
1. Řešení rovnic a lineární

Prvky ,R, budeme zapisovat jako
řádkové vektory

ú: (,lt,...,un)
rrebo sloupcové vektory

/ur \lu= | : l

tl\unl
(Ve drulrém přípaciě šipka nari tr, chy-
}:í záinerně; pouze Ťádkové r,ekto-
ry budou zpravidla ozna,čovány šip-
kou.) Vy,stačili bychom se zápisem
ve ťormě sloupcových vektorů, ale
pro ťrsporLr místa je někcly výlrodnó
zvolit řádkovou fornlu zápisu. tans-
I)onovanou matici k nratici ,4 bucle-
me označcvat á/. Forrnálně vzato je

u.=ď'
1ládkový, vektor u- ize clrá,pat jalio
rrratici typu (1, n) a, trarrsposice dá
pr'íslušný sloupec. Jedrrotkovou nra-
tici brrdeme označovat 1. Diagoriální
riratice je vytvořena souboretl svýcli
dlagorrálníclr prvků d1., . ., d, ; 

je te-
dy,iypu (n,rz). Vektor z,R,, ltterý-
tr-iá na j-tém místě jedrličku a rra
všech ostatních nrístech rrrrly, bude-
tle označovat {., jde-ii o řádkový
vekior, rrebo e3, bude-li se jednat o
sloupcový vektor. Lineárrrím obalenr
skupiny vektorů nazvenre množinu
vektorů. které lze dostat jako všeclr-
rry lineární kornbiriace vektorů darré
slir,rpiny.

Řekneme, že množina vektorů
l/I C R" rná vlastnost LIN (lineari-
ty), když platí

(i) pro liaždou dvojici 17,12 e 
^.{j""l+rzeLí,

(ii) pro každou dvojici t € ht a
ueRjectr€X{.

1. Vektory a rnatice.

1,101. Spočítejte
a) a nakreslete v rovině ttúlltz,í}z,
kde

ti1 =(1.2),t1 -2,
ú2=(*1.1),í2=1,

b) íld1 f l2ř2, ktle

'7, - (1.],-2).li = 3.
,íí2 = (3,-|,2).Iz= -2,

c) ílt71 * tzúz } l3t1-3, kde
ďi = (-1,3,2, 3, 0), tt = 2,
ď2 = {3,2,2, -4,1), í2 = -1,
ď3 = (1, l,-2.2,2),13 = $.

d) 
'ry-, 

+ s2ý2 * s3y-3, kde
y-1 = (_1,3.2). s; - -1,
ýz = (1,1,0), s2 = 1,

9-3=(-1,1.]).s.r=2.
e) siy-t + s2ý2 * ssy=r -i- sag-a, kde

ý, = (1. *1,0,0], sl = 2,

ýz = (2,2, 3. - L), s? = - i,
y-s = (-1,0.0. -2). s3 = 2,

ý+ = (7,1, _1, *2), s4 = 1,
f) 3ď1 - 2ďz * & + 4ď4,ď; € R.1.

Řešení. a) (1,5), b) (-3,5,-10),

") (-2, 7, -4, 16.5), d) (0, 0, 0), e)
(5, _3, _4, -5), f) (3, *2, 1,4).

1.102. Charakterisujte jedrroduše
lineární obaly skupin vektorů
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a) r,1, É2 e fť3.
b) á1 , ďz,ď:l € Re.
c) (0. 0,0).
d) i1,1,1), (-i.1,1),
e) (1,1.0), (_1. 1. 1),

í,} (1. 2, 1), (3, -4,2).
Řešerrí, n ){ (rr . x,a. .t,3): J,-J = U] ,

ll)1?3, c){(0. t},0)}, cl){(r1, r:, rr),
íz = ís}, e) {(rl ,:rz, rili t1 - }:2 *
2,;,3 - 0], f ){(;, 1, ř.1. J,;1): S.r,1 { r,1 -
1i,ir3 - 0},

1.103. Rozlrocirrěte, zcla, t,},to nillo-
žiiiy maií r,lastnosi LIN:
ai i(0,0.0)}, b) fiq.

") {(rl ,í:.t3it € 1?3:.r,.1 =- Ql.
d) i("r, rz, rs) € fr3;12 = ]},
c) {(,r,r..r,:, rl) € l?3:.r,. - ?.t3 = ff,} ,

f) {(*, ,12,J:3) e R3-.t1- 4;r:3 = 1i.
g) i(rrr, r:, f;:) € R3:el|+ř; < 1{]],

Řešerrí. a) arro, b) arro, c) ano,
d.1 ne. e) ano. f) rr". g) ne.

L,1O4, Dokažte, že litreární oba]
skupirry vektorů nlá vlastnost LIN.

1.]_05. Dokažte, že iineárrií obal
skupiny,, vektorťi .je stejrrý iako li-
rreární obal skupiny, která, vznikrre
z dané skupin,l: jednou z těr:hlo ope-
rací:

(i) vzájenrně vvněnírrre dva vek-
tor_v" darré skupiny,;

(ii) jeden z vekiorů vyrrásobíme
nerrulovým číslem;

(iii') k jednonlu z vek'uorů pr'ičte-
me násobek jiného vektoru;

(iii) k jednomu z vektorů pr'ičteme
iineární kombinaci ostatních vekto-
rri .

(iv) vyneclráme ze skupiny nulový
vektor,

]..]-06. Budte dány matice

Á_(I 2 _3\
0 -t 2),

o_(o t r\
' - l ,, o r J :

\Z r |/

._{ ] 1\
" - \-t -!J

F=( i) c=í?).
\ *I J,- \3/,

/ l \ i .,i ,\
ll ,I ll../ l-2\_r/ \ r\ ,./ \

(1 l U\
r"- l ,) , 3 l,"-|t; ,], l'" */

l.=(| 2j..\r-(l l -2),
/, 1\P=('', l- \1 -3J

a) Lirčete t"v*p,v jetlrrcltlivých matic"
b) Spočítejte 3á,2A - B,2rF -
rG,8C-3P,7F-lG.
c) Iiteré matice a v jalrétn pořadí lze
v zájemné násobit? Spočítej t e

AI1, H L. C, A, FC, Á_J, J G,
Ii J. B J, P F, LP, Ní Ii.

\,'e kterýc-lr pi,ípa,dech je součin defi-
rrován i pro pievrácené pořadi m,a-
tic,?

d) Spočítejte H NI a M H. Výsledrré
matice nejsou stejného iypu a ne-
mohou se proto rovnat. Spočítejte
C P a PC, Tyto dvě matice jsou sice
stejného typu, aie rierovnají se. (Ná-
sobení mat,ic neníjtorrrut,at ivní.)

i)
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e) Násobeni matic je asociativ-
trí operace. Pro libovolné matice
X,Y, Z platí

{XY)Z = X(\'Z),
jakrnile násobeni jsou definována.
ýý,počiern rrkaž|e, že

(PC)G = P(CG).
f) Rozlrodrrěte. zda součiny nra3í
srtrysl a vypočítejte:

P3, C AJ F, LA|.Il, G, B 
^,t,g) Spočítejte C2. Součirr dvou ma-

tic nrůže bý,t matice rruiolá, i když
žácllý z činite]ů se nulov-é matici ne-
ro 1.1r á.

