předpis, graf, tabulka). 
V úvodu je uvedena definice funkce, 
vlastnosti funkce (jsou zde příkla-
dy, ale pouze ve formě předpisu – ob-
rázky zde chybí), přičemž jazyk je sice 
matematicky správný, ale podle mého 
názoru středoškolskému studentovi ne 
příliš srozumitelný. Podrobněji (i když 
velmi stručně) jsou pak popsány line-
ární funkce, funkce nepřímá uměrnost 
a kvadratická funkce. V popisu kvad-
ratické funkce se, naprosto nepochopi-
telně proč, objeví věta, že ‚vlastnosti 

kvadratické funkce jsou odvislé od koeficientu nepřímé uměrnosti‘. Tyto stránky jsou zřejmě 
pouze opsané z učebnice (Josef Polák: Přehled středoškolské matematiky [12]) s násilným 
zestručňováním. Na stránkách není téměř vůbec použito možností hypertextových odkazů. 
Pro středoškolského studenta jsou téměř bezcenné. 

 

6. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/diplprace.phtml 
 

U těchto stránek je potřeba nej-
prve stáhnout flash animaci (obrázek 
tábora se stany), odkud se pak (vstu-
pem do jednotlivých stanů) lze sezná-
mit s Pythagorovou větou, funkcemi, 
s procenty a přímou-nepřímou uměr-
ností). Celkově je připraven pro stu-
denty/žáky jeden projekt, ve kterém se 
pracuje se všemi tématy, na tento pro-
jekt vede odkaz ze všech okruhů. Pro 
každý okruh je zpracován oddíl Teorie 
a Příklady, u tématu Funkce je navíc 
ještě oddíl Historie. V oddílu Teorie je, 
především slovně – tak aby to žáko-
vi/studentovi bylo srozumitel-

né, popsán definiční obor, rostoucí, klesající funkce, lineární funkce a kvadratická funkce. Je 
zde připraveno mnoho příkladů – plně řešených, bez řešení ale s nápovědou a bez řešení a bez 
nápovědy. Je trochu na škodu, že v tématu Přímá-Nepřímá úměrnost není zmíněna návaznost 
na téma Funkce – v nepřímé úměrnosti by bylo možné např. ukázat, že definiční obor nemusí 
být vždy celý obor reálných čísel. Celkově jsou stránky vypracovány pečlivě a přehledně. 
Využití hypertextových odkazů je minimální. 
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7. http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/ 

 
Stránky určené pro studen-

ty/učitele na střední škole. Nejsou 
omezeny pouze na téma ‚funkce‘, ale 
jsou věnovány několika matematickým 
(středoškolským) partiím. V tématu 
‚funkce‘ se stránky věnují základním 
vlastnostem funkcí (i když není zmíněn 
definiční obor a obor hodnot), lineár-
ním, mocniným a trigonometrickým 
funkcím. Na stránkách není v podstatě 
žádný didaktický výklad tématu. Je zde 
mnoho interaktivních Javových apple-
tů, které napomáhají buďto pomocí 
interaktivity, anebo pomocí testu, po-

chopit problematiku daného tématu. Stránky jsou velice přehledné. Testy jsou dvojího druhu a 
to typu ‚puzzle‘ (kdy je úkolem čtverec s grafem funkce přesunout nad správný předpis anebo 
naopak), a typ uzavřeného testu s možností více správných odpovědí. Vyhodnocení testu je 
vyřešeno didakticky velmi pěkně, neboť nejsou pouze ohodnoceny správné/špatné odpovědi, 
ale u špatných odpovědí je krátký komentář, proč je daná odpověď špatná. Velice pěkný je 
applet, ve kterém je možno vykreslit v podstatě libovolnou funkci, případně několik funkcí do 
jednoho obrázku. 

 

 

8. http://adyhash.jinak.cz/funkce 

 
Stránky jsou prezentovány jako 

maturitní práce. Jedná se v podstatě o 
přepsání učebnice (O. Odvárko: Ma-
tematika pro gymnázia – funkce [1]) 
s převzetím obrázků. Stránky nejsou 
příliš přehledné. Po odborné stánce 
jsou správné (což je samozřejmě dáno 
tím, že se jedná o přepis tištěné učeb-
nice). 

 

 

 

 

Pozn.: stránky byly naposledy dostupné v prosincí 2006, nyní je možno je prohlížet jen 
na: http://web.archive.org/web/20060428221750/adyhash.jinak.cz/funkce/index1.htm 
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9. http://www.gphmi.sk/pages/funkcie/ 

 
Stránky Gymnázia Pavla Horova 

– Michalovce. Velice pěkně a přehled-
ně vytvořené stránky, určeny pro stře-
doškolské studenty. Trochu nelogicky 
se nejprve věnují ukázkám jednotli-
vých typů funkcí (lineární, kvadratic-
ké, mocninné, odmocninné, logarit-
mické, exponenciální, s absolutní hod-
notou, racionální a goniometrické) a až 
v dalším oddílu samotným vlastnostem 
funkcí. Při prohlížení stránek je mírně 
matoucí, že po otevření dané kapitoly 
se objeví v podstatě prázdná obrazovka 
a uživatel musí najít menu odkazující 
na podkapitoly psané drobným pís-
mem. Kromě tohoto nedostatku jsou 

stránky přehledné a srozumitelné. Při výkladu je použito dynamických obrázků vytvořených 
pomocí Cabri Geometrie a student může okamžitě (pomocí změn v okně Cabri) vidět, jaký 
vliv mají jednotlivé parametry v předpisu funkce na její průběh. K většině podkapitol jsou 
připravené řešené příklady a ke všem úlohy bez řešení. Je připravena samostatná kapitola 
‚Příklady‘. 

 

 

10. http://www.testonline.cz/web/FunGraph/ 

 

Na těchto stránkách je uživatel 
seznámen se základními funkcemi 
(konstantí, lineární, kvadratickou, ku-
bickou, lineární lomenou, exponenci-
ální, logaritmickou a funkcí absolutní 
hodnota) a metodou drilu je testováno 
pochopení (graf funkce – určit, o jakou 
se jedná funkci; předpis funkce – určit, 
o jakou se jedná funkci). Část ‚vlast-
nosti funkcí‘ je zde zastoupena pouze 
testem, který je velmi nepřehledný 
(jsou postupně předkládány grafy 
funkci, u kterých se má určit, o jakou 
funkci se jedná; v případě zaškrtnutí 

špatné odpovědi je indikována chyba, v případě, kdy je zaškrtnuta správná odpověď, se bez 
komentáře přejde k další otázce). 
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11. http://www.bymath.com/studyguide/fun/fun_topics.html 

 
Stánky věnující se obecně stře-

doškolské matematice. Partie ‚Functi-
ons & Graphs‘ je zpracována přehled-
ně s uvedením příkladů použití. Nejsou 
zde žádné početní příklady nebo testy. 
U vlastností funkcí i u přehledu ele-
mentárních funkcí jsou uvedeny ná-
zorné obrázky. Na stránkách je mini-
mální využití možností interaktivity 
html (applety nejsou použity vůbec). 

 

 

 

 

 

 

12 http://id.mind.net/~zona/mmts/functionInstitute/functionInstitute.html 

 

V úvodu tyto stránky seznámí 
uživatele stručně s definicí funkce (na 
úrovni ZŠ), jsou vynechány vlastnosti 
funkcí. Dále se autor podrobně věnuje 
(zde už na pokročilejší SŠ úrovni) jed-
notlivým typům funkcí (lineární, poly-
nomické, racionální, exponenciální a 
goniometrické). Výklad je provázen 
interaktivními applety, na kterých je 
názorně vidět, jak parametry 
v předpisu funkce ovlivňují vzhled 
grafu. U exponenciálních funkcí jsou 
uvedeny příklady jednoduchého, resp. 
složeného úrokování. Orientace na 

stránkách je nepřehledná v tom, že z každé kapitoly/podkapitoly je nutné se vrátit k obsahu a 
nelze přímo pokračovat k další kapitole. Na stránkách nejsou žádné příklady k řešení. 
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Srovnávací tabulka 
 
Cílová 
skupina 

Odborná 
správ-
nost 

Design Interak-
tivita 

Didakt. Přehled-
nost 

Funkčnost Příklady Σ 

http://www.gphmi.sk/pages/funkcie/ 

Sš 1 1 1 1 2 1 1 1 

http://matematika.havrlant.net 

Sš 1 1 3 1 1 1 2 1 

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/ 

Sš 1 2 1 3 2 1 3 2 

http://www.esphere.cz/kostka/ 

Sš 2 2 3 2 1 2 3 2 

http://www.testonline.cz/web/FunGraph/ 
 

Sš 2 3 2 3 2 1 2 2 

http://id.mind.net/~zona/mmts/functionInstitute/functionInstitute.html 

Sš 1 2 1 2 2 1 3 2 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce_(matematika) 
 

Sš/Vš 1 2 3 3 1 1 3 2 

http://www.bymath.com/studyguide/fun/fun_topics.html 

 

Sš 1 2 3 2 1 - 3 2 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/diplprace.phtml 

Zš-Sš 1 1 2 1 2 1 1 2 

http://lide.gymcheb.cz/~rahajek/grafy/uvod.html 

Sš 1 1 3 1 1 3 1 3 

http://adyhash.jinak.cz/funkce 

Sš 1 2 2 2 3 3 3 3 

http://www.sosvp.chytrak.cz/Mat/Funkce/ 

Sš 1 3 3 3 2 - 2 3 
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Vlastní webové stránky 
 
Webové stránky se zabývají tématem funkce v rozsahu odpovídajícímu výuce na gym-

náziu. Jsou rozděleny na několik kapitol: 
• Definice a základní vlastnosti funkcí. 
• Lineární funkce. 
• Kvadratické funkce. 
• Funkce s absolutními hodnotami. 
• Exponenciální a logaritmické funkce. 
• Mocninné funkce. 
• Lineární lomené funkce. 

 
Bylo snahou v co největší míře do textu zařazovat JAVA applety, které svou interaktivi-

tou nabízejí značnou výhodu oproti tištěné verzi. V každé kapitole je několik řešených příkla-
dů a na konci každé kapitoly test s vyhodnocováním nesprávných odpvědí – nikoliv pouze 
ohodnocením dobře/špatně, ale s určitou snahou o vysvětlení, proč je daná odpověď špatná.  
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Závěr 
 
Zpracování diplomové práce s sebou přineslo některé zajímavé obtíže a postřehy. 
Vyhledávání stránek s touto tématikou nebylo příliš snadné, neboť samotné slovo 

‚funkce‘ má příliš mnoho obecných významů. Přestože bylo možno najít mnoho stránek, které 
se zbývají jen některou částí tématu funkce (jako např. lineární funkce nebo exponenciální 
funkce v souvislosti s finanční matematikou), bylo nalezeno málo webových stránek, které se 
zabývají celým tématem. 

Při tvorě těchto stránek bylo čerpáno především z [1], odkud byly přebírány především 
definice. Samotný výklad je psán se snahou o srozumitelnost ze strany studenta a zároveň jisté 
odborné korektnosti. Zachování této korektnosi bylo v některých případech nedosažitelné 
(např. v kapitole Mocninné funkce, v odstavci o reálných exponentech, neboť tento výklad by 
překročil rozsah této práce). Jisté technické obtíže nastaly při rozhodování o tom, jakým způ-
sobem psát matematické vzorce, protože samotný jazyk HTML v tomto ohledu nabízí jen 
velmi omezené možnosti. Pro sázení matematických vzorců bylo nakonec použito sázení 
v TeXu s následným převodem do obrázků. Pro znázornění grafů jednotlivých funkcí bylo 
nejprve zvažováno použití JAVA appletů vygenerovaných pomocí CABRI geometrie II+  
(obdobně jako na  http://www.gphmi.sk/pages/funkcie/), ale tento způsob nevyhovoval daným 
potřebám. Z tohoto důvodu jsou veškeré applety s grafickým rozhraním naprogramované 
v celém rozsahu. JAVA applety jsou navrženy tak, aby jejich ovládání bylo co možná nejvíce 
intuitivní a názorné a zároveň, aby v nich nebyly chyby typické pro některé ‚kresliče‘ funkcí 
(např. čára spojující ‚ ∞− ‘ a ‚∞ ‘ v případě lineárních lomených funkcí). 

Při tvorbě těchto stránek bylo snahou vyhnout se některým chybám a nedostatkům, se 
kterými je možno se setkat na výše hodnocených www stránkách. Testy na konci každé kapi-
toly jsou inspirovány obdobnými testy na http://www.univie.ac.at/future.media/moe/. 

V době částečného zpracování těchto stránek (základní vlastnosti, lineární funkce, 
kvadratické funkce) byly tyto stránky předloženy k určitému ‚otestování‘ srozumitelnosti-
čitelnosti studentům Obchodní akademie v Lysé nad Labem a jednomu gymnaziálnímu stu-
dentovi. Těmto studentům byl text srozumitelný a z jejich pohledu přínosný. 
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Příloha 1 – Vlastní webové stránky 
               
                    
              http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/jaroslav_richter/ 

 



Funkce 
Pojem funkce je jedním z nejdůležitějších pojmů v matematice. V této práci se 
pokusíme problematiku funkcí přiblížit středoškolskému studentovi. Budou 
probrány obecné vlastnosti funkcí, lineární funkce, kvadratické funkce, funkce s 
absolutními hodnotami, exponenciální a logaritmické funkce, mocninné funkce 
a lineární lomené funkce. Goniometrické funkce zde probrány nejsou, tato 
partie je podrobně probrána v jiné práci viz Goniometrie a trigonometrie. 

Applety, JAVA 
V této práci jsou používány JAVA applety. Pro jejich používání je nutné mít 
interpreter jazyka JAVA (k bezplatnému stažení z http://www.java.com). V 
případě, že interpreter jazyka JAVA není na vašem počítači k dispozici, pak se 
místo dynamických appletů zobrazí pouze statické obrázky. 

Použití smajlíků :-) 
V celé práci se objevuje několik druhů smajlíků: 

Použitá symbolika a značení 

Zoufalý smajlík se obvykle objevuje tam, kde je úkolem vyřešit příklad. 
Když na něj kliknete, tak se objeví řešení a smajlík se začne usmívat.

Mrkací smajlík se obvykle objevuje tam, kde je nějaké rozšíření látky.

