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 VŠB - MATEMATIKA B
ROVNICE A MATICE
Tento materiál slouží jako doplněk k zakoupenému kurzu. Můžeš si jej vytisknout a počítat jednotlivé 
příklady společně s Péťou, která je bude vysvětlovat ve videích. Najdeš tady veškerou látku, která je 
potřeba k úspěšnému zvládnutí tématu "Rovnice a matice".
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Soustavy rovnic

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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Soustavy rovnic

3. Ve třetí lekci budeme probírat pojem hodnost. Budeme určovat hodnosti následujících matic:
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Soustavy rovnic

4. Ve čtvrté 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 čtvrté 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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5. V páté 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:

Soustavy rovnic



MATEMATIKA S PÉŤOU7

Soustavy rovnic

6. V šesté lekci si vyzkoušíme spočítat velké soustavy rovnic, které mají víc než jen tři proměnné. Princip
výpočtu bude stále stejný, ale počítání bude zdlouhavější.
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7. V sedmé lekci si vyzkoušíme řešit příklady na tzv. dopravní uzly. Naučíme se, jak tuto úlohu zapsat do rovnic 
a pak už budeme jen počítat soustavu rovnic, tak jak už umíme.

Soustavy rovnic
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Matice 

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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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 

3. Ve třetí lekci se naučíme počítat příklady na komutativní matici. Bude potřeba vědět, jak matice sestavit
a pak nás to opět navede na výpočet soustavy rovnic, což umíme z předchozích videí.
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Matice

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:




