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Lekce 1. Drobnosti na úvodDrobnosti na ¼vod
 
UmŊleck§ d²la potk§v§me na kaģd®m kroku, aŠ uģ jde o sochy, obrazy, architektonick® skvosty 
ļi modern² instalace nebo graffiti. NŊkdy je mineme bez povġimnut², nŊkdy n§s nŊļ²m upoutaj². 
M§lokdy si vġak uvŊdom²me, ģe vŊtġina umŊleckĨch dŊl m§ spojitost s matematikou. NŊkdy je 
umŊleck® d²lo pŚ²mo reprezentov§no matematickĨmi objekty (obr. 1.1), nŊkdy spojitost 
s matematikou tvŢrce vloģ² do n§zvu sv®ho d²la (obr. 1.2). NŊkter§ umŊleck§ d²la mohou 
evokovat zaj²mav® matematick® ¼lohy. 

 

  
Obr§zek 1.1: Sol LeWitt, Cubic Construction: 
Diagonal 4, Opposite Corners 1 and 4 Units, 
1971 

Obr§zek 1.2: Jaroslav Hovad²k, 
Rovnice o nŊkolika nezn§mĨch, 
1963-1965 

 
V ġesti lekc²ch v§m pomohou obrazy a sochy pochopit (a pŚi Śeġen² ¼kolŢ i procviļit) vybran§ 
matematick§ t®mata. Z§roveŔ se sezn§m²te s Śadou vĨtvarnĨch umŊlcŢ od d§vnĨch dob aģ po 
dneġn² dny. V ¼vodn² lekci budeme Śeġit nŊkolik matematickĨch Ădrobnost²ñ, ve druh® lekci se 
budeme vŊnovat planimetrii, ve tŚet² stereometrii, ļtvrt§ lekce n§m prostŚednictv²m umŊleckĨch 
dŊl pŚibl²ģ² kombinatoriku. Posledn² dvŊ lekce jsou vŊnov§ny posloupnostem, relac²m 
a funkc²m. 
 
1.1.   Ļ²slice a ļ²sla 
 

ř²msk® ļ²slice, chronogramy 
 

V Ļech§ch nalezneme Śadu umŊleckĨch pam§tek ze 17. nebo 18. stolet². Mnoh® z nich ukrĨvaj² 
matematick® tajemstv², tzv. chronogram. Jedn§ se obvykle o latinskĨ n§pis, kterĨ nese 
informaci o letopoļtu, kterĨ se vztahuje k dan® pam§tce. Pro urļen² letopoļtu plat² jednoduch§ 
pravidla. Zapoļ²t§me hodnotu vġech Ś²mskĨch ļ²slic M, D, C, L, X, V a I, kter® jsou v n§pisu 
graficky zvĨraznŊny (vŊtġ²m typem, zlatou barvou apod.), ģ§dnou nesm²me vynechat, na jejich 
poŚad² vġak nez§leģ². Znak pro ļ²slici pŊt mŢģe v chronogramu zastupovat jak souhl§ska V, tak 
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samohl§ska U. Hodnotu Ś²mskĨch ļ²slic seļteme a z²sk§me ukrytĨ letopoļet. Ļ²m je 
chronogram kratġ², t²m je cennŊjġ². Chronogramy zdob² Śadu umŊleckĨch pam§tek ï soch,
sluneļn²ch hodin, mari§nskĨch sloupŢ, ġt²tŢ pal§cŢ apod.

V Praze na KarlovŊ mostŊ je na soġe sv. Judy Tade§ġe (obr. 1.3) chronogram DeVoto ChrIstI
aMICo, coģ pŚeloģeno z latiny znamen§ Oddan®mu Kristovu pŚ²teli. SpoļtŊme, ve kter®m roce 
byla zm²nŊn§ socha na KarlŢv most postavena: M m§ ļ²selnou hodnotu 1000, D 500, CC 200, 
V 5, III 3, souļet je 1708.

Obr§zek 1.3: Socha sv. Judy Tade§ġe na KarlovŊ mostŊ

Arabsk® ļ²slice, poļ²t§n² v des²tkov® soustavŊ

Ļ²slice, kter® dnes pouģ²v§me, zn§me pod n§zvem arabsk®. Jejich pŢvod je vġak tŚeba hledat 
v indick® kultuŚe. Od IndŢ pŚevzali toto oznaļen² arabġt² matematici a astronomov® (odtud 
oznaļen² Ăarabsk® ļ²sliceñ). V EvropŊ tyto ļ²slice jako prvn² pouģil matematik Leonardo
Fibonacci v d²le Kniha poļtŢ z roku 1202. Arabsk® ļ²slice se zaļaly prakticky pouģ²vat, 
zejm®na mezi obchodn²ky a bank®Śi, aģ po mnoha desetilet²ch.

Symboly pro arabsk® ļ²slice vyuģila ve sv® interaktivn² duhov® instalaci Forest of numbers
francouzsk§ umŊlkynŊ ģij²c² v Japonsku, Emmanuelle Moureaux (obr. 1.4). Na ploġe 2 000 m2

je ze stropu spuġtŊno 60 000 pap²rovĨch ļ²slic od 0 do 9. V deseti vrstv§ch jsou zachyceny 
letopoļty od roku 2017 do roku 2026. N§vġtŊvn²k proch§z² Ătichou instalac² a ztr§c² se v ļaseñ.

Kleiner
Přeškrtnutí
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Obr§zek 1.4: Emmanuelle Moureaux, Forest of numbers, 2017

To, ģe na obrazech jsou do kompozic zaļlenŊny ļ²slice, nen² neobvykl®. V TreŠjakovsk® st§tn² 
galerii v MoskvŊ se nach§z² obraz mal²Śe Bogdanova-BŊlsk®ho s n§zvem Poļ²t§n² z hlavy
v Rachinsk®ho ġkole. Na obraze je namalov§na ġkoln² tabule, pŚed n² je uļitel se svĨmi ģ§ky. 
Ģ§ci usilovnŊ pŚemĨġlej² a snaģ² se zpamŊti vypoļ²tat hodnotu ļ²seln®ho vĨrazu, kterĨ je na 
tabuli naps§n (obr. 1.5).

Obr§zek 1.5: Nikolaj Bogdanov-Belskij, Poļ²t§n² z hlavy v Rachinsk®ho ġkole, 1895

Na tabuli je naps§n ļ²selnĨ vĨraz

Jak zpamŊti urļit hodnotu tohoto ļ²seln®ho vĨrazu?

Staļ² si uvŊdomit, ģe

a z§roveŔ
.
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Potom tedy 

Vyj§dŚen² ļ§sti celku ï zlomky, procenta

Vyuģit² zlomkŢ a procent pro vyj§dŚen² ļ§sti celku budeme ilustrovat na barevn® litografii 
3 halbierte W¿rfel ġvĨcarsk®ho architekta, sochaŚe a design®ra Maxe Billa (obr. 1.6)

Obr§zek 1.6: Max Bill, 3 halbierte W¿rfel

Naġ²m ¼kolem bude vyj§dŚit, jakou ļ§st plochy jednoho velk®ho pravideln®ho ġesti¼heln²ku 
zakreslen®ho na t®to litografii vyplŔuje ģlutŊ vybarvenĨ kosoļtverec a jakou ļ§st plochy 
druh®ho (shodn®ho) ġesti¼heln²ku vyplŔuje ļervenŊ vybarvenĨ obd®ln²k.

Zakresleme do obou ġesti¼heln²kŢ pomocn® ¼seļky, kter® n§m rozdŊl² plochu ġesti¼heln²kŢ na 
shodn® geometrick® ¼tvary.

ĢlutĨ kosoļtverec se skl§d§ ze 4 malĨch 
shodnĨch kosoļtvercŢ, ġesti¼heln²k se 
skl§d§ z 12 takovĨch kosoļtvercŢ. Plocha
ģlut®ho kosoļtverec tedy pŚedstavuje 4/12 
ļili 1/3 plochy ġesti¼heln²ku.

MŢģeme tak® Ś²ci, ģe  plochy
ġesti¼heln²ku je vybarveno ģlutŊ.

ĻervenĨ obd®ln²k se skl§d§ z 8 shodnĨch 
pravo¼hlĨch troj¼heln²kŢ, ġesti¼heln²k se 
skl§d§ z 12 takovĨch troj¼heln²kŢ. ĻervenĨ 
obd®ln²k tedy pŚedstavuje 8/12 ļili 2/3 
plochy ġesti¼heln²ku.

ĻervenŊ je vybarveno  plochy
ġesti¼heln²ku.
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1.2.    P²smena, konstanty a promŊnn®

P²smena matematik potŚebuje pro svou pr§ci stejnŊ jako ļ²sla. Pomoc² p²smen oznaļuje body 
v rovinŊ, mnoģiny a jejich prvky, geometrick® ¼tvary atd. Bez vyuģit² p²smen pro oznaļen² 
promŊnnĨch v algebŚe, bychom nemohli prov§dŊt obecn® vĨpoļty.  OvŊŚme pomoc² vĨpoļtu 
s promŊnnou, ģe naġe geometrick® ¼vahy nad litografi² 3 halbierte W¿rfel (obr. 1.6) byly 
spr§vn®.
Velikost strany ġesti¼heln²ku oznaļ²me a.

Obsah ġesti¼heln²ku:

Obsah kosoļtverce:

Pod²l obsahŢ:

Obsah ġesti¼heln²ku:

Obsah obd®ln²ku:

Pod²l obsahŢ:

O tom, ģe vĨtvarnĨm umŊleckĨm d²lem mŢģe bĨt i z§pis matematickĨch nebo fyzik§ln²ch 
vztahŢ, n§s mŢģe pŚesvŊdļit The Concinnitas Project, kterĨ byl realizov§n v roce 2014 v New 
Yorku. N§zev projektu pŚipom²n§ slavn®ho umŊlce, architekta a filosofa Leona Battistu 
Albertiho (1404 1472), kterĨ latinskĨm slovem concinnitas (ladn® uspoŚ§d§n²) oznaļoval 
pŚekr§sn® umŊleck® pr§ce. Na str§nk§ch projektu nalezneme vġechny umŊleck® tisky, kter® 
v projektu vznikly i s patŚiļnĨm vysvŊtlen²m uvedenĨch matematickĨch ļi fyzik§ln²ch vztahŢ. 

Obr§zek 1.7: David Mumford, Thirteen,
2014 

Obr§zek 1.8: Stephen Smale, Newtons
Method, 2014 
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Pozn§mka: V roce 1988 uspoŚ§dal popularizaļn² ļasopis Mathematical Intelligencer mezi 
svĨmi ļten§Śi anketu o nejkr§snŊjġ² rovnici svŊta. PŚesvŊdļivŊ v n² zv²tŊzila tzv. Eulerova 
identita, ¼hledn§ rovnice svazuj²c² pŊt z§kladn²ch matematickĨch konstant (0, 1, i, e, ˊ) 
prostŚednictv²m pŚekvapivŊ jednoduch®ho vztahu .

P²smena a kruhy ve ļtvercov® s²ti zakreslil Jan Wojnar na pl§tnŊ Prostorov§ mŚ²ģkov§ b§seŔ
(obr. 1.9). AutorovĨm pŚ§n²m bylo, aby se z pasivn²ho div§ka stal aktivn² pozorovatel, kterĨ je 
ochoten pŚijmout nab²dnut§ Ăpravidla hryñ. PozornŊ si n§sleduj²c² obr§zek prohl®dnŊte. Naj²t 
pravidla, podle kterĨch autor obraz vytvoŚil, by pro dobr®ho matematika nemŊlo bĨt tŊģk®!

  

Obr§zek 1.9: Jan Wojnar, Prostorov§ mŚ²ģkov§ b§seŔ, 1976

Pozn§mka: P²smena a kruhy jsou na obraze Prostorov§ mŚ²ģkov§ b§seŔ um²stŊny v tzv. 
mŚ²ģovĨch bodech. To jsou body v rovinŊ, kter® maj² v kart®zsk® soustavŊ souŚadnic 
celoļ²seln® souŚadnice, napŚ.  nebo . V roce 1899 publikoval praģskĨ profesor 
Georg Alexander Pick vzorec pro vĨpoļet obsahu mnoho¼heln²ku, kterĨ m§ vġechny sv® 
vrcholy v mŚ²ģovĨch bodech:

v je poļet mŚ²ģovĨch bodŢ uvnitŚ mnoho¼heln²ku,

h je poļet mŚ²ģovĨch bodŢ na hranici mnoho¼heln²ku.

Pro zakreslenĨ mnoho¼heln²k je  

PŚedstavte si, ģe m§me obd®ln²k o rozmŊrech 40 jednotek x 25 jednotek. RozdŊl²me ho na 
jednotkov® ļtverce. Vybarven²m nŊkterĨch z nich vznikl ¼tvar zn§zornŊnĨ na n§sleduj²c²m 
obr§zku. JakĨ je obsah tohoto obrazce?
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VybarvenĨ obrazec je mnoho¼heln²k. Jeho hranice proch§z² vġemi mŚ²ģovĨmi body a ģ§dnĨ 
mŚ²ģovĨ bod neleģ² uvnitŚ: h = 41  26 = 1066 a v = 0. Obsah je podle Pickova vzorce roven 532
ļtvereļnĨch jednotek.

1.3.    Geometrick§ pŚedstavivost, Mºbiova p§ska

DobrĨm tr®ninkem pro geometrickou pŚedstavivost mŢģe bĨt tak® manipulace s tzv. Mºbiovou 
p§skou. řada umŊlcŢ ji ztv§rnila ve svĨch d²lech, pro ilustraci jsme vybrali jen dvŊ z nich.

Obr§zek 1.10: Max Bill, Eindeloze kronkel,
1953-1956 

Obr§zek 1.11: M. C. Escher, Mobius
Strip II, 1963 

Vyrobte si z pap²ru Mºbiovu p§sku a zkoumejte jej² vlastnosti. Inspiraci naleznete napŚ. na  
https://youtu.be/wKV0GYvR2X8.  

1.4.    Đkoly

1. ¼kol
ĂKe cti a sl§vŊ Boha vġemohouc²ho, Panny Marie a svŊtcŢ postav²m sloup, kterĨ svou vĨġkou 
a n§dherou nebude m²t rovn®ho v ģ§dn®m jin®m mŊstŊ.óó To jsou slova kamen²ka a sochaŚe 
V§clava Rendera, tvŢrce Ļestn®ho sloupu NejsvŊtŊjġ² Trojice v Olomouci, kter§ pronesl v roce 
1715. TŚicet pŊt metrŢ vysokĨ sloup pŚedstavuje nejvyġġ² sousoġ² v Ļesk® republice. Od roku
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1995 je spoleļnŊ s Mari§nskĨm sloupem a barokn²mi kaġnami n§rodn² kulturn² pam§tkou 
a v roce 2000 byl zaŚazen mezi svŊtov® dŊdictv² UNESCO. Na sloupu jsou tŚi 
n§pisy s chronogramy. Pod alegori² V²ry v ļele sloupu to je: GLORIA DEO PATRI, DEO 
FILIO, DEO PARACLETO (ĂSl§va Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svat®mu.ñ).

Obr§zek 1.12: Chronogram na Sloupu NejsvŊtŊjġ² trojice v Olomouci, 1754

Pod alegori² NadŊje: IN FIDE PLENA SPE FIRMA CHARITATE PERFECTA. (ĂVe v²Śe 
naplnŊn®, v nadŊji pevn®, v l§sce dokonal®.ñ) a pod alegori² L§sky: SACRATA SINT EI SOLI
CORDA OMNIA. (ĂAŠ byla zasvŊcena j² samotn® vġechna srdce.ñ) 
Urļete letopoļty, kter® jsou v chronogramech ukryty.
(Maxim§lnŊ 10 bodŢ.)