Veselý smajlík se objevuje u příkladů při zobrazení řešení. Jeho druhá 
funkce je indikace správné odpovědi v testech.

Smutný smajlík se objevuje testech při špatné odpovědi (přeji, ať se s 
ním nesetkáte :-).

množiny
 

 
množina obsahující prvky ,  a  
 

číslené obory
přirozená čísla; tedy {1;2;3;...}
celá čísla; tedy {...;-2;-1;0;1;2;...}

racionální čísla; taková čísla, která lze zapsat jako , kde  a 
 

 
reálná čísla 
 



intervaly
otevřený interval, tzn. ,  nejsou prvky tohoto intervalu
uzavřený interval, tzn. ,  jsou prvky tohoto intervalu
polouzavřený interval, tzn.  není prvkem tohoto intervalu a  je 
prvkem

 
 

polouzavřený interval, tzn.  je prvkem tohoto intervalu a  není 
prvkem 
 

grafy

tento bod leží na grafu funkce

tento bod neleží na grafu funkce



Definice funkce 

Zadání, zápis funkce 
Funkci je možno zadat několika způsoby: 

1. Předpisem (vzorcem, rovnicí)  
je možné funkci zadat v těchto tvarech: 

  (např. )  

  

  

Co to vlastně je funkce, o čem řekneme, že to je (anebo není) funkční? Často 
toto slovo používáme v souvislosti s různými přístroji, například klávesnicí 
počítače. Při stisku tlačítka  očekáváme, že se nám na monitoru objeví znak 
't'. A v případě, když stiskneme + , pak očekáváme, že se na monitoru 
objeví znak 'T' (ten se objeví také při zapnutém ). V případě, že by 
se po stisku klávesy  napsalo na monitor jednou písmenko 't' a jindy zase 
číslice '2', pak si asi řekneme, že klávesnice NEfunguje(není funkční), 
a půjdeme si koupit novou. Funkční je tedy něco, co pro jednoznačně daný 
vstup (stisk klávesy) dává vždy stejný výsledek, a zároveň není na závadu, 
jestliže pro různé vstupy (v našem případě kombinace +  anebo  při 
zapnutém přepínači ) dostaneme stejný výstup (na monitoru se 
objeví písmenko 'T'). 

V matematice se ale obvykle nezabýváme klávesnicemi, ale čísly 
(celými, reálnými ...) a funkci tedy definujeme takto: 

Poznámka 
Pro porozumění nasledujícímu textu je nutné nejprve zavést některé pojmy a 
značení.  
 

Funkce Obvykle ji značíme písmenkem , ale nic nebrání tomu, 
abychom používali jiná písmenka 

Argument 
funkce

Obvykle označovaný jako , je to prvek množiny . Jinak 
řečeno: vstupní hodnota funkce.

Funkční 
hodnota

Je číslo, které funkce přiřadí konkrétnímu argumentu. Jinak 
řečeno: výstupní hodnota funkce. Obvykle ji značíme  nebo 

.
Nezávisle 
proměnná

Jiný název pro argument funkce. Nezávislost je dána tím, že 
její hodnotu můžeme libovolně měnit (v rámci množiny ).

Závisle 
proměnná

Takto také nazýváme funkční hodnotu. Hodnota závisle 
proměnné je (pro danou funkci) jednoznačně určena hodnotou 
 - proto 'závisle' proměnná.

Rovnost 
funkcí 

O funkcích  a  řekneme, že jsou si rovny v případě, že jsou 
totožné definiční obory  a zároveň pro všechna z 
definičního oboru jsou si rovny funkční hodnoty . 

Definice: Funkce na množině  je předpis, 
který každému číslu z množiny  přiřazuje právě 
jedno reálné číslo. 



2. Tabulkou 

3. Grafem 

  

Poznámka 
V případě zadání předpisem je funkce definována pro jakoukoli hodnotu 
(samozřejmě takovou, pro kterou má funkční předpis smysl). V případě zadání 
tabulkou je funkce definována jen pro hodnoty  a pro jiné 
hodnoty není definována. Zadání předpisem tedy nemůžeme nahradit 
zadáním tabulkou, i když je možné v tabulce vysledovat určitý vztah mezi 
nezávislou a závislou proměnnou, který by bylo možné vyjádřit funkčním 
předpisem. Rozmyslete si, je-li možné z funkčního předpisu vytvořit tabulku!

 

Podobně ve třetím případě je funkce definována pouze pro hodnoty 
argumentu . Opět pro funkci zadanou předpisem můžeme snadno 
zkonstruovat graf, ale ne pro každý graf funkce se nám podaří najítjejí předpis. 

Z funkčního předpisu je možné vždy vytvořit tabulku. Toho můžeme využít 
například, když chceme nakreslit graf funkce.

 1 2 3 4 5

 1 4 9 16 25



1.   

2.   

3.   

Definiční obor, obor hodnot 

Příklady 

V definici funkce jsme řekli, že je to předpis na množině . Máme-li funkci , 
pak množině , na které je tato funkce definována, říkáme definiční obor 
funkce  a značíme ji . Kdybychom použili úvodní analogii s počítačovou 
klávesnicí, pak to jsou všechny klávesy, kterými je klávesnice vybavena. Mohli 
bychom také říci, že je to množina všech takových reálných čísel , pro které 
nám funkce dá 'rozumné' výsledky. 

Jsou dány dva grafy. Určete, zda se jedná o grafy funkcí. 
Řešení 
Z definice víme, že každému číslu  musí být přiřazeno 
právě jedno reálné číslo . V těchto dvou příkladech nám 
k ověření pomohou applety - posuvníkem v spodní části obrázků 
pohybujte doprava a doleva a spočtěte, kolik hodnot  je 
přiřazeno jednotlivým hodnotám . Z toho, co zjistíte, si 
rozmyslete, jestli se jedná (anebo nejedná) o funkci. Pro 
podrobnosti klikněte na zoufalého smajlíka. 

  
Jedná se o graf funkce; počet 
čísel , který je přiřazen 
příslušnému číslu , je 
znázorněn zelenými puntíky -
při posouvání je pro každou 
hodnotu čísla  jen jeden 
puntík.

Nejedná se o graf funkce; počet 
čísel , který je přiřazen 
příslušnému číslu , je 
znázorněn zelenými puntíky - 
při posouvání je vidět, že 
některým číslům  jsou 
přiřazeny až tři puntíky.

Jsou zadány dvě tabulky. Rozhodněte, jestli tabulky určují 
funkci, anebo neurčují. 

 1 2 3 4 5 6

 2 3 4 5 4 2
 1 2 3 1 5 6

 2 4 6 4 6 4

Jedná se o tabulku funkce; 
každému číslu  je přiřazeno 
právě jedno číslo .

Nejedná se o tabulku funkce; 
vidíme, že číslu 1 je přiřazeno 
číslo 2, ale také číslo 4.

Jsou dány dva předpisy. Rozhodněte, jestli se jedná o předpisy 
funkcí. 

  
Jedná se o předpis funkce; 
každému číslu je 
přiřazena právě jedna hodnota 
.

Nejedná se předpis funkce; 
každému číslu  (s 
výjimkou 0) jsou přiřazeny dvě 
hodnoty.



1.   

2.   

Příklady 

1.   

Příklady 

Obor hodnot je naopak množina všech reálných čísel , které dostaneme 
jako výstupní hodnotu funkce , jestliže za  dosadíme všechny přípustné 
hodnoty z . Obor hodnot funkce  značíme . 

Máme dán graf funkce, určete její definiční obor. 

 
Řešení 
Z grafu je vidět, že funkce je definována jen pro hodnoty 

 a definiční obor tedy zapíšeme jako . 

Máme dán předpis funkce , určete její definiční obor. 
Řešení 
Jak víme, nulou dělit není možné, a proto 

. Jinými slovy, funkce je definována pro 
všechna reálná čísla s výjimkou nuly. 

Máme dán předpis funkce , . Určete obor 
hodnot této funkce. 

 
Řešení 
Funkční hodnoty pro všechna nabývají pouze 
nezáporných hodnot menších nebo rovných 4, obor hodnot 
zapíšeme jako . 



2.   Máme dán předpis funkce . Určete obor hodnot pro tuto 
funkci. 

 
Řešení 
Funkční hodnoty pro všechna  nabývají hodnot všech 
reálných čísel, obor hodnot zapíšeme jako . 



Funkce rostoucí, klesající

Funkci nazveme rostoucí tehdy, když s rostoucí hodnotou  roste hodnota . 

Na následujícím obrázku je uveden příklad rostoucí funkce. 

Funkce je klesající tehdy, když s rostoucí hodnotou  klesá hodnota . 

Na následujícím obrázku je uveden příklad klesající funkce. 

Funkci nazveme nerostoucí tehdy, když s rostoucí hodnotou  klesá nebo se 
nemění hodnota  . 

Definice: Funkce  je rostoucí, právě když pro 
všechna  platí: Je-li , pak 

. 

 
 

Definice: Funkce  je klesající, právě když pro 
všechna  platí: Je-li , pak 

. 

 

Definice: Funkce  je nerostoucí, právě když pro 
všechna  platí: Je-li , pak 

. 



Na následujícím obrázku je uveden příklad nerostoucí funkce. 

Funkci nazveme neklesající tehdy, když s rostoucí hodnotou  také roste 
nebo se nemění hodnota . 

Na následujícím obrázku je uveden příklad neklesající funkce. 

Poznámka 
Každá rostoucí funkce je zároveň také neklesající funkce. Každá klesající 
funkce je zároveň také nerostoucí funkce. 

 

Definice: Funkce  je neklesající, právě když pro 
všechna  platí: Je-li , pak 

. 



Funkce rostoucí, klesající na omezeném definičním oboru

Funkce monotonní 

Funkce sudá/lichá 

 

Jak víme, ke každé funkci patří její definiční obor. Změnou definičního oboru 
dostáváme jinou funkci. Máme-li funkci, která není ani rostoucí, ani klesající na 
svém definičním oboru, můžeme tento definiční obor omezit a tato nová 
funkce už může být klesající. Je možné také hovořit o tom, že funkce je 
rostoucí/klesající na určitém intervalu. Ukažme si to na příkladu: 
 
Máme dány dvě funkce 
 

 
 
Vidíme, že obě funkce mají stejný předpis, ale jiný definiční obor. Funkce 
není ani klesající, ani rostouci. Funkce  je na svém definičním oboru rostoucí. 
Je možné to vyjádřit i tak, že funkce  je klesající na intervalu  a 
rostoucí na intervalu . 

Obdobně je možno definovat nerostoucí/neklesající funkci na omezeném 
definičním oboru (na intervalu). 

Funkci nazveme monotonní tehdy, když je rostoucí, klesající, nerostoucí
nebo neklesající. 

Sudou, anebo lichou funkci poznáme snadno z grafu funkce. Jestliže je graf 
osově souměrný podle osy , pak se jedná o funkci sudou. V případě, že je 
graf funkce středově souměrný podle počátku, pak se jedná o funkci lichou. 

; ; 

Definice: Funkce  je sudá, právě když platí: 

Pro všechna  z definičního oboru leží 
v definičním oboru i  a zároveň  

.  

Definice: Funkce  je lichá, právě když platí: 

Pro všechna  z definičního oboru leží 
v definičním oboru i  a zároveň  

.  



Funkce periodická 

Příklady 

Periodickou funkci poznáme z grafu funkce. Jestliže je celý graf určen jen 
částí, která se neustále opakuje, pak je to graf periodické funkce. 

Poznámka 
Pokud se jedná o periodickou funkci, pak takových čísel , která splňují 
uvedenou podmínku, existuje nekonečně mnoho, ale obvykle periodou 
rozumíme takové nejmenší kladné číslo (pokud nejmenší existuje), tzv. 
základní periodu. 

Pro lepší představu pojmu sudá a lichá funkce nám opět poslouží 
applety - budete-li pohybovat posuvníkem v dolní části, pak uvidíte, co 
musí platit pro sudou (lichou) funkci. 

  

Sudá funkce . Lichá funkce . 

Definice: Funkce  je periodická, právě když 
existuje takové reálné číslo , libovolné celé 
číslo  různé od nuly a pro funkci  platí: 

Pro všechna  z definičního oboru leží 
v definičním oboru i  a zároveň  

pro všechna  z definičního oboru platí 
.  

Číslo  se nazývá periodou funkce. 



1.   

2.   

Funkce omezená 

 

 

Příklady 

Jestliže je funkce omezená shora, znamená to, že funkční hodnoty 
nepřekročí určitou horní hranici. V případě, že je funkce omezená zdola, pak 
všechny funkční hodnoty neklesnou pod určitou dolní hranici. Jestliže je 
funkce omezená shora i zdola, pak řekneme, že je to funkce omezená. 

Pro lepší představu pojmu periodická funkce nám opět poslouží applety 
- pokuste se přesunout černý obdélník, tak aby se graf funkce 
nakreslené v obdélníku shodoval s grafem funkce, který je nakreslen 
čárkovaně. Kolikrát se vám to povede? 

 
Funkce  je příkladem periodické funkce, u které je perioda 

. 

Funkci  můžeme považovat za funkci periodickou, ale nejmenší 
číslo  zde nemůžeme určit. 

Definice: Funkce  je shora omezená, jestliže 
existuje takové reálné číslo , že pro všechna 
z definičního oboru platí . 

Definice: Funkce  je zdola omezená, jestliže 
existuje takové reálné číslo , že pro všechna 
z definičního oboru platí . 

Definice: Funkce  je omezená, jestliže existují 
taková reálná čísla  i  taková, že pro všechna 
z definičního oboru platí  a zároveň 

. 



1.   

2.   

3.   

Funkce prostá 

Příklady 

Jestliže funkce  nabývá pro každé dva různé argumenty různé funkční 
hodnoty, pak tuto funkci nazýváme prostou. 

Čísel , které shora omezenou funkci ohraničují shora, je nekonečně 
mnoho. Pomocí appletu můžeme najít to nejmenší. Pohybem posuvníku 
vpravo najděte nejmenší takové číslo. 

 

Funkce  je shora omezená. Nejmenší horní mez je 2. 

Čísel , které zdola omezenou funkci ohraničují zdola, je nekonečně 
mnoho. Pomocí appletu můžeme najít to největší. Pohybem posuvníku 
vpravo najděte největší takové číslo. 

