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Vlastnosti funkcí 



Even and odd functions 
Geometrically, the graph of an even function is 

symmetric with respect to the y-axis 

(osově souměrná podle osy y) 

 

Definion: Funkce je sudá, právě když platí:  

• Pro všechna x z definičního oboru leží 
v definičním oboru i -x a zároveň 

• f(x)=f(-x) 
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Even and odd functions 
Geometrically, the graph of an odd function has 

rotational symmetry with respect to the origin 

(lichá funkce je středově souměrná podle 
počátku soustavy souřadnic) 

 

Definion: Funkce je lichá, právě když platí:  

• Pro všechna x z definičního oboru leží 
v definičním oboru i -x a zároveň 

• f(x)= - f(x) 
 

 



Which of the following functions are even  or  odd? 

Sudé jsou funkce: f1 ; f 4; f7 . 
Liché jsou funkce: f2 ; f 3; f 6. 



Omezená funkce - Bounded function 

Definice: Funkce  f je shora omezená, jestliže existuje 
takové reálné číslo , že pro všechna z definičního 
oboru platí f(x)≤A .  

Definice: Funkce f je zdola omezená, jestliže existuje 
takové reálné číslo , že pro všechna z definičního 
oboru platí f(x)≥a .  

Definice: Funkce f je omezená, jestliže existují taková 
reálná čísla i  taková, že pro všechna z definičního 
oboru platí f(x)≤A a zároveň f(x)≥a . 
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1. Nakresli grafy tří funkcí tak, aby: 

a) jedna nebyla omezená 

b) jedna byla shora omezená, ale neměla maximum 

c) jedna měla maximum. 

 

2. Najdi lineární funkci, která je omezená. 

3. Nakresli grafy funkcí  

      f: y =│x +1│- 3   a    g:y = -│2 – x│+2  

a urči obor hodnot, zda jsou omezené, zdola, shora 
omezené, zda mají maximum či minimum a kdy jsou 
rostoucí a kdy klesající. 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky 

 a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. 
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 
 

 
 

 
 

 
 