2. ¼kol
Tato zaj²mav§ socha, kter§ zdob² n§dvoŚ² hradu Lendava na maŅarsko-slovinsk®m pomez², 
byla vytes§na z jednoho kamenn®ho bloku ve tvaru kv§dru. Na fotografi²ch sochu vid²te ze ļtyŚ 
stran. 

Obr§zek 1.13: Socha na n§dvoŚ² hradu ve slovinsk®m mŊstŊ Lendava, autor nezn§mĨ
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OdhadnŊte, kolik procent z celkov®ho objemu kamenn®ho bloku musel autor sochy 
odsekat. SvŢj odhad pŚibliģnĨm vĨpoļtem zdŢvodnŊte.
(Maxim§lnŊ 20 bodŢ.)

3. ¼kol
PŚi vĨpoļtu ļ²seln®ho vĨrazu na obraze mal²Śe Bogdanova-BŊlsk®ho s n§zvem Poļ²t§n² z hlavy 
v Rachinsk®ho ġkole jsme vyuģili toho, ģe 

ZjistŊte, zda existuj² jeġtŊ dalġ² pŊtice po sobŊ jdouc²ch celĨch ļ²sel, pro kter§ plat², ģe 
souļet druhĨch mocnin prvn²ch tŚ² je roven souļtu druhĨch mocnin posledn²ch dvou. 
(Maxim§lnŊ 25 bodŢ.)

4. ¼kol
Na barevn® litografii 3 halbierte W¿rfel Maxe Billa najdeme tak® n§sleduj²c² dva ġesti¼heln²ky:

Jakou ļ§st plochy vŊtġ²ho pravideln®ho ġesti¼heln²ku vyplŔuje menġ² 
modŚe vybarvenĨ pravidelnĨ ġesti¼heln²k? řeġte vĨpoļtem 
i rozdŊlen²m ġesti¼heln²kŢ na shodn® ¼tvary (stranu vŊtġ²ho 
ġesti¼heln²ku oznaļte a).
(Maxim§lnŊ 35 bodŢ.)

5. ¼kol

Pokuste se objasnit, proļ Max Bill nazval svou barevnou 
litografii l.

(Maxim§lnŊ 10 bodŢ.)



Lekce 2. Rovinné obrazceRovinn® obrazce

2.1.   Z§kladn² rovinn® obrazce

Mezi z§kladn² rovinn® obrazce, se kterĨmi jste se sezn§mili jiģ na prvn²m stupni z§kladn² ġkoly, 
patŚ² troj¼heln²k, ļtverec, obd®ln²k, kosod®ln²k, kosoļtverec, lichobŊģn²k a kruh. Uļili jste se 
poļ²tat jejich obvody a obsahy (pŚehled naleznete v z§vŊru t®to lekce). Z vĨtvarn®ho hlediska 
jsou z§kladn² rovinn® obrazce i obrazce z nich sloģen® pro mnoh® umŊlce (napŚ. pro 
pŚedstavitele minimalizmu) zdrojem inspirace (obr. 2.1 a obr. 2.2).

Obr§zek 2.1: Sol LeWitt, Wall Drawing 
#371, 1982 

Obr§zek 2.2: Georges Rousse, Kochi, 2018

Pozn§mka: Minimalistick§ d²la pouģ²vaj² vŊtġinou jednoduchou geometrickou formu. Pouģit² 
jednoduchĨch prostŚedkŢ slouģ² pro dosaģen² maxim§ln²ho ¼ļinku.

Rozvoj vĨpoļetn²ch a grafickĨch programŢ umoģnil umŊlcŢm rovinn® obrazce snadno rŢznŊ 
deformovat a t²m zvyġovat estetickĨ z§ģitek z umŊleck®ho d²la (obr. 2.3 a obr. 2.4).

Obr§zek 2.3: D·ra Maurerov§, 
Raumbemalung, 1984 

Obr§zek 2.4: D·ra Maurerov§, 
Raumprojekte III/7, 1993 
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Vyuģit² jednoduchĨch ¼tvarŢ, kter® jsou skl§d§ny do obrazu, je  z§kladn²m principem kubismu 
(obr. 2.5). Na obr§zku 2.6 je troj¼heln²k dŢleģitĨm atributem neobvykl® sochy.

Obr§zek 2.5: Karel ĻernĨ, Prodavaļ
zeleniny, 1949 

Obr§zek 2.6: Eduardo Paolozzi, Master of 
the Universe, 1989 

N§mŊt pro sochu Master of the
Universe nalezl Paolozzi na obraze 
Newton, kterĨ namaloval kultovn² 
anglickĨ mal²Ś Williama Blake (obŊ 
postavy zauj²maj² obdobnou p·zu, 
povġimnŊte si, ģe se liġ² objekty, kter® 
postavy maj² v ruce). PŚi realizaci byla 
socha nejprve odlita jako celek, pot® 
Ărozkr§jenañ na kousky a opŊt sloģena. 

Obr§zek 2.7: William Blake, Newton, 1805

V roce 1946 Auguste Herbin zveŚejnil svou Plastickou abecedu (obr. 2.8). Kaģd®mu p²smenku 
pŚiŚadil konkr®tn² rovinn® ¼tvary a urļil pŚ²sluġn® barvy. Pomoc² takto definovanĨch ¼tvarŢ do 
svĨch obrazŢ Ăzaġifrovalñ jejich n§zvy (obr. 2.9). 

Obr§zek 2.8: Auguste Herbin, Alphabet plastik, 
1946 

Obr§zek 2.9: Auguste Herbin,
Vendredi, 1951
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Pozn§mka: Obl²benost obrazŢ s geometrickĨmi ¼tvary ilustrujme cenou abstraktn² kompozice 
F. FoltĨna na aukci v bŚeznu 2014. Obraz byl prod§n v aukļn²m rekordu za 4,68 milionu korun. 

Obr§zek 2.10: Frantiġek FoltĨn, Kompozice, 1927

2.2.   SoumŊrnosti rovinnĨch obrazcŢ

UmŊleck§ d²la mohou vykazovat rŢzn® typy soumŊrnost² (symetri²). V n§sleduj²c²m textu si 
vymez²me, ļ²m jsou osov§ soumŊrnost, posunut², stŚedov§ soumŊrnost a otoļen² jednoznaļnŊ 
urļeny.

Osov§ soumŊrnost 

Obr§zek 2.11: Chad Knight, 
Renewal 

Obr§zek 2.12: OldŚich Kulh§nek, Symetrie obezity, 
2004 
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V osov® soumŊrnosti je bod XË obrazem bodu X pr§vŊ tehdy, kdyģ ¼seļka XXË m§ stŚed na dan® 
pŚ²mce (tzv. ose soumŊrnosti) a je k t®to ose kolm§. Pro vymezen² konkr®tn² osov® soumŊrnosti 
je tŚeba urļit osu soumŊrnosti. Na obr. 2.13 a 2.14 jsou osy soumŊrnosti vyznaļeny (na obr. 
2.13 je soumŊrn§ pouze lodiļka s ryb§Śem).

Obr§zek 2.13: JiŚ² Krejļ², Ryb§Ś, 1967 Obr§zek 2.14: Keith Haring, Bez n§zvu, 
1987 

Posunut²

Posunut² kaģd®mu bodu X roviny pŚiŚad² bod XË, pŚiļemģ vġechny orientovan® ¼seļky XXË jsou 
navz§jem rovnobŊģn®, shodn® a souhlasnŊ orientovan®. Pro vymezen² konkr®tn²ho posunut² je 
tŚeba urļit tzv. vektor posunut² reprezentovanĨ orientovanou ¼seļkou XXË. Na obr. 2.15 je 
vektor posunut² vyznaļen (vġimnŊte si, ģe v posunut² jsou zobrazeny pouze postavy, ne 
prov§zek a kvŊtinov® pozad²).

Obr§zek 2.15: Luisa Rivera, The Bond, 2016
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StŚedov§ soumŊrnost 

StŚedov§ soumŊrnost je d§na stŚedem soumŊrnosti S. Kaģd®mu bodu X odpov²d§ bod XË takovĨ, 
ģe bod S je stŚed ¼seļky XXË. Na obr. 2.17 je stŚed soumŊrnosti vyznaļen pomoc² tmavŊ 
modrĨch ¼seļek. 

Obr§zek 2.16: Alex Konahin, Sui 
Generis 

Obr§zek 2.17: Jan Kub²ļek, Geokonstrukce 
s elementem L, 2008 

Otoļen²

Otoļen² je urļen® stŚedem otoļen² S a jednou dvojic² bodŢ A a AË, pro kter® plat² A Í S
a |AS| = |AËSË|. Obraz libovoln®ho bodu X Í S leģ² na kruģnici o stŚedu S a polomŊru |SX|,
pŚiļemģ ¼hel otoļen² XSXË m§ stejnou velikost i orientaci jako ¼hel ASAË. Na obr. 2.18 je 
vyznaļen ¼tvar U (jedna lopatka vŊtrn®ho mlĨna) a dalġ² ¼tvary vznikl® otoļen²m U1, U2 atd.

Obr§zek 2.18: Jan ZrzavĨ, Moulin Rouge, 1930

2.3.   PokrĨv§n² roviny

Uģit² rovinnĨch ¼tvarŢ a soumŊrnost² umoģn² vytv§Śet zaj²mav§ pokryt² roviny. Ģe jde 
o probl®m, kterĨ matematici a umŊlci Śeġili po stalet², ilustruj² napŚ. podlahy ze dvou 
historickĨch budov (obr. 2.19 a obr. 2.20), ale i n§ļrty pokryt² roviny od J. Keplera (obr. 2.21). 
ModernŊ pojat® pokryt² plochy reprezentuje d²lo Sol LeWitta (obr. 2.22). Maxim§ln² 
dokonalosti v umŊleck®m pokĨv§n² roviny vġak dos§hl M. C. Escher (obr. 2.23 a 2.24).
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Obr§zek 2.19: Podlaha 
v Archeologick®m muzeu v Seville 

Obr§zek 2.20: Podlaha v polsk®m z§mku K·rnik

Obr§zek 2.21: Johannes Kepler, 
Ilustrace z knihy Harmonices Mundi, 

1619 

Obr§zek 2.22: Sol LeWitt, Wall drawing

Obr§zek 2.23: M. C. Escher, JeġtŊrka, 1942 Obr§zek 2.24: M. C. Escher, DvŊ ryby, 1941

N§sleduj²c² obr§zek ukazuje, na jak®m principu je moģn® vytv§Śet rozmanit® Ăd²lkyñ tak, aby 
pŚi pokrĨv§n² roviny do sebe Ăzapadlyñ.
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Obr§zek 2.25: Uk§zka tvorby d²lkŢ pro Ăescherovsk®" pokryt² roviny

2.4.   Steinerovy ŚetŊzce v mezikruģ²

Na mnoha umŊleckĨch d²lech nalezneme kruģnice a kruhy. UveŅme napŚ. d²lo V. Kandinsk®ho 
(obr. 2.26) nebo vĨzdobu oken z§mku v Oslu (obr. 2.27).

Obr§zek 2.26: Vasilij Kandinskij, NŊkolik kruhŢ, 
1926 

Obr§zek 2.27: Okno norsk®ho 
z§mku

U vĨzdoby okna norsk®ho z§mku se chvilku zastavme. Jde totiģ o uk§zku jednoho z moģnĨch 
vzorŢ pro vyplnŊn² mezikruģ² dvou soustŚednĨch kruģnic. Vid²me osm shodnĨch kruģnic 
(obecnŊ tento poļet oznaļme n), kter® jsou veps§ny mezi dvŊ soustŚedn® kruģnice. Kaģd§ 
vepsan§ kruģnice se dotĨk§ sousedn²ch vepsanĨch kruģnic. Takto vepsan® kruģnice se nazĨvaj² 
SteinerŢv ŚetŊzec kruģnic. Na n§sleduj²c²m obr§zku jsou zn§zornŊny Steinerovy ŚetŊzce
v mezikruģ² pro n = 3, 4, 5, 6, 7, 8.
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Obr§zek 2.28: Steinerovy ŚetŊzce v mezikruģ² pro n=3, 4, 5, 6, 7, 8

StŚedy shodnĨch kruģnic, kter® jsou veps§ny do mezikruģ², leģ² ve vrcholech pravidelnĨch
n-¼heln²kŢ. Velmi dŢleģitou roli hraje n stŚedŢ stran dan®ho mnoho¼heln²ku, protoģe v tŊchto 
bodech se vepsan® kruģnice navz§jem dotĨkaj². Budou n§s tedy zaj²mat tŚi polomŊry: polomŊr 
a vnitŚn² kruģnice, polomŊr b vnŊjġ² kruģnice a polomŊr r vepsanĨch SteinerovĨch kruģnic.
V pŚ²padŊ Steinerova ŚetŊzce v mezikruģ² plat²: b = a + 2 r. V z§vislosti na n plat² pro velikosti 
a a r n§sleduj²c² vztahy: 

jestliģe
jestliģe
jestliģe

Na obr. 2.29 je zn§zornŊna ļ§st Steinerova ŚetŊzce v mezikruģ² s n shodnĨmi kruģnicemi 
(obr§zek je pŚejat z americk®ho ļasopisu, proto oznaļen² prav®ho ¼hlu neodpov²d§ naġemu 
znaļen²). 

Obr§zek 2.29: Ļ§st Steinerova ŚetŊzce pro n shodnĨch kruģnic

Velikost ¼hlu u vrcholu A v rovnoramenn®m troj¼heln²ku ABC s velikost² ramene a + r

a z§kladnou 2r je  . Đseļka AD je vĨġkou v rovnoramenn®m troj¼heln²ku ABC, proto 

mŢģeme pouģ²t trigonometrick® vztahy pro vyznaļenĨ ¼hel . Jedna z moģnĨch rovnic 
je: 

sin 

Zn§me-li n a a, je moģn® urļit r (polomŊr kruģnic v ŚetŊzci). Vzhledem k tomu, ģe plat² dŚ²ve 
zm²nŊn§ rovnice b = a + 2r, mŢģeme, kdyģ budeme zn§t n a a, urļit tak® b.

sin 
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2.5.   Đkoly

1. ¼kol
A. Herbin ve sv® Plastick® abecedŊ (obr. 2.8) pŚiŚadil kaģd®mu p²smenku konkr®tn² rovinn® 
¼tvary a urļil pŚ²sluġn® barvy. T²mto zpŢsobem do svĨch obrazŢ Ăzaġifrovalñ jejich n§zev.

Pomoc² ¼tvarŢ z Plastick® abecedy vytvoŚte obraz, kterĨ ukrĨv§ slovo MATEMATIKA.
(Maxim§lnŊ 10 bodŢ.)

2. ¼kol
JakĨmi shodnĨmi pravidelnĨmi mnoho¼heln²ky lze pokrĨt plochu? Sv® tvrzen² dokaģ.
(Maxim§lnŊ 25 bodŢ.)

3. ¼kol

Obr§zek 2.30:  Max Bill, Quinze variations sur un meme theme, 1938

M. Bill ve dvou ļ§stech portfolia Quinze variations sur un meme theme odliġnŊ barevnŊ 
zpracoval stejnĨ n§mŊt: pomoc² rovnostrann®ho troj¼heln²ku vytvoŚil ļtverec, z nŊj 
pŊti¼heln²k, ġesti¼heln²k atd. Obrazy byly inspirac² pro n§sleduj²c² ¼lohu.

Je d§n ļtverec, do kter®ho je veps§na kruģnice. Do t®to kruģnice je veps§n pravidelnĨ 
pŊti¼heln²k se svou kruģnic² vepsanou, kter® 
je veps§n pravidelnĨ ġesti¼heln²k.