 

Funkce  je zdola omezená. Největší dolní mez je -2. 

 
Funkce  je omezená. Nejmenší horní mez je 1 a největší dolní mez -
1. 

Definice: Funkce  je prostá, právě když pro 
všechna  platí: Je-li , pak 

. 



1.   

Funkce inverzní 

 

Příklady 

Funkci inverzní určujeme vždy k nějaké původní funkci . Nutná podmínka pro 
existenci inverzní funkce je, aby původní funkce  byla prostá. Původní funkce 
 zobrazuje prvky  na množinu  a inverzní funkce, kterou značíme 

, zobrazuje prvky  na množinu . Graficky si to lze představit tak, 
jako bychom k původnímu grafu funkce sestrojili jeho obraz v osové 
souměrnosti podle osy . Předpis inverzní funkce získáme tak, že se 
pokusíme vyjádřit  jako funkci argumentu . 

Jsou dány dva grafy funkcí. Určete, zda se jedná o grafy prosté 
funkce. 
Řešení 
Z definice víme, že pro , musí pro funkční hodnoty platit 

. K ověření, jestli se jedná o prostou funkci, nám 
pomohou applety - posuvníkem v pravé části obrázku pohybujte 
nahoru a dolů, a spočtěte, kolika argumentům jsou jednotlivé 
funkční hodnoty přiřazeny. Z toho, co zjistíte, si rozmyslete, jestli 
se jedná (anebo nejedná) o graf prosté funkce. 

  
Nejedná se o graf prosté 
funkce; v některých případech 
je jedna funkční hodnota 
přiřazena až třem argumentům 
.

Jedná se o graf prosté funkce; 
každá funkční hodnota  je 
přiřazena právě jednomu 
argumentu .

Definice: Inverzní funkce k prosté funkci je funkce 
, pro kterou platí: 

 a zároveň  

každému  je přiřazeno právě to 
, pro které je .  



Poznámka 

Poznámka 

To, že  se dá snadno převést na poznatek, že 
 

 
Na obrázku je uveden graf funkce (modrou barvou) a k ní 
funkce inverzní  (zelenou barvou). 

Rozmyslete si, proč je pro existenci inverzní funkce nutná podmínka, 
aby původní funkce  byla prostá. 

 

Pokusíme se to vysvětlit na protipříkladu. Co by se stalo, kdyby funkce 
nebyla prostá? 

  
Z předchozího příkladu si 
'vypůjčíme' graf funkce, která 
není prostá, a pokusíme se ji 
'překlopit' podél přímky . 

Jak je nyní názorně vidět, po 
'překlopení' se už nejedná o graf 
funkce.



Funkce složená

Příklady 
1.   

Jak víme z předchozího textu, tak argument funkce, stejně jako funkční 
hodnota, jsou reálná čísla. Můžeme tedy funkční hodnotu jedné funkce 
dosadit jako argument do jiné funkce, např. funkce . Takto vznikne nová 
funkce . Tato nová funkce se nazývá složená funkce. 

Poznámka 
Je třeba si uvědomit, že skládání funkcí není komutativní. Tedy, že funkce 

 je obecně různá od funkce . 

Definice: Máme funkci  s definičním 
oborem  a funkci s oborem hodnot 

. Jestliže je , pak funkci 
 nazveme složenou funkcí (někdy 

píšeme též ). 

Máme dány dvě funkce  a . Napište předpis 
složené funkce , případně se pokuste načrtnout 
graf. 

Přestože se funkcemi s absolutními hodnotami budeme zabývat 
až později, měli bychom být schopni tento příklad vyřešit. Zápis 
složené funkce vytvoříme zcela formálně tak, že za argument 
ve funkci  dosadíme jeho funkční hodnotu z funkce . Výsledek 
pak vypadá takto: . Graf získáme snadno tak, že 
si načrtneme graf funkce , a protože funkce  je absolutní 
hodnota, a tedy obor hodnot funkce jsou pouze nezáporná 
čísla, tak část grafu pod osou  zobrazíme v osové souměrnosti 
podle osy . 



2.   

3.   

Máme dány dvě funkce  a . Napište předpis 
složené funkce , případně se pokuste načrtnout 
graf. 

Stejně jako v minulém příkladu zcela formálně za argument 
funkce  dosadíme jeho hodnotu z funkce . Výsledek pak 
vypadá takto . 

Máme dány dvě funkce  a . Napište 
předpis složené funkce , případně se pokuste 
načrtnout graf. 

Při skládání funkcí  (znázorněna modře) a  (znázorněna 
zeleně) postupujeme stejně jako v předchozích případech, zde 
postupně. 

  

  

Z prvního obrázku je vidět, že funkce  je inverzní k funkci  a 
naopak. Zde je v konkrétním případě vidět obecná vlastnost -
jestliže složíme funkci  s funkcí k ní inverzní , výsledná 
funkce je vždy . 



Lineární funkce 
Co to vlastně znamená 'lineární'? Toto slovo pochází z latinského linea, což 
označuje čáru nebo přímku. Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis 
linární funkce je . Pomocí koeficientů  a  můžeme ovlivnit 
vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce rostoucí, nebo klesající a kde
graf protne osu . 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv koeficientů  a  na výsledný graf. 
Budete-li pohybovat posuvníky pro jednotlivé koeficienty, pak uvidíte rovnici
dané funkce a zároveň i graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se zobrazí,
jaký vliv mají koeficienty  a . 

Definice: Lineární funkce je každá funkce na 
množině  ( ), která je dána předpisem 

, 

kde  a  jsou reálná čísla. 

Prvním speciálním případem lineární funkce je 
funkce s koeficientem , tj. funkce  

,  

kterou nazýváme konstantní funkce.  

Druhým speciálním případem lineární funkce je 
funkce s koeficientem , tj. funkce  

,  

kterou nazýváme přímá úměrnost.  

Graf 

 



Vlastnosti lineární funkce 

Speciální případy lineární funkce 

1.  

Vlastnosti uvedené v tabulce jsou platné pro lineární funkci v obecném tvaru,
kdy hodnoty koeficientů , jsou různé od nuly. 

Vliv koeficientu 

 
Pro kladný koeficient je lieární funkce rostoucí, 
pro záporný koeficient  je funkce klesající. Čím 
větší je absolutní hodnota koeficientu , tím je 
graf funkce více 'přimknutý' k ose . Jestliže je 
absolutní hodnota koeficientu  menší než jedna, 
pak s klesající absolutní hodnotou koeficientu 
se graf funkce stále více 'přimyká' k ose . 

Vliv koeficientu 

 
Vliv koeficientu  je asi nejlépe vidět, když se 
koeficient rovná nule. Graf funkce pak protíná 
osu  v bodě o -ové souřadnici rovné 
koeficientu . 

Rovnice
 
 

Rostoucí, 
klesající

Lineární funkce je rostoucí pro  a klesající 
pro .

Sudá, lichá Lineární funkce není ani sudá, ani lichá.

Prostá Lineární funkce je prostá.

Periodická Lineární funkce není periodická.

Omezenost Lineární funkce není omezená ani shora, ani 
zdola.

Graf Grafem lineární funkce je přímka.

Konstantní funkce. Lineární funkce se nazývá konstatní, když 
. 

Rovnice
 

 
Rostoucí, Konstantní funkce není ani rostoucí, ani klesající. 



2.  

Zadání lineární funkce 

1. Předpisem 
  

2. Dvěma různými body 

 

 

 

Lineární funkce může být zadána 

Jsou dány body , . Na souřadnice těchto 
bodů můžeme nahlížet jako na dvě uspořádané dvojice  
a . 
Souřadnice ,  každého z bodů musí vyhovovat rovnici 

. Napíšeme si tedy dvě rovnice, kde za  a  
dosadíme souřadnice bodů  a , čímž dostaneme soustavu dvou 
rovnic pro dvě neznámé , . 

 
 

Po vyřešení získáme pro ,  tyto hodnoty 
 
 

a předpis lineární funkce má tvar 
. 

klesající Zároveň je neklesající i nerostoucí.

Sudá, lichá Konstantní funkce je sudá.

Prostá Konstantní funkce není prostá.

Periodická Konstantní funkce je periodická, ale nelze určit 
základní periodu.

Omezenost Konstantní funkce je omezená shora i zdola.

Graf Grafem konstantní funkce je přímka rovnběžná s 
osou .

Přímá úměrnost. Lineární funkce se nazývá přímá úměrnost, 
když . 
Rovnice

 
 

Rostoucí, 
klesající

Přímá úměrnost je rostoucí pro  a klesající 
pro .

Sudá, lichá Přímá úměrnost je lichá funkce.

Prostá Přímá úměrnost je prostá.

Periodická Přímá úměrnost není periodická.

Omezenost Přímá úměrnost není omezena shora, ani zdola.

Graf Grafem přímé úměrnosti je přímka procházející 
počátkem.



3. Grafem 

 

 
 

Jak víme z předchozího textu, koeficient  zjistíme tak, že určíme 
jeho -ovou souřadnici průsečíku grafu lineární funkce s osou . 

 
Koeficient  můžeme snadno určit tak, že určíme průsečíky grafu 
lineární funkce s osou  a s osou . Pak -ovou souřadnici 
průsečíku grafu funkce s osou  označíme  a -ovou souřadnici 
průsečiku s osou  označime . 

 
 

Absolutní hodnotu koeficient  se vypočte 

.  
 
Znaménko určíme podle toho, je-li funkce rostouci (znaménko +) 
anebo klesající (znaménko -).  
 
Předpis lineární funkce má tvar 

. 



Tento postup ovšem selže v případě, že graf lineární funkce 
prochází počátkem. Pak budeme postupovat tak, že z libovolného 
bodu na grafu funkce vedeme úsečku o určité délce (na obrázku 
je volena délka 1) rovnoběžnou s osou . Z konce této úsečky 
vedeme další úsečku rovnoběžně s osou tak, aby její konec byl 

opět na grafu funkce.  
Z podílu délky úsečky rovnoběžné s osou  ku délce úsečky 
rovnoběžné s osou  získáme absolutní hodnotu koeficientu  (z 
obrázku ). Podle toho jestli je funkce rostoucí nebo
klesající určíme znaménko koeficientu . Předpis funkce je 
 

. 



Příklady 
Po kliknutí na zoufalého smajlíka se objeví řešení. 

1. Je dán předpis funkce  
. 

Určete, které body leží na grafu této funkce.  
 

 

 Neleží na grafu funkce .
 Neleží na grafu funkce .

 Leží na grafu funkce .
 Leží na grafu funkce .
 Leží na grafu funkce .

2. Je dán předpis funkce  
. 

Určete, které body leží na grafu této funkce.  
 

 

 Neleží na grafu funkce .
 Leží na grafu funkce .

 Neleží na grafu funkce .
 Leží na grafu funkce .

 Leží na grafu funkce .

3. Načrtněte graf funkce , která je zadána předpisem 
. 

 
Snadno můžeme určit dva body, které leží na grafu této lineární 
funkce např. tak, že za  resp. za dosadíme 0 a druhou 
souřadnici dopočteme. Takto získanými body , 

 proložíme přímku. 

 



4. Z grafu funkce  určete její předpis. 

 

 

 
 

Je to graf rostoucí funkce, proto hodnota koeficientu  bude 
kladná.
 

5. Načrtněte graf funkce , která je zadána předpisem 
. 

 
Obdobně jako v příkladu 3. určíme dva body které, odpovídají 
krajním hodnotám definičního oboru , . 
Tyto dva body spojíme úsečkou, a konce označíme plným nebo 
prázdným kroužkem podle toho, jestli dané hodnoty leží nebo 
neleží v definičním oboru. 

 
6. Z grafu funkce  určete její předpis 



. 

 
 

 
 

Je to graf klesající funkce, proto koeficient  bude mít záporné 
znaménko. Dále vidíme, že se jedná o přímou úměrnost, proto 
bude koeficient  nulový.
 

.

7. Načrtněte graf funkce , která je zadána předpisem 
. 

 
Jedná se o předpis konstantní funkce. O konstatní funkci víme, že 
její graf je přímka rovnoběžná s osou . Dále víme, že graf funkce 
protíná osu  v bodě o -ové souřadnici rovné koeficientu . 
Koeficient . 

 
8. Určete, které z následujících předpisů jsou předpisem lineární 

funkce.  
 



 

Toto je předpis lineární funkce.
Toto je předpis lineární funkce.
Toto není předpis lineární funkce.
Toto je předpis lineární funkce.
Toto je předpis lineární funkce.

9. Graf lineární funkce je zadán dvěma body , . 
Načrtněte graf lineární funkce a určete její předpis. 

 
Graf získáme snadno tak, že v kartézské soustavě souřadnic 
zobrazíme body 

,  a proložíme jimi přímku. 

   
 
Pro získání předpisu je nutné vyřešit soustavu rovnic typu 

 pro neznamé , .  
 

 

 
 

Po vyřešení získáme pro ,  tyto hodnoty 
 

 
 

 
a předpis lineární funkce má tvar 

. 
10. Mobilní operátor nabízí dva tarify  a . Pro tarif  není nutné 

zaplatit měsíční paušál a za minutu telefonování zaplatíme 10 Kč. 
Pro tarif  musíme měsíčně zaplatit 150 Kč a za každou minutu 
telefonování zaplatíme 4 Kč. Určete, pro kolik provolaných minut 
měsíčně je výhodnější tarif . 
 

 Měsíční poplatek Sazba za 1min
  0 Kč 10 Kč



 
 

 

Ke stejnému výsledku je možné dojít i pomocí řešení nerovnice: 
 

 
 
 

 
Závěr: Tarif  je výhodnější pro méně než 25 provolaných minut. 
 

Oba tarify si můžeme vyjádřit jako lineární funkci kde, nezávisle 
proměnná  je čas a závisle proměnná  je výše platby mobilnímu 
operátorovi. Pro obě tyto funkce můžeme nakreslit jejich graf.

Oba grafy si můžeme vynést do jednoho obrázku. Na tomto 
obrázku je vidět, že tarif  je výhodnější tehdy, když provoláme 
méně než 25 minut měsíčně.

