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Př í přavný  kuřz z matematiký 
Lekce 3b – Exponencia lní  a 
logařitmicke  funkce 

 



Exponenciální a logaritmické funkce 
 

1. Exponenciální funkce 

Definice: 
Exponenciální funkce o základu 𝑎 je funkce na množině reálných čísel vyjádřená ve tvaru 
 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 , 

kde 𝑎 je kladné číslo různé od 1. 

 
Vlastnosti exponenciálních funkcí: 

I. Grafem každé exponenciální funkce je křivka (exponenciála), která prochází bodem [0,1]. 
Jinými slovy, funkční hodnota exponenciální funkce v bodě 0 je vždy rovna 1 ( 𝑓(0)  =  1 ), 
bez ohledu na hodnotu základu: 

𝑓(0) = 𝑎0 = 1 

II. Všechny funkční hodnoty exponenciální funkce 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥  jsou větší než 0 (např.  𝑎𝑥 > 0). 
III. Graf exponenciální funkce o základu a klesá, pokud 0 <  𝑎 <  1.  
IV. Graf exponenciální funkce o základu a roste, pokud 𝑎 >  1. 
V. Dvě exponenciální funkce o stejných základech jsou si rovny právě tehdy, když jsou si rovny 

oba exponenty: 
𝑏𝑥 =  𝑏𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦 

VI. 𝑎𝑥+𝑦 =  𝑎𝑥 ∙ 𝑎𝑦 

VII. 𝑎𝑥−𝑦 =
𝑎𝑥

𝑎𝑦 

VIII. 𝑎𝑥∙𝑦 = (𝑎𝑦)𝑥 
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Exponenciální vs. lineární růst: 
 
 
Lineární růst je nejzákladnějším a nejsnáze pochopitelným typem růstu. Typ lineárního růstu si 

můžeme představit na příkladu se slepicí, která nám dá jedno vejce denně. Po třech dnech budeme 

mít tři vejce, za pět dní pět vajec atd. Rychlost růstu je pořád konstantní. 

Na druhou stranu exponenciální růst pro zvyšující se 𝑥  zrychluje. Zkusme si představit plíseň na 

chlebu způsobenou typem mikroorganismu, který každých 24 hodin zdvojnásobí svou populaci. První 

den vidíme, že píseň pokrývá povrch chleba o ploše 1 cm2, druhý den se plocha zdvojnásobí na 2 cm2, 

po 2 dnech naroste na 4 cm2 atd. 

 

 
 
Exponenciální funkce v reálném světě: 
 

I. Mikroorganismy 

 Mikroby rostou rychlým tempem, pokud mají neomezené zdroje a vhodné prostředí. 
Sledování konceptu exponenciálního růstu umožňuje relativně snadné studium 
mikroorganismů. 

II. Kazící se jídlo 

 Podobně jako v předchozím bodě může optimální teplota a potenciálně vyšší vlhkost 

vzduchu vést k exponenciálnímu růstu mikroorganismů odpovědných za zelené 

zbarvení potravin (chléb, maso, sýr) 

III. Průběžné složené úročení 

 Složené úročení je založeno na faktu, že po každém úrokovacím období je úrok 
přičten k jistině půjčky nebo vkladu  

 Jinými slovy, složený úrok se vypočítá z jistiny a úrokové sazby, poté se úrok přičte k 
jistině na další úrokovací období (úrok z jistiny plus dříve nahromaděné úroky)  

 Pokud je úrokovací období nekonečně malé, úročení se pak nazývá průběžné složené 
úročení  

 Základem pro výpočet průběžně složeného úročení je Eulerovo číslo (𝑒 ≅
 2,71828182845904523536028747,  https://www.mathsisfun.com/numbers/e-
eulers-number.html) 
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IV. Pandemie – COVID 19 

 Pandemie je definována jako epidemie vyskytující se po celém světě nebo ve velmi 
velké oblasti, překračující mezinárodní hranice a obvykle postihující velký počet lidí. 

 Přenositelnost se odhaduje podle efektivního reprodukčního čísla R; Hodnota R 
udává průměrný počet lidí, kteří se nakazí od jedné infekční osoby  

 𝑹 < 1 naznačuje, že jedna stávající infekční osoba nakazí průměrně méně než 
jednoho zdravého jednice, proto bude infekčnost klesat, až nakonec vymizí 

 𝑹 =  1 znamená, že jedna infikovaná osoba nakazí přesně jednu zdravou osobu; 
Růst bude lineární, ale nepovede k vypuknutí epidemie  

 𝑹 >  1 způsobí ohnisko epidemie, protože každá infikovaná osoba nakazí více než 
jednu další osobu a počet nakažených osob bude vykazovat exponenciální růst  

 WHO zveřejnila ve své zprávě z června 2020, že pro reprodukční číslo nákazy COVID 
19 platí: 2 ≤ 𝑹 ≤  4. 

