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Počítáme napříč soustavami − lekce první 

 

1. Motivační příklad místo úvodu 

 

Představme si následující situaci: Máme k dispozici 6 dopisních obálek a 63 jednokorunových 

mincí. Naším úkolem je rozdělit mince do obálek takovým způsobem, abychom byli schopni 

předáním několika obálek uspokojit libovolný požadavek na výplatu jakékoliv částky v rozmezí 

od jedné koruny až do celých 63 Kč. Nevíme však dopředu, jakou částku budeme vyplácet. 

Mince však musíme rozdělit ještě před výplatou neznámé částky a máme na to jen jeden pokus. 

Vložíme mince do obálek, obálky zalepíme, můžeme si na ně poznamenat, kolik je v té které 

obálce korun, ale pak už nesmíme obálky rozlepovat a mince přendávat. 

 

 

 

Obrázek 1: Šest obálek a několik jednokorunových mincí 

 

Když máme rozdělení do obálek hotové, přijde zákazník (nebo protihráč) a požádá nás 

například o 43 Kč. My se podíváme na zalepené obálky, řekneme: vezmi si tuhle a tuhle a třeba 

ještě tuhle, a když je teď rozlepíš a vysypeš, najdeš v nich přesně požadovaných 43 korun. 

Jenomže zákazník může chtít také třeba jen 6 korun nebo třeba 59 korun… Znamená to, že na 

všechny požadavky od jedné až do 63 korun musíme být připraveni předem, protože dodatečně 

přendávat něco z jedné obálky do jiné už nesmíme. 

Ještě než si v dalším odstavci přečtete správný postup, zkuste přiklad sami vyřešit.  

 

Řešení:  

Pojďme na to od lesa, nebo přesněji řečeno, od jedné koruny. Představme si, že určitě může 

nastat situace, kdy přijde zákazník, který si bude přát právě 1 Kč. Určitě tedy musíme mít 

nachystanou obálku, ve které bude přesně jedna koruna. Skvělé, to máme vyřešené. Co když 

ale přijde zákazník, který bude potřebovat 2 Kč. Vezmeme další (druhou) obálku, ve které bude 

znovu jedna koruna, a dáme mu dvě stejné obálky po jedné koruně? Má takový postup smysl? 

Správně tušíte, že takové řešení by bylo hloupé. Zákazníkovi, který bude chtít 2 Kč, dáme také 

jen jednu obálku, ale jinou, ve které budou nachystány koruny dvě. Skvělé, tím už umíme 

vyřešit i dvě koruny. A pojďme dál. On také může přijít úplně jiný zákazník, který bude chtít 

3 Kč… Dáme mu další jednu obálku, ve které budou tři koruny nachystané? Ne, tentokrát ne. 

Je zbytečné mít obálku s korunou, se dvěma korunami, se třemi korunami… To bychom se 



 

rychle vyčerpali. Tři koruny už přece máme dávno vyřešené. Zákazníkovi můžeme dát jednu 

obálku s jednou korunou a jednu obálku se dvěma korunami. Dohromady koruny tři. 

Teď bychom si měli v našem řešení dát krátkou přestávku, protože už možná sami tušíte, jak 

budeme počítat dál. Vyzkoušejte si to. 

Umíme vyřešit korunu, dvě i tři, ale zákazníka potřebujícího čtyři koruny zatím neumíme. 

Opravdu? Ale umíme! Dáme mu další jednu připravenou obálku, ve které přesně ty čtyři 

koruny budou. A k tomu mu dáme nula obálek se dvěma korunami a nula obálek s jednou 

korunou.  Symbolicky bychom to mohli zapsat třeba takto: 100. Dál už je to opravdu snadné.  

Zákazníkovi, který bude chtít 5 Kč, dáme jednu obálku se čtyřmi korunami, nula obálek se 

dvěma korunami a jednu obálku s jednou korunou. Opět to můžeme symbolicky zapsat jako 

101. Jenom pozor, v tomto případě si dobře rozmyslete, která z jedniček v našem zápise 

znamená obálku čtyřkorunovou a která obálku jednokorunovou. Nápovědu máte v předchozím 

odstavci.  

Šest a sedm korun probereme opravdu už jen krátce. Šest je jednou čtyři plus jedno dva a 

nulakrát jedna. Symbolicky 110. Sedm je 4+2+1 tedy potřebujeme všechny tři obálky a můžeme 

to zapsat jako 111. Výborně, za tuhle první jednoduchou kapitolu máte tři velké jedničky! 

Pojďme ještě o malý kousek dál, ale teď už opravdu jenom velmi rychle. Jak by asi vypadalo 

číslo 8? To je další hodnota, kterou zatím neumíme vyplatit. Připravíme si tedy obálku, ve které 

budeme mít 8 Kč nachystaných. Zákazníkovi, který bude chtít přesně osm korun, pak dáme 

právě tuto jednu obálku s osmi korunami. Zároveň s tím mu však dáme nula obálek se čtyřmi 

korunami, nula obálek se dvěma korunami a nula obálek s jednou korunou. Symbolický zápis 

by tedy mohl vypadat 1000. Současně už ale také víme, že zbývajícími třemi obálkami se 4 

korunami, 2 korunami a 1 korunou umíme vyplatit libovolnou kombinaci od jedné do sedmi 

korun, Tím pádem spolu s osmikorunovou obálkou umíme vyplatit jakoukoliv kombinaci od 1 

až do 15 Kč. 

Další hodnota, kterou neumíme vyplatit, je 16 korun. Připravíme si tedy obálku se 16 korunami, 

ale nyní už víme, že současně s tím umíme vyplatit vše až do částky 31 korun, protože 

předcházejícími 4 obálkami umíme vše od 1 koruny do 15. V úplně poslední obálce potom bude 

korun 32 a tím už umíme vyřešit všechny požadavky ze zadání, tedy výplatu libovolné částky 

od 1 až do 63 korun. 

Teď už jen krátce zkontrolujeme, že opravdu platí 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63. 

Pojďme nyní vše, co jsme zatím zjistili, zapsat do přehledné tabulky. Nebudeme ji uvádět celou, 

zapíšeme pouze hodnoty od 1 do 15. Nula znamená, že příslušnou obálku nebudeme při výplatě 

potřebovat. Jednička znamená, že danou obálku použijeme. 

  



 

 

požadovaná 

částka 

obálka 

8 Kč 

obálka 

4 Kč 

obálka 

2 Kč 

obálka 

1 Kč 

zkrácený 

zápis 

0 Kč 0 0 0 0 0000 

1 Kč 0 0 0 1 0001 

2 Kč 0 0 1 0 0010 

3 Kč 0 0 1 1 0011 

4 Kč 0 1 0 0 0100 

5 Kč 0 1 0 1 0101 

6 Kč 0 1 1 0 0110 

7 Kč 0 1 1 1 0111 

8 Kč 1 0 0 0 1000 

9 Kč 1 0 0 1 1001 

10 Kč 1 0 1 0 1010 

11 Kč 1 0 1 1 1011 

12 Kč 1 1 0 0 1100 

13 Kč 1 1 0 1 1101 

14 Kč 1 1 1 0 1110 

15 Kč 1 1 1 1 1111 

Tabulka 1: Vyjádření čísel 1 až 15 pomocí obálek s mincemi 

Protože jsme důslední, uvedli jsme v naší tabulce i hodnotu 0. To znamená, že když přijde 

zákazník, který vlastně žádné peníze chtít nebude, dáme mu nula obálek s korunou, nula obálek 

se dvěma korunami, nula obálek se 4 korunami, nula obálek s osmi korunami a tak dále. 

Na naši první tabulku se nyní znovu pozorně zadívejte a pokuste se v posledním sloupečku 

zkráceného zápisu ve střídání nul a jedniček objevit nějakou pravidelnost. Nápověda: 

pravidelnost hledejte ani ne tak na řádku samotném, jako spíš mezi jednotlivými řádky. 

2. Trocha dvojkové matematiky 

Pojďme nyní našemu hraní si s obálkami z předcházející kapitoly dát poněkud formálnější 

matematické obrysy.  

Už dříve jsme zjistili, že hodnoty v jednotlivých obálkách budou postupně 1, 2, 4, 8, 16, 32… 

a je asi zřejmé, že v dalších obálkách by postupně bylo 64, 128, 256, 512, 1024… Kč. 

Když se na tato čísla podíváte pozorně, zjistíte, že se nejedná o nic jiného než o mocniny dvou. 

Počítejme postupně:  

 

20 =   1
21 =   2
22 =   4
23 =   8
24 = 16
25 = 32

 (1) 

Současně jsme si také všimli, že k zápisu každého čísla použijeme každou z těchto mocni 

maximálně jednou. Nebo také jinak: každou z těchto mocnin použijeme právě „nulakrát“ nebo 

právě „jedenkrát“. To je přesně naše nula (obálku nevydáme) nebo jednička (obálku vydáme) 



 

z předchozího motivačního příkladu. K zápisu libovolného přirozeného čísla (předpokládáme, 

že víte, co je přirozené číslo) nám tedy postačí různé libovolně dlouhé kombinace přesně dvou 

symbolů, a to nuly a jedničky. Právě jsme objevili dvojkovou soustavu.  

Doposud jste možná byli zvyklí počítat v desítkové soustavě, která k zápisu čísel používá přesně 

deset symbolů: jednotlivé cifry 0, 1, 2, …, 9. V desítkové soustavě budeme samozřejmě počítat 

i nadále, pouze si ukážeme, že i další číselné soustavy přinášejí úplně stejné početní možnosti, 

a to nejen v rámci základních aritmetických operací, ale třeba i při výpočtech se zápornými 

nebo desetinnými čísly. 

Samozřejmě existují i další číselné soustavy než jen dvojková a desítková (existuje soustava 

trojková, osmičková, šestnáctková…), ale o těch si povíme až o něco později. 

Pojďme zpátky ke dvojkové soustavě, která se stala základem práce počítačů i základem práce 

s počítači. Každé jedničce nebo nule uložené v paměti počítače říkáme jeden bit. Osm bitů 

potom společně dohromady tvoří jeden bajt (anglicky byte). Práce s jednotlivými bity i bajty je 

velmi rychlá, dnešní počítače zvládnou doslova desítky miliard takových operací za jedinou 

sekundu1. 

Zkusme nyní nalézt nějaký jednoduchý postup, jak číslo z naší obvyklé desítkové soustavy 

převést do soustavy dvojkové. Nebo také jinak: jak přijít na to, které obálky chci zákazníkovi 

vyplatit, pokud bych třeba hru hrál dál a s většími částkami? Jistě se shodneme, že metoda 

pokus/omyl určitě nebude nejvhodnější a zcela jistě musí existovat postup (algoritmus), který 

bude rychlý, spolehlivý a povede k jednoznačnému výsledku. Pojďme si dokonce ukázat dva 

takové postupy. 

 

Postup první:  

Předpokládejme znovu naši hru se šesti obálkami a zákazníka, který požaduje vyplatit 43 Kč. 

Budeme nyní postupovat od naší obálky s nejvyšší hodnotou, v té je 32 Kč. Můžeme takovou 

obálku zákazníkovi vydat? Určitě ano. Vyplatíme tedy 32 Kč a k výplatě nám zbývá 11 korun.  

Další na řadě je obálka se 16 korunami. Můžeme tuto obálku dát zákazníkovi? To jistě ne, 

protože  

32 + 16 = 48 a tím bychom požadovanou částku přeplatili. Obálku s 16 Kč si tedy necháme. 

Stále tedy zbývá doplatit 11 Kč na  řadě je obálka s 8 korunami. Úvaha je stejná jako výše, tuto 

obálku jistě mohu vydat. Tím jsem vyplatil zatím celkem 40 Kč a k výplatě zbývají poslední 3 

koruny. 

Jenomže na řadě je obálka se 4 korunami. Tu si opět nechám, protože pokud bych ji vydal, 

požadovanou částku bych znovu přeplatil. 

Na závěr ale však vidím, že vydám obálku s dvoukorunou a obálku s korunou. Tím jsme 

naprosto přesně doplatili zbývající 3 koruny. 

Zapišme celý náš výpočet a zjištěné výsledky do jednoduché tabulky: 

 
1 ZAJÍČEK, Ladislav. Bity do bytu: základy programování ve strojovém kódu - assembleru Z80. Praha: Mladá 
fronta, 1988. ISBN 23-059-88. 



 

požadovaná 

částka 

obálka 

32 Kč 

obálka 

16 Kč 

obálka 

8 Kč 

obálka 

4 Kč 

obálka 

2 Kč 

obálka 

1 Kč 

zkrácený 

zápis 

43 Kč 1 0 1 0 1 1 101011 

Tabulka 2: vyjádření čísla 43 ve dvojkové soustavě 

Zkrácený zápis našeho výsledku by potom vypadal takto:  

 (43)10 = (101011)2 (2) 

Uvedený zápis čteme jako: 

čtyřicet tři desítkově rovná se jedna nula jedna nula jedna jedna dvojkově 

Pro úplnost uvedeme ještě jeden zápis našeho výsledku: 

 𝟏 ∙ 25 + 𝟎 ∙ 24 + 𝟏 ∙ 23 + 𝟎 ∙ 22 + 𝟏 ∙ 21 + 𝟏 ∙ 20 = 43 (3) 

Když se z hlavy naučíte několik prvních mocnin dvojky (autor tohoto textu to umí až do 216 = 

65 536), zvládnete hravě převádět i velká čísla zpaměti. 

Postup druhý: 

Pojďme nyní ukázat ještě jiný postup založený na matematické operaci dělení se zbytkem.  

Protože převádíme do dvojkové soustavy, bude dělitelem ve všech našich výpočtech vždy 

číslo 2: 

 

43 ∶ 2 = 21 𝑧𝑏. 𝟏
21 ∶ 2 = 10 𝑧𝑏. 𝟏
10 ∶ 2 = 5 𝑧𝑏. 𝟎

5 ∶ 2 = 2 𝑧𝑏. 𝟏
2 ∶ 2 = 1 𝑧𝑏. 𝟎
1 ∶ 2 = 0 𝑧𝑏. 𝟏

 (4) 

Zapíšeme-li získané zbytky v pořadí zprava doleva (tj. podobně jako v desítkové soustavě je 

řád jednotek zcela vpravo), získáváme zcela identický zápis s rovnicí (2): (43)10 = (101011)2 

Bude to možná pro některé překvapivé, ale tento postup využívající dělení se zbytkem se žákům 

ukazoval v osmdesátých letech v tehdejším Československu podle učebnice Nová matematika2 

již ve druhé třídě základní školy. Uveďme formou obrázku krátkou ukázku:  

 
2 SCIACOVELLI, Giovanni. Nová matematika: moderní vyučování matematice v 1. a 2. ročníku základní školy. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Odborná literatura pro učitele. 



