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vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc. 
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abstrakt: Diplomová práce hodnotí české a anglické webové stránky 
zaměřené na výuku rovnic a nerovnic na středních školách. Srovnává jejich 
přístup k tématu, pokrytí středoškolské výuky a různé interaktivní prvky, 
kterými je výklad obohacen. Na základě shromážděných poznatků pak autor 
vytvořil vlastní výukové webové stránky zaměřené na výuku středoškolských 
rovnic a nerovnic. Ty by měly sloužit jako doplňkový studijní materiál pro 
studenty českých středních škol. 
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English abstract 
Title: Equations and inequalities in high school mathematics using internet 

Author: Jaromír Gloc 
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Supervisor: RNDr. Jarmila Robová, CSc. 

Supervisor's e-mail address: robova@karlin.mff.cuni.cz 

Abstract: This thesis evaluates Czech and English web sites focused on 
equations and inequations on high school, specially the way of didactics 
attitude and breadth of content and interactive elements there. On the basic 
of this comparison author made own web site focused on teaching high 
school equations and inequations, which is included in this thesis too. It’s 
expected, it will be served as additional material for Czech students. 
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1. Úvod 
Diplomová práce „Rovnice a nerovnice ve středoškolské matematice s 
využitím internetu“ vznikla z potřeby připravit pro české studenty středních 
škol nějaký alternativní materiál pro studium řešení rovnic a nerovnic. 
Reaguje na současný rozvoj internetu jako média, kde se studenti naučili 
hledat odpovědi na své otázky, hodnotí stávající situaci v této oblasti a 
poskytuje řešení. 

S vývojem a rozšířením internetu ke každému českému studentovi se webové 
stránky ukazují jako důležitý prostředek výuky studentů. Oproti učebnici mají 
často graficky přitažlivější vzhled, studenti s nimi umí pracovat už od útlého 
dětství a díky dynamickým prvků jsou více interaktivní, než je tištěná 
učebnice. 

Práce si tedy všímá stávajících stránek, které hodnotí z různých hledisek, jako 
je např. odborná správnost, didaktický přístup, možnost studentů vyzkoušet 
si vysvětlovanou látku pomocí interaktivních prvků apod. Nejprve a 
nejpřísněji jsou hodnoceny české stránky, protože většina studentů na 
českých školách bude hledat pomoc na českých stránkách. Hodnocení 
anglických webových stránek je do této práce zařazeno jako zdroj inspirace, 
co je v současné době nabízeno anglicky mluvícím studentům. Tato práce pak 
i hodnotí vhodnost použití anglických stránek českými studenty, kteří dobře 
ovládají angličtinu. 

Druhá část práce obsahuje výtisk webových stránek zaměřených na výuku 
rovnic a nerovnic pro studenty středních škol. Autor se snaží zúročit své 
zkušenosti nabyté dvouletým učením tohoto tématu na gymnáziu, studiem 
odborných publikací a zkoumáním anglicky psaných výukových webů. 
Předkládá původní a komplexní materiál, který si klade za cíle být 
doplňkovým materiálem k současným středoškolským učebnicím. Za pomoci 
méně odborného, ale korektního vysvětlování, množství komentovaných 
příkladů a různých dynamických prvků se snaží studenty naučit řešit základní 
rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Kromě standardních témat středoškolské 
matematiky je pak práce ještě obohacena o několik kapitol nad rámec běžné 
výuky. Ty mohou sloužit zvídavějším studentům pro hlubší zkoumání 
fenoménu rovnic a nerovnic. 

Elektronická verze webových stránek je přiložena na CD a v současnosti je 
v provozu na internetu, kde už slouží českým studentům. 

Tato práce se řadí do souboru webových stránek vytvářených na Katedře 
didaktiky matematiky, které postupně zpracovávají středoškolská 
matematická témata. 
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2. Téma rovnic a nerovnic na 
českých webových stránkách 
Recenze všech zde uvedených stránek, stejně jako jejich náhledy a adresy, 
jsou aktuální k datu 17. 11. 2008. Web je ale velmi měnící se prostředí, 
a proto je možné, že některé zde recenzované stránky po určité době 
zaniknou, změní se, nebo se objeví úplně nové, které zde uvedeny nejsou.  

2.1. Wikipedie 

Lineární rovnice 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_rovnice  

Nejedná se o regulární výukovou 
stránku, ale o encyklopedicky 
stručný zápis. Samotná definice 
pojmu lineární rovnice vychází 
z pojmu algebraická rovnice. 
Bohužel řešení rovnic je zmíněno 
na jedné řádce bez jakéhokoliv 
názorného příkladu, pouze 
v symbolické rovině. To asi 
nebude každému středoškolákovi 
úplně pochopitelné. 

Autor příspěvku se zde ještě snaží 
o vysvětlení geometrického 
významu lineární rovnice, ale způsobem dosti podivným bez jakéhokoliv 
provázání s lineární funkcí. Věta: „Levá strana rovnice (ax + b) popisuje 
přímku.“ vypovídá o všem.  

Tato stránka nepřesahuje očekávání od encyklopedického vysvětlení hesla. 
Čtenář, který již jednou problematice rovnic porozuměl, by si dle zdejších 
indicií mohl vzpomenout. Žák, který by se měl z této stránky naučit řešit 
lineární rovnice, neuspěje. 

Kvadratická rovnice 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvadratick%C3%A1_rovnice  

Článek je velmi podobně zpracován jako u lineární rovnice, nejspíš je od 
stejného autora. Obsahuje standardní definici, trochu terminologie a 
symbolické naznačení řešení. Kromě toho se zde dočteme i o možnosti, že 
kořeny kvadratické rovnice mohou být dvě komplexně sdružená čísla. 

Nejspíš z tohoto důvodu je ve článku zmínka, že kvadratická rovnice může 
mít i komplexní koeficienty. Ale v kontextu s ostatními články – lineární 
rovnice, soustavy lineárních rovnic – je to dost nešikovné, protože tam tato 
zmínka chybí. Nepříliš vzdělaný čtenář by pak mohl nabýt dojmu, že 
v komplexním oboru se lineární rovnice řešit nemohou. 
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Na celé stránce opět nejvíce upoutá „Geometrický význam kvadratické 
rovnice“, který je zde opět prezentován ve stejném duchu jako u rovnic 
lineárních. Celý článek je pak lemován obrázky parabol v různých polohách, 
které mají zřejmě dokreslit situaci při grafickém řešení kvadratických rovnic. 
Obrázky jsou ale bez pořádného vysvětlení jen s pochybnou legendou typu: 
„x² − 5x + 2: Osa x parabolu protíná“. Přijde mi líto toho, že když už si někdo 
dal práci s tím, aby obrázky vytvořil, tak nevytěžil vše, co na nich mohl 
ukázat. 

Kubická rovnice 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kubick%C3%A1_rovnice 

Opět stručně encyklopedický zápis, který případného zájemce jen obohatí 
seznamem pojmů, které se týkají dané oblasti. Pokud by se ale čtenář chtěl o 
těchto pojmech něco dozvědět, musí si je najít jinde. Naštěstí od encyklopedie 
nelze očekávat více, jen je velká škoda, že článek není doplněn odkazy na jiné 
stránky, či literaturu, kde by se čtenář mohl dozvědět další informace. 

Kvartická rovnice a trinomická rovnice 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvartick%C3%A1_rovnice 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trinomick%C3%A1_rovnice 

Další dvě stránky, které opět mohou sloužit pouze jako odrazový můstek pro 
další hledání. Prakticky jen vysvětlí, že oba typy těchto rovnice se převedou 
substitucí na kvadratickou rovnici a tím končí. Dohromady asi deset řádků 
textu a matematických vzorců zdatnému matematikovi osvěží paměť, 
začátečníkovi jsou ale na nic. 

Soustavy lineárních rovnic 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_line%C3%A1rn%C3%ADch_rovnic 

Stránka obsahuje základní informace 
o soustavách lineárních rovnic. Svým 
obsahem je spíše určena pro 
vysokoškolské studenty lineární 
algebry, či zájemce o lineární 
programování, než pro středoškolské 
studenty. Látka je zde vykládána 
pomocí matic, pojmů jako je 
homogenní soustava, nehomogenní 
soustava a Frobeniovy věty. K řešení 
je zde proveden nástin Gaussovy 
eliminační metody, Cramerova 
pravidla a dalších… Celá stránka neobsahuje ani zmínku o klasických 
středoškolských postupech. Pro použití na střední škole je tedy tato stránka 
vhodná maximálně pro zpestření v seminářích, pro běžnou výuku bych ji 
nedoporučoval. 
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2.2. Studuj Jinak – lineární rovnice 
http://studuj.jinak.cz/referaty/index.php?page=glance&id=711 

Tato práce není klasická webová stránka, ale jen zazipovaný textový 
dokument ve formátu RTF volně ke stažení. Zřejmě se jedná o středoškolskou 
seminární práci, kde vše ještě podtrhuje primitivní formátování, které činí 
celou práci velmi nepřehlednou. 

Definice pojmu Lineární rovnice je 
dost nešikovně napsaná a některé 
„matematické“ věty jsou dost 
nepřesné. Důraz je v dokumentu 
kladen spíše na řešení různých 
rovnic než na teorii. A přestože 
dokument obsahuje několik ukázek 
řešení lineárních rovnic, tak k nim 
chybí jakýkoliv komentář či 
vysvětlení. 

Zbytek dokumentu se táhne ve 
stejném duchu. Byť je obsahově 
docela rozsáhlý (lineární rovnice 
s absolutní hodnotou, grafické 
řešení, lineárních rovnic, lineární rovnice se dvěma neznámými, soustava 
lineárních rovnic), pro studium lineárních rovnic mi příliš vhodný nepřijde. 

2.3. Studuj Jinak – středoškolská matematika 
http://studuj.jinak.cz/referaty/index.php?page=glance&id=765 

Jedná se o stejný případ jako u předchozí recenze. Spíše jsou tyto dokumenty 
určeny pro opakování něčeho, co už student umí, než na učení se něčeho 
nového. Teorie je zpracována systémem: „Aby bylo co říci maturitní komisi, 
kdyby jí náhodou nestačilo to, že umím daný příklad spočítat.“ 

Na téma rovnice a nerovnice se dají použít kapitoly: 10. Kvadratické 
nerovnice, 19. Kvadratická rovnice, 20. řešení soustavy rovnic, 26. Řešení 
kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel, 27. Lineární rovnice a 
nerovnice s absolutní hodnotou a 46. Rovnice s neznámou v odmocněnci. 

Pro výuku rovnic a nerovnic je tato práce naprosto nevhodná, obsahuje spíše 
nástin pojmů z uvedených témat. K tomu všemu se v práci objevuje dost 
nepřesností a překlepů. Pomocné obrázky, kterými autor své dílo doplňuje, 
jsou kresleny pomocí ASCII znaků. Jsou tudíž značně nepřehledné a velmi 
těžko se na nich poznává, k čemu jsou vůbec určeny. 

2.4. Vysokeskoly.cz – maturitní otázky z 
matematiky 

Adresa http://system.vysokeskoly.cz/index.php?clanek=1104 

Na tomto serveru jsou uveřejňovány zpracované maturitní otázky a seminární 
práce zejména studentů středních škol. Zpracovaných témat je zde velké 
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množství, často dochází i k dublování. Všechny materiály je možno buď 
stáhnou jako textový dokumentu DOC, nebo je přímo prohlížet jako webovou 
stránku. Ta ale vznikla jako přímý export DOC souboru z MS Word, z čehož 
plyne značná velikost, přetékání obrázků a záměna některých speciálních 
znaků za jiné, např. místo znaků < a > se zobrazují různé obrázky. 

Obecně stránky mají už lepší formátování (až na výše popsané chyby) než na 
předchozím serveru, matematické výrazy nejsou psány jako obyčejný text, 
obrázky jsou obrázky, nikoliv jen změť znaků. 

Zpracované otázky z rovnic a 
nerovnic:  

• Iracionální rovnice  
• Kvadratická nerovnice  
• Lineární funkce, 

lineární rovnice  
• Kvadratická rovnice  
• Lineární nerovnice 

a soustavy lineárních 
nerovnic o jedné 
neznámé  

• Lineární rovnice s parametrem a s absolutní hodnotou  
• Logaritmické rovnice  
• Matice a determinanty (Cramerovo pravidlo)  
• Soustava lineárních rovnic  

Po stránce obsahové obsahuje každé téma minimum teorie, minimálně jeden 
řešený příklad a často i pokus o názorný obrázek. Kvalita jednotlivých 
dokumentů je velmi rozdílná, avšak ty nejlepší nepřesahují svým obsahem 
kvalitu lépe zpracované maturitní otázky. Jednotlivé dokumenty zaměřené na 
rovnice se nejčastěji skládají z vypočítaných příkladů. Mnoho teorie a 
vysvětlování základů zde nenajdeme. Nauka o funkcích je téměř vždy 
oddělena do jiných souborů. Opět vhodné maximálně pro lehké opakování, či 
jako minislovníček pojmů z daného tématu. Nikoliv jako výuková stránka, 
kde by se i začátečník mohl naučit nové oblasti z matematiky. 

2.5. Cifříkova matematika 
http://www.matematika.webz.cz/obsah/ 

Stránky věnované středoškolské matematice. Student Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy C. Cifřík zde uveřejňuje převážně svoje seminární práce 
z různých matematických oblastí. Do oblasti Rovnic a nerovnic je možno 
zařadit tyto práce: 

• Rovnice, nerovnice a jejich soustavy 

• Přehled typů rovnic 

• Rovnice s parametrem 
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Rovnice, nerovnice a jejich soustavy 
http://www.matematika.webz.cz/ostatni/?s=rovnice 

Dokument obsahující devět řešených 
a komentovaných příkladů, které jsou 
nějakým předem neuvedeným systémem 
rozděleny na příklady ze zadávacích listů, 
volitelné příklady a příklad navíc. Práce 
obsahuje velmi neobvyklé typy příkladů, 
které často svou obtížností jsou spíše pro 
nadprůměrné studenty středních škol, či 
pro studenty škol vysokých.  

Při letmém prohlížení jsem v jednom 
příkladu našel početní chybu, ostatní 
příklady se mi zdají být správně vyřešené. 
Příklady jsou pěkně komentovány, ale 
komentáře jsou spíše prováděcího rázu, 
než vysvětlovacího a vůbec neodkazují na 
teorii, která se skrývá v početních postupech. 

Jelikož nikde autor neuvádí k jakému účelu tento dokument má sloužit, lze si 
jen domýšlet, že to je například sbírka obtížnějších příkladů z oblasti rovnic 
a nerovnic pro pilné a zvědavé studenty. Rozhodně bych tento dokument 
nedoporučoval jako materiál, ze kterého by se studenti středních škol měli 
seznamovat s problematikou rovnic a nerovnic. 

Přehled typů rovnic 
http://www.matematika.webz.cz/ostatni/?s=rovnice_prehled 

Tento dokument představuje jakousi 
vyhlídkovou jízdu světem rovnic. Autor 
uvádí 21 druhů rovnic často jen s těmi 
nejzákladnějšími poznatky typu: 
„Funkcionální rovnice: rovnice v níž 
neznámou je funkce“. 

Nejvíce prostoru je zde věnováno běžným 
typům rovnic: lineárním, kvadratickým 
kubickým, exponenciálním a 
logaritmickým. Ale ani tyto rozsáhlejší 
pasáže neobsahují více než základní popis, 
naznačení řešení, či uvedení několika 
vztahů, které je možné při řešení použít.  

Škoda, že jednotlivé podkapitoly této práce 
neobsahují odkazy na další stránky věnované právě tomuto typu rovnic. Pak 
by se tato stránka dala doporučit jako výchozí bod pro všechny zájemce o svět 
rovnic. Takto ale celá stránka působí dojmem jen jakéhosi seznamu rovnic, o 
jakých kdy autor zaslechl, a co si o nich pamatuje. Praktické využití mě 
nenapadá. 
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Rovnice s parametrem 
http://www.matematika.webz.cz/ostatni/?s=rovnice_parametrem 

Dokument obsahuje devět řešených příkladů rovnic s parametrem. Dle 
poznámky autora se jedná o materiál pro opakování k maturitě. Příklady jsou 
řešené opět s komentáři, ale chybí mi zde jakékoliv vysvětlení, proč a k čemu 
existují rovnice s parametrem. Není zde ani uvedeno, co je vlastně naším 
úkolem při řešení takovýchto rovnic. 

Dokument se tedy dá použít jako zásobník devíti řešených příkladů, ať už pro 
učitele, nebo pro žáka opakujícího si toto téma. Pro samotné pochopení 
tématu rovnic s parametrem tento dokument není určen. 

2.6. Kvadratické rovnice pro SOU 
http://sosvp.chytrak.cz/Mat/kvadraticke_rov.htm 

Jedná se o powerpointovou prezentaci převedenou do webové podoby od 
Milana Hanuše. Stránky jsou zobrazitelné pouze pomocí MS Internet 
Exploreru, protože vznikly jako přímý export z MS Powerpointu, což má za 
následek velmi nevhodnou formu, jak na internetu cokoliv prezentovat. 

Práce je koncipována jako přehled různých typů řešení kvadratických rovnic. 
Ke každému typu je zde několik vzorově vyřešených příkladů a občas i nějaké 
komentáře či poznámky. Můžeme se zde setkat s grafickým řešením, řešením 
pomocí rozložení na součin, řešením pomocí vzorečku s diskriminantem. 

Nejen, že forma není příliš ohromující, ale i obsah je dost tristní. Už první 
definice, „Kvadratická rovnice je taková, ve které se neznámá vyskytuje ve 
druhé mocnině“, přesvědčí čtenáře, že se setkává s dokumentem, který je 
určen pro lidi bez jakéhokoliv matematického nadhledu. Velmi nešikovně je 
pak jako první představeno řešení rozložením kvadratického trojčlenu na 
součin. Autor vůbec nebere v potaz, že něco takového nemusí v množině 
reálných čísel existovat, a i když existuje, tak to většinou nejde uhodnout 
z hlavy, jak to autor předvádí na několika příkladech. Netradičně zde autor 
představuje i grafické řešení, kdy hledá průsečíky grafů dvou funkcí, kde 
jednu vytvoří z levé a druhou z pravé strany rovnice. 

Celá práce na mne působí dost neprofesionálně, jak z technického, tak 
didaktického hlediska. Jen několik bytů na webu, které dle mého soudu 
nikoho neosloví a ani nic nenaučí. 

2.7. e-MATEMATIKA 
http://www.e-matematika.cz/ 

Pod adresou „e-matematika.cz“ se schovává webový projekt zabývající se 
výukou matematiky. Autorem je Petr Husar, známý spíš z projektu Zkoušky 
nanečisto, a skupina jeho spolupracovníků. Web má pěkný design a dají se na 
něm najít matematická témata pro základní, střední i vysoké školy. 

Dostupné články jsou rozděleny na dvě kategorie. V první s názvem „Jak 
řešit“ se může čtenář na jednoduchém příkladě naučit, jak vyřešit nějaký typ 
matematického příkladu. Z tématu rovnic a nerovnic je možné se dočíst o 
tom, jak vyřešit kvadratickou rovnici a lineární rovnici s jednou absolutní 
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hodnotou. Druhá kategorie 
„Příklady“ pak obsahuje několik 
řešených příkladů z různých 
témat, například: nerovnice, 
lineární rovnice, rovnice 
s neznámou pod odmocninou, 
rovnice s neznámou ve 
jmenovateli, rovnice 
s komplexními čísly apod. 

Články „Jak řešit“ se na jednom 
komentovaném řešení daného 
příkladu snaží vysvětlit postup, 
jak dosáhnout výsledku. U 
kvadratických rovnic je 
vysvětlován sice jen postup 
pomocí vzorečku, ale zato je 
velmi pěkně komentován. U rovnic s jednou absolutní hodnotou se dočkáme i 
vysvětlení, jak vůbec chápat výskyt absolutní hodnoty v rovnicích, a je zde 
vysvětleno spíš intuitivní grafické řešení, než nějaký přesný postup.  

Všechny kapitoly jsou zpracovány pro čtenáře, který už má s rovnicemi 
zkušenosti. Nevysvětlují se zde obecné postupy řešení rovnic, jen konkrétní 
ukázka řešení konkrétní rovnice. Avšak stránka je pěkně komentovaná, může 
tedy sloužit jako prostředek pro domácí opakování studentů. 

2.8. Studijní materiály z matematiky pro 
dálkové studium na SOŠ a SOU André 
Citroëna Boskovice 

http://www.soubce.cz/view.php?cisloclanku=2006092101 

Na webových stránkách školy jsou k nalezení výukové materiály matematiky 
pro dálkové studenty zpracované Mgr. Magdou Vlachovou. Jednotlivé 
dokumenty jsou uloženy jako PDF soubory, dají se tedy stáhnout do lokálního 
počítače, příp. jednoduše vytisknout. 

Do mnou zpracovávané oblasti je možné zařadit tyto práce: 

• Lineární rovnice, lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní 
úlohy 

• Lineární nerovnice 

• Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 

• Kvadratická rovnice 

• Kvadratická nerovnice 

• Iracionální rovnice 
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Lineární rovnice 
http://www.soubce.cz/ucitel/vlachova/dalkari/15.pdf 

Tento materiál je poměrně 
dobře zpracován. Trochu 
zmatku v počátečních definicích 
a vykládané teorii, kterých si 
většina čtenářů stejně příliš 
nevšimne, vyvažují názorné 
příklady. Ty jsou uvedené už 
v samotném textu teorie, a na 
závěr výkladu je předvedena a 
názorně vyřešena složitější 
lineární rovnice. V textu je prezentován jen jeden způsob řešení, a to klasické 
početní s převodem na tvar ax+b=0. Na závěr je ještě uvedeno zadání osmi 
příkladů (i slovních úloh) na téma lineární rovnice s uvedenými výsledky pro 
kontrolu správného řešení. Jedno uvedené řešení je sice špatně, ale i tak si 
myslím, že je tento materiál docela vhodný pro většinu studentů, i když ne 
pro úplné začátečníky. 

Je jen škoda, že tento materiál zde končí a nezmiňuje se už dále o lineárních 
rovnicích s neznámou ve jmenovateli, v podílovém tvaru, či jiných typech. Je 
jasně patrné, že tento materiál je určen pro dálkové studenty střední odborné 
školy, nikoliv pro premianty přírodovědně zaměřeného gymnázia. 

Lineární nerovnice 
http://www.soubce.cz/ucitel/vlachova/dalkari/16.pdf 

Teorie u řešení lineárních nerovnic je poněkud odbytá, než tomu bylo u 
předchozí kapitoly. Autorka často odkazuje na řešení lineárních rovnic a jen 
doplňuje nějaké drobnosti při řešení nerovnic, ale ne zrovna nejlépe a 
nejpřesněji. Tento materiál už také očekává od svých studentů více 
vědomostí. Student už například musí znát a umět zapisovat intervaly 
reálných čísel, rozdíly ve znaménkách nerovnosti a řešit základní nerovnice 
typu x > 3. Po velmi krátké teoretické pasáži následuje opět jeden vyřešený a 
komentovaný příklad. Na konci materiálu jsou uvedeny příklady s vypsanými 
řešeními, tentokrát však bez slovních úloh. 

Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 
http://www.soubce.cz/ucitel/vlachova/dalkari/17.pdf 

Autorka z neznámého důvodu oba dva okruhy spojila do jedné práce bez 
ohledu na to, že obě dvě témata nemají příliš mnoho společného. Zajímavý 
fenomén pozorovaný u předchozích dvou pracích se objevuje i zde. Téma 
rovnic je opět několikanásobně lépe zpracováno, než téma nerovnic, a je tedy 
zřejmé, že materiál je určen spíše pro techniky, kteří budou řešit různé 
fyzikální rovnice, než pro studenty, kteří bádáním nad nerovnicemi budou 
rozvíjet své matematické myšlení. 

Zcela jednoznačně se ale autorka omezuje pouze na řešení soustavy dvou 
lineárních rovnic o dvou neznámých. Pouze jednou větou autorka odkáže na 
možnost více rovnic o více neznámých a pak už se rovnou věnuje základním 
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metodám – dosazovací a sčítací. Vysvětlení obou je ilustrováno popsanými 
příklady, které kazí snad jen ne zcela jasné zapsání výsledku. Na závěr 
samozřejmě několik příkladů, tentokrát opět se slovními úlohami 
a uvedenými výsledky na procvičení. 

Jak už je psáno výše, autorka se v tomto materiálu věnuje ještě soustavám 
lineárních nerovnic o jedné neznámé. Teorie odbytá ve dvou větách je nejen 
nedostačující, ale i bohužel formálně špatná. Komentovaný řešený příklad 
hodně pomáhá, ale ve finální fázi, kdy se určuje průnik řešení obou rovnic ze 
soustavy, hodně zjednodušuje a vše odbývá zbytečně rychle. Pomohly by 
vysvětlující obrázky, či přesnější popsání. 

Celý materiál je tedy nakonec použitelný převážně pro čtenáře se zájmem o 
řešení soustav dvou lineárních rovnic s dvěma neznámými, kteří se zde 
opravdu dozvědí, jak dané rovnice řešit, ale ostatní zájemci budou spíše 
zklamáni. 

Kvadratická rovnice 
http://www.soubce.cz/ucitel/vlachova/dalkari/18.pdf 

Výukový materiál „Kvadratická 
rovnice“ nevybočuje ze standardu 
nastavenému v předchozích 
dokumentech. Definice úvodem, 
několik nových pojmů, jako je 
diskriminant, a rychle ke vzorečku 
na řešení kvadratické rovnice. 
Jeden řešený a komentovaný 
příklad, několik dalších 
k procvičení a mohlo by to být vše. 

Naštěstí autorka přidává k dobru 
ještě rozklad kvadratického 
trojčlenu na součin a Vietovy 
vzorce pro vztah mezi kořeny 
a koeficienty. Bohužel však 
zapomíná zmínit skutečnost, že ne 
každý trojčlen v oboru reálných 
čísel jde rozložit. Dalo by se sice z výše uvedené teorie o diskriminantu 
dohledat, že trojčleny, které mají záporný diskriminant, nemají reálné 
kořeny, a tedy nepůjdou rozložit na součin, ale neznám moc studentů, kteří 
by byli schopni tuto dedukci provést. Škoda toho zrychleného tempa v úvodu 
a nedotáhnutého popisu v druhé části, celou práci to mohlo výrazně vylepšit. 

