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LINEÁRNÍ ALGEBRA I

1. V první lekci si probereme stěžejní teorii k celé lineární algebře. Naučíme se, kde je v matici hlavní diagonála 
a jak matici upravit pomocí tzv. Gaussovy eliminace. Také si vysvětlíme pravidla, jak se do matice jednotlivé 
vektory zapisují a jaké operace s vektory můžeme provádět. Gaussovu eliminaci si vyzkoušíme na tomto  
příkladu:

Poté si vysvětlíme dva důležité pojmy - lineární závislost a lineární nezávislost a naučíme se určovat, jak 
poznat, zda jsou vektory lineárně závislé či nikoli.

2. V druhé lekci si procvičíme na příkladech určování lineární závislosti a nezávislosti. Vyzkoušíme si to na těch-
to maticích:
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Také si ukážeme, jak zjistit lineární závislost či nezávislost vzhledem k libovolnému parametru a:

3. Ve třetí lekci si vysvětlíme pojem báze. Budeme určovat, zda se jedná či nejedná o bázi vektorů, to vše na 
těchto příkladech:

LINEÁRNÍ ALGEBRA I
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Opět si vyzkoušíme příklad s parametrem a, kde bude naším úkolem určit, pro které hodnoty parametru a 
budou zadané vektory tvořit bázi vektorového prostoru:

Ukážeme si také zvláštní příklad, v němž je podstatou najít vektor, který je nutné doplnit, aby ze zadaných 
vektorů vznikla báze:

4. Ve čtvrté lekci budeme probírat pojem hodnost. Budeme určovat hodnosti následujících matic:

LINEÁRNÍ ALGEBRA I
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LINEÁRNÍ ALGEBRA I

Rovněž si ukážeme i příklad s parametrem, kdy nyní bude otázkou, jaká je hodnost matice v závislosti na 
parametru a:
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LINEÁRNÍ ALGEBRA II

1. V první lekci budeme počítat soustavy rovnic. Bude se jednat o 3 rovnice o 3 neznámých a my se je 
naučíme vyřešit metodami z lineární algebry. Mohou nastat celkově tři situace, a to, že soustava bude mít 
jedno řešení, žádné řešení nebo nekonečně mnoho řešení. Všechny tyto tři situace si ukážeme na těchto 
příkladech:

Na závěr první lekce si ještě ukážeme záludný příklad, v němž se na konci řešení vyskytuje číslo nula a 
vysvětlíme si, co je výsledkem takového příkladu.
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2. V druhé lekci budeme probírat Frobeniovu větu. Vysvětlíme si k čemu se používá a jaký vliv má hodnost 
krátké a rozšířené matice na počet řešení soustavy rovnic. Budeme trénovat na těchto příkladech:

Jako obvykle si ukážeme i příklad s parametrem a. Budeme odpovídat na otázky typu kolik řešení má soustava 
rovnic vzhledem k parametru a:

Pro které a soustava nemá řešení?

LINEÁRNÍ ALGEBRA II
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LINEÁRNÍ ALGEBRA II

Pro které a má soustava jedno řešení?

3. Ve třetí lekci si vysvětlíme pojem homogenní soustavy rovnic. Ukážeme si, v čem se liší od obyčejných 
soustav rovnic a řekneme si, co je takzvané triviální řešení. Procvičíme si to na těchto příkladech:
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Vyzkoušíme si také příklady s parametrem a:

Pro které a má soustava jedno triviální řešení?

Pro které a má soustava nekonečně mnoho řešení?

