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ALGORITMY V TEORII ČÍSEL
Tomáš ROSKOVEC
1 Úvod
V příspěvku se budeme věnovat úvodním kapitolám teorie čísel na pomezí střední a
vysoké školy s důrazem na studium prvočíselnosti a užití jednoduchých algoritmů.
2 Prvočísla
V celém příspěvku se zabýváme jen celými čísly, typicky přirozenými (mezi která
nepočítáme 0). Prvočíslo definujeme jako přirozené číslo, které je dělitelné jen 1 a sebou
samým. Přirozená čísla, která nejsou prvočísla, nezveme čísly složenými.
Příklady prvočísel: 2, 3, 5, 7, 11, 19, 31 …
Příklady čísel složených: 4, 6, 15, 22, …
Číslo jedna považujeme za číslo složené.
Otázka: Kolik je prvočísel, konečně, nebo nekonečně mnoho?
Řešení: Prvočísel je nekonečně mnoho. Na dluh předpokládejme, že každé číslo má
jednoznačný prvočíselný rozklad, viz následující podkapitola. Dokážeme sporem, že prvočísel
nemůže být konečně. Předpokládejme, že existuje konečná množina P zahrnující všechna
prvočísla P={p1, p2, … pn}. Uvažujme číslo m, které dostaneme jako součin všech prvků P
zvětšený o jedničku, tedy m= p1 p2, … pn+1. Toto číslo ale není dělitelné žádným prvkem P, a
tedy není dělitelné žádným prvočíslem. Jediný možný rozklad m na dělitele je tedy m*1, ale
tím pádem by m bylo prvočíslo a muselo by být obsaženo v P. To není možné, protože součin
celých kladných čísel obsahující m zvětšený o 1 musí být ostře větší než m. Tedy nelze v
konečné množině P zahrnout všechny prvočísla a těch musí nutně být nekonečně mnoho.
2.1 Prvočíselný rozklad
Prvočíselným rozkladem čísla t nazveme jeho zápis jako součin celočíselných
(nezáporných) mocnin prvočísel, například 84=22 31 71. Intuitivně vnímáme, že rozklad by
měl být jednoznačný, tedy že žádné číslo nelze zapsat dvěma různými způsoby. Toto tvrzení
se někdy nazývá „Základní věta aritmetiky“ a ukážeme si dva způsoby, jak jej dokázat.
Nejprve důkaz matematickou indukcí.
Pro všechna čísla od 1 do tří je rozklad zjevně jednoznačný, stejně tak je jednoznačný
pro všechny prvočísla. Nyní předpokládejme, že rozklad je jednoznačný pro všechny
přirozená čísla od jedné do n, a ukažme, že z toho nutně platí i jednoznačnost rozkladu pro
n+1. Existují dvě možnosti, buď je n+1 prvočíslo, pak je rozklad jednoznačný. Nebo je n+1
složené číslo, rozložitelné na součin dvou čísel různých od 1 a n+1 způsobem n+1=k l. Ale k i
l jsou čísla menší než n+1, a tedy mají jednoznačný rozklad, a proti i jejich součin má
jednoznačný rozklad.
A nyní důkaz sporem. Tento jen naznačíme. Předpokládejme, že existují dva různé
rozklady. Zapíšeme si rovnost mezi těmito dvěma rozklady a obě strany zkrátíme o všechny
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
3

mocniny prvočísel, které jsou na obou stranách. Výsledkem krácení bude rovnost dvou stran,
zapsaných jako mocniny prvočísel, kde ale prvočísla na levé straně nelze nalézt na prvé
straně. Levá strana je tedy násobkem nějakého prvočísla ze svého rozkladu, ale pravá strana
není násobkem tohoto prvočísla, a proto rovnost neplatí a předpoklad existence dvou rozkladů
nějakého čísla nemůže nastat.
2.2 Identifikace prvočísla
Nyní se zabývejme klíčovou otázkou, jak identifikovat, že dané číslo z je prvočíslo?
Samozřejmě stačí vyzkoušet, zda existuje jiný dělitel z, než ono samo a 1. První pozorování
vede k tomu, že vyzkoušíme všechny čísla od 2 do z-1, a pokud žádné z nich z nedělí, pak je
z nutně prvočíslo. Tento postup je zjevně neefektivní, je jasné, že z-1 pro libovolné z nad 2
nebude dělitel z. Takže pokud existuje rozklad z na součin z=k l, buď je k<l, nebo k>l, nebo
k=l. Pokud hledáme dělitele postupně od 2 výše, tak hledáme fakticky menší číslo z dvou
dělitelů. Proto pokud nenajdeme dělitele do hodnoty √z, což je případ dvou shodných
dělitelů. Lze si ovšem uvědomit třetí vylepšení hledání, protože pokud je x dělitel y a z je
dělitel x, pak je nutně z dělitele y (v matematice této přenosnosti vlastnosti říkáme
transitivita). Tedy nemusíme ověřovat na dělitele všechny čísla mezi 2 a √z, ale stačí najít
jakéhokoli dělitele těchto dělitelů. A pokud úvahu dotáhneme, pokud existuje dělitel z mezi 2
a √z, pak musí být buď prvočíselný, nebo musí v tomto interval být prvočíslo, které jej dělí.
Závěrem úvahy tedy stačí ověřit, zda mezi 2 a √z existuje prvočíslo, které dělí z, pokud
ne, tak je z prvočíslo.
2.3 Eratosthenovo síto
Předchozí úvaha může sloužit jako motivace k zavedení pojmu Eratosthenovo síto, což
je pojem od velkého řeckého matematika a geografa Erathosthena z Kyrény (323-285 př. Kr.),
který působil v Egyptské Alexandrii. Pro tabulku přirozených čísel od 2 do n můžeme
připravit soupis všech obsažených prvočísel následujícím způsobem: Pokud není číslo
„škrtnuto“, pak jej považujeme za prvočíslo a „škrtneme“ z tabulky všechny jeho násobky,
kromě jeho samotného.
Je tato úvaha správná? Pokud je číslo vyškrtnuto, pak nutně existuje menší prvočíslo,
které jej dělí a je zodpovědné za škrtnutí. Pokud číslo není vyškrtnuto, tak to znamená, že
neexistuje žádné prvočíslo menší než ono samo, které by jej dělilo, tedy nemá dělitele kromě
1 a jeho samého. Čili neškrtnutí je ekvivalentní býti prvočíslem. Důležité je začínat
algoritmus až od dvojky, protože jinak bychom 1 mylně označili za prvočíslo a následně
škrtly všechny další čísla, která jsou násobkem 1.
Algoritmus můžeme ilustrovat tabulkou, červená pole jsou škrtnutá, zelené je použité
prvočíslo, modrá jsou již objevená prvočísla a fialová jsou čerstvě škrtnutá prvočísla:
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Tedy prvočísla mezi 2 a 20 jsou: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 a 19.
3 Největší společný dělitel
Nyní se zabývejme problémem, kdy ke dvěma přirozeným číslům A, B hledáme
největší takové, které by je obě dělilo, označme NSD(A,B). Úloha je vždy řešitelná, protože 1
zjevně dělí obě čísla. Pokud máme k dispozici prvočíselný rozklad A i B, je úloha triviální,
ale příprava rozkladu dá práci a existuje rychlejší metoda. Nejprve učiníme pozorování:
Pokud číslo C je dělitelem A i B a A>B, pak číslo C je dělitelem i A-B. Podmínka A>B může
být nahrazena A různé od B, pokud bychom dělitelnost zavedli i na záporná čísla, ale to není
nutné. Nyní uveďme takzvaný Euklidův algoritmus, který můžeme několikrát vylepšit.
3.1 Euklidův algoritmus
Euklidův algoritmus I: Pokud A=B, pak NSD(A,B)=A=B. Jinak pro A>B
NSD(A,B)=NSD(A-B,B), pro A<B NSD(A,B)=NSD(A,B-A).
Algoritmus funguje tak, že snižuje vyšší z obou čísel, dokud nedojde k rovnosti,
v extrémním případě k tomu dojde až pro A=B=1.
Př.: Nalezněte NSD(34,4).
Řešení: (34,4)=(30,4)=(26,4)=(22,4)=(18,4)=(14,4)=(10,4)=(6,4)=(2,4)=(2,2)=2.
Okamžitě vidíme, že postup není optimální, protože od velkého čísla můžeme mnohem
menší odečítat opakovaně. Platí vylepšené pozorování: Pokud číslo C je dělitelem A i B a
A>kB pro nějaké k celé, pak číslo C je dělitelem i A-kB.
Euklidův algoritmus II: Pokud A=B, pak NSD(A,B)=A=B. Jinak pro A>B
NSD(A,B)=NSD(A-kB,B), pro A<B NSD(A,B)=NSD(A,B-kA), kde k je voleno jako největší
celé číslo, pro které A-kB (respektive B-kA) je kladné.
Př.: Nalezněte NSD(34,4).
Řešení: (34,4)=(2,4)=(2,2)=2.
3.2 Bezoutovy koeficienty
Algoritmus jde vylepšit ještě jedním způsobem na takzvaný Rozšířený Euklidův
algoritmus, kde si u každého čísla pamatujeme, kolikrát bylo použito které z původních
hodnot. Tím získáme souřadnice, jakým způsobem vyjádřit kterýkoli mezivýsledek od
počátečních čísel až k jejich NSD. Obecně, pokud platí C=xA+yB a D=zA+tB, pak C-D=(xz)A+(y-t)B, tedy pokud jsou koeficienty C x a y, koeficienty D jsou z a t, pak jsou koeficienty
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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C-D (x-z) a (y-t). Pro pořádek, koeficienty původních čísel jsou samozřejmě 1, 0 a 0, 1. A
samozřejmě koeficienty musí být celočíselné, ale mohou být záporné.
Tvrzení: NSD(A,B) lze vyjádřit jako xA+yB pro nějaká celá x,y, tyto nazveme
Bezoutovými koeficienty.
Z algoritmu a pozorování o vyjádření je jasné, že NSD rozložit lze, ale rozklad není
jednoznačný, může jich existovat vice. Také je zajímavé, že velikost x a y lze omezit, ale
přesnými odhady se zabývat nebudeme.
Př.: Nalezněte NSD(34,4) a vyjádřete jej jako NSD(34,4)=x34+y4 pro vhodná x a y.
Řešení: Postupujeme dle Euklida II a pamatujeme si, jakým způsobem dostáváme
koeficienty:
A
B
Koef 1. čísla Koef 1. čísla Koef 2. čísla Koef 2. čísla
A
B
A
B
34
4
1
0
0
1
2
4
1
-8
0
1
2
2
1
-8
-1
9
Druhý řádek dostaneme z 2=34-8*4, třetí pak z 2=4-2=0*34+4*1-(1*34-8*4)=1*34+9*4.
Závěr, pro NSD(34.4)=2 dostáváme dvě možná vyjádření: 2=1*34-8*4 a 2=-1*34+9*4.
4 Iracionalita √2
Jako poslední, bonusovou kapitolku, uveďme důkaz iracionality √2. Tento problém je z
historického pohledu velmi významný, protože pythagorejská škola měla s uznáním
iracionality problém, zatímco o několik století později v Alexandrii již matematici iracionalitu
uznali a zahrnuli ji do teorie v Euklidových Základech.
Tvrzení: √2 nelze zapsat jako podíl dvou přirozených čísel.
Důkaz: Pro spor předpokládejme, že existuje takový podíl, tedy, že pro nějaká A, B
přirozená platí √2=A/B. Z jednoznačnosti prvočíselného rozkladu či díky Euklidova alg.
můžeme zkrátit A a B o NSD(A,B) a dostáváme zlomek, jehož čitatel C a jmenovatel D jsou
nesoudělné, označme jej √2=C/D. Nyní upravme rovnici
√2=C/D \*D
D√2=C \ umocníme obě strany
D22=C2
Vidíme, že C2 je sudé číslo, násobek dvou, tedy i C musí být sudý. Lze tedy nahradit
C=2c.
D22=(2c)2 \*1/2
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D2=2c2
Vidíme, že D2 je sudé číslo, násobek dvou, tedy i D musí být sudé. Ale protože jsou C i
D sudá čísla, pak nemohou být nesoudělná, což je spor s tím, že C/D je nezkrátitelný zlomek.
5 Závěr
Nad rámec tohoto příspěvku o prvočíslech je možné zmínit, že velká prvočísla jsou nyní
v centru aplikované matematiky a jsou užívána při takzvaných asymetrických šifrách, které
zabezpečují moderní šifrovanou komunikaci včetně běžných mailů i bankovních převodů.
Toto je také jeden z důvodů, proč je takzvaná Riemannova hypotéza, umožňující hledání
prvočísel s vysokou efektivitou, v současnosti jeden z nejvíce prestižních nevyřešených
problémů. Obě tato témata by však vyžadovala důkladné probrání, na které zde není prostor.
Poněkud méně ambiciózní aplikace na pomezí střední a vysoké školy (a v aplikacích
překračující do informační bezpečnosti a teorie čísel) je studium kongruencí a Diofantických
rovnic, ke kterým jsou výše uvedené vhodným úvodem.
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Katedra aplikované matematiky a informatiky, Ekonomická fakulty Jihočeské univerzity
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troskovec@jcu.cz

MATEMATICKÉ APLIKACE, KTERÉ ZMĚNILY VNÍMÁNÍ SVĚTA
Tomáš ROSKOVEC
1 Úvod
V příspěvku uvedeme několik příkladů úvah využívajících elementární i lehce
pokročilou matematiku, které dramaticky ovlivnily stav poznání a vnímání reality.
2 Geometrie v geografii
První poměrně překvapivá kapitolka je věnována měření poloměru Země v počátcích
geografie. Většinu lidí překvapí, že o kulatosti Země věděli badatelé již před 2200 lety a
dokonce znali její poloměr s přesností okolo jednoho procenta.
Měření Eratosthena z Kyrény (27?-294 př. Kr.) bylo postaveno na jednoduché úvaze.
Eratosthenes zaznamenal, že v jeden den je stín v Alexandrii oproti stínu v Syéné (dnešní
Asuán) nakloněn o asi 7 stupňů, pro něj zhruba 1/50 kruhu. Vzdálenost mezi Městy byla
změřena na 5 000 stadií, což byla jednotka délky, zhruba necelých 200 metrů (velikost
jednotky se historicky měnila, proto neznáme přesnou hodnotu). Podívejte se na obrázek a
pokuste se spočítat, jaký byl odhadovaný poloměr Země.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Výpočet lze provést velice jednoduše, uvažujme, že paprsky dopadají rovnoběžně.
Pokud je stín otočen o 1/50 kruhu ve vzdálenosti 5000 stadií, pak je tato vzdálenost 1/50
obvodu Země a ten je tedy 50 * 5000=250 000 stadií. Podle odhadů velikosti stadia by mohl
být Eratosthenův odhad obvodu okolo 40 000 km. Ve skutečnosti je obvod mezi 40 008 a 40
075 km a i nejméně vhodný převod stadia na metry dává nepřesnost odhadu do dvou procent.
Měření, které provedl Al-Biruni v roce 1037 se principiálně liší a je mnohem méně
náročné na vzdálenosti, ovšem nedosahuje takové přesnosti. K jeho provedení je třeba vysoká
hora (dnes může posloužit i výšková budova), vodováha či olovnice a úhloměr. Nejprve
změříme výšku hory, což lze provést například tak, že ve dvou bodech, vzdálených od sebe
několik set metrů, změříme úhel, pod jakým horu vidíme. Následně vystoupíme na horu
známé velikosti a pohlédneme na obzor, který nebude vodorovně, ale v malém úhlu pod
vodorovností (pokud jsou na obzoru jiné hory, měli bychom se dívat jinam, ideální je vysoká
hora na břehu moře nebo u rozlehlé roviny).