Kvadratická nerovnice 
http://www.soubce.cz/ucitel/vlachova/dalkari/19.pdf 

Tentokrát je veškerá teorie omezena na pouhý postup „jak vyřešit“. Bohužel 
i zde autorka udělala několik chyb a postup zde popsaný rozhodně není určen 
někomu, kdo kvadratickou rovnici zatím neřešil. Jakákoliv snaha o provázání 
řešení s teorií o kvadratické funkci je jen zbožným přáním, a tak na čtenáře se 
zde chrlí jeden úkol za druhým, a o nějakém pochopení nemůže být ani řeč. 



  Téma rovnic a nerovnic na českých webových stránkách 

 16 

Přinejlepším se student může naučit mechanický postup, který někdy povede 
ke správnému výsledku, ale někdy ani to ne. 

Následuje podrobně popsaný a řešený příklad, který se snaží předchozí 
nejasnosti uvést na pravou míru, ale i on v poslední fází selže na tak banální 
věci, jakou je určování, zda kořeny kvadratického trojčlenu do řešení patří, či 
nikoliv. Čtenář nemá prakticky možnost se toto z této stránky dozvědět. A to 
už nemluvím ani o kvadratických nerovnicích, jejichž příslušné kvadratické 
rovnice nemají reálné kořeny. 

Iracionální rovnice 
http://www.soubce.cz/ucitel/vlachova/dalkari/20.pdf 

Další „kuchařka“, neboli mechanický, ne vždy použitelný a často dokonce 
rekurzivní návod. Tentokrát skoro bez jakékoliv teorie, vyskytuje se zde jen 
zmínka o tom, že umocňování obou stran rovnice není ekvivalentní úprava, 
a tak musíme dělat zkoušku. Naprosto postrádám alespoň zmínku, že by 
výrazy pod odmocninou neměly být záporné, a tudíž musíme brát v potaz, 
jakou hodnotu můžeme za neznámou dosadit. Tentokrát chybí i řešený 
a komentovaný příklad, takže bezpochyby se jedná o nejhorší dokument celé 
řady. 

Obecné hodnocení 
Zatímco první čtyři dokumenty se s kolísavou kvalitou snaží ještě studenta 
přivést k pochopení řešení dané problematiky, poslední dva považuji za 
dokumenty, které vznikly jen tak „do počtu“, aby studenti věděli, že něco jako 
kvadratická nerovnice a iracionální rovnice existuje a velmi lehké příklady 
dokázali vyřešit.  

2.9. Matematika polopatě 
http://matematika.havrlant.net 

Amatérský web s velmi pěknou 
grafickou úpravou je vytvořený 
Lukášem Havrlantem. Dle 
autorových slov se jeho stránky 
snaží být jakousi on-line učebnicí 
matematiky, kde by neměli mít 
problém i ti, kteří s matematikou 
nejsou zrovna kamarádi. Web na 
první pohled působí poměrně 
neformálně, sám autor skoro 
v každém článku nabízí možnost 
poslat mu dotaz na vysvětlovanou látku, či vymyslet si nové téma, které by 
měl zpracovat. Je si vědom i své omylnosti, a proto žádá o informování o 
případných nalezených chybách. 
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K výuce rovnic a nerovnic se na tomto webu dají použít tyto stránky: 

• Lineární rovnice 

• Kvadratické rovnice 

• Lineární nerovnice 

• Kvadratické nerovnice 

• Soustavy rovnic 

Lineární rovnice 
http://matematika.havrlant.net/linearni-rovnice 

V jednom článku se autor snaží 
vypořádat s obyčejnými 
lineárními rovnicemi, 
lineárními rovnicemi 
s neznámou ve jmenovateli, 
lineárními rovnicemi 
s absolutní hodnotou a 
s lineárními rovnicemi 
s parametrem. Každé z těchto 
témat má obdobnou strukturu: 
úvodní zasvěcení do toho, jak 
vypadá daný příklad, v čem se 
to zjednodušeně liší od 
předchozího a pak následuje už 
jen úprk za rychlým řešením. To vše je psáno velmi neformálním jazykem, 
který by právě těm „nekamarádům s matematikou“ mohl být srozumitelnější 
než učebnicové texty. 

Neformální přístup má ale i své nevýhody. Spousta postupů a pojmů, které 
autor používá je „zřejmých“, a tedy nepotřebují blíže vysvětlovat. Příkladem 
mohou být třeba běžné ekvivalentní úpravy. Zatímco možnost přičíst výraz 
k oběma stranám rovnice, ještě autor vysvětlí, ekvivalentní úpravu 
vynásobení obou stran rovnice nikde nezmíní a klidně ji v průběhu řešení 
používá. Stejně tomu je u intervalů určených nulovými body při řešení rovnic 
s absolutní hodnotou. Spoustu podstatných detailů autor vynechává, a tak 
není úplně zřejmá cílová skupina tohoto dokumentu. 

Dva zadané příklady obyčejných lineárních rovnic umístěné na konci 
kapitoly, kde se nám po kliknutí na tlačítko zobrazí popsané řešení a odkazy 
na podobné weby, to už nezachrání. 

Kvadratické rovnice 
http://matematika.havrlant.net/kvadraticke-rovnice 

Kvadratické rovnice jsou zpracované tentokrát bez absolutních hodnot 
i parametrů, zato s tématy: „Kvadratická rovnice bez absolutního členu“ 
a „Ryze kvadratická rovnice“. Opět je vše podáno velmi neformálním 
způsobem, i tentokrát s chybami nejenom v přístupu, ale i v samotných 
pojmech a jejich vysvětlování a s tím spojenými nedostatky, které jsou stejné 
jako v článku hodnoceném výše.  
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Jako malý bonus je na těchto stránkách umístěna tzv. „Kvadratická 
počítačka“. Je to jednoduchý javascript, který umí ze zadaných koeficientů 
kvadratické rovnice vypočítat diskriminant a příslušné kořeny, a to dokonce i 
v oboru komplexních čísel. 

Lineární nerovnice 
http://matematika.havrlant.net/linearni-nerovnice 

Není toho moc, co dodat k této kapitole. Tentokrát autor zkouší opět 
vysvětlovat i lineární nerovnice s absolutní hodnotou a dopadá to stejně jako 
u minulých dvou článků. 

Kvadratické nerovnice 
http://matematika.havrlant.net/kvadraticke-nerovnice 

Polopatické řešení kvadratické 
nerovnice uvedené hned na začátku mi 
přijde jako nejlepší část článku. Bez 
znalosti jakýchkoliv kvadratických 
funkcí umožňuje ve speciálním 
případě (diskriminant kvadratického 
trojčlenu je větší než nula) opravdu 
určit výsledek. Autor navrhuje nejprve 
spočíst kořeny příslušné rovnice, 
rozdělit podle nich všechna reálná čísla 
na tři intervaly, a pak je otestovat, zda 
řeší nerovnici či nikoliv. Tento 
jednoduchý způsob řešení, může studentům, kteří nechápou klasické grafické 
řešení, poskytnout jednoduchý postup, jak vyřešit alespoň některé 
kvadratické nerovnice. 

Jakmile ale autor opustí toto řešení a začne vysvětlovat řešení pomocí grafu 
příslušné kvadratické funkce, dostáváme se tam, kde to už známe, na pole 
nepřesných pojmů, nejasných vysvětlení a dokonce i jasných chyb, kdy nám 
autor je schopen tvrdit, že pokud kvadratický trojčlen má záporný 
diskriminant, nemá příslušná kvadratická nerovnice řešení. 

Soustavy rovnic 
http://www.matweb.cz/soustavy-rovnic 

Autor na této stránce na dvou řešených příkladech představuje jak 
dosazovací, tak sčítací metodu řešení dvou rovnic o dvou neznámých. Obojí je 
provedeno pěkně, s komentáři, ale to je vše. Na závěr ještě zadá dva příklady, 
u kterých si můžete po kliknutí na tlačítko zobrazit jejich kompletní řešení. 
Co ale stránka neobsahuje a měla by, je jakákoliv zmínka o tom, že ne každá 
soustava dvou rovnic pro dvě neznámé má řešení, nebo že některé mají 
nekonečně mnoho řešení. Dále bych očekával rady o tom, jakou metodu pro 
řešení si vybrat, kdy se vyplatí dosazovací, kdy sčítací. Ano, čtenáři po 
prostudování těchto stránek by dokázali příklady zde vyřešené zřejmě znovu 
vyřešit sami, ale že by dokázali vyřešit i jiné, o tom pochybuji. 
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Obecné hodnocení 
Jak už jsem zmiňoval výše, není mi jasná cílová skupina těchto stránek. Autor 
sice vymezuje, že je určena pro ty, kteří nejsou s matematikou kamarádi, ale 
sám se jim nedokáže, jako člověk, který matematice evidentně rozumí, 
přiblížit. Místo vysvětlování jim nabízí jen ukázky, jak by se daly řešit vzorové 
příklady. Dokonce často uvedené postupy nepřeformuluje do obecného 
návodu, podle kterého by mohli slabší studenti matematiky řešit i jiné než 
předvedené příklady. Celkový dojem ze stránek pak ještě srážejí věcné chyby. 
Ty, ale na rozdíl od přístupu, mohou být jednoduše opraveny. 

2.10. Aristoteles.cz 
http://www.aristoteles.cz/matematika/matematika.php 

Web, který zatím působí velmi 
nedodělaným dojmem. Vedoucím 
celého projektu je  Petr Schuhmeier, 
avšak zřejmě na něm pracuje 
i několik dobrovolníků. Hlavním 
posláním webu by mělo být 
soustředění poznatků z matematiky, 
fyziky a chemie pod jeden web, se 
speciálním zaměřením na 
matematiku, ale skutečnost zatím 
dost pokulhává za představami 
autorů. Web je vcelku nepřehledný 
a i vzhledově patří mezi horší. 

Na webu se zatím dá najít několik stránek, které se dle nadpisů snaží věnovat 
lineárním rovnicím, nerovnicím, kvadratickým rovnicím, rovnicím 
s absolutní hodnotou a mnoha dalším, ale asi bych jej nedoporučil nikomu, 
kdo se opravdu chce tato témata naučit. 

Celý web je tragický. Obsahuje třeba velmi vágní formulace typu: „Rovnice s 
absolutní hodnotou – Jak už název sám říká, jedná se o rovnice, které mají 
alespoň jednu absolutní hodnotu.“ Řešení předváděných příkladů si často 
může čtenář pouze domyslet jako u nerovnic, kde je řečeno že řešením je 
třeba interval pro x > 3, ale už tento interval není zapsán, Dále autoři zamlčují 
podstatné informace pro řešení, třeba, že při násobení obou stran nerovnice 
záporným číslem je nutné otočit znaménko nerovnosti. Jimi řešený příklad 
totiž tuto operaci nepotřebuje, a tak se v komentářích o ní nezmíní.  

Možná je tento web tvořen s dobrými úmysly, ale pokud by na něj nějaký 
student hledající pomoc narazil, zřejmě mu to spíše uškodí. Ať už tím, že se 
naučí nesprávné postupy, tak tím, že ho budou matematické příklady ještě 
více frustrovat než před tím. 
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2.11. Matematika-online-a.kvalitne.cz  
http://matematika-online-a.kvalitne.cz/rovnice-a-nerovnice.htm 

Poměrně nový web, u kterého je 
možné ještě očekávat vývoj. Proto 
tato recenze možná za několik dní 
už nebude platná. Doufejme. 

Anonymní tvůrce, či tvůrci, se na 
tomto webu snaží soustředit 
poznatky z matematiky základních 
i středních škol. Web má vcelku 
povedený design, ale obsah za ním 
značně pokulhává. Prakticky má 
cenu recenzovat jen stránku 
věnovanou lineárním rovnicím 
a stránku pro rovnice kvadratické. 
Zbylé, jsou buď až na reklamy 
prázdné, nebo jejich obsah je 
zavádějící, či obsahují jen seznam 
pojmů, které s danou oblastí 
souvisí. 

Stránka věnovaná lineárním rovnicím obsahuje nástin teorie a deset řešených 
a komentovaných příkladů. V teoretickém úvodu autor krátce zabrousí i do 
rovnic s neznámou ve jmenovateli a lineárních nerovnic, ale kdyby to 
neudělal, bylo by to lepší. Nikde dále se tomu nevěnuje, žádné příklady na 
toto téma nepředvádí, a tudíž mi ta zmínka v úvodu přijde úplně zbytečná. 
Deset řešených příkladů lineárních rovnic pak vcelku dobře ukazuje možnosti 
příkladů, s jakými by se mohl student ve škole potkat, ale počítá se až na 
výjimku jen s celými čísly, zřejmě proto, že autor neumí na webových 
stránkách zapsat zlomek jinak než např. 1/2. 

Stránka o kvadratických rovnicích obsahuje vysvětlení několika pojmů, 
stručný teoretický nástin řešení a pak jen zadání 30 příkladů, které jsou dle 
autora vyřešené, ale k jejich řešení se mi nepodařilo dostat. Zato občas se 
mezi příklady objeví nenápadná reklama, která vypadá podobně jako odkaz 
na řešení příkladu, a tak není problém se po kliknutí objevit najednou na 
úplně jiných stránkách. K většině příkladů nabízí autor jakýsi graf příslušné 
kvadratické funkce, ale tak mizerně zobrazený, s tak špatně vyznačenými 
průsečíky s osou x, že se z něj nedá naprosto nic vyčíst. 

Snad je toto pouze prvotní verze stránek a web se bude dále zlepšovat. Zatím 
převažuje reklama nad obsahem, což je dost nepříjemné, ale přibudou-li 
stránky se smysluplnými texty, spousta studentů českých středních škol to 
ocení. Dále mi hodně vadí anonymita celých stránek, nikde se nedá dopátrat 
autor a jeho kvalifikace. 
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2.12. Algebraické rovnice 
http://www.math.slu.cz/kos/0607/01teorie.php 

Jedna jediná webová stránka, 
kterou napsal J. Tichavský ze 
Slezské univerzity v Opavě, vznikla 
jako teoretický výklad řešení 
algebraických rovnic pro řešitele 
Matematického korespondenčního 
semináře (KOS) v ročníku 
2006/07. Obsahuje ve zkratce 
teorii o řešení lineárních a 
kvadratických rovnic, ale na rozdíl 
od ostatních webů pokračuje dál a 
zabývá se řešením obecných 
algebraických rovnic.  

Odkazuje na Vietovy vzorce pro 
kvadratickou rovnici a ukazuje, že 
obdobné vzorce se dají najít i pro 
rovnice vyšších řádů. Pouze zmiňuje existenci vzorců pro řešení rovnic třetího 
a čtvrtého stupně a neexistenci vzorců pro vyšší stupně. 

Zato se pěkně věnuje řešení obecné algebraické rovnice, o které víme, že 
alespoň jeden její kořen je celé číslo. Vše podtrhává komentovaným 
příkladem řešení kubické rovnice, takže je vše snadno pochopitelné. Stránku 
bych doporučil všem, studentům, kterým nestačí jen rovnice běžně vyučované 
na středních školách, ale zajímá je problematika více. Jen je škoda, že není 
provázána dalšími odkazy na stránky, kde by se zájemci mohli dozvědět více. 
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3. Téma rovnic a nerovnic na 
anglických webových stránkách 
Recenze všech zde uvedených stránek, stejně jako jejich náhledy a adresy, 
jsou aktuální k datu 17. 11. 2008. Web je ale velmi měnící se prostředí a proto 
je možné, že některé zde recenzované stránky po určité době zaniknou, změní 
se, nebo se objeví úplně nové, které zde uvedeny nejsou.  

3.1. Yahoo! Education a Hotmath.com 
http://education.yahoo.com/homework_help/math_help/algebra1 
http://hotmath.com/help/gt/genericalg1/index.html 

Stránky Yahoo! Education a 
Hotmath.com se věnují obsáhlému 
procvičování různých oblastí 
algebraické matematiky. Obě stránky 
mají stejný obsah. Oproti jiným 
stránkám zde nenajdeme žádné 
vysvětlování, pouze spoustu příkladů 
a cvičení, které můžeme řešit. Pod 
zadáním každého příkladu je možné 
kliknutím na tlačítko zobrazit 
nápovědu, pokud ani toto nepomůže, 
je možné si rozbalit zpracovaný a 
vysvětlený první krok řešení příkladu 
a tak pokračovat až k finálnímu řešení. 

Oproti českému klasickému rozdělení příkladů na výrazy a rovnice se zde 
nachází v jedné kapitole obojí, možná je to americký standard, ale pro české 
studenty to může být matoucí. Na druhou stranu to dobře obě oblasti 
propojuje a ukazuje souvislosti. V různých zákoutích se zde dají najít příklady 
na řešení lineárních a kvadratických rovnic, příklady s absolutní hodnotou, 
vyjadřování neznáme ze vzorce, dosazování do výrazů, slovní úlohy, počítání 
s procenty, kreslení grafů lineárních i kvadratických funkcí, grafické řešení 
soustav lineárních rovnic, ale i Cramerovo pravidlo. 

Server Hotmath.com pak ještě nabízí jako specialitu řešení příkladů ze 
standardních amerických učebnic, to už je sice placená nabídka, ale cena není 
nikterak ohromná. To asi neocení čeští studenti, ale kdyby někdo nabízel 
něco obdobného v češtině, dovedu si představit, že by o tuto službu byl zájem. 
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3.2. Math.com 
http://www.math.com/homeworkhel
p/Algebra.html 

Tento server z oblasti rovnic a 
nerovnic nabízí velmi pěkné 
stránky, které jsou ale podle mého 
soudu určeny úplným 
začátečníkům. Jsou tedy vhodné 
spíše pro žáky základních škol, než 
pro středoškolské studenty. 
Nicméně je vše vysvětleno do 
úplných detailů. Čtyřem 
ekvivalentním úpravám lineárních 
rovnic jsou vždy věnovány 4 
stránky s uvedením do problému, 
hlubším vysvětlením, ukázkami a procvičením. 

Stejně rozsáhle jsou vysvětleny lineární nerovnice, grafické řešení 
jednoduchých rovnic a práce s výrazy. Na stránkách jsem pak ještě našel 
generátor písemek, tedy vytváření sestav příkladů z jednoduchých 
algebraických rovnic. Stačí jen zadat parametry, jak obtížné mají být rovnice, 
které v písemce chcete, a po stisknutí tlačítka dostanete hotovou písemku. To 
asi neocení příliš žáci, ale učitelům by to mohlo poskytnout několik 
zajímavých příkladů pro různé úkoly, testy a podobně. 

3.3. Maths Online 
http://www.univie.ac.at/future.media/moe/ 

Webové stránky teoretických 
fyziků Franze Embachera a Petry 
Oberhuemerove z Institutu 
teoretické fyziky univerzity ve 
Vídni jsou sice jednoduše 
zpracované, ale pokrývají 
ohromnou oblast matematiky. To 
ale zároveň i největší nevýhoda 
tohoto serveru, který by mohl být 
skvělý, kdyby se věnoval jedné 
oblasti. Tím, že se snaží pokrýt 
celou matematiku, strádají jednotlivá témata povrchností a malou hloubkou. 

Z hlediska člověka, který se zajímá o výuku rovnic a nerovnic zde narazíme 
pouze na tři malé aplety a tři interaktivní testy. Stránky neobsahují žádnou 
„učební“ část, tedy část, která by látku vysvětlovala. Alespoň v anglické verzi 
tomu tak není. Vzhledem k tomu, že oba autoři jsou Rakušané, je stránka 
primárně tvořena v jazyce německém, ale nabízí i anglickou verzi. V německé 
části jsem objevil i sekce s výkladem, ale z důvodu neznalosti němčiny 
nemohu posoudit, nakolik jsou propracovány. 
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Stránky ještě poskytují servis lidem, kteří by chtěli udělat své webové stránky 
více interaktivní. Můžete si zde nechat vygenerovat dva typy appletů, ve 
kterých se k sobě spojují ekvivalentní dvojice textů (matematických výrazů 
apod.). 

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

Tři nabízené applety trénují studenta v ekvivalentních operacích metodou 
spojování dvojic ekvivalentních rovnic, seřazení jednotlivých kroků při řešení 
kvadratické rovnice (vzhledem k odlišnostem oproti českému přístupu je pro 
české studenty nepoužitelný) a ukázkou vlivu parametrů v zápise kvadratické 
rovnice na její kořeny. Nejzajímavější, třetí, applet umožňuje, aby si student 
navolil hodnotu parametrů p a q z normovaného tvaru x2 + px + q = 0. Pak 
v jednotlivých oknech může sledovat, jak bude vypadat tento tvar upravený 
„na čtverec“, jak bude vypadat graf příslušné kvadratické funkce 
s vyznačenými průsečíky grafu s osou x a kolik vyjdou kořeny s použitím 
vzorečku s diskriminantem.  

Testy 
http://www.univie.ac.at/future.media/moe/tests.html 

Tři testy věnované rovnicím procvičují na jednoduchých lineárních 
a kvadratických rovnicích schopnost studenta provádět ekvivalentní úpravy, 
zjistit množinu všech řešení (obor pravdivosti) a definiční obor rovnice. 
U posledních dvou testů je kladen důraz i na zápis těchto množin, což velmi 
oceňuji. 

3.4. MathsNet 
http://www.mathsnet.net/ 

Ohromný web, který nabízí mnoho 
různých služeb. Od videí, která 
ukazují průlet Mandelbrotovou 
fraktální množinou, přes nabídku 
různého matematického softwaru, 
šachového klubu, placenou sekcí 
s přípravou na GCSE zkoušky ve 
Velké Británii až k mnoha appletům, 
které procvičují nejrůznější znalosti 
a dovednosti z matematiky. 

Web k rovnicím a nerovnicím sice 
nenabízí žádný výklad, ale nahrazuje 
to množstvím interaktivních řešení nejrůznějších příkladů. Některé příklady 
jsou postaveny spíš jako interaktivní vysvětlení, jiné nic neprozrazují, jen 
kontrolují správný výsledek. Nejlepší applet dokonce umožňuje provádět se 
zadanou rovnicí různé ekvivalentní úpravy a tak postupně směřovat k rovnici, 
ze které získáme výsledek. 

Applety pokrývají oblasti lineárních rovnic a nerovnic, kvadratických rovnic 
a soustav dvou rovnic o dvou neznámých, jak dvou lineárních rovnic, tak i 
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dvou kvadratických. Každý ze zadaných příkladů je možné řešit s různými 
číselnými konstantami, které jsou ale vždy voleny tak, aby řešení bylo 
obdobné. 

Z hlediska obtížnosti je web dobře vyvážený. Některé úlohy jsou pro úplné 
začátečníky, jiné už vyžadují trochu cviku a pár úloh je pak poměrně 
obtížných.  Pro české studenty zde ale bude nejvíce chybět speciální typy 
rovnic, jako jsou rovnice s neznámou ve jmenovateli, rovnice s parametrem, 
s neznámou v absolutní hodnotě, a zejména nerovnice, které jsou zde 
zmíněny jen letmo a ještě jen jednoduché lineární. 

Web je poměrně složitý na orientaci. Chybí mi nějaké hlavní menu, které by 
mě dokázalo nasměrovat do sekcí, o které mám zájem. Stejně tak by nebylo 
od věci v takto komplexním webu zprovoznit nějaké vyhledávání, které by 
zájemci nabídlo všechny články a sekce, které obsahují klíčová slova, která by 
uživatel dal vyhledat. 

3.5. teAchnology 
http://www.teach-nology.com/worksheets/math/algebra/ 

Web, který je zaměřený pouze na 
učitele nikoliv studenty. Zaměřuje se 
na podporu učitelů všech možných 
předmětů, a učitelům matematiky, 
kteří zrovna učí rovnice a nerovnice 
nabízí možnost stáhnout si 
vygenerované sety příkladů 
k tématům, jako jsou lineární rovnice 
a kvadratické rovnice. Jedná se však 
pouze o jednoduché rovnice, a tudíž 
jsou spíše vhodné pro studenty 
začátečníky. Navíc většina funkcí, 
které by učitelé mohli ocenit, např. 
třeba export příkladů jako dokument 
Wordu, nebo jako pdf soubor, je 
umožněna až po placené registraci 
a tím celková použitelnost webu klesá. Zvlášť, když obdobné služby nabízejí 
ostatní weby srovnatelně a zdarma. 



  Téma rovnic a nerovnic na anglických webových stránkách 

 26 

3.6. Math Warehouse 
http://www.mathwarehouse.com/algebra/ 

Webové stránky Vernona Morrise, 
učitele ze střední školy ve 
Westchesteru v USA, na první pohled 
působí poněkud zastaralým dojmem. 
Ale obsahem patří k těm 
modernějším. Z rovnic a nerovnic 
obsahuje pár témat jako lineární, 
kvadratické a racionální rovnice, 
soustavu rovnic, ale žádné nerovnice. 
Vše je doprovázené spoustou 
názorných ukázek a grafů. 

A právě grafy jsou největším úskalím 
tohoto webu pro českého studenta. 
Autor totiž stírá rozdíly mezi 
funkcemi a rovnicemi budované českým školstvím a u většiny typů rovnic 
ukazuje grafické řešení pomocí grafu příslušných funkcí. To je na jednu 
stranu výhoda, že propojuje tyto dvě oblasti matematiky, ale český student 
bude především zmaten. Navíc se samotnými funkcemi zachází velmi volně, 
dokonce zde není problém se setkat i s předpisy, o kterých by mnoho učitelů 
řeklo, že nejsou předpisy funkce, jako třeba xy = . Všechna grafická řešení 

jsou ještě tak šikovně předvedena, takže by student případně mohl 
podlehnout dojmu, že se touto metodou dá řešit vše. 

Web také obsahuje spoustu pomýlení v terminologii, alespoň, co se českých 
standardů týče. Třeba kvadratický trojčlen ax2 + bx + c je zde nazýván 
kvadratickou rovnicí, o pár řádků níže vypadá zase kvadratická rovnice jako 
kvadratická funkce, neboli y = ax2 + bx + c. Následně servírovaný vzoreček 
pro výpočet kořenů je pak uveden bez jakéhokoliv vysvětlení a dokonce jen 
jako výraz, bez naznačení, čemu se čísla po dosazení do zlomku rovnají. 