11. Města Tábor a Votice jsou od sebe vzdálena 30 km. Ve stejný 
okamžik vyjede z Tábora autobus  a z Votic autobus . 
Rychlost autobusu  je 40 km/h, rychlost autobusu  je 60 km/h 
(předpokládejme, že se pohybují rovnoměrně). Určete, jak daleko 
od Tábora se tyto autobusy potkají. 

 
Nejprve si vyjádříme funkční závislost vzdálenosti každého 
autobusu od Tábora na čase. V případě autobusu  to bude 
funkce rostoucí (autobus se od Tábora vzdaluje) a v případě 
autobusu  to bude funkce klesající (autobus se přibližuje k 
Táboru). Vzdálenost od Tábora je označena jako  (v kilometrech) 
a čas je označen  (v hodinách): 
 

150 Kč  4 Kč



 
V tomto příkladu je nutné se zamyslet, jak to bude s definičním 
oborem a oborem hodnot funkcí , resp. . V obou případech 
snadno určíme obor hodnot ,  - oba 
autobusy musí ujet dráhu 30 km. Pro určení definičního oboru 
použijeme poznatek o inverzních funkcích z minulé kapitoly. 
 

 
Známe-li definiční obor, umíme snadno získat obor hodnot.  

 
Z předchozí kapitoly víme, že , a tedy 

. Stejným způsobem (anebo prostou logickou 
úvahou) určíme . Pro funkce ,  máme předpis 
i definiční obor - můžeme tedy sestrojit graf obou těchto funkcí.  
 

 
 
Z grafu můžeme odečíst, že se autobusy potkají za 18 minut (0,3 
hodiny), což odpovídá dráze 12 km. Tento poznatek můžeme 
ověřit i početně. Pro početní ověření stačí vyřešit rovnici  
 

 
 
Vypočtená hodnota odpovídá hodnotě odečtené z grafu.  
 
Závěr:Oba autobusy se potkají 12 km od Tábora. 



Kvadratické funkce 

 

 

Funkce, jejíž funkční hodnota se mění úměrně druhé mocnině nezávisle 
proměnné, je příkladem kvadratické funkce. Grafu kvadratické funkce se říká 
parabola. Graf je symetrický podle osy paraboly, tato osa je rovnoběžná s 
osou . Osa protíná graf kvadratické funkce ve vrcholu paraboly. 

 
Jak bylo řečeno, osa paraboly protíná parabolu v jejím vrcholu. Není úplně od 
věci zajímat se, kde osa paraboly protne osu . Osa paraboly protíná osu v 
bodě o -ové souřadnici . V dalším textu se dozvíme, jak jsme k této 
hodnotě dospěli. 

Poznámka 
V případě, že by koeficient byl nulový, pak by se nejednalo o kvadratickou,
ale o lineární funkci. 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv koeficientů ,  a  na výsledný 
graf. Budete-li pohybovat posuvníky pro jednotlivé koeficienty, pak uvidíte
rovnici dané funkce a zároveň i graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se 
zobrazí, jaký vliv mají koeficienty ,  a . 

Definice: Kvadratická funkce je každá funkce na 
množině  ( ), která je dána předpisem 

, 

kde  a . 

Graf 

 

Vliv koeficientu 



Vlastnosti kvadratické funkce 

Poznámka: Společný vliv koeficientů ,  by bylo možné shrnout, také takto. 
V případě, že koeficieny , mají stejné znaménko, pak vrchol 
paraboly leží vlevo od osy  a v případě, že je znaménko těchto 
koeficientů různé, pak vrchol paraboly leží vpravo od osy .

 
Pro kladný koeficient je graf kvadratické funkce 
'otevřen' nahoru, pro záporný koeficient  je graf 
kvadratické funkce 'otevřen' dolů. S rostoucí 
absolutní hodnotou koeficientu je parabola více 
'přimknutá' ke své ose. 

Vliv koeficientu 

 
Pro lepší náhled vlivu koeficientu  si vlevo 
nahoře zatrhněte, že chcete zobrazovat tečnu v 
průsečíku s osou . Budeme-li se na tuto tečnu 
dívat jako na jinou funkci, např. , pak předpis 
této funkce je . Je-li koeficient 
roven nule, pak vrchol paraboly leží na ose . 

Vliv koeficientu 

 
Graf funkce protíná osu  v bodě o -ové 
souřadnici rovné koeficientu . 

Rovnice
 

Pro hodnoty koeficientu  je  

 
a pro hodnoty koeficientu  je  

. V dalším textu se 
dozvíme, jak jsme k těmto intervalům dospěli.

Rostoucí, 
klesající

Kvadratická funkce není na svém definičním 
oboru ani rostoucí, ani klesající. Pro kladné 
hodnoty koeficientu je tato funkce na intervalu 

 klesající a na intervalu  rostoucí. 
Pro záporné hodnoty koeficientu  je tato funkce 
na intervalu rostoucí a na intervalu 

 klesající.
Sudá, lichá Obecně není kvadratická funkce ani sudá, ani 

lichá. Pro hodnotu koeficientu  (tzn. funkce 
ve tvaru ) je kvadratická funkce 



Speciální případy kvadratické funkce 

1.  

 
Poznámka 
V tomto speciálním případu můžeme snadno určit -ové souřadnice 
průsečíků grafu s osou  

 
. 

2.  

sudá.
Prostá Kvadratická funkce není prostá.

Periodická Kvadratická funkce není periodická.

Omezenost Pro hodnoty koeficientu je kvadratická 
funkce omezená zdola a pro hodnoty koeficientu 

 je kvadratická funkce omezena shora.
Graf Grafem kvadratické funkce je parabola.

Rovnice
 

Pro hodnoty koeficientu  je  

 
a pro hodnoty koeficientu  je  

.
Rostoucí, 
klesající

Kvadratická funkce není ani rostoucí, ani 
klesající. Pro kladné hodnoty koeficientu  je tato 
funkce na intervalu klesající a na 
intervalu rostoucí. Pro záporné hodnoty 
koeficientu  je tato funkce na intervalu 
rostoucí a na intervalu  klesající.

Sudá, lichá Funkce není ani sudá, ani lichá.

Prostá Kvadratická funkce není prostá.

Periodická Kvadratická funkce není periodická.

Omezenost Pro hodnoty koeficientu je kvadratická 
funkce omezená zdola a pro hodnoty koeficientu 

 je kvadratická funkce omezena shora.
Graf Grafem funkce je parabola.

Rovnice
 

Pro hodnoty koeficientu  je  



 
Poznámka 
V tomto speciálním případu můžeme snadno určit -ové souřadnice 
průsečíků grafu s osou , pokud je hodnota , pak 

.  

Souřadnice vrcholu paraboly 
Nyní je třeba splnit dluh ze začátku kapitoly a osvětlit, jak jsme přišli k 
průsečíku osy paraboly s osou  a zároveň kde se vzalo číslo omezující obor 
hodnot. 

Souřadnice vrcholu paraboly si označíme takto . Když si předpis 
pro kvadratickou funkci 

pomocí doplnění na čtverec vyjádříme ve tvaru

,
pak máme vyhráno a známe souřadnice vrcholu paraboly. Důvod proč  a 
jsou souřadnice vrcholu paraboly je následující. Z grafu je zřetelné, že ve 
vrcholu je minimum pro  a maximum pro . Zaměříme-li se na případ, 
kdy je , pak hledáme pro jakou hodnotu  nabývá  minimální hodnoty. 
Upravenou rovnici dále upravíme na tvar

,
pak je jasné, že pravá strana bude minimální tehdy, když výraz 
bude mít nulovou hodnotu. Výraz  bude nulový právě tehdy, když 

, pak .

Vyjdeme z předpisu
,

 
a pro hodnoty koeficientu  je  

.
Rostoucí, 
klesající

Kvadratická funkce není ani rostoucí, ani 
klesající. Pro kladné hodnoty koeficientu  je tato 
funkce na intervalu klesající a na 
intervalu rostoucí. Pro záporné hodnoty 
koeficientu  je tato funkce na intervalu 
rostoucí a na intervalu  klesající.

Sudá, lichá Funkce je sudá.

Prostá Kvadratická funkce není prostá.

Periodická Kvadratická funkce není periodická.

Omezenost Pro hodnoty koeficientu je kvadratická 
funkce omezená zdola a pro hodnoty koeficientu 

 je kvadratická funkce omezena shora.
Graf Grafem funkce je parabola.



 
Souřadnice vrcholu paraboly snadno odečteme z poslední rovnice.  

, 
po přepsání do vhodnějšího tvaru. 
 

doplněním na čtverec získáme tvar

.
Převedením na společného jmenovatele

,

odečtením  od obou stran získáme

.
Což už je téměř tvar, ke kterému se chceme dostat - stačí jen malá úprava

.

Teoretické poznatky zkusíme aplikovat na konkrétním příkladu. Máme dán 
předpis kvadratické funkce 

 
pro sestrojení grafu této funkce si vypočteme souřadnice několika bodů 
ležících na grafu. 
 

 

.
Co v tuto chvíli víme o této funkci: 

koeficient  je kladný - proto bude parabola 'otevřená' 
nahoru  

osu  protne graf této funkce v bodě o -ové souřadnici 1  

koeficienty ,  mají různá znaménka, vrchol paraboly 
bude napravo od osy   

Použijeme výše popsaný postup:

x  0 3/4  2 
f(x)  1 -1/8  3 

Souřadnice vrcholu paraboly 

.  
 



Průsečíky grafu s osou  

Zadání kvadratické funkce 

1. Předpisem 
  

2. Třemi různými body, které neleží na přímce 

 

 

 

Příklady 

 

Průsečíky s osou  určíme snadno pomocí vyřešení kvadratické rovnice 
 

 

Kvadratická funkce může být zadána 

Jsou dány body , , . Na souřadnice 
těchto bodů můžeme nahlížet jako na tři uspořádané dvojice 

, a .
Souřadnice ,  všech tří bodů musí vyhovovat rovnici 

. Napíšeme si tedy tři rovnice, kde za  a  
dosadíme souřadnice bodů ,  a , čímž dostaneme soustavu tří 
lineárních rovnic pro tři neznámé ,  a .  

 

Po vyřešení získáme pro ,  a  tyto hodnoty 
 

 
 

a předpis kvadratické funkce má tvar 
. 

Po kliknutí na zoufalého smajlíka se objeví řešení. 
1. Je dán předpis funkce   

. 
Určete, které body leží na grafu této funkce.  

Řešení    
 



 
 

 Neleží na grafu funkce .
 Neleží na grafu funkce .
 Leží na grafu funkce .
 Leží na grafu funkce .

 Neleží na grafu funkce .

2. Je dán předpis funkce   
. 

Určete, které body leží na grafu této funkce.  

Řešení    
 

 Neleží na grafu funkce .
 Neleží na grafu funkce .
 Leží na grafu funkce .
 Neleží na grafu funkce .

 Neleží na grafu funkce .

3. Je dán předpis funkce   
. 

Načrtněte graf této funkce.  
 

Řešení    
 
Koeficient  v předpisu funkce má kladné znaménko - parabola 
bude 'otevřená' nahoru. Koeficient  je nulový - -ová 
souřadnice vrcholu bude mít hodnotu 0. Souřadnici  vrcholu 
určíme z koeficientu . Vrchol paraboly vypočteme podle 

. Vrchol paraboly má souřadnice . 
Jedná se o druhý speciální případ kvadratické funkce, 
průsečíky paraboly s osou  můžeme zjistit snadno, když 
rovnici 

 
upravíme na tvar 

, 
odkud 

. 
 



 
 

 
 

 

4. Je dán předpis funkce   
. 

Načrtněte graf této funkce.  
 

Řešení    
 
Koeficient  v předpisu funkce má záporné znaménko -
parabola bude 'otevřená' dolů. Koeficient  v předpisu funkce 
má opačné znaménko než koeficient , vrchol paraboly tedy 
bude napravo od osy . Koeficient je nulový, proto parabola 
protíná osu  v počátku. Souřadnice vrcholu vypočteme podle 
zmíněného vzorce, jeho souřadnice jsou . Jedná se o 
první speciální případ kvadratické funkce, průsečíky paraboly s 
osou  zjistíme snadno, když v rovnici 

 
vytkneme  

, 
odkud 

, . 
 

 

5. Je dán předpis funkce   
. 

Načrtněte graf této funkce.  
 

Řešení    



 
 

 
Koeficient  v předpisu funkce má záporné znaménko -
parabola bude 'otevřená' dolů. Koeficient  v předpisu funkce 
má opačné znaménko než koeficient , vrchol paraboly tedy 
bude napravo od osy . Koeficient  má hodnotu -9, proto 
parabola protne osu  v bodě o -ové souřadnici -9. 
Souřadnice vrcholu vypočteme podle zmíněného vzorce, jeho 
souřadnice jsou . Průsečíky paraboly s osou 
zjistíme, když vyřešíme kvadratickou rovnici 

. 
-ové souřadnice průsečíků paraboly s osou  jsou 

, . 
 

 

 
 
6. Je dán předpis funkce   

. 
Načrtněte graf této funkce.  
 

Řešení    
 
Koeficient  má kladné znaménko - parabola bude 'otevřená' 
nahoru. Koeficient  má opačné znaménko než koeficient , 
vrchol paraboly tedy bude napravo od osy . Koeficient  má 
hodnotu 5, proto parabola protne osu  v bodě o -ové 
souřadnici 5. Souřadnice vrcholu vypočteme podle zmíněného 
vzorce, jeho souřadnice jsou . Průsečíky paraboly s 
osou  neexistují, což zjistíme, když se pokusíme vyřešit 
kvadratickou rovnici 

. 
Diskriminant této kvadratické rovnice 

 



 
 

 
 

je záporný, proto rovnice nemá žádné reálné řešení.  
Průsečíky s osou , které nám pomohly k sestrojení grafu v 
předchozích případech zde použít nemůžeme. Známe 
souřadnice vrcholu paraboly. Další bod ležící na grafu funkce 
je bod o souřadnicích . Už dříve jsme si mohli povšimnout, 
že graf kvadratické funkce je symetrický podle osy paraboly. 
Díky této vlastnosti snadno určíme souředneice dalšího bodu 
ležícího na grafu této funkce .  
 