 

 

Obrázek 2: Ukázka počítání z knihy Nová matematika 

 

3. Další číselné soustavy 

Jak jsme uvedli výše, dvojková a desítková soustava jsou sice možná nejpoužívanější 

(desítková v běžném životě a dvojková ve světě počítačů), rozhodně však nejsou jediné. 

Pojďme nyní s využitím našeho druhého početního posypu vyzkoušet, jak bychom převáděli 

například číslo 14 do soustavy trojkové. 

Pojďme dělit se zbytkem: 

 
14 ∶ 3 = 4 𝑧𝑏. 𝟐

4 ∶ 3 = 1 𝑧𝑏. 𝟏
1 ∶ 3 = 0 𝑧𝑏. 𝟏

 (5) 

Vidíme tedy, že (14)10 = (112)3 a podobně jako v případě rovnice (3) můžeme psát 

 1 ∙ 32 + 1 ∙ 31 + 2 ∙ 30 = 1 ∙ 9 + 1 ∙ 3 + 2 ∙ 1 = 9 + 3 + 2 = 14 (6) 

I takové počítání se ukazovalo ve školách okolo roku 1980, podle stejné učebnice Nová 

matematika. Tentokrát se však k převodu do trojkové soustavy užívalo množinového zápisu. 

Podívejte se na následující obrázek a pokuste se odhalit postup, kterým převod probíhal. 

(Nápověda: všimněte si kroužkování jednotlivých prvků v množině vždy „po třech prvcích“.) 



 

 

Obrázek 3: Převod čísla 14 do trojkové soustavy pomocí množin. 

 

4. Převod z libovolné číselné soustavy zpět do desítkové 

Až doposud jsme se zabývali postupy, kterými lze převést číslo ze soustavy desítkové do 

kterékoliv jiné. A i když reverzní postup se dá snadno odvodit (tedy jak převést číslo z libovolné 

soustavy zpět do desítkové), pojďme jej také částečně formalizovat. Ale protože Exempla 

trahunt – příklady táhnou, pusťme se rovnou do počítání.  

(3402)5 =  3 ∙ 53 + 4 ∙ 52 + 0 ∙ 51 + 2 ∙ 50 = 3 ∙ 125 + 4 ∙ 25 + 0 ∙ 5 + 2 ∙ 1 = (477)10 

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že pracujeme s jednotlivými mocninami základu 

zvolené číselné soustavy a násobíme je hodnotou u příslušné mocniny.  

 

A to je pro dnešek vše. V další kapitole si probereme základní početní operace v různých 

číselných soustavách, objevíme početní operaci modulo a zjistíme, co je to podtečení a 

přetečení. 

Na závěr nezapomeňte vypracovat několik jednoduchých cvičení, které vás čekají na další 

straně. 



 

Úkoly 

1) Abyste si dobře osvojili mocniny dvojky a počítání s nimi, otevřte si webovou stránku 

www.2048game.com, na které naleznete velmi jednoduchou, ale přesto moc zajímavou 

hru. Možná ji dokonce už znáte a třeba už jste ji i někdy hráli. Pokuste se zjistit, jaká 

pravidla v této hře platí pro skládání dlaždic, a potom se pokuste zahrát co nejvyšší 

skóre. Hrát samozřejmě můžete i na vašem mobilním telefonu nebo tabletu. Odpovědí 

na tuto první otázku potom bude snímek obrazovky, ve kterém pošlete nejlepší skóre, 

které jste ve hře získali.                                                                                        [5 bodů] 

 

Obrázek 4: Hra 2048 

2) Představte si, že v našem původním zadání bychom neměli obálek šest, ale 10. Jakou 

nejvyšší částku bychom potom uměli pomocí těchto 10 obálek vyplatit?          [15 bodů] 

3) Tuto otázku rozdělíme do dvou úkolů: 

a. Nejprve zkuste odhadnout a potom vypočítejte, kolik obálek bychom 

potřebovali, pokud bychom chtěli vyplácet libovolnou částku od 1 koruny až do 

milionu.                                                                                                   [15 bodů] 

b. Jaká částka bude schována v poslední obálce s největším množstvím peněz?  

                                                                                                                 [5 bodů] 

4) Vyjádřete čísla 2 a 4 ve dvojkové soustavě, čísla 3, 8 a 9 ve trojkové soustavě, čísla 5, 

24 a 25 v pětkové soustavě, čísla 7, 48 a 49 v sedmičkové soustavě a čísla 10, 99 a 100 

v desítkové soustavě. Napište, co je na zjištěných výsledcích zvláštního nebo 

zajímavého.                                                                                                         [20 bodů] 

5) Převeďte do desítkové soustavy                                                                          [15 bodů] 

a. (543210)6 

b. (33333)4 

c. (1000)9 

6) Zamyslete se nad tím, proč jsou české mince a bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 korun. Sepište několik krátkých poznámek.  

                                                                                                                           [15 bodů] 

http://www.2048game.com/


 

a. Jaká je nejmenší částka, k jejíž výplatě nám nebude stačit zásoba 2 kusů mincí 

nebo bankovek od každé hodnoty?                                                          [5 bodů] 

b. Jakou kombinací bankovek a mincí tuto částku z předchozího úkolu vyplatíme 

tak, abychom použili co nejmenší počet platidel?                                    [5 bodů] 



 

Počítáme napříč soustavami − lekce druhá 

 

V minulé kapitole jsme si ukázali, že přirozená čísla lze zapsat i v jiných číselných soustavách, 

než v nejčastěji užívané soustavě se základem 10. Nyní si ukážeme, jak v takových jiných 

číselných soustavách provádět vybrané základní početní operace. V další části se pak podíváme, 

jak můžeme speciálně ve dvojkové soustavě vyjadřovat čísla záporná, a také na to, co je to 

přetečení a podtečení. Opět nebude chybět několik krátkých a jednoduchých příkladů 

k procvičení. 

 

1. Sčítání a odčítání 

Sčítání v libovolné číselné soustavě je svým postupem zcela analogické s postupem sčítání 

v soustavě desítkové. Zkusme vypočítat například 

 (1011010)2 + (1101011)2 (1) 

Stejně jako jsme se jako malí učili sčítat „pod sebou“, budeme postupovat i nyní. 

 

 gfedcba 

 1011010 

 1101011 

-------- 

11000101 

Počítáme následovně postupně zprava: 

a) 0 + 1 = 1 a tuto 1 zapíšeme 

b) 1 + 1 = 2. Jenomže 2 se ve dvojkové soustavě zapíše jako 10 a proto zapíšeme jen nulu, 

podobně jako při počítání v desítkové soustavě zapisujeme pouze řád jednotek a vyšší 

řád přenášíme do dalšího sčítacího sloupce. Zapsali jsme tedy nulu a jedničku 

si pamatujeme.  

c) 1 (přenos) + 0 + 0 = 1 a jedničku zapíšeme 

d) 1 + 1 = (10)2, tedy podobně jako v b) zapíšeme 0 a jedničku přenášíme 

e) 1 (přenos) + 1 + 0 = (10)2, znovu zapisujeme nulu a jedničku přenášíme 

f) 1 (přenos) + 0 + 1 = (10)2, znovu zapisujeme nulu a jedničku přenášíme 

g) 1 (přenos) + 1 + 1 = (3)10 = (11)2, zde už zapíšeme celý výsledek, protože nemáme ke 

sčítání žádný další sloupec 

Na první pohled je to možná trochu zmatené pro člověka (ale dává to perfektní smysl pro 

počítač). Pokud to třeba nevyšlo, zkuste to ještě jednou. 

Nyní se logicky nabízí otázka, zda existuje nějaký způsob, jak ověřit, zda jsme počítali správně. 

Náš postup můžeme ověřit třeba tak, že provedeme stejný výpočet v nám bližší desítkové 



 

soustavě. Z minulé kapitoly už byste měli umět oba sčítance do desítkové soustavy převést, 

stejně tak výsledný součet. Vyzkoušejte si to nejprve sami a potom si výsledek zkontrolujte. 

Převádíme 

(1011010)2 =    (90)10 
(1101011)2 =  (107)10 

A počítáme tedy 

 (90)10 + (107)10 = (197)10 = (11000101)2 (2) 

 

Analogicky můžeme počítat i v dalších soustavách. Je však nutné přiznat, že pro praktické 

počítání se takové postupy příliš nehodí a poslouží spíše jako zajímavá matematická 

kratochvíle. 

Máte-li k dispozici nějakou pokročilejší kalkulačku, která umí počítání v režimu, který se často 

označuje jako Base-N (počítání v soustavě se základem N), můžete si takové počítání sami 

vyzkoušet. Taková kalkulačka pak většinou umožňuje počítání ve čtyřech základních 

soustavách, označovaných jako 

BIN – binární – dvojková 

OCT – oktalová – osmičková 

DEC – dekadická – desítková 

HEX – hexadecimální - šestnáctková 

a také vzájemné převody mezi těmito soustavami.  

Pokud takovou kalkulačku nemáte, můžete si stejné počítání vyzkoušet i v kalkulačce 

zabudované přímo v MS Windows. Stačí ji přepnout do programátorského režimu. Na obrázku 

si můžete prohlédnout výpočet našeho příkladu (1) a zkontrolovat výsledek (2): 

 

 

Obr. 5: Programátorská kalkulačka v MS Windows 



 

Postup odčítání je opět analogický jako písemné odečítání v soustavě desítkové, můžete si jej 

sami vyzkoušet s klasickou slovní pomůckou „a kolik je…“. 

2. Násobení 

Postup násobení je znovu zcela stejný jako při násobení písemném v desítkové soustavě. 

Musíme si, stejně jako při sčítání dát pozor, abychom správně přenášeli jednotlivé řády. 

Vyzkoušejme nyní, už bez podrobného rozepisování příklad  

 (1101)2 ∙ (101)2  (3) 

Zkuste si jej nejprve sami a potom se podívejte na řešení. 

Počítejme následovně: 

 

     1101 

   * 101 

-------- 

    1101 

   0000  

  1101   

-------- 

 1000001 

 

A opět pro kontrolu: 

 (1101)2 ∙ (101)2 = (13)10 ∙ (5)10 = (65)10 = (1000001)2 (4) 

 

Zkusme nyní v násobení najít ještě jednu zajímavou analogii: Co se stane v desítkové soustavě, 

pokud za číslo připíšeme nulu? Tedy například pokud z čísla 42 uděláme číslo 420?  

Ano, správně! Znamená to vlastně, že jsme dané číslo vynásobili deseti. 

Zapřemýšlejme nyní, co se stane, pokud stejnou operaci, tedy přidání jedné nuly na konec 

číselného zápisu, provedeme v nějaké jiné číselné soustavě. Zcela správně už možná tušíte, že 

pokud nulu připíšeme za číslo ve dvojkové soustavě, znamená to vlastně, že jsme celé číslo 

vynásobili dvěma. Uděláme-li stejnou operaci v soustavě sedmičkové, znamená to vynásobení 

celého čísla hodnotou sedm.  

Zkuste si sami převést do desítkové soustavy čísla (55)7 a (550)7 a ověřte, zda naše úvaha 

platí. 

3. Dělení 

Podobně jako v závěru předcházející kapitoly, kdy jsme na konec číselného zápisu přidávali 

nulu, můžeme podobným způsobem nahlédnout i na dělení. Nebudeme se však zabývat 

obecným postupem, ale omezíme se pouze na případ, kdy v rámci dělení posuneme desetinnou 

čárku o jeden řád.  Vyzkoušejme nejprve v desítkové soustavě 

 (254)10 → (25,4)10 (5) 



 

Číslo 254 jsme vlastně vydělili deseti, kdy hodnota 25 značí celočíselný výsledek dělení. 

Zbytek po dělení deseti je v tomto případě 4, tedy číslo „schované“ za desetinnou čárkou. 

Podívejme se nyní, jak by stejný postup zafungoval u čísla v soustavě dvojkové: 

 (1101)2 → (110,1)2 (6) 

Zbytek po dělení dvěma je v tomto případě 1, celočíselně jsme potom dělili (v desítkové 

soustavě) číslo 13. A jen pro kontrolu 13 : 2 = 6 zb. 1, přičemž 6 ve dvojkové soustavě zapíšeme 

jako 110. 

 

4. Početní operace modulo 

Aby byl náš výčet základních početních operací úplný, sluší se uvést ještě jednu početní operaci, 

se kterou jste se možná zatím nepotkali. Respektive, potkali jste se s ní zcela určitě, ale možná 

netušíte, že má v matematice svoje označení. Jedná se o operaci výpočtu zbytku po dělení, 

krátce označovanou jako modulo. Zápis není zcela standardizován, někdy se jako znaménko 

početní operace používá zkrácený zápis mod, někdy se můžete také setkat se znaménkem %. 

Čteme „20 modulo 6 rovná se 2“ (tedy zbytek po dělení čísla 20 číslem 6 je 2) a zapisujeme 

jako: 

 20 𝑚𝑜𝑑 6 = 2 (7) 

nebo 

 20 % 6 = 2 (8) 

Zápis (7) je častější v matematické literatuře, se zápisem (8) se můžeme častěji setkat 

v literatuře počítačové a v programovacích jazycích. 

Modulární aritmetika je velmi důležitým odvětvím matematiky, avšak vysvětlení všech 

principů a výhod by bylo daleko za rámec tohoto semináře. Zájemce odkážeme na velmi 

zajímavé knihy věnované například historii i současnosti (nejen) prvočísel 3,4 

5. Záporná čísla, přetečení a podtečení 

Tuto kapitolu začneme krátkou analogií: Představte si, že jste si koupili úplně nový automobil, 

jehož tachometr (počítadlo ujeté vzdálenosti) ukazuje samé nuly, tedy například 000000. Ve 

skutečnosti, protože se nově vyrobené automobily testují už po výrobě hned v továrně, bude 

tachometr nového auta ukazovat třeba 000006, ale předpokládejme pro jednoduchost, že 

skutečně ukazuje samé nuly. S takovým autem můžeme ujet rovný milion kilometrů, než se 

tachometr znovu „vynuluje“. Budeme-li se tedy blížit miliontému kilometru, bude tachometr 

postupně ukazovat: 

 999997 → 999998 → 999999 → 000000 (10) 

 
3 DU SAUTOY, Marcus. Hudba prvočísel: dvě století Riemannovy hypotézy. Praha: Argo, 2019. ISBN 978-80-
7363-945-7. 
4 STEWART, Ian. Neuvěřitelná čísla profesora Stewarta. Praha: Argo, 2019. ISBN 978-80-257-2789-8. 