Oproti jiným webům je zde ukázáno a vysvětleno i řešení velmi jednoduchých 
iracionálních rovnic, což ale nemůže vyvážit zbylé nevýhody. 

3.7. MathTools 
http://mathforum.org/mathtools/sitemap2/a/ 

Rozsáhlý web, který jak už název 
prozrazuje, obsahuje odkazy na 
spousty matematických nástrojů, 
prográmků a roztodivných výukových 
stránek. Méně by zde ale znamenalo 
více. Celý web se nejen roztodivně 
chová, kdy odkazy uskakují zpod 
kurzoru myši, ale navíc odkazuje na 
tak rozdílné stránky, že si nedovedu 
představit, k čemu by to komukoliv 
mohlo být. 
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Naprosto nepřehledný systém popsání odkazů pak z celého prohlížení dělá 
vlastně loterii. Na něco kliknu a schválně, co se mi zobrazí. Většina odkazů 
v sekci rovnic a nerovnic stejně odkazuje na stránky, které se zabývají 
kreslením grafu funkcí v nejrůznějších appletech, jednou lépe, jednou hůře. 
Celkově se ale tyto stránky nedají doporučit nikomu.  

3.8. MathGuide 
http://www.mathguide.com/lessons/ 

Další webová stránka, která je věnovaná výuce matematiky Oproti již výše 
recenzovaným stránkám neobsahuje nic nového, jen jinak zpracované stejné 
partie. Už první problém tohoto webu spočívá v tom, dostat se na rozcestník 
témat k výuce. Pak po vybrání příslušného tématu na člověka čeká  naprosto 
otřesně formátovaná stránka, která veškeré matematické výrazy zapisuje jako 
slova do textu. Obsahuje také několik odkazů na další témata, ale ta jsou opět 
důmyslně skryta a zobrazí se až poté, co na ně najedete myší. Jako by autoři 
zcela úmyslně házeli klacky pod nohy všem, kteří měli tu drzost, že se 
rozhodli zde něco přečíst. 

Navíc třeba lineární rovnice jsou děleny do tří kategorií, podle toho, kolik 
kroků potřebuji k tomu, abych se dostal k řešení. To vše v příšerné úpravě, ve 
které se zanedlouho ztratí i pečlivý 
čtenář, s formulacemi, které běžný 
český student nemá šanci pochopit. 
Stejné to je i v tématech věnovaných 
soustavám lineárních rovnic 
a kvadratickým rovnicím. 

Kromě podivného vysvětlování 
obsahuje web i několik prográmků, 
které testují uživatelovu schopnost 
řešit výše uvedené typy rovnic, ale o 
nějaké interaktivitě zde nemůže být 
ani řeč. Uživatel si musí vzít tužku a 
papír, vše vyřešit sám, a pak je mu 
umožněno jen zkontrolovat výsledky. 
Pokud někde udělal chybu, tak se 
dozví jen to, že ji udělal, ale už ne 
kde… 

Poslední utilitou, kterou web nabízí, je generování listů s příklady 
kvadratických rovnic, nebo soustav lineárních rovnic. Sešit je tentokrát 
vygenerován jako stránka HTML, takže se tyto příklady dají stáhnout 
a upravit v nějakém editoru. Pokud by měl opravdu usnadnit práci učitelům, 
očekával bych alespoň možnost zobrazení výsledků vygenerovaných příkladů. 
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3.9. VirtualMathLab – College Algebra 
http://www.wtamu.edu/academic/anns/mps/math/mathlab/col_algebra/index.
htm 

Rozsáhlá stránka věnovaná pouze 
středoškolské algebře, tedy 
rovnicím a funkcím, 
posloupnostem a kombinatorice 
a pravděpodobnosti. Stránky 
věnované jednotlivým oblastem 
jsou sice poněkud podivně členěny 
a díky celoobrazovkovému layoutu 
jsou na širokoúhlých monitorech 
poměrně nepřehledné, ale pokud 
jim toto odpustíte, najdete pravý 
poklad. 

Z kurzů, o které se zajímám při 
tvorbě této práce, se zde setkáme 
s lineárními rovnicemi, lineárními 
rovnicemi s neznámou ve jmenovateli, slovními úlohami, kvadratickými 
rovnicemi, rovnicemi vyšších řádů, které lze řešit rozkladem na součin, 
iracionálními rovnicemi, rovnicemi vedoucími po substituci na rovnici 
kvadratickou, rovnicemi s neznámou v absolutní hodnotě, lineárními 
a kvadratickými a racionálními nerovnicemi. Pokud toto vše čtenář obsáhne, 
má pak možnost projít velkým testem na všechna tato témata. 

Každá kapitola začíná jasně deklarovanými cíly celého kurzu. Následují 
definice všech důležitých pojmů a jednoduché ukázky a příklady, které 
definované pojmy osvětlují. Následují jednoduché řešené příklady, hodně 
komentované, provázené mnoha odkazy na témata jiných kapitol, takže 
pokud má například čtenář u rovnic s neznámou ve jmenovateli vynásobit 
celou rovnici nejmenším společným násobkem všech jmenovatelů, a neví-li, 
co to je, stačí jedno kliknutí a hned je na stránce, kde může získat vysvětlení. 

V případě, že čtenář potřebuje některé příklady ještě více vysvětlit, má 
možnost si řešení každého příkladu zobrazit jako komentované video. Na 
konci každé stránky pak následuje zadání několika příkladů z probrané látky, 
ke kterým je možné si zobrazit správný postup řešení. U některých kapitol je 
pak možné na úplném závěru najít odkazy na jiné webové stránky s podobnou 
tématikou. 

Závěrečný test je pak v kontextu této stránky spíše zklamáním, než něčím 
novým. Jsou jen zadány příklady obdobné těm, které se vyskytly v 
předchozích kapitolách, a po jeho napsání si čtenář může zobrazit stránku se 
správnými postupy. Očekával bych o něco více interaktivní způsob kontroly 
výsledků. To je ostatně moje jediná výtka k tomuto webu, který mi přijde 
vzhledově a funkčně o několik let pozadu oproti současným trendům na poli 
internetových stránek. 
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3.10. S.O.S. MATHematics 
http://www.sosmath.com/algebra/algebra.html 

Rozsáhlý web, který nabízí čtenářům 
spíše povrchní vysvětlování, ale 
částečně to nahrazuje větším 
množstvím komentovaných a 
řešených příkladů. Například 
lineární rovnice se zde vůbec 
nevysvětlují, ale čtenář může najít až 
sedm komentovaných příkladů, kde 
se počítá se zlomky i odmocninami.  

Kvadratická rovnice a nerovnice jsou 
zde už vysvětleny poměrně 
standardně. Nechybí lehké provázání 
s kvadratickou funkcí, zejména u nerovnic, kde je řešení velmi pěkně 
vysvětleno. Dále pak stránka obsahuje postupy pro řešení, ať už pomocí 
vzorečku s diskriminantem, nebo rozkladem na součin, či úpravou na čtverec.  

U nerovnic je nabízeno kromě klasické grafické metody ještě početní 
dosazovací metoda, která je nabídnuta pro řešení nerovnic vyšších řádů, kdy 
je možné se dostat k rozkladu polynomu na součin lineárních a kvadratických 
členů. Bohužel už není zmíněno, že takových nerovnic, které bychom uměli 
podobným způsobem řešit, moc není a spíše se jedná o náhodu, že se tento 
postup dá použít. 

Jako jeden z mála webů nabízí lehké vysvětlení a ukázky řešení i tří soustav 
lineárních rovnic pro tři neznámé, a dokonce představuje i maticovou metodu 
ke klasickým sčítacím a dosazovacím metodám. Nerovnicím předchází 
rozcvička s intervaly reálných čísel, kde se student seznámí s otevřenými, 
polouzavřenými i uzavřenými intervaly, a pak už hned následují příklady 
ilustrující lineární, již výše zmíněné kvadratické a speciální polynomické, 
a navíc nerovnice upravitelné na podíl a součin lineárních výrazů. 

Stránka opět využívá celoobrazovkový layout a opět na širokoúhlých 
monitorech poněkud ztrácí na čitelnosti a navíc ani příliš neláká svým 
vzhledem, který jakoby zaspal dobu. Neobsahuje ani žádné interaktivní 
prvky, takže působí trochu nudně, ale svou obsáhlostí a správností to dobře 
kompenzuje. Opět ale spíše než pro úplné začátečníky ji lze doporučit 
studentům, kteří o rovnicích a nerovnicích už ve škole slyšeli, jen zcela 
nepochopili některé techniky. 
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4. Celkové srovnání českých stránek 
rozsah témat srozumitelnost příklady dynamické 

prvky koreknost přehlednost – 
ovládání 

design – 
vzhled 

název webu 
Kolik z témat rovnic a 
nerovnic zpracovává? 

Jak je pochopitelné, co 
je tam psáno? 

Obsahuje web nějaké 
řešené příklady, 

ukázky? 

Obsahuje web nějaké 
dynamické prvky, kde 

si můžu vyzkoušet, 
téma? 

Je to, co tam píšou, 
správně? 

Dá se na tom webu 
vyznat? Jak ten web vypadá? 

CELKEM 

max. bodů 10 10 10 10 10 5 5 60 
wikipedia.cz 7 6 1 0 7 5 4 30 

studuj jinak 4 6 3 0 6 1 0 20 

vysoke skoly 6 4 6 0 7 1 2 26 

Cifříkova matematika 3 2 7 0 9 4 5 30 
Kvadratické rovnice 
pro SOU 1 2 4 0 4 0 0 11 

e-MATEMATIKA.CZ 6 8 10 0 9 4 5 42 
Studijní materiály 
z matematiky SOŠ a 
SOU André Citroëna 
Boskovice 

6 7 8 0 7 4 4 36 

Matematika polopatě 6 6 8 2 7 4 5 38 
aristoteles.cz 5 4 6 0 4 3 2 24 

Matematika-online-
a.kvalitne.cz 3 4 5 0 5 5 5 27 

Algebraické rovnice 3 9 6 0 10 3 3 34 
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5. Celkové srovnání anglických stránek 
rozsah témat srozumitelnost příklady dynamické 

prvky koreknost přehlednost – 
ovládání 

design – 
vzhled 

název webu 
Kolik z témat rovnic a 
nerovnic zpracovává? 

Jak je pochopitelné, co je 
tam psáno? 

Obsahuje web nějaké 
řešené příklady, 

ukázky? 

Obsahuje web nějaké 
dynamické prvky, kde 

si můžu vyzkoušet, 
téma? 

Je to, co tam píšou, 
správně? 

Dá se na tom webu 
vyznat? Jak ten web vypadá? 

CELKEM 

max. bodů 10 10 10 10 10 5 5 60 
HothMath.com 
Yahoo! Education 7 9 10 9 10 5 4 54 

Math.com 5 8 9 7 10 5 4 48 

Maths Online 3 4 7 7 10 4 3 38 

MathsNet 6 4 10 10 10 1 3 44 

teAchnology 0 0 0 3 0 4 5 12 

Math Warehouse 6 6 7 5 7 2 2 35 

MathTools 7 5 3 4 7 1 1 28 

MathGuide 3 3 6 6 10 2 2 32 

VirtualMathLab – 
College Algebra 8 10 10 6 10 5 3 52 

S.O.S. MATHematics 8 6 10 1 10 5 2 42 
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6. Výtisk webových stránek 
Na následujících stránkách najdete výtisk vytvořených webových stránek. Ty 
jsou optimalizovány pro běžné použití v prohlížečích, nikoliv pro tisk a 
svázání do knihy. Proto následující stránky vypadají tak, jak vypadají. Prosím 
omluvte nedostatečnou kvalitu obrázků, špatné zalamování textu na koncích 
stránek a ostatní chyby. 

Pokud byste si stránky chtěli prohlédnout, tak jak byly autorem zamýšleny, 
vyhledejte na zadních deskách přiložený CD-ROM. Na něm můžete najít 
offline verzi těchto stránek, která je ale plně funkční. 
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O tomto webu
Tato diplomová práce vznikla, aby studenti českých středních škol mohli na českém webu najít

kvalitní učební prostředek pro výuku rovnic a nerovnic. Využívá dlouholetých a ověřených

postupů, které jsou předvedeny ve středoškolských učebnicích, autorových zkušeností s výukou

tohoto tématu na gymnáziu, ale i interaktivitu a atraktivitu webových stránek. Cílem je

poskytnout čtenářům učební materiál v moderní formě, který mohou používat u jakéhokoliv

počítače připojeného k internetu.

Díky četným interaktivním prvkům pak webové stránky poskytují zájemcům okamžitou zpětnou

vazbu . Ti si tak kdykoliv mohou, pomocí speciálně připravených prvků, ověřit svoje znalosti a

dovednosti z probíraného tématu.

Prostředí webu

Seznam použitých zkratek a symbolů

zkratka -

- symbol
vysvětlení

zkratka -

- symbol
vysvětlení

obor přirozených čísel rce rovnice

obor celých čísel nerce nerovnice

obor reálných čísel fce funkce

záporná reálná čísla konjunkce výroků a, b

reálná kladná čísla s nulou disjunkce výroků a, b

množina A  daná výčtem prvků rovnost množin A, B

otevřený interval s krajními body a, b A  je podmnožinou B

, 
polouzavřené intervaly s krajními

body a, b
sjednocení množin A, B

uzavřený interval s krajními body a, b průnik množin A, B

Úvod
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prázdná množina rozdíl množin A, B

a  náleží do množiny M
kartézský součin množin

A, B

a  nenáleží do množiny M

Smajlíci

V textu celého webu se můžete setkat se třemi smajlíky:  . Jejich výskyt není nahodilý,

ale má svůj význam.

Objeví-li se v textu nebo v příkladu smajlík mrkací  , můžete na něj najet kurzorem myši a

zobrazí se vám nějaká poznámka k okolnímu textu. Může to být nějaký trik, související termín, či

důležitá upozornění, která doplňují studium dané problematiky. Nápověda není psaná odborným

jazykem, ale spíše hovorově. Může tedy pomoci s pochopením textu těm, kteří nerozumí

matematickým zápisům ve formálních definicích, větách a odvozování.

Zoufalý smajlík  je pouze v úlohách, které mají prověřit vaše pochopení dané látky. Schovávají

za sebou další část řešení úlohy, abyste si ji mohli řešit sami v hlavě, nebo na papíře. Pokud jste

zoufalí a nevíte jak dál, smajlík vám po najetí kurzorem myši na něj napoví. V případě, že ani to

nepomůže, klikněte na něj a zobrazí se další část řešení.

Smajlík veselý  se ukazuje na konci všech vyřešených příkladů. Znamená konec řešení a

rekapitulaci příkladu, případně upozorní na důležité pasáže, či alternativní postupy.

V sekcích věnovaných opakování, jako jsou testy a kapitoly s úlohami, se ještě setkáte se

obrázkem . Ten slouží k odpovídání na zadané otázky. Po kliknutí na tento symbol u možnosti,

které je podle vás správná, se vám zobrazí, zda jste odpověděli správně, či nikoliv.

Chápete, jak fungují smajlíci?

NE Nevadí, klikejte na ně a postupně pochopíte.

ANO Tak to nemáme, co řešit.

Příklady, úlohy a testy

Zpracované téma na webových stránkách se zabývá řešením rovnic a nerovnic, proto se setkáte

na každé stránce s výkladem a mnoha řešenými příklady. Ty jsou většinou doplněny podrobným

komentářem, a je na nich vysvětlována nová látka.
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Na koncích vybraných kapitol je umístěn oddíl "Úlohy", kde je vždy uvedeno několik úloh, které

mají sloužit k vašemu opakování učiva z celé kapitoly. Úlohy jsou sice vyřešeny, ale k jejich

řešení se musíte postupně "proklikat" přes smajlíky. Tyto úlohy byste měli zkusit řešit

samostatně a postupným "rozklikáváním" pouze kontrolovat váš vlastní postup.

V některých kapitolách jsou umístěny ještě tzv. testíky, které pokládají jednoduché otázky a

nabízejí možnosti odpovědí. I na nich si můžete ověřit vaše chápání probraného učiva.

V celé práci se ještě vyskytují čtyři velké testy, shrnující větší části učiva. Tyto testy jsou časově

omezené, bodované a slouží k otestování vašich znalostí z učiva, na něž se zaměřují. Úlohy v

testech jsou většinou s nabízenými možnostmi odpovědí, ale vyskytují se zde i úlohy, které

očekávají aktivnější přístup řešitele, proto je vhodné si před jejich začátkem připravit tužku a

papír.

Ovládací prvky

K navigaci na tomto webu je možné použít tlačítkové menu, které se zobrazuje na každé

stránce, kromě titulní, vlevo nahoře. Pokud se zrovna nacházíte na úrovni stránky, kde už není

menu vidět, je možné kliknout na ikonku , která se nachází před každým větším nadpisem, a

okamžitě se dostanete nahoru. Dále je možné na konci každé stránky použít odkazy na

předchozí téma (vlevo) a na následující téma (vpravo), které odkazují na předchozí, nebo

následující kapitolu v rámci posloupnosti výkladu. A podobně jako hlavní menu, je možné využit

seznam kapitol v patičce každé stránky, které odkazují vždy na titulní stránku vybrané kapitoly.
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Základní pojmy
S pojmem rovnice jsme se již určitě setkali. Připomeneme si tento pojem několika ukázkami.

2x - 3 = 5 je příkladem rovnice s neznámou x .

2x2 - 3y = 5 + y3 je příkladem rovnice s dvěma neznámými x  a y .

Obdobně jako rovnici, připomeneme si na příkladu i nerovnici. V nerovnici místo znaménka

pro rovnost použijeme znaménko pro větší (větší nebo rovno, menší, menší nebo rovno).

5x + 3 > 5 je příkladem nerovnice s neznámou x .

 x2 ≥ 5 + x

−5x < 5  je příkladem soustavy dvou nerovnic s jednou neznámou x .

Pro začátek budeme uvažovat, že dané výrazy na obou stranách rovnice (resp. nerovnice)

budou obsahovat pouze jednu neznámou, a to x   . Pak výraz, který je na levé straně rovnosti

(resp. znaménka větší apod.), označíme jako L(x)  a nazveme ho levou stranou rovnice

(nerovnice). Obdobně celý výraz vpravo od symbolu rovnítka (resp. znaménka větší apod.)

označíme jako P(x)  a nazveme ho pravá strana rovnice (nerovnice). 

Hledáme-li pak řešení rovnice (nerovnice), hledáme vlastně všechny možné hodnoty

neznámé x  takové, aby po dosazení těchto hodnot do levé a pravé strany rovnice (nerovnice),

byla splněna rovnost L(x) = P(x)  (nerovnost L(x) > P(x)  apod.). Tyto hodnoty neznámých pak

nazveme kořeny dané rovnice (nerovnice). 

Množinu, ve které hledáme všechny kořeny rovnice, označíme O  a nazveme ji oborem řešení

rovnice. Množinu, která vznikne jako průnik množiny O  a množin, ve kterých jsou definovány

výrazy L(x)  a P(x) , označíme D  a nazveme ji definiční obor rovnice. A množinu všech

kořenů dané rovnice pak označíme písmenem K . Obdobnou terminologii pak používáme i u

nerovnic. Velmi důležitý je i vztah mezi těmito množinami: K  D  O . Mělo by být zřejmé, že

Řešení rovnic a nerovnic
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kořenem nemůže být číslo, které nepatří do definičního oboru. Tyto tři množiny budeme určovat

u každého řešeného příkladu.

Úmluva
Není-li řečeno v zadání všech rovnic a nerovnic v této práci jinak, budeme všechny zde

uvedené rovnice řešit v oboru reálných čísel, neboli O  = .

Zároveň pro zjednodušení zápisu zadání budeme předpokládat, že vyskytuje-li se v zápisu

rovnice jen jedno písmenko, je to ta neznámá, pro kterou máme danou rovnici řešit.

Příklad rovnice s neznámou x

2x = 4  nazveme rovnicí s neznámou x , přičemž

L(x) = 2x  a P(x) = 4 .

Podle úmluvy výše, za obor řešení rovnice bereme obor reálných čísel, tedy O = .

Obě strany rovnice jsou definovány pro všechna reálná čísla, a tedy i D =  .

Kořenem této rovnice je pak právě jedna hodnota x = 2 , a tedy K = {2} .

Příklad nerovnice s neznámou s

3s > 6  nazveme nerovnicí s neznámou s , přičemž

L(s) = 3t  a P(s) = 6 .

Podle úmluvy výše, za obor řešení nerovnice bereme opět reálná čísla, tedy O = .

Výrazy na obou stranách nerovnice jsou definovány pro všechna reálná čísla, a tedy i D = .

Kořeny této nerovnice jsou všechna čísla s , která jsou větší než 2, tedy  K = (2; ) .

Řešení rovnic
Už od pradávna se lidé pokouší rovnice řešit, více, či méně úspěšně. U většiny rovnic, o kterých

se bude zmiňovat tato práce, existuje jednoznačný postup, který nám poskytne všechny kořeny
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dané rovnice. Ale to neznamená, že by některé rovnice nešlo řešit efektivněji jinými metodami,

často založenými na logickém úsudku, nebo experimentálním dosazováním vybraných čísel za

neznámou. My si ale prozradíme metody klasické, a to pomocí ekvivalentních úprav.

Ekvivalentní úpravy

Ekvivalentní rovnice

Dvě rovnice nazveme ekvivalentní, právě když mají stejnou množinu kořenů.  .

Ekvivalentní úprava

Úpravu rovnice nazveme ekvivalentní úpravou, právě když tato úprava převede

rovnici na rovnici jinou, s ní ekvivalentní.

Obojí se dá obdobně vztáhnout pro nerovnice.

Přehled ekvivalentních úprav rovnic

Vzájemná výměna stran rovnice.1.

Přičtení téhož čísla, nebo výrazu obsahující neznámou, který je definovaný v celém

O , k oběma stranám rovnice. 

2.

Vynásobení obou stran rovnice stejným číslem nebo výrazem s neznámou, který je

definovaný a nenulový v celém O . 

3.

Umocnění obou stran rovnice přirozeným mocnitelem, jsou-li obě strany rovnice

nezáporné (nebo naopak záporné) v celém oboru řešení rovnice O .

4.

Ukázky ekvivalentních úprav rovnic
Animovaný příklad ukazuje situaci jednoduché lineární

rovnice, kterou je třeba upravit tak, abychom všechny

výrazy, které obsahují neznámou, dostali na jednu stranu

rovnice, a výrazy bez neznámé na stranu opačnou. K tomu

právě vhodně využíváme ekvivalentní úpravy přičítání a

odčítání čísel, či výrazů.

Druhý příklad ukazuje výhodnost ekvivalentní

úpravy násobení obou stran rovnice nenulovým

číslem. Pokud zvolíme správné číslo, můžeme se
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zbavit počítání se zlomky a celou rovnici převést na

jinou, daleko jednodušeji zapsanou i řešitelnou.

Ekvivalentních úprav rovnic je více, ale nám v

celém rozsahu práce budou tyto uvedené stačit. Zejména si budeme dávat pozor na čtvrtou

zmíněnou ekvivalentní úpravu, abychom ji používali tak, jak se má. Pokud bychom umocnili

strany rovnice, které mají opačná znaménka, mohli bychom do rovnice přidat "další kořen". 

Pak by umocnění obou stran rovnice již nebylo ekvivalentní, ale důsledkovou (implikační)
úpravou. Pokud si nebudete jisti, zda jste vždy používali pouze ekvivalentní úpravy, nebo zda

jste neudělali chybu, je nejlepší provést zkoušku řešení.

Při provádění zkoušky dosadíme spočítané kořeny do výrazu na levé a pravé straně rovnice a

spočítáme jejich hodnotu. Pokud tyto hodnoty nejsou stejné, pak nalezený kořen není

skutečným kořenem rovnice.  Samotné úpravy a zkoušku pak budeme trénovat v kapitole

lineární rovnice. 

Řešení nerovnic
Řešit nerovnice bývá o něco komplikovanější a obtížnější, než řešit podobné rovnice. Zejména

proto, že nám vychází daleko více kořenů. Ty je potřeba umět správně zapisovat pomocí

intervalů reálných čísel nebo pomocí značení číselných oborů. Další komplikace vyvstávají v tom,

že při řešení nerovnic fungují trochu jiné ekvivalentní úpravy, než při řešení rovnic.

Přehled ekvivalentních úprav nerovnic

Vzájemná výměna stran nerovnice se současným otočením znaménka nerovnosti.1.

Přičtení téhož čísla, nebo výrazu obsahující neznámou, který je definován na celém

O , k oběma stranám nerovnice.

2.

Vynásobení obou stran nerovnice číslem, nebo výrazem s neznámou, který je

definovaný a kladný  , pro všechny hodnoty neznámé z O .

3.

Vynásobení obou stran nerovnice záporným číslem, nebo výrazem s neznámou,

který je záporný a definovaný v celém O , přitom znak nerovnosti se mění v

obrácený. 

4.

Umocnění obou stran nerovnice přirozeným mocnitelem, jsou-li obě strany nerovnice

nezáporné v celém oboru řešení nerovnice O .

5.

Umocnění obou stran nerovnice přirozeným mocnitelem, jsou-li obě strany nerovnice

nekladné v celém O  a současným otočením znaménka nerovnosti.

6.
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V ukázce ekvivalentních úprav nerovnic jsou předvedeny

dvě úpravy: odečítání čísla 5 od obou stran nerovnice a

dělení rovnice −2. Zatímco u první operace zůstává

znaménko nerovnosti neměnné, u dělení záporným číslem

se znaménko nerovnosti musí otočit.

Samotné úpravy pak budeme procvičovat v kapitole

věnované lineárním nerovnicím.

Řešení soustav rovnic
Pokaždé, když budeme řešit soustavu více rovnic s více neznámými, jde nám o nalezení takové

kombinace hodnot všech neznámých, aby byli splněny všechny rovnice v soustavě zároveň. Tyto

výsledky pak zapisujeme pomocí tzv. uspořádaných n-tic, kde n  je počet neznámých, a

které se zapisují pomocí hranatých závorek. 