Ii) Spočítejte AI a i.i, kde 1je pří-
s}tršrrá j ednotková matice.
i) },Iechť D je diagonálni matice vy-
tvoi,errá prvky 1, -L,2. Ljrčete

KD, DIi, BD, DJ.
Jak se rrrění sloupce (resp. řádk1.,)
1}la,tice, když ji rrásobírne zprava (re-
sp, zleva) diagonální maticí?
.j) Pro iibovolné matice X,Y, Z platí
( dist,ribrrtivní zákon)

(.\'+Y)Z = XZ +YZ,
Z(X +Y) = ZX + Zr,,

jaltnile operace mají snr,vsl. Ověr'te.
že pla,tí

(A+ B)J = AJ + BJ,
p(A+ B) = PA+ PB.

\i 1.202. pŤi úvalrách o řešení lirreár-
níclr soustav použijeme tuto podobr_r

poslednílro vztalru: pro každou nra-
tici 7 iypu (rn,n) a;l, g € €, platí

T(r * a) = Tt + 1'y, (*)

k) Butl'te

/0 0 r\
tr={t o 0l

\o 1 0/
Spočítejte I1K, I2íi, Ii 11, Ii 12. Ye
všech případeclr se součin rnatic li-
ší od matice 1i pouze pořadírn řád-
ků (resp, sloupcú) . Jak souvisí to-
to přernístěirí řádkťr (resp, sloupců)
s rozloženíni jedriiček v maticích /;
pŤi násoberií zleva {resp. zpra,r,a,) ma-
ticí li ?

l) Buď lri,i * j, nraiice, kterou do-
staneme z iednotkové tím, že rra mís-
to (i, j) napíšeme jedrričku, l{ajděte
K lii. Jaká operace se sioupci nratice
i{ vede k IiIij ? Pociollně pro |3ií.
rrr) Pro každou nrat,ici plati

/ \-/\/ _ \-
\/\ ,, 

- 
<\.

Pro ]ibovolné matice plati
(X}')' = Y'X' ,

jakmile součirry matic n,iají smy,sl,
Ověřte. že

(Ii'1' = K, (K }), = J IK l

Řešení. b)

-l t
l

,}/

,o=(; -§ 
-3),

_ /2 32A-B=(_z _4\

2lrF -,'= (_r:)
8c_3p=(-' 5\Uv-úi -\-zo 1)

7F-4G= (_;J)
c) AH=r f)

\ -,),/
1t 2\

HL=| l 2l,
\-1 -2l

,,= r? á s\
\o 0 lJ

o,



JC| =
1\
2|
al

LAtr{ l = ( -1 ).G'BlI '= (4).
g) \ršechny pl:vky llia,tice C2 jsou
rovny nule.
i} Jesliže ttásollíIne rlatici zplava
(resp. zleva) matici diagorrální v_l.-

tl,oŤeirou prvk_1- d1 , ...,d,, ná,sobí se
j-tý sloupec (rádek) clané rnatice čís-
lern d1 .

k) Při nz,ísoberrí z}]ťa,va maticí 4 se
vyměňuji sloupce a př,i riásoberií zle-
va řádky.
l) Pri násoben.í zprava lnaticí |3 se
k j-tómu sloupci přičte i.tý, sloupec
matice /{. Při násobení zleva přičí-
táme k řádku ť-ténru iádek j-tý.

1.107. a)

A-

spočítejie A',A3 a,4',n § JV.

b)Spočitejte,p§.&',
(l l\" (t 0\'
\0 l) ,\t L)

{0 , \"*'
\0 0 J

Řešerrí. a)

,, _ ((o1 Il^ -sinno\-a - \siLr',i., .or,ro/'

/z 2\ťC:| - -l,\/ t /
//r\

lt - !-a --l""-\ 4 1),

( :) ",= (+
/ , ;.\

BJ=(-'í)
\ 

,J ,/
b)

(;?)(; 0\ (0 U\
t/ \o 0)

2. Sor_lstavy lineárrríclr rovrricl
G arrsst;va elirnirračrrí rrreto da.

1.201. Nc}rorrlogetlrrí soustavu za-
pište ilorrlocí rráso|,ellí rlLatic. Co je
pr'íslu šn á lrot-tlc, gt:lt ttí sous|ava?
a)

ťi -F 2e,r - 3r3 = 0,
ť1 -2,13= 3,

-t:t*Zt.* í.:=-6,
b)

.Ul Ť l!J-: -- llJ,l - Uq = ,l.

c)
:t -l- z2 = 3,
':y,| 2,:l = 'I,

:: +:i_,"=7.
,ia,-. .}:. = l,

d)
p+ q- ,J.= 0,

2pi3q*4r= 0,
p - l,= l3,

Řešerrí. a) Nelronrogerrtrí soustava
nrá tvar ár = ú. kd"

f)

/ ,) \PF=|:l.LP=(|l -5)
\i,/

l{K={1 4 -1)

-,+ ( ,ag 
13 \

ť" = l *., lll i :

\ 
.J. 

-)J /

t'n \
CA.]F = l : ) .

\t]/,

Pro

(coso -sino)
\sln& cosa/

La

\



/",\ ( o\
,_ Ir,|,u-\-,l t ;/

tj. r € Ě3. Příslušná lromogerrní
soustava se zapíše jako Ár = 0.
kde 0 označuje nulovou rrratici typu
(3, 1).

L,zaz. Bud' dána soustava
Aa=b, (o)

a) Nechť c splňuje (*) " g vy}rovu-
je Áy = 0. Dokažte, že t1 = g 1 y
splriuje Art - Ď. Vektor z1 je tedy
také ř,ešerritn (*).

(*), tj. Al:1 - ls. Ar2 = ó. Dokažte,
zeu=J:I-í2r,ylrovuje

zlu = 0. (**)
c) Buď 19 nějaké řešení (*). tj,
á16 = á. Potom každé Ťešení tr sou-
slar,y, (*) lze zapsat ve tvaru

r-P^J,* -*u , ý,
kde vektor y vyhovuje AlJ = 0.