 

Představme si však nyní situaci, že s úplně novým automobilem a novým tachometrem 

ukazujícím 000000 nevyjedeme směrem dopředu, ale začneme couvat. Co se stane v takovém 

případě? Tachometr nemá znaménko mínus, aby nám ukázal, že jsme jeden kilometr couvali, 

ale přetočí se (alespoň u starších aut, která byla vybavena tachometrem mechanickým) směrem 

dozadu a bude tedy postupně ukazovat: 

 000000 → 999999 → 999998 → 999997  (11) 

Podíváme-li se tedy na tachometr nového auta a tento tachometr bude ukazovat hodnotu 

999997, můžeme říci, že jsme 3 kilometry couvali. Hodnota 999997 je tedy totéž, jako hodnota 

-3. 

Okamžik (10), kdy se tachometr po hodnotě 999999 poprvé (nebo dokonce opakovaně) 

vynuluje, se v matematice (a informatice) nazývá přetečení. 

Okamžik (11), kdy se naopak z hodnoty 000000 tachometr překlopí na hodnotu 999999, 

nazýváme podtečení. 

Tohoto poznatku a principu se dnes hojně využívá právě v informatice, kdy jeden z bitů (ten 

nejvyšší) v binárním zápise čísla „obětujeme“ a tento bit nám poslouží podobně jako znaménko 

mínus. Situace bude (snad) názornější z následujícího obrázku: 

 

Obr. 6: Počítání se zápornými čísly ve dvojkové soustavě 

zdroj: https://www.doc.ic.ac.uk/~eedwards/compsys/arithmetic/index.html 

Na obrázku vidíme tachometr s počáteční hodnotou 0000 u automobilu jezdícího v binárním 

světě. Pokud bychom s takovým automobilem začali couvat, přetočí se tachometr na 1111 a my 

budeme vědět, že jsme couvali přesně jeden kilometr.  

Operace přetečení a podtečení mohou být v informatice zdrojem mnoha nepříjemných situací. 

Pokud počítačový program napíšeme chybně a případné přetečení (nebo podtečení neošetříme), 

nemusíme se dopočítat k požadovanému výsledku.  

Zkusme například spočítat, kolik bude ukazovat čtyřmístný tachometr našeho binárního 

automobilu, pokud s ním ujedeme sedmkrát (tj. každý den v týdnu) trasu dlouhou 9 kilometrů.  

pondělí: (9 𝑘𝑚)10 = (1001 𝑘𝑚)2   

https://www.doc.ic.ac.uk/~eedwards/compsys/arithmetic/index.html


 

úterý: Celkem 18 km. Jenomže náš tachometr bude ukazovat 2 km. Proč? Je to proto, že po 

ujetí 15 km  tachometr neukázal 16 km, ale poprvé se vynuloval. Už víme, že došlo k tzv. 

přetečení. Současně však platí (kapitola 4), že 18 𝑚𝑜𝑑 16 =  2. 

středa: Celkem 27 km. Náš tachometr však bude ukazovat 11 Km. Proč? Protože ke 2 km, které 

se objevily při prvním přetečení, přidáme dalších 9 km. Znovu platí 27 𝑚𝑜𝑑 16 =  11. 

Čtvrtek, pátek a sobotu vynecháme (vyzkoušejte si sami) a podíváme se, kolik bude tachometr 

ukazovat v neděli. 

neděle: Najeli jsme celkem 7 x 9 = 63 kilometrů. Náš tachometr bude ukazovat 63 𝑚𝑜𝑑 16 =
 15. Stačí tedy popojet jeden jediný další kilometr a náš tachometr se znovu vynuluje. 

 

 

A to je pro dnešek vše z naší druhé kapitoly. Příště se podíváme na čísla desetinná, na speciální 

číselnou soustavu označovanou jako BCD a také na to, co jsou a jak fungují tzv. nepoziční 

číselné soustavy. Naučíme se také pomocí dvojkové a pomocí šestnáctkové soustavy ukrývat 

jednoduché obrázky. 

  



 

Úkoly 

1) Pokuste se vysvětlit matematický vtip In every base 10 is a base a zkuste jej přeložit do 

češtiny.                                                                                                                 [15 bodů] 

2) Vypočítejte písemným sčítáním pod sebou (201)3 + (112)3 a proveďte kontrolu 

převodem do desítkové soustavy.                                                                      [10 bodů] 

3) Vypočítejte písemným násobením druhou mocninu čísla (1011)2.                 [10 bodů] 

4) Vypočítejte ve dvojkové soustavě 7 ∙ 26.  

Nápověda: uvědomte si, jak elegantně ve dvojkové soustavě násobíme dvěma a dále 

také to, že je možné tento postup libovolně opakovat.                                      [10 bodů] 

5) Vypočítejte 45 𝑚𝑜𝑑 4, 45 𝑚𝑜𝑑 5, 45 𝑚𝑜𝑑 6, 45 𝑚𝑜𝑑 7.                                 [10 bodů] 

6) Rozmyslete si, zda a jak funguje modulární aritmetika na ciferníku hodin. Napište 

k tomu několik svých krátkých postřehů.                                                          [15 bodů] 

7) Pokuste se vysvětlit, proč se může stát, že 3 − 5 = 254. 

Nápověda: v první kapitole jsme si řekli, že jeden bajt má 8 bitů.                    [10 bodů] 

8) Bonusová úloha: Nalezněte jednoduchý a elegantní způsob výpočtu 1310 𝑚𝑜𝑑 20.  
                                                                                                                           [20 bodů] 

  



 

Počítáme napříč soustavami − lekce třetí 

 

Ve druhé kapitole jsme se naučili základní početní operace s čísly mimo desítkovou soustavu, 

objevili jsme početní operaci modulo, podívali se na reprezentaci záporných čísel a krátce se 

zastavili u problematiky tzv. podtečení a přetečení.  

Témata, která nás čekají dnes, jsou následující: nejprve rozšíření binárního zápisu na čísla 

desetinná, kdy rozšíříme zatím zavedené zápisy množin přirozených a následně celých čísel 

v jiných číselných soustavách na celou reálnou osu. Následně se podíváme na dnes již méně 

využívaný zápis BCD a oproti němu naopak asi dnes nejužívanější hexadecimální 

(šestnáctkovou) soustavu. Tu využijeme k jednoduché hře s obrázky a barvami. 

1. Desetinná čísla 

Když jsme v první kapitole rozdělovali mince do obálek, zjistili jsme, že správné rozdělení 

mincí neodpovídá ničemu jinému než mocninám dvojky. Tabulku si krátce připomeňme: 

 

20 =   1
21 =   2
22 =   4
23 =   8
24 = 16
25 = 32

 (1) 

Pojďme nyní tuto tabulku modifikovat tak, že namísto kladných mocnin dvojky budeme 

uvažovat mocniny záporné; pokračujme v (1) směrem k záporným číslům: 

2−1 = 0,5 

2−2 = 0,25 

2−3 = 0,125 

2−4 = 0,0625 

2−5 = 0,03125 

Současně vidíme, že se nejedná o nic jiného než postupně o zlomky 
1

2
 ;  

1

4
 ;  

1

8
 ;  

1

16
;  

1

32
 atd., tedy 

o členy geometrické posloupnosti s kvocientem právě 
1

2
 a prvním členem také 

1

2
. Ti z vás, kteří 

již ve škole geometrickou posloupnost probírali, vědí, že součet této nekonečné geometrické 

posloupnosti je přesně 1.   

Uveďme nyní (bez důkazu), že vhodným výběrem a sečtením výše uvedených zlomků, jsme 

schopni vyjádřit libovolné desetinné číslo mezi nulou a jedničkou. 

Úvaha, kterou můžeme udělat, je velmi podobná úvaze, kterou jsme provedli v příkladu 

s obálkami. Pojďme to vyzkoušet například s číslem 0,7. 

Protože platí 0,7 >  0,5, budeme jistě potřebovat zlomek 
1

2
. 

Zbývá nyní 0,2. Ale protože 0,2 <  0,25, zlomek 
1

4
 do našeho součtu nepoužijeme. Součet 

1

2
+

1

4
=

3

4
 by jistě byl větší než námi požadovaných 0,7. 



 

Stále zbývá 0,2 a nyní porovnáme 0,2 > 0,125. Zde již opět vidíme, že hodnotu 
1

8
 použít 

můžeme. 

Máme tedy 
1

2
+

1

8
=

5

8
= 0,625 a do hodnoty 0,7 tak zbývá 0,075. 

Pokračujeme porovnáním 0,075 > 0,0625 a hodnotu 
1

16
 tedy opět můžeme použít. 

Máme nyní 
1

2
+

1

8
+

1

16
=

11

16
= 0,6875 a do hodnoty 0,7 už zbývá pouze 0,0125. 

Udělejme ještě jeden krok, porovnejme 0,0125 < 0,03125. Vidíme tedy, že hodnotu 
1

32
 

použít nemůžeme. 

Vyjádření, které jsme zatím obdrželi, můžeme zapsat takto: 

 (0,7)10 ≅ (0,10110)2 (2) 

Nepíšeme přesnou rovnost, naše vyjádření je pouze přibližné.  

Pokud bychom v našem postupu pokračovali (můžete si sami vyzkoušet), obdrželi bychom  

 (0,7)10 ≅ (0,10110011001100110011001100 … )2 (3) 

Právě jsme zjistili zajímavou věc. Zápis hodnoty 0,7 ve dvojkové soustavě je periodický. Proč 

tomu tak je, ukážeme na postupu, kterým lze také převádět desetinná čísla do dvojkového 

zápisu a který prozkoumáme nyní. Tento druhý postup je analogií postupu dělení se zbytkem, 

kterým jsme do dvojkové soustavy převáděli čísla přirozená. Zapišme jej rovnou do tabulky: 

0,7 2 x 0,7 = 1,4 > 1 1 1/2 

1,4 – 1 = 0,4 2 x 0,4 = 0,8 < 1 0 1/4 

0,8 2 x 0,8 = 1,6 > 1 1 1/8 

1,6 – 1 = 0,6 2 x 0,6 = 1,2 >1 1 1/16 

1,2 – 1 = 0,2 2 x 0,2 = 0,4 < 1 0 1/32 

0,4 2 x 0,4 = 0,8 < 1 0 1/64 

0,8 2 x 0,8 = 1,6 > 1 1 1/128 

1,6 – 1 = 0,6 2 x 0,6 = 1,2 >1 1 1/256 

1,2 – 1 = 0,2 2 x 0,2 = 0,4 < 1 0 1/512 

0,4 2 x 0,4 = 0,8 < 1 0 1/1024 

Tabulka 3: Převod desetinného čísla do dvojkové soustavy postupným násobením dvěma a 

odečítáním jedničky 

Pokuste se sami přijít na to, jak postup zapsaný v tabulce 1 funguje. Nápovědu máte uvedenou 

přímo v popisu tabulky.  

Uveďme závěrem této kapitoly, že zejména ve světě počítačů je právě zápis desítkových 

desetinných čísel s využitím dvojkové soustavy velmi problematický. Je to proto, že má-li např. 

naše hodnota 0,7 nekonečný binární rozvoj, nejsme takovou hodnotu nikdy schopni vyjádřit 

zcela přesně. Není-li počítačový program napsán správně, může při počítání s desetinnými čísly 

docházet k velmi nepříjemným chybám. Jedna z nejčastějších vypadá např. takto: programátor 

se domnívá, že v proměnné x je uložena právě hodnota 0,7 a testuje rovnost příkazem  

if x = 0.7. 



 

Protože však ve skutečnosti je v x uložena hodnota 0,6999999999993, nebude taková podmínka 

splněna. 

2. BCD 

Kódování BCD je zkratkou anglických slov Binary Coded Decimal (tj. desítková kódovaná 

binárně) a představuje jakýsi mezikrok mezi zápisem v nejběžněji užívané desítkové soustavě 

a soustavě dvojkové. Zjednodušeně můžeme BCD popsat tak, že pracujeme s ciframi 0 a 1 (tedy 

ciframi desítkové soustavy), ale tyto hodnoty kódujeme pomocí čísel zapsaných binárně.  

Kolik bitů tak budeme potřebovat k zápisu každé cifry?  

Správná odpověď je 4 bity, to už bychom měli znát z první kapitoly. Pomocí čtyř bitů můžeme 

kódovat hodnoty 0 až 15, což však současně znamená, že některé kombinace bitů (pro hodnoty 

10 až 15) zůstanou nevyužity. Pojďme se podívat, jak by se v BCD kódování zapsala například 

hodnota 6479. 

(6)10 = (0101)2 
(4)10 = (0100)2 
(7)10 = (0111)2 
(9)10 = (1001)2 

Ve výsledku tedy budeme psát (mezery v BCD zápisu doplněny pro snazší čitelnost) 

 (6479)10 = (0101 0100 0111 1011)𝐵𝐶𝐷 (4) 

Kódování BCD bylo hojně využíváno ve starších generacích počítačových procesorů a dnes už 

se příliš nevyužívá. Nicméně i tak má stále své uplatnění, neboť na rozdíl přísně binárního 

zápisu desetinného rozvoje umožňuje BCD zápis vyhnout se „zaokrouhlovacím“ chybám, které 

byly zmíněny v předchozí kapitole.  

3. Šestnáctková soustava 

Na rozdíl od BCD kódování je šestnáctková soustava jedna z nejrozšířenějších ve světě 

informatiky a nalezneme ji ve všech aplikacích od úplně nejzákladnějšího programování 

mikroprocesorů (tzv. strojový kód nebo assembler) až po pokročilé aplikace ukládání obrazu 

nebo barev. 

Jak již název napovídá, základem je použití právě 16 symbolů. Zde zdánlivě narážíme na 

omezení v možnostech zápisu, neboť běžně používané symboly 0 až 9 nám umožňují zápis 

v soustavě maximálně desítkové. Nicméně netřeba vymýšlet další symboly pro hodnoty 11 až 

15, šestnáctková soustava si vystačí s prvními písmeny abecedy. Nejedná se o žádné 

zjednodušení, ale skutečně standardizovaný zápis čísel, kdy používáme právě znaky 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 



 

 

Tabulka 4: Zápis čísel 0 až 15 posupně v šestnáctkové, dvojkové a desítkové soustavě. 

Pojďme si počítání a zápis v šestnáctkové soustavě ukázat na několika jednoduchých 

příkladech. Zkusme například zjistit, kolik v desítkové soustavě představuje šestnáctková 

hodnota 0x7B. 

Nejprve krátce k zápisu. Prefix 0x… je standardním rozlišovacím znakem (ale existují i další) 

zápisu mezi šestnáctkovou a desítkovou hodnotou. Nepoužívá se tedy ve většině případů 

typograficky náročný zápis (7B)16, ale právě 0x7B. Musíme si totiž současně uvědomit, že 

existují i šestnáctková čísla, která ve svém zápise nepoužijí žádnou z hodnot A, B, C, D, E, F, 

která by nás dopředu varovala, že se jedná o číslo šestnáctkové. Zápis 0x8579 tak znamená 

něco zcela jiného než (desítkové) číslo 8579. 