Přehled ekvivalentních úprav soustav rovnic

Nahrazení libovolné rovnice soustavy rovnicí, která je s původní rovnicí ekvivalentní

(původní rovnici upravíme pomocí libovolné ekvivalentní úpravy pro řešení rovnic).

1.

Nahrazení libovolné rovnice soustavy součtem této rovnice s libovolnou jinou rovnicí

soustavy.

2.

Dosazení neznámé nebo výrazu s neznámou z jedné rovnice soustavy do libovolné

jiné rovnice této soustavy.

3.

Tyto a nejen tyto úpravy budeme nejvíce procvičovat v kapitole věnované soustavám rovnic.
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Zavedení lineárních rovnic

Lineární rovnicí

s neznámou x , nazveme každou rovnici, kterou je možné ekvivalentními úpravami převést

na tvar

ax + b = 0,

kde koeficienty a , b  jsou libovolná reálná čísla.

Za podmínky, že a ≠ 0 , pak pomocí dvou ekvivalentních úprav zjistíme, že kořenem takovéto

rovnice je právě jedno reálné číslo .

Celé řešení všech lineárních rovnic spočívá v důsledné aplikaci ekvivalentních úprav rovnice a

zjednodušování výrazů na obou stranách. Tím postupně zadanou rovnici upravujeme do tvaru x

= k , kde k  bude s největší pravděpodobností jediný kořen zadané rovnice.

Variantu s koeficientem a = 0 , si rozebereme níže u vzorového příkladu, který toto předvede.

Stejně tak je možné, že hodnotu k  nebudeme moci použít z toho důvodu, že toto číslo nebude

ležet v definičním oboru rovnice D . I to si ukážeme v některých příkladech.

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte v  rovnici 

Řešení

Nezalekneme se "složitých" koeficientů a rovnou začneme řešit. Na začátku řešení

příkladu určíme O  a D  dané rovnice. V tomto případě to bude jednoduché. O  máme

zadán jako  a D  je určen platností výrazů na obou stranách rovnice, které ale jsou

definovány pro všechny reálné hodnoty neznámé x . A tedy:

Lineární rovnice
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Obě strany rovnice už obsahují maximálně zjednodušené výrazy, proto se budeme snažit

člen levé strany s neznámou x  osamostatnit na levé straně a druhý člen převést na

pravou stranu. To provedeme odečtením  od obou stran rovnice.

 

Výraz na pravé straně už více neupravíme, a protože na levé straně máme jen násobek x

provedeme ekvivalentní úpravu vydělení obou stran rovnice číslem . Dostaneme:

 

Výsledný výraz na pravé straně ještě usměrníme: 

Získali jsme tedy kořen zadané rovnice:

  

Ještě si ověříme jeho správnost provedením zkoušky. Vypočítáme hodnotu levé strany

tak, že dosadíme za x  hodnotu, která nám vyšla.

Hodnota pravé strany nezáleží na kořenu a platí , zkouška nám vyšla a

můžeme provedený výpočet potvrdit zápisem

.

Zbývá jen určit množinu K . 

V další příkladu si ukážeme řešení lineárních rovnic v jiném oboru řešitelnosti O , než jsou reálná

čísla.



44

Příklad 2
Řešte v  rovnici .

Řešení

Na začátek určíme obor řešení a definiční obor:

Rovnici opět budeme řešit klasickým postupem. To, v jakém oboru řešitelnosti O  celou

rovnici řešíme, nemá vliv na samotný průběh řešení. Projeví se to při určování kořene.

 

 

Zdánlivě nám vyšel kořen 2,5 . V zadání však máme řečeno, že celou rovnici máme řešit v

oboru celých čísel. Obory řešení rovnice a definiční obor jsou tedy rovny oboru celých

čísel, a proto číslo 2,5 , které není celé, nemůže být řešením této rovnice.  Zapíšeme

tedy:

Další příklad, přestože řešený v , ukáže že ani obor řešitelnosti obsahující všechna reálná čísla

nemusí být postačující, abychom uznali číslo, které nám vyjde, jako kořen.

Příklad 3

Řešte v  rovnici .

Řešení

Tentokrát určení definičního oboru nebude úplně jednoduché. Obor řešení jsou všechna 

a výrazy jak na levé straně, tak na pravé, obsahují zlomek, který má ve jmenovateli

neznámou x . Musíme tedy určit, pro které hodnoty x  by výrazy ve jmenovatelích levé i

pravé strany byly nulové a neměli by pak smysl.

Pro levou stranu rovnice tedy určíme podmínky:
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,

které upravíme na

.

Při zjišťování podmínek platnosti výrazu na pravé straně si uvědomíme, že součin dvou

výrazů je nulový, právě když je nulový alespoň jeden z nich. Proto, chceme-li zabránit

tomu, aby byl jmenovatel zlomku nulový, nesmí být nulová ani jedna ze závorek.

Dostaneme tedy podmínky:

,

které upravíme na

, ale stejné podmínky už nám vyšli u výrazů na levé straně.

Zapíšeme tedy O  a D  takto:

 

protože pro hodnoty 2  a 3  by právě tato rovnice nebyla definována (výrazy na obou

stranách rovnice by neměly smysl).

Teď se teprve můžeme pustit do řešení samotné rovnice. Nejprve upravíme a co nejvíce

zjednodušíme levou stranu rovnice a roznásobíme závorky ve jmenovateli pravé strany.

 

Pak výraz na pravé straně převedeme nalevo, abychom mohli oba výrazy spojit

dohromady:

Převedeme na jeden zlomek:



46

A díky určenému D , který nám zaručuje, že výraz ve jmenovateli je nenulový, můžeme

celou rovnici vynásobit výrazem ve jmenovateli a dále upravovat:

Vypadá to, že nám vyšel kořen x = 3 , jenže nesmíme zapomenout na to, že nám definiční

obor tuto hodnotu zakazuje. A protože , tak K  nemůže 3  obsahovat a tedy:

Poslední příklad nám ukáže, že lineární rovnice nemusí mít vždy jen jeden kořen.

Příklad 4
Řešte v  rovnici  .

Řešení

Na začátku řešení příkladu určíme O  a D  dané rovnice. Obor řešení je dán a protože obě

strany rovnice obsahují jen výrazy definované pro všechna reálná čísla, bude i určení

definičního oboru lehké.

Při samotném řešení nejprve upravíme výraz na levé straně rovnice tím, že umocníme

obě závorky  a sečteme členy, které sečíst můžeme.

Už v tento okamžik by nám mohlo být jasné, že zřejmě nedostaneme klasické jedno

řešení lineární rovnice, ale ukážeme si správný postup ještě dále
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V tento okamžik ukončíme úpravu daného typu rovnice a začneme řešit, jaké kořeny má

tato poslední rovnice. Ze začátku můžeme zkoušet za x  dosazovat libovolná reálná čísla.

Pokaždé však zjistíme, že jejich vynásobení nulou způsobí, že se celková hodnota výrazu

na levé straně bude rovnat nule na straně pravé.

Nemůžeme však postupně vyzkoušet všechna reálná čísla, provedeme proto úvahu, že

jakékoliv reálné číslo vynásobené nulou je nula, a tedy tato rovnice bude splněna pro

všechna čísla z . Vzhledem k určenému D  bude tedy:

.

Obdobně jako v posledním řešeném příkladu se můžeme setkat s rovnicemi, které upravíme na

tvar

0x = k , kde k  je nějaké nenulové reálné číslo. Případně se nám může stát, že rovnici upravíme

do rovnosti, která neplatí (např. 5 = 3 ).

V takovém případě, ať bychom za x  dosadili jakékoliv číslo, nikdy bychom nezískali rovnost levé

a pravé strany rovnice. Proto tyto rovnice nemají žádný kořen a .
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Úlohy k opakování

Úloha 1

Řešte v  rovnici .

Zbavíme se zlomků:

Úloha 2

Řešte v  rovnici .

Lineární rovnice – úlohy
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Testíky
Klikněte na otazník u odpovědi, o které myslíte, že je dobře, a smajlík vám prozradí, zda jste se

odpověděli správně. U každého příkladu je jen jedna správná možnost.

Rovnice 2x = 1  je ekvivalentní s rovnicí:

 x = − 2

 4x = 2

 x = − 0,5

Určete K  pro rovnici 4x = 2 .

 

 

 

Určete D  pro rovnici .

 

 

 

Určete K  pro rovnici .

 

 

 

Řešení dalších úloh si můžete vyzkoušet v testu za lineárními rovnicemi a nerovnicemi.
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Pojem a řešení lineární nerovnice

Lineární nerovnicí

s neznámou x  nazveme každou nerovnici, kterou je možné ekvivalentními úpravami

převést na jeden z těchto tvarů:

ax + b > 0 ax + b < 0

ax + b ≥ 0 ax + b ≤ 0

kde koeficienty a , b  jsou libovolná reálná čísla.

Řešení lineárních nerovnic se velmi podobá řešení lineárních rovnic, jen s tím rozdílem, že

nerovnice mívají obyčejně více kořenů.  Proto si před počítáním složitějších příkladů procvičíme

jednoduché nerovnice, abychom natrénovali zápis různých množin kořenů.

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte dané nerovnice v zadaném oboru řešení.

x ≥ − 4  v 

Stejně jako u rovnic, i zde nejprve určíme O  a D :

Na první pohled vidíme, že tuto nerovnici splňují všechna čísla, která jsou větší než − 4  a

zároveň i číslo − 4 . Tuto množinu zapíšeme jako polouzavřený interval reálných čísel od −

4  do . Tedy:

Lineární nerovnice
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 v 

Nenecháme se zmást tím, že x  je na opačné straně nerovnice, než jsme zvyklí, a správně

tuto nerovnost interpretujeme, jako: "x  je menší než odmocnina ze tří". Tato nerovnice je

opravdu jednoduchá, proto rovnou zapíšeme O, D  i K .

x ≥ −4  v 

Zdánlivě tato nerovnice vypadá jako ta první, kterou jsme řešili, ale rozdíl v O  je

tentokrát velmi podstatný. V oboru reálných čísel třeba tuto nerovnici splňuje číslo −1 ,

jenže zde jej nemůžeme použít, protože to není číslo přirozené.

Na druhou stranu, uvědomíme-li si, co to jsou přirozená čísla , vidíme, že všechna tato

čísla danou nerovnici splňují. Tedy:

x < 10  v 

Opět si všimneme, že O  nebude obor reálných čísel, a standardně začneme:

Tuto nerovnici budou řešit čísla jako: 9, 8, 7… . Ty však nemůžeme napsat pomocí

intervalu , protože tento interval obsahuje třeba i čísla  a 2,5 , která

rozhodně nejsou celá.

Bohužel navíc kořenů této nerovnice je nekonečně mnoho, a tak je do množiny K  ani

nemůžeme všechny vypsat. Budeme se tedy muset spokojit s neukončeným zápisem, kde

nám tři tečky naznačí, že prvků v množině je nekonečně mnoho a že naznačená řada

čísel pokračuje dále.

 

Nyní si ukážeme řešení složitější nerovnice.
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Příklad 2
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Pomocí dvou ekvivalentních úprav separujeme neznámou na levé straně nerovnice.

Výslednou nerovnici vydělíme koeficientem u x , tedy číslem -3 . Nesmíme zapomenout, že

tato úprava způsobí otočení znaménka nerovnosti.

Zapíšeme K . Nerovnici řešíme v oboru reálných čísel, proto můžeme použít k zápisu

interval:

K  = 

Poslední příklad je věnován řešení jednoho speciálního typu lineárních nerovnic.

Příklad 3
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Nerovnici upravíme

To, co jsme dostali po úpravě nerovnice, je nepravdivá nerovnost. Díváme-li se na tento

výraz jako na nerovnost s proměnnou x , zjišťujeme, že ať už x  nabude jakékoliv
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hodnoty, pravdivost této nerovnosti se nezmění. Bude tedy stále nepravdivá. Proto žádná

hodnota x  tuto nerovnici nesplňuje a tak:
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Soustava lineárních nerovnic s jednou
neznámou
Oproti jednoduchým nerovnicím jsou soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou příklady,

kdy na hodnotu neznámé neklademe jen jednu podmínku (nerovnici), ale více. Nerovnic v

soustavě může být více než dvě, ale nejčastěji se setkáme právě se soustavami dvou nerovnic s

jednou neznámou.

Kromě soustav nerovnic s jednou neznámou můžeme mít i soustavu nerovnic s více neznámými.

Takové úlohy ale už nespadají do středoškolské matematiky, proto o nich najdete jen zmínku na

konci této kapitoly.

Postup pro řešení soustavy nerovnic bude následující:

Určíme O  a D  společné pro celou soustavu (pro všechny nerovnice).1.

Určíme množiny kořenů K1, K2…  pro každou nerovnici zvlášť.2.

Uděláme průnik všech množin K1, K2… , které nám vyšly. Tím získáme K  celé soustavy,

neboli všechna x , která jsou řešením všech nerovnic současně.

3.

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte v  soustavu nerovnic

.

Řešení

Ačkoliv to tak nevypadá, tak se v tomto příkladu jedná o soustavu dvou nerovnic s jednou

neznámou x . Daný příklad bychom totiž mohli rozepsat na dvě nerovnice:

 a  ,

Soustavy lineárních nerovnic
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které mají platit současně.

Začneme standardně, určíme O  a D , které platí pro obě nerovnice zároveň.

Pak každou nerovnici vyřešíme zvlášť. Začneme první:

a pokračujeme druhou:

Na závěr určíme K  jako průnik K1 ∩ K2

Příklad 2
Řešte v  soustavu nerovnic

.

Řešení

Každou nerovnici opět vyřešíme zvlášť:

Při řešení nerovnic stále nesmíme zapomínat, že při dělení obou stran nerovnice

záporným číslem se nám otočí znaménko nerovnosti.



56

Výsledná množina K  bude opět průnik K1 ∩ K2 .

Soustava nerovnic pro více neznámých
Nejčastěji se setkáváme s dvěma nerovnicemi s dvěma neznámými, a to konkrétně x  a y . Tyto

dvě neznámé totiž pak interpretujeme jako souřadnice nějakého bodu v rovině a zadané dvě

nerovnice jako podmínky pro jeho souřadnice. Tedy hledáme body roviny, které svými

souřadnicemi vyhovují daným nerovnicím.

Toto už ale nepatří do běžného učiva na středních školách. Navíc by bližší vysvětlování postupu

řešení znamenalo vysvětlit grafy lineární funkcí, a základy planimetrie. Vše je ale velmi dobře

zpracováno v Polák [8].
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Ukázky a pojmy

Lineárním dvojčlenem

nazveme výraz ve tvaru ax + b , kde x  je neznámá, a , b  jsou reálná čísla a a ≠ 0 .

Naší snahou v této kapitole bude naučit se řešit nerovnice v podílovém tvaru, tedy nerovnice

jejichž jedna strana se dá zapsat jako podíl libovolného počtu součinů lineárních dvojčlenů v čitateli i

jmenovateli. Druhá strana nerovnice je nulová. Jedná se o nerovnice, které mohou vypadat například

takto:

,

ale třeba i takto:

, 

nebo takto:

.

Takovéto nerovnice se nazývají nerovnice v součinovém tvaru. Řeší se ale obdobně, proto je

nebudeme vyčleňovat.

Jak řešit tyto nerovnice

Příklad 1

Řešte v  nerovnici .

Řešení

Nejprve určíme O  a D . Levá strana obsahuje zlomek s neznámou ve jmenovateli, proto musíme

určit, jaké hodnoty nesmí x  nabývat, aby byl definován. Hned je ale vidět, že x ≠ 3 .

Lineární nerovnice v podílovém
tvaru
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Na tuto nerovnici budeme nahlížet jako na zlomek, který má být kladný. To bude splněno, když

jmenovatel i čitatel budou kladní nebo oba budou záporní. Toto můžeme zapsat jako:

Dále můžeme řešit dvě soustavy dvou lineárních nerovnic a sjednotit jejich řešení.  Nebo

budeme uvažovat dále.

Hledáme-li, pro které hodnoty x  je čitatel kladný, můžeme si naznačit následující schéma:

Na číselné ose je vyznačeno číslo 5 , pro které bude lineární dvojčlen x − 5  roven nule. Nazveme

ho nulový bod. Jednoduchým dosazením několika hodnot vidíme, že pro všechna x  menší než

nulový bod, bude dvojčlen nabývat záporných hodnot, a pro všechna x  větší než nulový bod

hodnot kladných.

Obdobný obrázek si uděláme i pro dvojčlen ve jmenovateli:

Tentokrát jsou znaménka u částí číselné osy naopak. To je dáno mínusem před x  ve dvojčlenu.

Tím jsme určili, pro které hodnoty x  bude čitatel i jmenovatel kladný, nebo záporný. Ale jak to

dáme dohromady?

Vytvoříme tabulku, jejíž první řádek bude obsahovat části celé číselné osy. Ty získáme

rozdělením celé číselné osy podle nulových bodů. Získáme tak otevřené intervaly mezi nulovými

body, dva otevřené intervaly vně nejmenšího a největšího z nulových bodů a dále jednoprvkové

množiny obsahující získané nulové body.

V tomto konkrétním příkladě to tedy budou dvě jednoprvkové množiny {3}  a {5} , jeden

otevřený interval mezi těmito body (3 ; 5)  a dva vnější otevřené intervaly (−  ; 3) a (5 ; ).

V dalších řádcích určíme do jednotlivých buněk tabulky znaménka příslušných lineárních dvojčlenů

na úsecích číselné osy, které odpovídají zapsanému intervalu, nebo množině, v prvním řádku. 

 (−  ; 3) 3 (3 ; 5) 5 (5 ; )

x – 5 − − − 0 +
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3 – x + 0 − − −

NELZE 

V posledním řádku tabulky vyhodnotíme výsledné znaménko celého zlomku. Jednoduše si

představíme, že dělíme-li kladné číslo záporným dostaneme vždy záporné, dále že nulou dělit
nemůžeme, že nula dělená něčím záporným je nula apod.

Při pohledu na zadání celého příkladu zjistíme, že hledáme případ, kdy je celý zlomek větší než

nula, tedy kladného znaménka. Najdeme všechny sloupečky, ve kterých nám v posledním řádku

tabulky vyšlo kladné znaménko, a do množiny kořenů K  sjednotíme všechny množiny z těchto

sloupečků.

V tomto případě je pouze v prostředním sloupečku kladné znaménko, a tedy pouze interval (3 ;

5)  je řešením celé nerovnice.

Řešené příklady

Příklad 2

Řešte v  nerovnici .

Oproti předchozím příkladům nebudeme nejdříve určovat O  a D , ale určíme nulové body všech

čtyř lineárních dvojčlenů v rovnici.

   

Teď teprve přijde čas na obor řešení rovnice a definiční obor. Už při letmém pohledu na zadání

rovnice bychom si měli všimnout neznámé ve jmenovateli zlomku. Měli bychom si hned uvědomit,

že budeme určovat podmínky platnosti tohoto výrazu na levé straně nerovnice.

Vzhledem k tomu, že jmenovatel je ve tvaru součinu dvou výrazů, můžeme provést úvahu, že

součin je nulový, právě když je alespoň jeden z činitelů nulový. A už přece víme, kdy to nastane,

protože jsme si určili nulové body výrazů ve jmenovateli. Takže stačí zakázat, aby x  nabývalo

hodnot −5  a 3 .
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Nyní můžeme sestavit tabulku. Dva nulové body jsou stejné, proto se bude číselná osa dělit jen

na 7 částí (3 nulové body, 2 intervaly mezi nimi a 2 intervaly vně).

(− ;−5) −5 (−5;2) 2 (2;3)  3 (3; )

3 − x + + + + + 0 −

2x − 4 − − − 0 + + +

5 + x − 0 + + + + +

x − 3 − − − − − 0 +

N N

Hledáme případ, kdy je zlomek menší nebo roven nule. Označíme si tedy všechny sloupečky, ve

kterých nám v posledním řádku vyšlo mínus, nebo nula. Množiny, které tyto sloupce reprezentují,

pak sjednotíme a dostaneme K .

 

Doposud jsem řešili pouze nerovnice, které na jedné straně měly nulu. Může se ale stát, že zadaná

nerovnice bude mít obě strany nenulové. Co s tím budeme dělat, si ukážeme v dalším příkladě.

Příklad 3

Řešte v  nerovnici .

Řešení

Ačkoliv se na první pohled zdá, že je tato nerovnice podobná těm předchozím, není to tak úplně

pravda. Tuto nerovnici je nutné nejprve upravit do tvaru, kdy je na jedné straně nerovnice nula.

Pokud toto neprovedeme a rovnou začneme určovat nulové body a sepisovat tabulku, rozhodně

nedosáhneme řešení.

Ještě před tím, než začneme danou rovnici upravovat, si určíme O  a D .

A teď se můžeme pustit do úprav. Obecně je jedno, na které straně nerovnice získáme nulu, ale

v tomto případě bude jednodušší přenést číslo 1  z pravé strany pomocí ekvivalentních úprav

nalevo a "vynulovat" tak pravou stranu.
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Nyní levou stranu upravíme na jeden zlomek. Převedeme tedy oba zlomky na společný

jmenovatel a pak je od sebe odečteme.

Tím jsme celou nerovnici upravili do známého tvaru a už můžeme postupovat standardně: nulové

body, tabulka…

(− ;0) 0 (0;1) 1 (1; )

2x − 0 + + +

1 − x + + + 0 −

− 0 + N −

Na závěr určíme K:

V této kapitole jsme se záměrně nevěnovali tzv. nerovnicím v součinovém tvaru, a to z toho důvodu, že

jejich řešení je obdobné jako řešení nerovnic v podílovém tvaru. Opět se určují nulové body

jednotlivých lineárních dvojčlenů, sestavuje se tabulka a na závěr se vyhodnocuje znaménko celého

součinu.
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Úlohy k opakování

Úloha 1
Řešte v  soustavu nerovnic pro neznámou x

.

  

Roznásobíme závorku na levé straně nerce

a separujeme neznámou na straně pravé.

Vydělíme nerci 8 .

Roznásobíme závorku na pravé straně a

separujeme neznámou vlevo.

Vydělíme nerci −4,9  a otočíme znaménko

nerovnosti!

K určení průniku K1  a K2 , potřebujeme zjistit, které z čísel  a  je větší.

 

Zjistíme průnik K1  a K2 :

a tedy:

Lineární nerovnice – úlohy
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Úloha 2
Řešte v  soustavu nerovnic pro neznámou t

.

  

Vynásobením celé nerce číslem 4  se

zbavíme zápisu pomocí zlomků.

Vynásobením celé nerce číslem 3  se zbavíme zápisu

pomocí zlomků.

 

Úloha 3
Řešte v  nerovnici pro neznámou x

.
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Na pravé straně nerce se snažíme získat nulu.

Nulové body lineárních dvojčlenů:

(−  ; −4) −4 (−4 ; −2,2) −2,2 (−2,2 ; 5) 5 (5 ; )

−10x − 22 + + + 0 − − −

x + 4 − 0 + + + + +

5 − x + + + + + 0 −

− N + 0 − N +
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Testíky
Klikněte na otazník u odpovědi, o které myslíte, že je dobře, a smajlík vám prozradí, zda jste

odpověděli správně. U každého příkladu je jen jedna správná možnost.

Řešte v  nerovnici −2x > 4 .

 

 

 

Řešte v  soustavu nerovnic 3 > x ≥ 5 .

 

 

 

Řešte v  nerovnici −7x ≥ −1 .

 

 

 

Řešte v  soustavy nerovnic: 2x ≥ 6  −x <

−2 .

 

 

 

Řešení dalších úloh si můžete vyzkoušet v testu za lineárními rovnicemi a nerovnicemi.
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Zadání testu
Zde připravený test má ověřit, jak úspěšně jste si vedli při studování předchozích kapitol

věnovaných lineárním rovnicím a nerovnicím.

Test je časově omezený a je bodován. Za každou správnou odpověď získáte dva body, za

špatnou odpověď jeden bod ztratíte. U každé otázky může být více správných odpovědí,

minimálně však jedna.

Odpovídejte kliknutím na symbol  za nabídkou odpovědi, která je podle vás správná. Zobrazí

se vám okamžitě vyhodnocení vaší odpovědi s případným komentářem. Test můžete předčasně

ukončit i před uplynutím časového limitu kliknutím na tlačítko "ukončit" na konci tabulky.

Po ukončení testu si můžete znovu prohlédnout vámi vybrané odpovědi, ale správnost dalších

možností se nezobrazí. Vaše aktuální skóre můžete sledovat v prvním řádku tabulky, kde také

najdete časový odpočet.

Hodně štěstí.

..:ZAČÍT TEST:..

Test

1. Určete ekvivalentní rovnice k rovnici x + 3 = 2 − x .

a) x − 3 = 2 + x

b) −x − 3 = −2 + x

c) 2x = 5

2. Určete definiční obor D  a množinu všech kořenů K  pro rovnici řešenou v : 4x = − 2 .

a) 

b) 

Test na lineární rovnice a
nerovnice
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c) 

3. Určete množinu všech kořenů K  pro nerovnici −15x ≥ − 5  řešenou v .

a) 

b) 

c) 

4. Které s následujících rovnic nemají v  řešení?

a) 3(t − 3) = 7t − 4(t + 2)

b) 7u + 5 = (2u + 8) − (3u -

5)

c) 8 = 4(l + 2)

5. Které s následujících rovnic mají v  nekonečně mnoho řešení?

a) −a − 35 = 35 + a

b) − b + 3b = −2b + 7b − 3b

c) 6(c−3) = 2(c+4) −

(−10−4c)

6. Určete množinu všech kořenů K  pro soustavu lineárních nerovnic 3x < 6 < 2x  řešenou v .

a) 

b) 

c) 

7. Určete množinu všech kořenů K  pro nerovnici (x + 1)(x + 1) ≤ 0  řešenou v .

a) 

b) 

c) 

..:UKONČIT:..
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Co to jsou kvadratické rovnice

Kvadratickým trojčlenem

nazveme každý výraz ve tvaru ax2 + bx + c , kde x  je proměnná, a, b, c  jsou

koeficienty z oboru reálných čísel a a ≠ 0 .