Pomocí sinové věty pak můžeme odhadnout.
sin(90°)/(r+v)=sin(90°-x)/r

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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r=v(sin(90°-x))/(1-sin(90°-x)
Nutno podotknout, že tato metoda je závislá na přesnosti našich měřících přístrojů,
protože úhel x je nepatrné velikosti a je třeba ho změřit citlivě. Zároveň je dobré najít
horu/budovu vysokou alespoň několik set metrů, lépe kilometre, protože srovnatelná velikost
v a r zvýší přesnost. A v 11. století byla metoda navíc nepřesná díky nepřesnosti hodnot sinu.
Tento experiment měl tedy výrazně vyšší chybu a poloměr země měřil s chybou desítek
procent.
Závěrem kapitoly a pro pobavení lze uvést, že mnoho lidí se domnívá, že Kryštof
Kolumbus nemohl sehnat podporu na svou plavbu do Indie západní cestou proto, že lidé
věřili, že Země je placatá. Ve skutečnosti to bylo proto, že podle mapy Země o známém
obvodu země bylo spočteno, že pokud by Kolumbus nenarazil po cestě na zdroj pitné vody,
tak do Indie nedopluje včas, zkazí se zásoba vody a všichni účastníci výpravy zahynou.
Kolumbus znal Eratosthenovo měření, ale domníval se, že je v něm chyba. Ve Kolombovo
vlastním chybném výpočtu byla Země výrazně menší, takže by do Indie stihnul doplout.
Přistání v Karibiku tedy zachránilo Kolombovi i jeho mužům život od jisté smrti, která by je
čekala, pokud by měli doplout až do Indie bez přistání.
3 Statistické úvahy
V roce 1710 John Arbuthnot, lékař, všestranný vědec a umělec, napsal text „Argument
pro Božskou prozřetelnost odvozený ze stálé pravidelnosti pozorované u pohlaví
novorozenců“. Základní argument v textu vychází z pozorování o podílu narozených
chlapečků a děvčátek. Existuje dnes doložená pravidelnost, že chlapců se rodí o něco více,
což je později kompenzováno vyšší úmrtností chlapců nejen na nemoci, ale především
v nebezpečnějších zaměstnáních, válkách i nezodpovědném jednání (prakticky ve všech
státech je průměrná doba úmrtí žen vyšší než mužů). Autor používá tento fakt k úvaze o
morálce, protože díky tomuto vychýlení správným směrem i přes tato úmrtí vychází víceméně
jeden muž na jednu ženu. Kromě úvahy, že na nás někdo v dobrém myslel, když to tak navrhl,
naznačujte tento poměr, že nejvýhodnější je monogamie, protože v případě mnohoženství by
na velkou část populace zkrátka nezbyly partnerky. Z matematického hlediska je ale
zajímavé, jak tento nepoměr J. A. doložil. Vzal Londýnské matriky z let 1629 až 1710 a
každý rok zvlášť zkontroloval počet chlapců a dívek v tom roce narozených. Navzdory
tehdejší představě, že šance jsou shodné, ve všech 82 letech se narodilo více chlapců než
dívek. J. A. tehdy předvedl originální myšlenku, že pokud by šance byly shodné, jako jsou
šance na „pannu“ a „orla“ u mince, pak shoda 82 let v 82 měření je stejná, jako šance hodit na
minci 82 krát po sobě orla, tedy (½)82. A toto vysvětlení je tak nepravděpodobné, že máme
přijmout fakt, že šance na narození chlapce je vyšší. Tento výsledek lze považovat za první
statistický vědecký výsledek.
V raném novověku podobně nenápadným způsobem statistika pomohla vysoké úrovni
lékařské péče španělských lékařů a od nich odvozených praxí v španělských koloniích.
Například v době války za americkou nezávislost byly u většiny lékařů v případě těžkých
zranění srovnatelné šance na přežití v případě lékařského ošetření i bez něj, pokud se ovšem
nejednalo o lékaře vycházející ze španělské praxe. Dnes můžeme identifikovat tři faktory,
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které k této vysoké úrovni vedli. První byl, že Španělsko byl první stát, který vyžadoval u
lékařů zkoušky a odbornost trestali se „lékaři“, kteří prováděli praxi, aniž by doložili své
znalosti a dovednosti. Druhý faktor byl, že z tradice od maurských lékařů omývali své
chirurgické nástroje octem, což výrazně snížilo pravděpodobnost infekcí a přenosu nemoci
mezi jednotlivými pacienty. A nakonec, zákon a později i zvyk ukládal lékařům vést záznam
o úkonech včetně výsledku. Díky těmto záznamům byly odpozorovány postupy, které sice
nedávaly dle tehdejšího poznání smysl, ale navedly lékaře k úspěšné praxi. Například při
zranění lebky byla poškozená kost odstraněna a nahrazovala se obvykle mincí. A ze záznamů
šlo vyčíst, že při použití stříbrné mince byla šance pacienta na uzdravení vyšší, než u
železných, zlatých či měděných mincí. Proto lékaři začali používat téměř výhradně stříbro,
aniž by uměli doložit jeho antiseptické účinky.
Velký posun ve vnímání medicíny přinesla takzvaná Bayesova věta o podmíněné
pravděpodobnosti z 18. století, která má dodnes význam při identifikaci nemoci. Uvažme
populaci 2030 osob, ze kterých je 30 nemocných a 2000 zdravých. Pokud použijeme test,
který u nemocných správně určí 2/3 případů a u nemocných správně určí 9/10 případů, jaké
jsou šance, že je pacient s pozitivním testem nemocný? Překvapivě si můžeme i bez znalosti
věty rozdělit případy, pozitivní test vyjde 20 z 30 nemocných a chybně pozitivní vyjde asi 182
zdravým pacientům. Takže nemoc má jen asi jeden z každých 10 pozitivně testovaných.
Význam testu je velký, protože v rámci prevence můžeme laciným testováním vyřadit velké
množství zdravých (v úvaze asi 90% populace) a důkladně prohlédnout menší množství
pozitivně testovaných. Takovým testem je například mamograf, který velmi lacině vyřadí
zdravé pacientky a pozitivní test pak vyjde většinou zdravým ale i nemocným pacientkám, u
kterých pak lékař může včas odhalit rakovinu. Pozitivní nález ale většinou znamená falešný
poplach, což je matoucí, pokud neznáme Bayesovu větu nebo neprovedeme podrobnou
úvahu.
Uveďme poslední statistickou úvahu, kterou provedl Ignác Filip Semmelweis, známý
díky ní jako „zachránce matek“. V polovině 19. století ve Vídeňské nemocnici odpozoroval,
že úmrtnost rodiček na takzvanou horečku omladnic je výrazně vyšší u vyšších vrstev, kterým
se dostává lepší péče od lékařů, zatímco u chudších žen rodících jen za pomocí porodních bab
či sester je úmrtnost nízká. Vyslovil hypotézu, že nemoc způsobuje infekce z rukou lékařů,
kteří si v té doby nemyli ruce a běžně pracovali v pitevnách. Dokonce v roce 1847 zavedl na
svém oddělení pravidlo, že si lékaři museli mít ruce chlorovým vápnem, což mělo za následek
výrazné snížení úmrtnosti rodiček. V této době se předpokládalo, že se infekce nešíří mikroby
na rukou, ale „špatným vzduchem“ čili výpary, a jeho metodika byla dlouho odmítána. Až o
desítky let později francouzský chemik Pasteur potvrdil tuto teorii prostudováním mikrobů,
nicméně úvaha o záchraně rodiček byla pravdivá i bez znalosti příčin.
Konečně je třeba uvést, že dnes se statistika využívá ve všech odvětvích a díky
informačním technologiím umožňujícím rychlou a efektivní práci s daty nabývá na významu.
Například veškerá léčiva musí před užitím projít testováním, kdy jsou jejich účinnost i
nežádoucí účinky statisticky vyhodnoceny a neúčinné nebo nebezpečné léky jsou vyřazeny.
Zároveň pomáhá statistika proti „dojmologii“, kdy u zdánlivě nevědeckých metod může
pomoci určit, zda mají přínos, nebo zda se jedná o čisté šarlatánství. Také adresná reklama,
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v současnosti jeden z komerčně nejzajímavějších matematických problémů, stojí na
statistických úvahách. Zároveň je ale nutné vnímaje jí omezenost, kdy například špatnou
volbou zkoumaných veličin či výběrem dat.
Za nejklasičtější případ vychýlených dat může sloužit „survivorship bias“, neboli
vychýlení přeživších. Během druhé světové války se u osvědčených bombardérů ukázalo, že
vzhledem k výkonu stroje je možné posílit pancéřování, ale bylo třeba určit, kde pancíř
nejlépe zvýší životaschopnost stroje. Za tímto účelem byl sestaven obrázek letadla, který
ukazoval místa zásahu u strojů, které přiletěly na základnu, a museli být opraveny.

Abraham Wald, matematik z Kolumbijské univerzity v USA, správně pochopil problém
úvahy, kdy první nápad byl posílit ta místa, která jsou často zasažena. Ale data jsou vzata
z letadel, která přežila, a proto než chránit tato místa, tak jsou důležitější místa zásahu, se
kterými se žádné letadlo nedokázalo vrátit. Na obrázku snadno vidíte, že to jsou místa, která
zničí motor, utrhnou křídlo či ocas, nebo poškodí kabinu a způsobí smrt pilotů.
4 Závěr
Na závěr bychom mohli uvést několik rychlých příkladů, které obsahují složitější
úvahy, které měly hluboké důsledky, ale složitostí se do příspěvku nevejdou. První se
samozřejmě objev kalkulu, kde derivační a integrální počet umožnily zkoumat jevy všech
oborů od fyziky až po sociologii. Další úvahou by mohla být speciální teorie relativity, kde
dilataci můžeme počítat překvapivě snadno pomocí Pythagorovy věty (pozor, v případě
obecné teorie relativity jsou úvahy mnohem komplikovanější). A konečně bychom mohli
zmínit zapojení matematiků do šifrování. Po peripetiích s klasickými substitučními šiframi,
tvorbě a prolomením Enigmy, konečně došlo k vrcholu v 70. letech tvorbou asymetrických
šifer jako je RSA (Rivest–Shamir–Adleman), kde šifrování probíhá veřejně a přesto je
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prakticky neprolomitelné. Princip těchto šifer stojí na vlastnostech prvočísel a obtížnosti
jejich faktorizace. Tento seznam je jen pro inspiraci, zdaleka není konečný ani úplný.
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NA VRCHOL KOPCE POSLEPU
Tomáš ROSKOVEC
1 Úvod
Uvedeme tři příklady základních metod k hledání největší či nejmenší hodnoty funkce
na množině, v závislosti na situaci, kterou modelujeme. Jedná se o klasickou úlohu, kdy
chceme nalézt extrém veličiny při aplikaci omezení, například v ekonomii maximalizujeme
zisk nebo minimalizujeme náklady, při výrobě minimalizujeme použité suroviny/náklady/čas,
fyzikální modely stojí na minimalizaci energie, strategie v teorii her a jejích aplikacích stojí
na maximalizaci výplatní pásky.
Množinu všech možností označme Ω, funkci f, která je definovaná pro všechny x v Ω
budeme maximalizovat, minimalizaci lze provést analogicky.
2 Simplexová metoda, lineární model
První, nejjednodušší model je takzvaný lineární model, kde uvažujeme množinu
definovanou lineárními nerovnostmi a maximalizujeme lineární funkci. Nejprve nahlédněme
jednorozměrný příklad v následujícím obrázku.

Zjevně vidíme, že pro lineární funkci ve tvaru f(x)=ax pro dané tempro růstu nalezneme
maximum v rámci Ω, uzavřené úsečce, na hranici intervalu. Tuto úvahu zobecníme do
dvojrozměrného příkladu.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Uvažujme firmu vyrábějící auta dvou modelu, A a B. Každý model A přinese zisk 150
tisíc Kč, každý model B přinese zisk 100 tisíc Kč. Firma stihne vyrobit nejvýše 300 kusů aut,
navíc je objednáno 100 kusů modelu B, které musí být vyrobeny a platí pravidlo, že firma
chce vyrábět vice či stejně modelů typu A než modelů typu B. Navrhněte výrobu, aby byl
maximalizován zisk.
K řešení úlohy je zapotřebí začít převodem slov zadaní do matematického jazyka. Tedy
naše proměnné jsou A a B, které označí počet vyrobených aut daného typu. Funkce, kterou
budeme maximalizovat je zisk, a spočteme ji jako f(A,B)=150A+100B [tisíc Kč]. I když
nemáme zkušenosti s funkcí vice proměnných, jistě si představíte, že pro konkrétní výrobní
plán [x,y], tedy pokud vyrobím x aut typu A a y aut typu B, dostávám jednoznačný zisk.
Zbývají podmínky, které určí, jak vypadá Ω, ty jsou A+B ≤ 300, B ≥ 100 a A ≥ B. Nyní
zakreslíme Ω a pokusíme se naznačit, jak v třetím rozměru bude vypadat zisk pro jednotlivé
volby v rámci Ω.

Zřejmě je nejlepší řešení opět na hranici množiny, dokonce v jejím rohu, určením jako
průnik dvou podmínek. Optimální je vyrábět 200 modelů typu A a 100 modelů typu B se
ziskem 40 000 tisíc Kč.
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Tato úvaha a pozorování se nazývá simplexová metoda a dá se použít i ve vyšší dimenzi
za předpokladu, že zkoumaná funkce je lineární ve tvaru f(x1,x2…xn)=c1x1+c2x2+…cnxn, a že
množina Ω je daná podmínkami typu a1x1+a2x2+…anxn ≤ a pro nějaká čísla c1, c2 … cn, a1, a2
… an, A. Ω pak tvoří takzvaný simplex a optimální řešení lze hledat tak, že se v libovolném
rohu podívám ve směru všech hran. Pokud ve směru nějaké hrany f roste, tak se po této hraně
přesunu do sousedního rohu a opět prozkoumám, zda nějakým směrem rostu. Zřejmě po
projití dostatku hran doputuji do rohu, ze kterého žádná hrana nestoupá, a toto musí být
maximum. Metodu lze implementovat graficky pro dvě proměnné, pomocí soustavy rovnic
nebo pomocí software, například MS Excel.
Nalezení jednoznačného řešení má několik výjimek:
1. Pokud je f maximální ve dvou sousedních bodech, teoreticky existuje více
maxim, ale zisk umíme maximalizovat i bez tohoto rozboru. (Např. Pokud by
v našem případu A i B přinášelo shodný zisk 100 tisíc Kč, pak existuje více
nejlepších řešení.)
2. Pokud není Ω v nevhodném směru ohraničena, nemusí existovat nejlepší řešení.
(Např. Pokud by chyběla podmínka o maximální výrobní kapacitě 300 aut, bylo
by lepší vyrobit 1000 aut nebo 10000 aut atd.)
3. Pokud je Ω prázdná, tedy podmínky nám nedovolí mít vůbec nějaké řešení, pak
neexistuje vůbec žádné řešení.
4. Pokud je f konstantní, pak nemá smysl hledat řešení.
Nutno dodat, že ve výrobní úloze, kde se tato metoda často používá, nedávají předchozí
výjimky příliš velký smysl, snadno se jim lze vyhnout a metoda je velmi praktická zejména
svojí jednoduchostí.
3 Gradientní metoda, hladký model
Druhá metoda je výrazně složitější, ale jde použít v obecnějším případě. Není třeba, aby
byla funkce lineární, ale je třeba, aby byla hladká, což zjednodušeně znamená, že v každém
bodě lze přiložit tečnu, které v daném bodě a jeho nejbližším okolí sdílí s funkcí hodnotu a
sklon-tedy růst nebo pokles. Idea je, že v daném bodě přiložíme tečnu a ve směru růst se
posuneme o kousek dál, a zde opět zopakujeme krok, tedy pomocí tečny určíme směr posunu
a tím směrem hledáme maximum. Ve chvíli, kdy se přiblížíme vrcholu, můžeme kroky
zkrátit.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
14

I zde můžeme snadno minout skutečné řešení, viz níže.