 

7. Jsou dány tři body , , . Určete 
předpis kvadratické rovnice, jejíž graf prochází těmito body.  
 

Řešení    
 
Sestavíme soustavu tří lineárních rovnic kde za  a  postupně 
dosadíme souřadnice bodů ,  a . Soustava má tvar: 

 

Tyto rovnice můžeme snadno upravit na tvar: 

 

Po vyřešení soustavy rovnic získáme ,  a . 
Předpis funkce má tvar 

. 

8. Pletivem dlouhým 8 m máme ohradit obdélníkový záhon, jehož 
jednu stranu tvoří zeď. Jaké by měly být rozměry záhonu, aby 
jeho obsah byl maximální?  
 

Řešení    
 



Situace je znázorněna na obrázku. Obsah záhonu  si 
můžeme vyjádřit pomocí funkční závislosti na šířce záhonu . 

 

 
Chceme zjistit, kdy bude obsah záhonu největší, což znamená, 
že chceme najít vrchol paraboly, respektive jeho -ovou 
souřadnici. Použijeme-li známý vzoreček, pak zjistíme, že -
ová souřadnice vrcholu paraboly je 

. 
Druhá strana záhonu bude mít v metrech délku 

. 
 
Závěr 
Záhon by měl mít rozměry 4 krát 2 metry, aby jeho plocha byla 
co největší. 



Funkce absolutní hodnota 

 
 

 
 
Vlastnosti funkce absolutní hodnota 

Funkce absolutní hodnota je poměrně jednoduchá. Pro nezáporné argumenty 
je tato funkce totožná s funkcí a pro záporné argumenty je tato 
funkce totožná s funkcí . 

Definice: Funkce absolutní hodnota je taková 
funkce , jejíž funkční hodnota je 

 pro  a  

 pro .  

Funkci absolutní hodnota zapisujeme . 

Graf 

 

Rovnice
 

 
Rostoucí, 
klesající

Funkce absolutní hodnota není na svém 
definičním oboru ani rostoucí, ani klesající. Na 
intervalu je tato funkce klesající a na 
intervalu  je klesající.

Sudá, lichá Funkce absolutní hodnota je sudá.

Prostá Funkce absolutní hodnota není prostá.

Periodická Funkce absolutní hodnota není periodická.

Omezenost Funkce absolutní hodnota je omezená zdola.

Graf Grafem funkce absolutní hodnota jsou dvě 
polopřímky, které mají společný počátek v bodě 



 
 
Jak jsme viděli v první kapitole, můžeme mezi sebou funkce skládat. 
Podívejme se nyní podrobněji na skládání lineárních, resp. kvadratických
funkcí, s funkcí absolutní hodnota. 

1. Skládání lineární funkce a funkce absolutní hodnota 

Jestliže je dána  a funkce , pak složením těchto 
dvou funkcí můžeme získat dvě různé funkce: 

          

          

Pro konkrétní hodnoty koeficientů ,  můžeme vykreslit grafy obou funkcí 
 

1a.   
 

 
Jak je vidět z appletu, graf funkce, která vznikne složením těchto dvou 
funkcí v pořadí , můžeme získat tak, že nakreslíme graf funkce 
a část grafu, pro kterou jsou funkční hodnoty záporné, zobrazíme v osové 
souměrnosti podle osy . Stejný graf bychom získali i v případě, že 
bychom vykreslili dvě funkce  
 

 
Graf funkce  je sjednocením grafů  a .  
 
Poznámka 
Výsledný graf si můžeme také prostě představit tak, že část grafu původní 
lineární funkce, která je pod osou , 'překlopíme' podél osy  nahoru.  

o souřadnicích .

pro ,
pro .



            
 
 
Ukažme si to na konkrétních hodnotách koeficientů , .  
 

 
 
 
Poznámka 
Pro která  je výraz uvnitř absolutní hodnoty kladný resp. záporný, 
můžeme zjistit také tak, že určíme -ovou souřadnici  bodu (případně 
bodů), pro který platí . Jinými slovy musíme vyřešit rovnici 

. Tomuto bodu se říká nulový bod. Nulový bod dělí osu na 
dva intervaly  a . Na každém z těchto intervalů má funkční 
hodnota stejné znaménko. Vypočteme-li funkční hodnotu pro libovolný 
argument z těchto intervalů, pak snadno zjistíme, jestli jsou funkční 
hodnoty v daném intervalu kladné nebo záporné.  
 
 

1b.   
 

 
 

  pro  ,  tzn. pro   
  pro  , tzn. pro   

 
 

 



 

V případě, že skládáme tyto dvě funkce v pořadí , pak graf 
složené funkce získáme z grafu původní funkce  tak, že funkční hodnoty 
pro záporné argumenty získáme zobrazením funkčních hodnot pro kladné 
argumenty v osové souměrnosti podle osy . Je vhodné si všimnout, že 
pro libovolné koeficienty je tato funkce sudá. Ke stejnému výsledku 
bychom došli i v případě, že bychom vykreslili dvě funkce 
 
 

 
Graf funkce  je sjednocením grafů  a .  
 
Poznámka 
Výsledný graf si můžeme také prostě představit tak, že část grafu původní 
lineární funkce, která je napravo od osy ; 'překlopíme' podél osy  doleva. 

            
 
 
Ukažme si to na konkrétních hodnotách koeficientů , .  
 

pro ,
pro .

 
 

  pro  
  pro   

 



 
 
 

2. Skládání kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota 

Jestliže je dána  a funkce , pak složením 
těchto dvou funkcí můžeme získat dvě různé funkce: 

          

          

Pro konkrétní hodnoty koeficientů ,  a  můžeme vykreslit grafy obou 
funkcí.  
 

2a.   
 

 
Jak je vidět z appletu, graf funkce, která vznikne složením těchto dvou 
funkcí v pořadí , můžeme získat tak, že nakreslíme graf funkce 
a část grafu, pro kterou jsou funkční hodnoty záporné, zobrazíme v osové 
souměrnosti podle osy . Ke stejnému výsledku bychom došli i v případě, 
že bychom vykreslili tři funkce 

 

 

pro ,
pro .



 
Graf funkce  je sjednocením grafů ,  a .  
Čísla  a  ( -ové souřadnice nulových bodů) jsou kořeny kvadratické 
rovnice . Tento předpis funkcí , ,  je platný pro 
- rozmyslete si, jaký by měly předpis funkce , ,  pro .  
Intervaly, ve kterých je kvadratický výraz uvnitř absolutní hodnoty kladný, 
resp. záporný, určíme obdobně jako u skládání funkce absolutní hodnota 
s lineární funkcí. Nejprve, vyřešením kvadratické rovnice 
získáme nulové body  a . Tyto body dělí osu  na tři intervaly , 

 a . Na každém z těchto intervalů nemění funkční hodnota 
své znaménko. Konkrétní znaménko na daném intervalu snadno získáme 
tak, že spočteme funkční hodnotu v libovolném bodě tohoto intervalu.  
 
Ukažme si to na konkrétních hodnotách koeficientů ,  a   
 

 
2b.   

 

pro .

 
 
Nulové body této kvadratické funkce jsou  a  
 

pro ,
pro .
pro .

 
 



Příklady 

 

V případě, že skládáme tyto dvě funkce v pořadí , pak graf 
složené funkce získáme z grafu původní funkce  tak, že funkční hodnoty 
pro záporné argumenty získáme zobrazením funkčních hodnot pro kladné 
argumenty v osové souměrnosti podle osy . Je vhodné si všimnout, že 
pro libovolné koeficienty je tato funkce sudá. Ke stejnému výsledku 
bychom došli i v případě, že bychom vykreslili dvě funkce 
 

 
Graf funkce  je sjednocením grafů  a .  
 
Ukažme si to na konkrétních hodnotách koeficientů ,  a . 

 
 

  
 

pro ,
pro .

 
 

pro ,
pro .



Po kliknutí na zoufalého smajlíka se objeví řešení. 
1. Nakreslete grafy funkcí: 

Řešení    
 
 

a.  
 
Nakreslíme grafy dvou funkcí,  
 

 
a výsledný graf je sjednocením obou grafů.  
 

  

b.  
 
Nakreslíme grafy dvou funkcí, 
 

 
a výsledný graf je sjednocením obou grafů.  
 

  

c.  
 
Nakreslíme grafy dvou funkcí, 
 

pro ,
pro .

pro ,
pro .



 
a výsledný graf je sjednocením obou grafů.  
 

  

d.  
 
V tomto případě je třeba si uvědomit, že . 
Jedná se tedy o opakování kvadratických funkcí a je 
třeba nakreslit graf 
 

 
 

  

e.  
 
Nakreslíme grafy dvou funkcí, 
 

 
a výsledný graf je sjednocením obou grafů.  
 

pro ,
pro .

.



 

  

f.  
 
Nejprve určíme -ové souřadnice průsečíků grafu 
funkce s osou :  a . Tyto průsečíky nám 
osu  rozdělí do tří intervalů ,  a . 
Dosazením libovloného argumentu z jednotlivých 
intervalů zjistíme, že v prvním intervalu nabývá funkce 
uvnitř absolutní hodnoty záporných funkčních hodnot, 
ve druhém intervalu kladných funkčních hodnot a ve 
třetím opět záporných funkčních hodnot. Vykreslíme 
tedy grafy těchto tří funkcí 

 
 

  

pro ,
pro .
pro .

2. Určete, v jakém intervalu je funkce rostoucí a v jakém 
intervalu je klesající. 

Řešení    
 
 

a.  
 
Použijeme-li graf z předchozího příkladu 1a, pak vidíme, 
že funkce  je klesající v intervalu  a rostoucí v 
intervalu .  

b.  
 



 

 

Použijeme-li graf z předchozího příkladu 1b, pak vidíme, 
že funkce  je klesající v intervalu  a rostooucí v 
intervalu .  

c.  
 
Použijeme-li graf z předchozího příkladu1c, pak vidíme, 
že funkce  je klesající v intervalu  a rostooucí 
v intervalu .  

3. Z grafu funkce  zjistěte všechna , pro která platí

Řešení   

 
Z grafu snadno odečteme požadované hodnoty.  
 

 
 

 
 
 

4. Z grafu funkce  zjistěte všechna , pro která 
platí 

Řešení   

 
Z grafu snadno odečteme požadované hodnoty.  
 

 

 
 
 



 
 

5. Z grafu funkce  zjistěte všechna , pro která 
platí 

Řešení   

 
Z grafu snadno odečteme požadované hodnoty.  
 

 
 

 
 
 



Funkce exponenciální 

 
 

 
 

V kapitole o kvadratických funkcích jsme se setkali s typem funkcí, kde
argument funkce  byl mocněnec a mocnitelem bylo číslo 2, . U 
exponenciálních funkcí je argument jako mocnitel, mocněnec je v tomto 
případě kladné číslo různé od 1 označované . 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv základu  na výsledný graf 
exponenciální funkce. Budete-li pohybovat posuvníkem, pak uvidíte rovnici 
dané funkce a zároveň i její graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se zobrazí, 
jaký vliv má základ . 

Definice: Exponenciální funkce o základu je 
každá funkce  na množině  vyjádřená ve tvaru 

,  

kde  je kladné číslo různé od 1. 

 

Vliv základu 

 
Nejprve je vhodné všimnout si, na co základ 
nemá vliv. Pro libovolnou (přípustnou) hodnotu 
základu prochází graf funkce bodem o 
souřadnicích . Dále je také zřejmé, že funkce 
nabývá pouze kladných funkčních hodnot, na 
tuto skutečnost opět koeficient  nemá žádný 
vliv. Pro hodnoty koeficientu  je funkce 
klesající a čím je koeficient  menší, tím funkce 
klesá 'rychleji'. Pro hodnoty koeficientu  je 



Vlastnosti exponenciální funkce 

Poznámka 1 
Všimněte si, že graf funkce prochází bodem o souřadnicích , resp. . 

Poznámka 2 
Kdybychom si v průsečíku grafu exponenciální funkce s osou  představili jeho 
tečnu pak, podobně jako u kvadratické funkce, se na tuto tečnu můžeme dívat 
jako na další funkci např. . Rovnice této funkce je  (kde je 
přirozený logaritmus a dozvíme se o něm v následujícím odstavci).  
 

Poznámka 3 
Určité výlučné postavení mezi základy má číslo  nazývané Eulerovo číslo. 
Jeho přibližná hodnota je

Exponenciální funkce, jejímž základem je číslo , se nazývá přirozená 
exponenciální funkce. Jedinečnou vlastností exponenciální funkce se 
základem  je, že rovnice tečny grafu v průsečíku s osou  je . 

          

Podle toho, jaká je tečna grafu s průsečíkem s osou  v porovnání s přímkou 
, můžeme odhadnout, jestli základ této exponenciální funkce bude

menší, anebo větší než číslo . 

Mohli bychom se také zajímat o to, pro jakou hodnotu základu by tečna měla 
rovnici . Tento základ je převrácená hodnota Eulerova čísla a 
jeho přibližná hodnota je 

 
 

funkce rostoucí a čím je koeficient  větší, tím 
funkce roste 'rychleji'. 

. 

. 

Rovnice



Pravidla pro počítání s exponenciálními výrazy o stejném 
základu 

Pro  a  platí: 
 

Práce s exponenciálními, mocninnými výrazy bude upřesněna a rozšířena v 
následující kapitole. 

 
 
Logaritmická funkce 

 
 

Rostoucí, 
klesající

Exponenciální funkce je rostoucí pro hodnoty 
základu a klesající pro hodnoty základu 

.
Sudá, lichá Exponenciální funkce není ani sudá, ani lichá.

Prostá Exponenciální funkce je prostá.

Periodická Exponenciální funkce není periodická.

Omezenost Exponenciální funkce je omezená zdola.

 
 

 
 

   kde  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Definice: Logaritmická funkce o základu je 
každá funkce  inverzní k exponenciální funkci 

, zapisujeme ji ve tvaru 



 
 
 
 

 
 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv základu  na výsledný graf 
logaritmické funkce. Budete-li pohybovat posuvníkem, pak uvidíte rovnici dané
funkce a zároveň i graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se zobrazí, jaký vliv
má základ . 

Poznámka 1 
Všimněte si, že graf funkce prochází bodem o souřadnicích  resp. . 

Poznámka 2 
Jestliže je základ logaritmu Eulerovo číslo , pak se tento logaritmus nazývá 
přirozený logaritmus a značí se .  
 

,  

kde základ  je kladné číslo různé od 1. 