Ale zpět k naší hodnotě 0x7B. Už víme, že v každé číselné soustavě postupujeme pomocí 

mocnin jejího základu. V tabulce 2 dohledáme 𝐵 = 11 a budeme počítat: 

 0x7B = 7 ∙ 161 + 11 ∙ 160 = 7 ∙ 16 + 11 = (123)10 (5) 

Obdobným způsobem zkusme i výše zmíněnou hodnotu 0x8579. Počítejme 

0x8579 = 8 ∙ 163 + 5 ∙ 162 + 7 ∙ 161 + 9 ∙ 160 = (34 169)10 

Vyzkoušejme pro úplnost i postup opačný a převeďme do šestnáctkové soustavy číslo (987)10: 

987 / 16 =  61 zb. 11, (11)10  =  0xB 

61 / 16 =  3 zb. 13, (13)10  =  0xD 

3 /16 =  0 zb. 3, (3)10  =  0x3 

Výsledek nyní můžeme zapsat jako (987)10 = 0x3DB. 

V další části si ukážeme, jak můžeme znalost šestnáctkové soustavy využít ke skrývání 

jednoduchých obrázků. 

4. Skrývání obrázků 

Znalost šestnáctkové soustavy můžeme využít k jednoduché hře spočívající ve skrytí obrázku 

v matici 8x8 pixelů (obrazových bodů) do číselného zápisu a následně zpět do grafické 

reprezentace. Rozhodně se však nejedná o příklad samoúčelný, bereme jej jako výlet zpět 



 

v čase, zhruba do doby okolo roku 1985, kdy svůj největší úspěch slavily domácí osmibitové 

počítače. Za všechny jmenujme například Sinclair ZX Spectrum a jeho československý klon 

Didaktik Gama, Atari 800XE a 800XL nebo Commodore C64. Na všech zmíněných počítačích 

byly v takovéto matici 8 x 8 kódovány a ukládány veškeré grafické znaky, které se následně 

zobrazovaly na obrazovce běžného domácího televizoru. 

 

Obrázek 7: Smajlík a jeho binární, dekadická a hexadecimální reprezentace 

Na obrázku 1 vidíme nakresleného „smajlíka“, kdy černý čtvereček reprezentuje bit s hodnotou 

1 a bílý čtvereček reprezentuje bit s hodnotou 0. Celé kouzlo přepisu jednotlivých pixelů do 

hexadecimálního kódu spočívá ve velmi užitečné a zajímavé vazbě (nebo vlastnosti) mezi 

binárním zápisem a právě zápisem šestnáctkovým. Pozornější z vás tuto vlastnost možná již 

sami objevili skrytou v tabulce 1.  

Nejprve však uveďme postup zdlouhavý a pracný: mohli bychom samozřejmě zcela 

mechanicky postupovat tak, že si jednotlivé sloupečky očíslujeme v mocninách dvou a následně 

sečteme pouze ty hodnoty, kterým přísluší černý čtvereček. Tím bychom získali reprezentaci 

každého řádku v desítkové soustavě a dané číslo bychom potom převedli do soustavy 

šestnáctkové.  

Pokud se však do zmíněné tabulky 1 zahledíme pozorně, všimneme si, že každé hexadecimální 

číslo má svůj ekvivalent v binárním zápisu, přičemž tento binární zápis má vždy přesně 4 bity. 

Této vlastnosti můžeme elegantně využít tak, že si náš obrázek rozdělíme na levou polovinu (4 

bity) a pravou polovinu (4 bity) a příslušnou kombinaci čtyř bitů a jejich šestnáctkový zápis si 

buď pamatujeme nebo jej snadno v tabulce 1 dohledáme. 

Jen pro názornost vezměme první řádek našeho obrázku. Jeho levá polovina je 0011, dekadicky 

3 (nebo 2 + 1), šestnáctkově také 3 (resp. 0x3). 

Pravá polovina obrázku je 1100, dekadicky 12 (nebo 8 + 4), šestnáctkově C (0xC). 

Složíme-li obě poloviny dohromady, dostáváme hodnotu prvního řádku jako 0x3C. 

Udělejme pro kontrolu ještě stejný přepočet jako v (5) a převeďme 0x3C do dekadického 

zápisu: 

 0x3C = 3 ∙ 161 + 12 ∙ 160 = 3 ∙ 16 + 12 = (60)10 (6) 

Ať tedy zvolíme postup jakýkoliv, vždy bychom se měli dopočítat ke stejnému výsledku. 



 

Postup dekódování z číselného zápisu je také snadný. Máme-li k dispozici hodnotu 

hexadecimální, např. 0xA5 z třetího řádku našeho obrázku, snadno dohledáme (nebo si 

pamatujeme), že binární reprezentace 0xA je 1010 a binární reprezentace 0x5 je 0101. Složíme-

li nyní obě tyto čtyřbitové reprezentace „vedle sebe“, dostáváme 10100101 a tím i celý řádek 

našeho obrázku. 

Jak bychom však postupovali v případě, že bychom neznali 0xA5, ale pouze dekadickou 

hodnotu, která je v tomto případě 165? Postup by byl stejný jako u našich obálek a jistě jej sami 

snadno odhalíte.  

5. Kódování barev 

Naším dnešním posledním zastavením bude krátké povídání o tom, jak můžeme pomocí 

šestnáctkové soustavy popsat barvy na obrazovce počítače nebo na displeji mobilního 

telefonu.  

Z hodin fyziky už někteří možná víte, že libovolnou barvu můžeme namíchat ze tří základních 

barev – červené (R – red), zelené (G – green) a modré (B – blue). V angličtině i češtině se tento 

model označuje shodně jako RGB.  

Předpokládejme, že každou ze tří základních barev umíme zobrazit ve 256 intenzitách jasu. 

Máme tedy celkem 256 úrovní červené, bereme je pak jako 0 až 255 dekadicky nebo také 0x00 

až 0xFF hexadecimálně. Analogicky pro zelenou barvu, také 0x00 až 0xFF. A úplně stejně i 

pro modrou. Celkem tedy 256 x 256 x 256 = 16 777 216 barevných odstínů.  

Aby však byl zápis jednodušší, byl standardizován do podoby #rrggbb, kdy postupně za sebe 

zapisujeme v šestnáctkové soustavě jednotlivé barevné složky. Hodnota #FF0000 pak značí 

sytě červenou barvu (maximum červené, nula modré a nula zelené), hodnota #FFFF00 značí 

žlutou. Ano, žlutá barva na displeji vašich telefonů skutečně vzniká smícháním červeného a 

zeleného světla.  

Rozsvítíme-li všechny tři složky maximální intenzitou #FFFFFF, dostáváme barvu bílou. 

 

Obrázek 8: Vybrané barvy a jejich RGB kódy 

 

  



 

Úkoly 

1) Vyjádřete na 7 binárních míst desítkovou hodnotu 0,6 [10 bodů]. O kolik se takto 

vyjádřená hodnota liší od skutečně požadované hodnoty 0,6?                            [5 bodů] 

2) Pokuste se vlastními slovy dokázat tvrzení, že vhodným výběrem a sečtením zlomků 

převrácených mocnin dvou, jsme schopni vyjádřit libovolné desetinné číslo mezi nulou 

a jedničkou.                                                                                                        [15 bodů] 

3) Zapište a vypočítejte v BCD zápisu 456 + 789                                                     [10 bodů] 

4) Jaký rozsah dekadických hodnot můžeme zapsat pomocí 0x0000 až 0xFFFF? [10 bodů] 

5) Pomocí dělení se zbytkem převeďte do 16 soustavy hodnotu (45 678)10.          [10 bodů] 

6) Dekódujte následující obrázek a napište, co vám připomíná: 0x30, 0x38, 0x3C, 0x3E, 

0x20, 0xFF, 0x7E, 0x3C.                                                                                    [10 bodů] 

7) Co se skrývá v obrázku 255, 129, 189, 165, 165, 173, 161, 191?                        [10 bodů] 

8) Zakódujte libovolný obrázek v mřížce 8x8 a jako odpověď zapište pouze 8 tajných 

hexadecimálních čísel.                                                                                         [10 bodů] 

9) Jaké barvy se skrývají pod kódy #F472D0 a #825A2C?                                    [10 bodů] 

  



 

Počítáme napříč soustavami − lekce čtvrtá 

V předchozích třech kapitolách jsme se seznámili s možnostmi zápisu čísel v různých číselných 

soustavách a také s tím, že i v těchto pro nás méně obvyklých soustavách fungují běžné početní 

operace vesměs tak, jak je známe ze soustavy desítkové. V dnešní kapitole si ukážeme ještě 

několik dalších početních operací, primárně s čísly binárními. Podle čísel binárních mají tyto 

operace také svůj souhrnný název a říká se jim binární operace, někdy se však také můžete 

potkat s označením logické operace.   

 

1. Operace NOT 

Základní logickou operací je operace negace. Zapisujeme ji jako NOT A a funguje skutečně 

velmi jednoduše: je-li na vstupu hodnota 0 (nula) pak negací nuly je 1 a opačně. Je-li na vstupu 

hodnota 1, pak výstupem operace NOT je 0.  

Pokud bychom chtěli operaci NOT zapsat v jednoduché tabulce (říká se jí pravdivostní 

tabulka), mohl by zápis vypadat třeba tako: 

A NOT A 

0 1 

1 0 

Tabulka 5: Logická operace NOT 

Aby naše povídání nebylo až tak snadné, uveďme ještě další možné zápisy a další terminologii, 

se kterou se u logických operací můžeme setkat. Hodnota nula se někdy označuje česky také 

jako nepravda, anglicky false. V některých aplikacích se používá jen zkrácené označení 

užívající první písmeno F. 

Stejně tak v případě hodnoty 1 se můžeme potkat s označením pravda, true  nebo jen samotným 

T. 

Vlastní operace negace, NOT, má také mnoho různých označení. Kromě samotného NOT A se 

tak můžeme potkat i se zápisy  ! A, ¬A, ~A, A̅.  

 

2. Operace AND 

Operace AND, česky krátce jen a (někdy také a současně nebo a zároveň), často označovaná 

také jako logický součin, je další jednoduchou logickou operací. Na rozdíl od negace však 

operace logického součinu vyžaduje na vstupu dva logické operátory A a B. Zapišme ji stejně 

jako v předchozím případě do jednoduché tabulky. Na rozdíl od tabulky minulé však bude nyní 

naše pravdivostní tabulka mít čtyři řádky, neboť potkávají-li se na vstupu dvě proměnné, 

z nichž každá může nabývat hodnoty 0 nebo 1, mohou tak vzniknout celkem 4 různé 

kombinace: 

 

 

 



 

A B A AND B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabulka 6: Logická operace AND 

Z tabulky jistě snadno nahlédneme, jak celá logická operace AND funguje. Jsou-li na vstupu 

dvě jedničky, tedy je-li současně A = 1 i B = 1, potom výsledkem této operace je také 1 (pravda). 

Zjednodušeně řečeno, musí být pravdivé obě vstupní podmínky. Ve všech ostatních případech 

(obě hodnoty na vstupu jsou nulové, nebo je nulová libovolná z nich) je výsledkem operace 

AND nula. Pro jednotlivé bity tak skutečně operace AND funguje jako prosté násobení. Tuto 

analogii však musíme používat velmi opatrně, neboť pro binární čísla složená z více bitů 

používáme operaci pro každý bit zvlášť. 

Ukažme si to na jednoduchém příkladu: 

 11010110 AND 10010101 = 10010100  (1) 

Celý zápis pro nás bude možná čitelnější, pokud zapíšeme jednotlivé hodnoty pod sebe: 

       11010110  

       10010101 

 (AND)----------  

       10010100 

 

Vidíme, že ve výsledném řádku se jednička objeví pouze tam, kde se na vstupu potkaly dvě 

jedničky nad sebou. 

Výše zmíněné vlastnosti se často využívá v informatice a v adresaci provozu v počítačových 

sítích, kdy operace AND slouží jako tzv. bitová maska. Máme-li nějakou hodnotu A, např. A = 

11011001 a z této hodnoty nás zajímá pouze to, jak vypadají nejvyšší 4 bity (bity vlevo), 

nastavíme hodnotu B bitové masky na B = 11110000 a provedeme operaci A AND B. Ve 

výsledku budou vždy zachovány 4 nejvyšší bity hodnoty A (ať už jsou jakékoliv), nejnižší 4 

bity se pak vždy vynulují bez ohledu na to, byla-li v nich původně 0 nebo 1. 

       11011001  

       11110000 

 (AND)----------  

       11010000 

 

Pro úplnost na závěr povídání o logickém součinu ještě dodejme, že AND není zdaleka jediným 

označením, které se pro logický součin používá. Další označení, se kterými se v literatuře 

můžete setkat, jsou následující: A ∧ B, A & B, A && B, A and B.  

3. Operace OR 

Operace OR, česky nebo, často označovaná také jako logický součet, je další jednoduchou 

logickou operací. Podobně jako operace AND i operace OR vyžaduje na vstupu dvě binární 

proměnné. Výsledek operace si opět ukažme v jednoduché pravdivostní tabulce: 



 

A B A OR B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Tabulka 7: Logická operace OR 

Vidíme, že operace OR vrací nulu pouze v případě, kdy jsou obě vstupní proměnné nulové. Ve 

všech ostatních případech je výsledkem logické operace jednička. Stačí tedy, aby kterákoliv ze 

vstupních proměnných měla hodnotu 1, přičemž výsledek operace OR pak bude také 1.  

Pokud jsme zmínili význam operace AND v informatice, je téměř jisté, že i operace OR najde 

v počítačových vědách své uplatnění. Tentokrát však neposlouží k nulování požadovaných bitů, 

ale naopak k jejich nastavení na hodnotu 1. Výhodou je, že ostatní bity zůstanou nezměněné. 

Vyzkoušejme stejné hodnoty jako v předchozím příkladu: 

       11011001  

       11110000 

  (OR)----------  

       11111001 

 

Vidíme, že použitím masky 11110000 se nám podařilo nastavit nejvyšší čtyři bity výsledku na 

hodnotu 1 a zbylé bity se nezměnily. 

Stejně jako operace AND má i operace OR několik alternativních zápisů: A ∨ B, A|B, A||B, A 

or B. 

4. Operace XOR 

Logická operace XOR, česky označovaná jako exkluzivní OR, zaujímá ve světě binárních 

početních operací naprosto výsadní postavení. Je totiž naprosto nepostradatelná ve světě 

šifrování a ochrany dat. 