Řešení, Použijeme vztah (*) z

1.106.i. a) ,4r1 = A(r + a) =
At*Ay -ó+O:Ď, b),4t,_
Art*Arz-b-b= 0, c) Položme
a = r-To. Potorn Ay = Atn-ro) =
.1 r - _416=ó-á=0,

1.203. t]kažr,e, že M = {u €
Rn;Au = 0}, kde Á je matice typu
(nz, n) ( Áí je množina řešerrí sousta-
vy 1.202.b.(**)), má vlastnost LIN.

t.2D4. Na rlěkolika příkladech uká-
žeme typ1, soustav, k nimž bude-

me směřovat eliminováním vhod-
ných prorněnriých z některých rov-
nic zadané sousta,v_y, Rozmysiete si,
proč jsou to právě tyto {,ypy,

a) Soustava
2t1 - 3r2 - xl: -7,

2;,:+3.r,r- 8,

í3= 2,

nrá jediné řešerií
(*,, *u, 13) - (*1, i.2).

b) Soustava
2ry-4r2*2ts-.í4=-],

2ltz- í3-í4= ],
dovoluje vl,jádřit

*z=i*i*r***n,
- - 

1 , 1-n t - 1 - 1" l .

Proměnrré 13 a ,I:4 naliradínre para-
metry s.ť € /? a tírrr dosiatreme pro
řešerrí vztah

(rr, *r, rz, rq) = (; . +, 0, 0)

+ -"(0, +, 1,0) -| t(+, +,0, 1) . (*)

\,'ektor (Ž,+,0,0J řeší danou sousta-
vu a vektory (0,+,1,0), (i-,i,O,t)
řeší příslušnou hornogenní soustavu,
fJosazením do levýclr stran sousta-
v1"si ize správnost výpočtu snadno
ověřit. To vždy udelejte! Snažíme se
však obvykle o co rrejjednodušší tvar
výsledku. Jestliže místo s (resp, ť)
dosadíme 2u (resp. -L * 2u). dosta-
neme

(*r, rr, :ts, x}+) = (0, 0, 0. -1)
*u(0, 1, 2,0) + tl(1, 1, 0, 2).

Tento výsledek neobsahuje zlomky a
jeho správnost se ověří ještě snad-
něji, než tomu bylo v případě řeše-
ní (*). Pro její jednoduchost dávejte
právě takové formě výs}edků před-
nost.

,=(_ií-i)
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Ať fi vljádříme řešení jakko-
liv. je minimální počei parametrů,
které potřebujeme, abychom zaciry-
tili všechna řešení soustavy, vždycky
stejný. Porovnejte s 1.313 a 1.314.
c) Někdy roli parametrri - a to při-
rozerrý,m způsobem - převezmou ji-
né prorněniré, než ty s nejvyššími, in-
dex.v. Například soustava
rt* rz* r:* l:+* :t:5=L,
.r,1 -F 2r1 + :l;r3 + 4;t4 * i"r.5 = 2,

ťr* rz* rzl2l1..-2t5=).
se upraví srradno na soustavu
.rl +í'2+ Jl*:r,q-l- ís=1.

llz*2ts*3;I:a*4l:5=!,
,rt * ťr = 1,

Pa,rametry je rrrrino dosa,clit za pro-
měnné frg &, ?J5 a ne za, ť4 a 15, SoB-
stavu lze upravit talié rra tvar

.r'l * l:z* .ť3 J J-.] * .Ls= l,
4rr+3.r:l*2tl+r:l -3,
xt* rz]_ í3 _.0,

3, i}11,, 3}2 nahradit palanletry.
d) Soustava může rnít i tvar

1:1 - 3r2 * 3 *r = !.

0 -1.
Tato soustava řešerií nenrá,

Je zřejmé, že výsledky úloh je
užitečné uvést pouze pro případy,
kciy řešení neexistuje, existuje jedi.
né, a. snad i v případě, kdy k popisu
r'ešení stačí iediný paranretr, ý pří-
padě, že pařametry jsou aspoň dva,
nemusí být jasné na první pohled,
že řešení vypočítarié dvěma řešite-
li se shodují. Proto zkoušku udOlejte
vždy sami.

]_,205. (Obecné řešení soustavy ii-

neárních rovrric.) L, vědolrrte si, ž,:

zápis ozrračcrrý (*) v i.204.b vlast-
ně v3jaciřujc:
(i) Ke každé:rrru řešeni

|,r1 ,l:,1, X:3. X:a)

sottsi,av]i exisirl_jí čísla, s,1 € /i tak,
21, fcšcní jr. r;.já,iicrro i + ).

(ii) Pro kažrlé s, t e R je vektor
(rr, ,., ře, ť.t ) datlý (*) r'cšenínr sou-

StaV!,.

Slirtruto: I'oiiud sktrpina. řešerrí ho-
rrrogenrrí sol]stavv \iJ,stuJruiíc.í ve

vztahu ilprr (*) (který dár,á každé
řeše.ní piivodlrí soustavy,) ;e }ineár-

ně rrezávislii.. ila.zvcnic tiikový vztah
obecnílnt řcšen.ím.

1.206. |)^liažrt,, z,, lllllolilra ře;ettí

sclusta.v1, lirreárriíc]i lovnic je stcjná
jako rrT riožlrla ři-:šetrí scrusiar,_v, která
se dosta,ne ze sotisiar,1, darré jedrrotr

z těclrio operací:
(i) r,zájcrrrlč: r,_vnlěrrítrre tlvě rov-

nice dané scltlstavt,:
(ii) jeclnu z tovi-,ic násobitle ncnu-

lovýrrr čís}erir;

(iii') k jedrlé z rovtlic pr'ičterrre ná-
sobek jiné rovnice;

(iii) k jedné z rovlric 1li,ičterne li-
neární kolrlbirra,ci ostattríc-lr rovnic,

(iv} vvrrcclrtittle ze sorrstal,y rovni-
ci. jejíž všechllr. koeficierity jsorl nu-
1ové,

L.2O7. Řeš|e ,soustavy,, v 1.20l.

Řešerrí. a) (l. -2, * |.) * u(4, 1,2),
b) (3, C,0,0)+ s(-2. 1,0, 0) + ť(2,0,
1, 0) + ,rr(1, 0,0, 1), c) (2, l), d)
(Ť,-13,Ť)
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1_.208. ťip.urro,, tabulky sestaverré
z koeficientů lineárrií soustavv na-
jděte všechrra řešení

a)
3ti4y-L,
l;ř -i- OU = Jl

b)
2t - !)= jl,

-6.L,*lty--9.
c)

:Jt*4a=5,
6r*8y=9,

d)
*žu3-I,

o9J,|'l - tr,2 =ó,
r, r 9,.^ _l- t. - 4d l - -4? Ť a3 - a:

e)
:xt* 22.|.t3=|,

l)'1 -| .1x2 - J,3 = 4,
ťr*3ez-r3=3,

f\Ll

3s:t*2tz- J,3= ž,
5t1-4xz+ frl=-6,
7rl+2r:*3.r,3- 2,

8) rr* J,l* r,e* /4=l,
1rt*2rz+ 3rr+4r4-3,
2*r+ í2* l:3{|,pa-Q,
2r'1-8r2*10rg

h)
8rr*9rz- 3ra

-5,

=4,
- 2rl, - rz * .1rl - 3,tq - 3.