Jak ale takovému minutí předejít? Obvykle se tomu předejde tím, že se proces hledání
maxima otestuje z velkého množství startovních hodnot a za maximum se vezme nejvyšší
hodnota. Systém se používá i ve vícedimenzionálním případě, kdy místo směru vpravo/vlevo
nalezneme v zkoumaném bodě gradient, jehož význam je směr nejprudšího růstu z daného
bodu. Tímto způsobem při dostatečné hustotě počátečních pozic najdeme téměř jistě
maximální hodnotu f.
Nutno podotknout, že pro stanovení růstu, respektive směru růstu ve vyšší dimenzi, je
zapotřebí takzvaný diferenciální počet, což je vysokoškolská látka, ale lze ji implementovat
v software bez nutnosti hlubších znalostí této látky. Je dobré podotknout, že je výhodné mít Ω
omezenou a rozumného tvaru, ale kromě souvislosti není nutný jiný požadavek. Pokud není Ω
souvislá, musíme hledat maximum f na jednotlivých částech Ω zvlášť.
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4 Evoluční či genetický algoritmus
Poslední uvedená metoda se může využít i pro nehladkou funkci f a je tedy nejobecnější
z předchozích. Bohužel je také výpočetně nejsložitější a funguje méně spolehlivě, respektive
pouze pokud f není zcela náhodná, ale má jisté zákonitosti (například hladká funkce, ke které
přidáme šum znemožňující určit tečnu). Vychází z naivní představy o evoluci. Uvažujeme
populaci, kde lepší přežijí a rozmnoží se, takže jejich genetická informace se v příští generaci
vyskytne více než jiná, navíc dojde k mutacím, které se mohou ukázat úspěšné a během
několika generací stát dominantní v populaci.
Co bude pro nás genetická informace populace? To budou body Ω a jejich poloha je
jejich genetickou informací. Které body z populace jsou nejlepší? Ty, které dosáhnou
nejlepších hodnot takzvané fitness funkce, což je v našem případě nejvyšší hodnota f. A
jakým způsobem z předchozí generace namíchám novou? Nový bod v generaci namíchám
z několika (ne nutně 2) bodů, které v předchozí generaci získali dobré hodnoty, a o něco
náhodně změním mutací, také můžeme a měli bychom přidávat zcela náhodné prvky, protože
bez nich se generace rychle zkoncentrují okolo nějaké dobré hodnoty, která ale nemusí být
nutně tou nejlepší. Generaci po generaci se bude f zlepšovat a body nové generace se budou
posouvat směrem k dobrým hodnotám, lokálním maximům. Následně přichází kontrola a
vyhodnocení, kde v shromážděných bodech leží nejlepší hodnota, je zapotřebí použít
shlukovou analýzu, která oddělí od sebe jednotlivé shluky, abychom místo dvou dobrých
hodnot nenašli špatnou mezi nimi.
Genetický algoritmus byl také používán pro studium umělé inteligence, ale ukazuje se,
že není tak efektivní jako jiné metody. Přesto lze pomocí genetického algoritmu snadno
nahlédnout nejvyšší hodnotu, najít nejvhodnější cestu, nebo navrhnout strategii do hry.
Samozřejmě i zde je zapotřebí volit data hustě v množině natolik, abychom neminuli nějaký
extrém velké hodnoty na poměrně malé oblasti. Přibližný algoritmus tvorby generací ilustruje
obrázek.

5 Závěr
Jak je patrné z rozdílu filosofie i náročnosti jednotlivých modelů hledání extrému, je
zapotřebí provést volbu úměrně složitosti modelované situace. Pro jednoduché optimalizace
výroby nebo plánování je vhodná lineární optimalizace, pro situace s předpokládanou
hladkostí ve fyzice nebo biologii můžeme používat gradientní metodu, ale pro situace
s malým předpokladem na dobré vlastnosti zkoumané funkce nebo data ovlivněná šumem
znemožňujícím efektivní použití tečny doporučujeme genetický algoritmus.
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PARADOXY PRAVDĚPODOBNOSTI PODLE BAYESE
Tomáš ROSKOVEC
1 Úvod
V příspěvku uvedeme Bayesovu větu a na příkladech si ukážeme její klíčový přínos pro
vnímání skutečnosti, které je někdy bez dodatečného zamyšlení zavádějící až paradoxní.
2 Pravděpodobnost a pravděpodobnosti prostor
Uvažujme množinu Ω, což je množina všech možných situací, které mohou nastat. Na
ní označme A podmnožinu, při kterých nastane jev A (pro jednoduchost budeme tuto
množinu a tento jev označovat shodně). Dále označme AC množinu, kde A nenastane.
Uvažujme dále množinovou funkci P, který podmnožinám Ω přiřadí číslo mezi 0 a 1, a tuto
označme pravděpodobností. P musí splňovat některé základní vlastnosti, například P(Ω)=1,
P(∅)=0, P(A)+P(B)=P(A ∪ B) pro A, B s prázdným průnikem.
Nebudeme zabíhat do podrobností, kdy ve vyšší matematice můžeme diskutovat
množiny, kterým P není přiřazeno. Připravíme si naopak: A a B nazveme neslučitelné jevy,
pokud A ∩ B=∅. Obecně nazveme A1, A2, … An neslučitelné, pokud Ai ∩ Aj=∅.
2.1 Věta o úplné pravděpodobnosti
Tvrzení: Uvažujme neslučitelné jevy A1, A2, … An takové, že ∪Ai=Ω. Pak platí
ΣP(Ai)=P(A1)+P(A2)+ … +P(An)=P(Ω)=1.
Důkaz věty lze provést pomocí matematické indukce a pravidla P(A)+P(B)=P(A ∪ B)
pro A, B neslučitelné.
2.1 Bayesova věta
Bayesova věta či věta o podmíněné pravděpodobnosti se jmenuje po Thomasu Bayesovi
(1702-1761), anglickém duchovním a filosofovi, který dal podnět k jejímu zkoumání a
k pozdější Bayesovské pravděpodobnosti, ale formuli zformuloval Pierre Laplace (17491827). Uvedeme si ji ve dvou formách pro dva jevy, a v jednom formátu pro více jevů, který
ale v příkladech používat nebudeme.
Definujme podmíněnou pravděpodobnost P(A|B) pravděpodobnost jevu A podmíněnou
B, což označuje pravděpodobnost, že nastane jev A, pokud víme, že nastal jev B.
Neposuzujeme tedy A vzhledem k celé množině, ale průnik jevů A a B vůči jevu B, který
v této úvaze nahradí Ω. P(B) bz neměla být nulová, jinak definice nedává smysl.
Bayesova věta I: Uvažujme dva jevy A a B na množině Ω, pravděpodobnost B není
nulová. Pak platí
P(A|B)=(P(B|A)P(A))/P(B).
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Důkaz: Položme si do rovnosti P(A∩B)=P(A∩B). Pravděpodobnost A∩B můžeme
zapsat jako pravděpodobnost, že nastane A násobená pravděpodobností, že nastalo B za
předpokladu, že nastalo A. Tedy P(A∩B)=P(A)P(B|A). Pokud prohodíme roli A a B a
položíme toto vyjádření průniku na druhou stranu rovnice, dostáváme
P(B)P(A|B)=P(A)P(B|A). Vydělení P(B) dá formulku věty. Dělit smíme, jelikož P(B) není
nula, na druhou stranu případ s nulovou P(B) nedává tak docela smysl.
Bayesova věta II: Uvažujme dva jevy A a B na množině Ω, pravděpodobnost B není
nulová. Pak platí
P(A|B)=(P(B|A)P(A))/(P(B|A)P(A)+P(B|AC)P(AC)).
Důkaz: Jev B může nastat, jen pokud nastane A, nebo AC. Pokud rozepíšeme jako
v předchozí pravděpodobnosti P(B∩A) a P(B∩AC).
Nyní pro pořádek uveďme formulku pro případ, že místo A a AC rozdělíme Ω na více
případů.
Bayesova věta III: Uvažujme dva jevy B a Ai na množině Ω, pravděpodobnost B není
nulová a jevy Ai jsou neslučitelné a vyplňují celou Ω. Pak platí
P(Ai|B)=(P(B|Ai)P(Ai))/( ΣjP(B|Aj)P(Aj)).
Důkaz analogicky k předchozímu, rozdělíme B na B ∩ Ai a zapíšeme.
3 Příklady a aplikace
Problém tří vězňů: Tři vězni A, B a C jsou odsouzeni k smrti, ale jeden z nich
(náhodně vybrán s P=1/3) má dostat milost. A vymůže na žalářníkovi, aby mu prozradil
jméno jednoho jiného popraveného, tedy, pokud bude A omilostněn, žalářník řekne náhodně
B nebo C, pokud bude A popraven, žalářník uvede jméno spoluvězně, který bude popraven.
Žalářník řekl „B“. Jak se změnili šance A na přežití?
Monty Hall problem: V televizní soutěži vítěz dostane šanci v posledním kole vyhrát
auto (které chce), nebo kozu (kterou nechce). Jsou mu ukázány troje dveře, za jedněmi je
auto, za dvěma koza. Soutěžící si vybere dveře, pak moderátor, který zná polohu auta, odhalí
jedny z nevybraných dveří a ukáže, že tam byla koza (tento krok musí provést a provede
vždy). Následně nabídne soutěžícímu, že může trvat na původní volbě, nebo změnit a vybrat
dosud neodhalené dveře. Vyplatí se měnit nebo trvat na původním výběru?
Nemoc a test: Nemoc se vyskytuje u 3% populace, u nemocných je test positivní
s pravděpodobností 95% (této veličině říkáme citlivost nebo sensitivita), u zdravých je test
negativní s pravděpodobností
90% (tomuto údaji říkáme specificita). Jaká je
pravděpodobnost, že jsme nemocní, je-li test positivní?
Stop & search: Politika Stop and search byla vymyšlena politiky bez znalosti
Bayesovy věty a má vést k snížení útoků nožem na ulici tím, že policisté náhodně zastaví
člověka na ulici a důkladně ho prošacují, aniž by ho museli z čehokoli obvinit. Uvažme velmi
přehnané údaje, a totiž populace s 0,5% ozbrojených útočníků a dejme policistům přehnaně
dobré šance, pokud někdo je útočník, policista se na 90% rozhodne ho prohledat, naopak
pokud někdo není útočník, policista se na 95% rozhodne ho neprohledávat. Kolik musí
policista prohledat chodců na ulici, aby v průměru chytil jednoho útočníka?
Rakovina tlustého střeva a kolonoskopie: Uvažme populace rizikových osob, z nichž
1.5% má rakovinu. Test kolonoskopií má sensitivitu 66% a specificitu 90%. Jaká je u
positivní osoby šance na to, že je nemocná?
Hospitalizace COVID XIX: V ČR bylo mezi 25. 7. 2022 a 21. 8. 2022 evidováno
53211 nakažených, z toho 10582 neočkovaných a 3908 hospitalizovaných pacientů, z toho
1145 neočkovaných (data jsou brána přes všechny věkové skupiny). Kolikrát snižuje
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
18

očkování šanci, že pacient skončí s těžkým průběhem (hospitalizován)? Tato úloha je
poněkud kontroverzní tím, že data jsou ovlivněna i jinými faktory, například tím že po roce a
půl odpůrci očkování pravděpodobně nemoc již prodělali a v případě těžkého průběhu zemřeli
nebo se později často nechali naočkovat, takže počet hospitalizovaných neočkovaných bude
nižší, než by byl při prvním příchodu nemoci, takže účinnost očkování se bude jevit v našem
modelu nižší, než reálně je. Na druhou stranu lze očekávat, že nakažený odpůrce očkování
nenahlásí svou nemoc, takže účinnost očkování se bude tím pádem jevit naopak vyšší. Pro
podrobný výzkum bychom museli uvážit i tyto faktory, náš příklad slouží jen k rychlému
ověření, zda přínos očkování existuje, a ten je zřejmý.
3.1 Výsledky cvičení
Vězeň A si nepomůže, šance na přežití má stále 1/3, ale může to říci C, kterému se touto
informací šance zvýšily na 2/3.
V Monty Hall problému je šance na výhru při setrvání 1/3, pokud změníte volbu, jsou
vaše šance 2/3. Pozoruhodné je, že je těžké laika přesvědčit o správnosti těchto závěrů.
Nemocí trpí pozitivně testovaný pacient s pravděpodobností 23%, ale test odfiltruje
většinu zdravých a doktor může pacienta vyšetřit důkladněji a dražšími testy.
Stop and search uspěje u jednoho ze 112 osob, takže i v tomto případě bude jeden
odebraný nůž znamenat šacování více než sto nevinných občanů. Politika má také za
důsledek, že policisté si často vybírali osoby, u kterých odhadovali větší šance, což byli
bohužel příslušníci menšin, takže k útokům nožem přibyly demonstrace a pokles důvěry v
policii.
Šance na rakovinu jsou v příkladu jen 10% u pozitivně testovaných. Problém testu je asi
0,5% populace, která je nemocná, ale má negativní test.
Dle dat se šance na hospitalizaci v případě nakažení se asi 1,67 krát zvýší, pokud se
rozhodnete neočkovat.
4 Závěr
Podmíněná pravděpodobnost je pohled, který umožňuje rychle pochopit neefektivitu
úsilí nebo neúplnost výsledků rychlým a přehledným způsobem. Například chybovost testů je
klíčové vnímat zvlášť pro falešně pozitivní a falešně negativní testy. Pro lékařské účely se u
populace s malým výskytem nemoci vyplatí relativně laciné testy, které označí nemocné jako
nemocné, ale pokud k nemocným přidá nějaký nepravě pozitivní výsledek, tak to nevadí,
protože pacienti s pozitivním testem budou dále vyšetřeni. Cílem testu je odfiltrovat většinu
zdravé populace, aby se lékař mohl soustředit na menší množství osob a hledat nemocné mezi
nimi. Tyto testy ale musí mít vysokou sensitivitu, protože podstatnou chybou je, když
vyhodnotí nemocného negativně. Naopak pokud například firma hledá uchazeče na práci a má
vysoké množství uchazečů, vyplatí se jí test schopností s vysokou specificitou, který sice
vyřadí některé schopné uchazeče, ale především odstraní drtivou většinu těch, kteří nejsou pro
práci vhodní. Obdobně lze pohlížen na předvýběry v talentových soutěží, kdy není cílem najít
nejtalentovanějšího, ale před dalším kolem vyřadit většinu netalentovaných.
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KONGRUENCE
Jaroslav Hora
1 Úvod
Pojem kongruence je dobré znát – usnadníme si tím řešení mnoha úloh o dělitelnosti.
Kongruence zavedl C. F. Gauss ve svém díle Disquisitiones Arithmeticae z roku 1801.
.
2 Definice a základní vlastnosti kongruencí
Definice: Nechtˇ m je dané přirozené číslo a a, b celá čísla. Jestliže m|(a – b), říkáme,
že a je kongruentní s b podle modulu m (nebo a je kongruentní s b modulo m) a píšeme a ≡ b
mod m. (V opačném případě říkáme, že a není kongruentní s b podle modulu m a symbol
kongruence přeškrtneme jako u nerovnítka).
Nyní uvedeme několik základních vět o kongruencích. Jejich důkazy jsou snadné a
čtenář je může objevit sám.
Věta 1: Pro libovolná celá čísla a, b, c a přirozené číslo m platí
a) a ≡ a mod m,
b) je -li a ≡ b mod m, je b ≡ a mod m,
c) je -li a ≡ b mod m a je -li b ≡ c mod m, je je -li a ≡ c mod m.
Věta 2: Pro libovolná celá čísla a, b, c a přirozené číslo m platí: Jestliže a ≡ b mod m,
pak a) a + c ≡ b + c mod m, a  c ≡ b  c mod m,
b) a.c ≡ b.c mod m.
Věta 3: Pro libovolná celá čísla a, b, c, d a přirozené číslo m platí:
Jestliže a ≡ b mod m, c ≡ d mod m, pak
a) a + c ≡ b + d mod m, a  c ≡ b  d mod m,
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b) a.c ≡ b.d mod m.

