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Inverzní funkce 
 
Definice: Inverzní funkce k prosté funkci f je funkce f – 1, pro kterou platí:  
 

1) D(f – 1) = H(f) 
 

2) Je-li  f:  x → y, pak  f -1: y → x 
 
Ke každému y patřícímu do D(f – 1) je přiřazeno právě to x patřící do D(f), pro které je f(x) = y. 
Nutná podmínka pro existenci inverzní funkce je, aby původní funkce f byla prostá. 
 
Poznámky:  
K sudým funkcím neexistuje inverzní funkce. 
K lichým funkcím vždy existuje inverzní funkce. 
Inverzní funkce jsou souměrné podle osy prvního kvadrantu, to je podle přímky y = x. 
Navzájem inverzní funkce se protínají na přímce y  = x. 
 
Příklady: 

1. Lineární funkce f: y = 2x + 1 a funkce f – 1:  2

1

2

1
 xy

  jsou navzájem inverzní, platí: D(f – 1 ) = H(f): 
 

    
 
Grafy inverzních funkcí jsou souměrné podle osy prvého kvadrantu (tj. přímka y = x ) 
 
 
2. Rozhodněte, ke kterým funkcím existují inverzní funkce, určete definiční obory a obory hodnot. 
            
       
                          
 

      
 

  
 

 
                    
 
 



3. Jsou dány funkce          ,           a         ,          Načrtněte jejich grafy 
a grafy funkcí inverzních v téže soustavě souřadnic. 
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