
TEMATICKÉ OKRUHY K SSZ 

obor Matematika se zaměřením na vzdělávání 

 

ALGEBRA  

1. Relace                                                                                                                                
Základní poznatky o množinách (základní množinové operace, potenční množina), 
kartézský součin, binární relace, znázorňování relaci, vlastnosti relací a jejich určování 
v grafu relace, inverzní relace, složená relace, ekvivalence, rozklad množiny, 
faktorová množina, uspořádání, uspořádané množiny, Hasseův diagram, zobrazení, 
typy zobrazení, inverzní zobrazení, složené zobrazené. 

 
2. Operace, základní algebraické struktury s jednou a dvěma binárními operacemi               

Binární operace, Cayleyho tabulka, vlastnosti operací, definice algebraických struktur, 
příklady algebraických struktur, základní vztahy mezi strukturami, grupa, okruh, obor 
integrity, těleso, příklady 

 
3. Vektorové prostory, konečně generované vektorové prostory                                  

Definice a příklady vektorových prostorů a jejich podprostorů, lineární kombinace 
vektorů, systém generátorů vektorového prostoru, lineární obal, lineární závislost a 
nezávislost vektorů, báze, Steinitzova věta o výměně a její důsledky, dimenze 

 
4. Vektorové prostory se skalárním součinem                                                                  

Definice, norma vektoru, ortogonalita vektorů, ortonormální (resp. ortogonální) 
skupina vektorů, konstrukce ortonormální (resp. ortogonální báze, ortogonalita 
vektorů a vektorového prostoru, ortogonální doplněk. 

 
5. Matice, determinanty                                                                                                            

Hodnost, úpravy neměnící hodnost matice, transponovaná matice, regulární (resp. 
singulární) matice, inverzní matice – vypočet, pořadí, základní věty pro vypočet 
determinantu, subdeterminant, doplněk prvku v determinantu, věta o rozvoji 
determinantu, věta o násobení determinantů, užití determinantů. 

 
6. Soustavy lineárních rovnic                                                                                                  

Homogenní a nehomogenní soustava, Frobeniova věta, homogenní soustavy, diskuse 
řešitelnosti, řešeni nehomogenní soustavy, diskuze řešitelnosti, Cramerovo pravidlo, 
maticový zápis soustavy lineárních rovnic, řešení pomocí inverzní matice 

 
7. Přirozená, celá, racionální čísla, těleso komplexní čísel                                                 

Princip matematické indukce, poziční soustavy, konstrukce tělesa komplexích čísel, 
geometricky model tělesa komplexních čísel (Gaussova rovina), algebraický a 
goniometrický tvar komplexních čísel, Moivreova věta 

 



8. Dělitelnost v oboru integrity celých čísel                                                                           
Základní vlastnosti relace dělitelnosti, věta o dělení se zbytkem, největší společný 
dělitel, nejmenší společný násobek, Eukleidův algoritmus a jeho užití, tzv. prvočíselná 
vlastnost, základní věta aritmetiky, vyhledávaní prvočísel, Eratosthenovo síto, kriteria 
dělitelnosti, relace kongruence v Z, úpravy kongruencí, lineární neurčité rovnice 
(diofantické rovnice). 
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GEOMETRIE  

1.  Afinní bodový prostor                                                                                                                        

Definice afinního bodového prostoru. Afinní souřadnice bodů. Afinní bodové podprostory a 

jejich určení, parametrické a neparametrické rovnice podprostorů. Zejména nadrovina, čím 

může být určena, její parametrické rovnice a neparametrická rovnice. Rovnice přímky a 

roviny s ohledem na dimenzi prostoru, jehož jsou podprostorem, hlavně v A₂ a A₃. Rovnice 

polopřímky, úsečky, poloroviny, poloprostoru.                                                                          

Vzájemná poloha bodových podprostorů, existence jednotlivých poloh v závislosti na dimenzi 

prostoru, jehož jsou podprostorem (např. mimoběžné přímky), určování vzájemných poloh 

podprostorů vyjádřených rovnicemi. Svazky nadrovin.  

2.  Eukleidovský prostor                                                                                                                     

Vektorový prostor se skalárním součinem, vlastnosti skalárního součinu, Cauchyova 

nerovnost, vektorový součin, smíšený součin, objem rovnoběžnostěnu, Kartézská soustava 

souřadná, vzdálenost dvou podprostorů v En  objem  simplexu v En, transformace kartézské 

soustavy souřadné. 

3.  Kuželosečky a kvadriky                                                                                                                     

Ohnisková definice kuželosečky, konstrukce kuželosečky z daných prvků, uvedení rovnice 

kuželosečky na základní tvar pomocí otočení a posunutí, vzájemná poloha přímky a 

kuželosečky, střed kuželosečky, singulární body, singulární kuželosečky, tečna, asymptoty 

kuželosečky, sdružené směry a sdružené průměry, osy a vrcholy kuželosečky, metrická 

klasifikace kuželoseček.                                                                                                               

Kvadratické plochy a jejich vlastnosti vyplývající ze základních rovnic, průsečík přímky 



s kvadrikou, střed kvadriky, příklady singulárních kvadrik, tečná rovina kvadriky, základní 

vlastnosti elipsoidů, hyperboloidů, paraboloidů, kuželové a válcové plochy.  
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MATEMATICKÁ ANALÝZA 

1. Reálná funkce jedné proměnné                                                                                                           
Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot. Prostá funkce. Operace s funkcemi. Základní 
vlastnosti funkcí: rovnost dvou funkcí, sudost, lichost, periodičnost, monotonie v množině, 
omezenost (shora, zdola) v množině, extrém (ostrý extrém) v množině, konvexnost a 
konkávnost v množině, inflexe. 

2. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné                                                                                           
Definice a vlastnosti pojmů: limita, spojitost a derivace funkce v bodě. Věty o funkcích 
spojitých na intervalu a jejich důsledky. Věty o přírůstku funkce (o střední hodnotě) a jejich 
důsledky.  

3. Primitivní funkce                                                                                                                               
Primitivní funkce k dané funkci a její základní vlastnosti. Metoda integrace per partes a 
metoda substituce. Integrace racionálních lomených funkcí.  

4. Riemannův integrál fce jedné proměnné                                                                                    
Vybudování pojmů horní a dolní (Riemannův) integrál, Riemannův integrál. Užití primitivní 
funkce k výpočtu Riemannova integrálu.  

5. Diferenciální počet funkcí dvou proměnných                                                                                    
Pojem funkce dvou proměnných. Spojitost, limita, parciální derivace, derivace ve směru. 
Lokální  extrém funkce.  

6. Posloupnosti a řady reálných čísel                                                                                                      
Pojem posloupnosti reálných čísel. Limita posloupnosti. Posloupnost vybraná z dané 
posloupnosti. Hromadný bod posloupnosti. Pojem nekonečné číselné řady, konvergence, 
součet řady. Řady s nezápornými členy, základní kritéria konvergence.  

7. Elementární funkce                                                                                                                                
Definice funkce konstantní, funkce identické, funkce k-tá mocnina pro k přirozené a k celé 



záporné, funkce  n-tá odmocnina pro n ≥ 2přirozené, funkce exp, ln, expa, loga pro a > 0,            
a ≠ 1, funkce obecná mocnina (pro reálný exponent), funkce goniometrické a cyklometrické. 
Polynomy a racionální funkce. Vlastnosti těchto funkcí.  

8. Obyčejné diferenciální rovnice.                                                                                                            
Pojem obyčejné diferenciální rovnice. Řešení diferenciálních rovnic 1. řádu se 
separovatelnými proměnnými a lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu.  
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