2rt*6tz+ 9ea- 9t4-13,
5rz+l3r3-12ta=Ifi,

i}
2-r1 + x2-2l3- řs=-l,
lxl -3l3-2ra= 2,
4ttl2tz-3r3-9ra= 5,

j)
2,r1 -4r"- }íe-2.ta-0,
4tl - 2ltz * l:g | 4t1= |,
6tt+2:r:z *2ra=Q,

k)
11 - 3:r2 f ;l;l -,i- lr4 = 0,
rt*2rz*3r3- 14=0,

4r, + x2 - 2.r3 * J.r,a - U,

.r'; -3"r2- /s* .r,4=0,
l)

ť1- 4rz,+ 6rl+ J4=0,
3rr* czl órs*2rs=0,
7rt+ 5rz+ 3;r:3 14*r-O,
9;r1 - l4r2 * 28c3 * 7r1 - 0,

nr) (o € fije dané číslo)
oltl i .v: +, a93 + 9; = 0,

lJi+ay|+ .!!l*cly| -a,
2ut+3yz-i:!sl 9+=0,
3yl*|yz* lls+2yt=0,

n)
-llt*az*y*y++9s=0,

lh - y2 * 9e * V+ ,t y; =0,
lJt * lJz - .ur -l- 9l * y; =S.
lt * lJl * !,, - ,!+ * "115 :S,
W * az * % * §+ * ,!}s=a,

o)
Zat-5h 1:Jya- 12,

i|t*4az-3!ll --5,
3!l, *5uu+ aq=-4,
4gt - ,!z * 2us,1- lJl = 8,

p)
J:l - 1l2a 2rs -l,

3rl - 7rz + Ilrs - Ibra= 3,
í:z -| 13 * 3ra * 0.

4r1 - ILt2* 13ra - 15ra= 4,

q)
2rt- xz* 13*r.1 =],

í:2* J]3 -0,
rr* x:z*Zrs+J4-3,
e:1 -2r2- {3 -1,
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r) soustavy Bw: d, kde B =
/-3 -2 0 6 1\
l z t ] 0 -3}l ó -1 ] 9 -6|l + -22-2 rl
\ s -l l *; zl
w = (Wt, LLi2, L03, W 4, Ltrr)',

ď, = t3,2,5,0, -1)/,
s) soustavy Cz = c, kcle C =

/ 2 l 3 *l 21

f-l ž 1 0 1]
I 0 7 tl -3 8l

\ i -i ,', -l ,:,)
, = (rl, ž2, 4, za, !5)l ,

. = {] .0,3,2. d)'.

t}
ljl -'ZlJl 4 )l,y;5 : r/,1 : -l.

ž!1-3h+ ga-2!l - -7.
l1l+ i],:* h* p;= :i.

3th*2!}z*5ys- !]1= 1.

u)
2y1 - il_uz * l_-l;qa = 12,

yl+4il2-3!h --ů,
3,!/i -5y3{4.ry"= 5,

:Jal--2nl]t.:=-4.
,1 !l, * y, - 29 * .u-] = E.

v)
yt*'/al* 3,ur+lyq-i,

2th+ l)z- 3$*i)ya=2,
6h-}g,. - l7.us- Jl+=3,

x)
3at-Zyz-|Jy"-5y+=3,
2,h-2yz-3ys-4ya=L.
žtlr+ az*2us* lJq=4,
2gr- 9z* lJl- 9q=3.

Řešerrí. a) (-i,1), b)(0,-3) +
.s( 1 , 2) , c) soustava rrerrrá řeše-

ní, d) (13,+3,-*), .) (I,2,4),
f) (1,2,-3), g) žádné řešeni, h)
dva parametry, jedno řešení neho-
mogenní sorrstav.y je {5,-,4,0, -3),
i) (1" --1. 1,0)+ s (1,1, 1,1), j)
s(1, -1. 2,-2), k) jediné řešení (nu-
lové), l) dva paratnetry, m) pro
o : 1 jsou k vfiádření řešení tře-
ba dva paraliretry,, pro a f 1 jeden
pararnelt: r'cšení jc s(2. -í, -2,;).
n) jedirié řešen,í (triviátní). o)
(3, *, Ť, Ť), p) dva parameiry, jed-

no řešení ne}rotnogenrrí sousiavy je

(1,0,0,0), q) řešení neexistuje, r)
řešení neexistuje, s) dva parametry,
t} (1,2, *1,1), ,.) (2, -1,1,1), v)
řešení neexistuje. x) (1. i,1, *1). .

1,209. V něIiterÝc}r případech má
soustava jednoduclrý- tvar. Stojí za
pokus takovou soustavu řešit něja.-

kýnr nestandardnírrr obratem. \rý,
počet pak rnůZe být velmi jednodu-

chý. 'Iakto lrledejte řešení
a}
h l9z
h*,!/zl,y:l

.Vr+gJ+U.{ = l.
tJs*'!J+*y-o=*I,

!+*as--2,
b)

!:*yr*9+*g-o=7,
h *9s+!J+*,w=2,
at*a,l *,!J+*}s=6,
al +y2+lh -1-iJi=2,

ll * !,: * 93 *.g, - 1,

c) l .2Cl.k.
d) 1.208.n.

Řešení. a) (2, -1, l,1, -3); sečte-

ním 2, a 5. rovnice ziistíme, ž" yr+
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," .* tJs = 0, To]roto r.ztahu použi-
jerle, kciyž sečieme 1. a 4. rovnici a
dost,arrene tak y5 = -3. Postupu,
jenre od kotice a dopočítárne ostat-
ní lrodnoiy, b) (2, 1, -.3,1,2); sečte-
ním rovnic dostaneme 9t 1-. . .*9s =
3 a od to}roto vztahu odečíťáme jed-
rrotlivé rovnice. c) Od 1. orlečíst 4.
rovrtici: r: = 0. Sečíst 2, a 4. rovnici:
jLz = 0. Zůstane systém dvou rovtric
pro ř1 a ť4; odtud iiined 11 ; ť4 =0. d) Postupujte jako v b).

3. Lirrcární závislost vektorů;
}rodrrost rnatice.

1.301" Budi,e u1, . ,,Il,tn vektor.v z
,l?,,,, Dokažte:
a) .jestliže tl1 je ntllový vektor. po-
iotrl l,ektor3" jsou linelirnr: závislé:
ll) ;est Ijž." ut = u.:. 1,o'ctrr rcktc,rr
jsou lirreá,l:rtě závislé;
c) jestliže

t/3 = 611-1, { a2tq. crt, o: € fi,
poton vektory- jsorr lirieárně závisié;
d) jestliže dvojice r-relrulovýclr vekto-
rů u1, u2 je lineálrlě závislá, potorn
"-1islrljo o € 1ť takoró. ža .|t, = a.u l.