S pŚesnost² na setiny urļete, kolikr§t je 
vŊtġ² obvod dan®ho pŊti¼heln²ku neģ obvod 
dan®ho ġesti¼heln²ku.
(Maxim§lnŊ 30 bodŢ.)
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4. ¼kol

Obr§zek 2.31: Matti Kujasalo, N§stŊnn§ konstrukce, 2014

V triptychu N§stŊnn§ konstrukce lze urļit shodn§ zobrazen², kter§ pŚevedou svislĨ obd®ln²k na 
obd®ln²k ġikmĨ.

Popiġte podrobnŊ, o jak§ zobrazen² se jedn§ (u kaģd® ze tŚ² ļ§st² samostatnŊ). Do
jednotlivĨch obr§zkŢ zakreslete pro upŚesnŊn² potŚebn® charakteristiky jednotlivĨch 
shodnĨch zobrazen². 
(Maxim§lnŊ 15 bodŢ.)

5. ¼kol

Obr§zek 2.32: Okno norsk®ho z§mku Obr§zek 2.33: Katedr§la sv. Anton²na 
v PadovŊ 

Na obr. 2.32 a 2.33 jsou zakresleny Steinerovy ŚetŊzce v mezikruģ² pro n = 8 a n = 16.
Urļete pod²l  pro oba pŚ²pady (n = 8 a n = 16).
(Maxim§lnŊ 20 bodŢ.)
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Lekce 3. Prostorové objektyProstorov® objekty

V minul® lekci jsme se pŚev§ģnŊ vŊnovali umŊleckĨm d²lŢm, kter§ byla um²stŊna v rovinŊ 
a obsahovala rovinn® geometrick® objekty. VŊnujme nyn² pozornost obrazu, jehoģ autorem je 
V. Vasarely. Obraz na n§s mŢģe pŢsobit ploġnŊ, jestliģe v nŊm vid²me vybarven® ġesti¼heln²ky,
nebo prostorovŊ, vid²me-li zakresleny krychle a jejich jednobarevn® stŊny (obr. 3.1).

Obr§zek 3.1: Viktor Vasarely, ION 11, 1967

Pomoc² geometrickĨch obrazcŢ bylo dosaģeno optick® iluze. T®to skuteļnosti vyuģili umŊlci 
vĨtvarn®ho smŊru, kterĨ se zaļal rozv²jet koncem 50. a poļ§tkem 60. let 20. stolet², a kterĨ byl 
pojmenov§n op-art (zkr§cenŊ z anglick®ho optical art, optick® umŊn²). AutoŚi op-artovĨch dŊl 
vyuģ²vaj² poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky. Hlavn²mi pŚedstaviteli op-artu jsou napŚ. 
B. Riley (obr. 3.2) a jiģ zm²nŊnĨ V. Vasarely (obr. 3.3)

Obr§zek 3.2: Bridget Riley, Blaze 4, 1962 Obr§zek 3.3: Viktor Vasarely, Kivar, 1977

V roce 1934 zveŚejnil Oscar Reutersvªrd prvn² Ăneexistuj²c² objektñ (obr. 3.4). NejvŊtġ²ho 
¼spŊchu v tomto smŊru vġak dos§hl M. C. Escher (obr. 3.5). 
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Obr§zek 3.4: O. Reutersvªrd, Opus 1,1934 Obr§zek 3.5: M. C. Escher, Relativity, 1953

V t®to lekci se nebudeme vŊnovat obrazŢm, kter® pŢsob² prostorovŊ, ale budou n§s zaj²mat 
skuteļn® prostorov® objekty. Mohou to bĨt sochy v klasick®m i modern²m slova smyslu (obr. 
3.6 a 3.7), instalace (obr. 3.8) nebo i umŊlecky zpracovan® pŚ²rodniny (obr. 3.9).  

Obr§zek 3.6: Michelangelo Buonarroti, David, 
1501ï1504

Obr§zek 3.7: A. Giacometti, ĻtyŚi ģeny
na podstavci, 1950

Obr§zek 3.8: M. Pistoletto, Venere Degli 
Stracci, 1967 

Obr§zek 3.9: P. Blanc, Budova Caixa 
Forum v Madridu 
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NejvŊtġ² pozornost budeme vŊnovat umŊleckĨm d²lŢm, kter§ obsahuj² geometrick§ tŊlesa.  

Obr§zek 3.10: I. Theimer, Hlavou proti zdi,
1966 

Obr§zek 3.11: C. Andre, Hearth, 1963 

3.1.   Z§kladn² geometrick§ tŊlesa

Mezi z§kladn² geometrick§ tŊlesa zaŚad²me krychli, kv§dr, hranol, jehlan, komolĨ jehlan, 
rotaļn² v§lec, rotaļn² kuģel, komolĨ rotaļn² kuģel a koule. V z§vŊru lekce najdete pŚehlednou 
tabulku se vztahy pro vĨpoļty objemŢ a povrchŢ tŊchto tŊles. Z vĨtvarn®ho hlediska jsou 
z§kladn² geometrick§ tŊlesa a prostorov® objekty z nich sloģen® ļastĨm n§mŊtem. Jako pŚ²klad 
si uveŅme umŊlecky ztv§rnŊnou krychli E. Kmentov® (obr. 3.12). Koule spojil v umŊleckĨ 
objekt H. Demartini (obr. 3.13). 

Obr§zek 3.12: E. Kmentov§, 
Agresivn² krychle, 1970

Obr§zek 3.13: H. Demartini, ProstorovĨ objekt II, 
1969 

Jehlany vyuģil ve sv®m d²le P. Kv²ļala. Jeho plastika Zig Zag vyroben§ z hlin²ku je pŚes tŚi 
metry vysok§. PŚi realizaci t®to plastiky autor pracoval nejprve s pap²rovĨmi modely, aby 
dokonale vyuģil rozloģen² zvolenĨch tvarŢ a vzorŢ v prostoru (obr. 3.14). SkvŊlou uk§zkou 
vyuģit² z§kladn²ch tŊles v umŊn² je projekt D. Langa Proch§zen² zd², kterĨ byl uskuteļnŊn 
v roce 2013 v ĻeskĨch BudŊjovic²ch. Monument§ln² socha (obr. 3.15) propojila pŊt m²stnost².
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Obr§zek 3.14: Petr Kv²ļala, Zig Zag, 2014 

Obr§zek 3.15: Dominik Lang, Proch§zen² zd², 2013

Pozn§mka: K-dron mezi z§kladn² tŊlesa nepatŚ², pŚesto se o nŊm zm²n²me. PolskĨ umŊlec 
Janusz Kapusta, kterĨ ģije trvale v New Yorku, si nechal geometrick® tŊleso (jeden§ctistŊn) 
s t²mto n§zvem patentovat v roce 1987. Hned pot® se tŊleso zaļalo pouģ²vat pro n§vrhy prŢļel² 
budov, hraļek, ġperkŢ, divadeln²ch kostĨmŢ i automobilovĨch karos®ri². Na obr. 3.16 vid²te, 
jak toto tŊleso vypad§. Sloģen²m dvou K-dronŢ, z²sk§me krychli. 

Obr§zek 3.16: Sloģen² dvou K-dronŢ

K-dron inspiroval jeho objevitele J. Kapustu mimo jin® i ke dvŊma sklenŊnĨm prostorovĨm 
objektŢm, kter® vid²te na n§sleduj²c²m obr§zku. 
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Obr§zek 3.17: Janusz Kapusta, SklenŊn® K-drony
   
3.2. Lidsk§ postava sloģen§ ze z§kladn²ch tŊles

Prostorov® zobrazov§n² lidsk® postavy patŚilo od nepamŊti k vĨznamnĨm umŊleckĨm 
aktivit§m. Soġka ģeny zn§m§ pod n§zvem VŊstonick§ venuġe, kter§ mŊŚ² na vĨġku jen 11,5 
centimetru, patŚ² k nejstarġ²m umŊleckĨm d²lŢm nalezenĨm na ¼zem² Ļesk® republiky (obr. 
3.18). VelkĨ rozvoj sochaŚstv² nastal v EvropŊ v dobŊ renesance (15. a 16. stolet²). SochaŚstv² 
se osvobozuje od architektury, sochy urļen® pro voln® prostranstv² harmonicky pŢsob² pŚi 
pohledu z v²ce stran. SochaŚi se zamŊŚuj² na zobrazov§n² skuteļnosti na z§kladŊ vŊdeck®ho 
studia, vġe mus² bĨt dŢslednŊ realistick® (obr. 3.19). K ilustraci souļasn® modern² sochaŚsk® 
tvorby vyuģijeme uk§zku z d²la Niki de Saint Phalle (obr. 3.20).

Obr§zek 3.18: 
VŊstonick§ venuġe, 29 
000 25 000 let pŚ. n. l.

Obr§zek 3.19: Katedr§la 
Mil§no, socha svat®ho 

BartolomŊje

Obr§zek 3.20: Niki de Saint 
Phalle, Dawn, 1993 

Ļastokr§t se umŊlci zamŊŚuj² jen na nŊkterou ļ§st lidsk®ho tŊla, napŚ. na ruce (obr. 3.21) nebo 
na hlavu (obr. 3.22). Zaj²mav® spojen² hlavy a rukou vid²me na obr. 3.23.
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Obr§zek 3.21: August 
Rodin, La Cathedrale, 

1908 

Obr§zek 3.22: Amedeo
Modigliani, Hlava ģeny, 

1912 

Obr§zek 3.23: Rainer Kriester, 
Grosser verletzter kopf, 1981 

Dokonal® a pŢsobiv® zjednoduġen² 
lidsk®ho tŊla realizoval ve svĨch 
d²lech Henry Moore (obr. 3.24). 
Pro pŚedstavu, jak mohou vypadat 
sochy lid², kter® jsou vytvoŚen® jen 
ze z§kladn²ch geometrickĨch tŊles, 
uv§d²me tŚi pŚ²klady (obr. 3.25, 
3.26 a 3.27). 

Obr§zek 3.24: Henry Moore, Reclining Woman, 1951

Obr§zek 3.25: Olbram 
Zoubek, NezjiġtŊno

Obr§zek 3.26: Martin 
SkalickĨ, Pokora, 2017

Obr§zek 3.27: B. a M.
Matschinsky-Denninghoffovi, 

Herkules, 1971 
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3.3.   Plat·nsk§ tŊlesa

Plat·nsk§ tŊlesa jsou pravideln§ konvexn² tŊlesa. StŊny jednotlivĨch tŊles tvoŚ² shodn® 
pravideln® mnoho¼heln²ky a z kaģd®ho vrcholu tŊlesa vych§z² stejnĨ poļet hran. Lze dok§zat, 
ģe takovĨch tŊles existuje pouze pŊt. PŊt kamenŢ, kter® pŚipom²naj² Plat·nsk§ tŊlesa, bylo
nalezeno ve Skotsku. Jejich st§Ś² je odhadnuto na 4 000 let. (obr. 3.28).

Obr§zek 3.28: Skotsk® kameny pŚipom²naj²c² Plat·nsk§ tŊlesa

Na n§sleduj²c²m obr§zku jsou Plat·nsk§ tŊlesa zn§zornŊna prostorovŊ (v poŚad² krychle, 
pravidelnĨ ļtyŚstŊn, pravidelnĨ dvan§ctistŊn, pravidelnĨ dvacetistŊn a pravidelnĨ osmistŊn). 
U kaģd®ho tŊlesa je zakreslena jeho s²Š. 

Obr§zek 3.29: Plat·nsk§ tŊlesa a jejich s²tŊ

Ve vĨtvarn®m umŊn² jsou Plat·nsk§ tŊlesa souļ§st² Śady dŊl. Na portr®tu matematika Lucy 
Pacioliho je pravidelnĨ dvan§ctistŊn vpravo dole (obr. 3.30). V n§sleduj²c²m textu se budeme 
v²ce vŊnovat tŚem Plat·nskĨm tŊlesŢm: krychli, ļtyŚstŊnu a osmistŊnu.

Obr§zek 3.30: Jacopo de Barbari, Luca Pacioli, 1495
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Krychle

Svou absolutn² jednoduchost² inspiruje krychle Śadu umŊlcŢ. Kdyģ se budete pozornŊ d²vat, 
najdete ji Ăna kaģd®m krokuñ (obr. 3.31 a 3.32). 

Obr§zek 3.31: KvŊtinov§ vĨzdoba 
Lisabonu 

Obr§zek 3.32: Neobvykl§ architektura
v ulic²ch Toronta

 

Krychle je z§sadn²m a opakuj²c²m se motivem pŚedstavitelŢ minimalizmu. Na n§sleduj²c²m 
obr§zku jsou umŊleck§ d²la, kter§ vytvoŚil Donald Judde [A;1], Tony Smith [B;3], Ellsworth 
Kelly [A;2], Dan Flavin [B;1], Carl Andre [B;2], Richard Serra [C;3], Sol LeWitt [C;1], Eva 
Hessov§ [A;3] a Robert Marris [C;2].

Obr§zek 3.33: D²la pŚedstavitelŢ minimalizmu 
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Ne¼pln§ otevŚen§ krychle

MinimalistickĨ umŊlec Sol LeWitt uskuteļnil v roce 1966 zaj²mavĨ projekt (obr. 3.34).
V r§mci akce Serial projekt 1 vystavil vŊtġ² mnoģstv² Ăne¼plnĨch krychl²ñ. ĂKrychleñ byly 
tvoŚeny pouze souvisej²c²mi hranami, kter® neleģely vġechny v jedn® rovinŊ. Kaģd§ socha mŊla 
nejm®nŊ 3 a nejv²ce 11 hran.  

Obr§zek 3.34: S. Sol LeWitt, Serial projekt 1, 1966

Jednotliv® sochy (nazvan® Incomplete Open Cube) umŊlec vystavoval i samostatnŊ. Na obr. 
3.35 vid²me reprezentanty ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² s osmi, dev²ti a deseti hranami.

Obr§zek 3.35: NŊkter® ne¼pln® otevŚen® krychle s osmi aģ deseti hranami

Abychom mohli urļit, kolik rŢznĨch ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² mohl Sol LeWitt vytvoŚit, 
udŊlejme n§sleduj²c² ¼mluvu: sochy o stejn®m poļtu hran oznaļ²me za shodn®, jestliģe 
ot§ļen²m v prostoru mŢģeme pŚev®st jednu na druhou.

Kaģdou ne¼plnou otevŚenou krychli mŢģeme zjednoduġenŊ zakreslit dvŊma zpŢsoby. Prvn² je 
zakreslen na n§sleduj²c²m obr§zku.

Obr§zek 3.36: Zakreslov§n² ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² ï prvn² zpŢsob
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Na obr. 3.37 jsou zakresleny vġechny rŢzn® typy ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² pro danĨ poļet 
hran (a ï tŚi hrany, b ï ļtyŚi hrany, c ï deset hran, d ï jeden§ct hran).

Obr§zek 3.37: Zobrazen² vġech typŢ ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² pro 3, 4, 10 a 11 hran  
prvn²m zpŢsobem

DruhĨ zpŢsob zakreslen² ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² je objasnŊn na obr. 3.38. M²sto krychle 
v rovnobŊģn®m prom²t§n² (vlevo) vyuģijeme zobrazen² hran krychle na stran§ch a ¼hlopŚ²ļk§ch 
pravideln®ho ġesti¼heln²ku (vpravo).

Obr§zek 3.38: Zakreslov§n² ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² ï druhĨ zpŢsob

Na obr. 3.39 jsou zakresleny vġechny rŢzn® typy ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² pro danĨ poļet 
hran (a ï tŚi hrany, b ï ļtyŚi hrany, c ï deset hran, d ï jeden§ct hran) druhĨm zpŢsobem.

