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Matematika – premostenie vedomostí  
Č asť 2e – Funkcie - u vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Úloha. Pacientovi sa injekčne podáva určitý liek. Koncentráciu aktívnej zložky v krvi pacienta možno 

opísať ako funkciu času. Graf tejto funkcie je znázornený nižšie. 

 

a) Akú hodnotu nadobúda koncentrácia aktívnej zložky po 1 hodine od aplikácie? 

b) V akom čase po vpichnutí injekcie dosiahne koncentrácia najvyššiu hodnotu? 

c) V akom čase dosiahne koncentrácia hodnotu 150 mg/l. 

d) V akom čase koncentrácia klesá najrýchlejšie? 

1. Funkcie - úvod 
 

Funkcia je spôsob, ako popísať vzťahy medzi dvoma množinami čísel, pričom každému prvku z prvej 

množiny je priradený najviac jeden prvok z druhej množiny. V školskej matematike možno nájsť 

nasledujúcu definíciu funkcie (presnejšie reálnej funkcie reálnej premennej, tj. funkcie, ktorá reálnym 

číslam priradí reálne čísla): 

Definícia.  Ak je každému prvku  𝑥 ∈ ℝ  priradený práve jeden prvok  𝑓(𝑥) ∈ ℝ,  toto priradenie 

nazývame reálna funkcia reálnej premennej; symbolicky označujeme  𝑓: ℝ → ℝ.  𝑥  sa nazýva argument 

alebo nezávislá premenná,  𝑓(𝑥) sa nazýva funkčná hodnota alebo závislá premenná. 

Často sa stáva, že daná funkcia nemusí priradiť  každému  reálnemu číslu nejakú hodnotu. To znamená, 

že máme funkciu  𝑓: 𝐴 → 𝐵,  pričom   𝐴 ⊆ ℝ  a súčasne   𝐵 ⊆ ℝ.  Množinu  𝐴  nazývame definičným 

oborom funkcie  𝑓,  množinu  𝐵  zas oborom hodnôt funkcie  𝑓. 

Pri skúmaní reálnych funkcií používame aj nasledovné pojmy: 

Definícia.  Nech  𝑓: 𝐴 → ℝ  je reálna funkcia. Množinu  𝐼𝑓  všetkých funkcčných hodnôt priradených 

prvkom  𝑥 ∈ 𝐴  nazývame obrazom množiny  𝐴;  píšeme  𝐼𝑓 = {𝑓(𝑥) ∈ ℝ|𝑥 ∈ 𝐴}.  Množinu  𝐺𝑓   bodov 

tvaru  𝐺𝑓 = {(𝑥, 𝑓(𝑥)) ∈ ℝ2|𝑥 ∈ 𝐴}  nazývame grafom funkcie  f. 

 



Keďže každú usporiadaná dvojica reálnych čísel môže byť znázornená ako bod v súradnicovom 

systéme, graf funkcie môže byť tiež znázornený ako množina bodov v súradnicovej sústave. 

V školskej matematike sa štúdium funkcií zvyčajne obmedzuje len na reálne funkcie jednej reálnej 

premennej. Ale vyššie uvedené termíny možno zovšeobecniť na opis vzťahov medzi ľubovoľnými 

dvoma množinami. 

Definícia.  Nech  𝐴  a  𝐵  sú množiny. Ak je každému prvku  𝑥 ∈ 𝐴  priradený práve jeden prvok  𝑓(𝑥) ∈

𝐵,  tento vzťah sa nazývame funkcia; symbolicky zapisujeme  𝑓: 𝐴 → 𝐵. Hodnota  𝑥  sa nazýva argument 

alebo nezávislá premenná, 𝑓(𝑥)  sa nazýva funkčná hodnota alebo závislá premenná. A sa nazýva 

doména funkcie, B sa nazýva kodoména funkcie. 

Na univerzitách pri štúdiu matematiky možno spomínané pojmy ďalej zovšeobecňovať – či už ako 

komplexné funkcie (kde  𝐴  a/alebo  𝐵  sú podmnožiny komplexných čísel), prípadne spoznáme 

viacrozmerné reálne funkcie (kde  𝐴  a/alebo  𝐵  sú podmnožiny  ℝ2,  ℝ3 alebo  ℝ𝑛 ). Štúdium funkcií 

tiež nie je obmedzené na množiny čísel (resp. dvojíc, trojíc, ... n – tíc čísel). Je tiež možné študovať 

funkcie definované na súboroch geometrických objektov (topológia) alebo funkcie dané na súboroch 

funkcií (funkcionálna analýza). 