4. Ve čtvrté lekci si probereme lineární kombinace. Vysvětlíme si, co tento pojem znamená a jak zjistit, zda je 
daný vektor lineární kombinací zbývajících vektorů. Ukážeme si následující příklady:

Spočítáme si i příklad s parametrem a:

LINEÁRNÍ ALGEBRA II
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5. V páté lekci si definujeme pojem lineární obal. Naučíme se, jak určit, zda je vektor prvkem lineárního oba-
lu skupiny vektorů či nikoliv. Spočítáme si tento příklad:

Ani tentokrát nebudou chybět příklady s parametrem a:

LINEÁRNÍ ALGEBRA II
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LINEÁRNÍ ALGEBRA II

6. V šesté lekci budeme pokračovat v tématu lineárního obalu, kdy si vysvětlíme jak se určí dimenze 
lineárního obalu. Vypočítáme si tento příklad:

Následovat bude příklad s parametrem a:
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MATICE I

1. V první lekci si vysvětlíme teorii k maticím. Řekneme si, jak zaznačit, kolik má matice řádků a sloupců a co 
to znamená, když je matice čtvercová. Také si ukážeme, jak vytvořit matici transponovanou a jak vypadá a 
jak se značí matice jednotková.

2. V druhé lekci si probereme základní operace s maticemi, což jsou násobení či dělení konstantou, sčítání 
a odčítání matic, násobení a dělení matic a v neposlední řadě umocňování matic. Všechny tyto operace si 
ukážeme na následujících příkladech:
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3. Ve třetí lekci si pořádně započítáme. Ukážeme si několik příkladů, kde využijeme znalosti z lekcí 1 a 2. Na-
trénujeme si operace s maticemi a zkombinujeme několik pravidel dohromady. Příklady budou následující:

MATICE I
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4. Ve čtvrté lekci začneme probírat determinanty. Vysvětlíme si, co vůbec slovo determinant znamená a na 
jednoduchých malých (2,2) maticích si ukážeme základní princip výpočtu:

Budeme pokračovat s výpočty u větších matic (3,3), kde už je nutné použít Sarrusovo pravidlo. Toto pravidlo 
si ukážeme na těcto příkladech:

MATICE I
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Také si ukážeme, jak postupovat, když se v determinantu objeví parametr a. Ukážeme si, jak pomocí deter-
minantu určit lineární závislost a nezávislost vektorů v matici. Příklad bude takovýto:

Pro které a budou vektory lineárně závislé?

5. V páté lekci se budeme opět věnovat determinantům, tentokrát ale u největších matic (4,4), kde je nutné 
použít rozvoj podle řádku či sloupce. Tento složitý postup si ukážeme na tomto příkladu:

MATICE I
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MATICE II
1. V první lekci si vysvětlíme, co znamená pojem inverzní matice, jak se značí a naučíme se ji vytvářet. 
Začneme s malými maticemi (2,2), ke kterým se naučíme sepsat matici inverzní pomocí dvou jednoduchých 
pravidel:

Budeme pokračovat složitějšími příklady, kde se objeví větší matice (3,3) a způsob vytvoření matice inverzní 
se již bude lišit. Naučíme se, jak sestavit tzv. adjungovanou matici, kterou k tvorbě matice inverzní budeme 
potřebovat:
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2. V druhé lekci budeme pokračovat v inverzních maticích. Na začátku si dáme příklad na inverzní matici (3,3) 
a poté se přesuneme ke složitější úloze, která bude obsahovat parametr a:

3. Ve třetí lekci začneme nové téma, a tím jsou maticové rovnice. Zezačátku si povíme trochu teorie s 
hlavním důrazem na násobení rovnic zprava a zleva a poté se už pustíme do příkladů, kdy budeme hledat 
neznámou matici X:

MATICE II
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4. Ve čtvrté lekci navážeme na lekci předchozí a budeme pokračovat v maticových rovnicích. Příklady však 
budou o dost složitější, jelikož neznámá matice X nepůjde tak jednoduše vyjádřit z rovnice a budeme ji tak 
muset vytknout:

5. V páté lekci bude na programu Cramerovo pravidlo, které se využívá pro řešení soustavy rovnic. Naučíme 
se, jak toto pravidlo pracuje s determinanty a společně nalezneme řešení této soustavy lineárních rovnic:

MATICE II