1"302. Zlistěte . zila vektory v ťr]oze
1.101 tvoŤí skripinr- lirreáině závislé
nebo rlezávislé,

Řešení. a) riezár.isiá, b) nezávis-
1á. c) riezávisiá, cl) závisl:i, e)
nezávislá,. f) nezát,islá,

1"303. Zjistěre. zda řádky (sloupce)
nratic .,/ a l| z l l06 jsou lineárrrě

závislé nebo nezávislé.

Řešerri" Řaaty rnatice .r (resp. /()
.isou zÁvisIé (rcsp, nczár,isle). Sloup-
ce nratic .-/ i 1r jsou nezávislé.

'1.304. Lirreární kotlbirrací vektorů
€1 ,,..,e-a r,3jádřete
(3, --2,8.4) a (§", -", arctg 1,0).

Řešclrí, ,},;1 _,2,-: *Fr-sl4ďq, o( glďr

-.: + +ťl ].

],,305. tineárllí kolnbina.cí vektorii
ú = (], 2, -3, 1),

ů = (-2, 1,2, -..])
vfiádřete
a) ů: (-4,7,0,-7),
b) :-a = (9.8, *19. 11),
c) ú = (0, 5, *4, * 1).
d) í6 - (4, 3, -6.5}..
Rešerlí. a) t,': = 2r]r * iJú, b)
i'-+ = 5ú *2ď:, c) ú = 2řr-|ti?, d)
ť6 l1cní ]irreární konrbinací vektorů
Ů a iir.

1.306. Najdčte liodrrotu paral}-ietru
í, pro kterou t;,to vekt;or"1,, |voří sliu-
pirrrr lineárne závisloL: :

a) (l. 1.3),( l. 2. l ).tť. -1,7)
b) (-i, 3. ž). (2, -2, -1), (.,,t,4).
c)
(1, ],3, -1), (2, *1, 1.3), (2,3, í" 2).

Řešcrrí. a)1-1 b)l=i. c)
Pro každorr lrocinotu l jsou vektor_v
}irreárně nezávis}é.

1.307. Dokažte, že vektory
(1,0,0, a,cu1, §1,11),
(0. 1,0, tJ,rl2, P2,1.r),
(0.0, 1, 0,as, §e,^ia),

,o



(0, 0, 0, I, as, §+, ^i+'),

jsou lineárně nezávislé pro všechn_v
hodnoty aii, §,i,, T e R, Zobecněte,

1.308. Dokažte, že vektory

{1, a2, a3, {I4, a5, (16, G7),

(0. 1, Ď3, Ďa. ó5, ó6, b7),
(0,0, 1, C4,C5,C6,C7),
(0, 0, 0, I, tl5, ď,6, cl7).

jsorr lineárně nezávislé pro jakékoliv
hoCrrot"v- ai,b6, cl;, c1. Zohecněte.

1_.309. Zrrrěrríme,li darrou skupinu
vektorů z .&,, některýrrr z rrás}edují-
cíclr způsobů, zůsta,ne lineární rrezá-
vislost (resp. 1ineární závislost) za-
c]rovátia:

(i) vzájemrrě v1,,měrríme dva vek-
tory danó skupin.v;

(ii) jeden z vekíorů vyrrásobíme
nenrrlovým číslern;

(iii') k jednomu z vektorů přičte-
me násobek jiný, vektor skupirry;

(iii) k jednomu z vektorů přičterrre
lineární konbinaci o§tatních.

Řešení. Budeme se zabývat pou,ze
případem, že skupina, vektorů je li-
neámě nezávislá. Je pi,ímým důsied-
kem definice, že operace (i) a (ii)
zachovávaji ]ineárrrí nezávislost. \rý-
měnou vektorů 1ze dosáhnout toho,
že výsledek opelace (iii') rra sliupinu
vektorri

íút,úr,. . .,ún},
bude skupina

Ii,l * ziz,úz,...,ůn}, (*)
která vznikne přičtením druhého
vektoru k prvnímu, Nec}rť

§t(úlaď,z)+ §zilz*.,.* B^ún = |
pro nějaká §t,. . ., B,. Potom

§tÚ*(§t * §z)úz*, . -* !3,ún = 0,

a poněvadž íi1, . . . , ď, jsou_ lineárně
nezávislé, znanená to" že

§t=O,§l*0z=0,
§e=0,,.,,,?n =$.

Odtud vidínre, že iaké §z = 0, a
proto skupina (*) je lirreárně rrezá*
visiá, To, že operace (iii) zachovává
lineární nezávislost, se dokáže opa-
kovaným užitír.-l (ii] a iiii'),

1-.310, Potvrd'te, že vektory
,1i1 

= (1. 1, -2.0,3),
tř2 = (-1, 2.0, 2, 1),

ú3 = (1. 1,1,1,1)
jsou lirreárně rrezá.r,islé. Kolik nejví-
ce vektorů k nim mrižete přidat, aby
dohromady tvořily skupinu lineárně
nezávislý-ch vektorů? Naj děte takové
vektory.

Řešerrí. Skupina r"ektorů u]l, tF: f
ús, rít * fi2. ke které dojdeme úpra-
l,arni popsalrýnri v 1.309, nrá tvar

ttl3 = (1,1, l, 1,1),
třz * ds = (0, i}, 1. 3, 2),
ri1 - ř3 = í0. U. --3, - i. 2):

je iedy trojicí lirreárně nezávislyclr
vektorŮ. Ii tělrrto veliiorŮnr lze při-
dat rrejvíce dvzr daiší vektory takové,
že skripina }lude ještě iirreárně nezá-
vislá. Napiíklad to rr.olrou být vek-
tol1, (iak ukazuje arralogie k 1,308)

iia = (0, 0,0, 1, o),
n libr,r,olrré.

ú5 = (0,0,0,0,1).
NapŤíklad vektory lú4, úy, tedy do-
plňují

{td1, ú2. ú3}

an



fi .i ,i)

(1 j ,i ; -í'l
\3 -; -3 -j _i)

ř

/3 1 -1 1 2r

íl -: ?, _i il
Il 1 8 -5 -rI\s _] 11 -7 -z/

na skupinrr lineárně rrezávislých vek-
torů, která již nemůže být zvětšena.
Pokud se přidají jakékoiiv daiší vek-
tory, vzrrikne skupina lineárně závis-
lých vcktorů.

1.311. it{ajděůe hodrrost matic v úlo-
zc l. 1,06.

Řešeni. h(A) = 2, h|B) : 2,
h(C) = 1, ň(F) = ň(G) = h(I{) =
I, h(J) = 2, h1i) - 3, h(L) =
h{jul) = I, h(P) :2.

1,3L2. Najděte ltot_itio-r trtatice

a)
2 1\
.a ol

-Z ,] l,
-10 t/

f)

e)

h)

(i
lo\-ú

b)

ť:
\;\

c)

Řešerrí. a) 2, b) li, c) 2, d) 2, e)
2,ť)2,g)3,}r)3.

