
MATA – p řednáška 1 

 

Výroková logika se zabývá výroky.  

Výroková logika je vyjadřovací prostředek matematiky  

Výrok je každá dobře srozumitelná oznamovací věta, u které má smysl ptát se, 
zda je pravdivá nebo nepravdivá. 

Označování výroků- malými písmeny latinské abecedy. např. a, b, c, … p, q, … 

 

Příklad 1: 

Rozhodněte, zda uvedené věty jsou nebo nejsou výroky: 

• Venku prší. 
• Přirozené číslo pět je liché číslo. 
• Bude zítra pršet? 
• HTML je programovací jazyk. 
• Tři plus čtyři se rovná osm. 
• Na Marsu existuje život. 
• Honza je vysoký. 
• Britney Spears je dobrá zpěvačka. 
• Dnes se učím matematiku. 
• Zítra se budu učit matematiku. 
• Ó palmy, přeneste svůj rovník nad Vltavu! 
• Číslo 13 je sudé. 
• Je číslo 12 sudé? 
• Týden má sedm dní. 
• Měsíc má 35 dní. 
• Některé trojúhelníky jsou pravoúhlé. 
• Všechny trojúhelníky nejsou pravoúhlé. 
• Některé trojúhelníky nejsou pravoúhlé. 

• 3 5 8x + =  

• 2 7 15+ <  



• 3 2 18y y− ≤ +  

• Pro všechna reálná čísla a, b platí ( )2 2 22a b a ab b+ = + + . 

• 12. února 2013 udělám zkoušku z MATY. 
• Udělám zkoušku z MATY. 
• Iveta z druhého ročníku oboru MF je nejhezčí dívka na škole. 
• Přestal jsem kouřit. 
• Číslo 11 je prvočíslo. 
• Součet velikostí vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180° . 
• Podej mi tužku, prosím. 
• Kdy přijedeš? 

 
 

Pravdivostní hodnota výroku: dvouhodnotová funkce, definovaná na množině 
všech výroků: 

- pravdivý výrok má pravdivostní hodnotu 1 (zápis ( ) 1ph a = ), 

- nepravdivý výrok má pravdivostní hodnotu 0 (zápis ( ) 0ph b = ). 

 
Příklad 2: 

• a: 2 + 6 = 8, ph(a) = 1 
• b: Dnes 26.9.2012 je pátek. ph(b) = 0 

 

Negace výroku je výrok, který má opačnou pravdivostní hodnotu, než výrok 
daný. 
Tedy: Je-li daný výrok pravdivý, je jeho negace nepravdivá. Je-li daný výrok 
nepravdivý, je jeho negace pravdivá. 
Nejjednodušší způsob vytvoření negace: Před daný výrok předřadíme slovní 
spojení Není pravda, že …. 
Většinou chceme, aby negace výroku měla vypovídací hodnotu. To znamená, že 
se při tvorbě negací musíme obejít bez těchto slov. 
Označení: značíme-li daný výrok symbolem a , značíme jeho negaci symbolem 

a¬  (čteme „negace a“).  
Hovoří-li daný výrok o určitých možnostech, musí jeho negace zahrnovat 
všechny možnosti zbývající. 
 
 



Příklad 3: 
 
Daný výrok Jeho negace 

Venku prší. Venku neprší. (Není pravda, že venku 
prší.) 

Číslo 11 není prvočíslo. (Není pravda, že číslo 11 není 
prvočíslo.) Číslo 11 je prvočíslo. 

Praha je větší než Brno. Praha je menší nebo stejně velká jako 
Brno. 

Všichni čtyři poběžíme společně. Co je správně? 

Poběžíme každý zvlášť. 

Všichni čtyři nepoběžíme společně. 

Tento svetr je černý. Co je správně? 

Tento svetr je bílý. 

Tento svetr není černý. 

Karel a Honza poběží společně. Co je správně? 

Karel a Honza nepoběží společně. 

Karel a Honza poběží každý zvlášť. 

Každý čtyřúhelník je čtverec. Co je správně? 

Žádný čtyřúhelník není čtverec. 

Některé čtyřúhelníky nejsou čtverce.  

Některé čtyřúhelníky jsou čtverce. Co je správně? 

Některé čtyřúhelníky nejsou čtverce. 

Žádný čtyřúhelník není čtverec. 

 

 



Výroky o počtech prvků množin a jejich negace, znázornění na číselné ose 

 

Příklad 4: 

Daný výrok Jeho negace 

Aspoň 5 studentů pojede na výlet.  

V Českých Budějovicích bydlí nejvýše 
12 studentů. 

 

Maximálně 3 týmy zatím nevyhrály.  

Nejméně 5 týmů vyhrálo na půdě 
soupeře. 

 

Právě 5 závodníků překonalo daný 
limit. 

 

Přesně 7 žáků do školy dojíždí.  

Všichni žáci postoupili do vyšší třídy.  

 

a  a¬  
Každý prvek množiny M má 

danou vlastnost 
Aspoň jeden prvek množiny M 

nemá danou vlastnost 
Aspoň jeden prvek množiny M 

má danou vlastnost. 
Žádný prvek množiny M nemá 

danou vlastnost. 
Množina M má aspoň k prvků. Množina M má nejvýše k – 1 

prvků. 
Množina M má nejvýše k prvků. Množina M má aspoň k + 1 

prvků. 
Množina M má právě k prvků. Množina M má nejvýše k – 1 

nebo aspoň k + 1 prvků. 
 
Nakreslete na číselných osách s vyznačenými přirozenými čísly situace, 
charakterizující dané výroky a jejich negace. 

 



Příklad 5: 

Utvořte negace následujících výroků bez použití záporu (není pravda že …). 
Dbejte na to, abyste v negacích vzali v úvahu všechny možnosti: 

Výrok v Jeho negace v¬  

Daný trojúhelník ABC je ostroúhlý Daný trojúhelník je tupoúhlý nebo 
pravoúhlý. 

Daný trojúhelník KLM nemá všechny 
vnitřní úhly shodné. 

Daný trojúhelník KLM je 
rovnostranný. 

Přímka t je tečnou dané kružnice k. Přímka t je tečnou dané kružnice nebo 
s ní nemá žádný společný bod. 

2 3 5+ <  2 3 5+ ≥  

Kořen rovnice 2 1 5x − =  je kladné 
číslo. 

Kořen rovnice 2 1 5x − =  je číslo 
záporné nebo nula. 

 

Příklad 6: 

Negujte výroky: 

• Česká republika má více než 10 milionů obyvatel. 

• Praha má méně než 1,5 milionu obyvatel. 

• Poloměr Země není menší než 6 000 km. 

• Vzdálenost Měsíce od Země není větší než 400 000 km. 

• Rychlost světla ve vakuu je 300 000 km/h. 

• Na Petřínskou rozhlednu vede aspoň 300 schodů. 

• Tato učebnice má nejvýše 200 stránek. 

• Pravidelný dvacetiúhelník má aspoň 100 úhlopříček. 

• Prvočísel menších než sto je nejvýše 25. 

• Dvojciferných čísel je 90. 


