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1. LINEÁRNÍ FUNKCE 

1.1  ÚVOD DO LINEÁRNÍ FUNKCÍ 

Pokud nastoupíme do taxi v New Yorku, počítadlo okamžitě ukáže $3.30; jedná se o základní 

taxu v okamžiku, kdy taxikář aktivuje taxametr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K nástupní sazbě taxametr přidá každou míli částku $2.50.   

 

Celková cena jízdného tak závisí na mílích, které urazíme v taxíku. Nejprve si označme 

proměnné: m … počet ujetých mílí, C … celkové náklady v dolarech jako funkce mílí: C(m).  

Víme zcela určitě, že 30.3)0( C . Protože každá ujetá míle znamená $2.50 jízdného, pak první 

míle stojí: 

C (1) = 3.30+2.50 = 5.80  

Pokud ujedeme další míli, k jízdému se přidá dalších $2.50: 

C (2) = 3.30+2.50+2.50 = 3.30+2.50(2) =8.30 

Pokud ujedeme třetí míli, cena jízdného vzroste o další $2.50: 10.80 

Z toho můžeme vysledovat vzorec a dospějeme k závěru, že pokud ujedeme m mílí, pak 

C (m) = 3.30+2.50m   

Následující tabulka přehledně uvádí nárůst jízdného s každou ujetou mílí. 

m 0 1 2 3 

C(m)  3.30 5.70 8.10 10.50 

 



Chceme-li převést tuto funkci C (m) = 3.30+2.50m  do grafické podoby, vidíme, že tvoří 

přímku (linii), odtud také její označení: lineární funkce.  

Jak budeme graf sestrojovat? Pokud neujedeme žádnou míli, bude cena $3,30, na grafu 

vyneseme bod se souřadnicemi (0; 3,30).  Jedná se o průsečík s vertikální osou.  Graf funkce 

roste (zleva doprava), protože s každou mílí rostou náklady o $2,50; tato sazba zůstává 

neměnná.  

Můžeme také říct, že lineární funkce je taková funkce, jejímž grafem je přímka. Lineární funkce 

mohou být vždy zapsány ve formě:  

mxbxf )(  

nebo  

bmxxf )( ; 

kde:  

 b je tzv. absolutní hodnota funkce a m je lineární koeficient, který vyjadřuje konstantní míru 

změny funkce (směrnice funkce).   

 

Znaménko směrnice funkce určuje, zda je funkce rostoucí či klesající. 

mxbxf )(  

Je rostoucí funkce, pokud:  

0m   

 

mxbxf )(  

Je klesající funkce, pokud: 

0m  

Pokud 

0m   

míra změny je 0 a funkce se nazývá konstantní: 

( ) 0f x b x b    

Grafem je horizontální přímka procházející bodem (0; b). 

 

Máme-li dva argumenty funkce 𝑥1a 𝑥2 a dvě odpovídající funkční hodnoty 𝑦1a 𝑦2,  nebo 

množinu bodů [𝑥1, 𝑦1] a [𝑥2, 𝑦2] a chceme-li najít lineární funkci, která těmito dvěma body 

prochází, můžeme směrnici m dopočítat následujícím způsobem: 



𝑚 =
𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 𝑦

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 𝑥
=

Δ𝑦

Δ𝑥
=

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

Míra změny lineární funkce se tedy nazývá směrnicí přímky. 

Pokud preferujeme zápis funkce 𝑦1 = 𝑓(𝑥1) a 𝑦2 = 𝑓(𝑥2), můžeme směrnici zapsat  

   2 1
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Dvě přímky jsou rovnoběžné, pokud se jejich směrnice rovnají (nebo pokud jsou obě přímky 

vertikální). Jinými slovy, jsou-li dány dvě lineární funkce 𝑓(𝑥) = 𝑏1 + 𝑚1𝑥 a 𝑔(𝑥) = 𝑏2 +

𝑚2𝑥, přímky budou rovnoběžné, pokud: 

21 mm   

Přímky budou kolmé, jestliže: 

121 mm , 

a tedy  

1

2

1

m
m




 

 

Můžeme říci, že směrnice kolmice k dané přímce je „záporná převrácená hodnota“ směrnice 

dané přímky. 