Pojďme však tradičně nejprve v tabulce ukázat, jak operace XOR funguje: 

A B A OR B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 Tabulka 8: Logická operace XOR 

Vidíme, že operace XOR funguje tak, že pro stejné vstupy vrací hodnotu 0 a pro různé vstupy 

vrací hodnotu 1. Jedna jediná nepatrná změna oproti operaci OR, nula v posledním řádku, však 

způsobí, že funkci XOR můžeme použít mnoha zajímavými způsoby. 

Podívejme se nejprve na to, co se stane, pokusíme-li se vypočítat A XOR A. To není chyba 

v zadání. Vidíme, že bez ohledu na vstupní hodnotu A (nula nebo jedna) bude výsledkem vždy 

nula. Mohli bychom tedy psát A XOR A = 0. 



 

Co se ale stane, pokud stejnou operaci provedeme třikrát, tedy pokud se pokusíme spočítat 

(A XOR A) XOR A? Možná trochu překvapivě zjistíme, že (A XOR A) XOR A = A. Určitě si 

to sami vyzkoušejte.  

Ještě zajímavější je pak situace v momentě, kdy hodnoty A i B nebudou pouze jednobitové, ale 

bude se například jednat o celý bajt (už víme, že má osm bitů). 

Zkusme tedy například počítat A XOR B v momentě, kdy A=10110011 a B=11011001: 

       10110011 (A) 

       11011001 (B) 

 (XOR)----------  

       01101010 (C) 

 

Obdrželi jsme výslednou hodnotu C = 01101010. Na tom zatím není nic překvapivého, pouze 

jsme dodrželi předepsaná pravidla. 

Pojďme ale nyní použít výsledek C = 01101010 ještě jednou, tentokrát ve výpočtu C XOR B. 

Hodnotu B tedy použijeme znovu zcela stejně jako v předchozím počítání, jen místo vstupní 

hodnoty A nyní použijeme před chvílí získanou C: 

       01101010 (C) 

       11011001 (B) 

 (XOR)----------  

       10110011 (A) 

 

Teď už to začíná být opravdu zajímavé, protože jsme znovu obdrželi naši původní hodnotu A.  

Zajímavé? Proč? Na to se podíváme v další kapitole. 

5. Vernamova šifra 

Právě jste objevili jednu z naprosto zásadních šifrovacích technik (označovanou jako 

Vernamova šifra) a s tím i způsob, jak si dva přátelé mohou mezi sebou vyměňovat tajnou 

zprávu veřejným kanálem.  

Ti dva přátelé se většinou označují Alice a Bob a postup výměny tajné zprávy je následující: 

předpokládejme, že Alice chce Bobovi doručit tajnou zprávu Z = 11001100 11110000, ale 

k dispozici má pouze veřejný kanál. Veřejný kanál jsou třeba tištěné noviny nebo televizní 

vysílání, tedy něco, co může sledovat úplně každý. Je tedy zřejmé, že Alice nemůže zprávu 

11001100 11110000 odvysílat přímo, ale musí ji nějakým způsobem šifrovat.  

K tomu je potřeba, aby si někdy v minulosti Alice a Bob vyměnili mezi sebou tajný klíč K, 

dobře jej uschovali a použili v momentě, kdy si potřebují tajnou zprávu předat. Předpokládejme, 

že tajný klíč byl dohodnut např. jako K = 10010101 00101101. Je bezpodmínečně nutné, aby 

  



 

tajný klíč byl stejně dlouhý jako původní zpráva. V opačném případě by Alice i Bob výrazně 

riskovali, že bude klíč odhalen a s ním i obsah tajné zprávy5.  

Co tedy udělá Alice? Zašifruje tajnou zprávu Z klíčem K a použije k tomu operaci XOR: 

       11001100 11110000 (Z) 

       10010101 00101101 (K) 

 (XOR)-------------------  

       01011001 11011101 (Z´) 

Výslednou zprávu Z´ = 01011001 11011101 nyní může odeslat Bobovi. Protože tajný klíč 

K znají právě jen Alice a Bob, nehrozí žádné nebezpečí, že by si zprávu přečetl kdokoliv jiný. 

Pokud by si útočník nějaký dešifrovací klíč vymyslel a použil, obdrží zcela nesmyslnou původní 

zprávu. Mohl by samozřejmě vyzkoušet všechny kombinace klíče… Ale dávalo by to smysl? 

Co tedy udělá Bob, když si v novinách přečte zprávu:  

Ahoj Bobe, dnes je venku hezky, 01011001 11011101, zdraví Tě Alice. 

Z trezoru vyndá dešifrovací klíč K a použije jej. 

       01011001 11011101 (Z´) 

       10010101 00101101 (K) 

 (XOR)-------------------  

       11001100 11110000 (Z) 

 

Vidíme, že Bob obdržel přesně původní zprávu. 

Abyste si mohli sami s kamarády nebo s rodiči předávání tajných zpráv vyzkoušet, můžete 

použít následující tabulku. Každému písmenu abecedy, mezeře (značíme ji podtržítkem) a 

vybraným interpunkčním znaménkům jsme přidělili pětibitové hodnoty: 

00000 _ 01000 H 10000 P 11000 X 

00001 A 01001 I 10001 Q 11001 Y 

00010 B 01010 J 10010 R 11010 Z 

00011 C 01011 K 10011 S 11011 . 

00100 D 01100 L 10100 T 11100 , 

00101 E 01101 M 10101 U 11101 : 

00110 F 01110 N 10110 V 11110 ? 

00111 G 01111 O 10111 W 11111 ! 

Tabulka 9: Pětibitové hodnoty pro jednotlivé znaky abecedy a interpunkční znaménka 

 
5 Do hry zde vstupuje něco, co se v matematice označuje jako Narozeninový paradox. Jeho vysvětlení je však 
značně nad rámec této již i tak poměrně obtížné kapitoly. Uveďme tedy bez dalších podrobností, že pokud by byl 
klíč kratší, došlo by časem k tomu, že některé sekvence by se v šifrované zprávě opakovaly častěji než jiné. Zpráva 
by pak nevypadala jako náhodný šum nul a jedniček a pomocí další metody nazvané frekvenční analýza by mohl 
útočník původní zprávu dešifrovat.  



 

Udělejme i ještě jednu malou ukázku: Předpokládejme tedy, že Alice chce odeslat zprávu 

AHOJ a jako tajný klíč i s Bobem už dříve dohodli slovo PARDUBICE. Mají tak dokonce 

ještě rezervu, mohli by přenést zprávu, která by mohla mít dokonce 9 znaků, ale pro zašifrování 

slova AHOJ jim postačí použít jen první 4 písmena klíče, tedy PARD. 

Dostáváme tedy: 

Z = AHOJ = 00001 01000 01111 01010 

K = PARD = 10000 00001 10010 00100 

          ------------------------- (XOR) 

           10001 01001 11101 01110 = Z´ = QI:N 

 

Nyní už je jen na Vás, abyste si sami vyzkoušeli, že použitím klíče PARD na šifrovanou zprávu 

QI:N obdržíte původní slovo AHOJ. 

 

Gratulujeme! Máte za sebou čtvrtou a současně nejobtížnější část celého našeho semináře! 



 

Úkoly 

1) Pokuste se vymyslet několik dalších dvojic slov (česky i anglicky), kterými bychom 

mohli označovat dvojici logických hodnot 0 a 1.                                                 [5 bodů] 

2) Pokuste se sestavit jednoduchou matematickou funkci 𝑓(𝑥), jejímž definičním oborem 

i oborem hodnot budou pouze dvě celočíselné hodnoty 0 a 1 a současně bude platit  

𝑓(0) = 1 a 𝑓(1) = 0. Jedná se vlastně o matematický ekvivalent logické funkce 

negace.                                                                                                                           [15 bodů] 

3) Pokuste se sestavit (nakreslit) jednoduché elektrické obvody pro logické funkce AND, 

OR a XOR. K dispozici máte vždy jednu baterii, jednu žárovku a dva vypínače 

(přepínače) které lze překlápět mezi dvěma polohami 0 a 1.                             [15 bodů] 

4) Jak by vypadala osmibitová bitová maska, pomocí které bychom mohli určit, zda je 

zadané číslo sudé nebo liché?                                                                             [10 bodů] 

5) Rozmyslete si, jak budou fungovat operace AND a OR v momentě, kdy na vstupu budou 

více než dvě proměnné (např. A and B and C and D, příp. A or B or C or D). Formulujte 

jednoduše slovně podmínky, které musí být splněny, aby pro více proměnných byla 

výsledkem těchto logických operací 0 a 1.                                                         [15 bodů] 

6) Pokuste se sestavit pravdivostní tabulku pro výraz NOT ((A OR (NOT B)) AND C).  

                                                                                                                           [10 bodů] 

7) Kolik kombinací dešifrovacího klíče K by musel útočník vyzkoušet, pokud by šifrovaná 

zpráva měla 24 bitů? Dokázal by pak mezi všemi dešifrovanými zprávami nalézt tu 

správnou a proč?                                                                                    [5 bodů + 10 bodů] 

8) Dešifrujte zprávu J:,N pomocí klíče BRNO.                                                    [15 bodů] 

  



 

Počítáme napříč soustavami − lekce pátá 

V předchozích třech kapitolách jsme se seznámili s možnostmi zápisu čísel v různých číselných 

soustavách a také s tím, že i v těchto pro nás méně obvyklých soustavách fungují běžné početní 

operace vesměs tak, jak je známe ze soustavy desítkové. V dnešní kapitole si ukážeme ještě 

několik dalších početních operací, primárně s čísly binárními. Podle čísel binárních mají tyto 

operace také svůj souhrnný název a říká se jim binární operace, někdy se však také můžete 

potkat s označením logické operace.   

 

1. Grayův kód 

V mnoha předchozích cvičeních jsme z různých pohledů nahlíželi na dvojkovou soustavu. 

Víme už, že má rozsáhlé uplatnění v informatice a mnoha dalších oblastech. Logicky se tak 

nabízí i její uplatnění například v robotice. I tam má dvojková soustava své jasné místo, při 

některých aplikacích však můžeme narazit na drobné potíže.  

Představte si například otočné robotické rameno, které se může otáčet v celém rozsahu 0°−360° 

a které může směřovat do přesně definovaných 16 různých směrů. Je zřejmé, že by se nám hodil 

nějaký snímač nebo zařízení, kterým bychom mohli pohyb takového ramene sledovat a zároveň 

kontrolovat, zda je rameno do požadovaného směru nastaveno správně. 

Požadujeme-li 16 různých pozic robotického ramene, můžeme si je označit číselnými 

hodnotami 0 až 15. Takových 16 pozic pak můžeme popsat právě šestnácti různými 

kombinacemi čtyř bitů nastavených na hodnoty nula a/nebo jedna. 

Podívejme se na následující obrázek porovnávající vedle sebe binární zápis hodnot 0–16 (levý 

sloupec) a ty samé kombinace bitů, ale v jiném pořadí (pravý sloupec) 



 

 

Obrázek 9: Šestnáct hodnot zapsaných v binárním a v Gayově kódu 

Představme si nyní snímač, který se pohybuje po desce, kde jsou, podobně jako na obrázku 1, 

modrou barvou vyznačeny vodivé kontakty (plochy) odpovídající hodnotě bitu 1 a bílou barvou 

plochy nevodivé, odpovídající bitu 0. 

Předpokládejme dále, že snímač je v poloze 3 (levý sloupec) a přesouvá se o řádek níž dolů do 

polohy 4. Zatímco v poloze 3 jsou sepnuty dva kontakty (bity 1 a 2), v poloze 4 by měl být 

sepnutý jen jeden bit (bit 3). A zde právě leží kámen úrazu. Pokud totiž snímač nebude 

nekonečně tenký, což se nám v praxi nikdy nepodaří realizovat, dojde s největší 

pravděpodobností k tomu, že v určitý krátký okamžik budou sepnuté všechny tři kontakty (bity 

1, 2 a 3) vyznačené červenou čárou a stroj tak bude chvíli signalizovat chybnou a nepravdivou 

polohu 7.  

To je velký problém, protože nějaké řídící zařízení nebo kontrolní program, který sleduje stav 

stroje, dostane v tu chvíli chybnou informaci o tom, kde se robotické rameno nachází.  

Naším úkolem je tedy přeuspořádat desku s kontakty tak, aby mezi každými dvěma polohami 

ramene (snímače) docházelo ke změně právě jednoho sepnutého/rozepnutého kontaktu a 

nedocházelo tak k nežádoucím chybným signálům. Tento problém elegantně řeší právě 

nasazení Grayova kódu (a některých dalších), který si můžete prohlédnout v pravé polovině 

prvního obrázku. V červeném sloupci je potom vyznačen počet změn mezi jednotlivými stavy. 

Vidíme, že pro všechny řádky platí, že mezi nimi dochází k právě jedné změně.  Aplikaci 

Garyova kódu pro otočné rameno si nyní můžete prohlédnout na dalším obrázku. Důležité je, 

že ke kolizi nedochází ani mezi stavy 0 a 15, kde můžeme vidět také právě jednu změnu. 



 

 

Obrázek 10: Grayův kód pro 16 poloh otočného robotického ramene. Zdroj: All about circuits 

 

 

2. Vážení v trojkové soustavě 

Vzpomínáte si ještě na naše úplně první setkání a začátek první kapitoly? Měli jsme k dispozici 

obálky, které obsahovaly postupně 1 Kč, 2 Kč, 4 Kč, 8 Kč atd. a objevili jsme způsob, jak 

pomocí takových obálek vyplatit požadovanou částku. 

Pojďme si nyní naše počítání rozšířit na podobnou úlohu: máme k dispozici závaží o 

hmotnostech 1 kg, 3 kg, 9 kg a 27 kg, přičemž od každého tohoto závaží máme přesně jeden 

kus.  

Vidíme, že hodnoty 1, 3, 9, 27 (a dále bychom pokračovali 81, 241, 723 atd.), nejsou nic jiného, 

než mocniny čísla 3 a tvoří tak základní kameny trojkové soustavy. Už bychom také měli vědět, 

že v trojkové soustavě mohu každou z těchto hodnot použít právě jednou nebo dvakrát (nebo 

také vůbec) k tomu, abych vyjádřil libovolné požadované přirozené číslo. 

V naší úloze však máme závaží o příslušných hmotnostech k dispozici pouze jednou a je asi na 

první pohled zřejmé, že hmotnost např. 6 kg z nich nesestavím.  

Přesto existuje zajímavý způsob, jak mohu hmotnosti 6 kg dosáhnout. Trik spočívá v tom, že 

příslušné závaží buď použiji s kladným znaménkem (+1) a nebo se znaménkem záporným (-1). 

Nyní už je asi zřejmé, že 6 =  9 − 3.  