Věta 4: Je -li a ≡ b mod m, platí pro každé přirozené číslo k
a k  bk mod m.

Důkaz této věty se provádí matematickou indukcí Pro k = 1 tvrzení platí podle
předpokladu věty a platnost indukčního kroku od hodnoty exponentu k ke k + 1 vyplývá
z Věty 3 b).
Kongruence umožnují snadno dokazovat některá tvrzení o dělitelnosti přirozených čísel.
Dokažme, že přirozené číslo n je dělitelné jedenácti právě tehdy, je-li součet jeho číslic
lichých řádů buďto roven součtu jeho číslic sudých řádů, nebo se od něho liší o celočíselný
násobek jedenácti.
Je -li n = an an-1 an-2 … a1 a0 jisté přirozené číslo m zapsané v dekadickém zápisu, pak jej
lze zapsat ve tvaru an.. 10n + an-110n-1 + … +a2. 102 + a1.10 + a0. Připomeneme, že součet a0 +
a1 +…+ an nazýváme ciferným součtem čísla n, součet s0(n) = a0 + a2 + a4 +… ciferným
součtem jeho číslic sudých řádů a součet s1(n) = a1 + a3 + a5 +… ciferným součtem jeho číslic
lichých řádů.
Vyjdeme od kongruence 10 ≡ 1 mod 11. Jejím umocněním na druhou máme podle
věty 4 kongruenci 102 ≡ 1 mod 11, analogicky pro k = 3 103 ≡ 1 mod 11 a nahlížíme, že pro
lichá k platí 10k ≡ 1 mod 11, pro sudá k 10k ≡ 1 mod 11.
Teď již vidíme, že
a0 ≡ a0 mod 11, a1.10 ≡ a1 mod 11, a2.102 ≡ a2 mod 11 atd.
Sečtením všech těchto kongruencí máme
an.. 10n + an-110n-1 + … +a2. 102 + a1.10 + a0 ≡ (a0 + a2 + a4 + …)  (a1+ a3 + a5 + …)
mod 11.
Je tedy n ≡ s0(n)  s1(n) mod 11. Vidíme, že číslo 11 dělí n právě tehdy, když se
rozdíl ciferných součtů jeho číslic sudých a lichých řádů liší o násobek jedenácti
(případně neliší vůbec, na což můžeme nahlížet jako lišit se o 0 násobek 11).
Ponecháme čtenáři, aby si pomocí kongruencí dokázal známé věty o dělitelnosti
přirozeného čísl n třemi, resp. devíti.
Titul uvedený v následujícím odstavci v použité literatuře lze stáhnout z adresy
https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/403650.
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J. J. SYLVESTER A JEDNA JEHO ÚLOHA
Jaroslav Hora
1 Úvod
James Joseph Sylvester byl významný matematik z éry viktoriánské Anglie.
Pozoruhodné jsou nejen jeho životní peripetie, ale hlavně jeho přínos k rozvoji algebry včetně
dnes klasických částí lineární algebry.
.
2 Životní osudy J. J. Sylvestera – nešťastný začátek kariéry
J. Sylvester navštěvoval dvě základní školy v Londýně, jeho středoškolská studia
proběhla na Royal Institution v Liverpoolu a r. 1833 se stal studentem na St. Johns College
v Cambridge. Závěrečné zkoušky složil jako druhý před Georgem Greenem (4.) a Duncanem
Gregorym (5.).
Tehdy se ještě vyžadovalo, aby student složil církevní přísahu (v anglikánské církvi)
předtím, než byl graduován. Sylvester byl ale Žid a odmítl přísahat, takže nemohl být
graduován. Z tohoto důvodu nebyl přijatelný ani pro Smithovu cenu ani pro Fellowship.
Z náboženských důvodů pak Sylvesterovi nezbývalo mnoho míst, kde by mohl učit, proto
přijal místo vyučujícího fyziky na University of London (jeho kolegou se stal jeho dřívější
učitel Augustus De Morgan).
Ve věku 27 let konečně získal místo profesionálního matematika. Byl pozván do USA
na University of Virginia. Do Charlottesvillu přijel v závěru listopadu 1841 a s entuziasmem
se pustil do výuky, která byla rozsáhlá. První ročník měl studovat aritmetiku a algebru podle
Lacroixovy učebnice; druhý ročník pak pokračoval Legendreovou Geometrií, tj. studenti měli
zvládnout trigonometrii a projektivní geometrii a základy diferenciálního počtu. Poslední
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ročník měl pokračovat v diferenciálním a integrálním počtu. Navíc by pokročilí studenti,
„kteří to budou považovat za užitečné“, mohli studovat Poissonovu Mechaniku a Laplaceovu
Nebeskou mechaniku. Nabídku University of Virginia tehdy nepředčili nikde v Americe.
Sylvester byl zároveň prvním židovským profesorem v USA. Brzy se o něm kriticky
vyjádřil místní časopis, kterému vadila nejen odlišnost náboženství, ale též (správně)
předpokládal, že Sylvester jakožto Angličan bude pravděpodobně silně proti otrokářství.
Samotný Sylvester byl prudké a vášnivé povahy, byl nejen velice nadaný, ale i
egocentrický a hašteřivý. Brzy došlo k osudné události, kterou ovšem vyvolal jeden z jeho
studentů. Ten již na jedné z předchozích Sylvesterových přednášek četl noviny či jakousi
knihu, odpovídal a choval se arogantně. Pak došlo k incidentu, který je popsán reverendem R.
L. Dabneym následovně:
„V Sylvesterově třídě byla dvojice bratrů, hloupých a mimořádně okázalých v chování.
Když Sylvester mladšího z nich upozornil na chyby, učiněné při přednesu, se tomuto
individuu zdálo, že je dotčena jeho čest a čest rodiny, a vyzval prof. Sylvestera, aby se ihned
omluvil, jinak že bude tělesně ztrestán.
Sylvester uchopil hůl, kterou nosil, když byl napaden bratry, přičemž mladší byl
ozbrojen těžkou holí. (Sylvesterova zbraň je v anglickém textu popisována jako „sword cane“, zřejmě tedy šlo o hůl, kterou bylo v nebezpečí možno použít jako kord). Blízký přítel
Dr. Dabneyho byl přítomen momentu střetnutí. Mladší bratr se postavil před prof. Sylvestera
a vyžadoval okamžitou a pokornou omluvu. Téměř ihned se na něj obořil, srazil mu klobouk,
a pak svou těžkou holí zasadil zničující ránu na Sylvesterovu hlavu.
Sylvester vytáhl svou zbraň a zaútočil přímo na agresora, přičemž ho zasáhl právě nad
srdcem. Student se zoufalým zavytím padl do rukou svého bratra a vykřikl: „ Jsem zabit! On
mě zabil!“. Sylvester byl puzen pryč z tohoto místa a aniž čekal na sbalení svých knih, odjel
do New Yorku a nastoupil na loď do Anglie.
Zatím byl ke studentovi povolán lékař. Student byl smrtelně bledý, se studeném potu,
v kolapsu, jak se zdálo, umírající, šeptající své poslední modlitby. Lékař mu roztrhl vestu,
rozřízl košili a ihned mu sdělil, že není ani trochu zraněn. Ostrý hrot Sylvesterovy zbraně
narazil na žebro a dále neprorazil.
Když se ujistil, že zranění není o mnoho větší než po bodnutí moskyta, umírající muž
vstal, upravil si košili, zapnul vestu a odkráčel, ačkoliv se ještě stále třásl od nervového šoku.“
Nevíme přesně, kdy se Sylvester dozvěděl, že studentu neublížil. (Zdá se
pravděpodobné, že profesoři University of Virginia se byli schopni rychle sejít, protože žili
v pavilónech v areálu univerzity. Snad se pokoušeli Sylvestera přemluvit, aby neodjížděl.
Dnes ale víme, jaké události následovaly (válka Severu proti Jihu Spojené státy teprve čeká
v letech 1860  1865, řada střetnutí se odehraje právě ve Virgínii), zdá se tedy, že „půda byla
horká“ již v době Sylvesterova pobytu a ten by dále nebyl bezpečný ani pro něj osobně, ani
pro univerzitu samu).
2.1 Přínos algebře a lineární algebře aneb co se budeme učit na VŠ
Celá aféra ovšem ovlivnila Sylvesterovu další kariéru. (Kupř. do Německa dorazila
pověst o tom, že Sylvester zabil studenta). Sylvester tehdy rezignoval přibližně po třech
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měsících učitelského působení. Zůstal nějakou dobu bez zaměstnání a posléze se stal
aktuárem a sekretářem u Equity and Law Assurance Company v Londýně. V období
1845  1855 se připravoval na kariéru obhájce. Dával sice hodiny matematiky, ale
matematika jako věda by jej asi ztratila. Šťastnou shodou náhod byl v téže době v Lincolns
Inn obhájcem a právníkem Arthur Cayley (1821  1895). Během společných procházek se
spřátelili, ačkoliv se velice lišili temperamentem, a Sylvester se k matematice vrátil. Byl to
právě on, kdo jako první použil termín „matrix“, matice, a to v r. 1851. Sylvester chápal
matici jako „obdélníkové uspořádání termů“, Cayley pak v r. 1858 publikoval důležitou práci
Memoir on the theory of matrices a v ní již lze nalézt definice základních operací s maticemi.
V r. 1851 objevil Sylvester diskriminant kubické rovnice a byl to on, kdo užil jména
„diskriminant“ pro odpovídající výrazy pro kvadratickou rovnici, resp. pro rovnice vyšších
stupňů. Spolu s Cayleym také vytvořili teorii algebraických forem.
Sylvester se snažil znovu získat místo profesionálního matematika a nakonec se vskutku
stal profesorem matematiky na Royal Military Academy ve Woolwichi (jeho žádost byla
nejprve zamítnuta, ale úspěšnější uchazeč za několik měsíců zemřel). Sylvester se rovněž stal
v pořadí druhým prezidentem Londýnské matematické společnosti (prvním byl De Morgan).

James Joseph Sylvester (1814  1897)
Jako člen vojenské akademie odešel Sylvester do důchodu v 55 letech. V r. 1870 vydal
svou první knihu, byla to však poezie: The Laws of the Verse, Zákony verše. (Na tuto sbírku
byl zřejmě dosti hrdý, protože se někdy podepisoval J. J. Sylvester, autor Zákonů verše). Po
tři roky zanechal matematických výzkumů, pak však navštívil Čebyšev Londýn a po jeho
přednášce se Sylvester k matematice vrátil. A vrátil se i na univerzitu v USA: r. 1876 se stal
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profesorem na Johns Hopkins University v Baltimore. V r. 1878 založil časopis American
Journal of Mathematics, který velmi přispěl k rozvoji vědecké práce v matematice v USA.
Samotný Sylvester napsal stovky článků. Jeho ohnivost a prudkost je patrná i na nich 
jsou plné poznámek pod čarou, dodatků, doplňků, oprav a vylepšení důkazů, takže bylo velmi
obtížné takováto díla tisknout. Sylvester měl ve zvyku přednášet o svých výzkumech a na
jeho přednáškách bylo možné sledovat vznik těchto článků  studenti ale ve své většině
preferují přehledné uspořádání látky a chtějí úspěšně složit zkoušky. Sylvesterovou jedinou
matematickou knihou je Treatise on Elliptic Functions (1876).
Mezitím byl r. 1871 zrušen Universities Test Act, který zamezoval přístupu
neanglikánských profesorů na řadu kateder. Tak se stalo, že po smrti Smithe v r. 1883 byl
Sylvester, ačkoli byl již 68 let stár, povolán na slavnou seveliánskou katedru geometrie
v Oxfordu. V r. 1892 pak Oxford jmenoval zastupujícího profesora a Sylvester, tou dobou již
částečně slepý a trpící ztrátou paměti, odešel do Londýna, kde prožil své poslední roky.
3 Jedna slavná úloha
Mám velký počet známek v hodnotách 5 a 17 pencí. Jaká je největší hodnota, kterou
nemohu utvořit kombinací těchto dvou hodnot? (63 pencí).
Pokusme se nejprve problém vyřešit elementárními prostředky.
a) Nepoužijeme -li žádnou známku v hodnotě 17 pencí, dokážeme zaplatit všechny
násobky pěti, tj. hodnoty 5, 10, 15,.., Nacházíme se tedy ve zbytkové třídě 0 mod 5 a
všimneme si mimochodem, že hodnotu 4 nelze vyplatit známkami 5p a 17p.
b) Použijeme –li jedinou známku v hodnotě 17 pencí, dostáváme se do množiny 17,
22, 27,…, . Nacházíme se ve zbytkové třídě 2 mod 5 objevujeme též, že hodnotu 16
bychom nedokázali známkami v hodnotách 5 a 17 pencí zaplatit.
c) Použijeme –li právě dvě známky v hodnotě 17 pencí, dostáváme se do množiny 34,
39, 44,…, . . Nacházíme se ve zbytkové třídě 4 mod 5 a všimneme si také, že
hodnotu 33 nelze známkami v hodnotách 5 a 17 pencí zaplatit.
d) Použijeme –li právě tři známky v hodnotě 17 pencí a pak již samozřejmě jen
pětipencové známky, jsme v množině 51, 56, 61, … , tedy ve zbytkové třídě 1 mod
5. Trochu složitější je najít největší hodnotu před vstupem do této zbytkové třídy,
kterou nelze zaplatit žádnou kombinací známek v hodnotě 5p a 17p. Tou je zřejmě
48p.
e) Využijeme -li k zaplacení právě 4 známky v hodnotě 17 pencí, dostáváme se do
množiny vyplatitelných hodnot 68, 73, 78, ... , v níž jsou přirozená čísla mající
zbytek 3 při dělení číslem 5. Snadno zjistíme, že hodnotu 63 pencí nelze vyplatit
pomocí známek v hodnotách 5 a 17 pencí.
Protože jsme již prostudovali všechny možné zbytkové třídy mod 5, nahlížíme, že
největší hodnotou, kterou nelze zaplatit s využitím známek o hodnotách 5 a 17 pencí, je právě
63 pencí.
Na uvedenou úlohu, kterou Sylvester zaslal do Educational Times, přišla pozoruhodná
odpověď. Tehdejší řešení se opírá se o teorii vytvářejících či vytvořujících funkcí. Té je
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věnován i svazek 29 edice Škola mladých matematiků, který je dostupný z internetovské
adresy https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/403423.
Idea řešení by šla vysvětlit takto:
V části a) bychom mohli zaplatit hodnoty 0p (kdybychom nenalepili nic), 5, 10, 15,… a
teď přistoupíme k formálnímu zápisu ve tvaru vytvořující funkce:
x0  x5  x10  x15  ... .
1
.
x0  x5  x10  x15  ... =
1 x

Tuto

V b) máme x17  x 22  x 27  ... 
x 51  x 56  x 61  ... 

geometrickou

řadu

můžeme

formálně

sečíst:

x17
x 34
34
39
44
x

x

x

...