 
 

V. Lidská populace 

 Lidská populace rovněž vykazuje známky exponenciálního růstu 

 Na následujícím grafu je zaznamenán růst lidské populace od začátku 20. století po 
současnost 
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Procvič své znalosti: 

I. Je dána funkce f(x) = 4x určete následující funkční hodnoty: 
● f(-2) 
● f(-1/2) 
● f(0) 
● f(1) 
● f(3/2) 

II. Je dána funkce f(x) = (1/5)x určete následující funkční hodnoty: 
● f(-3) 
● f(-1) 
● f(0) 
● f(2) 
● f(3) 

III. Načrtněte grafy následujících funkcí: 
● f(x) = 6x 
● f(x) = 6x - 9 
● f(x) = 6x+1 
● f(x) = ex 
● f(x) = ex-3 + 6 

IV. Zrnka pšenice na šachovnici 
● Úloha o počtu zrn na šachovnici byla publikována Ibn Kallikanem již v roce 1256. 

Najděte více informací o úloze např. na internetu.  
● K vynálezu šachů se váže jedna legenda. Král, pro kterého byly šachy vynalezeny, se 

zeptal jejich autora, čeho si žádá. Učenec odpověděl, že má pouze skromné přání, 
aby mu na první pole šachovnice dal jedno zrníčko pšenice, na druhé dvě zrníčka, na 
třetí čtyři, na čtvrté osm a tak dále, tedy na každé další pole vždy dvojnásobek 
zrníček z pole předchozího. Kolik zrníček pšenice by měl autor dostat? 

V. Úloha číslo 79 z Rhindského papyru 
● Autorem Rhindského papyru byl písař Ahmes, který žil v Egyptě v letech 1680 až 

1620 př.n.l. Samotný papyrus byl archeology objeven v Rhind až v roce 1858.  
● V malé vesnici na břehu Nilu stojí sedm domů, v každém domě žije sedm koček, 

každá kočka uloví sedm myší, každá myš snědla sedm zrníček ječmene, z každého 
zrníčka ječmene bychom sklidili úrodu o objemu sedm hekat (Hekat = objemová 
míra starověkého Egypta). Najděte součet všech výše zmíněných věcí ve vesnici.  

 
Použité zdroje: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://studiousguy.com/real-life-examples-exponential-growth/ 
https://www.worldometers.info/world-population/ 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update-28-covid-19-
what-we-know-may-2020.pdf?sfvrsn=ed6e286c_2 
https://ourworldindata.org/covid-cases 
https://web.pa.msu.edu/people/stump/champ/exp.pdf 
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2. Logaritmická Funkce 

Definice: 
Nechť a je libovolné kladné číslo různé od 1, pak pro všechna x > 0 definujme funkci 

𝑓(𝑥) = 𝑦 =  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥, která je ekvivalentní s funkcí 𝑎𝑦 = 𝑥,  
kde 𝑎 nazveme základem logaritmu. Čteme „logaritmus o základu 𝑎 z 𝑥“. 

Jinými slovy je logaritmické funkce definována jako funkce inverzní k funkci exponenciální, se kterou 

jsme se již setkali.  

Vlastnosti logaritmických funkcí: 
I. Grafem každé logaritmické funkce je křivka, která prochází bodem [1,0]. Jinými slovy, 

funkční hodnota logaritmické funkce v bodě 1 je vždy rovna 0 ( 𝑓(1)  =  0 ), bez ohledu na 
hodnotu základu: 
𝑙𝑜𝑔𝑎1 = 0, protože:  

𝑎0 = 1 

I. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎 = 1, protože: 
𝑎1 = 𝑎 

II. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎𝑥 = 𝑥, což můžeme zobecnit: 

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑏𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

III. 𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 = 𝑥, což můžeme zobecnit: 

𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

IV. 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥𝑦) = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 + 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦 

V. 𝑙𝑜𝑔𝑎 (
𝑥

𝑦
) = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 −  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦 

VI. 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥𝑛) = 𝑛 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

VII. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 =
𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎
 

VIII. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦 
 

 

Přirozený a dekadický logaritmus: 
Přirozený a dekadický logaritmus jsou dva speciální typy logaritmů.  