 

Vliv základu 

 
Nejprve je vhodné všimnout si, na co základ 
nemá vliv. Pro libovolnou (přípustnou) hodnotu 
základu prochází graf funkce bodem o 
souřadnicích . Dále je také zřejmé, že funkce 
je definována pouze pro kladné hodnoty. Pro 
hodnoty základu je funkce klesající, a 
čím je základ  větší, tím funkce klesá 'pomaleji'. 
Pro hodnoty základu je funkce rostoucí, a 
čím je základ  větší, tím funkce roste 'pomaleji'. 



Vlastnosti logaritmické funkce 

Pravidla pro počítání s logaritmy 

Pro ,  a  platí:  
 

 
 
Příklady 

 
 

Po kliknutí na zoufalého smajlíka se objeví řešení. 

Rovnice
 

 
Rostoucí, 
klesající

Logaritmická funkce je rostoucí pro hodnoty 
základu a klesající pro hodnoty základu 

.
Sudá, lichá Logaritmická funkce není ani sudá, ani lichá.

Prostá Logaritmická funkce je prostá.

Periodická Logaritmická funkce není periodická.

Omezenost Logaritmická funkce není omezená.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

,  kde  
 

 
 

 
 

1. Nakreslete grafy funkcí: 

Řešení    
 
 

a.  



 
Z výkladu víme, že pro  je exponenciální funkce 
rostoucí a zároveň pro libovolný základ graf 
exponenciální funkce prochází bodem o souřadnicích 

. Dále víme, že graf exponenciální funkce o základu 
2 prochází bodem o souřadnicích . 
 
 
 

  

b.  
 
Z výkladu víme, že pro  je exponenciální funkce 
klesající a zároveň pro libovolný základ graf 
exponenciální funkce prochází bodem o souřadnicích 

. Dále víme, že graf exponenciální funkce o základu 
 prochází bodem  

 
 
 

  

c.  
 
Úpravou exponenciálního výrazu 

 
 
je zřejmé, že se jedná o stejnou funkci jako v případě a.  
 



  

d.  
 
Úpravou exponenciálního výrazu 

 
 
je zřejmé, že se jedná o stejnou funkci jako v případě b.  
 

  
2. Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé 

Řešení    
 
 

a.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
základ , tj. jedná se o funkci klesající. Pro menší 
argument je funkční hodnota větší než pro větší 
argument. Výrok je tedy nepravdivý. 
 

            

b.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
základ , tj. jedná se o funkci rostoucí. Pro větší 



argument je funkční hodnota větší než pro menší 
argument. Výrok je tedy pravdivý. 
 

            

c.  
 
Jedná se funkční hodnoty funkce  kde je 
základ , tj. jedná se o funkci klesající. Pro menší 
argument je funkční hodnota větší než pro větší 
argument. Výrok je tedy nepravdivý. 
 

            
3. Určete, jakou částku budeme mít na účtu, když si uložíme 

20 000 Kč na 5 let při 2% úroku p.a. (per annum znamená za 
rok). Jedná o jednoduché úročení, tj. úroky se počítají pouze z 
vložené částky. Neuvažujte daň z úroků. 

Řešení    
 
Částku 20 000 Kč - původní kapitál - si označíme jako , 
úrokovou míru 2 % vyjádřenou desetinným číslem si označíme 
, . 
Po 1.roce budeme mít na účtu částku , kterou vypočteme tak, 
že k původní částce  přičteme úrok za jeden rok. 

 
 
Po druhém roce budeme mít na účtu částku , kterou 
vypočteme tak, že k částce  opět přičteme úrok z původní 

 
 

 Kč. 



částky 

 
 
Obdobným způsobem bychom získali částku po třech, čtyřech a 
konečně po pěti letech 

 
 
Obecně můžeme vyjádřit částku, kterou bychom měli na účtu 
po -letech 

 
 
Závěr 
Po pěti letech budeme mít na účtu 22 000 Kč.  
 

 
 

 Kč. 

 
 

 Kč. 

. 
 

4. Určete, jakou částku budeme mít na účtu, když si uložíme 20 000 
Kč na 5 let při 2% úroku p.a. Jedná se o složené úročení, tzn. 
úroky se přičítají k již dosažené částce a spolu s ní se dále úročí. 
Neuvažujte daň z úroků. 

Řešení    
 
Částku 20 000 Kč - původní kapitál - si označíme jako , 
úrokovou míru 2% vyjádřenou desetinným číslem si označíme , 

. 
Po 1.roce budeme mít na účtu částku , kterou vypočteme tak, 
že k původní částce  přičteme úrok za jeden rok. 

 
 
Po druhém roce budeme mít na účtu částku , kterou vypočteme 
tak, že k částce  přičteme úrok z částky  

 
 
Obdobným způsobem bychom získali částku po třech, čtyřech a 
konečně po pěti letech 

 

 
 

 Kč. 

 
 Kč. 

 
 

Kč. 



 
Obecně můžeme vyjádřit částku, kterou bychom měli na účtu po -
letech 

 
 
Závěr 
Po pěti letech budeme mít na účtu 22 081,60 Kč.  
 

. 
 

5. Závislost tlaku  na nadmořské výšce  (v km) lze vyjádřit 
vztahem ,  je tlak v nadmořské výšce 0 metrů, 

 hPa. 

a. Vypočtěte tlak vzduchu v nadmořské výšce 800 m; 
3 000 m. 
 

Řešení   
Jak je popsáno v zadání tlak  můžeme vyjádřit jako 
funkční závislost na nadmořské výšce  
           . 
 
Nejprve je třeba zadané nadmořské výšky převést na 
správné jednotky; tedy na kilometry 800 m = 0,8 km; 
3 000 m = 3 km. Tlak v těchto nadmořských výškách 
získáme tak, že vypočteme funkční hodnoty  v 
zadaných nadmořských výškách. 
 
            hPa 
 
            hPa 
 
Závěr 
V nadmořské výšce 800 m je tlak 914 hPa a v 
nadmořské výšce 3 000 m je tlak 690 hPa.  

b. Vypočtěte tlak vzduchu na vrcholu těchto hor: Sněžka, 
Smrk v Jizerských horách, Mont Everest, K2. K zjištění 
výšek těchto hor můžet použít např. 
http://www.zemepis.com/hory.php a 
http://www.celysvet.cz/hory-cr.php. 
 

Řešení   
Na uvedených www stránkách nalezneme výšky 
zadaných hor v metrech a převedeme je na kilometry. 
 

Sněžka 1 602 m = 1,602 km
Smrk 1 124 m = 1,124 km
Mont Everest 8 850 m = 8,850 km



 
 
Použitím stejného funkčního předpisu jako v 
předchozím případě, získáme tlak na vrcholu 
jednotlivých hor 
 
            hPa 
 
            hPa 
 
            hPa 
 
            hPa 
 
Závěr 
Na vrcholu Sněžky je tlak 825 hPa, na vrcholu Smrku je 
tlak 877 hPa,na vrcholu Mont Everest je tlak 327 hPa a 
na vrcholu K2 je tlak 337 hPa.  

K2 8 611 m = 8,611 km

6. Nakreslete grafy funkcí: 

Řešení    
 
 

a.  
 
Z výkladu víme, že pro  je logaritmická funkce 
rostoucí a zároveň graf logaritmické funkce prochází 
body o souřadnicích  a . 
 
 
 

  

b.  
 
Z výkladu víme, že pro  je logaritmická funkce 
klesající a zároveň graf logaritmické funkce prochází 
body o souřadnicích  a , neboť . 
 
 
 



  

c.  
 
Úpravou logaritmického výrazu 

 
 
bychom mohli usuzovat, že se jedná o stejnou funkci 
jako v případě a. Je však třeba si uvědomit, pro jaké 
základy je logaritmická funkce definována. Základ 
logaritmu může být kladné číslo různé od 1, proto tato 
funkce je definována na definičním oboru 

.  
 

  
7. Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé 

Řešení    
 
 

a.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
základ , tj. jedná se o funkci klesající. Pro menší 
argument je funkční hodnota větší než pro větší 
argument. Výrok je tedy nepravdivý. 
 

            



 
b.  

 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
základ , tj. jedná se o funkci rostoucí. Pro větší 
argument je tedy funkční hodnota větší než pro menší 
argument. Výrok je tedy pravdivý. 
 

            
 

c.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
základ , tj. jedná se o funkci klesající. Pro 
menší argument je funkční hodnota větší než pro větší 
argument. Výrok je tedy nepravdivý. 
 

            
 

8. Určete, po kolika letech bude na účtu částka vyšší než 
1 200 000 Kč, jestliže si uložíme částku 1 000 000 Kč při 2% 
úroku p.a. Jedná se o složené úročení, tzn. úroky se přičítají k 
již dosažené částce a spolu s ní se dále úročí. Úrok se na účet 
připisuje vždy na konci roku. Neuvažujte daň z úroků. 

Řešení    
 
Tento příklad bychom mohli řešit třemi způsoby, které si také 
ukážeme. 

a. Asi každého napadne použít vzorec z příkladu 4. 
, kde  Kč a za  

postupně dosazovat čísla 1, 2, 3,... , až bychom při čísle 
10 ( ) zjistili, že částka na účtu je 



vyšší než 1 200 000 Kč .  
b. Druhý možný způsob vyřešení tohoto problému je 

použít pravidla pro počítání s logaritmy. Náš úkol je 
vyřešit rovnici 
           , 
 
           kterou snadno upravíme na tvar 
 
           . 
 
           Zlogaritmováním obou stran při základu 1,02 
dostaneme 
 
           . 
 
           Další úpravou podle  
dostaneme 
 
            
 
           a protože víme, že , pak snadno 
vyjádříme  jako 
 
           . 
 
Peníze by měly být na účtu déle než 9 let, tedy alespoň 
10 let.  

c. Poslední způsob užívá pravidla pro počítání s 
exponenciálními výrazy o stejném základu. Vyjdeme ze 
stejné rovnice jako v předchozím případě. 
           , 
 
           kterou snadno upravíme na tvar 
 
           , 
 
           což můžeme formálně přepsat jako 
 
           . 
 
           Podle pravidla o obecné mocnině  
dostaneme 
 
           . 
 
           Dále víme: jestliže je  pak  
 
           , 
 
           odkud snadno vyjádříme . 



 
            
 
Došli jsme tedy ke stejnému výsledku jako při 
předchozím způsobu řešení.  

Závěr 
Částku vyšší než 1 200 000 Kč budeme mít na účtu po deseti 
letech.  

9. Snažíme se vylézt na nejvyšší horu Kavkazu - Elbrus (5 642 
m), je mlha, a proto jediné na co se můžeme spolehnout v 
určení nadmořské výšky je barometr, který ukazuje 530 hPa. 
Určete, kolik výškových metrů nám ještě zbývá k tomu, 
abychom se dostali na vrchol. Použijte vzorec z příkladu 5. 

Řešení    
 
V tomto případě nám nepomůže první způsob, který jsme mohli 
použít v předchozím příkladu. Musíme tedy vyřešit rovnici 
           , 
 
           kterou snadno upravíme na tvar 
 
           . 
 
           Po zlogaritmování obou stran rovnice při základu 0,88 
dostaneme 
 
           . 
 
           Snadno upravíme podle vzorce  
 
           , 
 
           odkud, při znalosti , dostaneme 
 

            
 
Tato hodnota je v kilometrech, jestliže ji převedeme na metry, 
tak víme, že se nacházíme v nadmořské výšce 5 067 m. 
Prostým odečtením od výšky hory zjistíme, že k dobytí vrcholu 
nám schází ještě 575 výškových metrů. 
 
Závěr 
Na vrchol hory Elbrus nám zbývá 575 výškových metrů.  



Mocninné funkce 

Definice mocninné funkce 

exponent je přirozené číslo  
exponent je celé, záporné číslo  
exponent je převrácená hodnota přirozeného čísla  
exponent je racionální číslo  
exponent je reálné číslo  
exponent je nula  

Jednotlivé typy si probereme v následujících odstavcích. 

Mocninné funkce s přirozeným exponentem 

Ze základní školy víme, že pro všechna  a pro všechna  (kde 
množina ) platí vztah 
 

                       
 
 nazýváme základ mocniny (mocněnec) a exponent (mocnitel). 

Dále známe základní pravidla pro počítání s mocninami s přirozeným
exponentem. 
Pro  a  platí: 

Definiční obor a obor hodnot jsou závislé na tom, z jaké množiny je exponent. 
Mocninné funkce můžeme rozdělit podle exponentu: 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv exponentu na výsledný graf 
mocninné funkce. Budete-li pohybovat posuvníkem, pak uvidíte rovnici dané 
funkce a zároveň i její graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se zobrazí, jaký
vliv má exponent .  
 

,  kde  

,  pro  

Definice: Mocninná funkce s exponentem je 
každá funkce  vyjádřená ve tvaru 

.  



mocninné funkce se sudým exponentem a  
mocninné funkce s lichým exponentem.  

Podle tohoto dělení si uvedeme i vlastnosti mocninných funkcí s přirozeným 
exponentem. 

Vlastnosti mocninných funkcí s přirozeným exponentem 

Z toho, jaký vliv má exponent  na průběh grafu funkce je zřejmé, že 
mocninné funkce s přirozeným exponentem můžeme dále rozdělit na 

 

Vliv exponentu 

 
Nejprve je vhodné všimnout si, na co exponent  
nemá vliv. Pro libovolnou (přípustnou) hodnotu 
exponentu prochází graf funkce bodem o 
souřadnicích . Pro sudé hodnoty exponentu 
 prochází graf funkce bodem a pro liché 

hodnoty exponentu prochází graf funkce také 
bodem . Dále si můžeme všimnout, že 
pro zvyšující se hodnotu exponentu  se na 
intervalu  graf funkce více 'přimyká' k ose 
. 

 je sudé  je liché
Rovnice

 
 

Rostoucí, 
klesající

Klesající na intervalu 
, rostoucí na 

intervalu .

Rostoucí na celém 
definičním oboru.

Sudá, lichá Sudá. Lichá.

Prostá Není prostá. Je prostá.



 
 

 
 
Mocninné funkce s celým, záporným exponentem 

Poznámka 
S dvěma případy mocninných funkcí jsme se již setkali v kapitole o lineárních 
funkcích 
( ) a v kapitole o kvadratických funkcích ( ). 