1.313. Počet partrrrretrů, které v1,-

stupují l,e výrazu pro obecné řešení
(popsarré v 1.205) soustavy

ll:t = 0,

kde á je ma,tice t.vpu (nr, n) a e €
Rrr, je roven

n - h(A)
Or,ěŤte pro 1.208.j, k, l.

1.314. Je pravda,, že pcčet paramei-
rů ve v_ýrazu pro c;becné řešení sou-
stavy

Ar=b,
kde Á je matice typu (rrr, n) a x €
Rr. je roven

lr - ň(_{) ?

Řešení. Je to pravda, pokud sou-
stava má alespori jedno řešení. To
l,yplývá z 1_.202.x.

2 3\
2 2|,

-] 1 )
/ t jl l r r\

l , -l .) -i J\
| 

,) -:j 1 i 6|.
\-l U 1 2 3/

/t ,l -,l -l 3\

[; ; -+ -] :),
e)

(;t;]
ll -? _ft)

d)
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4. Deterrrrinarrty.

1.401. l,rčete počet iriversi v per-

nrutaci
a);r1 =(1.3.2l. b) :i,2=(3,1,2),

"i ".=(;,Z"t1. 
d) ira:(3,1.4,2),

e) ir5 = (4, ž,3.1),
f ) ;16 = (4, 3, 2, 1),

8) rri = (3, 5, ,1, 2, 1),

Ir) ;r3 = (1. l..],lj. ),2).

ňešcní. a) l. b) 2. tl) :1, tl} 3, c)
5, f) 6, g) 8, li) 7.

1.402. Z,jisběte. zda následující scu-

čin je členerrr součtu tvořícílro deter-

minant přislušné}ro stuprrě a v klad-

rrém přípaclě určei,e, jakýn zrratrrétr-

kem je opa|řerr:
a) a12O,21, b ) d,32a21 í[11,+,

c) a33o21a2;3, d) 013a32a2ý114,

e) &;110,13444tI13,

f ) a_rsagrO,.r+ G5rla64d12,

s) 0srar+gao & 12a2y,(I13,

lr} O25rr,3aOi6 a,73au ar)2,

Řešení. a) ano,-. b) ano,!,
flť, d) ano.-. e) tre, f ) rre,

arro]+, 1r) ano,-,

1.403. Doplňte clry-bějící dvojici in-

dexů l.j tak, aby následující §oučin

byl členem součtu tvořícího determi-

nant příslušnélro siupně a byl při-

l,onl opatřen znaménkenl mi nus:

a). al,ia2i. b) a3ia2lali,
c) cl2;a31{11i d) 0,2!a3lai2aj3,

e) &1;a2gaqa3i.
f) ay"aa,aqtd 66a5 j a72,

Řešení. a} i=2, j =L b) i =3,
j =2. c) i= 2, j =3, ď) i, = 4,

;- l

.} = .].

c)

c}

JA

r:)zi =1, j=1. f)i=4,

t.4O4. Podle definice zjistět,e

a) lrnLlrroi lI rl"lÉlln]tlilltl'u

lU o t L| 0l
'o U U a 0l
|,r u 0 ó 0l
l, 0 r 1) t] l

lu ,l I, 0 ,i I

b) koelicierr|1, rl rl3 ir J]2 polynonll1

|, : ,, 
lit,-ti

1 , 0l

c) hodrrotrr detellrrirra,ntu

j t,l , l l-! ,l,:, ,l ].] a r; 
I

ia, It lt,;l tl 0 ll-i
i ri:r, ,t:,. ,/33 íl:J1 

'13r l

! 
rr i, (\ 0_,:J il 0 

l

l ol r] ,;=,3 0 í) l
cl) koeficieIrt1, u ,r4 a 13 poly,itomrr

|,2, .r l 2|

li,r,!--l,
il ,) t l]
ll l l -r,l

e) koeficient! u e:4 a ,r3 polynornu

3;r 2 4 5|

-2 Ď -r, lll .l ,1,r 2l
2r r 3 -rl

f ) platnosl vztahu deti,,1)clet(B) =
|otl ,J,-: l] 0 0 

l

l,,r, .]?: 0 0 0 
l

= i .,; ".; l.,., bt,t ó,s l ,

,(,ll C2,: bz, b,,z Ú:s l

i .;; ..; ilsl bzz Ď*. l

kde je jasné, co se považrrje za ma-

tice -{ a B, ZollecrréLe.



ň.ešení. a) a2bcd, b) -1,2, c)
0, d) -2, 1, e) (brzy zjistíte, že
do úvahy nutno brát pouze součiny
obsalrujíc.í element stojící na místě
(1, 1) ) 0, _93.

1.405. Vypočítejte hodnotu deter-
minautů
a)

b)
200
7_2 0

8 16 _24

lo 0 2l
,lo 4 -6l,
|z -8 10I

ř.

i-s 0

|01
Is0
l*+ 3Iz3

43

c)

d)

e)

f)

8)

|l 1 ll 1111 1-1|.l0|r -] nl lr|-^"|l-

152
30
2 _1

lo o olló .] .fl
lI.|3 2 2l,
i3 2 il

i11
I23
136

b)

c)
lo b c

|o d c

i0 0 í
d)

]o 0 a

]o b c

|d e f

a0
bc

|o a o1

io Ď 0l
Ia 0 ól

|a a 
I,|a 

-Ď|,
0 al
Ď .|'

0

0

f

c

0

0

0l
.l,
cI

0
1-]
9

543
4 9_2
2^2 4

-' ,l- _rt l,l
3 -4 41.|,5 3 _2|

{7 *&
_1 1

n li
-t a|,

ic, 0

.|t c

|a e

1o í)

,1a {!

lr 0

lt (:
I

. |b 0

ll, (:
L

5

l
-9

1 1 1,
4 1 3|
) , 

j|

1 3 r|
a 4 3|

e)

f)
la 0 a; r a 2a, -"l
lO b 0|,,'iz, *c 

"||, 0 -al l-,, o 2a|
Řešení. a) ac, -2ab, -,ab, t,) 0,
a2 +I, c} adf , acf , d) _abd, *cef .

e) 0, _bcz, f) _2a2b, _L4a3.