Obr§zek 3.39: Zobrazen² vġech typŢ ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² pro 3, 4, 10 a 11 hran 
druhĨm zpŢsobem

Jestliģe rozkresl²te vġechny moģn® typy ne¼plnĨch otevŚenĨch krychl² pro poļet hran od 3 do 
11, z²sk§te 122 moģnost².
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ĻtyŚstŊn a osmistŊn

Jedineļnou sochu, kter§ se skl§d§ z pravidelnĨch mŊdŊnĨch osmistŊnŢ, najdete v New Yorku.
Jej²m autorem je brazilskĨ umŊlec Saint-Clair Cemin. Ve stŚedu sochy je um²stŊn jeden nejvŊtġ² 
osmistŊn. Kolen nŊj jsou seskupeny menġ² osmistŊny dvou rŢznĨch velikost² (obr. 3.40).

Obr§zek 3.40: Saint-Clair Cemin, The Four, 1997

Celou sochu bychom mohli schovat do pravideln®ho ļtyŚstŊnu, jehoģ s²Š tvoŚ² ļtyŚi 
rovnostrann® troj¼heln²ky. Do fotografie sochy si jeden takovĨ troj¼heln²k zakresleme (obr. 
3.41 vlevo). V prav® ļ§sti obr. 3.41 si nyn² velmi snadno zakresl²me dŊlen² rovnostrann®ho 
troj¼heln²ku ve tŚech kroc²ch. Z posledn²ho n§ļrtku je jiģ zŚejm®, z kolika osmistŊnŢ se socha 
skl§d§ a jakou maj² velikost.  

Obr§zek 3.41: Rozloģen² tŚ² velikost² osmistŊnŢ v soġe The Four

3.4.   Đkoly

1. ¼kol
Zakreslit do ġesti¼heln²ku krychli je jednoduch®. 

Zakresli do pravideln®ho ġesti¼heln²ku tŚi 
shodn® krychle, kter® se nepŚekrĨvaj². Vyuģij 
maxim§lnŊ plochu ġesti¼heln²ku.
(Maxim§lnŊ 5 bodŢ.)
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2. ¼kol
MoravskĨ umŊlec L. Jarcovj§k vytvoŚil v roce 2002 sochu s n§zvem Dalekohled. Odhadni na 
z§kladŊ vĨpoļtu v§hy Ătubusuñ dalekohledu, zda by autor s§m uzvedl sochu na ocelovĨ 
podstavec, jestliģe socha mŢģe bĨt ze ģuly, z betonu nebo z p²skovce.

K vĨpoļtu vyuģij n§sleduj²c² fotografie a ¼daje v tabulk§ch.

Hustota [kg.m-3] [cm] 
Beton 2 300 D®lka Ătubusuñ 80 

P²skovec 1 900 D®lka strany ļtvercov® 
podstavy Ătubusuñ

20 

Ģula 2 900 PrŢmŊr vyvrtan®ho otvoru 6 

(Maxim§lnŊ 15 bodŢ.)

3. ¼kol
Sloģ Ălidskou postavuñ pomoc² z§kladn²ch geometrickĨch tŊles. Za pomoci 
krejļovsk®ho metru pŚ²padnŊ posuvn®ho mŊŚ²tka zmŊŚ na sv®m tŊle potŚebn® 
¼daje.
PŚibliģnŊ urļi hmotnost sv®ho tŊla. PodrobnŊ popiġ sv® vĨpoļty.  
Z²skanou hodnotu porovnej se svou skuteļnou v§hou.
(Maxim§lnŊ 20 bodŢ.)

4. ¼kol
Zakresli druhĨm zpŢsobem vġechny rŢzn® typy  pro 5 a 9 
hran. 
(Maxim§lnŊ 20 bodŢ.)

5. ¼kol
Oznaļme s d®lku hrany pravideln®ho osmistŊnu. 

a) Urļi objem a povrch osmistŊnu v z§vislosti na s.
b) Urļi objem osmistŊnu, kdyģ je d®lka jeho hrany s rovna 90 cm.
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Sochu The Four tvoŚ² pravideln® osmistŊny tŚ² velikost².
c) Urļi objem a povrch nejmenġ²ho osmistŊnu, jestliģe d®lka hrany nejvŊtġ²ho 

osmistŊnu je rovna 90 cm.
d) Urļi d®lku hrany nejmenġ²ho ļtyŚstŊnu, kterĨm bys mohl sochu ĂpŚiklopitñ, 

jestliģe d®lka hrany nejvŊtġ²ho osmistŊnu je rovna 90 cm.
(Maxim§lnŊ 40 bodŢ.)
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4.1.   Z§kladn² pojmy kombinatoriky

 

Obr§zek 4.1: K. Nakamura, 
Number Structure II, 1984 

Obr§zek 4.2: F. Kyncl, Ļerven§ monostruktura, 1992
 

Obr§zek 4.3: F. De Comite, 
Modelling Sea Shells, 2017 

Obr§zek 4.4: N. J. Paik, I Never Read Wittgenstein,
1997 

Obr§zek 4.5: C. Andre, 64 Zinc 
Square, 1968 

Obr§zek 4.6: K. Nepraġ, Rodina pŚipraven§ 
k odjezdu, 1969 

Obr§zek 4.7: D. Maurerov§, 2009
 

Obr§zek 4.8: E. Kienholz, Volksempfªngers, 1977
 

Osm vĨġe uvedenĨch umŊleckĨch dŊl nem§ na prvn² pohled se z§kladn²mi pojmy 
kombinatoriky nic spoleļn®ho. V dalġ²m textu si vġak pomoc² tŊchto dŊl pŚipomeneme PascalŢv 
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troj¼heln²k, faktori§l a kombinaļn² ļ²slo, kombinatorick§ pravidla souļtu a souļinu, variace, 
permutace a kombinace (i s opakov§n²m). NŊkdy n§m postaļ² ļernob²l§ verze d²la, nŊkdy 
vyuģijeme jen jeho ļ§st, jindy dopln²me d²lo vysvŊtluj²c²m n§ļrtkem nebo obraz modifikujeme. 

PascalŢv troj¼heln²k, faktori§l, kombinaļn² ļ²slo

PascalŢv troj¼heln²k je uspoŚ§d§n² ļ²sel do tvaru troj¼heln²ku, ve kter®m jsou dodrģena 
n§sleduj²c² pravidla: na prvn² Ś§dek odshora nap²ġeme ļ²slo 1, na druhĨ Ś§dek nap²ġeme dvŊ 
jedniļky, na zaļ§tku a konci kaģd®ho n§sleduj²c²ho Ś§dku budou tak® jedniļky, ostatn² ļ²sla 
v Ś§dc²ch z²sk§me tak, ģe seļteme dva nejbliģġ² prvky, kter® se nach§zej² o Ś§dek vĨġ.
PŚi peļliv®m zkoum§n² obrazu Kazuo Nakamury (obr. 4.1) nalezneme na prav® stranŊ uprostŚed 
pozmŊnŊn® sch®ma Pascalova troj¼heln²ku.

Obr§zek 4.9: PascalŢv troj¼heln²k ï klasick® sch®ma a umŊleck® zpracov§n²

Ļ²sla uveden§ v PascalovŊ troj¼heln²ku se rovnaj² 
kombinaļn²m ļ²slŢm (nula nad nulou, jedna nad nulou, jedna
nad jednou atd., obecnŊ n nad k), kter§ znaļ²me:

V rozepsan®m kombinaļn²m ļ²slu pŚedstavuj² vĨrazy 
Ăs vykŚiļn²kemñ faktori§ly pŚirozenĨch ļ²sel, kde:

.

Kombinatorick® pravidlo souļtu  

Do vĨŚezu obrazu F. Kyncla (obr. 4.2) jsme ġipkami 
zakreslili Ăpovolen® cestyñ mezi vyznaļenĨmi pol²ļky 
v mŚ²ģovĨch bodech. 
Kolik existuje rŢznĨch ĂpovolenĨch cestñ z pol²ļka A na
pol²ļko B?

Zapiġme do pol²ļka oznaļen®ho A jedniļku. Potom 
vypln²me sousedn² pol²ļka tak, ģe seļteme ļ²seln® 
hodnoty ve vġech pol²ļk§ch, ze kterĨch vedou do 
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vyplŔovanĨch pol²ļek ġipky.  Nad pol²ļko A nap²ġeme tedy 1, vpravo od bodu A nap²ġeme tak® 
1 a ¼hlopŚ²ļnŊ zap²ġeme 1 + 1 +1 = 3. Pokraļujeme ve vyplŔov§n² dalġ²ch pol²ļek. PoģadovanĨ 
poļet cest se po vġech provedenĨch souļtech objev² v pol²ļku oznaļen®m B.

Obr§zek 4.10: Vyuģit² kombinatorick®ho pravidla souļtu

PŚi vĨġe uveden®m Śeġen² jsme pouģ²vali kombinatorick® pravidlo souļtu:
Pokud ģ§dn® dvŊ z mnoģin A1, A2, é , Ak nemaj² spoleļnĨ prvek a jestliģe poļet prvkŢ mnoģiny 
A1 je n1, mnoģiny A2 je n2, é , poļet prvkŢ mnoģiny Ak je nk, pak je poļet vġech moģnĨch 
zpŢsobŢ, jak lze vybrat jeden prvek z jejich sjednocen², roven n1 + n2 + é + nk.

Kombinatorick® pravidlo souļinu

PŚedstavme si poliļku se ġesti pŚihr§dkami. Do kaģd® pŚihr§dky mŢģeme um²stit jednu z dev²ti 
lastur z 3D tisku Francesca De Comit® (obr. 4.3). V poliļce se kaģd§ lastura mŢģe vyskytnout 
maxim§lnŊ jednou. 
Kolika zpŢsoby mŢģeme poliļku zaplnit? Na n§sleduj²c²m obr§zku jsou zn§zornŊny dvŊ 
vyhovuj²c² moģnosti zaplnŊn² pŚihr§dek. 

   

Obr§zek 4.11: Vyuģit² kombinatorick®ho pravidla souļinu

Pro obsazen² prvn² pŚihr§dky m§me 9 moģnost² (vyb²r§me z dev²ti lastur), pro kaģdou z tŊchto 
moģnost² mŢģeme druhou pŚihr§dku obsadit 8 zbylĨmi lasturami, pro tŚet² pŚihr§dku m§me 
7 moģnost² atd. Existuje tedy 9  8  7  6  5  4 = 60 480 moģnost². 
PŚi Śeġen² ¼lohy s lasturami jsme pouģ²vali kombinatorick® pravidlo souļinu:
Jestliģe poļet prvkŢ mnoģiny A1 je n1, mnoģiny A2 je n2, é , mnoģiny Ak je nk, potom poļet 
vġech moģnĨch zpŢsobŢ, jak lze vytvoŚit uspoŚ§danou k-tici objektŢ [a1, a2, é , ak] tak, aby a1 
byl prvkem mnoģiny A1, a2 mnoģiny A2, é ,  ak prvkem mnoģiny Ak, je roven n1  n2   é  nk. 
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K-prvkov® variace z n prvkŢ

Obraz Nam June Paika (obr. 4.4) rozdŊl²me na jednotliv® pruhy a od kaģd® ze sedmi barev 
(fialov§, ļerven§, rŢģov§, modr§, zelen§, ģlut§, ġed§) si ponech§me jen jeden pruh. Pruhy 
budeme sestavovat do trojic. 
a) Kolik existuje vġech rŢznĨch trojic, kter® mŢģeme z pruhŢ sestavit?
b) Kolik trojic m§ modrĨ pruh uprostŚed?

  

Obr§zek 4.12: ĻtyŚi rŢzn® trojice sestaven® ze sedmi pruhŢ

a) Protoģe z§leģ² na poŚad² pruhŢ ve trojici a kaģd§ ze sedmi barev je zastoupena pr§vŊ jednou, 
jedn§ se o tŚ²prvkov® variace ze sedmi prvkŢ (obecnŊ o k-prvkov® variace z n prvkŢ). Vyuģijeme 
vztah: 

b) K modr®mu pruhu uprostŚed mus²me do trojice pŚidat dvŊ barvy ze ġesti zbĨvaj²c²ch. Proto: 

K-prvkov® kombinace z n prvkŢ

Carl Andre vytvoŚil svou sochu z 64 zinkovĨch ļtvercŢ (obr. 4.5).
a) Kolika zpŢsoby mŢģeme na soġe oznaļit tŚi ļtverce? 
b) Kolika zpŢsoby mŢģeme vyznaļit tŚi ļtverce tak, aby neleģely vġechny v jednom sloupci?

Obr§zek 4.13: TŚi rŢzn® moģnosti vyznaļen² ļtvercŢ

a) Protoģe vyb²r§me skupiny prvkŢ a nez§leģ² na jejich poŚad², jedn§ se o k-prvkov® kombinace 
z n prvkŢ (konkr®tnŊ o 3-prvkov® kombinace z 64 prvkŢ). Vyuģijeme vztah:
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b) Vyuģijeme z²skan®ho poļtu vġech trojic a odeļteme od nŊj osmkr§t poļet vġech moģnĨch 
trojic v jednom sloupci: 

 

Permutace n prvkŢ

Seskupen² soch Karla Nepraġe (obr. 4.6) rozdŊl²me na jednotliv® ļleny rodiny (otec, matka, 
babiļka, d²tŊ a pes). 
a) Kolika zpŢsoby mŢģeme jednotliv® sochy za sebe seŚadit?
b) Kolika zpŢsoby mŢģeme sochy do Śady sestavit tak, aby otec byl na kraji Śady?
c) Kolika zpŢsoby mŢģeme sochy do Śady sestavit tak, aby otec a matka st§li vedle sebe?
d) Kolika zpŢsoby mŢģeme sochy do Śady sestavit tak, aby otec, matka a d²tŊ st§li vedle sebe?
e) Kolika zpŢsoby mŢģeme sochy do Śady sestavit tak, aby otec nest§l vedle psa?

Obr§zek 4.14: DvŊ rŢzn§ poŚad² soch

a) Protoģe tvoŚ²me skupiny, kter® obsahuj² vġechny dan® prvky (a z§leģ² na jejich poŚad²), jedn§ 
se o permutace n prvkŢ (konkr®tnŊ o permutace pŊti prvkŢ). Vyuģijme vztah: 

b) Nejprve seŚad²me vġechny sochy bez otce (poļet moģnost² je 4!). U kaģd® vytvoŚen® Śady 
mŢģeme postavit otce buŅ na zaļ§tek, nebo na konec. Poļet vġech moģnost² je 2  4! = 48.
c) Matka s otce mus² st§t u sebe, budeme je tedy br§t jako jeden prvek. TvoŚ²me Śadu ze 4 prvkŢ, 
poļet vġech moģnost² je 4!. Otec mŢģe st§t pŚed nebo za matkou, existuje tedy 2  4! = 48 
zpŢsobŢ.
d) Jako jeden prvek budeme br§t otce, matku a d²tŊ. TvoŚ²me Śadu ze tŚ² prvkŢ, poļet vġech 
moģnost² je 3!. Pro seŚazen² otce, matky a d²tŊ existuje 3! zpŢsobŢ.  Poļet vġech moģnost² je
3!  3! = 36.
e) Od vġech moģnĨch poŚad² soch odeļteme moģnosti pro rozestaven², kter§ nechceme (otec 
vedle psa). Vġe m§me jiģ pŚipraveno. VĨsledek je 5! ï 2  4! = 120 ï 48 = 72.
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K-prvkov® variace z n prvkŢ s opakov§n²m

D·ra Maurerov§ ve sv® kol§ģi (obr. 4.7) uspoŚ§dala do trojic ļtyŚi fotografie. NŊkter® fotografie 
se v trojici opakuj². Kolik rŢznĨch trojic mohla t²mto zpŢsobem vytvoŚit?