,
v
bodě
c)
, pro d)
1  x5
1  x5

x 68
x 51
68
73
78
x

x

x

...

a konečně pro e)
.
1  x5
1  x5

Množinu všech částek, které můžeme známkami s hodnotami 5 a 17 pencí zaplatit,
1  x17  x34  x51  x68  = 1  x85 .
kóduje vytvořující funkce f(x) =
1  x5
1  x5 1  x17 
Na druhou stranu, množinu všech přirozených čísel včetně nuly kóduje vytvořující
1
funkce g(x) = x 0  x1  x 2  ... =
.
1 x
Víme již, že některé částky nelze zaplatit. Jejich počet je kódován rozdílem -li-li – li -li
1  x 5 1  x17   1  x85  1  x 

1  x85
1
g(x) – f(x) =
=
. Protože ale

1  x 1  x 5 1  x17 
1  x  1  x5 1  x17 

částek, které nelze zaplatit, je konečný počet, musí být výraz na pravé straně roven nějakému
polynomu. (Algebraické úpravy, které by nás o tom přesvědčily, naštěstí nemusíme provádět).
V čitateli je polynom stupně 86, ve jmenovateli 23, a až by došlo k vykrácení výrazů, dostali
bychom polynom stupně 63.
To odpovídá po odkódování tomu, že 63 je největší částka, kterou nelze zaplatit.
Další informace získá čtenář na https://www.cut-the-knot.org/blue/Sylvester2.shtml.
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ÚVOD DO FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Koncem 19. století se začaly objevovat zvláštní matematické konstrukce, které se
značně lišily od ideálních matematických objektů, označované za podivné matematické
výjimky. Později se ukázalo, že mnohem přesněji popisují objekty reálného světa. Mezi
nejznámější „výjimky“ patří Cantorova množina, která neobsahuje žádný izolovaný bod, ale
ani žádnou úsečku, Kochova křivka nekonečné délky, ohraničující konečnou plochu, Peanova
křivka, vyplňující celou rovinu a mnoho dalších.
2 Dělení fraktálů
Na základě generování fraktálů rozeznáváme některé jejich typy:
L-Systémy
Iterační funkční systémy (IFS)
Polynomické fraktály(TEA)
Náhodné fraktály
2.1 L-Systémy
L-systém nebo Lindenmayerův systém jsou nejlépe použitelné k
modelování růstu rostlin , ale také umožňují modelovat morfologii různých
organismů. L -systémy mohou být také použity pro generování fraktálních
útvarů. Byly zavedeny a rozvíjeny od roku 1968 maďarským teoretickým
biologem a botanikem Aristidem Lindenmayerem (1925-1989).
2.2 Iterační funkční systémy (IFS)
Jedná se o prostě iterační metodu. Spočívá v tom, že
máme nějaký základní obrazec (trojúhelník, čtverec…) a na
něj aplikujeme nějaké geometrické pravidlo. Jako příklad
vezměme Sierpinského trojúhelník. Nejprve tedy máme
obecný, nejlépe ale rovno -straný, -ramenný nebo pravoúhlý
trojúhelník. Nyní označíme středy jeho stran a spojíme je
úsečkou (narýsujeme střední příčky). Počáteční trojúhelník
je rozdělen na 4 části a my prostřední vyjmeme. Získáme tři
trojúhelníky (zmenšeniny toho původního) a na ně
aplikujeme stejné pravidlo. Po dostatečném počtu iterací
(nekonečném) dostaneme fraktální útvar.
2.3 Polynomické fraktály
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V soustavě souřadnic (často komplexních) testujeme různé hodnoty, které dosazujeme
do původní rovnice. Na její výsledek aplikujeme iterativně stejné pravidlo. Pravou stranu
dosadíme do levé a tak stále pokračujeme. Z toho vyplývá,
že výsledku bychom se dobrali až v nekonečném čase. V
praxi se tedy stanoví limitní hranice pro počet iterací.
Příkladem takového fraktálu je Mandelbrotova
množina. Vzniká iterativně a je definována rovnicí z=z2+c,
kde z i c jsou komplexní čísla. Je to potvrzení teorie, že i
velice jednoduché systémy mohou vykazovat chaotické
chování. V m-set, jak se zkráceně Mandelbrotova množina
nazývá, je c konstanta a zároveň pozice vykreslovaného
bodu.
2.4 Náhodné fraktály
Mezi náhodné fraktály rozhodně nepatří všechny ostatní. Je to ale velmi rozsáhlá a
neuspořádaná skupina. Používá se hlavně pro zobrazování a modelování přírodních objektů a
dějů. Některé vznikají velice jednoduše, např. náhodným přesouváním bodu, který zanechává
za sebou stopu (Brownův pohyb).
3 Závěr
Místo závěru si zobrazíme fraktál Newton.
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PLANIMETRIE
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Planimetrie, tedy rovinná geometrie, je velmi stará disciplína, která svou náročností
potrápí řadu studentů. Vyžaduje představivost a určitou schopnost si zadanou situaci dobře
načrtnout. Každá úloha je vlastně originální, a proto její řešení vyžaduje značnou míru
kreativity. Znalost planimetrie je využitelná v běžném životě i v profesní kariéře u řady oborů.
Obvykle si školské postupy nepamatujeme, zůstávají v našem podvědomí a přiřazujeme si je
k dalším životním zkušenostem.
2 Důkazové úlohy v planimetrii
Důkazové úlohy jsou velkou skupinou úloh. Pomáhají k ujasnění vzájemných vztahu a
geometrických pouček. Aplikujeme kromě geometrických znalostí také poznatky
matematické logiky. Pro snazší vyjadřování využijeme poznatky z teorie množin.
2.1 Je dána kružnice
a její průměry AB a CD, které jsou navzájem kolmé. Sestrojte
tětivu KN kružnice k, která je rovnoběžná s AC tak, aby protínala úsečky SA, SC po řadě ve
vnitřních bodech L, M, pro něž platí
Vedeme přímku AC. Za bod A i C na přímku AC naneseme úsečky stejné délky jakou
má úsečka AC. Nové krajní body spojíme se středem kružnice. Kde protnou tyto spojnice
kružnici, získáme body K a N.
2.2 Nechť S značí střed kružnice vepsané danému ostroúhlému trojúhelníku ABC. Označme
dále A´, B´, C´ obrazy bodu S v osových souměrnostech po řadě podle přímek BC, AC, AB.
Dokažte, že trojúhelníky ABC, A´B´C´ jsou podobné, právě když ABC je rovnostranný
trojúhelník.
Využijeme trojúhelník sestrojený ze středních příček trojúhelníku ABC. Jedná se o
důkaz ekvivalence, tento fakt si musíme dobře uvědomit.
2.3 Na kružnici k jsou dány dva různé body X a Y tak, že přímka XY neprochází středem
kružnice k. Úsečka XY je průměrem kružnice l. Na větším oblouku XY kružnice k leží bod P a
na kružnici l bod Q tak, že čtyřúhelník PXQY je konvexní a přitom PX ║ QY. Dokažte, že
velikost úhlu PYQ nezávisí na poloze bodu P (za podmínky existence bodu Q).
Ukážeme, že úhly PXQ a XQY jsou vždy pravé a úhel XPY nezáleží na poloze bodu P
(obvodový úhel).
2.4 Označme K, L, M, N středy stran AB, BC, CD a DA konvexního čtyřúhelníku ABCD.
Dokažte, že z úseček KL, KM a KN lze sestrojit trojúhelník a vyjádřete jeho obsah pomocí
obsahu čtyřúhelníku ABCD.
Úloha není složitá, stačí použít podobnost trojúhelníků a vlastnosti střední příčky. Při
řešení použijeme úhlopříčky čtyřúhelníku.
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3 Závěr
Planimetrické úlohy včetně důkazových jsou vděčným tématem matematických soutěží
a obvykle patří k těm, které oddělují úspěšné řešitele od neúspěšných. Uvedené příklady
reprezentují vždy velkou skupinu úloh, proto každá je řešena jiným způsobem.
4 Použitá literatura
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GEOGEBRA PŘi ŘEŠENÍ GEOMETRICKÝCH ÚLOH
Josef KUBEŠ
1 Úvod
GeoGebra je program v oblasti dynamické geometrie, který v sobě zahrnuje i některé
prvky počítačové algebry. Je průběžně lokalizován do mnoha jazyků včetně češtiny. Je
přehledný, má velmi intuitivní ovládání a rychle se vyvíjí. Program je volně dostupný pro
nekomerční použití – viz licenční podmínky uvedené v prostředí programu.
2 Stručný popis prostředí
S vytvářenými objekty se dá pracovat v Grafickém okně (nákresně) nebo v okně
nazývaném Algebra. Lze také spolupracovat s Tabulkou (tabulkové zobrazení a zadání dat).
Příkazy je možné (kromě nástrojů v menu Grafického okna) také zadávat pomocí Příkazového
řádku (vstupního pole) a přidružených pomocných polí v dolní části okna. Kterýkoliv způsob
zobrazení (kromě grafického) můžeme skrýt. Nákresnu (Grafické okno) lze posouvat myší
(spolu s klávesou C t r l nebo S h i f t ) a přibližovat/vzdalovat ji kolečkem na myši. Základní
nastavení vzhledu objektů Grafického okna je ovlivněno volbami položek sady
Nastavení z hlavní nabídky resp. panelu Nákresna v kontextovém menu Grafického okna.
Důkazové úlohy jsou velkou skupinou úloh. Pomáhají k ujasnění vzájemných vztahu a
geometrických pouček. Aplikujeme kromě geometrických znalostí také poznatky
matematické logiky. Pro snazší vyjadřování využijeme poznatky z teorie množin.
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Podrobnější popis prostředí a jeho ovládání lze najít například na adrese
http://home.pf.jcu.cz/~math4all/doc/u/UU2_prostredi.pdf .
3 Řešené příklady se studenty
3.1 Ukažte, že úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé a že se navzájem půlí.
3.2 Ukažte, že pokud jsou dvě shodné úsečky neležící v jedné přímce rovnoběžné, tvoří jejich
krajní body rovnoběžník.
3.3 Konvexní šestiúhelník ABCDEF má všechny strany shodné a protější dvojice stran
rovnoběžné. Ukažte, že střed úsečky CF splývá s průsečíkem přímek AD a BE.
3.4 Je dán konvexní šestiúhelník ABCDEF, jehož všechny strany jsou shodné a protější strany
rovnoběžné. Bod P je takový, že čtyřúhelník CDEP je rovnoběžník. Dokažte, že bod P je
středem kružnice opsané trojúhelníku ACE a současně i průsečíkem výšek trojúhelníku BDF.
4 Závěr
Planimetrické úlohy včetně důkazových jsou pro řešitele velmi náročné. Těžký úkol
může být pouze nakreslení zadání a vyznačení dokazovaných souvislostí, případně
výsledných objektů, které se konstruují. Program Geogebra díky svým dynamickým
možnostem pomůže úlohu nastavit v různých situacích. Řešitel má možnost lépe najít
souvislosti a snáze vniknout do podstaty problému. Snadno si ověří, že zadaný problém
opravdu lze dokázat, případně konstruovat. Potom následuje již aktivní přístup řešitele a
matematickými cestami dojde k řešení úlohy. Program souvislosti mezi objekty počítá
numericky, nelze je proto považovat za matematické důkazy. Přesto je Geogebra velkým
pomocníkem a každý řešitel matematických soutěží by o jejích možnostech měl vědět.
5 Použitá literatura
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ŠVRČEK, J., CALÁBEK, P. Sbírka netradičních matematických úloh. 1. vyd. Praha:
Prométheus, spol. s r. o., 2007. 186 s. ISBN 978-80-7196-341-7
6 Kontakt na autora
PaedDr. Josef Kubeš
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Josef.Kubes@mikulasske.cz

CELÁ ČÁST REÁLNÉHO ČÍSLA
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Celá část reálného čísla je partie, která se v klasických hodinách matematiky neprobírá.
Ovšem je to vděčné téma ke tvorbě netradičních úloh, ve kterých je nutná individuální
strategie. Nelze se naučit univerzální postup, je nutné si předem dobře zvážit postup řešení.
2 Definice celé části reálného čísla a její graf
Výraz
znamená celou část z reálného čísla a. Je rovna nejbližšímu nižšímu celému
číslu. Tedy
. Graf funkce
má tvar:

2.1 Určete všechna reálná čísla, která vyhovují rovnici

.

2.2 V oboru reálných čísel řešte rovnici
V obou úlohách využijeme definici celé části, tedy [x] = x + k, kde 0 ≤ k < 1.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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2.3 Zjistěte, kolik řešení má v oboru reálných čísel rovnice

Opět lze využít definici celé části, tedy [x] = x + k, kde 0 ≤ k < 1. Úlohu můžeme řešit
pomocí jiné vlastnosti celé části - [x] ≤ x < [x] +1. Dojdeme ke zjištění, že 0 ≤ x < 2022. Číslo
x splňující uvedenou nerovnici bude řešením rovnice, právě když
bude celočíselná.

2.4 Určete všechna dvojice reálných čísel x, y, které vyhovují soustavě rovnic

a) pro p = 2, b) pro p = 3.
Je třeba si dobře prohlédnout druhou rovnici. Z ní je patrné, že y musí být z oboru
celých čísel a tím
. Dál je úloha jednoduchá.