Mocninné funkce s kladným celočíselným, tj. přirozeným, exponentem jsme 
probrali v minulém odstavci. V tomto odstavci se proto zaměříme na mocninné 
funkce se záporným celočíselným exponentem. 
Abychom mohli pracovat s mocninnými funkcemi se záporným celočíselným 
exponentem, musíme znát další pravidla pro počítání s mocninami. 
Pro  a , kde , platí: 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv exponentu na výsledný graf 
mocninné funkce . Budete-li pohybovat posuvníkem, pak uvidíte 
rovnici dané funkce a zároveň i její graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se 
zobrazí, jaký vliv má exponent .  
 

Periodická Není periodická.

Omezenost Omezená zdola. Není omezená.

 

Vliv exponentu 

 
Nejprve je vhodné všimnout si, na co exponent  
nemá vliv. Pro libovolnou (přípustnou) hodnotu 
exponentu prochází graf funkce bodem o 
souřadnicích . Pro sudé hodnoty exponentu 
 prochází graf funkce bodem a pro liché 

hodnoty exponentu prochází graf funkce bodem 
. Dále si můžeme všimnout, že pro 



mocninné funkce se sudým exponentem a  
mocninné funkce lichým.  

Podle tohoto dělení si uvedeme i vlastnosti daného typu mocninných funkcí. 

Vlastnosti mocninných funkcí s celým, záporným 
exponentem 

 
 
Mocninné funkce s převrácenou hodnotou přirozeného čísla 
v exponentu 

Poznámka 
V speciálním případu, kdy , se funkce nazývá nepřímá úměrnost a 
grafem je hyperbola. Obecnější případ, kdy , bude probrán v 
následující kapitole o lineárních lomených funkcích. 

Z toho, jaký vliv má exponent  na průběh grafu funkce je zřejmé, že 
mocninné funkce s celočíselným záporným exponentem můžeme dále rozdělit 
na 

Z předchozího textu známe funkci , kde . Můžeme se 
ptát, zda k této funkci existuje také funkce inverzní. Víme, že pro existenci 
inverzní funkce musí být původní funkce prostá. Všechny mocninné funkce s 
celočíselným exponentem jsou prosté na intervalu . 
Omezíme-li pro funkce , kde , definiční obor 
(obor hodnot je potom ) můžeme definovat inverzní funkci 
 
             ,     . 
 
Kde  je -tá odmocnina čísla .  
 

zvyšující se absolutní hodnotu exponentu  se 
graf funkce více 'přimyká' k ose . 

 je sudé  je liché
Rovnice

 
 

Rostoucí, 
klesající

Rostoucí na intervalu 
, klesající na 

intervalu .

Klesající na intervalu 
a klesající na 

intervalu . Není však 
klesající na celém 
definičním oboru.

Sudá, lichá Sudá. Lichá.

Prostá Není prostá. Je prostá.

Periodická Není periodická.

Omezenost Omezená zdola. Není omezená.



 
 
Poznámka 1 
Abychom se vyhnuli problémům, které by nastali v případě záporného 
exponentu jsme z definičního oboru vyloučili číslo 0. Víme však, že pro kladné 
 je odmocnina z 0 definována      .  

 
Poznámka 2 
Odmocninu je možné také přepsat ve tvaru 
 
     .  
 

Poznámka 3   
(proč uvažujeme -tou odmocninu jen pro kladná čísla) 

Bylo by možné namítnout, že pro  lichá je funkce  prostá na 
. Pokusíme se vysvětlit proč i v tomto případě je vhodné 

ponechat definiční obor omezený jen na kladná čísla. 
Nejdříve je třeba vědět, že pravidlo 
 
         
 
platí i pro , . 
 
Každý zřejmě souhlasí s tím, že výrok 
 
         
 
je pravdivý. Podívejme se nyní, co by se stalo, kdybychom připustili (pro lichá 
) odmocniny ze záporných čísel. 

 
         
 
Zkráceně 
 
        . 
 
S tímto výrokem zřejmě nikdo nesouhlasí. 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv exponentu na výsledný graf 
mocninné funkce , kde . Budete-li pohybovat 
posuvníkem, pak uvidíte rovnici dané funkce a zároveň i její graf. Po kliknutí 
na zoufalého smajlíka se zobrazí, jaký vliv má exponent.  
 

Definice: -tá odmocnina pro všechna reálná, 
kladná a  přirozená je definována 

, 
 

kde  nazýváme odmocněnec a  odmocnitel. 



Vlastnosti mocninných funkcí s převrácenou hodnotou 
přirozeného čísla v exponentu 

Mocninné funkce s racionálním exponentem 

Jestliže máme definovány mocninné funkce, kde je exponent ve tvaru , 
je na místě otázka, zda exponent ve tvaru zlomku může mít v čitateli jiné číslo 

 
Vliv exponentu 

 
Nejprve je vhodné všimnout si, na co exponent 
nemá vliv. Pro libovolnou hodnotu exponentu 
prochází graf funkce bodem o souřadnicích . 
Dále si můžeme všimnout, že pro zvyšující se 
absolutní hodnotu jmenovatele v exponentu se 
graf funkce více 'přimyká' k přímce o -ové 
souřadnici rovné jedné. Pro záporné hodnoty 
jmenovatele v exponentu je funkce klesající a 
pro kladné hodnoty jmenovatele v exponentu je 
funkce rostoucí. Pro vyšší absolutní hodnoty 
jmenovatele v exponentu funkce, na intervalu 

, roste, resp. klesá 'pomaleji'. 

 je kladné  je záporné
Rovnice  

 
 

Rostoucí, 
klesající

Rostoucí. Klesající.

Sudá, lichá Není ani sudá, ani lichá. Není ani sudá, ani lichá.

Prostá Je prostá. Je prostá.

Periodická Není periodická.

Omezenost Omezená zdola. Omezená zdola.



 
 

 
 
V následujícím appletu je možno ověřit vliv racionálního exponentu na průběh grafu 
mocninné funkce. Budete-li pohybovat posuvníkem, pak uvidíte rovnici dané funkce 
a zároveň i její graf. Po kliknutí na zoufalého smajlíka se zobrazí, jaký vliv má 
exponent.  
 

než jedničku. Ukažme si to nejprve na příkladu. 
               

               
 
Pomocí podobných pravidel jako v případě přirozených exponentů můžeme 
definovat mocninné funkce pro obecné racionální exponenty. 
Pro  a  platí: 

Definice: Pro každé kladné reálné číslo , pro každé 
celé číslo  a pro každé přirozené  je 

.  

 

Vliv exponentu 

 
Nejprve je vhodné všimnout si, na co exponent 
nemá vliv. Pro libovolnou hodnotu exponentu 
prochází graf funkce bodem o souřadnicích . 
Pro záporné hodnoty exponentu je funkce 
klesající, pro kladné hodnoty exponentu je 
funkce rostoucí. Čím je absolutní hodnota 
exponentu vyšší, tím 'rychleji' funkce roste (pro 



Vlastnosti mocninných funkcí s racionálním exponentem 

 
 
 
Mocninné funkce s reálným exponentem různým od nuly 

Mocninné funkce s nulovým exponentem 

Jak víme, reálná čísla obsahují čísla racionální a čísla iracionální. Mocninné 
funkce s racionálním exponentem jsme probrali v minulém odstavci. V tomto
odstavci se tedy budeme věnovat mocninným funkcím s iracionálním 
exponentem. 
Je nad rámec této práce zabývat se podrobně tím, co to jsou iracionální čísla. 
Pro naše účely postačí konstatování, že iracionální číslo nelze zapsat jako 
zlomek ( , kde , ). Pro mocninné funkce, které mají v exponentu 
iracionální číslo, tedy nelze použít vzorec pro odmocninu. Již v minulé kapitole 
jsme se však zmínili, jak (za pomoci čísla  a přirozeného logaritmu) vypočítat 
obecnou mocninu. 
Pro  a  platí: 
 
            
 
Zde je na první pohled zřejmé proč je obecná mocnina omezena jen na kladná 
čísla. Jak víme z předchozí kapitoly, definiční obor funkce logaritmus (v tomto 
případě přirozený) je omezen na kladná čísla a v tomto vzorci se vyskytuje 
přirozený logaritmus argumentu . Pro mocninné funkce s iracionálním 
exponentem platí stejná pravidla jako pro mocninné funkce s racionálním
exponentem. 

V předchozích odstavcích jsme se snažili vyhnout exponentu . Víme, že 
libovolné nenulové číslo umocněné na nulu je rovno jedné. 
 

kladné hodnoty exponentu), resp. klesá (pro 
záporné hodnoty exponentu). Zároveň se s 
rostoucí absolutní hodnotou exponentu graf 
funkce 'přimyká' k ose , naopak s klesající 
absolutní hodnotou exponentu se graf funkce 
'přimyká' k ose . 

 záporné  kladné
Rovnice  ( ,  a )

 
 

Rostoucí, 
klesající

Klesající. Rostoucí.

Sudá, lichá Není ani sudá, ani lichá.

Prostá Je prostá.

Periodická Není periodická.

Omezenost Omezená zdola.



 
 

 
 
Příklady 
Po kliknutí na zoufalého smajlíka se objeví řešení. 

Pro  platí: 
 
       . 
 
Funkce  má tedy definiční obor , její funkční hodnota 
je na celém  rovna jedné. 

 

1. Nakreslete grafy funkcí: 

Řešení    
 
 

a.  
 
Z výkladu víme, že mocninná funkce s přirozeným - 
sudým exponentem je sudá. Zároveň víme, že graf této 
funkce musí procházet body o souřadnicích  a 

. Pro lepší představu průběhu funkce si můžeme 
spočítat přibližné souřadnice několika bodů, které leží 
na grafu funkce.  
 

 
 



  

b.  
 
Z výkladu víme, že mocninná funkce s přirozeným - 
lichým exponentem je lichá. Zároveň víme, že graf této 
funkce musí procházet body o souřadnicích  a 

. Pro lepší představu průběhu funkce si můžeme 
spočítat přibližné souřadnice několika bodů, které leží 
na grafu funkce.  
 

 
 

  

c.  
 
Z výkladu víme, že . Máme tedy nakreslit graf 
funkce . Definiční obor mocninných funkcí 
tohoto typu je , zároveň je to inverzní funkce k 
funkci  s omezeným definičním oborem na 

. Pro lepší představu průběhu funkce si 
můžeme spočítat přibližné souřadnice několika bodů, 
které leží na grafu funkce.  
 

 
 

x -1,1  -1 -0,9  0,9   1  1,1
f(x) -1,9  -1 -0,5  0,5   1  1,9



  

d.  
 
Z výkladu víme, že . Máme tedy nakreslit graf 
funkce . Dále víme, že definiční obor 
mocninných funkcí tohoto typu je , zároveň také, 
že je to inverzní funkce k funkci  s omezeným 
definičním oborem na . Pro lepší představu 
průběhu funkce si můžeme spočítat přibližné souřadnice 
několika bodů, které leží na grafu funkce.  
 

 
 

  

e.  
 
Z výkladu víme, že mocninné funkce s celým, záporným 
a lichým exponentem je lichá. Zároveň víme, že graf 
této funkce musí procházet body o souřadnicích  a 

. Pro lepší představu průběhu funkce si můžeme 
spočítat souřadnice několika bodů, které leží na grafu 
funkce.  
 

 
 

x 0,5   1   2   5
f(x) 0,9   1 1,1 1,3



  

f.  
 
Z výkladu víme, že mocninné funkce s celým, záporným 
a sudým exponentem je sudá. Zároveň víme, že graf 
této funkce musí procházet body o souřadnicích  a 

. Pro lepší představu průběhu funkce si můžeme 
spočítat přibližné souřadnice několika bodů, které leží 
na grafu funkce.  
 

 
 

  

g.  
 
Z výkladu víme, že , máme tedy nakreslit graf 
funkce . Mocninná funkce s celým, záporným 
a lichým exponentem je lichá. Zároveň víme, že graf 
této funkce musí procházet body o souřadnicích  a 

. Pro zvyšující se absolutní hodnotu exponentu 
se tato mocninná stále více 'přimyká' k ose . Pro lepší 
představu průběhu funkce si můžeme spočítat přibližné 
souřadnice několika bodů, které leží na grafu funkce.  
 

 
 

x    -2    -1 -0,71  0,71     1     2
f(x) 0,25     1     2     2     1 0,25



  
2. Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé: 

Řešení    
 
 

a.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
exponent přirozený lichý. O funkcích s exponentem 
přirozeným lichým víme, že jsou rostoucí na celém 
definičním oboru. Pro menší argument nabývá  menší 
funkční hodnoty. Výrok je tedy pravdivý.  
 

  

b.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
exponent přirozený sudý. O funkcích s exponentem 
přirozeným sudým víme, že jsou sudé. To znamená, že 
tento výrok můžeme převést na . Jak 
víme, mocninné funkce s přirozeným sudým 
exponentem jsou na intervalu  rostoucí. Pro 
menší argument je menší funkční hodnota. Výrok je 
tedy nepravdivý.  
 

  



c.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
exponent celý, záporný a lichý. Víme, že toto je funkce 
lichá, klesající na intervalu  a na intervalu . 
Oba zadané argumenty jsou z intervalu . Pro větší 
argument nabývá  menší funkční hodnoty. Výrok je 
tedy nepravdivý.  
 

  

d.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce , kde je 
exponent celý, záporný a sudý. O funkcích s 
exponentem celým, záporným a sudým víme, že jsou 
sudé. To znamená, že tento výrok můžeme převést na 

. Jak víme, mocninné funkce s celým, 
záporným a sudým exponentem jsou na intervalu  
klesající. Pro větší argument nabývá  menší funkční 
hodnoty. Výrok je tedy nepravdivý.  
 

  

e.  
 
Jedná se o funkční hodnoty funkce . O této 
funkci víme, že je na definičním oboru rostoucí. Pro 
větší argument nabývá  větší funkční hodnoty. Výrok je 
tedy nepravdivý.  
 



 
  

3. V továrně na hračky se vyrábějí ze dřeva (s hustotou 
) kostky tvaru krychle. 

Řešení    
 

a. Zapište funkci, která vyjadřuje závislost hmotnosti  
kostky na délce  její hrany. 
 