Obr§zek 4.15: Ġest rŢznĨch uspoŚ§d§n² tŚ² fotografi²

Protoģe z§leģ² ve trojici na poŚad² fotografi² (a ty se mohou opakovat), jedn§ se o k-prvkov® 
variace z n prvkŢ s opakov§n²m (konkr®tnŊ o tŚ²prvkov® variace ze 4 prvkŢ s opakov§n²m): 

 

. 

Permutace n prvkŢ s opakov§n²m

Edward Kienholz vyuģil pro svou instalaci sedm starĨch radiopŚij²maļŢ (obr. 4.8). ĻtyŚi 
pŚ²stroje byly jednoho typu, zbĨvaj²c² tŚi byly navz§jem rozd²ln®. Kolik rŢznĨch instalac² mohl 
realizovat, pokud pŚ²stroje stejn®ho typu nerozliġujeme? 

Obr§zek 4.16: TŚi rŢzn§ uspoŚ§d§n² ļtyŚ druhŢ radiopŚij²maļŢ

V tomto pŚ²padŊ se jedn§ o permutace n prvkŢ s opakov§n²m, kde se jednotliv® prvky vyskytuj² 
k1-kr§t, k2-kr§t, é , kn-kr§t (konkr®tnŊ o permutace 4 prvkŢ s opakov§n²m, jeden prvek se 
vyskytuje ļtyŚikr§t, ostatn² jsou zastoupeny jen jednou). 
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K-prvkov® kombinace z n prvkŢ s opakov§n²m

PŚedstavte si, ģe m§me k dispozici 9 druhŢ lastur z 3D tisku F. De Comit®ho (obr. 4.3), od 
kaģd®ho druhu um²me vyrobit neomezen® mnoģstv² identickĨch lastur. Lastury budeme d§vat 
do krabiļek po 15 kusech, kaģdĨ druh lastury se v krabiļce mŢģe vyskytnout maxim§lnŊ 
patn§ctkr§t. Kolik krabiļek s rŢznĨm obsahem mŢģeme pŚipravit?

Obr§zek 4.17: TŚi krabiļky s rŢznĨm obsahem

V tomto pŚ²padŊ se jedn§ o k-prvkov® kombinace z n prvkŢ s opakov§n²m (konkr®tnŊ 
o patn§ctiprvkov® kombinace z 9 prvkŢ s opakov§n²m). 

 

 

4.2.  řeġen² kombinatorickĨch ¼loh vĨpisem vġech moģnost²

Deset schodŢ

Obr§zek 4.18: Carl Andre, Cascade, 1984

Monument§ln² socha (175 cm x 490 cm x 240 cm) C. Andreho evokuje klasickou 
kombinatorickou ¼lohu:
Kolika rŢznĨmi zpŢsoby lze vyj²t 10 schodŢ, pokud dŊl§me jen kroky a Ădvojkrokyò?
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Vyp²ġeme si, jak mŢģeme cestu po schodech sloģit z krokŢ o jeden nebo o dva schody. 
U kaģd®ho moģn®ho rozloģen² krokŢ urļ²me, kolika zpŢsoby mŢģeme cestu realizovat.
1. PŢjdeme vģdy jen o jeden schod: existuje jedin§ moģnost.
2. Vyuģijeme jeden Ădvojkrokñ a osm krokŢ o jeden schod: existuje 9 moģnost². 
3. Vyuģijeme dva Ădvojkrokyñ a ġest krokŢ o jeden schod:

 

4. Vyuģijeme tŚi Ădvojkrokyñ a ļtyŚi kroky o jeden schod: 

 

5. Vyuģijeme ļtyŚi Ădvojkrokyñ a dva kroky o jeden schod:

 

6. Vyuģijeme pŊt ĂdvojkrokŢñ: existuje jedin§ moģnost.
Poļet vġech dovolenĨch cest je 1 + 9 + 28 + 35 + 15 + 1 = 89.

Sto ļtvercŢ

Autorem sochy 100 Zinc Square je opŊt Carl Andre (obr. 4.5). I tato socha n§m mŢģe 
pŚipomenout jednu kombinatorickou ¼lohu: 
Kolika rŢznĨmi zpŢsoby lze rozdŊlit ļtverec 10 x 10 na obd®ln²ky o rozmŊrech 10 x 2, 10 x 1 
a 5 x 1? Vypiġte vġechny moģnosti.

Obr§zek 4.19: DvŊ moģnosti rozstŚ²h§n² ļtverce 10 x 10 na povolen® obd®ln²ky 

PŚi vypisov§n² vġech moģnost² Śeġen² kombinatorick® ¼lohy je tŚeba si dobŚe rozmyslet, jakĨ 
syst®m zvolit, abychom ģ§dnou moģnost nepŚehl®dli. Domluvme se, ģe vyhovuj²c² poļty 
jednotlivĨch typŢ obd®ln²kŢ zap²ġeme do kulatĨch z§vorek tak, ģe na prvn²m m²stŊ zap²ġeme 
poļet obd®ln²kŢ s dvaceti ļtvereļky, na druh®m m²stŊ poļet obd®ln²kŢ s deseti ļtvereļky a na 
tŚet² m²sto poļet obd®ln²kŢ s pŊti ļtvereļky. (0, 10, 0) je z§pis moģnosti, kter§ je zakreslena 
v prostŚedn² ļ§sti obr. 4.19, (3, 3, 2) je z§pis moģnosti zn§zornŊn® vpravo. Vġechny moģnosti 
lze d²ky t®to ¼mluvŊ zapsat pŚehlednŊ:
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Existuje tedy 36 moģnost² jak ļtverec 10 x 10 rozstŚ²hat pŚi splnŊn² danĨch podm²nek.

Pozn§mka: Jestliģe oznaļ²me poļet obd®ln²kŢ s dvaceti ļtvereļky 
x, poļet obd®ln²kŢ s deseti ļtvereļky y a poļet obd®ln²kŢ s pŊti 
ļtvereļky z, plat² rovnice

.
Jestliģe zvol²me hodnotu x a y, hodnota z je jiģ jednoznaļnŊ 
urļena. Zakresl²me si do souŚadn®ho syst®mu vġechny mŚ²ģov® 
body (pro nez§porn® hodnoty x a y), kter® odpov²daj² nerovnici 

.
ZvĨraznŊn® mŚ²ģov® body lze tak® povaģovat za vĨļet vġech 
moģnost² rozstŚ²h§n² ļtverce.

4.3.   Đkoly

1. ¼kol
U pŚ²leģitosti vĨstavy v belgickĨch Antverp§ch roku 1969 pŚipravil Carl Andre pozv§nku 
a plak§t, na nichģ vyuģil nejen chemick® znaļky hlin²ku a mŊdi, ale i celou periodickou 
soustavu chemickĨch prvkŢ.

Obr§zek 4.20: C. Andre, Pozv§nka a plak§t na vĨstavu, 1969
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VytvoŚte alespoŔ pŊt slova Ăs matematickou tematikouñ pomoc² znaļek chemickĨch 
prvkŢ (bez ohledu na diakritiku), kter® jsou uvedeny v 
(soustavu prvkŢ najdete na konci lekce). Pouģ²vejte jednotnĨ z§pis slov, aby bylo zŚejm®, 
z jakĨch prvkŢ se slovo Ăskl§d§ñ (napŚ. Mo:C:N:I:Na, ale tak® Mo:C:Ni:Na). 
Ke kaģd®mu vytvoŚen®mu slovu zapiġte tzv. ļ²slo slova, kter® dostanete jako souļet 
protonovĨch ļ²sel prvkŢ, ze kterĨch se slovo Ăskl§d§ñ, napŚ.:

Snaģte se, aby ļ²slo slova bylo co nejvŊtġ²!
(Maxim§lnŊ 10 bodŢ.)

2. ¼kol
V. Pratt vytvoŚil sochy, kter® se skl§daj² ze shodnĨch ģulovĨch krychl² (obr. 4.21).

Obr§zek 4.21: Vernon Pratt, All the Possibilities of Stacking Up to Two3 to Sit On, 1988

PŚi realizaci soch dodrģoval tato pravidla:
 Na stavbu kaģd® sochy bylo pouģito maxim§lnŊ 8 krychl².
 Nejjednoduġġ² sochu tvoŚ² jedna krychle. 
 Socha s maxim§ln²m poļtem pouģitĨch krychl² je zakreslena 
vlevo.  

 Vġechny dalġ² sochy jsou ļ§st² t®to ĂnejvŊtġ²ñ sochy. 
 Kaģd§ krychle um²stŊn§ v horn² vrstvŊ, mus² m²t krychli pod
sebou. 

 DvŊ sochy budeme povaģovat za shodn®, jestliģe jednu mŢģeme 
ot§ļen²m v prostoru pŚev®st na druhou. (Na obr§zku jsou 
zakresleny dvŊ sochy, kter® shodn® nejsou).

{ƭƻǾƻ {ƻǳőŜǘ 2Ɲǎƭƻ ǎƭƻǾŀ 
aƻΥ/ΥbΥLΥbŀΦ пн Ҍ с Ҍ т Ҍ ро Ҍ мм Ґ ммф ммф 
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NaleznŊte a libovolnĨm zpŢsobem zdokumentujte (napŚ. zakreslete, popiġte, sestavte 
a vyfotografujte) vġechny moģn® rŢzn® sochy, kter® umŊlec za danĨch podm²nek mohl 
vytvoŚit. Kolik jich je celkem? 
(Maxim§lnŊ 20 bodŢ.)

3. ¼kol

Obr§zek 4.22: D·ra Maurerov§, Reversn² a promŊnn® f§ze pohybŢ, Etuda No. 8, 1972

1) Existuje na obr. 4.22 nŊjak§ souvislost mezi uspoŚ§d§n²m fotografi² a diagramy na 
prav® stranŊ? Jestliģe ano, pokus se tuto souvislost formulovat.

2) NavrhnŊte jin® uspoŚ§d§n² danĨch pŊti fotografi² a zakreslete k tomuto uspoŚ§d§n² 
odpov²daj²c² diagram.

3) Jakou vĨġku by mŊl obraz, kdyby autorka realizovala vġechna moģn§ uspoŚ§d§n² pŊti 
fotografi²? Obraz s 6 ĂŚ§dkyñ m§ vĨġku 100 cm.

(Maxim§lnŊ 15 bodŢ.)

4. ¼kol
DŚevŊn§ socha Huga Demartiniho (obr. 4. 23), kterou tvoŚ² poliļka a pŊt nerozliġitelnĨch koul², 
n§s inspirovala k n§sleduj²c²m kombinatorickĨm ¼loh§m.
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Kolika zpŢsoby mŢģeme do poliļky 
um²stit koule tak, aby:

a) v kaģd®m Ś§dku a v kaģd®m sloupci 
byla pr§vŊ jedna koule

b) v kaģd®m Ś§dku byla pr§vŊ jedna koule

c) pr§vŊ jeden Ś§dek zŢstal volnĨ

Obr§zek 4.23: Hugo Demartini, Objekt, 1965

Obr§zek 4.24: Moģn® rozloģen² koul² splŔuj²c² podm²nky a, b, c.

(Maxim§lnŊ 30 bodŢ.)

5. ¼kol
Kolika zpŢsoby mŢģeme do poliļky um²stit rozliġiteln® (napŚ. oļ²slovan®) koule tak, aby:

a) v kaģd®m Ś§dku a v kaģd®m sloupci byla pr§vŊ jedna koule

b) v kaģd®m Ś§dku byla pr§vŊ jedna koule

(Maxim§lnŊ 25 bodŢ.)



Lekce 4. Kombinatorika



Lekce 5. Posloupnosti

PŚesto, ģe vġechna umŊleck§ d²la (obrazy, sochy, instalace apod.) maj² jen koneļn® rozmŊry, 
budeme se v t®to kapitole zabĨvat nekoneļnĨmi ļ²selnĨmi posloupnostmi. UmŊleck§ d²la n§s 
budou inspirovat k vyps§n² nŊkolika prvn²ch ļlenŢ posloupnost², naġ² snahou vġak bude zjistit, 
jak obecnŊ zapsat n-tĨ ļlen tŊchto posloupnost², pŚ²padnŊ jak prvn²ch n ļlenŢ Ărychleñ seļ²st. 

5.1.   Nekoneļn§ posloupnost re§lnĨch ļ²sel

Nekoneļnou posloupnost re§lnĨch ļ²sel obvykle zad§v§me pŚedpisem, kterĨ kaģd®mu 
pŚirozen®mu ļ²slu pŚiŚazuje pr§vŊ jedno re§ln® ļ²slo.

MŊjme posloupnost . PostupnĨm dosazov§n²m za n (n = 1, 2, 3. é, n, é)

z²sk§me hodnoty:

      

Prvn² ļlen t®to posloupnosti je roven jedn® polovinŊ (znaļ²me a1 = ), druhĨ ļlen je a2 = , n-tĨ 

ļlen t®to nekoneļn® posloupnosti je  an =  atd. 

Prvn²ch deset ļlenŢ posloupnosti  mŢģeme naj²t napŚ. v instalaci Fluorescent Light 
(obr. 5.1). Hodnoty 1, 2, é, 10 odpov²daj² poļtŢm svŊtelnĨch kruhŢ v jednotlivĨch ĂŚad§chñ 
instalace.  

Obr§zek 5.1: Dan Flavin, Fluorescent Light

5.2.   Aritmetick§ posloupnost

Jestliģe si pozornŊ prohl®dneme ļleny nekoneļn® posloupnosti 1, 2, 3. é, n, é, zjist²me, ģe 
kaģdĨ ļlen (kromŊ prvn²ho) z²sk§me z pŚedch§zej²c²ho ļlenu pŚiļten²m ļ²sla jedna. Pro danou 
posloupnost plat²: a1 = 1 a an+1 = an + 1.
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Socha Base 7 Aluminium Stack (obr. 5.2) je vytvoŚena z trojbokĨch hranolŢ, kter® jsou 
uspoŚ§d§ny do tvaru pyramidy. Hodnoty 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (poļty hranolŢ v jednotlivĨch 
vrstv§ch pyramidy) odpov²daj² prvn²m sedmi ļlenŢm nekoneļn® posloupnosti  .

Obr§zek 5.2: Carl Andre, Base 7 Aluminium Stack, 2008

Zjist²me, ģe kaģdĨ ļlen (kromŊ prvn²ho) z²sk§me z pŚedch§zej²c²ho ļlenu pŚiļten²m ļ²sla dvŊ. 
Pro posloupnost plat²: a1 = 2 a an+1 = an + 2.
ObŊ uveden® posloupnosti patŚ² mezi tzv. aritmetick® posloupnosti.

Posloupnost  se nazĨv§ aritmetick§, pr§vŊ kdyģ existuje takov® re§ln® ļ²slo d, ģe pro 
kaģd® pŚirozen® ļ²slo n plat² an+1 = an + d. Ļ²slo d se nazĨv§ diference posloupnosti.

V aritmetick® posloupnosti s diferenc² d plat² pro kaģd® pŚirozen® ļ²slo n:

Pro souļet prvn²ch n ļlenŢ a1 + a2 + é + an plat²:

Pro posloupnost 1, 2, 3, 4, 5, é, n, é je = 55.
Pro posloupnost 1, 3, 5, é, 13, é, 2n ï 1, é je = 49.