 

Dvě přímky se protnou, pokud nejsou rovnoběžné. Protnou se v bodě, jehož x-ovou souřadnici 

nalezneme jako řešení rovnice 

)()( xgxf   

 

Stejně jako v předchozích případech využíváme otevřenou video knihovnu Khan Academy pro 

další užitečné příklady lineárních: 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3  

Současně můžeme využít i aplikaci MapCityMath: https://mathcitymap.eu/en/ pro 

další příklady aplikace těchto znalostí v reálném prostředí.  

 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://mathcitymap.eu/en/


1.2 MODELOVÁNÍ S VYUŽITÍM LINEÁRNÍCH FUNKCÍ 

Jak jsme uvedli v předchozím textu, řešení reálných problémů spojených s lineárními 

rovnicemi a tedy i lineárními funkcemi je pro mnohé studenty velmi obtížné. Modelování však 

vyžaduje i jiné kroky, ne vždy zcela „jednoduché“.  

Můžeme je shrnout následujícím způsobem:  

1) Identifikujte veličiny, které se mění, a následně pečlivě zvolte proměnné pro tyto veličiny. 

Pokud je to nutné, načrtněte si obrázek nebo souřadnicovou soustavu. 

2) Pečlivě si přečtěte zadání a najděte důležité informace. Vyhledejte informace o proměnných 

nebo směrnice, resp. významné hodnoty.  

3) Pečlivě si přečtěte zadání, abyste identifikovali to, co hledáme, musíme vyřešit nebo 

interpretovat.  

4) Navrhněte postup řešení z dostupných  informací k tomu, co hledáme.  Často je nutné 

zkontrolovat jednotky, vytvořit tabulku nebo dokonce navrhnout funkci, která by modelovala 

dané zadání.  

5) Pokud je to nutné, navrhněte předpis funkce.  

6) Najděte řešení navržených rovnic.  

7) Ověřte, zda nalezené řešení odpovídá situaci a zda je matematicky správně.  

8) Uveďte své výsledky srozumitelnou formou a ve správných jednotkách. Odpovídejte celou 

větou.  

 

V následujících videích naleznete další zajímavé příklady:  

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

 

Příklady zajímavých aplikací pak naleznete níže.    

[MOOC] Lineární funkce: Karteziánská soustava v praxi: 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2322973  

Mapa představuje souřadnicovou soustavu. Určete dva body, které leží na grafu lineární funkcí 

𝑓(𝑥)  =  2𝑥 +  4. 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2322973


 

 

Projekt ARAL nabízí celou řadu užitečných nápadů k tomuto tématu: 

 http://www.progettoaral.it/aral-project/  

 

2. Kvadratické funkce 

2.1 KVADRATICKÉ FUNKCE A KUŽELOSEČKY 

Funkce 𝑓 ve tvaru 𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑥2  +  𝑏𝑥 +  𝑐, kde a, b a c jsou konstanty a a≠0, se nazývá 

kvadratická funkce. Nejjednodušší kvadratickou funkcí je 𝑓(𝑥)  =  𝑥2, jejímž grafem je 

parabola.  

 

Parabola: 

Vrchol paraboly je bod, kde osa symetrie (souměrnosti) paraboly protíná parabolu 

samotnou. Všechny paraboly jsou symetrické podle svých os. 

Uvažujme např. paraboly 𝑓(𝑥)  =  𝑥2 a 𝑔(𝑥)  =  −3(𝑥 +  5)2  −  7 s osami 

souměrnosti v 𝑥 =  0 a 𝑥 =  −5. 

Vrchol paraboly ve tvaru 𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑥2  +  𝑏𝑥 +  𝑐  je vždy nejvyšší, resp. nejnižší bod 

grafu v závislosti na tom, kam se parabola otevírá. To určuje koeficient u 

kvadratického členu 𝑥2: pokud a > 0, pak má parabola vrchol v nejnižším bodem. Je 

tzv. konvexní. Pokud a < 0, pak je její vrchol nejvyšším bodem. Je tzv. konkávní. 

http://www.progettoaral.it/aral-project/


 

Doplnění na čtverec a kvadratický výraz 

Jedním ze způsobů jak nalézt vrchol paraboly, je doplnění na čtverec, tj. na tvar        

𝑓 (𝑥)  =  𝑎(𝑥 −  ℎ)2  +  𝑘. Pak bude vrchol paraboly v  bodě [ℎ, 𝑘]. 

 

Např.:  

Najděte vrchol následujících parabol.  