3 Závěr
Uvedené úlohy z velké části přesahují rozsah základního středoškolského učiva
matematiky. Pro řešení příkladů matematické olympiády jsou však základní a navazuje se na
ně ve vyšších kolech. Řešitele zdokonaluje ve strategii a důslednosti řešení.
4 Použitá literatura
ŠVRČEK, J., CALÁBEK, P. Sbírka netradičních matematických úloh. 1. vyd. Praha:
Prométheus, spol. s r. o., 2007. 186 s. ISBN 978-80-7196-341-7
5 Kontakt na autora
PaedDr. Josef Kubeš
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Josef.Kubes@mikulasske.cz
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EXKURZE NA LETIŠTĚ V. HAVLA V PRAZE
Naděžda KUBEŠOVÁ
1 Úvod
Mezinárodní letiště Václava Havla Praha je veřejné mezinárodní letiště umístěné na
severozápadním okraji Prahy v městské části Praha 6. Letiště je určeno pro mezinárodní i
vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný letecký provoz. Leteckou základnu zde mají České
aerolinie, Travel Service, SmartWings, Ryanair, WizzAir a slovenská nákladní společnost Air
Cargo Global.
2 Letiště Václava Havla Praha
Letiště bylo vystavěno na pláni zvané Dlouhá míle v letech 1933–1937. Konstrukce
letiště vyprojektovaná arch. Adolfem Benšem byla na Mezinárodní výstavě umění a techniky
v Paříži v roce 1937 oceněna zlatou medailí. Provoz letiště byl zahájen 5. dubna 1937, kdy
zde v devět hodin ráno přistál letoun Douglas DC-2 Československé letecké společnosti na
letu z Piešťan přes Zlín a Brno, o hodinu později pak letoun Air France na trati z Vídně do
Drážďan.
Prvních úprav se letiště dočkalo po válce. V letech 1947–1956 doznalo rozšíření a vylepšení
jeho technické zázemí. Konec padesátých let pak přinesl další úpravy v souvislosti
s příchodem proudových letadel. Po válce byla zahájena stavba paralelní dráhy 04/22, která
byla záhy zastavena.
V letech 1960–1968 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou dnes jako Sever na tzv. Nové
letiště. V polovině 60. let byla vypsána další architektonická soutěž a podle vítězného návrhu
byla vybudována nová odbavovací budova architektů Karla Filsaka a Karla Bubeníčka,
sousedící hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah (nejdelší z nich o délce
3200 m). Při té příležitosti byla plocha letiště rozšířena na 800 ha.
V letech 1989–1993 byla provedena rekonstrukce severní odbavovací budovy. Z
nových staveb budí pozornost z architektonického hlediska rovněž budova energetického
dispečinku. V jižní části letiště byl v roce 1997 otevřen nový terminál Jih 2. V roce 2005 byl
otevřen nový terminál Sever 2 realizovaný podle návrhu týmu architektů NIKODEM a
PARTNER spol. s r o. a MANSFELD IDC s. r. o. Plánuje se výstavba nové vzletové a
přistávací dráhy.
My jsme exkurzi zahájili na Terminálu 2, který jsme si celý prohlédli a prošli jsme si i
prostory přístupné až po osobní kontrole. Potom jsme absolvovali prohlídku letiště v letištním
autobusu (cobusu).

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Pozorování startu a přistávání
letadel na letištní ploše

Náš Matematický kemp
3 Závěr
Letiště Václava Havla Praha se řadí mezi nejrychleji rostoucí letiště v Evropě. Zároveň se
dlouhodobě jedná o nejrušnější letiště v České republice.
Exkurze byla velmi zajímavá a účastníkům se velice líbila.
4 Použitá literatura
https://cs.wikipedia.org
www.prg.aero

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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MATEMATIKA HROU
(Vybrané složitější a zábavnější slovní úlohy použité v soutěžích a hrách
kempu)
RNDr. Jana SOUKUPOVÁ
1 Úvod (Zajímavé slovní úlohy nejen na krychle a čtverce)
Studenti řešili následující úlohy:
1.1 V názorném promítání je zobrazen prostorový objekt. Plnou čarou jsou narýsovány
viditelné čáry, čárkovanou neviditelné. Šipky s písmeny P, N, B označují směr pohledu na
objekt. Půdorys objektu je pravoúhlý průmět objektu do roviny (x,y), tj. ve směru šipky P .
Nárys objektu je pravoúhlý průmět objektu do roviny (x,z), tj. ve směru šipky N . Bokorys
objektu je pravoúhlý průmět objektu do roviny (y,z), tj. ve směru šipky B . Ve třech
následujících úlohách zakroužkujte písmeno odpovědi, kterou považujete za správnou.

.
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1.2. LOGICKÉ ÚLOHY
Kominíci
Každý správný kominík na našem obrázku musí mít ve svém políčku štětku a v políčku
sousedícím stranou svůj žebřík. Políčka s žebříky se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani
rohem, ale mohou se dotýkat políček s jinými kominíky. Umístěte do prázdných polí síťky 24
žebříků, do každého nejvýše jeden a vyznačte k sobě patřící dvojice políček s kominíky a
žebříky. Za správné řešení získáte 15 bodů.

Zedníci
Máme dva sloupy tvaru hranolu o podstavě 10 x 10 cm a výšce nad zemí 1 m, vzdálené od
sebe 60 cm. Sloupy jsou kolmé k ideálně rovné zemi. Proluka mezi nimi tvořená pomyslným
hranolem o podstavě 10 x 60 cm a výšce 1 m tvoří náš manipulační prostor, který má první
zedník za úkol zcela zaplnit stěnou z cihel tvarovek. Na vozíku má k dispozici 12
očíslovaných tvarovek, z čelního pohledu mají podobu různých pentomin, obsahově je každá
tvořena pěti krychlemi o straně 10 cm (viz obrázek). Stěna bude tedy kantka dlouhá 60 cm,
vysoká 1 m a široká 10 cm. Zedník musí brát tvarovky z vozíku v pořadí jejich čísel od 1 do
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12 a každou hned umístit v manipulačním prostoru do stabilní polohy tak, že ji na zem, na
jinou tvarovku nebo na jiné tvarovky položí shora dolů (nesmí tedy tvarovky vsouvat do stěny
z boku). S takto umístěnými tvarovkami pak může zedník v manipulačním prostoru
pohybovat jen rovnoběžně nebo kolmo vůči rovině země (nesmí s nimi otáčet), ale jen v něm,
manipulační prostor s nimi už nesmí opustit. Tvarovky ve stěně musejí zůstat neporušené a
všechny musejí být použity. První zedník stěnu dle zadání vyskládal tak, že měl tvarovku č. 7
z čelního pohledu umístěnou blíž levému sloupu. Nakreslete zedníkem vystavěnou stěnu se
zakreslením obrysů tvarovek a získáte 40 bodů.

Podstavec má tvar čtverce o straně 1 m a jeho zvažovanému použití brání 10 cm vysoký
výstupek ve tvaru hranolu, který má čtvercovou podstavu o straně 20 cm a je umístěný přesně
uprostřed podstavce. Úkolem druhého zedníka je obskládat výstupek tak, aby získal rovnou
plochu tvaru čtverce o straně 80 cm. Ke splnění tohoto úkolu má stejnou sadu tvarovek jako
první zedník. Tvarovky musejí zůstat neporušené a opět je musí použít všechny. Nakreslete
nám pohled shora na čtverec složený z tvarovek a hranolu a získáte 20 bodů.

Hrnčíři
Devět džbánů je rozloženo dle obrázku. V této sestavě je jedna řada s pěti džbány a jen čtyři
přímé řady obsahující právě tři džbány. Změňte polohu dvou džbánů tak, aby vzniklo deset
přímých řad obsahujících po třech džbánech. Za správné řešení získáte 10 bodů.
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Bednáři
Otazník na obrázku je sestaven ze dvou dřevěných dílců. Bednáři z nich mají
slepit kruhové víko sudu. Dílce mohou rozřezat dvěma přímými řezy, buď
jeden dvěma řezy na tři či čtyři kusy a druhý ponechat v původním tvaru,
nebo každý na dva kusy. Za správné sestavení kruhu s vyznačením dílů
získáte 15 bodů.
Kováři
Žili byli čtyři kováři, jeden koval klepadla, druhý kliky, třetí čtvrtkilové panty a čtvrtý
podkovy. Pant a klepadlo vážilo stejně jako klika. Klepadlo vážilo stejně jako podkova
s pantem. Dvě kliky vážily jako tři podkovy. Kolik vážily podkovy potřebné k okování všech
nohou čtvrttuctu párů koní? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.
3 Závěr
Záměrem úloh byl rozvoj prostorové představivosti a logického myšlení formou her.
4 Použitá literatura
Dostupné na internetu: < Prijimaci test prostorove predstavivosti (cvut.cz)
5 Kontakt na autora
RNDr. Jana Soukupová
Gymnázium Plzeň
Jana.soukupova@mikulasske.cz

SKUPINOVÉ TESTOVÁNÍ VZORKŮ
Vladimír ŠVÍGLER
1 Úvod
Tato přednáška je silně inspirovaná články
1. Dorfman, Robert, The detection of defective members of large populations, Annals of
Mathematical Statistics 14, 1943,
2. Gennist, Christian a Rousseau, Christiane, Le depistage par groupe (Skupinový
screening), Accromath 15 (2), 2020 (překlad PMFA 2021/2).

40

Naším cílem je podívat se pod pokličku aplikované matematiky, na jednoduchém
příkladu ukázat práci s pravděpodobností a v neposlední řadě demonstrovat, jak může chytré
využití matematiky ušetřit náklady.
2 Testování a jeho předpoklady
Uvažujme, že máme nějaký počet vzorků, tzv. výběr, vybraný z dostatečně veliké
populace. Vzorek může být část tkáně, krev, sliny apod. Dále předpokládáme, že se v
populaci vyskytuje nějaká nemoc/významný rys, jehož přítomnost dokážeme právě ze vzorku
odhalit a to za následujících podmínek.
1. Stačí nám odpověď typu ANO (vzorek pochází od nemocného jedince/jedinec má rys
XY) nebo NE (vzorek pochází od zdravého jedince/jedinec nemá rys XY). Pro
jednoduchost budeme prvnímu vzorku říkat pozitivní a druhému vzorku negativní
2. Více vzorků dokážeme smíchat a po analýze zodpovědět na otázku, zda je alespoň
jeden ze smíchaných vzorků pozitivní nebo zda jsou všechny negativní.
3. Vzorek dokážeme otestovat procesem se stoprocentní senzitivitou (žádná možnost
falešně negativních výsledků) i specificitou (žádná možnost falešně pozitivních
výsledků). Senzitivitu ani specificitu neovlivní to, zda testujeme smíšený vzorek.
4. Vzorky vybíráme z populace náhodně a nezávisle, tj. můžeme očekávat, že podíl
pozitivních vzorků ve výběru bude blízký prevalenci nemoci/znaku v populaci.
Zároveň to, že známe pozitivitu či negativitu nějakých vzorků ve výběru, neovlivní
naše očekávání o zbytku výběru.
3 Uvažování o skupinách poprvé
Pokud máme výběr o velikosti n, a chceme zjistit, které vzorky jsou pozitivní a které
negativní, může se jevit logické, že otestujeme každý vzorek zvlášť, tj. n= N měření.
Představme si ale situaci, ve které máme výběr s n= 100 a víme s naprostou jistotou, že se v
něm nachází právě jeden pozitivní vzorek. Po chvíli uvažování zjistíme, že je zbytečné
testovat vzorky odděleně. V daném případě si rozdělíme vzorky na dvě poloviny a jednu se
smíšených polovin otestujeme. Pokud je pozitivní, rozdělíme ji opět na dvě poloviny a
pokračujeme obdobným způsobem. Pokud je první test negativní, věnujeme se druhé
polovině. Testované vzorky budou (po zaokrouhlení) mít velikosti 50− 25− 12− 6− 3− 1− 1 ,
tj. stačí nám n= 7 měření pro identifikaci pozitivního vzorku. Pokud za obdobné situace
budeme vědět, že ve výběru jsou právě dva pozitivní vzorky, můžeme použít obdobný postup.
Zde ale bude záležet na našem štěstí, jak se nám podaří výběr rozdělit. Pozitivní vzorky
můžeme odhalit na 7 až 15 měření. U výběru s větším počtem pozitivních vzorků již půlení
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nebude nejvhodnější variantou. Jak si ukážeme dále, v daném případě by mohlo být výhodné
si výběr rozdělit na několik stejně velkých skupin a pak otestovat vzorky v každé z
pozitivních skupin zvlášť. Předem upozorňujeme, že námi navržený postup nemusí být vždy
ten globálně optimální - stačí nám to, že bude lepší než testování vzorků jednoho po druhém.
4 Pravděpodobnost
Zde si přiblížíme základní pojmy z teorie pravděpodobnosti. Náš způsob uvažování se ovšem
nebude zabývat současným pojetím teorie pravděpodobnosti, ale bude bližší klasickému
způsobu uvažování.
Jakémukoliv pokusu, jehož výsledek předem neznáme a ani neznáme přesně okolnosti, na
jakých výsledek závisí, říkáme náhodný pokus. Můžeme si typicky představit hod mincí,
vržení hrací kostkou, čekání na zítřejší počasí, apod. Každému z možných výsledků pokusu
(jevů) můžeme přiřadit pravděpodobnost. Velmi obecně (a nepřesně) uvažujeme
pravděpodobnost jevu jako číslo mezi nulou a jedničkou, ke kterému se bude blížit relativní
četnost jevu při častém opakování. Pro lepší představu: pokud budeme házet férovou mincí,
tak přibližně v polovině případů padne hlava a v polovině případů padne orel. Píšeme
P( X= panna)= P( X= orel )=

1
.
2

Pokud nějaký jev určitě nastane, má pravděpodobnost jedna, tedy například
P((X= panna)nebo(X= orel ))= 1.

Naopak, pokud nějaký jev určitě nenastane, má pravděpodobnost nula. Například
P((X ≠ panna)a zároveň( X≠ orel ))= 0.

Posledním nutným střípkem je výpočet pravděpodobnosti toho, že nastanou dva jevy zároveň.
Předpokládejme, že házíme dvěma férovými mincemi a vyloučíme možnost, že se mohou
navzájem srazit nebo jinak ovlivnit. Jaká je pravděpodobnost, že na obou z nich padne panna?
Odpověď nemusí být na první pohled zjevná. Když se podíváme na naší definici
pravděpodobnosti, tak by věc měla být trochu jasnější. Vzhledem k tomu, že se mince
neovlivňují, můžeme si simultánní hod dvěma mincemi představit jako hod jednou mincí
dvakrát za sebou. Během prvního hodu padne panna přibližně v jedné polovině případů. V
této části pokusů panna padne opět v jedné polovině případů. Pravděpodobnost dvou hlav by
tedy měla být 1/2× 1/2= 1/4 . Obecněji
2

2

P(( X1= panna) a zároveň( X2= panna))= P( X= panna) =

1
1
= ,
2
4

()

kde jsme popořadě označili hod první a druhou mincí jako X1 a X2 .
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5 Uvažování o skupinách podruhé
Nyní si představme, že máme laboratoř, do které nám soustavně chodí vzorky k otestování.
Vzorky vybíráme z populace s prevalencí p ∈ [0,1] . Prevalence je podíl pozitivních jedinců v
celé populaci. Vzorky chceme otestovat tak, že si vytvoříme jeden smíšený vzorek velikosti n ,
který analyzujeme. Pokud je pozitivní, otestujeme každý vzorek ze směsi zvlášť. V opačném
případě se jím již nezabýváme. Naší otázkou je: Jak optimálně zvolit velikost skupiny n v
závislosti na prevalenci p ?
To, co pro nás znamená optimální volba ještě upřesníme. Pouhým odhadem dokážeme
usoudit, že pokud bude prevalence velmi malá, tak se vyplatí velikosti skupin n volit vetší,
protože je velká šance, že se nám podaří velké množství vzorků vyřadit jako negativní jedním
pokusem. Na druhou stranu při velké prevalenci nám testo vání velké skupiny přidá téměř
jistě měření navíc a optimální bude analyzovat vzorky rovnou jednotlivě.
V dalším textu označíme X n náhodnou proměnnou počtu pozitivních vzorků ve skupině
velikosti n. Na základě skládání nezávislých jevů určíme pravděpodobnost toho, že ve výběru
dané velikosti nebude ani jeden pozitivní vzorek jako
P( Xn= 0)= P( X1= 0)n= (1− p)n .