Použití závaží s kladným nebo záporným znaménkem je ekvivalentní tomu, jako bychom je 

položili na levou nebo pravou misku dvouramenných vah. Pojďme si v tabulce ukázat několik 

prvních vážení: 

  



 

 

hmotnost 9 kg 3 kg 1 kg 

0 0 0 0 

1 0 0 +1 

2 0 +1 -1 

3 0 +1 0 

4 0 +1 +1 

5 +1 -1 -1 

6 +1 -1 0 

7 +1 -1 +1 

8 +1 0 -1 

9 +1 0 0 

10 +1 0 +1 

11 +1 +1 -1 

12 +1 +1 0 

13 +1 +1 +1 

Tabulka 10: Vážení na dvouramenných váhách s jednou sadou závaží v mocninách tří 

Nyní už jen krátká demonstrace: potřebujeme zvážit například 11 kilogramů jablek. Na levou 

misku dáme 9 kg + 3 kg = 12 kg, na pravou misku položíme 1kg a dovážíme požadovaných 

11 kg zboží. 

 

3. Půlení intervalu 

Předpokládejme, že naším úkolem je vyřešit nějakou složitou rovnici pro neznámou 𝑥 takovým 

způsobem, aby platilo klasické 𝑓(𝑥) = 0. Zadaná rovnice je však natolik složitá, že neznámou 

𝑥 neumíme z rovnice žádným způsobem vyjádřit. Můžeme postupovat tak (a v praxi opravdu 

postupujeme), že budeme zkoušet nějaká 𝑥 postupně dosazovat tak dlouho, dokud se 

nepřiblížíme požadovanému výsledku (navíc i s požadovanou přesností). Jediná přidaná 

informace, kterou po dosazení nějakého 𝑥 dostaneme, je taková, že buď 𝑓(𝑥) > 0 nebo  
𝑓(𝑥) < 0. 

Vysvětlení postupů numerické matematiky při hledání řešení je však daleko nad rámec našeho 

povídání. My se v naší ukázce omezíme na jednoduchý příklad, na tzv. půlení intervalu, a 

využijeme k tomu naši znalost hodnot jednotlivých mocnin dvou: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 

256 a 512. 

Naučíme se takový postup hledání neznámého čísla, který můžete následně vyzkoušet třeba se 

spolužáky nebo s kamarády. 

Opět využijeme naše kamarády Alici a Boba. Úkolem Alice bude myslet si přirozené číslo od 

jedné až do tisíce a úkolem Boba bude toto číslo „uhodnout“ (ve skutečnosti však najít) na 

maximálně 10 pokusů. Jedinou přidanou informací, kterou Bob od Alice po každém pokusu 

získá, bude sdělení, zda tajné číslo je vyšší nebo nižší, než aktuální Bobův odhad. 

A: Myslím si číslo od 1 do 1000. 

B-01: Tipuji 512. 



 

A: Ne, moje číslo je vyšší. 

B-02: Tipuji 768. 

A: Moje číslo je stále vyšší. 

B-03: Tipuji 896. 

A: To už je moc. Moje číslo je nižší. 

B-04: Zkusím 832. 

A: Tak to je zase málo 

B-05: Tedy zkusím 864. 

A: A teď už je to moc. 

B-06: A co třeba 848? 

A: To je moc. 

B-07: Dobře, zkusím 840. 

A: Moje číslo je vyšší. 

B-08: Aha, tipuji 844. 

A: Ještě vyšší. 

B-09: Tedy 846 

A: Ne, to už je moc. 

B-10: Tvoje tajné číslo je 845 a uhodl jsem ho přesně na desátý pokus! 

A: Výborně Bobe! 

 

Pojďme nyní společně odhalit, jak celý postup funguje  

 

A: Myslím si číslo od 1 do 1000. 

B-01: Tipuji 512. (Bob volí 512 jako polovinu intervalu mezi 0 a 1024) 

A: Ne, moje číslo je vyšší. 

B-02: Tipuji 768. (Bob přičítá 256 a dostává 512 + 256 = 768, polovinu intervalu mezi 512 a 

1024) 

A: Moje číslo je stále vyšší. 

B-03: Tipuji 896. (Bob přičítá 128 a dostává 768 + 128 = 896, polovinu intervalu mezi 768 a 

1024) 

A: To už je moc. Moje číslo je nižší. 

B-04: Zkusím 832. (Číslo tedy určitě leží mezi 768 a 896. Polovina intervalu je 896 – 64 = 

832) 

A: Tak to je zase málo 

B-05: Tedy zkusím 864. (Číslo tedy určitě leží mezi 832 a 896. Polovina intervalu je 832 + 32 

= 864) 

A: A teď už je to moc. 

B-06: A co třeba 848? (Číslo je obklíčeno hodnotami 832 a 864. 864 – 16 = 848) 

A: To je moc. 

B-07: Dobře, zkusím 840. (Bob zkouší 848 – 8 = 840) 

A: Moje číslo je vyšší. 

B-08: Aha, tipuji 844. (840 + 4 = 844) 

A: Ještě vyšší. 

B-09: Tedy 846 (844 + 2 = 846) 

A: Ne, to už je moc. 

B-10: Tvoje tajné číslo je 845 a uhodl jsem ho přesně na desátý pokus! (846 – 1 = 845) 

A: Výborně Bobe! 

 

Zkusme si celý postup ještě znázornit v jednoduché tabulce: 



 

dolní 

odhad 

polovina 

intervalu 

horní 

odhad 

0 512 1024 

512 768 1024 

768 896 1024 

768 832 896 

832 864 896 

832 848 864 

832 840 848 

840 844 848 

844 846 848 

844 845 846 

Tabulka 11: Nalezení tajného čísla metodou půlení intervalu 

Všimněte si, jak se v tabulce mění dolní a horní mez v závislosti na tom, jakou nápovědu dává 

Alice Bobovi. 

Pokud si natrénujete z hlavy rychlé sčítání a odčítání příslušných mocnin dvou, stanou se z Vás 

matematičtí kouzelníci. 

4. Binární generátor náhodných čísel 

Všichni jsme se již určitě setkali se situací, kdy bylo potřeba spravedlivě a nezávisle pomocí 

náhody rozhodnout například před začátkem sportovního utkání o tom, kdo bude hrát na které 

straně hřiště. Většinou se k takovému rozhodování používá hod mincí.  

Představme si však nyní zapeklitou situaci, že si chceme zahrát klasickou hru Člověče nezlob 

se, někam se nám však ztratila hrací kostka. A jediné, co máme k dispozici, je právě jedna jediná 

mince. Dokázali byste vymyslet způsob, jak pomocí jedné mince simulovat hod hrací kostkou, 

tedy čísla od jedničky do šestky? Řešení je překvapivě jednoduché, ale ještě než budete číst dál, 

zkuste je nejprve sami vymyslet. 

Zkusili jste sami? Tak tedy dobrá: mince má dvě strany, říkáme jim Hlava (někdy Panna) a 

Orel. Jenomže dvě strany mince vlastně také nejsou nic jiného než hodnoty 0 a 1 ve dvojkové 

soustavě. Hod mincí nám tedy poslouží jako výborný generátor nul a jedniček. Co se stane, 

pokud takovou mincí hodíme třikrát? Vygenerujeme jednu z kolika? … správně! … jednu 

z osmi možných kombinací H a O. 

tři hody mincí binární číslo dekadické 

číslo 

OOO 000 0 

OOH 001 1 

OHO 010 2 

OHH 011 3 

HOO 100 4 

HOH 101 5 

HHO 110 6 

HHH 111 7 

Tabulka 12: Možné výsledky tří po sobě jdoucích hodů mincí 



 

Jak tedy budeme hrát? Hodíme třikrát mincí a v tabulce (nebo zpaměti) si přečteme výslednou 

hodnotu. Když budeme „šikovní“ a padne nula (OOO) nebo sedmička (HHH), pak takový 

výsledek pokusu zahodíme a házíme třikrát znovu. 

Aby se nám házelo lépe a rychleji, můžeme se celou hru pokusit simulovat na počítači. V praxi 

však záhy zjistíme, že počítač nedokáže generovat nuly a jedničky úplně spravedlivě a jejich 

rozdělení není z časového hlediska přesně „půl na půl“, tedy s pravděpodobnostmi 0,5 a 0,5. 

 

Obrázek 11: Nuly a jedničky (černá a bílá) z generátoru náhodných čísel v jazyce  

Visual Basic .NET 

Z obrázku vidíme, že rozložení nul a jedniček rozhodně není rovnoměrné. A i když v konečném 

součtu je v obrázku stejně černých i bílých bodů, je zřejmé, že v některých okamžicích není 

generátor zcela spravedlivý. 

Podobným praktickým problémem je pak i generátor, který není zcela spravedlivý v tom 

smyslu, že jednu hodnotu dlouhodobě generuje častěji než druhou. Na dalším obrázku tak 

vidíme generátor, který jedničku generuje s pravděpodobností 0,6 (černý bod) a nulu 

s pravděpodobností 0,4 (bílý bod). 

 

Obrázek 12: Náhodný generátor s pravděpodobnostmi 0,6 a 0,4 

Je zřejmé, že takový generátor nemůžeme použít pro spravedlivé losování, neboť ten, kdo by 

vsadil na jedničku, by měl jistě větší šanci na výhru. I zde však existuje zajímavý a jednoduchý 

trik, jak takový generátor opravit: necháme takový generátor vygenerovat dvě hodnoty. Možné 

výsledky pak budou: 

0 0 = 0,4 x 0,4 = 0,16 

0 1 = 0,4 x 0,6 = 0,24 

1 0 = 0,6 x 0,4 = 0,24 

1 1 = 0,6 x 0,6 = 0,36 

 



 

Pokud se tedy zaměříme pouze na kombinace 01 a 10, vidíme, že budou obě dvě padat se 

stejnou pravděpodobností 0,24 a naše rozhodování pak bude spravedlivé. 

A to už je pro dnešek úplně všechno, příště nás čeká poslední setkání a rekreační matematika. 



 

Úkoly 

1) Pokuste se vymyslet nějaké další (jiné než Grayův kód) uspořádání šestnácti 

čtyřbitových hodnot takové, aby mělo stejnou požadovanou vlastnost – tj. že mezi 

jednotlivými stavy dochází ke změně právě jednoho bitu. Pozor také na to, že toto 

pravidlo musí platit i mezi posledním stavem, který se mění zpět na první. Řešení 

znázorněte graficky podobně jako na obr. 1 nebo na obr 2.                               [20 bodů] 

2) Jak se na kompasu/směrové růžici označující směry/světové strany vyznačené lichými 

čísly z obr. 2? Napište některé z nich.                                                                 [5 bodů] 

3) Jak bychom na dvouramenných váhách s jednou sadou závaží 1 kg, 3 kg, 9, kg, 27 kg a 

81 kg zvážili zboží o hmotnosti 25 kg, 50 kg a 100 kg?                                    [10 bodů] 

4) Pravděpodobně znáte vzoreček pro nalezení řešení kvadratické rovnice 𝑥1,2 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
, tedy rovnice, kde se neznámá x vyskytuje v druhé mocnině. Podobné, 

poněkud složitější vzorce (tzv. Cardanovy vzorce), existují i pro rovnice kubické, tedy 

takové kde se vyskytuje 𝑥3. Jak jsou pojmenovány vzorce pro řešení rovnice  

𝑎𝑥5 + 𝑏𝑥4 + 𝑐𝑥3 + 𝑑𝑥2 + 𝑒𝑥 + 𝑓 = 0 ?                                                                        [5 bodů] 

5) Je hodnota 1000 nejvyšší číslo, které v naší hře s Alicí a Bobem můžeme na 10 pokusů 

najít? Pokuste se krátce vysvětlit.                                                                       [10 bodů] 

6) Která čísla v naší hře s Alicí a Bobem najdeme vždy právě na 10 pokusů? Můžeme najít 

některá čísla rychleji? Která to budou?                                                                 [10 bodů] 

7) Navrhněte způsob, jak pomocí hodu mincí vybrat (náhodně vygenerovat) jednu kartu 

z balíčku mariášových karet.                                                                                 [15 bodů] 

8) Jak by vypadal obrázek 3, pokud by generátor nul a jedniček fungoval naprosto správně?  

                                                                                                                           [10 bodů] 

9) Pokud bychom použili náš rozbitý generátor 0,6 a 0,4 pro generování hodu kostkou, 

kolikrát častěji by padla šestka než jednička?                                                    [10 bodů] 

10) Má generátor z obrázku 4 ještě nějakou další chybu?                                           [5 bodů] 

  



 

Počítáme napříč soustavami − lekce šestá 

Všichni jistě znáte různá odvětví matematiky nebo různé matematické obory. Jmenujme 

namátkou například aritmetiku, algebru, geometrii, pravděpodobnost nebo statistiku. Poněkud 

na okraji zájmu a také tak trochu stranou oněch „velkých“ matematických odvětví stojí někdy 

možná trochu neprávem opomíjený matematický obor, kterému se říká rekreační matematika. 

Rekreační matematiku si ale určitě nesmíme představit jen jak poslední stránku s hádankami a 

rébusy v nějakém humoristickém časopise; je to obor, který slouží k popularizaci matematiky 

a k ukázkám toho, že někdy i na první pohled složité věci se dají jednoduše přiblížit široké 

veřejnosti pomocí jednoduchých a zajímavých příkladů, od kterých pak následně vede cesta 

k dospělému počítání. 

Pojďme tedy společně věnovat naše poslední setkání, šestou kapitolu, právě takovým 

příkladům. Vybrali jsme jich pro vás několik takových, které se vztahují právě k číselným 

soustavám, které jsme společně v uplynulých týdnech probírali. 

1. Kouzelné karty 

K naší první matematické hře budete potřebovat jednoho spoluhráče. Požádejte jej, aby si 

myslel přirozené číslo od 1 do 60, ale aby Vám ho neříkal. Potom mu postupně (ve zcela 

náhodném pořadí) ukažte 6 herních karet, s červenými a modrými čísly a požádejte jej, aby 

Vám u každé karty řekl, zda je jeho tajné číslo červené nebo modré. Jakmile ukážete poslední 

kartu, můžete hned hlásit spoluhráčovo tajné číslo. 

 

Obrázek 13: Šest „kouzelných“ karet s červenými a modrými čísly. 

Pojďme se nyní společně podívat, jak celá hra funguje. Šest karet vlastně není nic jiného, než 

šest obálek s mincemi z našeho prvního setkání. Povšimněte si prvního červeného čísla na 

každé z karet. Ano, správně, jsou to hodnoty 1, 2, 4, 8, 16 a 32. Červená a modrá barva u 

každého čísla pak už jen znamená, zda danou mocninu dvou (danou obálku) k vyjádření daného 

čísla potřebuji nebo nikoliv.  

Předpokládejme například, že tajným spoluhráčovým číslem bude číslo 43.  



 

Ukážeme mu první kartu (s červenou jedničkou), na té je číslo 43 červené. Znamená to tedy, že 

jednička je součástí (mocninou dvou) v tajném čísle. 