Člen ax2  nazveme kvadratický člen, bx  lineární člen a c  absolutní člen

kvadratického trojčlenu. Číslo a  pak nazveme koeficient u kvadratického členu a

číslo b  koeficient u lineárního členu.

Kvadratickou rovnicí

nazveme každou rovnici, která se dá ekvivalentními úpravami převést na tvar ax2 + bx + c

= 0 , kde x  je neznámá, a, b, c  jsou koeficienty z oboru reálných čísel a a ≠ 0 .

Tento tvar kvadratické rovnice budeme dále v této práci nazývat základním tvarem
kvadratické rovnice.

Podmínka o nenulovosti koeficientu a  je nezbytná, neboť bychom jinak pracovali s lineárními

rovnicemi, pro které platí trošku jiné zákonitosti a pro jejichž řešení se používají jiné postupy.

Dle zadání je vidět, že stejně jako lineární rovnice, tak základní tvar kvadratické rovnice

neobsahuje žádné nedefinované výrazy pro všechna reálná čísla. Definiční obor D  těchto

"základních" rovnic tedy bude stejný jako obor řešení O .

Řešení kvadratických rovnic
Budeme-li řešit kvadratické rovnice v oboru reálných čísel, brzy zjistíme, že některé rovnice

nebudou mít kořen. Jiné kvadratické rovnice budou mít kořen jen jeden a ostatní kvadratické

Kvadratické rovnice
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rovnice budou mít kořeny právě dva. Kdy tyto případy nastanou a jak je rozlišit, si ukážeme

dále.

Oproti řešení lineárních rovnic budeme skoro všechny kvadratické rovnice, které budeme kdy

řešit, upravovat do základního tvaru. Budeme totiž potřebovat znát koeficienty a, b  a c . Pro

řešení kvadratických rovnic existuje vzoreček, pomocí kterého vypočítáme případné kořeny

každé rovnice, pokud tato rovnice reálné kořeny má. Vzorec si musíte zapamatovat velmi

pečlivě. Řešení kvadratických rovnic se ve středoškolské matematice vyskytuje v různých

tématech, a proto se vám bude hodit i v budoucnu.

Pro výpočet kořenů x1  a x2kvadratické rovnice ax2 + bx + c = 0  platí tyto vzorce:

 a ,

které se zpravidla spojují do jednoho vzorečku

. 

Nejzajímavější část vzorečku je výraz . Druhá odmocnina je definovaná jen pro

nezáporná reálná čísla, ale  může obecně nabývat i záporných hodnot. Což v

konečném důsledku znamená, že daná kvadratická rovnice nemá reálné kořeny.

Zároveň, když se podíváme na vzorečky pro kořeny x1  a x2 , můžete si všimnout, že se liší jen

znaménkem před odmocninou. Vyjde-li nám výraz  nulový, bude nulová i jeho

odmocnina; pak nám vzorečky pro kořeny x1  a x2  poskytnou stejné výsledky a vyjde nám jen

jeden kořen.

Jak je vidět, na hodnotě  hodně záleží, proto ji trochu vyzdvihneme.

Diskriminantem kvadratické rovnice ax2 + bx + c = 0  nazveme hodnotu  a

označíme ji D .

Shrnutí postupu řešení kvadratických rovnic

Určíme O  a D  rovnice.1.

Upravíme kvadratickou rovnici na základní tvar ax2 + bx + c = 0 , určíme a, b, c .2.

Vypočteme diskriminant D = b2 − 4ac.3.

Podle hodnoty D  určíme počet a hodnotu případných kořenů rovnice:

Pro D < 0  pak kvadratická rovnice nemá reálné kořeny.a.

4.
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Pro D = 0  pak kvadratická rovnice má jeden reálný kořen .b.

Pro D > 0  pak kvadratická rovnice má dva různé reálné kořeny,

které určíme ze vzorečku .

c.

Zapíšeme K  rovnice.5.

Metody řešení kvadratických rovnic ve speciálním
tvaru

Jak už bylo uvedeno, výpočet kořenů kvadratické rovnice pomocí vzorečku s diskriminantem je

univerzální metoda fungující vždy, pro všechny kvadratické rovnice. Někdy se ale vyplatí znát i

jiné metody řešení, zejména proto, že jsou rychlejší pro výpočet. Obecně se dají alternativními

metodami počítat kvadratické rovnice, které mají buď koeficient b , nebo koeficient c  nulový.

Kvadratická rovnice bez absolutního členu
To je rovnice, v níž je c = 0 , neboli má tvar ax2 + bx = 0 . Dá se řešit vytknutím x  z výrazu na

levé straně rovnice a úvahou o nulovosti součinu.

Příklad 1
Řešte v  rovnici 2x2 + x = 0 .

O = D = 

Součin je nulový, právě když je alespoň jeden z činitelů nulový, neboli .

Proto x1= 0  a x2= −3 , a tedy K={−3; 0} .

Kvadratická rovnice bez lineárního členu
To je rovnice, v níž je b = 0 , neboli má tvar ax2 + c = 0 . Dá se řešit osamostatněním x2  na levé

straně rovnice a následným "odmocněním obou stran rovnice".

Příklad 2
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Řešte v  rovnici 2x2 − 8 = 0 .

O = D = 

Protože obě strany rovnice jsou kladné, můžeme je obě odmocnit  a dostaneme:

| x | = 2 .

A tuto rovnici už dořešíme jednoduše. Hned nás napadne kořen 2 , ale mělo by nás

napadnout, že tuto rovnici řeší i kořen −2 .

Proto x1= 2  a x2= −2 , a tedy K={−2; 2} .

Řešené příklady

Příklad 3
Řešte v  rovnici .

Nejprve standardně určíme O = D = .

V prvních příkladech ještě budeme určovat hodnotu koeficientů a,b,c , abychom získali

jistotu při dalším počítání ve vzorečcích.

a = 9; b = 12; c = 4

Vypočteme diskriminant . Kvůli nulovému

diskriminantu víme, že rovnice bude mít jen jeden kořen. Ten získáme dosazením do

vzorečku:

Příklad 4
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Řešte v  rovnici .

Opět určíme O = D = .

Určíme hodnotu koeficientů a,b,c :

a = 1; b = 1; c = 1

Vypočteme diskriminant . Ten nám tentokrát vyšel

záporný, a tak rovnou zapíšeme .

Příklad 5
Řešte v  rovnici .

O = D = 

Určíme hodnotu koeficientů a,b,c :

a = −2; b = −15; c = 8

Diskriminant  tentokrát vyšel kladný, a proto

dosazením do vzorečku dopočítáme dva kořeny:

A určíme .

Někdy nebude úplně jednoduché se k základnímu tvaru kvadratické nerovnice dostat a kořeny

nebudou celočíselné.

Příklad 6

Řešte v  rovnici .

Řešení
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Nejprve standardně určíme O  a D. V zadání rovnice se ale vyskytují tři zlomky, které mají

ve jmenovateli jednoduché lineární výrazy. Musíme tedy jejich nulové body vyřadit z

definičního oboru. Proto:

Nyní začneme upravovat rovnici tak, abychom získali základní tvar. Nejprve celou rovnici

vynásobíme všemi třemi lineárními výrazy z jmenovatelů, abychom se zbavili zlomků.

Teď budeme výrazy na obou stranách upravovat a na závěr vše převedeme na levou

stranu rovnice.

Určíme hodnotu koeficientů a,b,c,  a dosazením do vzorečku vypočteme kořeny.

a = −1; b = −6; c = 21

Zapíšeme K :

 

Kvadratické rovnice v oboru komplexních
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čísel
Řešíme-li kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel, můžeme postupovat obdobně jako při

řešení v oboru reálných čísel. V oboru komplexních čísel máme navíc definovánu i odmocninu ze

záporného reálného čísla, proto bude mít každá kvadratická rovnice alespoň jeden kořen. 

Více o této problematice se můžete dočíst v diplomové práci Lenky Svobodové (Šilarové)

věnované právě komplexním číslům.
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Vietovy vzorce
Mezi kořeny x1 , x2  a koeficienty a , b , c  kvadratické rovnice ax2 + bx + c = 0  platí tyto vztahy:

Zdůvodnění tohoto poznatku je velmi jednoduché, stačí si za x1  a x2  dosadit

 a , tyto výrazy sečíst (či vynásobit) a

upravit.

Tyto vzorce se nazývají Vietovy podle francouzského matematika, který se zabýval

kvadratickými rovnicemi.

Aplikace Vietových vzorců
Mějme kvadratickou rovnici ax2 + bx + c = 0 , která má dva reálné kořeny x1  a x2 .

Pak kvadratický trojčlen ax2 + bx + c  se dá rozložit na součin lineárních dvojčlenů takto:

ax2 + bx + c = a(x − x1)(x − x2) . 

Chceme-li si předchozí tvrzení ověřit, opět to nebude náročné. Pokud vyjdeme z výrazu

a(x − x1)(x − x2) , roznásobíme jej a dosadíme za  a za , dostaneme

ax2 + bx + c .

Má-li kvadratická rovnice jen jeden kořen x1 , pak jej bereme jako tzv. dvojnásobný kořen a

výše uvedené tvrzení pro ni platí také s tím, že v rozkladu kvadratického trojčlenu zax2

dosadíme x1 . Nemá-li kvadratická rovnice žádné reálné kořeny, pak se trojčlen rozložit nedá.

Této vlastnosti se nejvíce využívá při práci s výrazy, kde se objevují kvadratické trojčleny, a při

sestavení kvadratické rovnice, známe-li její kořeny.

Vietovy vzorce
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Ukázky použití

Příklad 1
Upravte daný výraz a určete, kdy má smysl:

Řešení

Podle výše uvedeného návodu rozložíme kvadratické trojčleny v čitateli i jmenovateli na

součiny lineárních dvojčlenů. K tomu potřebujeme získat kořeny příslušných kvadratických

rovnic.

Vypočteme kořeny rovnice :

Vypočteme kořeny rovnice :

Tedy můžeme kvadratické trojčleny ve zlomku přepsat jako

a tyto výrazy pak dosadit do zlomku, kde pak můžeme krátit.

Na závěr určíme podmínky platnosti výrazu v zadání příkladu. Celý zlomek je definován

jen pro ta x , pro která není jmenovatel zlomku nulový. Neboli není definován pro kořeny

rce . Ty už jsme ale vypočetli, a tak jednoduše můžeme napsat

podmínky platnosti

.
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Úlohy k opakování

Úloha 1

Řešte v  rovnici .

Pro určení definičního oboru D  vyřešíme pomocnou rci .

Diskriminant , proto pomocná rce nemá žádný reálný

kořen. Tedy jmenovatel zlomku na levé straně rovnice nikdy nenabývá nulové hodnoty.

Jmenovatel je pro každé reálné x  nenulový, proto jím můžeme vynásobit obě strany

rovnice:

Určíme kořeny poslední rce:

Zapíšeme .

Úloha 2

Kvadratická rovnice – úlohy
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Zjednodušte daný výraz a určete, pro která x  má smysl.

Vypočteme kořeny rce:

Vypočteme kořeny rce:

Vypočteme kořeny rce:

Vypočteme kořeny rce:

Rozložíme kvadratické trojčleny na součiny lineárních dvojčlenů.
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Zakážeme, aby x  nabývalo hodnot nulových bodů všech lineárních dvojčlenů, které se

nám objevily ve jmenovateli.

Testíky
Klikněte na otazník u odpovědi, o které myslíte, že je dobře, a smajlík vám prozradí, zda jste

odpověděli správně. U každého příkladu je jen jedna správná možnost.

Rovnice 4x2 = 4  je ekvivalentní s rovnicí:

 (2x − 2)2 = 0

 x = 1

 (2x − 2)(2x + 2) = 0

Určete K  pro rovnici x2 = 36 , za

předpokladu, že O = D = .

 K = {6}

 K = {−6 ; 6}

 K = {−6}

Určete K  pro rovnici x2 + 4= 0 .

 

 K = {−2 ; 2}

 K = {2}

 K = {−2}

Určete K  pro rovnici x2 + 2x + 1= 0 .

 

 K = {−1 ; 1}

 K = {−1}

Řešení dalších úloh si můžete vyzkoušet v testu v kapitole za kvadratickými rovnicemi a

nerovnicemi.
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Pojem kvadratické nerovnice

Kvadratickou nerovnicí

s neznámou x  nazveme každou nerovnici, kterou je možné ekvivalentními úpravami

převést na jeden z těchto tvarů:

ax2 + bx +c > 0 ax2 + bx +c < 0

ax2 + bx +c ≥ 0 ax2 + bx +c ≤ 0,

kde koeficienty a , b , c  ∈  a a ≠ 0.

Tyto čtyři tvary kvadratických nerovnic pro potřeby této kapitoly nazveme základními
tvary kvadratické nerovnice.

Řešení obecných kvadratických nerovnic je obtížnější než řešení kvadratických rovnic. Ukážeme

si dvě metody. První z nich je pro začátečníky jednodušší na pochopení, ale je vcelku pracná, a

bohužel se nedá použít pro všechny typy kvadratických nerovnic. Druhá metoda je oproti tomu

složitější, ale pokud se ji naučíme, řešení kvadratických nerovnic touto metodou bude rychlé a

krátké. Tuto druhou metodu lze použít pro jakoukoliv kvadratickou nerovnici.

Řešení pomocí rozkladu na součin
Tato metoda je velmi jednoduchá, ale potřebujeme pro ni znát řešení kvadratických rovnic,

rozložení kvadratického trojčlenu na součin a také vědět, jak se řeší nerovnice v součinovém

tvaru.

Z kvadratické nerovnice v jednom ze základních tvarů vezmeme kvadratický trojčlen ax2 + bx +c

, který pomocí Vietových vzorců rozložíme na součin lineárních dvojčlenů a(x − x1)(x − x2) . To lze

udělat pouze za podmínky, že diskriminant D  příslušné kvadratické rovnice ax2 + bx +c = 0  je

nezáporný.

Pokud D < 0 , pak tuto metodu nelze použít, pokud O = !

Kvadratické nerovnice
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Tím jsme danou nerovnici ve tvaru např. ax2 + bx +c ≥ 0  převedli na nerovnici v součinovém

tvaru

a(x − x1)(x − x2) ≥ 0 , kterou už umíme řešit. Stačí určit nulové body jednotlivých lineárních

dvojčlenů, sestavit tabulku a pomocí variace znamének dvojčlenů a koeficientu a  určit, pro která

x  je daný součin kladný nebo nulový.

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Nejprve určíme, že .

Abychom mohli kvadratický trojčlen rozložit na součin lineárních dvojčlenů, potřebujeme

vypočítat kořeny příslušné kvadratické rovnice .

Nerovnici  pak můžeme přepsat jako .

Nulové body lineárních dvojčlenů v závorkách už máme určeny, protože to jsou čísla x1  a

x2 . Sestavíme proto tabulku a vyčteme z ní řešení této nerovnice.

(−  ; −3) − 3 (− 3 ; 1)  1  (1 ; )

− 2  − − − − −

x + 3 − 0 + + +

x − 3 − − − 0 +

− 0 + 0 −

Hledáme intervaly, ve kterých je součin v nerovnici menší než nula. Vyhovují nám tedy

intervaly, kde nám výsledný součin vyšel záporný, viz žlutě vyznačené sloupce.

Ještě zapíšeme .

Ve druhém příkladu si ukážeme použití této metody v případě, že příslušná kvadratická rovnice
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k zadané nerovnici má diskriminant nulový a vyjde jen jeden, dvojnásobný, kořen.

Příklad 2
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Nejprve opět určíme, že .

Vypočteme kořeny příslušné kvadratické rovnice .

Zadanou kvadratickou nerovnici  tedy můžeme přepsat jako

. 

Nyní opět můžeme použít tabulku s nulovými body ( ), nebo můžeme

provést následující úvahu:

Díky stejným lineárním dvojčlenům v závorkách, můžeme nerovnici upravit na tvar

. Podíváme-li se na nerovnici jako na podmínku pro vztah dvou výrazů,

chceme, aby součin devítky a výrazu  byl záporný, nebo nulový.

Číslo devět je kladné, museli bychom ho vynásobit něčím záporným, nebo nulovým,

abychom dostali záporný, nebo nulový výsledek. Výraz  je ale díky druhé

mocnině vždy nezáporný. Nikdy nebude záporný, ale pro  bude nulový.

Tedy výraz na levé straně nerovnosti nebude nikdy záporný, ale pro  bude výraz

nulový, což nám pro splnění požadované nerovnosti stačí.

Množina všech kořenů K  bude obsahovat pouze tuto jednu hodnotu, neboli .

Řešení dosazením při záporném
diskriminantu
Někdy se stane, že při řešení příslušné kvadratické rovnice k dané nerovnici vyjde diskriminant
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záporný. Podle dříve uvedeného to znamená, že kvadratický trojčlen v základním tvaru

nerovnice nepůjde rozložit na součin. Nemůžeme proto použít metodu řešení kvadratické

nerovnice jako nerovnice v součinovém tvaru.

Pro řešení takové nerovnice v tomto případě existují jen dvě možnosti:

nerovnice nemá žádné kořeny

nerovnici řeší všechna čísla z definičního oboru D

Tu správnou poznáme pomocí jednoduchého dosazení. Zvolíme libovolné číslo z D  , které do

nerovnice dosadíme za x . Pokud nám po dosazení a upravení levé i pravé strany vyjde pravdivá

nerovnost, pak nerovnici řeší každé číslo z D . Pokud dostaneme nerovnost nepravdivou, pak

daná nerovnice nemá žádné řešení v daném O .
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Kvadratická funkce
Pro potřeby grafického řešení kvadratické nerovnice si nejdříve vysvětlíme grafy kvadratických

funkcí. Tato problematika je velmi obsáhlá, a tak se zde omezíme na naprosté minimum. Pokud

by vás zajímaly podrobnosti, doporučuji navštívit diplomovou práci J. Richtera, věnovanou funkcím

v rozsahu učiva střední školy.

Kvadratická funkce je dána předpisem y = ax2 + bx + c , kde a ≠ 0  . Budeme-li do předpisu této

funkce za x  dosazovat různá reálná čísla, můžeme pro každé z nich vypočítat příslušnou hodnotu

y .

Pokud x  a k němu příslušné y  zapíšeme do uspořádané dvojice jako [ x ; y ] , můžeme na tento

zápis nahlížet jako na souřadnice bodu v rovině. Pokud do zvolené roviny s vodorovnou osou x a

svislou osou y vyneseme všechny takto vypočtené body, dostaneme křivku, kterou nazveme

grafem kvadratické funkce.

Grafem kvadratické funkce je křivka, která se jmenuje parabola. Jak parabola vypadá nám

ukazují následující grafy funkcí y = x2 ;    y = −x2 − 1 ;    y = x2 − 2x − 3 .

parabola otevřená nahoru parabola otevřená dolů parabola otevřená nahoru

Ještě se nám bude hodit jeden fakt. "Otevření" paraboly závisí na koeficientu u kvadratického

Grafické řešení kvadratických
nerovnic
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členu a . Pro a > 0  bude grafem parabola otevřená nahoru, pro a < 0  parabola otevřená dolů.

Kvadratické funkce a kvadratické rovnice

Řešíme-li kvadratickou rovnici 0 = ax2 + bx + c , vlastně tím hledáme x -ové souřadnice bodů z

grafu kvadratické funkce, jejichž souřadnice y  je nulová. Neboli hledáme průsečíky grafu funkce

s osou x. To se dá ilustrovat na předchozích příkladech.

Mějme funkci y = x2 . Vyřešíme-li rovnici 0 = x2 , dostaneme pouze jeden kořen, a to x = 0 . I na

ukázce grafu této funkce je vidět, že parabola osu x protíná (dotýká se osy x) pouze v bodě [ 0 ;

0 ] .

U funkce y = −x2 − 1  nám diskriminant příslušné kvadratické rovnice vyjde D = 02− 4 (−1) (−1) =

−4 . Tato rovnice kvůli zápornému diskriminantu nemá kořeny v  a proto ani graf funkce y = −x2

− 1  neprotíná osu x.

Naopak příslušná rovnice k třetí funkci x2 − 2x − 3 = 0  se dá upravit na tvar (x + 1)(x − 3) = 0  a

tedy má kořeny −1  a 3 . I na grafu je vidět, že v bodech [ −1 ; 0 ]  a [ 3 ; 0 ]  protíná vodorovnou

osu x.

Kvadratické funkce a kvadratické nerovnice

Srovnáme-li předpisy kvadratické funkce y = ax2 + bx + c  a kvadratické nerovnice ax2 + bx +c > 0 ,

můžeme nerovnici interpretovat jako úkol: "Hledáme takové x -ové souřadnice bodů grafu [ x ; y

] , aby jejich y -ová souřadnice byla větší než nula".

Neboli hledáme takové hodnoty x , pro než bod [ x ; y ]  leží nad osou x.

Kdyby v nerovnici bylo jiné znaménko nerovnosti, museli bychom tento úkol přeformulovat podle

daného znaménka. Pokud by nerovnice měla tvar ax2 + bx +c ≤ 0 , hledali bychom takové hodnoty

x , pro než bod [ x ; y ]  leží pod, nebo na ose x.

Ukážeme si tedy řešení dvou kvadratických nerovnic, jejichž příslušné funkce už známe.

Řešte nerovnici x2 < 0 .

Připomene si graf funkce y = x2 .
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Hledáme-li, kdy je x2  menší než nula, potřebujeme zjistit pro která x  bude "graf funkce pod osou

x".

Na první pohled je na obrázku vidět, že toto nebude splněno pro žádný bod grafu, a tedy ani pro

žádné x .

Tato nerovnice má tedy .

Řešte nerovnici x2 − 2x − 3 ≤ 0 .

Opět si připomeneme graf funkce y = x2 − 2x − 3 .

Již jsme si ukázali, že příslušná kvadratické rovnice x2 − 2x − 3 = 0  má kořeny −1  a 3 , a je

ostatně i vidět na grafu, že v těchto hodnotách protíná graf osu x.

Při řešení zadané nerovnice tedy hledáme takové hodnoty x , pro něž "je parabola pod osou x,"

nebo ji protíná.

Z grafu snadno vyčteme, že to je splněno pro , neboli .
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Postup při grafické metodě řešení
Mějme nerovnici ax2 + bx +c > 0 .

Určíme O  a D .1.

Vypočteme kořeny x1, x2  příslušné rovnice ax2 + bx +c = 0 , existují-li.2.

Podle koeficientu u kvadratického členu (a ) určíme, zda parabola, jako graf příslušné

funkce

y =ax2 + bx +c , bude otevřená nahoru, nebo dolů.

3.

Zhruba načrtneme graf příslušné funkce. Dbáme jen na směr otevření a průsečíky s osou x.4.

Podle znaménka nerovnosti určíme, zda nás zajímá část paraboly pod osou x ( pro

znaménko <), nad osou x (pro znaménko >), pod a nebo protínající osu x (pro znaménko

≤), či nad a nebo protínající osu x (pro znaménko ≥).

5.

Určíme K6.

.

V bodě 4 nám pro řešení kvadratických nerovnic

opravdu stačí přibližný náčrt grafu příslušné

funkce. Obrázek vpravo nám ukazuje, že ať už

parabola otevřená nahoru, protínající osu x v

hodnotách −1  a 3 , má jakýkoliv tvar, nemá to vliv

na to, které její části jsou nad, nebo pod osou x.

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Určíme .
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Nyní budeme počítat kořeny příslušné rovnice .

Jenže , proto tato rovnice nebude mít reálné kořeny. Stejně tak

graf příslušné kvadratické funkce nebude mít průsečíky s osou x. Vzhledem k tomu, že a =

1 , bude grafem parabola otevřená nahoru.

Načrtneme přibližně graf:

Hledáme-li, pro která x  se parabola nachází pod osou x nebo protíná osu x vzhledem k

danému znaménku nerovnosti, vidíme, že taková x  neexistují. Tedy .

Příklad 2
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Určíme .

Vypočteme kořeny příslušné rovnice .

Vzhledem k a = 2  bude grafem příslušné funkce parabola otevřená nahoru:



90

Hledáme, pro která x  je parabola nad osou x. Podle grafu určíme, že to platí pro

 a pro . Tedy .

Pro obrázky grafů kvadratických funkcí v této i následujících kapitolách, jsem využil programu pro

výuku funkcí ve středoškolské matematice od Daniela Míči, který byl vytvořen jako diplomová

práce na KDM MFF UK.
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Úlohy k opakování

Úloha 1
Řešte zpaměti v  nerovnici .

Levá strana nerce nabývá vždy nekladných hodnot. Pokud je x  nulové, je i levá strana

nulová, jinak je vždy záporná.

Hledáme, pro která x  je levá strana menší nebo rovna nule, a proto .

Úloha 2
Řešte zpaměti v  nerovnici .

Levá strana nerce obsahuje součin. Záporným číslem násobím závorku umocněnou na

druhou, která bude vždy nezáporná. Celá levá strana tedy bude vždy nekladná.

Na pravé straně je kladné číslo 3 , a proto vždy nekladná záporná levá strana nikdy

nebude větší než číslo 3 .

Úloha 3
Řešte v  nerovnici .

Kvadratická nerovnice – úlohy
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Kořeny příslušné kvadratické rce jsou:

Načrtneme graf příslušné kvadratické fce a vyznačíme interval, který vyhovuje zadané

nerovnici.

Kdybychom řešili nerovnici v , pak by řešením byla . Protože řešíme

nerovnici v , bude .

Úloha 4
Řešte v  nerovnici .

a = −1; b = 8; c = −11;



93

Kořeny příslušné kvadratické rce jsou:

Načrtneme graf příslušné kvadratické fce a vyznačíme interval, který vyhovuje zadané

nerovnici.

Koeficient a < 0 , proto bude parabola otevřená dolů:

Testíky
Klikněte na otazník u odpovědi, o které myslíte, že je dobře, a smajlík vám prozradí, zda jste

odpověděli správně. U každého příkladu je jen jedna správná možnost.

Jaký z nabízených grafů odpovídá řešení nerovnice −x2 + 2x > 0?

Jaký z nabízených grafů odpovídá řešení nerovnice 0 ≥ x2?
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Jaký z nabízených grafů odpovídá řešení nerovnice x2 + x > 0?