Pozn§mka: Traduje se, ģe kdyģ byl 
vĨznamnĨ nŊmeckĨ matematik a fyzik Carl 
Friedrich Gauss (1777 1855) malĨ, vyŚeġil 
ve ġkole bŊhem chvilky souļet celĨch ļ²sel 
od 1 do 100. Je moģn®, ģe vyuģil n§sleduj²c² 
postup: pod hledanĨ souļet ļ²sel si zapsal 
souļet ļ²sel v opaļn®m poŚad² a rovnice
seļetl.
1     + 2   + é + 99 + 100 = s
100 + 99 + é + 2   + 1     = s

101 + 101 + é + 101 + 101 = 2s
Obr§zek 5.3: Johann P. Hasenclever, The 

First Day of School, 1852
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5.3.   Geometrick§ posloupnost

Posloupnost  se nazĨv§ geometrick§, pr§vŊ kdyģ existuje takov® re§ln® ļ²slo q, ģe pro 
kaģd® pŚirozen® ļ²slo n plat² an+1 = an  q. Ļ²slo q se nazĨv§ kvocient posloupnosti.

V geometrick® posloupnosti s kvocientem q plat² pro kaģd® pŚirozen® ļ²slo n:

Pro souļet prvn²ch n ļlenŢ plat² n§sleduj²c² vztahy:
a) je-li q = 1, potom 
b) je-li potom

Ve tŚet² lekci Prostorov® objekty jsme se sezn§mili se sochou The Four. Tato socha se skl§d§ 
z osmistŊnŢ rŢznĨch velikost². PŚipomeŔme si na n§sleduj²c²m obr§zku, jak socha The Four
vypad§, jak se rozmŊry osmistŊnŢ postupnŊ zmenġuj² a poļty osmistŊnŢ postupnŊ zvŊtġuj².

ObecnŊ by poļty osmistŊnŢ jednotlivĨch velikost² 1, 3, 9, 27, é, , é tvoŚily geometrickou 
posloupnost s kvocientem q = 3. Vyuģijme toho pŚi hled§n² odpovŊd² na n§sleduj²c² ot§zky:

1) Kolik osmistŊnŢ celkem (bez ohledu na jejich velikost) potŚeboval umŊlec k postaven² sochy 
The Four, kter§ obsahuje osmistŊny tŚ² velikost²?

HledanĨ poļet je:

 

2) Kolik osmistŊnŢ by umŊlec potŚeboval k postaven² sochy, kter§ by obsahovala osmistŊny 
n velikost²?
HledanĨ poļet je:
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Pozn§mka: Kaģd§ posloupnost nemus² bĨt 
aritmetick§ nebo geometrick§. PŚ²kladem 
posloupnosti, kter§ nen² aritmetick§ ani 
geometrick§, je posloupnost, jej²ģ ļleny tvoŚ² 
d®lky ¼seļek zakreslen® na jedn® z ļ§st² 
portfolia Quinze variations sur un meme theme 
(obr. 5.4). Prvn² ļtyŚi ļleny jsou shodn® (d®lka 
strany ļtverce se rovn§ d®lce strany 
troj¼heln²ka), dalġ² tŚi ļleny jsou shodn® (d®lka 
strany pŊti¼heln²ku), potom n§sleduj² d®lky 
stran ġesti¼heln²ku atd.

Obr§zek 5.4: Max Bill, Quinze variations 
sur un meme theme, 1935-1938 

5.4.   Souļet prvn²ch n ļlenŢ posloupnosti

Pro aritmetickou a geometrickou posloupnost jsme si uvedli vztahy pro souļty prvn²ch n ļlenŢ. 
Nyn² se budeme souļty prvn²ch n ļlenŢ zabĨvat i u posloupnost², kter® aritmetick® nebo 
geometrick® nemus² bĨt.

PŚi tvorbŊ sochy Thebes vyuģil sochaŚ C. Andre ļtyŚicet osm stejnŊ velkĨch dŚevŊnĨch kv§drŢ, 
kter® skl§dal do skupin po ļtyŚech. Kaģd§ skupina kv§drŢ m§ jeden kv§dr um²stŊnĨ vertik§lnŊ, 
socha m§ tedy 12 vertik§ln²ch kv§drŢ (obr. 5.5). PŚi tvorbŊ sochy Still Blue Range sochaŚ vyuģil 
tŚi stejnŊ velik® kv§dry a osm shodnĨch krychl² (obr. 5.6). 

Obr§zek 5.5: Carl Andre, Thebes, 2003 Obr§zek 5.6: Carl Andre, Still Blue 
Range,, 1989 

Zapiġme obecnŊ, kolik tŊles by sochaŚ potŚeboval pŚi realizaci vĨġe uvedenĨch soch, jestliģe by 
pouģil v obou pŚ²padech n vertik§ln²ch kv§drŢ.
1) Sochu rozdŊl²me do skupin po 4 kv§drech, v kaģd® skupinŊ je jeden kv§dr vertik§ln². Poļty 
kv§drŢ ve 12 skupin§ch mŢģeme ch§pat jako prvn²ch 12 ļlenŢ posloupnosti 4, 4, é, 4, é 
Poļet pouģitĨch kv§drŢ pro n skupin je d§n vztahem: .
2) Sochu rozdŊl²me na skupiny po tŚech tŊlesech, v kaģd® skupinŊ je jeden vertik§ln² kv§dr. 
Poļty tŊles ve tŚech skupin§ch mŢģeme ch§pat jako prvn² tŚi ļleny posloupnosti 3, 3, é, 3, é
Poļet pouģitĨch tŊles pro n skupin je d§n vztahem . Na konci sochy nesm²me 
zapomenout zapoļ²tat 2 krychle. CelkovĨ poļet tŊles je tedy 
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Uveden® pŚ²klady byly velmi jednoduch®. SloģitŊjġ² situace nastane, chceme-li urļit poļet 
kv§drŢ, kter® na sochu Four-Sided Pyramid (obr. 5.7) pouģil sochaŚ S. LeWitt.

Obr§zek 5.7: Sol LeWitt, Four-Sided Pyramid, 1997

Jestliģe se budeme na sochu d²vat shora, mŢģeme ji rozdŊlit horizont§ln²mi Śezy na 24 vrstev. 
V prvn² vrstvŊ je jeden hranol, ve druh® tŚi hranoly, ve tŚet² 7 hranolŢ atd. (viz obr. 5.8). 

Obr§zek 5.8: Pyramida ï horizont§ln² dŊlen² shora dolŢ

Poļ²tat hranoly v dalġ²ch vrstv§ch by bylo jiģ obt²ģn®. Uvaģujme tedy posloupnost 1, 3, 7, 13, 
21, 31, é  a pokusme se naj²t obecnĨ pŚedpis pro poļet hranolŢ v n-t® vrstvŊ.

VytvoŚme rozd²ly dvou sousedn²ch ļlenŢ dan® posloupnosti: 
3 ï 1 = 2, 7 ï 3 = 4, 13 ï 7 = 6, 21 ï 13 = 8, 31 ï 21 = 10, é

Z²skan§ posloupnost 2, 4, 6, 8, 10, é je aritmetick§ posloupnost. V takov®m pŚ²padŊ se pŢvodn² 
posloupnost nazĨv§ aritmetick§ posloupnost druh®ho Ś§du. V kaģd® takov® posloupnosti 
mŢģeme n-tĨ ļlen zapsat kvadratickĨm vztahem .

Pro n§ġ konkr®tn² pŚ²pad pŚedstavuje n ļ²slo vrstvy, an poļet hranolŢ v t®to vrstvŊ. Z vĨġe 
uvedenĨch hodnot mŢģeme sestavit tŚi rovnice pro tŚi nezn§m® A, B, C, napŚ.:

Rovnice pŚep²ġeme obvyklĨm zpŢsobem:
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Odeļteme prvn² rovnici od druh® a druhou od tŚet² a z²sk§me soustavu:

DoŚeġen²m soustavy z²sk§me A = 1, B = ï 1, C = 1.
Posloupnost poļtu hranolŢ lze tedy zapsat: 1, 3, 7, é. (n2 ï n + 1), é

Pro zjiġtŊn² souļtu prvn² 24 ļlenŢ (sochu jsme rozdŊlili na 24 horizont§ln²ch vrstev) mŢģeme 
vyuģ²t napŚ. tabulkovĨ procesor, ve kter®m zad§me poļty hranolŢ v jednotlivĨch vrstv§ch 
pomoc² vzorce. CelkovĨ poļet hranolŢ ļin² 4 624.

5.5.   Figur§ln² ļ²sla

Za figur§ln² ļ²slo budeme povaģovat kaģd® pŚirozen® ļ²slo, kter® lze vyj§dŚit pomoc² nŊjak®ho 
rovinn®ho nebo prostorov®ho tvaru. KromŊ geometrick®ho zobrazen² lze figur§ln² ļ²sla 
zapisovat tak® aritmeticky a algebraicky. Zde budeme moci vyuģ²t z²skan® znalosti 
o posloupnostech.

Pozn§mka: Figur§ln² ļ²sla jsou spojov§na s ŚeckĨm filosofem a matematikem Pythagorem, 
kterĨ se zaj²mal o svŊt pŚirozenĨch ļ²sel. ChtŊl v nŊm naj²t Ś§d a z§konitosti. Snaģil se vyuģ²t 
geometrickou interpretaci ļ²sel, zn§zorŔoval je pomoc² kam²nkŢ ļi muġliļek rozloģenĨch 
v p²sku do geometrickĨch tvarŢ. Vġechna figur§ln² ļ²sla a jejich vlastnosti nebyly objeveny 
najednou, ale postupnŊ bŊhem nŊkolika stalet².  Uv§d²me jen nŊkter® z nich.

Troj¼heln²kov§ ļ²sla

Z obr§zku je zŚejm®, ģe troj¼heln²kov§ ļ²sla tvoŚ² posloupnost 1, 3, 6, 10, 15é Pro urļen² 
vztahu pro n-tĨ ļlen t®to posloupnosti vyjdŊme z faktu, ģe n-t® troj¼heln²kov® ļ²slo lze 
zapsat jako souļet pŚirozenĨch ļ²sel od 1 do n. Jde o souļet prvn²ch n ļlenŢ aritmetick® 
posloupnosti s diferenc² 1, proto:
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Posloupnost troj¼heln²kovĨch ļ²sel lze tedy zapsat:  

Sochu Graphite Cube Sum of Eight (obr. 5.9) lze povaģovat za reprezentanta osm®ho 

troj¼heln²kov®ho ļ²sla. Autor na tvorbu sochy potŚeboval 36 krychliļek ( 

Obr§zek 5.9: Carl Andre, Graphite Cube 
Sum of Eight, 2006 

Obr§zek 5.10: Carl Andre, Belgica Blue Tin 
Raster, 1990 

Ļtvercov§ ļ²sla

Posloupnost ļtvercovĨch ļ²sel je tvoŚena ļ²sly 1, 4, 9, 16, é, n2, é 
Socha na obr. 5.10 mŢģe reprezentovat ļtvrt® ļtvercov® ļ²slo. 

Pyramidov§ ļ²sla

K objasnŊn² pyramidovĨch ļ²sel vyuģijme sochu Liberation, kterou tvoŚ² basketbalov® m²ļe 
poskl§dan® do tvaru pravideln®ho ļtyŚbok®ho jehlanu (obr. 5.11).

Obr§zek 5.11: David Huffman, Liberation, 2019

V nejvyġġ² vrstvŊ je jeden m²ļ, ve druh® 4 m²ļe, ve tŚet² 9 atd. (viz tabulka vpravo u obr. 5.11). 
Ļ²sla, kter§ z²sk§me postupnĨm sļ²t§n²m poļtŢ koul² v jednotlivĨch vrstv§ch, nazĨv§me 
pyramidov§ ļ²sla. 



Lekce 5. Posloupnosti

Posloupnost pyramidovĨch ļ²sel lze tedy zapsat: 1, 5, 14, 30, é , (1 + 4 + 9 + é + n2), é
Dok§ģeme, ģe

Vyuģijeme vzorec .
Umocn²me postupnŊ n n§sleduj²c²ch pŚirozenĨch ļ²sel: n + 1, n, n ï 1, é , 3, 2.

Z²skan® rovnosti seļteme.

Pro jednoduġġ² z§pis zavedeme symbol sumy, pomoc² kter®ho zap²ġeme napŚ. 

Souļet uvedenĨch rovnost² lze pot® zapsat takto:

Uprav²me

 

 

 

Posloupnost pyramidovĨch ļ²sel mŢģeme tedy zapsat: 

D²ky nalezen®mu vztahu pro n-t® pyramidov® ļ²slo mŢģeme snadno zjistit, kolik 
basketbalovĨch m²ļŢ umŊlec pro instalaci sochy Liberation potŚeboval. Socha je reprezentac² 
dvan§ct®ho pyramidov®ho ļ²sla. Po dosazen² do odvozen®ho vztahu z²sk§me:
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ĻtyŚstŊnov§ ļ²sla

Na rytinŊ z ļasopisu Harpers Weekly z roku 1861
jsou dŊlov® koule naskl§d§ny ve vrstv§ch do 
tvaru pravideln®ho ļtyŚstŊnu. Ļ²sla, kter§ 
z²sk§me postupnĨm sļ²t§n²m poļtŢ koul² 
v jednotlivĨch vrstv§ch, nazĨv§me ļtyŚstŊnov§ 
ļ²sla. 

Posloupnost ļtyŚstŊnovĨch ļ²sel zapisujeme:

5.6.   Đkoly

1. ¼kol

V instalaci Display Stand with Brains (obr. 5.12) 
um²stila sochaŚka v kaģd® vrstvŊ ĂpŚesĨpac²ch 
hodinñ urļitĨ poļet ĂmozkŢñ. V jednotlivĨch 
vrstv§ch se nach§z² 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 
8, 7, 5, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 a 20 
ĂmozkŢñ. 

Urļete poļet vġech ĂmozkŢñ, kter® sochaŚka 
nainstalovala (s vyuģit²m vlastnost² aritmetickĨch 
posloupnost).  
(Maxim§lnŊ 10 bodŢ.)

Obr§zek 5.12: Katharina Fritsch, 
Display Stand with Brains, 1989 

2. ¼kol

PŚi tvorbŊ sochy Ziggurat form (obr. 5.13) vyuģil umŊlec tŊlesa dvou typŢ. Shodn® ļtyŚbok® 
jehlany a Ăhranolyñ rŢznĨch vĨġek rozm²stil podle danĨch pravidel do pŊti vrstev.  
S vyuģit²m posloupnost² urļete, kolik by sochaŚ potŚeboval jehlanŢ a kolik hranolŢ pro realizaci 
sochy s n vrstvami. 

Obr§zek 5.13: Ken Lu, Ziggurat form, 2018
(Maxim§lnŊ 20 bodŢ.)
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3. ¼kol

4 624 kv§drŢ potŚebnĨch na sochu Four-Sided Pyramid jsme urļovali pomoc² horizont§ln²ch 
ŚezŢ pŚi pohledu shora.  

OvŊŚte z²skanĨ poļet kv§drŢ, jestliģe se budete d²vat na sochu zprava a budete prov§dŊt 
vertik§ln² Śezy. Postup vĨpoļtŢ podrobnŊ popiġte.
(Maxim§lnŊ 35 bodŢ.)

4. ¼kol

Na obr§zku jsou zn§zornŊna pŊti¼heln²kov§ ļ²sla, kter§ tvoŚ² posloupnost 1, 5, 12, 22, é 
Urļete vztah pro n-tĨ ļlen t®to posloupnosti.
(Maxim§lnŊ 35 bodŢ.)
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V prvn² lekci jsme se zm²nili o tom, ģe vĨtvarnĨm umŊleckĨm d²lem mŢģe bĨt i z§pis 
matematickĨch nebo fyzik§ln²ch vztahŢ. V posledn² lekci si uk§ģeme, ģe matematickĨ ļi 
fyzik§ln² z§pis mŢģe bĨt inspirac² pro vĨtvarn® d²lo. Je-li z§pis zobrazen v souŚadn®m syst®mu 
v rovinŊ ļi prostoru, mŢģe bĨt dokonce umŊleckĨm d²lem Ăvizualizov§nñ.