Pokračujeme druhou kartou (s červenou dvojkou). I zde je číslo 43 červené, to tedy znamená, 

že i hodnota 2 je v tajném čísle obsažena. 

Na třetí kartě (s červenou čtyřkou) je ale hodnota 43 modrá. To tedy znamená, že ve výsledném 

součtu hodnotu 4 potřebovat nebudeme. 

Čtvrtá karta v pořadí (s červenou osmičkou) má číslo 43 opět červené. Hodnotu 8 tedy 

potřebujeme. 

Pátá karta (červených 16) a číslo 43 je modré. Hodnotu 16 tedy nepotřebujeme. 

A konečně poslední šestá karta (červených 32). Zde je opět číslo 43 červené, tedy hodnota 32 

bude v jeho součtu obsažena. 

Pokud jste průběžně během hry sčítali první červená čísla z každé karty, kde byla hodnota 43 

uvedena červeně, nyní už okamžitě znáte tajné číslo. Platí totiž, že 1 + 2 + 8 + 32 = 43. 

2. Kouzelné karty podruhé 

Hru s kouzelnými kartami z předcházejícího příkladu můžeme hrát ještě malinko jiným 

způsobem. Pro naši druhou variantu hry pojďme karty trochu pozměnit. 

 

Obrázek 14: Další varianta kouzelných karet 

Jak budeme hrát hru tentokrát? Velmi podobně. Opět požádáme kamaráda, aby si myslel tajné 

číslo. Tentokrát ho však požádáme, aby nám řekl barvy karet, na kterých se jeho tajné číslo 

nachází. 

Předpokládejme pro názornost, že tajným číslem bude znovu číslo 43. Kamarád tedy oznámí, 

že jeho tajné číslo je na kartě červené, oranžové, zelené a fialové.  

Co v tuto chvíli udělá šikovný matematik? Sečte první číslo z každé barevné karty, kterou 

kamarád nahlásil. V našem případě tedy 1 (červená) + 2 (oranžová) + 8 (zelená) + 32 (fialová) 

= 43. 

Vidíme, že barevné karty vzniky velmi jednoduše tak, že z každé červenomodré karty z prvního 

příkladu jsme vybrali pouze hodnoty, které byly napsány červenou barvou. Opět se nejedná o 



 

nic jiného, než o obálky s mincemi. Tentokrát má každá obálka svoji barvu a jednoznačně je na 

každé obálce (kartě) napsáno, zda ji k výplatě dané hodnoty potřebujeme (číslo je na kartě 

uvedeno) nebo nikoliv (číslo na kartě chybí). 

 

3. Nepoziční číselné soustavy 

Předchozí příklad s barevnými kartami je zajímavý ještě z jednoho pohledu. Ukazuje nám, že 

pokud platí 

červená + oranžová + zelená + fialová = 43 

pak také zcela jistě platí  

zelená + červená + fialová + oranžová = 43 

a takto bychom mohli pokračovat dál libovolnou permutací našich čtyř barev. Vidíme tedy, že 

u zápisu pomocí barev vůbec nezaleží na jejich pořadí, vždy tyto barvy definují stejné číslo. 

Současně je také asi zřejmé, že pokud třeba v desítkové soustavě napíšu například číslo 5247 a 

číslo 4275, pak každé z nich představuje úplně jinou hodnotu nebo výsledný počet.  

Číselné soustavy, kde striktně záleží na tom, v jakém pořadí jednotlivé symboly zapisujeme, se 

nazývají poziční číselné soustavy. Je tedy důležité, jaká cifra je (u desítkové soustavy zvolené 

na ukázku) na pozici jednotek, jaká na pozici desítek, stovek, tisíců atd. 

Stejně tak v binární soustavě jsou zcela rozdílné hodnoty 101101 a 111001, i když oba zápisy 

obsahují stejný počet nul a jedniček. 

Naproti tomu, číselné soustavy, kde vybraným hodnotám přiřadím určité symboly (tvary, 

barvy…) a výslednou hodnotu tvoříme jejich kombinací, nazýváme nepoziční číselné soustavy. 

Pro názornost se na celou situaci můžeme podívat i tak, že vůbec nezáleží na tom, v jakém 

pořadí položím na kuchyňskou váhu například lžíci, skleničku a talíř, protože ve výsledku váha 

ukáže vždy stejnou hodnotu. 

Zde už ponecháváme vaší fantazii, jaké různé způsoby zápisu čísel vymyslíte. Můžete 

nahlédnout i do závěrečných úloh k této kapitole a nechat se inspirovat položenými otázkami. 

4. Binary puzzle 

V první kapitole jsme společně hráli hru 2048, abychom si procvičili počítání s mocninami 

dvou. Nyní přišel čas na hru poněkud obtížnější, ve které si procvičíme přísně logické (a 

současně i algoritmické) uvažovaní. 

Čtvercové herní pole je rozděleno na síť, do které budeme postupně dopisovat hodnoty 0 a 1. 

Na začátku hry jsou některá pole předvyplněná (to je zadání), zbylá pole jsou prázdná. Naším 

úkolem je doplnit všechna zbylá prázdná podle několika jednoduchých pravidel. 



 

 

Obrázek 15: Zadání hry Binary puzzle (jednoduchá obtížnost) 

Pravidla jsou následující: 

1) V každém řádku i v každém sloupci musí být stejný počet nul a jedniček. Pokud 

tedy například hledáme řešení pro čtverec 8x8, musí být v každém řádku i sloupci 

přesně čtyři nuly a přesně čtyři jedničky. 

2) Vždy se mohou vyskytovat maximálně dva stejné symboly vedle sebe nebo pod 

sebou. Pokud se tedy například už v zadání nebo dále v průběhu hry objeví _00_, je 

zřejmé, že jediná správná možnost řešení je 1001. Pokud nastane situace 1_1, pak jejím 

řešením je 101. 

3) Žádný řádek ani žádný sloupec se ve výsledném řešení nesmí opakovat. Pokud tedy 

máme například hotový řádek 11010100 a zbývá nám vyřešit řádek 11010__0, musí 

jeho řešením být 11010010. 

 

Obrázek 16: Vzorové řešení ukázkového příkladu 

A to je vše. Tři jednoduchá pravidla, která však dovedou řádně potrápit. Zadání stovek a stovek 

příkladů naleznete na stránce https://www.binarypuzzle.com/index.php 

  

https://www.binarypuzzle.com/index.php


 

5. Přepisovací pravidla 

Když si matematiky neznalý člověk někde přečte  

0 → 1 

1 → 10 

asi z toho nebude dvakrát úplně moudrý. Možná se časem dovtípí, že by to mohlo znamenat 

třeba „zapiš nulu jako jedničku“ a „zapiš jedničku jako jedničku a nulu“, ale co dál?  

Pojďme se na to tedy podívat tak, jako kdyby žádná matematika (alespoň na chvíli) 

neexistovala.  

Na začátku máme jednoho malého králíka a malý králík vyroste:         →         

Velký králík zůstane velkým králíkem, ale rozmnoží se (pořídí si malého králíka):         →         

        

Vidíme tedy, že malý králík odpovídá symbolu 0 a velký králík odpovídá symbolu 1. Pojďme 

nyní vyzkoušet, jak se bude naše králičí populace vyvíjet v čase. A začneme tím, že máme 

jednoho malého králíka. 

 

 

 

1. krok:         

2. krok:         (malý králík vyrostl, nulu jsme přepsali na jedničku) 

3. krok: 🐰 🐰 (velký králík zůstal velký a pořídil si malého králíka, jedničku je zapsali jako 

10) 

4. krok: 🐰 🐰 🐰 (velký králík zůstal velký, pořídil si malého králíka a malý králík vyrostl) 

5. krok: 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰  

6. krok: 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 

7. krok: 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 🐰 

 

Postupně tedy v jednotlivých generacích dostáváme 0, 1, 10, 101, 10110, 10110101, … 

Binární posloupnost, kterou jsme takto získali, má jednu velmi zajímavou vlastnost. Počty 

prvků v jednotlivých krocích jsou postupně 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … a tvoří tak slavnou a známou 

Fibonacciho posloupnost. Nedosti na tom, zkuste si sami spočítat počty nul a jedniček (malých 

a velkých králíků) v jednotlivých generacích. 

 



 

6. Jednobitové obrázky 

Na úplný závěr našeho povídání pro vás máme připravenu pověstnou třešničku na dortu. 

 

Obrázek 17: Třešnička na dortu, zdroj freepik.com 

Vědci z Ústavu informatiky Akademie věd ČR řešili před několika lety zajímavý výzkumný 

úkol. Pracovali s velmi rozsáhlou databází listů rostlin, keřů a stromů naskenovaných ve velmi 

vysokém rozlišení, avšak pouze v tzv. jednobitové barevné hloubce. To si můžeme představit 

jako ryze černobílý obrázek, kde tmavá barva reprezentuje plochu samotného listu. Úkolem 

tedy nebylo naskenovat veškerou strukturu rostlinných vláken, ale pouze obrys nebo siluetu. 

Tento obrys měl následně sloužit k automatickému rozpoznávání jednotlivých biologických 

druhů. 

Naskenované listy tedy vypadaly přibližně takto 

       

Obrázek 18: Naskenované obrysy listů, zdroj iStock.com 

Je téměř jisté, že ukládat tyto obrázky v paměti počítače jako dlouhé sekvence nul a jedniček 

by bylo velmi paměťově náročné, neefektivní a neúsporné a každý takový obrázek by zabíral 

mnoho megabajtů.  

Teď už je tedy jen na vás, abyste vědcům pomohli a pokusili se vymyslet způsob, jak nějakým 

efektivním způsobem dané obrázky v paměti počítače uložit. Držíme palce! 

  



 

Úkoly 

1) V úvodu této kapitoly jsme vyjmenovali několik matematických odvětví. Znáte ještě 

některé další matematické obory nebo disciplíny, které jsme nezmínili? Napište 

alespoň tři další.                                                                                                [10 bodů] 

2) Záleží na tom, v jakém pořadí budeme spoluhráči ukazovat karty s červenými a 

modrými čísly? Proč?                                                                                        [10 bodů] 

3) Dokázali byste vymyslet způsob, jak hrát hru s červenými a modrými čísly tak, že 

byste karty ukazovali jen spoluhráči, ale sami jste na karty neviděli?              [10 bodů] 

4) Můžeme o českých bankovkách a mincích prohlásit, že tvoří nepoziční číselnou 

soustavu? Vysvětlete.                                                                                          [5 bodů] 

5) Pokuste se vymyslet 6 různých nepozičních symbolů pro prvních 6 mocnin dvou a 

zapište pomocí těchto symbolů dekadická čísla 11, 22, 33, 44 a 55.                [10 bodů] 

6) Vyhledejte si v literatuře nebo na internetu informace o tom, jak se pomocí hieroglyfů 

zapisovala čísla ve starém Egyptě a pomocí zjištěných pravidel zapište několika 

různými způsoby číslo 3254.                                                                             [10 bodů] 

7) Vyřešte binární puzzle z 24. 10. 2022: 

https://www.binarypuzzle.com/daypuzzle.php?id=4250                                  [15 bodů] 

8) Zkuste objevit a popsat vazbu mezi posloupností  0, 1, 2, 5, 22, 181, 5814, … a 

přepisovacím pravidlem z 5. příkladu. Určete další dva členy posloupnosti. 

                                                                                                                           [10 bodů] 

9) Pomozte vymyslet způsob ukládání velkých jednobitových obrázků.              [20 bodů] 

  

https://www.binarypuzzle.com/daypuzzle.php?id=4250


 

 

 

 

 

 

 

 

POČÍTÁME NAPŘÍČ 

SOUSTAVAMI 

 

 

Řešení 

  



 

Řešení 1. lekce 

 

1) Abyste si dobře osvojili mocniny dvojky a počítání s nimi, otevřte si webovou stránku 

www.2048game.com, na které naleznete velmi jednoduchou, ale přesto moc zajímavou 

hru. Možná ji dokonce už znáte a třeba už jste ji i někdy hráli. Pokuste se zjistit, jaká 

pravidla v této hře platí pro skládání dlaždic, a potom se pokuste zahrát co nejvyšší 

skóre. Hrát samozřejmě můžete i na vašem mobilním telefonu nebo tabletu. Odpovědí 

na tuto první otázku potom bude snímek obrazovky, ve kterém pošlete nejlepší skóre, 

které jste ve hře získali.                                                                                        [5 bodů] 

Otevřená otázka 

2) Představte si, že v našem původním zadání bychom neměli obálek šest, ale 10. Jakou 

nejvyšší částku bychom potom uměli pomocí těchto 10 obálek vyplatit?        [15 bodů] 

Pro šest obálek platí 26 – 1 = 63. 

Pro 10 obálek platí 210 – 1 = 1023. 

 

3) Tuto otázku rozdělíme do dvou úkolů: 

a) Nejprve zkuste odhadnout a potom vypočítejte, kolik obálek bychom potřebovali, 

pokud bychom chtěli vyplácet libovolnou částku od 1 koruny až do milionu.  

                                                                                                                           [15 bodů] 

20 obálek v mocninách dvou umožní vyplatit až 1 048 576 Kč 

Převedením čísla 1 000 000 do dvojkové soustavy zjistíte, že k jeho vyjádření 

potřebujete 20 bitů a tedy i 20 obálek. 

b) Jaká částka bude schována v poslední obálce s největším množstvím peněz?  

                                                                                                                             [5 bodů] 

V první obálce je 20 = 1 Kč 

V poslední obálce je 219 = 524 288 Kč 

Na další stránce je uvedeno jedno žákovské řešení. 

  

http://www.2048game.com/


 

 

4) Vyjádřete čísla 2 a 4 ve dvojkové soustavě, čísla 3, 8 a 9 ve trojkové soustavě, čísla 5, 

24 a 25 v pětkové soustavě, čísla 7, 48 a 49 v sedmičkové soustavě a čísla 10, 99 a 100 

v desítkové soustavě. Napište, co je na zjištěných výsledcích zvláštního nebo 

zajímavého.                                                                                                         [20 bodů] 

(2)10 = (10)2, (4)10 = (100)2 

(3)10 = (10)3, (8)10 = (22)3, (9)10 = (100)3 

(5)10 = (10)5, (24)10 = (44)5, (25)10 = (100)5 

(7)10 = (10)7, (48)10 = (66)7, (49)10 = (100)7 

(10)10 = (10)10, (99)10 = (99)10, (100)10 = (100)10 

 

Žákovské řešení: 

 



 

5)Převeďte do desítkové soustavy                                                                       [15 bodů] 

                     𝑎. (543210)6 = (44790)10 

                     𝑏. (33333)4 = (1023)10 

𝑐. (1000)9 = (729)10 

6)Zamyslete se nad tím, proč jsou české mince a bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 

100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 korun. Sepište několik krátkých poznámek.  

