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Výrazy I 



Výrazy 
 

Algebraický výraz je smysluplný matematický 

zápis, který je vytvořený z čísel, proměnných, 

závorek a matematických operačních znaků 

(plus, mínus, krát, děleno, aj.).  

Pojmem proměnná označujeme libovolné 

písmeno, které zastupuje čísla z určitého 

číselného oboru.  

Tento obor nazýváme obor proměnné.  



Výrazy 
 

Konkrétní čísla, která se objevují ve výrazech, 

označujeme jako konstanty. 

Jestliže daný algebraický výraz neobsahuje 

odmocniny, nazývá se racionální algebraický 

výraz.  

Výraz s odmocninami se nazývá iracionální 

algebraický výraz. 



Výrazy 
Kromě oboru proměnné zavádíme také definiční 
obor proměnné.  

Do definičního oboru proměnné patří jen taková 
čísla, pro které daný výraz má smysl.  

To znamená, že po dosazení libovolného čísla z 
definičního oboru proměnné nenastane 
nepřípustná operace (např. dělení nulou, 
odmocňování záporného čísla, atd.). 

Do definičního oboru výrazu s více proměnnými 
patří jen taková čísla, pro která má daný výraz 
smysl.  



Výrazy 
Pokud není v zadání úlohy obor proměnné 
uveden, bereme do úvahy ten nejobecnější 
možný (obvykle se jedná o obor reálných 
čísel). Z tohoto oboru vynecháme ty hodnoty, 
pro které výraz nemá smysl, a tím dostaneme 
definiční obor proměnné. 

Hodnotou výrazu pro dané hodnoty 
proměnných rozumíme výsledek získaný po 
dosazení daných hodnot z definičního oboru 
za všechny proměnné a provedení veškerých 
operací.  

 



Výrazy 
Mnohočlenem (polynomem) 𝑛 -tého stupně 
rozumíme algebraický výraz ve tvaru: 

𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2+. . . +𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎0, 

kde 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑎𝑛 ≠ 0.  

Reálná čísla 𝑎𝑛, 𝑎𝑛−1,  … , 𝑎1, 𝑎0  nazýváme 
koeficienty mnohočlenu,  

𝑥 je proměnná,  

𝑛 je stupeň mnohočlenu,  

jednotlivé sčítance 𝑎𝑘𝑥𝑘  nazýváme členy 
mnohočlenu. 



Výrazy 
Stupeň mnohočlenu odpovídá nejvyššímu 
exponentu proměnné v mnohočlenu.  

Většinou používáme pro zápis mnohočlenů 
sestupné uspořádání. 

• Člen 1. stupně (tj. výraz 𝑎1𝑥1 ) se nazývá 
lineární. 

• Člen 2. stupně (tj. výraz 𝑎2𝑥2 ) se nazývá 
kvadratický. 

• Člen 3. stupně (tj. výraz 𝑎3𝑥3 ) se nazývá 
kubický. 

 



Výrazy 
 

Mnohočlen s jedním členem označujeme jako 

jednočlen, se dvěma členy jako dvojčlen, se 

třemi členy jako trojčlen, atd. 

Např. 2𝑥2 + 5𝑥 − 3 je kvadratický trojčlen, tj. je 

to mnohočlen 2. stupně.  

Koeficient u kvadratického členu je 2 , 

koeficient u lineárního členu je 5 . Absolutní 

člen je roven −3.  



Výrazy 
Součet dvou mnohočlenů vypočítáme tak, že 
sečteme jednotlivé koeficienty u odpovídají-
cích si členů těchto mnohočlenů (přičemž 
některé koeficienty můžou být rovny nule).  

Rozdíl dvou mnohočlenů vypočítáme tak, že 
určíme součet prvního mnohočlenu a 
opačného mnohočlenu ke druhému 
mnohočlenu. 

Opačný mnohočlen k danému mnohočlenu je 
mnohočlen, který má tytéž členy, ale s 
opačnými znaménky. 

 



Výrazy 
Součin dvou mnohočlenů vypočítáme tak, že 

každý člen prvního mnohočlenu vynásobíme 

každým členem druhého mnohočlenu a 

všechny tyto součiny sečteme.  

 

Např.  

𝑎 + 𝑏 𝑐 + 𝑑 = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 

 



Výrazy 
Příklad: Určete kvadratický člen součinu:  

𝑥4 − 3𝑥2 − 𝑥 + 1 4𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 − 2  

 

Řešení: Na kvadratickém členu se podílejí pouze 

součiny kvadratického a absolutního členu, resp. 

dvou lineárních členů. V tomto případě tedy: 

 

−3𝑥2 ∙ −2 + −𝑥 ∙ 𝑥 + 1 ∙ 𝑥2 = 6𝑥2. 



Citace: 
Příklady a formulace definic jsou vlastní, pouze 

tematicky vycházejí z následující učebnice: 

 

BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Matematika pro 

gymnázia: základní poznatky. 3., upr. vyd. 

Praha: Prometheus, 2001, 178 s. Učebnice pro 

střední školy (Prometheus). ISBN 978-807-1961-

468.  

 