VĨtvarnice L. Svobodov§ pojmenovala v roce 2014 svou vĨstavu Maxwellova rovnice.
Vystavovan® olejomalby byly vytvoŚeny na z§kladŊ Śeġen² tzv. MaxwellovĨch rovnic
a n§slednou poļ²taļovou ¼pravou (obr. 6.1).

Obr§zek 6.1: Lucie Svobodov§, Maxwellova rovnice. 2014

RakouskĨ matematik H. Hauser se pŚev§ģnŊ vŊnuje algebraickĨm ploch§m, kter® lze 
matematicky popsat a zobrazit v prostoru.  PŚid§n²m barev a st²nŢ vznikaj² zaj²mav§ umŊleck§ 
d²la. Jedno z nich, popsan® vztahem x2 + z2 = y3 (1 ï y)3, je na obr. 6.2.
Tak® nŊmeck§ vĨtvarnice H. Heinrichov§ zobrazuje objekty, kter® lze popsat matematickĨmi 
formulemi. Na obr. 6.3 je zobrazen vztah 20x2 ï 2x6 ï y5z2 + x2 y2 z2(x2 + y2 + z5) ï 11 = 0.

Obr§zek 6.2: Herwig Hauser, Citron Obr§zek 6.3: Hiltrud Heinrichov§, MŢģe to bĨt 
slon? 

V n§sleduj²c²m textu se pŚi zakreslov§n² matematickĨch vztahŢ omez²me na souŚadnĨ syst®m 
v rovinŊ.  
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6.1.    Kart®zskĨ souļin a bin§rn² relace

Pro libovoln® mnoģiny A, B rozum²me kart®zskĨm souļinem  mnoģinu vġech 
uspoŚ§danĨch dvojic takovĨch, ģe prvn² sloģka uspoŚ§dan® dvojice je prvkem mnoģiny A 
a druh§ sloģka je prvkem mnoģiny B. Zapisujeme:

Kaģdou nepr§zdnou podmnoģinu kart®zsk®ho souļinu  nazveme bin§rn² relac² mezi 
mnoģinami A, B. 

Bin§rn² relace, v nichģ A a B jsou mnoģiny re§lnĨch ļ²sel, mŢģeme zakreslovat do kart®zsk® 
soustavy souŚadnic. ĻtyŚi pŚ²klady takovĨch bin§rn²ch relac² jsou uvedeny v n§sleduj²c² 
tabulce, relace jsou zaps§ny pomoc² svĨch tzv. charakteristickĨch vlastnost². Reprezentac² 
prvn² bin§rn² relace je vyġrafovan§ polorovina s hraniļn² pŚ²mkou (v charakteristick® vlastnosti 
se vyskytuje nerovnost), reprezentacemi zbĨvaj²c²ch relac² jsou zakreslen® kŚivky. 

Vġechny ¼tvary, kter® zakreslil K. Nakamura ve sv®m d²le Topology Series 1 (obr. 6.4), bychom 
tak® mohli popsat pomoc² charakteristickĨch vlastnost² bin§rn²ch relac². Bylo by vġak nutn® 
zvolit poļ§tek a osy soustavy souŚadnic.

Obr§zek 6.4: Kasuo Nakamura, Topology Series 1, 1968
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6.2.    Element§rn² funkce

Speci§ln²m pŚ²padem bin§rn²ch relac², v nichģ A a B jsou mnoģiny re§lnĨch ļ²sel, jsou tzv. 
funkce: kaģdĨ prvek x z mnoģiny A se vyskytuje v pr§vŊ jedn® dvojici . Ve vĨġe uveden® 
tabulce je pouze druh§ ze ļtyŚ zakreslenĨch relac² funkc². Je zaps§na pomoc² charakteristick® 
vlastnosti . Obvykle se vġak pro funkce pouģ²v§ 
jednoduġġ² z§pis. Uvedenou funkci zap²ġeme ve tvaru .

Pozn§mka: Mnoģina prvn²ch sloģek uspoŚ§danĨch dvojic dan® funkce se nazĨv§ definiļn² obor 
funkce, mnoģina druhĨch sloģek uspoŚ§danĨch dvojic se nazĨv§ obor hodnot funkce.
Definiļn²m oborem ani oborem hodnot nemus² bĨt mnoģina vġech re§lnĨch ļ²sel, ale libovoln§ 
jej² podmnoģina. 

Line§rn² a kvadratickou funkci nalezneme na obrazech francouzsk®ho konceptu§ln²ho umŊlce 
B. Veneta (obr. 6.5 a 6.6).

Obr§zek 6.5: Bernar Venet, Director 
coefficient of the line D, 1966 

Obr§zek 6.6: Bernar Venet, Representation 
graphique de la fonction y = - x2/4, 1966 

Line§rn² funkce je obecnŊ d§na pŚedpisem y = a  x + b (kde a, b jsou re§ln§ ļ²sla). Definiļn²m 
oborem je mnoģina vġech re§lnĨch ļ²sel. Grafem line§rn² funkce je pŚ²mka. Jej² poloha 
v syst®mu souŚadnic z§leģ² na konkr®tn²ch hodnot§ch koeficientŢ a a b.

Kvadratick§ funkce je d§na pŚedpisem y = a  x2 + b  x + c (kde a, b, c jsou re§ln§ ļ²sla, a Í 0). 
Definiļn²m oborem je mnoģina vġech re§lnĨch ļ²sel. Grafem kvadratick® funkce je parabola. 
Jej² poloha v syst®mu souŚadnic z§leģ² na konkr®tn²ch hodnot§ch koeficientŢ a, b, c. DŢleģitĨm 
bodem paraboly je jej² vrchol, na obr. 6.6 je to pro obŊ zakreslen® paraboly bod [0;0]. ObecnŊ 
mŢģeme urļit souŚadnice vrcholu paraboly:
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KromŊ line§rn² a kvadratick® funkce mezi element§rn² funkce patŚ² napŚ. druh§ odmocnina, 
tŚet² mocnina, line§rn² lomen§ funkce, exponenci§ln² funkce, logaritmick® funkce a funkce 
goniometrick® ï sinus, kosinus, tangens a kotangens (grafy uvedenĨch funkc² naleznete 
v z§vŊru t®to lekce).

Zastavme se jeġtŊ na chv²li u dvou pojmŢ, kter® budou pro tvorbu umŊleckĨch dŊl pomoc² 
charakteristickĨch vlastnost² bin§rn²ch relac² velmi dŢleģit®.

Absolutn² hodnota re§ln®ho ļ²sla x je ļ²slo , pro kter® plat²:
je-li , potom je 
je-li , potom je 

Funkce absolutn² hodnota je d§na pŚedpisem , definiļn²m oborem je mnoģina vġech 
re§lnĨch ļ²sel. Na n§sleduj²c²m obr§zku je zakreslen graf funkce 

Jestliģe m§me zjistit, jakĨ Ăobr§zekñ popisuje charakteristick§ vlastnost bin§rn² relace, kter§ 
obsahuje absolutn² hodnoty, mus²me postupovat podle definice a peļlivŊ prozkoumat, jak se 
mŊn² charakteristick§ vlastnost vzhledem k diskuzi vĨrazŢ uvnitŚ danĨch absolutn²ch hodnot.  
OsvŊtleme si tuto problematiku na konkr®tn²m pŚ²kladu. 

JakĨ Ăobr§zekñ popisuje bin§rn² relace ?
(Matematicky korektnŊ: Sestrojte graf bin§rn² relace )

Charakteristick§ vlastnost bin§rn² relace V obsahuje dvŊ absolutn² hodnoty, proto mus²me 
prozkoumat 4 moģn® pŚ²pady. Kaģd§ uveden§ dvojice podm²nek odstran² absolutn² hodnoty
jinĨm zpŢsobem, a proto z²sk§me ļtyŚi nov® charakteristick® vlastnosti d²lļ²ch bin§rn²ch relac²:

1)  
2)  
3)
4) .

VĨslednĨm obr§zkem je ļtverec.

Obr§zek 6.7: Graf bin§rn² relace 
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6.3.    Jak nakreslit srdce

Mezi modernŊjġ² umŊleck® smŊry patŚ² design. V ļeġtinŊ se dŚ²ve uģ²val n§zev ĂprŢmyslov® 
vĨtvarnictv²ñ, kterĨ vġak zahrnoval jen tvarov§n² prŢmyslovĨch vĨrobkŢ (strojŢ, n§strojŢ, 
n§bytku, odŊvŢ atd.). Naproti tomu design dnes zahrnuje i grafickĨ n§vrh plak§tŢ a tiskovin, 
webovĨch str§nek, obalŢ, reklamn²ch znaļek a firemn²ch kampan². Na obr. 6.8 vid²te reklamn² 
kampaŔ kanadsk§ veŚejnopr§vn² televizn² a rozhlasov§ stanice, jej²mģ ¼stŚedn²m motivem bylo 
srd²ļko doplnŊn® zkratkou CBC (Canadian Broadcasting Corporation).

Obr§zek 6.8: Reklamn² kampaŔ Canadian Broadcasting Corporation, 2017

Kdybychom chtŊli obr§zek srd²ļka popsat pomoc² charakteristickĨch vlastnost² bin§rn²ch 
relac², mohli bychom vyuģ²t toho, ģe se skl§d§ napŚ. ze dvou pŢlkruhŢ a dvou obd®ln²kŢ. Popsat 
charakteristick® vlastnosti tŊchto tvarŢ jiģ um²me:

  

Obr§zek 6.9: Zakreslen² objektu ve tvaru srdce, kterĨ je sloģen z pŢlkruhŢ a obd®ln²kŢ 
  

JinĨ tvar srdce a sofistikovanŊjġ² popis charakteristickĨch vlastnost² je zachycen na obr. 6.10.

Obr§zek 6.10: Zakreslen² objektu ve tvaru srdce s vyuģit²m absolutn² hodnoty
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Pro zakreslen² bin§rn²ch relac² nebo funkc² jsme vyuģili program GeoGebra, kterĨ je volnŊ 
dostupnĨ a uģivatelsky velmi pŚ²jemnĨ.
Odkaz:  https://www.geogebra.org/calculator, https://www.geogebra.org/graphing. 

V GeoGebŚe naleznete i Śadu pŚipravenĨch softwarovĨch komponent (apletŢ). Jeden z nich 
zakresl² srdce pomoc² funkce:

Obr§zek 6.11: Martin Vinkler, Zakreslen² objektu ve tvaru srdce 

Pozn§mka: Kdybychom se neomezovali jen na ¼tvary 2D, objevili bychom obrazy s n§zvem
Srdce jako vĨsledek prostorov® realizace rovnic y2 + x2  z3 ï y = 0 a  x2  z2 + z4 = y2 + z3.

Obr§zek 6.12: Hiltrud Heinrichov§, Srdce Obr§zek 6.13: Herwig Hauser, Srdce

6.4.    Jak nakreslit rybu 

PŚedstavte si, ģe m§me obr§zek z nŊjak®ho grafick®ho programu, nezn§me vġak 
charakteristick® vlastnosti bin§rn²ch relac² (nebo pŚedpisy funkc²), kter® jsou na obr§zku 
zakresleny. Pod²vejte se na obr. 6.14, na kter®m je zakreslena ryba. PŚedpokl§dejme, ģe ļ§st 
ryby je ohraniļena dvŊma parabolami. HledanĨmi funkcemi tedy budou dvŊ rŢzn® kvadratick® 
funkce dan® obecnĨm pŚedpisem y = a  x2 + b  x + c (kde a, b, c jsou re§ln§ ļ²sla). A pr§vŊ tyto 
dvŊ trojice re§lnĨch ļ²sel mus²me urļit.
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Obr§zek 6.14: Ryba zakreslen§ pomoc² kvadratickĨch funkc²

Urļ²me nejprve kvadratickou funkci, jej²ģ graf zakresl² bŚicho a horn² ļ§st ocasu ryby. Na tomto 
grafu leģ² body ,  a . Dosad²me postupnŊ souŚadnice za x a y do pŚedpisu 
kvadratick® funkce y = a  x2 + b  x + c a z²sk§me tŚi rovnice pro tŚi nezn§m® a, b, a c:

Rovnice pŚep²ġeme obvyklĨm zpŢsobem, z prvn² rovnice v²me, ģe c = 4:

Prvn² rovnici vyn§sob²me (ï 4):

Rovnice seļteme, vyj§dŚ²me a, dopoļ²t§me b:

Hledan§ kvadratick§ funkce m§ pŚedpis

PodobnŊ bychom postupovali u funkce, jej²ģ graf zakresl² hŚbet a doln² ļ§st ocasu. Do obecn®ho 
pŚedpisu kvadratick® funkce bychom tentokr§t dosazovali body ,  a . Po 
vyŚeġen² soustavy rovnic z²sk§me pŚedpis:

Z²skan® pŚedpisy kvadratickĨch funkc² mŢģeme po jednoduchĨch ¼prav§ch porovnat se z§pisy 
z programu GeoGebra, ve kter®m byla ryba zakreslena:
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6.5.   Galerie pro matematiky 

Fiktivn² galerie pro matematiky je zcela jin§ neģ bŊģn® galerie pro milovn²ky umŊn². Na zdech 
zde vis² m²sto klasickĨch obrazŢ jen matematick® z§pisy a n§zvy dŊl. Pod²vejte se na jeden 
obraz z galerie pro matematiky: 

Obr§zek 6.15: Setk§n² v akv§riu ï galerie pro matematiky

Protoģe jsme zbŊhl² v matematice, v duchu um²st²me do roviny obrazu kart®zskou soustavu 
souŚadnic tak, aby osy byly rovnobŊģn® s hranami r§mu. Potom staļ² Ăvizualizovatñ bin§rn² 
relace, jejichģ charakteristick® vlastnosti jsou na pl§tnŊ zaps§ny. V pŚ²padŊ Setk§n² v akv§riu 
to nebude sloģit®, vġe potŚebn® jsme si pŚipravili! Prvn² dva z§pisy v sobŊ ukrĨvaj² rybu 
otoļenou hlavou doprava, druh® dva z§pisy urļuj² rybku otoļenou hlavou vlevo. P§tĨ a ġestĨ 
z§pis zobraz² vlny a posledn² z§pis vymez² akv§rium (obr. 6.16). 

Obr§zek 6.16: Vizualizace obrazu pro matematiky Setk§n² v akv§riu

Je pravdou, ģe matematick® galerie zat²m neexistuj². Moģn§ proto, ģe je m§lo obrazŢ 
ĂnamalovanĨchñ vĨġe uvedenĨm zpŢsobem. Moģn§ proto, ģe je m§lo milovn²kŢ umŊn², kteŚ² 
by obrazŢm v matematick® galerii porozumŊli. 
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6.6.    Đkoly 

1. ¼kol

JakĨ Ăobr§zekñ popisuje bin§rn² relace ?
(Maxim§lnŊ 15 bodŢ.)

2. ¼kol

Zapiġte pomoc² charakteristickĨch vlastnost² tŚi 
bin§rn² relace, kter® Ăvizualizuj²ñ zobrazen® kruhy.
(Maxim§lnŊ 15 bodŢ.)

3. ¼kol

V galerii pro matematiky v§s zaujal obraz MŊs²ļn² noc
od Emila Caldy. Bez pouģit² grafick®ho programu 
uveden® bin§rn² relace Ăvizualizujteñ.

(Maxim§lnŊ 35 bodŢ.)

4. ¼kol

Obr§zky kr§l²ka a pras§tka byly nakresleny jen s pouģit²m grafŢ line§rn²ch a kvadratickĨch 
funkc², grafu druh® odmocniny a kruģnic ļi kruhŢ.