A. 𝑓 (𝑥)  =  (𝑥 +  3)2  +  4. 

B. 𝑓 (𝑥)  =  5𝑥2  +  2𝑥 +  3. 

 

Paraboly a kvadratické funkce  

Pro získání vztahu pro výpočet kořenů kvadratické rovnice můžeme využít úpravu na 

úplný čtverec. Nechť máme funkci 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 a hledáme vztah, který by 

vyjadřoval, pro které hodnoty platí, že 𝑓(𝑥) = 0. Hledáme tzv. nulové body funkce. 

 

Zvažujme rovnici  

𝑎𝑥2  +  𝑏𝑥 +  𝑐 =  0, 

kde a, b a c jsou reálná čísla a platí ƒ= 0. 

Jak jsme si již uvedli:  

• Pokud 𝑏2  −  4𝑎𝑐 <  0, nemá výše uvedená rovnice žádné reálné řešení. 

• Pokud 𝑏2  −  4𝑎𝑐 =  0, má výše uvedená rovnice dvě totožná řešení: 

𝑥 =  −𝑏/2𝑎 

 Pokud 𝑏2  −  4𝑎𝑐 >  0, má výše zmíněná rovnice dvě řešení:  

𝑥1,2 =
−𝑏 ± √(𝑏2 − 4𝑎𝑐)

2𝑎
 

 

Zajímavý příklad aplikace naleznete níže.    

Parabola: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/849502  

Oblouk této stavby můžeme popsat jako parabolu. Uveďte vzorec, který by tuto parabolu 

nejlépe popsal. 1 m se rovná 1 jednotka. Zaškrtněte všechny správné odpovědi. 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/849502


 

 

V další části textu dokončíme téma kvadratických výrazů. Na internetových stránkách 

https://www.superprof.co.uk/ můžeme najít mnoho zajímavých úloh z reálneho života, 

ve kterých využijeme právě kvadratické funkce, resp. kvadratické rovnice.  

  

Kružnice 

Kružnice je množina bodů, které jsou stejné vzdáleny od daného bodu, který 

označujeme jako střed kružnice. Tuto vzdálenost označujeme jako poloměr 

kružnice. Ze vzorce pro vzdálenost dvou bodů v  rovině získáme rovnici 

kružnice: 

(𝑥 −  ℎ)2  + (𝑦 −  𝑘)2  =  𝑟2 

je kružnice se středem v bodě [ℎ, 𝑘] a poloměrem 𝑟. 

 

např.:  

Najděte střed a poloměr následující kružnice: 

3(𝑥 −  3)2  +  3(𝑦 +  5)2  =  98. 

 

Rovnoosé elipsy 

Rovnoosá elipsa je množina bodů, jejichž součet vzdáleností od dvou daných 

bodů (ohnisek) je konstantní. Elipsu můžeme zapsat rovnicí ve tvaru: 

https://www.superprof.co.uk/


(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1, 

nebo  

(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1. 

kde horizontální osa je 2a jednotek dlouhá a vertikální osa je 2b jednotek dlouhá a 

bod [ℎ, 𝑘] je středem elipsy. Ohniska se nacházejí na delší ose, ve vzdálenosti 𝑒 od 

středu a platí  𝑎2  =  𝑏2  + 𝑒2. 

 

Uveďme si praktický příklad.  

Elipsa v galerii Centrum: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2112961  

Všechny oblouky v galerii Centrum mají tvar elipsy. Zjistěte excentricitu (zaokrouhlete 

na setiny) elipsy oblouku, který se nachází v chodbě. 

 

 

Hyperboly 

Hyperbola je množina bodů, jejichž rozdíl vzdáleností od dvou daných bodů 

(ohnisek) je konstantní. Hyperbolu lze zapsat rovnicí ve tvaru  

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

(𝑦 − 𝑘)2

𝑏2
= 1, 

nebo  

−
(𝑥 − ℎ)2

𝑏2
+

(𝑦 − 𝑘)2

𝑎2
= 1. 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2112961


Ohniska leží na ose s kladným znaménkem, ve vzdálenosti 𝑒 od středu, přičemž platí 

𝑒2  = 𝑎2 + 𝑏2. 

 

V případě zájmu lze nalézt celou řadu dalších příkladů na následujících zdrojích: 

https://mathcitymap.eu/en/  

Wolfram Problem Generator  

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-1 

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-2  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-harder  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-easier  

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

http://www.progettoaral.it/aral-project/  

https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations 

https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuA

hUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSecti

onV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions

_Pete_old.doc&usg=AOvVaw0QUc66lJMw9-xCKtLwra1t 

https://www.superprof.co.uk/ 

https://mathcitymap.eu/en/ 
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