                                                                                                                           [15 bodů] 

Žákovské řešení: 

 

a. Jaká je nejmenší částka, k jejíž výplatě nám nebude stačit zásoba 2 kusů mincí 

nebo bankovek od každé hodnoty?                                                           [5 bodů] 

17 777 

b. Jakou kombinací bankovek a mincí tuto částku z předchozího úkolu vyplatíme 

tak, abychom použili co nejmenší počet platidel?                                    [5 bodů] 

3 × 5000 + 1 × 2000 + 1 × 500 + 1 × 200 + 1 × 50 + 1 × 20 + 1 × 5 + 1 × 7 

 

  



 

Řešení 2. lekce 

 

1) Pokuste se vysvětlit matematický vtip In every base 10 is a base a zkuste jej přeložit do 

češtiny.                                                                                                                            [15 bodů] 

Žákovské řešení: 

 

2) Vypočítejte písemným sčítáním pod sebou (201)3 + (112)3 a proveďte kontrolu 

převodem do desítkové soustavy.                                                                           [10 bodů] 

(1020)3 

 

3) Vypočítejte písemným násobením druhou mocninu čísla (1011)2.                 [10 bodů] 

(1111001)2 

 

  



 

4) Vypočítejte ve dvojkové soustavě 7 ∙ 26.  

Nápověda:  uvědomte si, jak elegantně ve dvojkové soustavě násobíme dvěma a dále také to, 

že je možné tento postup libovolně opakovat.                                                              [10 bodů] 

(111000000)2, číslo 7 zapsané jako (111)2 stačí posunout o šest nul vlevo 

 

5) Vypočítejte 45 𝑚𝑜𝑑 4 = 𝟏, 45 𝑚𝑜𝑑 5 = 𝟎, 45 𝑚𝑜𝑑 6 = 𝟑, 45 𝑚𝑜𝑑 7 = 𝟑.  [10 bodů] 

 

6) Rozmyslete si, zda a jak funguje modulární aritmetika na ciferníku hodin. Napište 

k tomu několik svých krátkých postřehů.                                                                      [15 bodů] 

Otevřená otázka- 

Z žákovských odpovědí (zkráceno): Můžeme počítat například modulo 60, pokud nás 

zajímá čas v minutách, můžeme počítat modulo 12, pokud nás zajímají hodiny, můžeme 

počítat modulo 4, pokud bychom chtěli měřit čas ve čtvrthodinách. 

 

7) Pokuste se vysvětlit, proč se může stát, že 3 − 5 = 254. 

Nápověda: v první kapitole jsme si řekli, že jeden bajt má 8 bitů.                                [10 bodů] 

28=256, lze zapsat hodnoty 0 až 255 nebo -128 až +127 

 

8) Bonusová úloha: Nalezněte jednoduchý a elegantní způsob výpočtu 137 𝑚𝑜𝑑 20.  
                                                                                                                                       [20 bodů] 

Např. postupným násobením a počítáním modulo po každém kroku, nebo podle 

žákovského řešení: 



 

 

  



 

Řešení 3. lekce 

 

1) Vyjádřete na 8 binárních míst desítkovou hodnotu 0,6                         [10 bodů].  

O kolik se takto vyjádřená hodnota liší od skutečně požadované hodnoty 0,6?  

                                                                                                                            [5 bodů] 

(0,10011001)2 = 0,597 656 25 

Chyba je 0,006 234 375 

 

2) Pokuste se vlastními slovy dokázat (vysvětlit, zdůvodnit) tvrzení, že vhodným výběrem 

a sečtením zlomků převrácených mocnin dvou, jsme schopni vyjádřit libovolné 

desetinné číslo mezi nulou a jedničkou.                                                                [15 bodů] 

Otevřená úloha 

 

3) Zapište a vypočítejte v BCD zápisu 456 + 789                                                   [10 bodů] 

(100 1 0110)BCD + (0111 1000 1001)BCD = (0001 0010 0100 0101)BCD  

 

4) Jaký rozsah dekadických hodnot můžeme zapsat pomocí 0x0000 až 0xFFFF? [10 bodů] 

0 až 65 535 

 

5) Pomocí dělení se zbytkem převeďte do 16 soustavy hodnotu (45 678)10. [10 bodů] 

0xB26E 

 

 

6) Dekódujte následující obrázek a napište, co Vám připomíná: 0x30, 0x38, 0x3C, 0x3E, 

0x20, 0xFF, 0x7E, 0x3C.                                                                                     [10 bodů] 

Plachetnice 



 

 

7) Co se skrývá v obrázku 255, 129, 189, 165, 165, 173, 161, 191?                       [10 bodů] 

Spirála 

 

A jedna moc zajímavá chyba v žákovských řešeních – prohozené levé a pravé  

4 bity  

 

 

8) Zakódujte libovolný obrázek v mřížce 8x8 a jako odpověď zapište pouze 8 tajných 

hexadecimálních čísel.                                                                                        [10 bodů] 

Otevřená úloha  

9) Jaké barvy se skrývají pod kódy #F472D0 a #825A2C?                                      [10 bodů] 

 

  



 

Řešení 4. lekce 

 

1) Pokuste se vymyslet několik dalších dvojic slov (česky i anglicky), kterými bychom 

mohli označovat dvojici logických hodnot 0 a 1.                                                 [5 bodů] 

Otevřená úloha 

Ze správných odpovědí: 

 

2) Pokuste se sestavit jednoduchou matematickou funkci 𝑓(𝑥), jejímž definičním oborem 

i oborem hodnot budou pouze dvě celočíselné hodnoty 0 a 1 a současně bude platit  

𝑓(0) = 1 a 𝑓(1) = 0. Jedná se vlastně o matematický ekvivalent logické funkce negace.   

                                                                                                                           [15 bodů] 

f(x) = 1 – x 

 

3) Pokuste se sestavit (nakreslit) jednoduché elektrické obvody pro logické funkce AND, 

OR a XOR. K dispozici máte vždy jednu baterii, jednu žárovku a dva vypínače 

(přepínače) které lze překlápět mezi dvěma polohami 0 a 1.                             [15 bodů] 

AND: sériové zapojení 

OR: paralelní zapojení 

XOR: „schodišťové“ zapojení 



 

 

4) Jak by vypadala osmibitová bitová maska, pomocí které bychom mohli určit, zda je 

zadané číslo sudé nebo liché? [10 bodů] 

00000001 

Ze správných odpovědí: 

 

 

 

5) Rozmyslete si, jak budou fungovat operace AND a OR v momentě, kdy na vstupu budou 

více než dvě proměnné (např. A and B and C and D, příp. A or B or C or D). Formulujte 

jednoduše slovně podmínky, které musí být splněny, aby pro více proměnných byla 

výsledkem těchto logických operací 0 a 1.                                                         [15 bodů] 

AND, výsledek 0: alespoň jedna proměnná nulová 

AND, 1: pávě všechny jedničkové 

OR, 0: právě všechny nulové 

OR, 1: alespoň jedna proměnná jedničková 

 



 

 

 

6) Pokuste se sestavit pravdivostní tabulku pro výraz NOT ((A OR (NOT B)) AND C).  

                                                                                                                           [10 bodů] 

Tabulka bude mít 8 řádků, můžete počítat v ruce nebo vyzkoušet například řešení 

s pomocí nástroje Wolfram Alpha 

 

 



 

7) Kolik kombinací dešifrovacího klíče K by musel útočník vyzkoušet, pokud by šifrovaná 

zpráva měla 24 bitů? Dokázal by pak mezi všemi dešifrovanými zprávami nalézt tu 

správnou a proč?                                                                                   [5 bodů + 10 bodů] 

16 777 216 kombinací klíče. 

Nenalezne, protože současně obdrží všech 16 milionů možných zpráv.  

Žákovská naprosto správná odpověď: 

 

8) Dešifrujte zprávu J:,N pomocí klíče BRNO.                                                      [15 bodů] 

HORA 

 

 

  



 

Řešení 5. lekce 

 

1) Pokuste se vymyslet nějaké další (jiné než Grayův kód) uspřádání šestnácti čtyřbitových 

hodnot takové, aby mělo stejnou požadovanou vlastnost – tj. že mezi jednotlivými stavy 

dochází ke změně právě jednoho bitu. Pozor také na to, že toto pravidlo musí platit i 

mezi posledním stavem, který se mění zpět na první. Řešení znázorněte graficky 

podobně jako na obr. 1 nebo na obr 2.                                                               [20 bodů] 

Otevřená úloha. V textu je nápověda, že existuje mnoho podobných systémů. 

Další varianty lze dohledat například na Internetu. 

 

2) Jak se na kompasu/směrové růžici označující směry/světové strany vyznačené lichými 

čísly z obr. 2? Napište některé z nich.                                                                   [5 bodů] 

Jedná se o světové strany označované např. jako severoseverovýchod nebo 

jihozápadozápad. 

 



 

3) Jak bychom na dvouramenných váhách s jednou sadou závaží 1 kg, 3 kg, 9, kg, 27 kg a 

81 kg zvážili zboží o hmotnosti 25 kg, 50 kg a 100 kg?                                     [10 bodů] 

 

4) Pravděpodobně znáte vzoreček pro nalezení řešení kvadratické rovnice 

 𝑥1,2 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
, tedy rovnice, kde se neznámá x vyskytuje v druhé mocnině. 

Podobné, poněkud složitější vzorce (tzv. Cardanovy vzorce), existují i pro rovnice 

kubické, tedy takové, kde se vyskytuje 𝑥3. Jak jsou pojmenovány vzorce pro řešení 

rovnice 𝑎𝑥5 + 𝑏𝑥4 + 𝑐𝑥3 + 𝑑𝑥2 + 𝑒𝑥 + 𝑓 = 0 ?                                                [5 bodů] 

Tato úloha byl trochu chyták, takové vzorce neexistují. Existují jen vzorce pro 

některé speciální případy. 

5) Je hodnota 1000 nejvyšší číslo, které v naší hře s Alicí a Bobem můžeme na 10 pokusů 

najít? Pokuste se krátce vysvětlit.                                                                       [10 bodů] 

Nejvyšší hodnota je 1023. 

Při všech odpovědích větší, větší, větší… bude 

512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1023 

6) Která čísla v naší hře s Alicí a Bobem najdeme vždy právě na 10 pokusů? Můžeme najít 

některá čísla rychleji? Která to budou? [10 bodů] 

Lichá čísla vždy přesně na 10 pokusů. Sudá čísla vždy rychleji. 

  

7) Navrhněte způsob, jak pomocí hodu mincí vybrat (náhodně vygenerovat) jednu kartu 

z balíčku mariášových karet. [15 bodů] 

Zde se nabízí mnoho způsobů od nejjednodušší tabulky 32 karet (hodnoty 0 až 31 

odpovídají 5 hodům mincí a číslům (00000)2 až (11111)2 

 

  



 

8) Jak by vypadal obrázek 3, pokud by generátor nul a jedniček fungoval naprosto správně? 

                                                                                                                           [10 bodů] 

Jako rovnoměrně rozložený černobílý šum. 

 

9) Pokud bychom použili náš rozbitý generátor 0,6 a 0,4 pro generování hodu kostkou, 

kolikrát častěji by padla šestka než jednička?                                                   [10 bodů] 

jednička: 0,4 x 0,4 x 0,6 = 0,096 

šestka: 0,6 x 0,6 x 0,4 = 0,144 

0,144 / 0,096 = 1,5  

 

10) Má generátor z obrázku 4 ještě nějakou další chybu? [5 bodů] 

Podobně jako u generátoru z obrázku 3 není jeho rozložení v čase rovnoměrné. 

  



 

Řešení 6. lekce 

 
1) V úvodu této kapitoly jsme vyjmenovali několik matematických odvětví. Znáte ještě 

některé další matematické obory nebo disciplíny, které jsme nezmínili? Napište alespoň 

tři další.                                                                                                               [10 bodů] 

Otevřená úloha.

 

 

 

2) Záleží na tom, v jakém pořadí budeme spoluhráči ukazovat karty s červenými a 

modrými čísly? Proč?                                                                                         [10 bodů] 

Nezáleží. Stačí se vždy podívat na první červené číslo na kartě. 

 

3) Dokázali byste vymyslet způsob, jak hrát hru s červenými a modrými čísly tak, že byste 

karty ukazovali jen spoluhráči, ale sami jste na karty neviděli?                          [10 bodů] 

Stačí si zapamatovat, v jakém pořadí karty ukazuji. Třeba 32 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1 

 



 

4) Můžeme o českých bankovkách a mincích prohlásit, že tvoří nepoziční číselnou 

soustavu? Vysvětlete.                                                                                           [5 bodů] 

Ano. Částku lze sestavit bez ohledu na pořadí bankovek. 

5) Pokuste se vymyslet 6 různých nepozičních symbolů pro prvních 6 mocnin dvou a 

zapište pomocí těchto symbolů dekadická čísla 11, 22, 33, 44 a 55.  

                                                                                                                           [10 bodů] 

Otevřená úloha a jedno z moc pěkných řešení (zkuste přijít na to, který symbol 

představuje kterou hodnotu): 

 

6) Vyhledejte si v literatuře nebo na Internetu informace o tom, jak se pomocí hieroglyfů 

zapisovala čísla ve starém Egyptě a pomocí zjištěných pravidel zapište několika 

různými způsoby číslo 3254.                                                                               [10 bodů] 

Lze vycházet např. z velmi názorného schematu na  

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_numerals 

 

7) Vyřešte binární puzzle z 24. 10. 2022: 

https://www.binarypuzzle.com/daypuzzle.php?id=4250                                  [15 bodů] 

Otevřená úloha. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_numerals
https://www.binarypuzzle.com/daypuzzle.php?id=4250


 

8) Zkuste objevit, co zajímavého ukrývá řada čísel  0, 1, 2, 5, 22, 181, 5814, …  a určete 

další dva její členy.                                                                                              [10 bodů] 

Jedná se o dekadický zápis binární Fibonacciho posloupnosti. 

 

Další členy budou 1488565 a 12194330294, vyzkoušejte: 

https://oeis.org/search?q=0%2C+1%2C+2%2C+5%2C+22%2C+181%2C+5814&language

=english&go=Search 

9) Pomozte vymyslet způsob ukládání velkých jednobitových obrázků.                 [20 bodů] 

Otevřená úloha a jedno ze správných řešení, kterému se odborně říká RLE komprese: 

 

 

 

 

 

 

https://oeis.org/search?q=0%2C+1%2C+2%2C+5%2C+22%2C+181%2C+5814&language=english&go=Search
https://oeis.org/search?q=0%2C+1%2C+2%2C+5%2C+22%2C+181%2C+5814&language=english&go=Search