Za stejnĨch podm²nek nakreslete svŢj obr§zek (napŚ. v programu GeoGebra) a uveŅte 
charakteristick® vlastnosti alespoŔ tŚ² vyuģitĨch bin§rn²ch relac², jejichģ grafy jste pouģili.

(Maxim§lnŊ 35 bodŢ.)
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Element§rn² funkce 

Dostupn® na: ƘǘǘǇΥκκǳǎŜǊΦƳŜƴŘŜƭǳΦŎȊκƳŀǊƛƪκƎǊŀŦȅπȊŀƪƭπŦŎƛΦǇŘŦ
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 1. lekce

GLORIA DEO PATRI, DEO FILIO, DEO PARACLETO 

IN FIDE PLENA SPE FIRMA CHARITATE PERFECTA 

SACRATA SINT EI SOLI CORDA OMNIA
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Řešení

3. úkol

Autorkou následujícího řešení je Michaela Pauknerová.

Hledáme čísla, která jdou za sebou. Jestliže si první číslo označíme n, platí pro tato čísla:

4. úkol

Modrý šestiúhelník tvoří 12 malých shodných rovnostranných 
trojúhelníků a 6 shodných rovnoramenných trojúhelníků. Všechny 
tyto trojúhelníky mají stejný obsah.  Modrý šestiúhelník se tedy

skládá z 18 dílů o stejném obsahu. Bílý šestiúhelník má o 6 takových 
dílků víc. Plocha modrého šestiúhelníku představuje 18/24 čili 3/4 
plochy bílého šestiúhelníku.

Délku strany modrého šestiúhelníku x vypočteme z trojúhelníku 
ABC (viz obrázek vlevo). Červeně vyznačené strany mají délku 
a/2 a svírají úhel 120°. Použijme kosinovou větu:𝑥2 = (𝑎2)2 + (𝑎2)2 − 2 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑎2 ∙ cos 120°

𝑥2 = 𝑎24 + 𝑎24 + 𝑎24 = 3𝑎24
Obsah modrého šestiúhelníku: 𝑃𝐾 =  3∙ √3 ∙ 34𝑎22
Obsah bílého šestiúhelníku:  𝑃Š =  3∙√3 ∙𝑎22
Podíl obsahů:

3∙ √3 ∙ 34𝑎23∙√3 ∙ 𝑎22 = 34

A B

C
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5. úkol

Název obrazu 3 halbiere Würfel můžeme do češtiny přeložit jako 3 rozpůlené kostky. Doposud

jsme na obrazu viděli tři šestiúhelníky. Je třeba se podívat „prostorově“ a místo šestiúhelníků 
uvidíme krychle.

Barevné obrazce potom představují průnik zvolené roviny s krychlí (řez krychle). Každá ze 
zvolených rovin nám rozdělí krychli na dvě části o stejném objemu (viz následující obrázek). 

Řešení úkolů z 2. lekce

1. úkol

Abychom složili slovo MATEMATIKA, potřebujeme tyto útvary:

Autory následujících obrázků jsou Ondřej Konečný, Benedikt Janda a Pavel Vodrážka.



Řešení

2. úkol

Pro pokrytí roviny shodnými pravidelnými mnohoúhelníky můžeme využít pouze rovnostranné 
trojúhelníky, čtverce nebo šestiúhelníky. Zdůvodnění:
Rozdělme pravidelný mnohoúhelník na trojúhelníky s jedním vrcholem ve středu 
mnohoúhelníku (viz obr.).
Trojúhelníky jsou shodné a rovnoramenné. Označme úhly proti 
ramenům α. Součet úhlů v trojúhelníku se rovná

Dále víme, že u každého vrcholu mnohoúhelníku je úhel 2α. 
Budeme-li pokrývat rovinu, budeme přikládat mnohoúhelníky 
k sobě. Aby pokrytí existovalo, musí se některý celý násobek 2α 
rovnat 360o

. 

Z tabulky je zřejmé, že tuto podmínku splňuje jen trojúhelník, 
čtverec a šestiúhelník.

3. úkol
Autorem následujícího řešení je Martin Šrámek.

Označme délku strany šestiúhelníku a. Jelikož lze pravidelný 
šestiúhelník rozdělit na šest shodných rovnostranných trojúhelníků 
(např. trojúhelník ABS), je poloměr kružnice opsané roven délce 
jeho strany, tedy a. 

Platí, že  |𝑆𝐸| = |𝐴𝑆|. V pětiúhelníku vypočítáme velikost úhlu 
CSD, který dále budeme značit 𝜑:
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𝜑 = 360°5 = 72°
V rovnoramenném trojúhelníku CSD je úsečka SE výškou a zároveň těžnicí na stranu CD.

Odtud a z vlastností pravidelného pětiúhelníku plyne, že velikost úhlu CSE je rovna 36˚. 
V pravoúhlém trojúhelníku CSE platí Pythagorova věta: |𝐶𝑆|2 = |𝑆𝐸|2 + |𝐶𝐸|2
Za délku úsečky CE dosadíme 𝑏2, za délku úsečky CS dosadíme výraz 𝑎cos (36°), který je možný

získat aplikací goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku CSE. Získáme: 

Vyjádříme neznámou b. Úpravami dané rovnice získáme výsledek b ≐1,45. Záporný kořen 
rovnice neuvažujeme, neboť velikost strany mnohoúhelníku nemůže nabývat záporných 
hodnot. Nyní lze vypočítat požadované obvody. Obvod o6 šestiúhelníku a o5 pětiúhelníku je:  

Hledaný poměr obvodů je: 

4. úkol

5. úkol

Určíme 𝑅𝑛 = 𝑟𝑎 pro Steinerův řetězec v mezikruží s n shodnými kružnicemi. Využijeme
odvozených vztahů:



Řešení

𝑅𝑛 = 𝑟𝑎 = sin 𝛼1 − sin 𝛼 = 11sin 𝛼 − 1 = 11sin (π𝑛) − 1
Pro n = 8 je Rn ≈ 0,6199, pro n = 16 je Rn ≈ 0,2424.

Řešení úkolů z 3. lekce

1. úkol

2. úkol

Závěrečné shrnutí Benedikta Jandy: 

„Z údajů dostupných na internetu jsem našel, že průměrný muž dokáže na mrtvý tah zvednout 
asi 130 kg. Mně osobně ale přijde tento údaj hodně přeceněný, myslím si, že bych dokázal 
například já zvednout maximálně 60 kg. Proto nemůžu říct jednoznačně, jestli by byl autor
schopný sochu zvednout. Já bych nedokázal zvednout daný tubus ze žuly, ale podle údajů na 
internetu by to průměrný muž dokázat měl.“
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3. úkol

Autorem následujícího řešení je Benedikt Janda.

„Našel jsem, že průměrná hustota lidského těla je přibližně 1000 kg/m3 a proto moje přibližná 
tělesná hmotnost vychází z tohoto odhadu na 77,5 kg. Moje skutečná hmotnost je 73,5 kg, což 
znamená, že výsledek byl docela přesný.“

4. úkol



Řešení

5. úkol

a) Urči objem a povrch osmistěnu v závislosti na s:𝑉 = 2 (13 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑠√2) = √2 ∙ 𝑠33𝑆 = 8 (√34 ∙ 𝑠2) = 2 ∙ √3 ∙ 𝑠2
b) Urči objem největšího osmistěnu, když je délka jeho hrany s rovna 90 cm:𝑉 = √2 ∙ 9023 cm3 ≈ 343 654 cm3
c) Urči objem a povrch nejmenšího osmistěnu při dané podmínce:𝑉 = √2 ∙ 22,523 cm3 ≈ 5 370 cm3𝑆 = 2 ∙ √3 ∙ 22,52cm2 ≈ 1 754 cm2
d) Urči délku hrany nejmenšího čtyřstěnu, kterým bys mohl sochu „přiklopit“ při dané

podmínce:

Délka hrany pravidelného čtyřstěnu je 180 cm.

Řešení úkolů ze 4. lekce

1. úkol

Uveďme si několik příkladů sestavení slov s matematickou tematikou:

K : V : At : Er : Ni : O : N = 19 + 23 + 85 + 68 + 28 + 8 + 7 = 238 

P : Y : Th : Ag : O : Ra : S = 150 + 39 + 90 + 47 + 8 + 88 + 16 = 303 

Po : Ds : Ta : V : Y = 84 + 110 + 73 + 23 + 39 = 329 

U : Mo : C : No : V : At: I = 92 + 42 + 6 + 102 + 23 + 85 + 53 = 403 

U : Pr : Es : No: V : At : I = 92 + 59 + 99 + 102 + 23 + 85 + 53 = 513 

2. úkol

Při odvozování všech možností vyjdeme ze základní sochy s největším 
počtem krychlí. Postupně budeme krychle odebírat. Na následujících 
obrázcích se na sochy díváme shora, krychle v horní vrstvě jsou pro 
přehlednost zakresleny menším čtverečkem.
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Celkově získáme 16 různých soch.

3. úkol

1) Diagram popisuje, na které pozici je který obrázek v daném řádku. Svislá osa značí
pozice na řádku číslované zleva, vodorovná osa značí označení obrázků A – E, jak byla

zavedena v prvním řádku.
2) Např. úsečka z bodu A5 do E5 znamená řádek obrázků uspořádaný v opačném pořadí,

než první řádek.
3) Všechna možná uspořádání pěti fotografií: 5!  = 120. Obraz se 120 „řádky“ má výšku

20 m.

4. úkol

a) Do prvního sloupce mohu umístit jednu kouli pěti způsoby. Druhou kouli můžeme přidat do
druhého sloupce čtyřmi způsoby, třetí kouli do třetího sloupce třemi způsoby, čtvrtou kouli do

čtvrtého sloupce dvěma a pátou kouli jen jedním způsobem. Existuje tedy 5  4  3  2  1

způsobů, jak umístit koule tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byla právě jedna koule.

b) Do prvního řádku mohu umístit jednu kouli pěti způsoby. Do druhého řádku umístím druhou
kouli také pěti způsoby. Podobně pro třetí, čtvrtý a pátý řádek. Existuje tedy 5  5  5  5  5
způsobů, jak umístit koule tak, aby v každém řádku byla právě jedna koule.

c) Jestliže má zůstat právě jeden řádek volný, musíme do jednoho ze zbylých čtyř řádků umístit

právě dvě koule. V jednom řádku existuje (52) možností, jak dvojici koulí umístit. K dispozici

pro umístění dvojice koulí mám čtyři řádky. Ostatní tři koule umístím do tří řádků 5  5  5
způsoby. Volný řádek může být jako první, druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý. Existuje tedy(52) ∙ 4 ∙ 53 ∙ 5 způsobů, jak umístit koule tak, aby právě jeden řádek zůstal volný.



Řešení

5. úkol

a) Pro nerozlišitelné koule existuje 5! možností, jak je umístit, tak, aby v každém řádku
a v každém sloupci byla právě jedna koule (viz úloha 4 a). Stačí si uvědomit, že každá výše
zmíněná možnost pro nerozlišitelné koule představuje 5! možností pro koule
rozlišitelné. Existuje tedy 5!  5! způsobů, jak umístit rozlišitelné koule tak, aby v každém řádku
a v každém sloupci byla právě jedna koule.

b) Pro nerozlišitelné koule existuje 55 způsobů,  jak umístit koule tak, aby v každém řádku byla
právě jedna koule. Opět si stačí uvědomit, že každá výše zmíněná možnost pro nerozlišitelné
koule představuje 5! možností pro koule rozlišitelné. Existuje tedy  55  5! možností, jak umístit
rozlišitelné koule tak, aby v každém řádku byla právě jedna koule.

Řešení úkolů z 5. lekce

1. úkol
Využijeme symetrie sochy a povšimneme si, že počty „mozků“ v jednotlivých vrstvách tvoří
dvě do sebe vnořené aritmetické posloupnosti.

20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20.  

Tučně vyznačená posloupnost má první prvek roven 20 a diferenci – 2. Součet prvních šesti 
členů: 𝑠6 = 62 (20 + 5) = 3 ∙ 25 = 75
Druhá posloupnost má první prvek roven 19 a diferenci – 3. Součet prvních šesti členů se rovná𝑠6 = 62 (19 + 4) = 3 ∙ 23 = 69
Celkový počet „mozků“:  2  75 + 2  69  – 4 = 284

2. úkol

Počet jehlanů v jednotlivých vrstvách je 1, 3, 5, 7, 9, … Jedná se 
o aritmetickou posloupnost s diferencí 2.
Součet jehlanů na soše o n vrstvách:𝑠𝑛 = 𝑛2 ∙ (𝑎1 + 𝑎𝑛) = 𝑛2 ∙ (𝑎1 + 𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑑)= 𝑛2 ∙ (2𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑑) = 𝑛2.

Počet hranolů v jednotlivých vrstvách je 1, 4, 9, 16, 25, … 
Součet hranolů na soše o n vrstvách:∑𝑘2 =𝑛

𝑘=1
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)6 ∙
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3. úkol

1. vrstva 4   hranoly 

2. vrstva 16 hranolů
3. vrstva 36 hranolů
….
n-tá vrstva (2n)2 

𝑁 = 4624
4. úkol

Pětiúhelníková čísla jsou postupně 1, 5, 12, 22, 35 …
Rozdíly mezi sousedními členy této posloupnosti jsou 4, 7, 10, 13 …, což je aritmetická 
posloupnost. Proto pětiúhelníková čísla tvoří aritmetickou posloupnost druhého řádu. To 
znamená, že n-té pětiúhelníkové číslo lze zapsat ve tvaru 𝑎𝑛 = 𝐴 ∙ 𝑛2 + 𝐵 ∙ 𝑛 + 𝐶.

Z výše uvedených hodnot můžeme sestavit tři rovnice pro tři neznámé A, B, C, např.:1 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶5 = 𝐴 ∙ 4 + 𝐵 ∙ 2 + 𝐶12 = 𝐴 ∙ 9 + 𝐵 ∙ 3 + 𝐶.
Dořešením soustavy získáme 𝐴 = 32 ;  𝐵 = − 12 ;  𝐶 = 0.
n-té pětiúhelníkové číslo lze zapsat ve tvaru𝑎𝑛 = 32 ∙ 𝑛2 − 12 ∙ 𝑛 = 𝑛∙(3𝑛−1)2 ∙



Řešení

Řešení úkolů z 6. lekce

1. úkol𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: |𝑥| + 2|𝑦| ≤ 3}
Charakteristická vlastnost binární relace V obsahuje dvě absolutní hodnoty, proto musíme 
prozkoumat 4 možné případy: 𝑥 ≥ 0  y ≥ 0; 𝑥 ≥ 0  y < 0; 𝑥 < 0  y ≥ 0 a 𝑥 < 0  y < 0.

Každá uvedená dvojice podmínek odstraní absolutní hodnoty jiným způsobem, a proto získáme 
čtyři nové předpisy dílčích binárních relací:𝑉1 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 ≥ 0  y ≥ 0  𝑥 + 2𝑦 ≤ 3}𝑉2 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 ≥ 0  y < 0  𝑥 − 2𝑦 ≤ 3}𝑉1 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 < 0  y ≥ 0  − 𝑥 + 2𝑦 ≤ 3}𝑉1 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 < 0  y < 0  − 𝑥 − 2𝑦 ≤ 3}
Výsledným obrázkem je kosočtverec.

2. úkol𝐴 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 9}𝐵 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥2 + (𝑦 − 5)2 ≤ 4}𝐶 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥2 + (𝑦 − 8)2 < 1}
3. úkol
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4. úkol

Obrázky nakreslili Michaela Jeřábková a Benedikt Janda.