Řešení dalších úloh si můžete vyzkoušet v testu v kapitole za kvadratickými rovnicemi a

nerovnicemi.
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Zadání testu
Zde připravený test má ověřit, jak úspěšně jste si vedli při studování předchozích kapitol

věnovaných kvadratickým rovnicím a nerovnicím.

Test je časově omezený a je bodován. Za každou správnou odpověď získáte dva body, za

špatnou odpověď jeden bod ztratíte. U každé otázky může být více správných odpovědí,

minimálně však jedna.

Odpovídejte kliknutím na symbol  za nabídkou odpovědi, která je podle vás správná. Zobrazí

se vám okamžitě vyhodnocení vaší odpovědi s případným komentářem. Test můžete předčasně

ukončit i před uplynutím časového limitu kliknutím na tlačítko "ukončit" na konci tabulky.

Po ukončení testu si můžete znovu prohlédnout vámi vybrané odpovědi, ale správnost dalších

možností se nezobrazí. Vaše aktuální skóre můžete sledovat v prvním řádku tabulky, kde také

najdete časový odpočet.

Hodně štěstí.

..:ZAČÍT TEST:..

Test

1. Určete kořeny kvadratické rovnice 4x2 + 4 = −8x .

a) x1 = 1  a x2 = −1

b) x1 = x2 = 1

c) x1 = x2 = −1

2. Určete množinu všech kořenů K  pro rovnici řešenou v :

Test na kvadratické rovnice a
nerovnice
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a) 

b) 

c) 

3. Určete znaménko diskriminantu D  pro rovnici −3k2 −4k − 2 = −3  řešenou v .

a) D > 0

b) D = 0

c) D < 0

4. Rozložte kvadratický trojčlen −2x2 −4x + 6  na součin pomocí Vietových vzorců.

a) −2(x + 3)(x − 1)

b) 2(x − 3)(x − 1)

c) −2(x + 3)(x + 1)

5. Určete množinu všech kořenů K  pro kvadratickou nerovnici y2 + 2 > 0  řešenou v .

a) 

b) 

c) 

6. Určete podmínky platnosti výrazu .

a) 

b) 

c) 

7. Ke které rovnici patří kořeny x1 = −1  a x2 = 2?

a) −3x2 + 3x + 6 = 0

b) x2 = x + 2

c) 2x2 − 3x − 8 = 6 + 4x -

5x2

..:UKONČIT:..
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Pojem iracionální rovnice
Iracionální rovnice se nazývají rovnice s neznámou pod odmocninou. Na střední škole se

nepotkáme s jinými odmocninami než s druhými, ale řešení rovnic s odmocninami vyšších řádů

je velmi obdobné. Základní ekvivalentní úpravou, kterou budeme v této kapitole používat je

umocnění obou stran rovnice na druhou.

Tato úprava je ekvivalentní pouze, když obě strany rovnice mají stejné znaménko. Pokud ale

toto nebudeme u řešených rovnic schopni zajistit a použijeme-li přesto tuto úpravu, může se

stát, že získáme rovnici, která už nebude ekvivalentní s původní.  Kořeny původní rovnice

budou kořeny i nadále, ale je možné, že rovnice, kterou získáme po umocnění bude mít ještě

nějaké kořeny navíc. Bude tedy nezbytně nutné, abychom po jejich vypočtení, provedli zkoušku,

kterou si správnost vypočtených hodnot ověříme.

Po umocnění rovnice se nám podaří buď odmocnin úplně zbavit a dostaneme např. lineární, či

kvadratickou rovnici, nebo nám nějaké neznámé pod odmocninami zůstanou a budeme

umocňováním řešit další iracionální rovnici.

Nezapomeňte, že druhá odmocnina je definovaná jen pro nezáporná reálná čísla. Pokud se tedy

pod odmocninou vyskytuje výraz s neznámou x , výrazně to ovlivní definiční obor rovnice.

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte v  rovnici .

Řešení

Nejprve určíme O  a D .

Nesmíme zapomenout, že výraz pod odmocninou musí být nezáporný. Vyřešíme tedy

jednoduchou lineární nerovnici a zapíšeme O  a D .

Iracionální rovnice
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Výrazy na obou stranách rovnice jsou nezáporné , a tak můžeme výrazy na obou

stranách rovnice umocnit na druhou.

Umocnit číslo na pravé straně je jednoduché, ale výraz na straně levé by někomu mohl

dělat potíže. Není to ale nic těžkého. Po umocnění druhé odmocniny z libovolného výrazu

na druhou dostaneme daný výraz: .

Vyšel nám kořen 25 . Jelikož jsme k němu došli pouze ekvivalentními úpravami  ,

můžeme zapsat množinu K .

Pokud rovnice obsahuje více odmocnin a výrazy na obou stranách jsou složitější, může se

samozřejmě i zkomplikovat řešení takového příkladu.

Příklad 2
Řešte v  rovnici .

Řešení

Nejprve určíme O  a D .

Z výrazů pod odmocninou získáme podmínky, které vymezí definiční obor.

Podíváme-li se na rovnici, zjistíme, že výraz na pravé straně rovnice nebude mít stejné

znaménko pro všechny hodnoty t  z D . Např. pro hodnotu t = 101 , bude záporný, zatímco
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pro hodnotu t = 2  bude kladný. Přesto použijeme úpravu umocnění obou stran rovnice ,

ale musíme si zapamatovat, že na závěr provedeme zkoušku, zda jsme umocněním

nepřidali nějaké další kořeny.

 

Je vidět, že jedno umocnění obou stran rovnice nám ještě nepomohlo se zbavit odmocnin.

Budeme muset tuto úpravu zopakovat. Před tím je ale nutné si převést výrazy bez

odmocniny na jednu stranu rovnice a samotnou odmocninu nechat na druhé straně. 

Dostali jsme kvadratickou rovnici, která sice nemá "nejhezčí" koeficienty, ale přesto půjde

jednoduše vyřešit pomocí vzorečku s diskriminantem:

Vyšly nám dvě hodnoty: 10  a 362 . Než ale zapíšeme K , musíme provést zkoušku.

Zkouška nám ukázala, že číslo 10  je kořenem i původně zadané rovnice.

Zkouška pro t = 362  ale ukázala, že toto číslo není kořenem původní rovnice. Je to jen

zdánlivý kořen, který se objevil proto, že jsme neprováděli pouze ekvivalentní úpravy.

Proto:
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Co to jsou iracionální nerovnice
Iracionálními nerovnicemi se nazývají nerovnice, ve kterých se vyskytuje neznámá pod

odmocninou.

Při řešení iracionálních nerovnic je velmi důležité dbát na ekvivalentnost úprav, které s nerovnicí

provádíme. U nerovnic totiž nemáme možnost provádět zkoušku dosazením. Nemůžeme tedy

ověřovat, zda všechna vypočítaná čísla jsou kořeny i původní nerovnice. 

Vzhledem k tomu,že se nedá sestavit univerzální postup pro řešení iracionálních nerovnic,

ukážeme si jen řešení několika typických příkladů, se kterými se ve středoškolské výuce

můžeme setkat.

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Nejprve si uvědomíme, že výraz x + 4  pod odmocninou musí být nezáporný, neboli:

Díky této podmínce se nám teď lépe určí definiční obor nerovnice.

Při samotném řešení nerovnice  jako první vyhodnotíme znaménka obou

stran.

Iracionální nerovnice
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Na levé straně nerovnice je vše schováno pod druhou odmocninou, tedy pro jakoukoliv

hodnotu x  z D  bude levá strana nezáporná. Pravá strana je vždy záporná, a proto

nemůžeme použít ekvivalentní úpravu umocnění obou stran rovnice.

Musíme tedy najít nějaký jiný postup, který nás přivede k řešení nerovnice. Jak jsme již

určili, obě strany nerovnice mají znaménka nezávislá na x , a tak zkusíme prozkoumat

zadanou nerovnost. Ta vyžaduje, aby něco, co je vždy nezáporné (tedy kladné, nebo

nulové), bylo menší než −2 . To je ale nemožné! Tato nerovnost proto nebude pro žádnou

hodnotu x  splněna a tudíž nerovnice nemá žádný kořen.

Po této úvaze už jen stačí zapsat K .

Následující příklad ukáže možnost obdobnou, jen s opačným znaménkem nerovnosti.

Příklad 2
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Opět nejprve pomocí podmínek platnosti výrazu na levé straně nerovnice určíme definiční

obor D .

A tedy:

Opět nemůžeme obě strany umocnit, protože nezávisle na hodnotě x  mají opačná

znaménka.

Aplikujeme-li ale stejnou úvahu jako minule, můžeme zadanou nerovnost interpretovat

jako požadavek, aby něco nezáporného bylo větší nebo rovno −4 . To je ale splněno vždy,

tedy pro každou dovolenou hodnotu x , a tak kořenem nerovnice budou všechna x  z D .
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Další příklad ukáže složitější řešení iracionálních nerovnic.

Příklad 3
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Jako vždy, i tentokrát začneme určováním, pro které hodnoty x  je definován výraz na

levé straně nerovnice, abychom určili definiční obor celé nerovnice.

Tato nerovnost je ale splněna pro všechna reálná čísla, která bychom dosadili za x , a

tedy:

Samotné řešení nerovnice začneme určováním znamének výrazů na obou stranách

nerovnice.

Odmocnina na levé straně bude pro všechny možné hodnoty x  kladná, ale znaménko

výrazu na pravé straně nerovnice se bude s měnící se hodnotou x  měnit takto: Pro x ≥ 0

bude výraz 4x  nezáporný, pro x < 0  bude záporný.

Abychom mohli dále postupovat ekvivalentními úpravami, budeme muset řešení nerovnice

rozdělit na dva případy: pro x  nezáporná a pro x  záporná.

pro x ≥ 0 pro x < 0

Vlastně budeme dál řešit rovnici v zadání,

jen omezíme její definiční obor na

.

Abychom se nepřipravili o žádné řešení

zadané nerovnice, podíváme se i na její

řešení v definičním oboru 

Nyní jsou obě strany nerovnice nezáporné,

a tak můžeme obě umocnit na druhou a

upravit.

Dostali jsme nerovnici s opačnými

znaménky jednotlivých stran a

nemůžeme ji ekvivalentně upravit

umocněním obou stran nerovnice.
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A po poslední ekvivalentní úpravě získáme

kvadratickou nerovnici:

Vypočteme si kořeny příslušné kvadratické

rovnice. Ať už pomocí vzorečku s

diskriminantem, nebo rozkladem pomocí

vzorce , získáme:

Načrtneme si graf příslušné kvadratické

funkce a určíme z něj řešení kvadratické

nerovnice .

Vidíme, že nerovnici by vyhovovala

, jenže v této

větvi řešení máme dovolena jen x

nezáporná.

Proto .

Je ale vidět, že znaménka obou stran

budou stejná, pro všechna x < 0 . Vidíme,

že kladný výraz na pravé straně má být

menší nebo roven zápornému výrazu na

straně pravé. To samozřejmě nebude

nikdy splněno a proto tato nerovnice

nebude mít pro x < 0  žádný kořen.

Na závěr jen provedeme sjednocení obou množin K , které jsme určili v jednotlivých

větvích řešení.



104

Ukážeme si ještě jeden složitější příklad, ve kterém předvedeme několik obtížnějších případů

řešení iracionálních nerovnic.

Příklad 4
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Zadání obsahuje pod odmocninou výraz s x  a tak začneme určováním D . Musíme tedy

vyřešit jednoduchou kvadratickou nerovnici:

Kořeny příslušné kvadratické rovnice máme, ještě si načrtneme graf příslušné kvadratické

funkce.

Aby byl výraz v zadání pod odmocninou nezáporný, musí být .

Na základě této podmínky zapíšeme O  a D .

Tentokrát je výraz na levé straně nerovnice pro každou hodnotu x  nekladný, zatímco

výraz na pravé straně své znaménko mění. Určeme si tedy jak:

Opět tedy rozdělíme řešení této nerovnice do dvou větví:
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x ≤ 2 x > 2

Definiční obor této větve řešení tedy bude:

Definiční obor této větve

bude doplněk D1  do

celkového D , tedy:

Obě strany nerovnice jsou nyní nekladné, a tak je

můžeme ekvivalentně umocnit na druhou.

Nezapomeneme přitom otočit znaménko nerovnosti, a

pak nerovnici dále upravíme.

Tuto nerovnici by v oboru reálných čísel řešilo nekonečně

mnoho čísel. My ale v této větvi máme dovolena používat

jen  , a proto tuto nerovnici

splňuje jen číslo 2 .

Opět v této větvi řešení

máme nerovnici s

opačnými znaménky na

obou stranách.

Pro všechna x > 2  mají

levá a pravá strana tato

znaménka:

Tedy zapsaná nerovnost

je splněna pro všechna

x > 2 , a tomu bude

odpovídat i K2 .

Na závěr opět sjednotíme K1  a K2  do výsledného K .
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Úlohy k opakování

Úloha 1
Řešte zpaměti v  rovnici .

Výraz pod odmocninou je pro všechna  vždy kladný, proto .

Levá strana rce nabývá vždy nezáporných hodnot, zatímco pravá je vždy záporná.

Tato rovnost nemůže být nikdy naplněna, a proto .

Úloha 2
Řešte v  rovnici .

V zadání úlohy jsou celkem čtyři odmocniny, které v sobě obsahují výraz s neznámou.

Musíme tedy určit, jakých hodnot může x  nabývat, aby všechny byly definované. Dvě

odmocniny obsahují jen x , proto nám bude stačit řešit jen tři nerce a na závěr uděláme

jejich konjunkci.

Iracionální rovnice a nerovnice –
úlohy
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x > 0

Určíme konjunkci podmínek:

Toto je splněno, pokud .

Nyní už můžeme zapsat O  a D .

Řešenou rci postupně upravujeme, protože se prvním umocněním nezbavíme všech

odmocnin, provedeme ještě druhé. Předtím ale v rci osamostatníme výraz s odmocninou

na jedné její straně.

Rovnici sice řešíme pro , vypočtená hodnota x  do tohoto intervalu ale patří

a tak ji můžeme zařadit do K .

Úloha 3
Řešte v  nerovnici .
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Zadání nerce obsahuje dvě odmocniny s výrazy s neznámou pod nimi. Vyřešíme soustavu

dvou nerovnic s jednou neznámou, abychom získali podmínky pro platnost těchto výrazů.

x > 0

Konjunkcí podmínek získáváme . Nyní už snadno zapíšeme O  a D .

Nerovnici před umocněním upravíme tak, abychom na obou stranách měli nezáporné

výrazy.

Zatímco pravá strana nerovnice je vždy nezáporná, levá své znaménko mění podle

hodnoty x . Rozdělíme tedy další řešení do dvou větví. Nejprve si ale určíme, pro která x

bude levá strana nezáporná.

Nyní rozdělíme řešení do dvou větví:

Pro  Pro 

Levá strana nerce je

tedy vždy záporná,

zatímco pravá je vždy

kladná.

Požadovaná nerovnost

tedy není nikdy

Obě strany nerce jsou nezáporné a tak je můžeme umocnit.

Vypočteme kořeny příslušné kvadratické rce.
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splněna a .

Načrtneme graf příslušné kvadratické funkce a vyznačíme x ,

která splňují nerovnost.

Podle grafu řeší nerci

4x2 − 17x + 4 > 0  všechna

Nesmíme ale zapomenout na

omezení hodnot x  dané touto

větví řešení, které nám říká,

že .

Určíme tedy množinu všech řešení v této větvi nerce takto:

Testíky
Klikněte na otazník u odpovědi, o které myslíte, že je dobře, a smajlík vám prozradí, zda jste

odpověděli správně. U každého příkladu je jen jedna správná možnost.

Určete D  pro rovnici , kterou

řešíme v .

 

 

 

Určete D  pro rovnici ,

kterou řešíme v .

 

 

 

Řešení dalších úloh si můžete vyzkoušet v testu za kapitolou rovnice vyšších řádů.
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Pojem absolutní hodnoty

Absolutní hodnota

reálného čísla a  (značíme |a| ) je definována:

|a| = a , pro a  nezáporná,

|a| = −a  pro a  záporná. 

Pro libovolná reálná čísla a,b  platí:

, pokud b ≠ 0

Někde se také uvádí, že absolutní hodnota reálného čísla udává jeho vzdálenost jeho obrazu na

číselné ose od počátku (od obrazu nuly). Takže třeba |−3| = |3| , protože obě čísla jsou stejně

daleko od počátku (od nuly), jen každé leží na opačné straně. Zápis |a − b|  pak můžeme

interpretovat jako vzdálenost obrazu čísla a  od obrazu čísla b . 

Jednoduché rovnice a nerovnice

Příklad 1
Řešte v  dané rovnice a nerovnice zpaměti :

Následující rce a nerce jsou velmi jednoduché, proto si tentokrát odpustíme určování O  a D  u

Rovnice a nerovnice s absolutní
hodnotou
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každého příkladu zvlášť. Ve všech případech bude totiž stejně platit, že .

|x| = 2,5

Ve všech příkladech zde řešených budeme absolutní hodnotu interpretovat jako nějakou

vzdálenost obrazů dvou čísel na číselné ose.

Zadanou rovnici tedy můžeme "přečíst" takto: Hledáme taková reálná čísla x , aby jejich

vzdálenost od počátku byla 2,5 . Načrtneme si číselnou osu, vyznačíme si počátek a

určíme všechna čísla, jejichž obrazy jsou o něj vzdáleny 2,5 .

Nikoho by nemělo překvapit, že to budou právě dvě čísla, a to −2,5  a 2,5 .

Tedy K = {−2,5; 2,5} .

|x − 2| = 3

Podle výše uvedených poznámek můžeme výraz |x − 2|  "přečíst" jako: Vzdálenost čísla x

od 2 .

Hledáme tedy taková čísla, jejichž obrazy na číselné ose mají vzdálenost 3  od obrazu

čísla 2 .

Při pohledu na číselnou osu pak snadno určíme, že to jsou právě čísla 5  a také −1 .

K = {−1; 5} .

|x + 1| = 4

Abychom opět interpretovali absolutní hodnotu na levé straně rovnice, musíme si ji

upravit. Chceme-li ji totiž chápat jako vzdálenost dvou "čísel", musí být v absolutní

hodnotě znaménko mínus, nikoliv plus.

Výraz na levé straně tedy upravíme takto: |x − (−1)| .

Teď už není problém zjistit, že dvě čísla, jejichž obrazy mají od obrazu −1  vzdálenost 4 ,

jsou −5  a 3 .

K = {−5; 3} .
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|2 + x| ≤ 3

Nerovnice nebude v tomto případě od rovnic příliš odlišovat, jen si musíme uvědomit, že

nerovnici v oboru reálných čísel zpravidla řeší nekonečně mnoho čísel.

Nejprve si upravíme výraz v absolutní hodnotě: |2 + x| = |−(−2) + x | = | x − (−2)| .

Interpretace této nerovnice bude znít takto: Hledáme čísla x  taková, aby vzdálenost

jejich obrazů na číselné ose od obrazu čísla −2  byla menší nebo rovna 3 .

Načrtneme si číselnou osu, vyznačíme počátek a číslo −2 , na každou stranu vyznačíme

vzdálenost 3 . Pak všechna čísla, která leží uvnitř tohoto vymezeného intervalu, mají

vzdálenost od −2  menší nebo rovnu 3 .

Kořeny této nerovnice tedy budou všechna reálná čísla mezi −5  a 1 , včetně těchto

"hraničních" čísel.

K = <−5; 1> .

Takto jednoduše se dají řešit pouze rovnice a nerovnice, které obsahují jen jednu absolutní

hodnotu, ve které je pouze lineární dvojčlen a mimo absolutní hodnotu je jen jedno číslo. Pokud

toto není splněno, budeme rovnice a nerovnice řešit pomocí tabulky obdobně jako u lineárních

nerovnic v podílovém tvaru.

Řešení pomocí tabulky
Řešení si vysvětlíme rovnou na příkladu jedné rovnice s dvěma absolutními hodnotami, které

obsahují neznámou.

Příklad 1
Řešte v  rovnici .

Nejprve určíme O  a D . Absolutní hodnota je definována pro jakékoliv reálné číslo, bude

to i tentokrát spíše formalita:
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Obdobné příklady se vždy řeší tak, že se snažíme nahradit výrazy s absolutní hodnotou

nějakými ekvivalentními bez absolutní hodnoty, a to za jistých podmínek. Z definice

absolutní hodnoty víme, že máme-li v absolutní hodnotě nezáporný výraz, můžeme

absolutní hodnotu klidně odstranit a výraz bude mít stejnou hodnotu. Pokud je uvnitř

záporný výraz, stačí celou absolutní hodnotu nahradit opačným výrazem k "vnitřku".

Ukážeme si to na příkladu absolutní hodnoty |1 − x|  ze zadané rovnice.

Pro x ≤ 1  je výraz v absolutní hodnotě |1 − x|  nezáporný a podle definice absolutní

hodnoty můžeme nahradit výrazem 1 − x .

Podobně pro x > 1  je "vnitřek" absolutní hodnoty |1 − x|  záporný a můžeme ji nahradit

výrazem − (1 − x) , neboli x − 1 .

Řešení rovnice bychom tedy rozdělili do dvou větví: pro x ≤ 1  a pro x > 1 . Zadaná rovnice

ale obsahuje ještě jednu absolutní hodnotu, a proto bychom museli každou z těchto dvou

větví dělit ještě na další dvě, abychom mohli nahradit i tu druhou absolutní hodnotu. 

Proto bude lepší řešit obdobné rovnice a nerovnice pomocí tabulky.

Nejprve určíme nulové body výrazů uvnitř všech absolutních hodnot. Tato čísla jsou velmi

důležitá, neboť vymezují, pro která reálná čísla bude "vnitřek" absolutních hodnot kladný

a pro která bude záporný. 

Daná rovnice  má nulové body x01 = 0  a x02 = 1 .

Nyní vytvoříme tabulku:

První řádek pak bude reprezentovat číselnou osu, kterou rozdělíme na jednotlivé úseky

podle nulových bodů. Oproti tabulkám při řešení nerovnic v podílovém tvaru nemusíme

jednotlivé nulové body řadit do zvláštních sloupečků.  Do buněk prvního sloupečku od

druhého řádku pak zapíšeme jednotlivé výrazy s neznámou v absolutní hodnotě, které

chceme nahrazovat.

V tomto konkrétním příkladě tedy dostaneme:

|x|

|1 − x|

Nyní začneme tabulku vyplňovat. Sloupce tabulky nám vymezily intervaly, na kterých
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budeme řešit ekvivalentní rovnice s rovnicí ze zadání. V těchto sloupcích nahradíme

postupně všechny výrazy s absolutní hodnotou ekvivalentními výrazy bez absolutních

hodnot. 

|x|
−

(−x)
+

(x)
+

(x)

|1 − x|
+

(1 − x)
+

(1 − x)
−

−(1 − x) = (x − 1)

V následujícím řádku tabulky pak vyřešíme na příslušném intervalu daným sloupcem

(novém oboru řešitelnosti O) rovnice, po nahrazení absolutních hodnot.

O1 = D1 = O2 = D2 = O3 = D3 =

Určili jsme, že x = 1 , ale

tato hodnota neleží v D1 , a

tedy K1 = .

Vypočtená hodnota

tentokrát leží v D2 , a tedy

.

Stejně jako v prvním

sloupci i vypočetené číslo

0  neleží v D3 , a tedy K3

= 

Výsledné K  určíme jako sjednocení K1 ∪ K2 ∪ K3 .

Obdobně se pak řeší i nerovnice s neznámou v absolutní hodnotě.

Příklad 2
Řešte v  nerovnici .

Řešení

Určíme nulové body výrazu v absolutní hodnotě: x01 = 0 , x02 = 2 .

Sestavíme a vyplníme tabulku:
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+ − +

Vyřešíme kvadratické nerovnice v jednotlivých sloupečcích grafickou metodou.

Všimněte si, že nerovnice v 1. a 3. sloupečku vypadají stejně, jen se řeší v jiném

intervalu. Nerovnici tedy stačí upravíme jen jednou, ale řešení určíme pro každou

zvlášť.

O1 = D1 = O2 = D2 = O3 = D3 =

x1 = 0 , x2 = 3 x1 = 0 , x2 = 1  

Nezapomene určit průnik vypočteného řešení jednotlivých sloupečků s určenými D1,

D2, D3 . Teprve pak dostaneme K1, K2, K3 .

Zbývá už jen určit výsledné K  jako sjednocení K1 ∪ K2 ∪ K3 .
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Parametry v matematice
Se slovem parametr se setkáváme i v běžném životě poměrně často. Hovoříme o parametrech

různých strojů a nástrojů, čímž máme na mysli jejich různé charakteristiky jako výkon, hmotnost

apod.

V matematice slovo parametr nejčastěji znamená nějaké číslo, jehož konkrétní hodnotu v době

řešení, nebo zpracování úlohy ještě neznáme. Nicméně potřebujeme onu úlohu vyřešit i bez této

znalosti, abychom pak mohli pro konkrétní hodnoty parametrů jednoduše získat konkrétní řešení

celé úlohy.

Kromě rovnic se s parametry potkáváme zejména v analytické geometrii, kdy se pomocí

parametrů zadávají předpisy křivek a ploch. O tomto se více můžete dozvědět v Odvárko a kol.

[7].

Řešení rovnic s parametry
Výrazy na obou stranách rovnic s parametry mohou obsahovat více symbolů - písmen. Je nutné,

abychom se v zadání dozvěděli, která ze symbolů označuje neznámou a který parametr. Dále

také jakých hodnot mohou nabývat.

Řešit rovnici s neznámou x  a s parametrem t

znamená řešit celý systém rovnic, tj. ke každé přípustné hodnotě parametru t  určit obor

pravdivosti K  rovnice, kterou získáme po dosazení této hodnoty za t .

Řešení rovnic s parametry je velmi různorodé. Na střední škole se standardně nepotkáme s

těžšími rovnicemi, než jsou kvadratické rovnice s dvěma parametry, ale i některé takovéto

příklady mohou být značně obtížné. Je proto nezbytně nutné perfektně ovládat řešení rovnic bez

parametru, jak lineárních, tak kvadratických.