Protože v daném výběru může nastat právě jedna z možností “ve výběru není ani jeden
pozitivní vzorek” a “ve výběru je alespoň jeden pozitivní vzorek”, můžeme spočítat

P( Xn= 0)+P(X n>0)= 1
a tedy
P( Xn>0)= 1− P(X n= 0)= 1−(1− p)n .

Pokud v dané skupině bude platit X n= 0 , pak provedeme Nn= 1 test. Pokud ale X n> 0 , potom
budeme muset provést Nn= 1+n testů. Při velkém počtu testování přibližně v ¿ případech
n
budeme potřebovat Nn= 1 testů a přibližně v 1−(1− p) případech budeme potřebovat
Nn= 1+n testů. Z toho určíme očekávaný počet testů jako

E(N n)= P(Xn= 0)× 1+P( Xn >0)× (n+1)= n+1− n(1− p)n.
Samotný očekávaný počet testů ale není vhodným měřítkem optimality, protože se jedná o
rostoucí funkci v argumentu n a tudíž nemůžeme porovnat očekávaný počet testů pro
jednotlivé velikosti skupin. Z toho důvodu zavedeme relativní náklady, které vyjadřují
relativní očekávaný počet testů na jeden vzorek
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r n=

E(Nn)
1
= 1+ − (1− p)n .
n
n

Pokud r n <1, tak je pro danou prevalenci skupinové testování se zvolenou velikostí skupiny n
výhodnější než testování jednotlivých vzorků. Optimální velikost skupiny bude taková, která
pro danou prevalenci

p

minimalizuje r n .

Ze článku 2. přikládáme graf chování r n pro jednotlivé prevalence a tabulku optimální volby

velikosti skupiny n včetně vyhodnocení relativních nákladů.
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V souladu s tím, co jsme předpokládali, vidíme, že optimální velikost skupiny n klesá s
rostoucí prevalencí p až po hraniční hodnotu p≈ 0.31 při které relativní náklady přesáhnou
hranici r n = 1 .
6 Závěr
Kromě výše uvedených teoretických úvah a několika myšlenek z teorie
pravděpodobnosti jsme se v rámci přednášky také zabývali problémy matematického
modelování. Diskutovali jsme o tom, zda jsou předpoklady našeho modelu splnitelné a jak
moc se reálná situace liší od naší představy. Také jsme se dotkli toho, jakým způsobem lze
odhadnout prevalenci v populaci, která v našich úvahách vystupuje jako známá proměnná.
7 Kontakt na autora
RNDr. Vladimír Švígler, Ph.D.
Katedra matematiky a NTIS, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
sviglerv@kma.zcu.cz

FUNKCIONÁLNÍ ROVNICE
Petr NEČESAL
1 Úvod
Funkcionální rovnice se objevují v nejrůznějších matematických soutěžích. Často jde
o hravé úlohy, které otestují vaši kreativitu a matematický vhled a kde lze uplatnit i dobrou
intuici. K úplnému vyřešení těchto úloh pak často vede hned několik různých cest.
2 Soutěžní úlohy
V této části se budeme věnovat některým úlohám z matematických soutěží, které byly
pořádány v různých koutech světa. V roce 1991 byla založena Japonská matematická
olympiáda. Následující první příklad je vybrán z finálového kola této olympiády z roku 2004
a je převzat z https://imomath.com.

a

Příklad 1: Najděte všechny funkce
platí

z

do

takové, že pro každá dvě reálná čísla

(1)
Nejprve ve funkcionální rovnici (1) zvolíme
platí

a tím dostáváme, že pro všechna reálná
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(2)
Odtud snadno získáme, že obor hodnot funkce
každé z
totiž dokážeme najít z
tak, že
. Potom platí

Poznamenejme, že pro

je množina všech reálných čísel . Pro
. Pro libovolné z
stačí volit

máme

, čímž dostaneme, že pro všechna reálná

(1) zvolme

. Nyní ve funkcionální rovnici
platí
(3)

Srovnáním (3) s (2) dále dostáváme, že
a tedy máme, že
. Dále díky platnosti
vztahu (3) pro všechna reálná dostáváme, že funkce je tzv. involucí. Poznamenejme, že
každá involutorní funkce je funkce prostá, její definiční obor je shodný s jejím oborem hodnot
a je stejná jako její inverzní funkce. Nyní do funkcionální rovnice (1) dosaďme
a
, čímž získáme, že pro všechna reálná platí
(4)

Dále pro

a

přejde funkcionální rovnice (1) do tvaru
(5)

pro všechna reálná . Nyní porovnáním (4) a (5) máme, že
čili
.
Závěrem ukážeme, že buď pro všechna reálná platí
nebo pro všechna reálná
platí
Sporem předpokládejme, že existují
a
taková, že platí
a
Dále ve funkcionální rovnici (1) volme
a
a
dostáváme tak
(6)
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Levá strana rovnice (6) je rovna buď
nebo
dostaneme, že
což je spor s předpokladem
získáme z (6), že
což je spor s předpokladem
má tedy právě dvě řešení, a to
a

. V prvním případě z rovnice (6)
. Ve druhém případě obdobně
. Zadaná funkcionální rovnice (1)

Mezinárodní matematická olympiáda (IMO) existuje již více než šedesát let. Následující
druhý příklad je vybrán z IMO pořádané v roce 1986 a je převzat z https://imomath.com.
Příklad 2: Najděte všechny funkce z
do
takové, že
z intervalu
platí
a pro všechna nezáporná a platí

, pro všechna

Do funkcionální rovnice nejprve dosadíme za
, čímž zjistíme, že funkce nabývá
jen nulové funkční hodnoty pro
. Poté do funkcionální rovnice dosadíme libovolné
z intervalu
a tím získáme, že
.
Filipínská matematická olympiáda (PMO) se poprvé konala v roce 1984. Následující
třetí příklad je vybrán z národního kola PMO z roku 2011 a je dostupný na https://pmo.ph.
Příklad 3: Najděte všechny funkce

z

do

takové, že pro každé reálné číslo

platí

.
Do funkcionální rovnice postupně dosazujeme
,
Nakonec zjistíme, že zadaná funkcionální rovnice nemá žádné řešení.

,

a

Holandská matematická olympiáda má již dlouholetou tradici. Poslední čtvrtý příklad je
vybrán z náročnějšího druhého kola této olympiády z roku 2001 a lze ho nalézt na internetové
adrese http://olympiads.win.tue.nl/nwo/opgaven/index.html.

a

Příklad 4: Mějme funkci
platí

z

do

takovou, že

a pro všechna reálná čísla

.
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Určete hodnotu

.

Do funkcionální rovnice nejprve dosadíme
a
, kde
je libovolné
přirozené číslo. Získáme tak rekurentní vztah
. Díky tomuto
vztahu již vyjádříme
. Zbývá určit hodnotu
. Nejprve dosadíme do funkcionální rovnice
a tím získáme, že
. Poté
do funkcionální rovnice dosadíme
a vyjádříme
Celkem tedy máme, že

3 Závěr
Začínajícím řešitelům funkcionálních rovnic doporučujeme článek (Calábek 2013), kde
jsou objasněné některé základní postupy a metody řešení funkcionálních rovnic. K dalšímu
studiu pak doporučujeme čtenáři knížku (Davidov 1984), která je vhodná pro středoškolské
studenty a dobře poslouží při přípravě na matematické olympiády a soutěže. Monografie
(Sahoo 2011) je pak vhodná pro pokročilejší řešitele funkcionálních rovnic.

4 Použitá literatura
CALÁBEK, P., ŠVRČEK, J.: Abeceda řešení funkcionálních rovnic.
MFI, 2013, roč. 22, č. 5, s. 321-329.
Dostupné na internetu: <http://mfi.upol.cz/files/2205/mfi_2205_321_329.pdf >.
DAVIDOV, L. Funkcionální rovnice. Praha: Mladá fronta, 1984.
Dostupné na internetu: <http://dml.cz/dmlcz/404099>.
SAHOO, P. K., KANNAPPAN, P. Introduction to Functional Equations.
CRC Press – Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2011. ISBN 978-1-4398-4111-2.
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DIRICHLETŮV PRINCIP, ÚLOHY O OBARVENÍ A POKRYTÍ
Jan Soukup
1 Dirichletův princip
Pod tímto názvem se skrývá jednoduché tvrzení: Nechť máme alespoň
holubníku o přihrádkách. Pak v některé přihrádce jsou alespoň dva holubi.
Případně trochu obecněji: Nechť máme alespoň
přihrádkách. Pak v některé přihrádce je alespoň
holubů.

holubů v

holubů v holubníku o

Tato jednoduchá věta má několik známých použití, jako například tvrzení, že musíte
vyndat alespoň
ponožek ze šuplíku pokud chcete mít jistotu, že z
párů vyndáte
alespoň jeden kompletní. Případně, že v Praze existují dva lidi se stejným počtem vlasů.
My si ukážeme další použití v matematických úlohách. Většina příkladů je převzata
z knihy (Herman a další, 2004).
1.1 Úlohy na rozjezd
1) Uvažme skupinu 2022 studentů, kde se někteří vzájemně kamarádí (pokud
kamarádí s , tak i kamarádí s ). Dokažte, že existují dva studenti se stejným počtem
kamarádů.
2) Dokažte, že v každém čtverci o rozměrech
existuje trojúhelník o obsahu 1 obsahující alespoň dva body.

, kde je zakresleno 101 bodů

1.2 lehké úlohy
3) Dokažte, že každé iracionální číslo obsahuje ve svém desítkovém zápisu alespoň dvě
číslice nekonečněkrát.
4) V rovině je dáno 5 bodů s celočíselnými souřadnicemi. Dokažte, že lze mezi nimi
vybrat aspoň 2 body tak, že střed jimi určené úsečky má celočíselné souřadnice.
5) Dokažte, že v každé skupině 121 přirozených čísel lze vybrat několik čísel jejichž
součet je dělitelný 121.
6) Po obvodu kruhu je zapsáno
přirozených čísel jejich součet je roven
Dokažte, že lze vybrat několik sousedních čísel jejichž součet je roven .
7) Pro přirozené číslo vybereme
čísel z množiny
vybraných číslech existují dvě různá čísla, taková, že jedno dělí druhé.
1.3 těžší úlohy
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.

. Ukažte že ve

8) Hrací plán na "člověče nezlob se" obsahuje 40 polí do kruhu. Kolik nejméně figurek
potřebujeme, abychom při jejich libovolném rozmístění a libovolném hodu kostkou, vždy
mohli nějakou figurku vyhodit (jinými slovy kolik figurek potřebujeme, aby pro každou
vzdálenost 1-6 jsme vždy našli dvě figurky v této vzdálenosti).
9) Pro každé přirozené číslo n najděte co největší přirozené číslo k takové, že z každé prvkové množiny lze vybrat podmnožin mající po dvou neprázdný průnik.
10) Součet
různých přirozených čísel je menší než
že součet některých dvou z nich je roven
.

. Dokažte,

11) Dokažte, že v každé posloupnosti 101 přirozených čísel lze vybrat rostoucí nebo
klesající pod-posloupnost délky 11 (tedy podposloupnost
takovou, že
nebo
.
2 Úlohy o obarvení a pokrytí
Jeden z jednoduše formulovatelných nevyřešených problémů se dá formulovat takto:
Jaký je nejmenší možný počet barev potřebný na obarvení roviny, tak aby každé dva
body ve vzdálenosti 1cm byli obarveny různou barvou? Nazvěme tento počet chromatické
číslo roviny. Poměrně jednoduše se najde obarvení pomocí sedmi barev ukazující, že 7 barev
stačí. A také se dá najít 10 bodů v rovině které nejdou obarvit třemi barvami. V posledních
letech se podařilo najít řádově stovky bodů, které nejdou obarvit čtyřmi barvami. Tedy
správná odpověď je buď 5,6, nebo 7.
My se budeme zabývat jednoduššími ale podobnými problémy.
2.1 lehké úlohy
12) Každý bod v rovině je buď červený, nebo modrý. Dokažte, že pro aspoň jednu z
těchto barev platí, že pro každé
existují dva body dané barvy, jejichž vzdálenost je .
13) Každý bod v rovině je obarven jednou ze tří barev. Dokažte, že existují dva stejně
obarvené body o vzdálenosti 1.
14) Každý bod v rovině je buď červený, nebo modrý. Dokažte, že existuje obdélník,
jehož vrcholy jsou téže barvy.
15) Každý bod v rovině je buď červený, nebo modrý. Dokažte, že existuje rovnostranný
trojúhelník, jehož vrcholy jsou téže barvy.
16) Dokažte, že šachovnice

nelze beze zbytku pokrýt 25 dlaždicemi

následujícího tvaru:
17) Dokažte, že šachovnice
dlaždicemi o rozměrech
.

nelze beze zbytku pokrýt obdélníkovými
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18) Z šachovnice

je vyříznuté jedno pole. Rozhodněte, zda jde vydláždit

kostkami typu:
2.2 těžší úlohy
19) Rozhodněte, zda je možné obarvit pole šachovnice
dvěma barvami,
tak aby pole souměrně sdružená podle středu šachovnice měla opačnou barvu a v libovolné
řádku a sloupci byl stejný počet polí obou barev.
20) Uvažujme čtvercovou síť složenou z
jednotkových čtverečků.
Kolika způsoby lze obarvit vrcholy těchto čtverečků (tj. celkem
vrcholů) červenou a
modrou barvou tak, aby každý jednotkový čtvereček měl dva vrcholy červené a dva modré?
3 Použitá literatura
HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh II. 3.
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3569-2.
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DIOFANTICKÉ ROVNICE – METODY ŘEŠENÍ
Jan Soukup
1 Úvod
Asi neslavnější příklad diofantické rovnice se objevil ve Velké Fermatově větě, která
říká že neexistují celá kladná čísla
a n, kde
, pro která
. Diofantické
rovnice jsou rovnice, kde hledáme řešení v celých (případně přirozených) číslech. Velkou
Fermatovu větu si sice nedokážeme, ale podíváme se na řešení různých podobných problémů.
Většina příkladů je převzata z knihy (Herman a další, 2001). Budeme vždy
předpokládat
a
.
2 Rozklad na součin
Pokud se daná rovnice dá hezky upravit na součin, může nám to mnohé napovědět.
Pokud je navíc na jedné straně prvočíslo nebo nějaké konkrétní číslo, pak rovnou známe
všechny jeho rozklady a máme skoro vyhráno. Rozklad se může hodit i jindy, pokud o
činitelích víme, že jsou nesoudělné.
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Najděte všechna řešení:
1.

je prvočíslo

, kde

2.
3.