1.406. \'1,pcčítejte
a)

izsz _253 
|, 

i250 -251 | 
,

Ťl,1 i) -í l
l2 3 -5|,5 4 -6I

2 -l Li 0 01_l ,2 -I 0 cl
0 -i 2 -l, 0l.
0 0 _1 2 _Il
0 0 0 -1 2I

20 -lU 10 0l
-l -, 9n ?l
3 2 l il,
0 _2 _2 -1l

h)

i)

lt4
ll.] í

,1,J



j) (a, Ď jsou

k) (a, Ď jsclu reálná čísla)
0 a ú 0l
-a -2u b oI
a a Ď -al'0 0 t, oI

l) (a, Ď jsorr ::ellr,iriá čísia)
ú -a *a, 3a
ř,Ob2h
*b*b 0 b

-(1 -fi -a 0

m) (o. ó jsou re:llná číslaJ

|5a l]rr -2a, !)o l

! ; t, lt, :\, l21., i

lr, -ii, i, n 
l

I ;o -2rl -',),a +a i

Řešerlí. a) -2, -2, b) 96, -16, c)

-6. -1.5, d) - l62. 2, rl) iit), --{, f) 1,

3, g} i, -i0, h) íj, i) i0. :,) *4a2l)2.

k) *íí3í]. t) -a,2b2, rn),15rr2ň2,

1.407. |{echt,

]n, ,,, 
l

l r,, i, l =()|,
]Jokažte. že r-ektor3r d = (.al,a2) a

Í = il,. ů2) jsou lineárrrě závislé.

Ř.ešení. \ridirrre ihned. že nastane
alespoň jederr z lěchto případů:

(i) Ď1 l0,
(ii} á2 l0,
(iii) Ď1 = bz:0.

V pŤípadě (iii) je ď nulový vektor.
!'ektory ď, ó jsou prcto lineárné za-
vislé, \r příparlě (ii) je postup stejný

jako v případě (i), který nyni pro-
bererrte. Je-li tedy h * 0,ize najít
& € J? tak. že

at = &Ót.
\rektor;,, splňují podmínku albz *
a2b1 = 0, ze které (po dosazení za
{i1 z posledniho vztahu a po krácení
ó1) dostáváme

-, 
- 

^Lu2 _ u,u1.

Poslední dva vztairy ukazuji, že d -
ab = $. Tvrzení je dokázáno.

1.{t08. Jestliže
Iu, ugI| - "|=0,

*lU: t's 
l

poťom vektory t7 : (0, u2,ug) a ď :
{0. u2,,u3) jsou lineárně závislé; tj.
existují reálná čísia ir, P, z nieltž as-
poii jedno není lrula, taková, že

aú+§ď:d.
Řešeuí. Poněvadž první složka
obou vektorů je nulová, tvrzení v_v-

plývá z úlohy i.407,

1.409. Neclrť
lo. (Ia a, lI , , "|
le, b2 ó3i=0.
|., c2 .rI

Dokažte, že vektory d, = {at,a2,a3),
ď - (rr, bz,be), c- = (ct, c2, ca) jsou
lineárně závislé,

Řešení. Jsou-li všechny 3 slcžky
vektoru á rovny 0, jsou vektory
d, ó, c- lineárně závislé. Bud' tedy
alespoň jedna ze složek vektoru o'

různá od 0; předpokládejme pro
jednoduchost, že je io 1, složka.
Nahradíure-ii vektor d' vhodným ná-
sobkem (jakým přesně?), můžeme

reáiná čísla)
o0cl
00(}
0-a-a
U0-1)

-a
-b
2a

*2b
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dokor,rce předpokládat, že o1 = ].
Provedeme 2 řádkové ťrpravy deter-
minantu, po kterých closta,neme de-
tertltinanL, v nórnž

1, řádek tvor'í á,

2. řádek tvoří ti * i - brď,

3. řádek tvoří r.f = č - ctd.
Porrěvadž předpokládánte, že ú,1 =
1, jsou i. složky vektorů ú =
('u"1 ,u2,u3) a ?- = (l1, ,t,2, u3) rovny
0 . Upravený deternrirrant má hod-
notu 0 stejně jako původní deternri-
rrant a rozepsánírn podle l. s}oupce
dt,sl,ár'árr re

l,,, u:I '
I - "l=0.
| ',, ',,, l

Podie 1.408 exisiují a, i3, z nichž as-
poň jedrro je růzrié ocl rruly,, taková,
za au * /t, = U. l)o}a7e,llln 7,a u a u
dostarretrre

-(cĎt + t}cl)d * 
"É 

+ 0ť = ď.

lb ukaztrje, že vektor1, a-, Ď', ďjsou 1i-

neárně závis]é.

1.410. Najděte kořen_v* polynomů

a)
|,.-| o[

i"-i, , 'l=0

= 0,

d)

lr _ z, 3, _12l
| -4. .\+ j5. -26l=0.
| -z, 7,,\-l2l

e)

=0.

Řešení. a) ;i = 3.u-z - 2,b's 11 =
0, r:,3 = +Ó,.) Á1 = 2, }z,e = *1,
d) .\1 = 4, }2 = -l, }s * -4, .)
x:!=í2-,,3=x:+=xs-I.

L.47L. Dokažte bvrzeni: jestliže sou-
sťava rovnic áe = 0, kde ,4 je čtver-
cová matice typu (n,n), má netri-
viálni řešení, pol.om det(,4) : g.

Řešení. Neclrť rr1,...;$n je netri-
viální řešení soustavy Ár = 0. Před-
pokiádejnre, že ,íI + 0; jestliže 11 =
0 vyberenre i tak, že ,Ii + 0 a postu-
pujeme stejně (zápis je však trochu
složitější). },[ůženle dokonce předpo,
kládat, že t1 = 1. Tolro lze docílii
tak, že vezfi}elne vliodný násobek ře-
šerrí. Uvažrrjeme-li o matici ,4 jako o
souboru sloupcovýcir vektorů, vztah
Ác = 0 s ť1 = 1 říká, že první slou^

pec matice Á je lineárlrí kombina-
ci ostatních. Pro takovou matici je
dei(Á1 = 6.

7.4l2. Skupina vektorů, n ) rul.,

ri1 = (a11,412,.,..a1 n),
Ui2 = (a21,a22, -..,azn),

ti* = (a*lldrnyl .,.,a*n),

111111
x7l1i 1

lt1111
111111
illc11
11l111

b)

lr-i, 1, i
| 2, l+l. l

| -t, 0. x:

c)

|.l + z, 11, 5

| 6, 9-), 4

I o. _l .\

11.)



nrá trr vlastnost,, že detcrminattt ma-
tice Á, kterou ses|itvít,lre z prvníclr ni
sloupcti, je růi;rrý" oC nui.n-. Dokažte,
že vektory tít, . . . , ,ůr, jsou ]irreárně
rielzávislé.

Řešeraí" ]\iechť artír *. .,*o:r, ui,. =
d pro ně,iaká čísla a1 ,.. .,un, € R.
Hodnoty, prvrrícli rn složek ukazují,
že krrždj., z těclrto výr:azů
Crtírr * a2lct2 ! ...* aln|(}ltl;

dlmd! { a2n,Ot2 + ... + anznl&m

je roven nule. Čísla rr1l . . . , tr,, jsou
t,edy řešením soustav1,

Aía = a,

krle a - (a1 ,,..,Q-)'- Poněvadž
podJe předpokladu tnárrle

dct(Á'):dct(Á)l0,
je podle 1.411 každé lešetrí soustavy
tlulové. Proto všeclrrra rr2, = 0 a vek-
tory ri1 , . ,.,ún, jsou lirreárlré nezá,
vislé.