Řešené příklady

Rovnice s parametry
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Příklad 1
Řešte v  rovnici  s neznámou x  a reálným parametrem t .

Řešení

Není vždy snadné v rovnici s parametrem určit D , ale v tomto příkladě je to jednoduché:

.

Ke všem parametrům v rovnicích přistupujeme obdobně jako ke konkrétním číslům. Tedy i

v této rovnici osamostatníme na levé straně všechny výrazy s neznámou x  a na straně

pravé výrazy bez ní.

Výrazy na levé straně už nejde "více sečíst". Ale oba dva obsahují v první mocnině

neznámou x , kterou z obou vytkneme.

Nyní bychom potřebovali obě strany rovnice vydělit výrazem 1 − 2t . To ale nemůžeme

udělat, protože by tento výraz mohl být nulový, a pak bychom neprováděli ekvivalentní

úpravu. Musíme řešení celé rovnice rozdělit do dvou větví - v jedné bude pro parametr

platit 1 − 2t = 0  a ve druhé nikoliv.

V této větvi výpočtu pro parametr t  platí:

Počítáme-li řešení rovnice pro konkrétní

hodnotu parametru, pak můžeme do rovnice

tuto hodnotu dosadit a vyřešit klasickou

rovnici:

Z toho určíme, že pro  nemá rovnice

žádné řešení, a tedy K1 = .

V této větvi je 

Obě strany rovnice 

tedy můžeme vydělit nenulovým výrazem 1

− 2t .

Dostaneme:

Tedy pro  je .

Na závěr vytvoříme schéma, ve kterém shrneme určená K  pro jednotlivé hodnoty
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parametru t :

Příklad 2

Řešte v  rovnici  s neznámou x  a s reálným parametrem m .

Řešení

Nejprve určíme O  a D .

Měli bychom si ale všimnout, že ani pro m = 0  nebudou výrazy na obou stranách rovnice

definovány. Proto celou rovnici dále budeme řešit pro m ≠ 0 .

Nejprve rovnici upravíme:

Nyní potřebujeme rovnici dělit výrazem m −2 , proto musíme opět výpočet rozdělit do

dvou větví.

Je-li m = 2  pak platí:

Známe konkrétní hodnotu parametru m , a

tak ji dosadíme:

Této rovnici vyhovují tedy všechna x  z

definičního oboru D , tj. .

Je-li m ≠ 2 , pak platí:

Obě strany rovnice můžeme vydělit

nenulovým výrazem m − 2 :

Parametr m  může v této větvi nabývat

všech reálných čísel až na 0  a 2 .

Pro m = −2  by x = 0 , což je zakázáno

definičním oborem, a tedy pro m = −2  tato
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rovnice nemá mít žádné řešení.

A nyní všechny získané poznatky v závěru shrneme podle závislosti řešení rovnice na

hodnotě parametru m :

Příklad 3
Řešte v  rovnici  s neznámou x  a s reálným parametrem p .

Řešení

Tentokrát je určení O  a D  jednoduché: 

Toto je kvadratická rovnice s parametrem. Budeme ji řešit pomocí vzorečku s

diskriminantem, takže si určíme koeficienty a,b,c .

a = 1 ; b = −2(p + 4) ; c = p2 + 6p

Tyto koeficienty teď dosadíme do vzorečku pro výpočet kořenů:

Po úpravách jsme zjistili, že diskriminant D = 8p + 64 . Na základě tohoto výrazu nyní

určíme zda existují kořeny a které to jsou.

Pro určení podmínky, kdy je D = 0 , vypočteme:

Je-li p = −8 , pak má kvadratická rovnice jeden kořen:
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Bude-li p < −8 , pak je diskriminant D  záporný a celá rovnice nemá žádný kořen v oboru

reálných čísel.

Pro p > −8  určíme nyní kořeny:

Výše uvedené poznatky teď už jen shrneme do závěrečního schématu:
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Řešení nerovnic s parametry
Stejně jako rovnice s parametry, existují i nerovnice s parametry. Jejich řešení není principiálně

jiné než řešení rovnic s parametry. Často ale řešení bývá rozvětveno do více částí, těžší na

diskuzi řešení v závislosti na hodnotě parametrů a celkově náročnější na pozornost.

V této kapitole si ukážeme řešení několika příkladů, ale rozhodně neobsáhneme všechny typy,

se kterými se můžete potkat během studia na střední škole. Zajímají-li vás nerovnice s

parametrem více, můžete další řešené příklady najít třeba v učebnici pro gymnázia Charvát a

kol. [3].

Řešené příklady

Příklad 1
Řešte v  nerovnici  s neznámou x  a reálným parametrem a .

Řešení

I tentokrát je určení D  jednoduché: .

Zadanou lineární nerovnici bychom rádi řešili osamostatněním x  na levé straně nerovnice.

Nemůžeme ale obě strany nerovnice vydělit výrazem a(a − 1) , protože ten by mohl být

nulový. Rozdělíme tedy řešení do dvou větví:

a tedy výraz a(a − 1)  je

nulový.

a tedy výraz a(a − 1)  je nenulový.

Rovnici můžeme

dosazením upravit na

tvar:

.

Snadno pak určíme, že

Můžeme tedy výrazem a(a − 1)  vydělit obě strany nerovnice.

Jenže tento výraz může nabývat kladných i záporných hodnot a

nevíme zda při dělení otáčet či neotáčet znaménko nerovnosti.

Nejprve si určíme, pro jaké hodnoty a  nabývá výraz kladných

hodnot. Vyřešíme tedy kvadratickou nerovnici .

Nerovnice s parametry
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takovou nerovnici řeší

všechna .
Kořeny příslušné kvadratické rovnice jsou a1 = 0  a a2 = 1 .

Z grafu příslušné kvadratické funkce pak vyčteme pro která a

bude .

Pro  je

výraz a(a − 1)  kladný a při

úpravě původní nerovnice

nemusíme otáčet znaménko

nerovnosti.

Pro  je výraz a(a − 1)

záporný a tudíž při dělení obou

stran původní nerovnice tímto

výrazem, otočíme znaménko

nerovnosti, abychom zachovali

ekvivalentnost úprav.

Na závěr vytvoříme schéma, ve kterém zapíšeme K  pro jednotlivé hodnoty parametru a .

Příklad 2
Řešte v  nerovnici  s neznámou x  a s reálným parametrem q .

Řešení

Určení O  a D  bude zase jednoduché: .

Toto je kvadratická nerovnice s parametrem. Kvadratickou nerovnici budeme řešit

grafickou metodou, a budeme sledovat, jak toto řešení ovlivní parametr q .

Určíme si koeficienty kvadratické nerovnice:

a = 1 ; b = q ; c = 0
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Nyní vypočteme kořeny příslušné kvadratické rovnice.

Ve výpočtu kořenů se objevil výraz |q| . Pokud bychom jej chtěli nahradit výrazem bez

absolutní hodnoty, museli bychom rozdělit další řešení do tří větví:

Pro q > 0  můžeme místo

|q|  počítat jen s q .

Pro q = 0  můžeme

tuto hodnotu

dosadit.

Pro q < 0 , můžeme |q|  nahradit

výrazem −q .

Známe kořeny a můžeme si

načrtnout graf, ze kterého

určíme řešení zadané

nerovnice .

Na základě

vypočteného

dvojnásobného

kořenu načrtneme

graf příslušné

kvadratické funkce

a určíme řešení

nerovnice

.

Načrtneme si graf příslušné

kvadratické funkce a určíme z něj

řešení nerovnice . 

Nakonec shrneme závislost řešení nerovnice na hodnotě parametru q .
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Úlohy k opakování

Úloha 1
Řešte zpaměti v  nerovnici |-x| < 5

Zadaná nerovnice bude ekvivalentní s nerovnicí |x| < 5

A ta má řešení .

Úloha 2
Řešte zpaměti v  nerovnici |x + 3| ≤ 4 .

Nerovnici interpretujeme takto: vzdálenost obrazů celých čísel, která hledáme je menší

nebo rovna čtyřem od obrazu −3 .

Nezapomene, že rovnici řešíme jen v oboru celých čísel a tak K  nebude interval, ale

můžeme ho vypsat výčtem:

Úloha 3
Řešte v  rovnici .

Úlohy s abs. hodnotami a
parametry
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x01 = −3 , x02 = 3 , x03 = −2 , x04 = 2

|z2 − 9|
+

|z2 − 9|
−

|9 − z2|
−

|9 − z2|
−

|9 − z2|
+

|z2 − 9|

|z2 − 4|
+

|z2 − 4|
+

|z2 − 4|
−

|4 − z2|
+

|z2 − 4|
+

|z2 − 4|

1) 2) 3)

výpočet je stejný

jako v druhém

sloupci, jen K4 = 

výpočet je stejný

jako v prvním

sloupci, jen

K5 = {3}

ad 1)

K1 = {−3}

ad 2)

K2 = 

ad 3)

K3 = {−2; 2}
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Úloha 4
Řešte v  rovnici  s neznámou x  a parametrem p .

Určíme hodnotu koeficientů: a = p ; b = p ; c = −1

Pokud p = 0 , pak zadaná rovnice není kvadratická. Nemůžeme ji tedy řešit vzorečkem s

diskriminantem. Dosadíme tedy za p  číslo 0 :

Vidíme, že pro p = 0  nemá rovnice žádné řešení.

Pro p ≠ 0:

Dosadíme hodnoty koeficientů do vzorečku pro výpočet kořenů.

D = p2 + 4p

Abychom určili, kdy bude diskriminant kladný, vyřešíme kvadratickou nerovnici p2 + 4p > 0 .

Kořeny příslušné kvadratické rovnice jsou p1 = 0 , p2 = −4 . Nyní načrtneme graf příslušné

kvadratické funkce a vyznačíme řešení.

Diskriminant tedy bude kladný pro .

Pro p  (−4; 0)  je D  záporný a rovnice nemá žádné řešení.
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Pro p = −4   je diskriminant nulový a rovnice má jeden dvojnásobný kořen:

Pro  má rovnice 2 kořeny:
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Co jsou kubické rovnice

Kubickou rovnicí

nazveme každou rovnici, která se dá ekvivalentními úpravami převést na tvar

ax3 + bx2 + cx + d = 0 , kde x  je neznámá, koeficienty a, b, c, d  a a ≠ 0 .

Obdobně jako u rovnic kvadratických pak ax3  nazveme kubický člen, bx2  nazveme

kvadratický člen, cx  lineární člen a d  absolutní člen kubického čtyřčlenu.

Číslo a  pak nazveme koeficient u kubického členu, b  koeficient u

kvadratického členu a číslo c  koeficient u lineárního členu.

Každá kubická rovnice s reálnými koeficienty má minimálně jeden reálný kořen. Není ale úplně

jednoduché se k tomuto kořeni dostat. Ačkoliv obdobně jako u kvadratické rovnice existují

vzorce pro výpočet kořenů kubické rovnice, jejich výpočet je poměrně složitá záležitost. 

Ukážeme si proto nejprve tři postupy, jak můžeme vyřešit některé speciální kubické rovnice za

pomoci znalostí, které již máme z předchozích kapitol, a na tyto vzorce jen odkážeme.

Kubické rovnice v součinovém tvaru
Máme-li kubickou rovnici zadanou v tzv. součinovém tvaru lineárních činitelů je určení

jejích kořenů velmi jednoduché.

Kubická rovnice v součinovém tvaru vypadá následovně:

a(x − x1)(x − x2)(x − x3) = 0 , kde x  je neznámá a a, x1, x2, x3  jsou reálná čísla. 

Kořeny této rovnice pak jsou čísla x1, x2  a x3 .

Kromě součinového tvaru, ještě můžeme snadno určit kořeny z částečného rozložení kubického

čtyřčlenu na součin. Dostaneme-li kubickou rovnici zadánu ve tvaru: a(bx + c)(dx2 +ex + f) = 0 ,

Kubická rovnice
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kde x  je neznámá a a, b, c, d, e, f  jsou reálná čísla, výpočet kořenů také nebude složitý.

Vyjdeme z tvrzení, že součin dvou výrazů je nulový, když alespoň jeden z těchto výrazů je

nulový. Má-li součin lineárního dvojčlenu s kvadratickým trojčlenem být nulový , musí být

nulový alespoň jeden z nich, neboli kubickou rovci rozdělíme na řešení jedné lineární (bx + c = 0 )

a jedné kvadratické (dx2 +ex + f = 0 ) rovnice.

Lineární rovnice bx + c = 0  bude mít vždy jeden reálný kořen.  A to je právě ten jeden reálný

kořen, který musí mít každá kubická rovnice. Budeme-li totiž v návaznosti řešit kvadratickou

rovnici dx2 +ex + f = 0 , může se nám stát, že nebude mít v oboru reálných čísel kořeny.

Příklad 1
Řešte v  rovnici .

Řešení

V zadání jsme opravdu dostali kubickou rovnici. Kdybychom totiž roznásobili závorky na

levé straně rovnice, dostali bychom rovnici . To ale dělat

nebudeme, proto standardně nejprve určíme O  a D . Výrazy v zadání jsou definované pro

všechna reálná čísla, a tak .

Má-li být součin nulový, musí být alespoň jeden činitel nulový. Proto řešení rozdělíme na

dvě rovnice.

Nejprve vyřešíme rovnici , to je jednoduchá lineární rovnice a neměla by

nám dělat problémy.

Vyřešíme i druhou rovnici , třeba pomocí vzorečku s diskriminantem.

Získali jsme tedy dva kořeny kubické rovnice −2   a 1  a můžeme zapsat K .

Kubické rovnice bez absolutního členu
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Dostaneme-li v zadání kubickou rovnici, která nemá absolutní člen, bude vypadat takto:

ax3 + bx2 + cx = 0 , kde x  je neznámá, a, b, c  jsou koeficienty z oboru reálných čísel a a ≠ 0 .

Jak je vidět, z výrazu na levé straně rovnice můžeme jednoduše vytknout x  a celou rovnici tak

převedeme na předchozí případ, kdy máme rovnici zadanou jako součin lineárního a

kvadratického členu.

Příklad 2
Řešte v  rovnici .

Řešení

Nejprve určíme .

Z výrazu na pravé straně rovnice vytkneme x :

Řešení teď rozdělíme na řešení dvou rovnic:  a .

První rovnice je rovnou vyřešená a kořeny druhé určíme vzorečkem:

Ve vzorečku nám ale pod odmocninou vyšlo záporné číslo, diskriminant rovnice

 je záporný, a ta proto nemá žádné reálné kořeny.

Kubická rovnice ze zadání pak má pouze jeden reálný kořen, a to 0 .

Kubické rovnice s celočíselným kořenem
Víme-li, že daná kubická rovnice má celočíselný kořen, můžeme ho zkusit uhádnout. Pokud

bychom totiž hodnotu takového kořenu znali, mohli bychom z kubického čtyřčlenu vytknout

výraz x − k , kde k  by byla hodnota známého kořenu. Tím kubický čtyřčlen převedeme na součin

lineárního a kvadratického členu, což už umíme řešit.

Nalézt tuto hodnotu ale nemusí být vždy úplně jednoduché a nelze postupně dosazovat všechna

celá čísla. Pokud ale kubickou rovnici upravíme na tvar x3 + px2 + qx + r = 0  , kde x  je

neznámá, p, q, r  jsou koeficienty z oboru celých čísel, pak platí, že kořen k  dělí bezezbytku
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koeficient r . Důkaz a další rozvinutí teorie najdete například v Calda [1]. 

Příklad 3
Řešte v  rovnici  o které víte, že má celočíselný kořen.

Řešení

Nejprve rovnici upravíme do tvaru, aby u kubického členu byl koeficient 1 . Takže obě

strany vydělíme 4 .

Dostaneme rovnici .

Víme, že rovnice má celočíselný kořen. To znamená, že tento kořen musí dělit číslo −6 .

Dělitelé −6  jsou tito: , takže kořen bude jeden z těchto čísel.

Postupně je budeme dosazovat do rovnice a zkoušet, který z nich to je. Nakonec zjistíme,

že kořenem je číslo −2 .

Známe-li kořen −2 , vydělíme kubický čtyřčlen lineárním výrazem x + 2 .

Takže kubický výraz na levé straně rovnice se dá nahradit součinem:

.

Zbývá vypočítat, zda existují, a jaké jsou zbývající kořeny. Na první pohled je ale vidět, že

to budou čísla  . Teď už zbývá určit K .

Obecná kubická rovnice
Pokud bychom měli řešit kubickou rovnici, která nespadá do případů uvedených výše, nezbylo by

nám už nic jiného, než použít Cardanovy vzorce. Jejich odvození ale není jednoduché,

vyžaduje znalosti z teorie komplexních čísel a i značný matematický nadhled.

Proto zde najdete jen odkazy na stránky, které se této problematice do hloubky věnují.
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Povídání o kubických rovnicích a Cardanových vzorcích najdete na české Wikipedii, pro řešitele

Korespondenčního semináře KAM MFF UK vznikl tento materiál od Petra Šimečka. Zcela

vyčerpávající pojednání o řešení kubických rovnic, které je ale určeno spíše studentů vysokých

škol, najdete zde. Autora poslední práce se bohužel nepodařilo určit.
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Bikvadratické rovnice

Bikvadratickou rovnicí

nazveme každou rovnici, která se dá ekvivalentními úpravami převést na tvar ax4 + bx2 +

c = 0 , kde x  je neznámá, koeficienty a, b, c   a a ≠ 0 .

Bikvadratické rovnice se řeší pomocí substituce, kdy původní výraz s neznámou x  celý

nahradíme novou neznámou, např. y . V případě bikvadratických rovnic každý výskyt x2  v zadání

rovnice nahradíme y .

Rovnici z definice pomocí substituce upravíme takto:

Tím jsme dostali kvadratickou rovnici s neznámou y , kterou už umíme snadno vyřešit. Pokud

nám vyjdou dva kořeny y1  a y2 , nesmíme zapomenout, že původní rovnici řešíme pro x  a y =

x2 . Musíme proto ještě vyřešit dvě rovnice x2 = y1  a x2 = y2 . Pak teprve získáme všechny

kořeny původní bikvadratické rovnice ax4 + bx2 + c = 0  s neznámou x .

Pokud by rovnice se substituovanou neznámou y  neměla kořeny, pak nebude mít kořeny ani

rovnice původní. Má-li kořeny rovnice s neznámou y , neznamená to ještě, že bude mít kořeny i

původní rovnice.

Příklad 1
Řešte v  rovnici .

Řešení

Zavedeme substituci s = x2  a rovnici převedeme do tvaru:

Speciální rovnice vyšších řádů
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Tu vyřešíme pomocí vzorečku s diskriminantem.

Vyšly nám kořeny  a . Nyní je čas odstranit substituci .

Neboli vyřešíme rovnice  a .

První má kořeny  a druhá žádné reálné kořeny nemá. 

Obdobně se dají řešit trinomické rovnice, jejichž základní tvar je . V

nich zavádíme substituci y = xn , vyřešíme kvadratickou rovnici pro y  a odstraníme substituci. Při

odstraňování substituce totiž budeme řešit binomické rovnice.

Binomické rovnice
Binomické rovnice jsou rovnice ve tvaru xn = k , kde x  je neznámá, k  je libovolné reálné (častěji

spíše komplexní) číslo a n  je přirozený exponent.

Binomické rovnice se nejčastěji řeší v oboru komplexních čísel a pečlivě se jim věnuje diplomová

práce Lenky Svobodové (Šilarové), proto se jim v této práci věnovat nebudeme.

Reciproké rovnice

Reciproká rovnice n-tého stupně

je každá rovnice, která se dá upravit na tvar

kde an ≠ 0  a pro jejíž koeficienty ak; k = 0, 1,..., n-1, n platí:

ak = an−k  ,  pak rovnici nazveme reciprokou rovnicí I. druhu. (kladně

reciprokou rovnicí).

ak = −an−k  , pak rovnici nazveme reciprokou rovnicí II. druhu (záporně

reciprokou rovnicí, někdy též antireciprokou).
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Přirozené číslo n  nazveme stupeň reciproké rovnice.

Příklady
−5x3 + 2x2 + 2x − 5 = 0  je reciproká rovnice I. druhu 3. stupně.

2x4 −x3 − 3x2 − x + 2 = 0  je reciproká rovnice I. druhu 4. stupně.

−4x4 + 2x3 − 2x + 4 = 0  je reciproká rovnice II. druhu 4. stupně. 

Každá reciproká rovnice obsahuje nenulový absolutní člen, proto nemají reciproké rovnice kořen

0 . Má-li reciproká rovnice kořen , pak má za kořen i číslo . 

Postup řešení reciproké rovnice I. druhu

Reciproké rovnice sudého stupně (n=2m; m  ).

Vydělíme obě strany rovnice výrazem xm1.

Z prvního a posledního členu, druhého a předposledního apod. vytkneme jejich

koeficient. Protože máme reciprokou rovnici I. druhu sudého stupně, budou oba

koeficienty stejné.

2.

V rovnici zavedeme substituci .3.

Dostaneme obecnou rovnici m-tého stupně s neznámou y , kterou ale nemusí být

jednoduché vyřešit.

Reciproké rovnice lichého stupně (n=2m + 1; m  ).

Tyto rovnice mají vždy kořen −1 .  Ten si zapíšeme a rovnici vydělíme výrazem x + 1 .

Dostaneme reciprokou rovnici I. druhu sudého stupně 2m .

Příklad 2
Řešte v  rovnici −5x3 + 2x2 + 2x − 5 = 0 .

Řešení
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Máme zadanou reciprokou rovnici I. druhu lichého stupně. Ta má vždy kořen −1 . Ten si

zapíšeme a rovnici vydělíme výrazem x + 1 . 

Dostáváme rovnici −5x2 + 7x − 5 = 0 . To je sice reciproká rovnice I. druhu sudého stupně,

ale také je to kvadratické rovnice, jejíž kořeny lze určit třeba vzorečkem s

diskriminantem.

Vyšel nám diskriminant kvadratické rovnice záporný, proto nebude mít reciproká rovnice

ze zadání už žádné jiné reálné kořeny, kromě prvně nalezené −1 .

Postup řešení reciproké rovnice II. druhu

Tyto rovnice mají vždy kořen 1 ;  dělíme ji tedy výrazem x − 1  (kořen 1  si

zapamatujeme), a vždy získáme reciprokou rovnici I. druhu sudého stupně.

Příklad 3
Řešte v  rovnici −5x5 + 2x4 + x3 − x2 − 2x + 5 = 0 .

Řešení

V zadání máme reciprokou rovnici II. druhu, která má vždy kořen 1 . Zapamatujeme si

tedy tento kořen a obě strany rovnice vydělíme výrazem x − 1 .
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Převedli jsme řešení reciproké rovnice ze zadání na řešení reciproké rovnice I. druhu:

Vydělíme tedy obě strany rovnice výrazem x2  a upravíme na tvar vhodný pro substituci.

Zavedeme substituci , přičemž , a rovnici upravíme.

Vypočteme kořeny y1,2 :

Teď je třeba odstranit substituci v rovnici a z vypočtených kořenů y  získat kořeny x .

Budeme tedy řešit tyto dvě rovnice:
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V obou případech se ale dostaneme k záporným diskriminantům a tudíž neexistují reálné

kořeny, které by řešily rovnici .

Reciproká rovnice ze zadání pak má jen jeden reálný kořen a to 1 , na který jsme přišli

hned na začátku.

V běžné školské praxi se řeší reciproké rovnice obou druhů maximálně pátého stupně, protože

po všech úpravách a substitucích z nich dostaneme řešení kvadratické rovnice, kterou umíme

vyřešit vždy a efektivně. Kdybychom ale stupeň reciproké rovnice navýšili jen třeba na šest,

dostali bychom po substituci kubickou rovnici, jejíž řešení nemusí být vůbec jednoduché.

Více se reciprokým rovnicím věnují v Polák [8] nebo v Kotulková [5]. V první jmenované

publikaci pak najdete i důkazy zde používaných tvrzení.
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Zadání testu
Zde připravený test má ověřit, jak úspěšně jste si vedli při studování předchozích kapitol

věnovaných iracionálním rovnicím a nerovnicím, rovnicím a nerovnicím s absolutními hodnotami a

parametrem a rovnicím vyšších řádů.

Test je časově omezený a je bodován. Za každou správnou odpověď získáte dva body, za

špatnou odpověď jeden bod ztratíte. U každé otázky může být více správných odpovědí,

minimálně však jedna.

Odpovídejte kliknutím na symbol  za nabídkou odpovědi, která je podle vás správná. Zobrazí

se vám okamžitě vyhodnocení vaší odpovědi s případným komentářem. Test můžete předčasně

ukončit i před uplynutím časového limitu kliknutím na tlačítko "ukončit" na konci tabulky.

Po ukončení testu si můžete znovu prohlédnout vámi vybrané odpovědi, ale správnost dalších

možností se nezobrazí. Vaše aktuální skóre můžete sledovat v prvním řádku tabulky, kde také

najdete časový odpočet.

Hodně štěstí.

..:ZAČÍT TEST:..

Test
1. Určete množinu všech kořenů K  pro nerovnici |x − 3| ≤ 5  řešenou v .

a) 

b)

c) 

2. Která z nabízených rovnic, či nerovnic má K = {1} ?

Test na speciální rovnice
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a) Řešte v : |z + 9| = 10

b) Řešte v : |z − 5| = 4

c) Řešte v : |z − 1| ≤ 0,5

3. Pro jakou hodnotu reálného parametru t  je řešením rovnice 2(x + 4) = t(2t − x)  jakékoliv

reálné číslo?

a) t = −1

b) t = 2

c) pro všechna t 

4. Pro jakou hodnotu reálného parametru n  nemá rovnice 2nx + 2x = n + 2  žádné řešení?

a) n = 1

b) takové n  neexistuje

c) n = −1

5. Určete množinu všech kořenů K  pro rovnici r3 + r2 − 2r > 0  řešenou v .

a) 

b) 

c) 

6. Určete množinu všech kořenů K  pro rovnici y4 − 5y2 + 4 = 0  řešenou v .

a) K = {1; −1}

b) K = {4; −4}

c) K = {1; −1; 4; −4}

7. Určete množinu všech kořenů K  pro nerovnici |x2 − 4| ≤ − 2  řešenou v .

a) K = 

b) K = 

c) K = (-2; 2)

..:UKONČIT:..
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Soustavy rovnic
V této kapitole se budeme věnovat soustavám dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.