 
 
Závěr 
Funkce, která vyjadřuje závislost hmotnosti  kostky na 
délce  její hrany je 
 
      .  
 

b. Jaká bude hmotnost kostky při délce hrany 4 ? 
 
Zde postačí vypočítat funkční hodnotu pro argument 4  
funkce  z minulého bodu. 
 
       
 
Závěr 
Kostka, jejíž hrana měří 4 , má hmotnost 38,4 .  

c. Kolikrát se zvětší hmotnost kostky, zdvojnásobí-li se délka 
její hrany? 
 

Nejprve si vyjádříme funkci, která vyjadřuje 
závislost objemu kostky  (v ) na délce  (v 

) její hrany
.

Dále si vyjádříme funkci, která vyjadřuje 
závislost hmotnosti kostky  (v ) na objemu 
dané kostky  (v )

.
Jestliže složíme funkce  a 

dostaneme požadovanou funkci
.



 

 

Odkud je jasně vidět, že hmotnost kostky se zvětší 
osmkrát. 
 
Závěr 
Jestliže zdvojnásobíme hranu kostky, pak se její hmotnost 
zvětší osmkrát.  

Zde postačí vyjádřit funkci  pro délku hrany  a 
pro délku hrany :

4. Zjednodušte dané výrazy: 

Řešení    
 

a.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, dostaneme 
postupným upravováním: 
 

  

b.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, dostaneme 
postupným upravováním: 
 

  

c.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, dostaneme 
postupným upravováním: 
 

  

d.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, dostaneme 
postupným upravováním: 
 

  

5. Zjednodušte dané výrazy: 

Řešení    
 

a.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, 
dostaneme postupným upravováním: 
 

  

b.   
 



Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, 
dostaneme postupným upravováním: 
 

  

c.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, 
dostaneme postupným upravováním: 
 

  

d.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, 
dostaneme postupným upravováním: 
 

  

e.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, 
dostaneme postupným upravováním: 
 

  

f.   
 
Podle pravidel, která byla uvedena ve výkladu, 
dostaneme postupným upravováním: 
 

  



Lineární lomené funkce

Definice mocninné funkce 

 
 

V jedné z předchozích kapitol jsme se setkali s lineárními funkcemi. Slovo 
'lomené' nám napovídá, že v předpisu funkce bude zlomek. Lineární lomená 
funkce je podíl dvou lineárních funkcí. 

Poznámka 1 
Pro  je  a výraz  nemá smysl. 

Poznámka 2 
V případě, že by koeficient , nejednalo by se o lineární lomenou funkci, 
ale o lineární funkci. 

Poznámka 3 
Důvod, proč , bude vysvětlen později. 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv jednotlivých koeficientů na graf 
lineární lomené funkce. Budete-li pohybovat jednotlivými posuvníky, pak 
uvidíte rovnici dané funkce a zároveň i její graf. 

Jak je zřejmé, popsat přímo vliv jednotlivých koeficientů na výsledný graf by 
nebylo snadné. Mimo toho je také zřejmé, že pro různé hodnoty koeficientů 
(např. , , ,  a , , , ) získáváme stejný 
graf. Můžeme se však pokusit upravit lineární lomenou funkci na jiný tvar, kde

Definice: Lineární lomená funkce je každá funkce 
 na množině  vyjádřená ve tvaru 

,  

kde , , ,  jsou reálná čísla,  a . 

 



bude zřejmé, jak se graf mění v závislosti na hodnotách koeficientů. Tuto 
úpravu je možné provést dvěma možnými způsoby, které si také ukážeme. 
 
1. 
  Jednodušší způsob je vydělení dvou mnohočlenů, tedy 

 
 
2. 
  Druhý způsob spočívá v postupné úpravě výrazu 

 
 
Získali jsme tedy jiný způsob vyjádření lineární lomené funkce 

Poznámka 

. 
Dostáváme

 se zbytkem .
Můžeme tedy psát

. 
Budeme-li upravovat pravou stranu, dostaneme postupně

 

 
Při označení 

 

 

 
dostáváme 

. 
Lineární lomenou funkci můžeme zapsat ve tvaru 

. 

. 
Tedy

 

zde použijeme 'trik' a v čitateli přičteme 0 ( ), 

 

 

 
což je stejný tvar, k jakému jsme dospěli také předchozím způsobem.

. 



Vliv koeficientů , ,  na průběh grafu 

Připomeňme, že . V definici lineární lomené funkce byl zadán
požadavek , nyní je jasně vidět, že v případě  se nejedná 
o lineární lomenou funkci, ale o funkci konstantní. 

V následujícím appletu je možné ověřit vliv koeficientů , ,  na graf lineární 
lomené funkce v upraveném tvaru. Budete-li pohybovat jednotlivými 
posuvníky, pak uvidíte rovnici dané funkce a zároveň i její graf.  
 

Vliv jednotlivých koeficientů si probereme odděleně. 

 

Vliv koeficientu  
Nastavíme-li koeficienty na  a  a koeficient , 
dostaneme funkci        . 
 
S touto funkcí jsme se už setkali v předchozí kapitole o 
mocninných funkcích. Jak je zřejmé, v čitateli nemůsí být nutně 
jen číslo 1, ale libovolné číslo různé od nuly. Takové funkci říkáme 
nepřímá úměrnost. 
 

 
 
Pro kladné koeficienty je tato funkce klesající na intervalu 

 a na intervalu , body grafu funkce jsou pouze v I. a v 
III. kvadrantu. Pro záporné koeficienty je tato funkce rostoucí na 
intervalu  a na intervalu , body grafu funkce jsou 

Definice: Nepřímá úměrnost je každá funkce  na 
množině  vyjádřená ve tvaru 

,  

kde  je reálné číslo různé od nuly. 



pouze v II. a v IV. kvadrantu. Dále si můžeme všimnout (zvláště 
pro hodnoty , , , resp. , , ), že 

graf funkce prochází body  a  pro kladné 

hodnoty  a body  a  pro záporné 
hodnoty . Pro snižující se absolutní hodnotu koeficientu  se graf 
funkce stále více 'přimyká' k ose  a k ose . 
 

, , 

Vliv koeficientu  
Ponecháme-li koeficienty  a , pak při hodnotě 
koeficientu  prochází graf funkce bodem . Při změně 
koeficientu  je zřejmé, že se graf funkce 'posouvá' doleva pro 
kladné hodnoty koeficientu  a doprava pro záporné hodnoty 
koeficientu . Přesněji lze tento 'posun' vyjádřit takto: jestliže graf, 
při koeficientu  procházel bodem , pak při nenulovém 
koeficientu  bude graf procházet bodem o souřadnicích . 
 



Vlastnosti lineárních lomených funkcí (kde  a , ) 

 
 
Vlastnosti lineárních lomených funkcí (kde  a , 
pouze jeden z koeficientů ,  může být nulový) 

, , 

Vliv koeficientu  
Ponecháme-li koeficienty  a , pak při hodnotě koeficientu 

 prochází graf funkce bodem . Při změně koeficientu  
je zřejmé, že se graf funkce 'posouvá' nahoru pro kladné hodnoty 
koeficientu  a dolů pro záporné hodnoty koeficientu . Přesněji 
lze tento 'posun' vyjádřit takto: jestliže graf při koeficientu  
procházel bodem , pak při nenulovém koeficientu  bude graf 
procházet bodem o souřadnicích . 
 

, , 

 je kladné  je záporné
Rovnice  

  
  

Rostoucí, 
klesající

Klesající na intervalu 
, klesající na 

intervalu .

Rostoucí na intervalu 
, rostoucí na 

intervalu .
Sudá, lichá Lichá.

Prostá Je prostá.

Periodická Není periodická.

Omezenost Není omezená.



 
 

 je kladné  je záporné
Rovnice  

  
  

Rostoucí, 
klesající

Klesající na intervalu 
, klesající na 

intervalu .

Rostoucí na intervalu 
, rostoucí na 

intervalu .
Sudá, lichá Není ani sudá, ani lichá.

Prostá Je prostá.

Periodická Není periodická.

Omezenost Není omezená.

1. Nakreslete grafy funkcí:   

Řešení    
 
 

a.  
 
S touto funkcí jsme se už setkali v předchozí kapitole. Víme, že 
graf této funkce bude v I. a III. kvadrantu, to proto, že koeficient 
je kladný. Dále víme, že graf této funkce bude procházet bodem o 
souřadnicích  a . Pro lepší představu průběhu funkce 
si můžeme spočítat souřadnice několika bodů, které leží na grafu 
funkce. 
 

 
 

 

 

x -2 -1 -1/2 1/2 1 2
f(x) -1/2 -1 -2 2 1 1/2

b.  
 
Tato funkce se od předchozí  liší v koeficientu , který se rovná 
-2. Jak víme koeficient  'posune' graf funkce ve směru osy . 



Protože je koeficient  záporný, tento posun bude směrem dolů o 
absoltuní hodnotu koeficientu .  
 

 

 

c.  
 
Tato funkce se od  liší v koeficientu , který se rovná 2. Jak víme, 
koeficient  'posune' graf funkce ve směru osy . Protože je 
koeficient  kladný, tento posun bude směrem doleva o absolutní 
hodnotu koeficientu .  
 

 

 

d.  
 
Graf této funkce můžeme získat dvěma možnými způsoby. Tato 
funkce se od funkce  liší v koeficientu . Graf této funkce bychom 
tedy mohli získat 'posunutím' grafu  ve směru osy  doleva.  
 



 

 

 
Od funce  se tato funkce liší v koeficientu . Druhý způsob, jak 
získat graf této funkce, je 'posun' grafu  ve směru osy  dolů.  
 

 

 

2. Nakreslete grafy funkcí:   

Řešení    
 
 

a.  
 
Víme, že graf této funkce bude v II. a IV. kvadrantu, to proto, že 
koeficient  je záporný. Dále víme, že graf této funkce bude 
procházet bodem o souřadnicích  a  (neboť 

). Pro lepší představu průběhu funkce si můžeme 
spočítat souřadnice několika bodů, které leží na grafu funkce. 
 

 
 



 

 

b.  
 
Tato funkce se od předchozí  liší v koeficientu , který se rovná 
1. Jak víme koeficient  'posune' graf funkce ve směru osy . 
Protože je koeficient  kladný, tento posun bude směrem nahoru 
o absolutní hodnotu koeficientu .  
 

 

 

c.  
 
Tato funkce se od  liší v koeficientu , který se rovná 1. Jak víme 
koeficient  'posune' graf funkce ve směru osy . Protože je 
koeficient  kladný, tento posun bude směrem doleva o absolutní 
hodnotu koeficientu .  
 

 

 



d.  
 
Graf této funkce bychom mohli získat dvěma možnými způsoby 
stejně jako v příkladu 1. Vystačíme si s použitím grafu funkce . 
Tato funkce se od funkce  liší v koeficientu . Graf této funkce 
bychom tedy mohli získat 'posunutím' grafu  ve směru osy .  
 

 

 

 

3. Nakreslete grafy funkcí:   

Řešení    
 
 

a.  
 
Víme, že graf této funkce bude v I. a III. kvadrantu, to proto, že 
koeficient  je kladný. Dále víme, že graf této funkce bude 
procházet bodem o souřadnicích  a  (neboť ). 
Pro lepší představu průběhu funkce si můžeme spočítat 
souřadnice několika bodů, které leží na grafu funkce. 
 

 
 



 

 

b.  
 
Tato funkce se od předchozí  liší v koeficientu , který se rovná 
-1. Jak víme, koeficient  'posune' graf funkce ve směru osy . 
Protože je koeficient  záporný, tento posun bude směrem dolů o 
absolutní hodnotu koeficientu .  
 

 

 

c.  
 
Tato funkce se od  liší v koeficientu , který se rovná -1. Jak 
víme, koeficient  'posune' graf funkce ve směru osy . Protože je 
koeficient  záporný, tento posun bude směrem doprava o 
absolutní hodnotu koeficientu .  
 



 

 

d.  
 
Graf této funkce bychom mohli získat dvěma možnými způsoby 
stejně jako v příkladu 1. Vystačíme si s použitím grafu funkce . 
Tato funkce se od funkce  liší v koeficientu . Graf této funkce 
tedy získáme 'posunutím' grafu  ve směru osy .  
 

 

 

 

4. Nakreslete graf funkce  

Řešení    
 
Předpis funkce můžeme upravit stejným způsobem, jak bylo 
popsáno ve výkladu - postupnou úpravou výrazu. 
 
    



 
Dostáváme tedy nový zápis funkce 
 
    , 
 
kde jednotlivé koeficienty mají hodnotu ,  a . Dále 
můžeme postupovat podobně jako v prvních třech příkladech - 
funkci si vyjádříme postupně. 
 
      
 
      
 
     . 
 
Nejprve nakreslíme graf funkce  a postupnými 'posunutími' 
získáme graf funkce . Graf funkce  získáme 'posunutím' grafu  
ve směru osy  o 3 jednotky ( ). Graf  získáme 'posunutím' 
grafu  o 2 jednotky. Pro lepší představu průběhu funkce  si 
můžeme spočítat souřadnice několika bodů, které leží na grafu 
funkce. 
 

 
 

  

x -4 -2 -1 1 2 4
f1(x) -1 -2 -4 4 2 1

5. Nakreslete graf funkce   

Řešení    
 
Předpis funkce můžeme upravit stejným způsobem, jak bylo 
popsáno ve výkladu - vydělením mnohočlenů a úpravou 
získaného výrazu. 
 



     
 
Dostáváme tedy nový zápis funkce 
 
    , 
 
kde jednotlivé koeficienty mají hodnotu ,  a . 
Dále můžeme postupovat podobně jako v prvních třech 
příkladech - funkci si vyyjádříme postupně. 
 
      
 
      
 
     . 
 
Nejprve nakreslíme graf funkce a postupnými 'posunutími' 
získáme graf funkce . Graf funkce získáme 'posunutím' 
grafu  ve směru osy  nahoru o jednu jednotku ( ). Graf  
získáme 'posunutím' grafu  o 3 jednotky doleva ve směru osy 
. Pro lepší představu průběhu funkce  si můžeme spočítat 

souřadnice několika bodů, které leží na grafu funkce. 
 

 
 

  

x -2 -1 -1/2 1/2 2 2
f1(x) -1/2 -1 -2 2 1 1/2
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Příloha 2 – ukázka testů 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 



 



 



 



 





 



  