a) Základem přirozeného logaritmu je Eulerovo číslo 𝒆  
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(𝒆 =  𝟐. 𝟕𝟏𝟖𝟐𝟖𝟏𝟖𝟐𝟖𝟒𝟓𝟗𝟎𝟒𝟓𝟐𝟑𝟓𝟑𝟔𝟎𝟐𝟖𝟕𝟒𝟕𝟏𝟑𝟓𝟐𝟕, 

https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-number.html ) a značí se obvykle: 

𝑙𝑛 𝑥 =  𝑙𝑜𝑔𝑒𝑥 

 

 

b) Základem dekadického logaritmu je číslo 10 a obvykle se značí: 

𝑙𝑜𝑔 𝑥 =  𝑙𝑜𝑔10𝑥 

 

 

Logaritmické vs. lineární měřítko: 
 
Lineární měřítko je definováno jako měřítko s rovnoměrně rozmístěnými body. Jinými slovy, můžeme 
říci, že hodnota mezi dvěma po sobě jdoucími body zůstává stejná bez ohledu na to, kde se na 
číselné ose nacházíte. Příkladem může být obyčejný krejčovský metr a podívat se na vzdálenost mezi 
2 a 3. Tato vzdálenost je jeden cm. Obdobně vzdálenost mezi 100 a 101 je jeden cm. Teoreticky pro 
hodně dlouhý metr by byla stejná vzdálenost mezi 50 000 a 50 001 nebo dokonce mezi 1 000 000 a 1 
000 001.  
Na druhé straně u logaritmického měřítka rostou hodnoty jednotlivých bodů s velikostí základu 
logaritmu. Podívejme se například na základ 10, tedy dekadický logaritmus. To co bychom na 
lineárním měřítku chápali jako hodnoty, budeme u dekadického logaritmického měřítka chápat jako 
mocniny 10. Například 0 by znamenala 100 = 1; 3 by znamenala 103 = 1000. Jinými slovy se 
hodnoty na logaritmickém měřítku postupně násobí faktorem 10. Logaritmické měřítko je velmi 
výhodné především při grafickém zobrazování dějů, které se vyznačují exponenciálním průběhem. 
  

Vzdálenost mezi body na ose 0 1 2 3 4 5 

Lineární  reprezentace 0 1 2 3 4 5 

Logaritmická reprezentace 1 10 100 1,000 10,000 100,000 

 

Logaritmické funkce v reálném světě: 
I. Richterova stupnice 

 Intenzita zemětřesení se měří na Richterově stupnici, která je logaritmická a zvyšuje 
se faktorem 10^(3/2) ≈ 32 a vyjadřuje množství uvolněné energie  
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 To znamená, že zemětřesení o síle 8 stupňů na Richterově stupnici uvolní 1 000krát 
(přibližně 32 ∙ 32) více energie než zemětřesení o síle 6 stupňů; nebo 1 000 000krát 
více energie než energie o velikosti 4. 

 
 

II. Intenzita zvuku 

 Jednotka pro měření intenzity zvuku se nazývá Decibel.  

 Zvuky se mohou lišit, co do intensity, od velmi tichých (např. šepot) až po extrémně 
hlasité (např. Výbuch), jejich hodnoty v decibelech se liší v rozmezí několika řádů.  

 Logaritmy používané k vyjádření množství decibelů nám umožňují udržet jejich 
grafické zobrazení v rozumné míře (jinak by grafy stoupaly příliš rychle). 

III. Měření pH 

 Měření pH je široce používána k hodnocení kyselosti roztoků. 

 pH je definováno jako logaritmus převrácené hodnoty aktivity vodíkových iontů v 
roztoku  

IV. Růst úspor (přirozený logaritmus) 

 Za předpokladu průběžných složených úrokových sazeb můžeme pomocí 
přirozeného logaritmu vypočítat, jaká je úroková sazba růstu úspor/investic/HDP  
 

Procvič své znalosti: 
I. Vypočítej hodnoty následujících logaritmů: 
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II. Zjednodušte výrazy na základě vlastností logaritmů: 

 𝑙𝑜𝑔4(𝑚5𝑛2) 



 𝑙𝑜𝑔 (
𝑚9𝑛5

𝑝3 ) 

 𝑙𝑛√𝑚𝑛 

 𝑙𝑜𝑔6(
(𝑚+𝑛)4

𝑚4+ 𝑛4) 

III. Přepište následující výrazy jako jediný logaritmus s koeficientem 1:  

 3𝑙𝑜𝑔4𝑚 - 5𝑙𝑜𝑔4𝑛 

 2𝑙𝑜𝑔(𝑚) + 10𝑙𝑜𝑔(𝑛) 

 7𝑙𝑛(𝑚+n) – 3ln(𝑛) + 𝑙𝑛(𝑚) 
 
 
 
 
Použité zdroje: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/richter-scale 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ph-measurement 
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