, kde

je prvočíslo

4.
3 Počítání modulo
Další metoda je užitečná, pokud tušíme, že zadaná rovnice nemá řešení. Pokud totiž
ukážeme, že daná rovnice nemá řešení nějaké modulo, tak zřejmě nemůže mít ani obecné
řešení.
Obecně je vhodné vhodné se na rovnici podívat modulo nějaké číslo, po kterém některé
členy dávají jenom některé zbytky (tak aby možné zbytky "nalevo" byly různé od těch
"napravo"). Volba vhodných modulů nicméně vyžaduje cvik.
Najděte všechna řešení:
1.
2.
3.
4.
4 Užití nerovností
Jednoduchým odhadem pomocí nerovností můžeme leckdy zmenšit definiční obor
proměnných v rovnici a zbylé možnosti dopočítat ručně. Nejjednodušší přístup je dokázat, že
pro nějakou proměnou

platí

nemůže platit

. K tomu se někdy může hodit pozorování, že nikdy
.

Najděte všechna řešení:
1.
2.
3.
5 Použitá literatura
HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh I. 2.
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001 dotisk. ISBN 80-210-1202-1.
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PŘÍKLADY Z MATEMATICKÝCH OLYMPIÁD NA ROVNOSTI,
NEROVNOSTI A POSLOUPNOSTI
Petr TOMICZEK
1 Úvod
Úlohy z předchozích ročníků mezinárodních matematických olympiád jistě poskytují
mnoho inspirace a nápadů, jak přistupovat k jednotlivým typům problémů. V tomto příspěvku
se věnujeme úlohám na rovnosti, nerovnosti a posloupnosti. Příklady na rovnosti a nerovnosti
mají obtížnost vhodnou pro mladší zájemce o matematiku. Rovnosti jsou především řešeny
v oboru celých a racionálních čísel. Zařazeny jsou zde také úlohy využívající pojem zbytkové
třídy (modulo). Jednotlivé podkapitoly v nerovnostech jsou věnovány úlohám s absolutní hodnotou, nerovnostem mezi aritmetickým, geometrickým a harmonickým průměrem. Příklady
na posloupnosti již vyžadují hlubší znalosti základních pojmů z matematiky, např. limity
posloupnosti, proto jsou vhodné pro zkušené řešitele matematických olympiád.

2 Rovnosti
Příklad 2.1 : (New York 1977)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici 2x + 1 = y2.
Řešení: Z nerovnosti 0 < 2x = y2 – 1 vyplývá pro x, y ∈ Z, že 2x = y2 − 1 ≥ 3 a x > 1.
Tedy 2x + 1 je liché číslo a y je také liché. Pak y = 2k + 1, k ∈ Z a 2x + 1 = (2k + 1)2, odtud
2x−2 = (k + 1)k. Tato rovnost nastane pouze pro k = 1, neboli x = 3, y = 3.
Příklad 2.2 : (Rumunsko 1981)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici x6 + 3x3 + 1 = y4.
Řešení: Substitucí z = x3 přejdeme ke kvadratické rovnici z2 +3z+1−y4 = 0, pro jejíž
diskriminant musí platit D = 5 + 4y4 = n2, n ∈ N, abychom dostali řešení v celých číslech.
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Položíme m = 2y2, pak n2 = m2 + 5 a n ≥ m + 1, tedy m2 + 5 ≥ (m + 1)2 = m2 + 2m + 1. Odtud
plyne 2 ≥ m = 2y2, tudíž 1 ≥ |y|. Pro y = 0 řešení neexistuje, pro y = ±1 je x = 0.
Příklad 2.3 : (Jugoslávie 1974)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici x2 + xy + y2 = x2y2.
Řešení: Díky symetrii příkladu můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že y=ax, |a| ≥ 1.
Potom x2(1 + a + a2) = a2x4 a x2 = 1/a2+1/a+1 ≤ 3, odtud pro x = −1, je y = 1, pro x = 0, je
y = 0, pro x = 1, je y = −1.
Příklad 2.4 : (NDR 1974)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici (x + 2)4 − x4 = y3.
Řešení: Výpočtem dostaneme 8(x3 + 2(x + 1)2 + x2) = y3, tudíž y je sudé a položíme y = 2k,
k ∈ Z. Pak x3 + 2(x + 1)2 + x2 = k3. Odtud vyplývá, že k ≥ x + 1. Pro k = x + 1 platí x3 + 2(x +
1)2 + x2 = x3 +3x2 +3x+1, tedy x = −1, y = 0. Pro k ≥ x+2 musí platit x3 +2(x+1)2 +x2 ≥ x3
+6x2 +12x+8, neboli 0 ≥ 3x2 + 8x + 6, což nikdy nenastane.
Příklad 2.5 : (NDR 1970)
Dokažte, že pro lichá čísla a, b, c ∈ Z rovnice ax2 + bx + c = 0 nemá řešení v Q.
Řešení: Aby kořeny kvadratické rovnice byly racionální čísla, tak pro její diskriminant musí
platit D = b2 −4ac = n2, n ∈ N∪{0} . Z lichosti čísel a, b, c a rovnosti b2 −4ac = n2 plyne, že
i n je liché číslo.
Položíme a = 2a1 +1, b = 2b1 +1, c = 2c1 +1, n = 2n1 +1, potom 4b12 +4b1 +1−4(4a1c1
+2a1 +2c1 +1) = 4n12 + 4n1 + 1 a b12 + b1 − (4a1c1 + 2a1 + 2c1 + 1) = n12 + n1. Jelikož b12 + b1 i
n12 + n1 jsou sudá čísla, tak číslo na levé straně v poslední rovnosti je liché a vpravo sudé, což
je spor s předpokladem, že kořeny rovnice jsou racionální čísla a rovnice tedy nemá řešení.
Příklad 2.6 : (NDR 1973)
Pro x ∈ Z řešte rovnici x(x + 1)(x + 7)(x + 8) = y2.
Řešení: Substitucí z = x + 4 přejdeme k rovnici (z2 − 16)(z2 − 9) = y2. Pro z = 0 je y = ±12,
pro z = ±3, z = ±4 je y = 0, pro z = ±5, je y = ±12. Pro z = ±1, ±2 řešení v celých číslech
neexistuje.
Zbývá uvažovat |z| ≥ 6. Pak z4 − 25z2 + 144 = y2 = (z2 − 12)2 − z2. Tedy (z2 − 12)2 ≥ y2
a y2 > (z2 − 13)2 = z4 − 25z2 + 144 − (z2 − 25), nebot’ (z2 − 25) > 0 pro |z| ≥ 6. Další řešení
tudíž neexistují.
Příklad 2.7 : (Bulharsko 1983)
Dokažte, že rovnice x3 + 3y3 + 9z3 − 9xyz = 0 má v Q pouze triviální řešení.
Řešení: Nejdříve budeme předpokládat, že čísla x, y, z jsou celá, nenulová a nemají
společného dělitele d (jinak tímto číslem můžeme rovnici vydělit). Dokážeme, že všechna
čísla x, y, z jsou dělitelná třemi, což bude spor.
54

Platí x3 = −3(y3 + 3z3 − 3xyz) ⇒ x = 3x1, x1 ∈ Z ⇒ 3 · 9x13 = 3(9x1yz − 3z3 − y3) ⇒ y = 3y1,
y1 ∈ Z ⇒ 9x13 = 27x1y1z − 3z3 − 27y13 ⇒ z = 3z1, z1 ∈ Z, což je spor.
Nyní budeme předpokládat, že x, y, z lze zapsat ve tvaru zlomků x = px/qx , y = py/qy, z
= pz/qz . Potom po úpravách dostaneme (pxqyqz)3 + 3(pyqxqz)3 + 9(pzqxqy)3 − 9(pxqyqz pyqxqz
pzqxqy)3 = 0 ⇒ xc3 + 3yc3 + 9zc3 − 9xcyczc = 0, kde xc = pxqyqz atd. a xc, yc, zc jsou celá čísla,
což opět povede ke sporu, stejně jako v první části důkazu.

V dalších příkladech použijeme následující jednoduché tvrzení.
Věta 2.1 : (modulo 4)
Necht’ x ∈ Z, pak při dělení x2 číslem 4 jsou zbytky pouze 0, když x je sudé, a 1, když x je
liché.
Píšeme x2|mod 4 ≡ 0 (x sudé), x2| mod 4 ≡ 1 (x liché). Podobně x4|mod 16 ≡ 0 (x sudé), x4| mod 16 ≡ 1
(x liché).
Příklad 2.11 : (ČSSR 1976)
Pro x, y, z ∈ Z řešte rovnici x2 + y2 = 3z2.
Řešení: Triviální řešení x = 0, y = 0, z = 0 je zřejmé.
Bez újmy na obecnosti můžeme tedy předpokládat, že x, y, z jsou nesoudělná čísla a alespoň
jedno je nenulové. Podle předchozího trzení 2.1 platí (x2 + y2)|mod 4 ≡ 0 nebo 1 nebo 2 a
3z2|mod 4 ≡ 0 nebo 3. Odtud dostaneme (x2 + y2)|mod 4 ≡ 0 a 3z2|mod 4 ≡ 0, což nastane pouze v
případě, že všechna čísla x, y, z jsou sudá. Dostali jsme spor s předpokladem nesoudělnosti.
Úloha tedy nemá netriviální řešení.
Příklad 2.12 : (USA 1976)
Pro x, y, z ∈ Z řešte rovnici x2 + y2 + z2 = x2y2.
Řešení: Opět úloha má triviální řešení x = 0, y = 0, z = 0. Zároveň podle tvrzení 2.1 bud’ a)
x2y2| mod 4 ≡ 1 nebo b) x2y2| mod 4 ≡ 0.
ad a) Nyní x, y jsou liché, pak i z je liché a x2 + y2 + z2 |mod 4 ≡ 3. Tedy možnost a)
nenastane.
ad b) Necht’ x je sudé, y je liché, pak z je též liché a x2 + y2 + z2 |mod ≡ 2, což opět nelze.
(Analogicky y je sudé, x je liché). Zbývá možnost x je sudé, y je sudé, pak i z je sudé. Potom
x = 2x1, y = 2y1, z = 2z1 a x12 + y12 + z12 = 4x12y12. Odtud x12 + y12 + z12 |mod 4 ≡ 4x12y12| mod 4 ≡
0, což nastane pouze v případě, že x1, y1, z1 jsou sudá čísla atd. Čísla x, y, z jsou tedy dělitelná
libovolnou mocninou čísla 2, tato situace nastane pouze pro x = 0, y = 0, z = 0.
Příklad 2.13 : (USA 1979)
V celých číslech řešte rovnici x14 + x24 + . . . + x144 = 1599.
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Řešení: Platí x4|mod 16 ≡ 0 nebo x4|mod 16 ≡ 1. Tedy (x14 + x24 + . . . + x144)|mod 16 ≤ 14 a zároveň
1599 mod 4 ≡ 15, což nelze. Proto úloha nemá řešení.

3 Nerovnosti
3.1 Nerovnosti s absolutní hodnotou
Příklad 3.1: (Jugoslávie 1972)
Máme reálné číslo M a matice reálných čísel (aij)i,j=1n splňuje nerovnost

pro libovolné xi ∈ {−1, 1}. Dokažte, že pak platí
Řešení: Každé z čísel xi nabývá dvou hodnot, proto také

Označíme

Pro Si platí

Příklad 3.2 : (Bulharsko 1982)
Dokažte, že pro čísla a1, a2, . . . an ∈ [0, 2], n ≥ 2 platí nerovnost

Pro jaké hodnoty nastane rovnost?
Řešení: Zřejmě platí |ai − aj| = |aj − ai| a můžeme předpokládat, že a1 ≤ a2 ≤ . . . ≤ an, pak
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Součet S bude maximální, pokud ai = 2 pro i takové, že 2i − n − 1 > 0 a ai = 0 pro i splňující
2i − n − 1 < 0 .

Tedy pro n sudé a pro a1 = . . . = an/2= 0, an/2+1 = . . . = an = 2 nastane rovnost.
3.2 Nerovnosti mezi průměry
Příklad 3.6 :
Dokažte, že pro trojici kladných čísel a, b, c , platí nerovnost (a + b)(a + c)(b + c) ≥ 8abc .
Kdy nastane rovnost?
Řešení: Podle (GA) nerovnosti je (a+b)/2 ≥ √ab, tudíž (a+b)(a+c)(b+c) ≥ 2√ab 2√ac 2√bc =
8abc, což jsem měli dokázat. Rovnost nastane pouze v případě, kdy a = b = c .
Příklad 3.7 : (17.ročník MO kat. A)
Dokažte, že pro trojici nezáporných čísel a, b, c , platí nerovnost a(a − √bc) + b(b − √ac) +
c(c −√ab) ≥ 0 .
Řešení: Podle (GA) nerovnosti je √ab ≤ (a+b)/2 , tudíž a(a−√bc) + b(b−√ac) + c(c−√ab) ≥
a(a−b+2c ) + b(b−a+2c ) + c(c−a+2b ) = 1/2 ((a−b)2 + (b−c)2 + (a−c)2) ≥ 0 .
Příklad 3.8 :
Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo n , platí nerovnost

Řešení: Platí 1 + 2 + . . . + n = n(n+1)/2 , pak

Poznámka: Lze to dokázat i matematickou indukcí a binomickou větou.
Příklad 3.9 : (NewYork 75)
Dokažte, že pro dvě libovolná různá kladná čísla a, b platí nerovnosti
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Řešení: Označíme A = (a+b)/2 a G =√ab , pak

4 Posloupnosti
Příklad 4.1: (Jugoslávie 1976)

Řešení: Upravíme

Základním pojmem při vyšetřování chování posloupnosti je následující pojem limity.
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Příklad 4.2: (USA 1974)
Vypočítejte

Řešení: Platí

Příklad 4.3: (Finsko 1980)
Máme pevné n ∈ N, položíme a0 = ½, ak = ak-1 = 1/n (ak-1)2 . Dokažte, že platí

Řešení: Odhadneme rozdíl

Po sečtení dostaneme

Odtud vyplývá nerovnost an < 1. Zároveň tak dostáváme

Příklad 4.4: (Anglie 1980)
Nechť an+1 = 2n – 3 an , n ∈ N0 . Pro které hodnoty a0 je tato posloupnost rostoucí?
Řešení: Upravíme

Odtud vyplývá, že posloupnost (an) je rostoucí pouze pro a0 = 1/5.
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5 Závěr
Řešit příklady z matematických olympiád je jistě dobrou přípravou pro naše talentované
studenty. Získané znalosti jim budou sloužit při řešení soutěžních úloh z matematiky, ale také
jim umožní lépe se orientovat v obtížnějších kapitolách matematiky. Přeji všem, aby se jim
matematika stále líbila a dařilo se jim nacházet i jiná originální řešení předložených úloh.
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