1.413. Zrnění se ltěco u pi,edcháze-
jící úioze, když bude různý, od nuly
determinatr| seslaverrý z jirrýc}r než
prvních rn s}oupců?

Řešcrrí. Závěr je stejný. vektory
jsou nezá,vislé. Pouze zápis dr'ikazu
b;, byl složitější,

1.4L4. Pro lillovolrré dvě matice
Á,.B typu (rr,n) platí

dei(ÁB) = det(Á) det(B).
Ověřte platnost toho[o vztahu pro
maiice, jejichž determinanty byly
počítány v 1.406.e a v 1.406.f.

7,475. Dokažle vztalr

det(ÁB) - clet(Á) det(B).
pro libovolné dvě nratice typu (3,3).
Řešení. Nejprve z <l,efinice deterrri-
nantu (stc.irrě jako v 1.a04.f) ověŤte,
j,e dcr14) ,ler(B) =

d1t aJ.2 ais 0 0 0

a2| {L22 a!3 0 0 0

&3t 032 dle 0 0 0

-l 0 0 Ďrl bn brs

0 -1 0 hzt hzz bzs

0 0 -1 bu b:lz Ď:s

Potom matici po<irobte těmto řád-
ko-iýrn úpravátrr:

4. řáclek rrásobte, o11 a přičtěte
k 1. řádku,

5. řátlek irásobte d,12 a pŤičtete
k 1. řádku,

6. iádek násobte tl13 a přičtěte
k 1. řáclkrr.
Na prvrríclr 3 rriísteclr 1. i,ádku se

objeví nul1.-, Poton. udělejte analo-
giclié úpravi,,. litcré přinesou nuly ta,-

ké na, první 3 nrísta 2. a 3. řád-
ku. Dosťarrenre cleternrinant. který
lze s_vmbolick1, zapsat takto:

0 C]
-I Bl,

kcie matice C, jak stradrro zjistíte,
je rovna sorrčitrir rnaiic ÁB. Pomocí
3 sloupcovýclr výměn lze pr-esutrout

rr.atir:i C: - AB vlcvo rralrorrr. Proto

-? í | = ,-,;, Io" _? 
l

Tím ie vztah dokázáir. poněva,rlž
det(-1) = -1 pro rnatici typu (3,3)
a ted1 (definice determinantir) pra-
vá strana posleclní rovnosti se rovná

(-1)3 det(ÁB)det(-1) = det(,4B).

.\
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5. Irrversní rnatice. Cramerovo
pravidlo.

1.501. Spočítejte inversní rnatice k
a)

(;í)(;;)
b)

c)

(á -:,

\r 0

d)
/s z t\
lz g ,ll
\z 1 2J

Řešerrí. a)

i)(ii1)
/ ,t l +\

[-; -i -lj
/-.-l i\

\ :l -t)
c)

{l t\
[+ t),

/ l r\,ti;l,
\:} o/

{o t,\
[. a)

1l 3 -23\

l; -i i)
/q -+ c\*(,; 3sJ

(iii)
-(i 

: -i)

(;i-l)
(ii i)

(ii;l
Ciil

Řešení.
a)

(-; -i) (-; _í) ,
( i -,\_l1 l -t\
\-í ;/-5\-a r),

b)

b)

(+ J\ ( L 12\

\s ,j/,\ i -12)
c) pro D : atl- bc: = 0 inversní rna-
t'ice nee-tistuje. Jestliže D l 0 inver- c)

strí lnatice rtrá tvar

t ( .i -i,\
D \_, ,,)

1.502. \ajdčte inversilí matice k

a)\/nrd)
ll 3 1\ l0 0 2\

l: 3 ;J [l ; -;)
b)

ll l l\ {z 0 1\
ít i -1\i -i -;l t3 _i -i),

J{

\



1"503, Najděte invt;rsní rnat,ice k

1.504. Zkuste získat inversirí matice
r'ádkovými úpravirmi, který,m pod-
robíte matici clanotr a vedle ní na-
psanou rnatici jednotkovou, Mati-
ce r, 1.502.c a první dvě v 1,503
jsou vlrodné příklad;r, že je to někdy
schůdná cesta.

1.505. l]žitin. Crarnerova pravidla
rrajděte řešení sousta.v
ai

2;r,1 1|]1,.*.t,l= 0.
'ít*2rz{;r3=-],
rr* J:2-:!:3= 2.

b)
:7"tl +'2l,z l tr3= i.
2.r,l*l],i,l* ť3= 1.

2,:r:1 n rz J- 3r; = 11,

c)
.1t1!4:l:2|4x3=i,,
r7|2r2-2:t3=i.l,
/: * :"; 1- 2.i,3 = [.

d)
:t | .V-|Tr- z=*,I,

= l.
!! +:= '),

i,*)!J = 0.

Řešcrrí, a) (2, -1, - [), b) (2. -2.
3), 

") 
(1.1,-1). d) delr:rrrrinarrt

sousta\,}- .je -2 a řešerrí (2_ -i, 1, :i),

1.506. \lj,!, rr |r,inlli sollsla\
a)

'2l,:,+ J,r -.l 3 * J,t = [.

l'l -'2,r,l -t J,;1 - ,I, l=2.
,Ll L 2l"., _ J,r _1 2.r,a _ 0.

b)
3:rr * 2r: -]- :l:3 i 2l:1 = 2,

'2r, l, .r," - 3.1,r * -l,a - -i}.
|lxl* l:z*4r,l = 2.

Řešerrí, a) 7,jistí_rrre, že deternri-
nal}t inatice st-,stavetré z koeficierrtů
u lrli l J2, ,l'3 je

],l l -r i

I -,2 Ii=-2.
l,] ] -1 I

Proilrěiltlou ;ť{ nahladíme paramet-
retll § a uži.jcrrre C]rarnerovo pravidlo

1t 2 3 1\

t,l s ; i)
tl 2 0 1r
ío l 2 0l

[; -? l 1)
\\,

a alespoň některé prvk.v irrversní trra-

tice k rrr;rtici
/a -í! -u -tl\[: 0, ': ?ilĎ b -b\; _:i -,; -; 

}
kdea,Ď€/ť,
ŘeSení.

lL -2 1 0rít :-::l,
\3 3 á -,i) 

,

t 7 l -6 !tl: -t ,2 -2 l

{ i l -l i|,
\-z -l 2 4/

pro aó f 0 existuje inversní matice
a je rovtrir

/ l\ {] cr Ll\

] | t, t] ci 0\
2ab I l, ,Jil -o -2o l

\-,zi -,lt, a 3o/

3B