Pokud příklad obsahuje více rovnic, či nerovnic, které mají platit zároveň, říkáme, že řešíme

soustavu rovnic, či nerovnic. Tyto soustavy pak budou zpravidla obsahovat i více

neznámých, než jen jednu . Na střední škole se nejčastěji budeme setkávat s příklady, kdy si

počet rovnic a počet neznámých v nich odpovídá.

V této práci jsme si už ukázali soustavy dvou lineárních nerovnic s jednou neznámou a ve stejné

kapitole jsme i rozebírali význam soustavy lineárních nerovnic s více neznámými.

Při řešení soustav rovnic budeme potřeboval ovládat ekvivalentní úpravy soustavy rovnic, se

kterými jsme se již seznámili v úvodu této práce.

Soustavy 2 rovnic s 2 neznámými
Při řešení soustav rovnic budeme soustavu převádět ekvivalentními úpravami na základní tvar:

,

kde x, y  jsou neznámé a koeficienty a1, a2, b1, b2, c1, c2 .

Z tohoto tvaru lze získat řešení různými metodami, které si představíme níže.

Soustavy dvou lineárních rovnic s dvěma neznámými mají nejčastěji právě jedno řešení (jednu

uspořádanou dvojici čísel).

Některé soustavy mají nekonečně mnoho řešení. To jsou takové soustavy, ve kterých mohu

alespoň jednu rovnici převést ekvivalentními úpravami na rovnici 0 = 0 . 

Soustavy dvou rovnic také nemusí mít žádné řešení. Takové soustavy poznáme tak, že alespoň

jednu rovnici ekvivalentními úpravami převedeme na tvar nepravdivé rovnosti, např.: 0 = 4 . 

Řešíme soustavu se dvěma neznámými, a tak se potřebujeme v zadání dozvědět, jakých hodnot

mohou nabývat obě tyto neznámé. Nebude nám tedy již stačit zadání: "Řešte v ". Budeme se

Soustavy 2 lineárních rovnic s 2
neznámými
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tedy potkávat se symbolem pro kartézský součin množin , který zde nebudeme vysvětlovat,

ale objasníme si, co pro nás při řešení soustav bude znamenat konkrétně.

Interpretujeme zápisy:

Řešte v  (též zapisováno jako ) – znamená to, že obě neznámé mohou být reálná čísla

Řešte v  – znamená to, že abecedně první neznámá může nabývat pouze reálných

kladných hodnot, zatímco abecedně druhá pouze reálných záporných hodnot.

Řešte v  – znamená to, že obě neznámé mohou nabývat jen celých hodnot

bez nuly.

Metody řešení soustav lineárních rovnic

Sčítací metoda

Sčítací metoda využívá porovnání součtu výrazů na levých a pravých stranách obou rovnic za

účelem vyrušení jedné neznámé. Tím získáme jednu rovnici s jednou neznámou. Podrobný

postup si ukážeme na následujícím příkladu.

Příklad 1
Řešte v  soustavu rovnic

Řešení

Nejprve určíme O  a D . Obor řešení máme zadán jako . V zadání jsou všechny výrazy

platné v  a tedy: .

Chceme-li soustavu řešit sčítací metodou, je třeba, aby koeficienty u jedné neznámé v

první i ve druhé rovnici byla opačná čísla. Jinak tato metoda nemá smysl. V zadané rovnici

je tato podmínka splněna u neznámé y .

Sestavíme tedy rovnici, kde na levé straně bude součet levých stran obou rovnic a na

pravé straně bude součet pravých stran obou rovnic ze zadání. 

Pokud tuto rovnici totiž upravíme, vypadne nám z ní neznámá y  a můžeme vypočítat x :
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Známe-li x , dosadíme tuto hodnotu do libovolné rovnice v zadání a dopočteme y .

Pak už jen zapíšeme K .

 

Dosazovací metoda

Dosazovací metodu si opět nejlépe představíme na příkladu.

Příklad 2
Řešte v  soustavu rovnic

Řešení

Při dosazovací metodě je vhodné mít u jedné neznámé v rovnici koeficient 1 . Tu si pak

vybereme a ekvivalentními úpravami upravíme rovnici tak, abychom vybranou neznámou

osamostatnili na jedné straně rovnice. V zadání tomu vyhovuje neznámá s  v první rovnici.

 

Nyní výraz, který máme na pravé straně této rovnice dosadíme do druhé rovnice  místo

neznámé s . Získáme tím zase jednu rovnici s jednou neznámou, kterou vyřešíme.

Další postup už je stejný jako u sčítací metody, jen tentokrát nemusíme vypočtenou

hodnotu t  dosazovat do rovnice v zadání, ale můžeme ji dosadit do rovnice ,

ze které jednodušeji vypočteme s .
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Opět zapíšeme K .

Obě tyto metody jsou univerzální, ale některé soustavy se lépe řeší sčítací, jiné dosazovací

metodou. Kdy je výhodné tyto metody použít je zmíněno na začátku obou vzorových příkladů.

Existují i další metody řešení soustav, ale s těmi se seznámíme až v dalších kapitolách, protože

se uplatňují především u soustav více rovnic s více neznámými.

Řešené příklady

Příklad 3
Řešte v  soustavu rovnic:

Řešení

Mohli bychom řešit soustavu pomocí jakékoliv výše uvedené metody, ale zkusíme něco

jiného. Vynásobíme obě strany první rovnice dvěma:

Dostali jsem nyní soustavu dvou rovnic, které mají stejné levé strany, ale na pravé straně

jsou jiná čísla. Je zřejmé, že tato soustava nebude mít žádné řešení, protože neexistují

taková čísla, která by tyto podmínky splnila.

Proto: .

Příklad 4
Řešte v  soustavu rovnic:
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Řešení

O = D = 

Nejprve si celou soustavu upravíme do základního tvaru:

Dostali jsme soustavu, kde není úplně zřejmé, kterou z výše uvedených metod použít. Je

tedy jedno jakou zvolíme, proto vybereme třeba dosazovací.

Z první rovnice vyjádříme neznámou y :

Vyjádření y  dosadíme do druhé rovnice a vypočteme x :

Ještě dopočítáme y , a to dosazením do vyjádření y  z první rovnice:

Hodnota y  nám vyšla záporná, ale my celou soustavu řešíme v . Proto toto

řešení nemůžeme uznat, a tedy tato soustava v daném O  nemá žádné řešení.

Proto 
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Řešení soustav tří rovnic s třemi
neznámými
Stejně jako u řešení soustav dvou rovnic s dvěma neznámými, musíme u příkladů se třemi

neznámými rozšířit obor řešení O . Soustavy budeme tedy standardně řešit v  (častěji

se užívá zkrácený zápis ) a řešením budou uspořádané trojice.

Použití sčítací a dosazovací metody
Obě metody, se kterými jsem se seznámili v předchozí kapitole, se dají použít i pro řešení

soustav tří lineárních rovnic s třemi neznámými. V praxi se ale moc nepoužívají, protože jsou

poměrně zdlouhavé. Jejich použitím se soustava tří rovnic se třemi neznámými převede na

soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, kterou pak řešíme nějakou z těchto dvou metod, a

získané dva kořeny pak dosadíme do libovolné rovnice v zadání a dopočte třetí.

Sčítací metoda

Použití sčítací metody spočívá ve vhodném sečtení dvou různých dvojic rovnic tak, abychom z

těchto dvou součtů získali dvě rovnice jen s dvěma neznámými.

Ukázka 1
Začneme-li řešit soustavu rovnic

sčítací metodou, můžeme sečíst první rovnici se druhou a druhou rovnici se třetí. Tímto

součtem získáme soustavu dvou rovnic s neznámými x  a z , protože y  se navzájem

vyruší:

Soustavy 3 lineárních rovnic s 3
neznámými
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A tuto soustavu už umíme vyřešit třeba sčítací, nebo dosazovací metodou…

Dosazovací metoda

Řešení soustavy dosazovací metodou spočívá ve vyjádření libovolné neznámé z jedné rovnice a

následném dosazení tohoto vyjádření za onu neznámou do zbylých dvou rovnic. Tím z těchto

dvou rovnic uděláme soustavu dvou rovnic pro dvě neznámé.

Ukázka 2
Začneme-li opět řešit soustavu rovnic

tentokrát dosazovací metodou, vyjádříme si třeba z druhé rovnice neznámou x :

a toto vyjádření dosadíme za x  do první i třetí rovnice  a dostaneme soustavu 2 rovnic

s dvěma neznámými:

Tu zase můžeme dále řešit sčítací, nebo dosazovací metodou…

Srovnávací (komparační) metoda
Srovnávací metoda je podobná dosazovací metodě. Ze všech tří rovnic si vyjádříme jednu a tu

samou neznámou. Tato vyjádření mezi sebou vhodně porovnáváme. Vše podrobněji ukážeme

na příkladu.

Příklad 1
Řešte v  soustavu rovnic

Řešení

Nejprve určíme O = D = .
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Z každé rovnice vyjádříme třeba neznámou x :

Z těchto tří vyjádření nyní sestavíme dvě rovnice. Vezmeme třeba vyjádření x  z první a

druhé rovnice, které porovnáme mezi sebou. Totéž určíme z první a třetí rovnice.

Dostaneme soustavu dvou rovnic pro dvě neznámé, které rovnou upravíme

Náhodou se nám podařilo sestavit takové rovnice, že nám obě poskytly rovnou hodnoty

pro y i z . Alespoň teď nemusíme řešit soustavu sčítací, nebo dosazovací metodou.

Dopočteme tedy ještě x , dosazením do vyjádření x  z první rovnice.

Pak už jen zapíšeme K , jako množinu obsahující uspořádanou trojici:

Gaussova eliminační metoda
Tato metoda je jedna z nejvhodnějších pro řešení soustav více rovnic o více neznámých. Někdy

má samozřejmě soustava tvar, že je výhodnější použít některou z výše uvedených metod, ale

pokud byste se chtěli naučit jen jednu univerzální metodu, je Gaussova eliminace to pravé.

Navíc oproti jiným metodám má výhodu, že se dá velmi efektivně použít i na soustavy více

rovnic než tří, což pro ostatní metody už neplatí. Metoda je pojmenována po Carlu Friedrichu

Gaussovi, významném německém matematikovi.

Tato metoda spočívá v úpravě dané soustavy na tzv. trojúhelníkový tvar, který vypadá pro

soustavu tří rovnic takto:

první rovnice obsahuje povinně první neznámou, ostatní

libovolně
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druhá rovnice neobsahuje první neznámou, druhou povinně,

třetí libovolně

třetí rovnice obsahuje povinně třetí neznámou, první a druhou

ne.

Máme-li totiž soustavu upravenou do trojúhelníkového tvaru, není již problém dopočítat kořeny

pro jednotlivé neznámé. Z poslední rovnice získáme hodnotu poslední neznámé, tu dosadíme do

druhé rovnice a vypočteme hodnotu druhé neznámé a obě hodnoty pak dosadíme do první

rovnice a dopočítáme poslední neznámou.

Postup Gaussovy eliminační metody

Rovnice uspořádáme tak, aby v první rovnici u první neznámé byl nenulový koeficient. 1.

K 2. a 3. rovnici přičteme takový násobek první rovnice, abychom v jejich součtu

eliminovali členy s první neznámou.

2.

Druhou a třetí rovnici uspořádáme tak, aby druhá rovnice měla nenulový koeficient u

druhé neznámé.

3.

K 3. rovnici přičteme takový násobek druhé rovnice, abychom v jejich součtu eliminovali

členy s druhou neznámou.

4.

Tento postup jen efektivně využívá ekvivalentní úpravy soustavy rovnic, proto jej nebudeme

více rozebírat a rovnou si jej ukážeme v praxi.

Příklad 2
Řešte v  soustavu rovnic:

Řešení

Nejprve určíme O = D = .

Jako první krok zpřeházíme rovnice tak, aby u x  v první rovnici byla jednička. To splňuje

druhá rovnice a tak ji prohodíme s první rovnicí.
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Na místo druhé rovnice pak napíšeme mínus čtyřnásobek první rovnice sečtený s druhou

rovnicí. Místo třetí rovnice napíšeme sečtený mínus dvojnásobek první rovnice s třetí.

Abychom v druhé rovnici u y  měli jedničku, prohodíme druhou a třetí rovnici, a ještě

novou druhou rovnici vynásobíme −1 .

Místo třetí rovnice pak zapíšeme součet původní třetí rovnice s dvojnásobkem druhé.

Máme soustavu upravenou do trojúhelníkového tvaru a zbývá už jen dopočítat hodnoty

pro jednotlivé neznámé.

Z poslední rovnice snadno určíme, že . Tuto hodnotu pak dosadíme do druhé

rovnice a dopočítáme y  a pak pomocí první rovnice i x .

Soustava má právě jedno řešení, uspořádanou trojici [1; 1; 2] , a tak můžeme zapsat K .

Gaussova eliminační metoda, stejně jako srovnávací metoda, se dá samozřejmě použít i pro

soustavy dvou rovnic pro dvě neznámé. Ale tam většinou použití sčítací, nebo dosazovací

metody vede k výsledku rychleji.
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Soustavy lineární a kvadratické rovnice
Tyto soustavy se nejčastěji řeší dosazovací metodou. Z lineární rovnice si vyjádříme jednu

neznámou, a toto vyjádření dosadíme do rovnice kvadratické. Pokud získaná kvadratická rovnice

bude mít dva kořeny, nesmíme zapomenout k oběma dopočítat hodnotu druhé neznámé. 

Příklad 1
Řešte v  soustavu rovnic.

Řešení

.

Z první rovnice si vyjádříme neznámou x :

Toto vyjádření dosadíme do druhé, kvadratické, rovnice, kterou vyřešíme:

Pro obě hodnoty y  dopočítáme x :

Pak už jen zapíšeme K .

Soustavy rovnic s alespoň
jednou kvadratickou
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Soustavy dvou kvadratických rovnic
Pro řešení soustavy dvou kvadratických rovnic se už nedá napsat univerzální postup řešení. Vše

záleží na složitosti zadání, protože někdy nám stačí k vyřešení soustavy sčítací metoda. Jindy,

pokud je alespoň v jedné rovnici jedna neznámá pouze v první mocnině, můžeme jí z této

rovnice vyjádřit a použít metodu dosazovací. V dalších případech je řešení záležitostí různých

triků a nápadů řešitele.

Ukážeme si alespoň první dvě varianty.

Příklad 2
Řešte v  soustavu rovnic:

Řešení

Tentokrát použijeme sčítací metodu. Předtím je ale potřeba soustavu trochu upravit.

Pro každou získanou hodnotu x  dopočteme y  dosazením do první rovnice v zadání.

Pro x1 = 10 :

Měli bychom poznat, že stejný výpočet bychom prováděli i pro x1 = −10  a získali bychom

stejné hodnoty y :



153

Teď už můžeme zapsat K . Pozor, tentokrát rovnici řeší 4 uspořádané dvojice!

Příklad 3
Řešte v  soustavu rovnic:

Řešení

Tuto rovnici budeme řešit dosazovací metodou. Vyjádříme si z první rovnice x :

Při tomto vyjadřování x  jsme ale prováděli neekvivalentní úpravu. Dělili jsme obě strany

rovnice výrazem, který by mohl být nulový. Můžeme tedy další postup provádět jen pro y

≠ −1 . Tím bychom ale mohli přijít o nějaké řešení, a tak si raději v zadání ověříme, že pro

y = −1  neexistuje takové x , aby tato dvojice řešila soustavu:

Dosadíme y = −1  do druhé rovnice a vypočteme, že x = −56 . Naštěstí ale dvojice [−56;

−1]  první rovnici v soustavě neřeší, a tak můžeme pokračovat dál v dosazovací metodě s

tím, že jsme o žádné řešení nepřišli.

Nyní vyjádření x  dosadíme do druhé rovnice:

Vypočteme y :
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Zpětným dosazením do vyjádření x  z první rovnice vypočítáme také x .

Na závěr zapíšeme .
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Úlohy k opakování

Úloha 1
Řešte v  soustavu rovnic:

O = D = 

Převedeme ekvivalentními úpravami obě rovnice na základní tvar.

Před použitím sčítací metody si obě rovnice v soustavě ještě trochu upravíme.

Dosadíme vypočtenou hodnotu x  do první rovnice těsně před sečtením rovnic.

Z vypočtených hodnot x  a y  vytvoříme uspořádanou dvojici a zapíšeme K .

Soustavy rovnic – úlohy



156

Úloha 2
Řešte v  soustavu rovnic

O = D = 

Při řešení této soustavy Gaussovou eliminační metodou necháme první rovnici tak jak je

zadána. Její koeficient u x  je 1  a to se nám hodí.

Vypočteme nejprve hodnotu z , pak y , a na závěr x .

z = 3

Úloha 3
Řešte v  soustavu rovnic:

O = D = 
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Kdybychom chtěli z druhé rovnice vyjádřit třeba x , museli bychom celou rci vydělit y .

Hodnota proměnné y  by ale mohla být nulová a dělit rovnici nulou je zakázaná úprava.

Rozdělíme tedy řešení soustavy do dvou větví.

Pro y = 0  nemůžeme druhou rovnici vydělit y , ale všimneme si, že soustava nemá žádné

řešení. Po dosazení této hodnoty za y  do druhé rce, získáme rci 0x = 210 , která nám tvrzení

o neřešitelnosti této soustavy potvrzuje.

Je-li y ≠ 0 , pak z druhé rovnice můžeme vyjádřit x  a dosadit ho do první rovnice

Získali jsme bikvadratickou rci, která se nejlépe řeší substitucí [y2 = t]

Vypočtené hodnoty t  dosadíme zpět do předpisu substituce a vypočítáme příslušná y .

Pro vypočtené hodnoty y  dopočteme příslušná x  dosazením do druhé zadané rce.

pro y = 15 pro y = −15 pro y = 14 pro y = −14

V množině všech řešení dané soustavy K  nakonec budou čtyři uspořádané dvojice.
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Testíky
Klikněte na otazník u odpovědi, o které myslíte, že je dobře, a smajlík vám prozradí, zda jste

odpověděli správně. U každého příkladu je jen jedna správná možnost.

Určete kolik má daná soustava řešení v :

 soustava nemá žádné řešení

 soustava má právě jedno řešení

 soustava má nekonečně mnoho řešení

Určete kolik má daná soustava řešení v :

 soustava nemá žádné řešení

 soustava má právě jedno řešení

 soustava má nekonečně mnoho řešení

Určete kolik má daná soustava řešení v :

 soustava nemá žádné řešení

 soustava má právě jedno řešení

 soustava má nekonečně mnoho řešení

Určete kolik má daná soustava řešení v :

 soustava nemá žádné řešení

 soustava má právě jedno řešení

 soustava má nekonečně mnoho řešení

Řešení dalších úloh si můžete vyzkoušet v testu v následující kapitole.
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Zadání testu
Zde připravený test má ověřit, jak úspěšně jste si vedli při studování předchozích kapitol

věnovaných soustavám rovnic.

Test je časově omezený a je bodován. Za každou správnou odpověď získáte dva body, za

špatnou odpověď jeden bod ztratíte. U každé otázky může být více správných odpovědí,

minimálně však jedna.

Odpovídejte kliknutím na symbol  za nabídkou odpovědi, která je podle vás správná. Zobrazí

se vám okamžitě vyhodnocení vaší odpovědi s případným komentářem. Test můžete předčasně

ukončit i před uplynutím časového limitu kliknutím na tlačítko "ukončit" na konci tabulky.

Po ukončení testu si můžete znovu prohlédnout vámi vybrané odpovědi, ale správnost dalších

možností se nezobrazí. Vaše aktuální skóre můžete sledovat v prvním řádku tabulky, kde také

najdete časový odpočet.

Hodně štěstí.

..:ZAČÍT TEST:..

Test

1. Která z nabízených soustav má množinu všech řešení K = {[2; 1]} ?

a) 

b) 

c) 

2. Určete kolik má daná soustava 2 rovnic v  řešení:

Test na soustavy rovnic
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a) jedno

b) dvě

c) čtyři

3. Která z nabízených soustav nemá žádné řešení?

a) 

b) 

c) 

4. Určete množinu všech kořenů K  pro soustavu dvou rovnic řešenou v :

a) K = {[3; 2]}

b) K = {[0; 1]}

c) K = {[4; 0]}

5. Která z nabízench soustav tří rovnic je ekvivalentní se soustavou:

a) 

b) 

c) 

6. Určete množinu všech kořenů K  pro soustavu dvou rovnic řešenou v :

a) K = {[2; −1; −1;]}

b) K = {[0; 1; −1;]}
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c) K = {[1; −1; 0;]}

7. Určete množinu všech kořenů K  pro soustavu dvou rovnic řešenou v :

a) K = {[1; 1]}

b) rovnice má  řešení

c) K = 

..:UKONČIT:..
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Odkazy na podobně zaměřené stránky
Všechny odkazy uvedené na těchto stránkách jsou aktuální k době vydání tohoto webu. Bohužel

není možné zajistit jejich funkčnost trvale, proto se autor předem omlouvá, pokud po nějaké

době přestanou tvůrci odkázaných stránek své weby provozovat, nebo je přesunou na jinou

adresu.

Matematika polopatě

.:odkaz:.

Web tvořený Lukášem Havrlantem. Dle autorových slov se jeho stránky snaží být jakousi on-line

učebnicí matematiky, kde by neměli mít problém i ti, kteří s matematikou nejsou zrovna

kamarádi.

e-Matematika

.:odkaz:.

Webový projekt Petra Husara s dvěma druhy článků. V sekci "Jak řešit" je ukázáno, jak vyřešit

konkrétní typ matematického příkladu. Druhá kategorie „Příklady“ pak obsahuje řešené příklady.

Algebraické rovnice

.:odkaz:.

Webová stránka od J. Tichavského obsahuje ve zkratce teorii o řešení lineárních a kvadratických

rovnic, ale na rozdíl od ostatních webů pokračuje dál a zabývá se řešením obecných

algebraických rovnic.

Anglické stránky

Odkazy a literatura
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Math.com
.:odkaz:.

Stránky Hotmath.com se věnují obsáhlému procvičování různých rovnic a nerovnic.

VirtualMathLab – College Algebra
.:odkaz:.

Rozsáhlý web věnovaný pouze středoškolské algebře s mnoha řešenými příklady,

komentovanými videy a testy.

Hotmath
.:odkaz:.

Tento server z oblasti rovnic a nerovnic nabízí velmi pěkné stránky, které jsou ale určeny spíše

žákům základních škol.

Odkazy na stránky s navazujícím obsahem

Webové stránky určené pro výuku funkcí na
střední škole

.:odkaz:.

Jak již název napovídá slouží tyto stránky k výuce funkcí. Vytvořil je jako diplomovou práci na

Katedře didaktiky matematiky MFF UK v roce 2007 Jaroslav Richter. V návaznosti na tuto

práci tam můžete najít návody na sestrojení grafů lineárních a kvadratických funkcí stejně jako

grafů funkcí s absolutními hodnotami. Ty se pak dají využít při grafickém řešení rovnic a

nerovnic.

Komplexní čísla ve výuce matematiky na střední
škole s využitím internetu

.:odkaz:.

Webové stránky věnované výuce komplexních čísel na středních školách od Lenky
Svobodové (Šilarové) vytvořené jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky

MFF UK v roce 2006. Kromě jiného se podstatně věnují rovnicím řešeným v komplexním oboru a

zejména binomické rovnici.
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Program pro výuku funkcí ve středoškolské
matematice

.:odkaz:.

Program vytvořený Danielem Míčou jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky

MFF UK v roce 2005 pro výuku funkcí na střední škole. Program nejen umí zobrazovat grafy

většiny probíraných funkcí, ale umožňuje i dynamickou změnu koeficientů, a tím sledování

závislosti tvaru grafu funkce na hodnotě koeficientů. V této práci byl využit jako zdroj všech

obrázků grafů kvadratických funkcí pro potřeby grafického řešení kvadratických nerovnic.
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7. Nakládání s prací 
Souhlasím s vystavením své práce na webových stránkách Katedry didaktiky 
matematiky MFF UK v Praze. Dále souhlasím s jejími pozdějšími úpravami za 
účelem jejího zapojení do struktury matematického portálu, který vznikne 
z této a podobných diplomových prací, který vytvoří a bude spravovat právě a 
jedině Katedra didaktiky matematiky MFF UK, či osoba jí pověřenou. 

Jaromír Gloc 
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8. Závěr 
Diplomová práce „Rovnice a nerovnice ve středoškolské matematice s 
využitím internetu“ vznikla z potřeby připravit pro české studenty středních 
škol nějaký alternativní materiál pro studium řešení rovnic a nerovnic.  

Za tři roky, kdy práce vznikala, se na českém i anglickém webu objevilo 
mnoho nových výukových stránek, z nichž každá o něco zvedla úroveň těchto 
studijních materiálů. Už i na českých webových stránkách se objevuje 
používání dynamických prvků pro zpestření stránek a větší zapojení čtenářů. 
Také doprovodná grafika i učební texty se soustavně zlepšují. 

Tato práce jde ale ještě dál. Předkládá komplexní web věnovaný jedné partii 
matematiky. Takový na českém internetu doposud nebyl. Množství 
interaktivních prvků a učebních textů vysoce přesahuje běžný český standard. 
Jediné, co ji diskriminuje, ve srovnání s anglicky psanými prácemi, je použití 
právě českého jazyka, což na druhou stranu jistě ocení čeští studenti. V 
některých tématech možná tato práce zaostává hloubkou zpracování za 
klasickými učebnicemi, ale vynahrazuje to právě interaktivitou a zajímavostí 
podání. Společně s učebnicemi pak může tvořit vhodně se doplňující studijní 
materiály každého studenta. 

Díky současnému a doufám, že i budoucímu provázání této práce s 
podobnými, které vznikly a ještě vzniknou na Katedře didaktiky matematiky 
MFF UK, pomalu vzniká výukový matematický portál, který kvalitně provede 
české studenty celým spektrem středoškolské matematiky. 


