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Kapitola 1

Úvod

Tento stručný úvod má za cíl trochu osvětlit především strukturu tohoto textu.

Tento text je první samostatnou kapitolou učebního textu, který teprve vzniká. Zá-
kladním cílem vznikajících skript je rozšířit možnosti studenta v prvních ročnících, kdy
je zapotřebí propočítat velké množství příkladů a v řadě případů k nim neexistují řešení,
buď z toho důvodu, že nejsou součástí sbírky úloh, nebo proto, že danou úlohu si vy-
myslel student sám a zajímá ho, zda vymyšlenou úlohu zvládne spočítat. Druhou sku-
pinou čtenářů jsou studenti, kteří si plní předměty zmíněné v nadpisu textu. U nich se
už předpokládá znalost matematického obsahu a nemusí se zabývat jeho budováním,
ale spíše si kladou otázku, jak daný nástroj – v našem případě Wolfram Mathematica –
využít ve výuce. Vnitřně doufám, že tento text jim bude určitým vodítkem.

Na některých místech tohoto textu se odvolávám na torzo skript, která ještě neexis-
tují, a protože jsem si vědom, že to není úplně správné, tak i určitým způsobem poža-
dovanou skutečnost připomenu. Tím by mělo být zaručeno to, že potencionální čtenář
je schopen daný text číst, aniž by mu něco chybělo.

Z určitého pohledu se může čtenáři zdát, že text je psán s určitou mírou redundance,
a to v případě příkazů. Snažím se každý příkaz psát takovým způsobem, aby pokud
jej čtenář chce vyzkoušet ve Wolfram Mathematica, tak daný příkaz mohl snadno překo-
pírovat. Pod tímto kopírovatelným příkazem je obvykle také ukázána jeho realizace ve
Wolfram Mathematica.

Někteří čtenáři se podiví, proč zrovna já píši učební text k produktu, který nejen
že není zdarma, ale který ani nepatří mezi nejlevnější. Je tomu z důvodu, že přeci jen
existuje platforma, na které jeWolframMathematica a její jazyk k dispozici zdarma. Jedná
se o Raspberry Pi. Více o tom najdeme v [Wolfram, 2013].

Na závěr úvodu chci říci, že jsem skoro všechny příkazy otestoval v následujících
verzích: Wolfram Mathematica 8.0.0 (OS: Windows 8.1), Wolfram Mathematica 9.0.1 (OS:
Linux – Ubuntu 16.04) a Wolfram Mathematica 11.3.0 (32-bit) (OS: Raspbian). Dokonce
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6 KAPITOLA 1. ÚVOD

jsem zkoušel Wolfram Mathematica 8.0.0 ve Wine v OS: Linux – Ubuntu. Zde vše fungo-
valo celkem v pohodě, až na zobrazování zlomků.



Kapitola 2

Lineární algebra

Nyní se podíváme na vybrané oblasti lineární algebry. Pro potřeby našeho studia vní-
máme tuto disciplínu jako obslužnou, tedy nebudeme se zabývat jejím výzkumem, ale
spíše si ukážeme možnosti jejího použití v jiných oblastech, jako je například analytická
geometrie.

Základní literaturou pro tuto kapitolu je [Torrence and Torrence, 2009].

2.1 Matice

2.1.1 Zadáváme matice

I když je to neobvyklé, začneme celou kapitolu poznámkou, která by nám měla usnad-
nit komunikaci a dokonce v některých případech zabránit nedorozumění. V předmě-
tech, kde jsme se setkali s maticemi, jsme je označovali velkými tiskacími písmeny, jako
např. A, B, X , popř. s indexy A1, Xn. To je sice možné i v tuto chvíli, ale nedoporuču-
jeme to. Je to z toho důvodu, že Wolfram Mathematica využívá některá velká písmena
pro vlastní (vestavěné) příkazy nebo konstanty. Pokud cítíte vnitřní potřebu označovat
matice verzálkami, vyhněte se následujícím písmenům: C, D, E, I, K, N, O.

Nyní společně zadáme následující matici:1 2 3 4

2 3 −4 −6
3 5 −1 −2


Pokud bychom s maticí chtěli dále pracovat, měli bychom si ji označit. Pokud bychom
s ní nechtěli dále pracovat, asi bychom ji nezadávali do Wolfram Mathematica. Pro naše
potřeby si ji označme mat1. Konstrukt příkazu je následující:

1 oznaceni matice = deklarace matice
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8 KAPITOLA 2. LINEÁRNÍ ALGEBRA

MaticeZadání
matice

je ve Wolfram Mathematica deklarována jako uspořádaný seznam uspořáda-
ných seznamů1 (angl. list of lists). Naše matice tedy bude zadána následovně:

1 mat1 = {{1, 2, 3, 4}, {2, 3, −4, −6}, {3, 5, −1, −2}}

Protože Wolfram Mathematica označuje vstupy a výstupy, bude náš vstup po stisku2

←↩ vypadat následovně:

Jen pro připomenutí, či pro nově příchozí, uvádím následující vysvětlení.

• In [3]:= označuje číslovaný vstup; Wolfram Mathematica umožňuje se odvolávat na
vstupy i výstupy, které nejsou nijak označené; povšimněte si, že ve vstupu – oproti
výstupu – je symbol : ; v našem příkladě se tedy jedná o třetí vstup v rámci spu-
štění Wolfram Mathematica

• Out[3]= označuje číslovaný výstup, který odpovídá danému (číslovanému) vstupu;
v našem případě se tedy jedná o třetí výstup v rámci spuštěníWolframMathematica

V příkladech, které uvádím v textu, si zajisté povšimnete skutečnosti, že číslované
vstupy a výstupy nejdou za sebou. Celý tento text vznikal po delší dobu a vždy při
otevření nového sezení Wolfram Mathematica se resetuje čítač. Tedy vždy se začíná od
čísla 1.

PokudMatrixForm jsme zvyklí na zápis matic v obdélníkovém schématu, musíme to Wolfram
Mathematica sdělit, že chceme, aby nám danou matici zobrazil tímto způsobem. K tomu
slouží příkaz MatrixForm3. Tento příkaz můžeme použít dvojím způsobem, jak ukazují
následující konstrukty příkazů:

1 oznaceni matice // MatrixForm
2 MatrixForm[oznaceni matice]

Jen pro připomenutí. Výše uvedené konstrukty jsou záměnné a první z nich se pou-
žívá obvykle tehdy, když daná funkce má formátovací charakter, jako je tomu v našem
případě.

1 vyraz // funkce
2 funkce[vyraz ]

1Můžete na to nahlížet tak, že se jedná o vektor, jehož prvky jsou stejně rozměrné vektory.
2DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ! Wolfram Mathematica pozná, že jste ukončili vstup až po stisku kláves

Shift ⇑ Enter . Já pro tuto dvojkombinaci budu používat pouze jeden symbol – ←↩ .
3Jen připomínám, že jazyk Wolfram Mathematica je citlivý na velikost písmen.



2.1. MATICE 9

V našem příkladě pak vypadá použití následovně:

1 mat1 // MatrixForm

nebo

1 MatrixForm[mat1]

V obojím případě získáme následující matrici:1 2 3 4

2 3 −4 −6
3 5 −1 −2


jak ukazuje obrázek:

V případě, že byste chtěli, aby se všechny matice zobrazovaly v tomto tvaru, je za-
potřebí pozměnit globální proměnnou a to následovně:

1 $Post = If [MatrixQ[#], MatrixForm[#], #] &

Od této chvíle se budou veškeré matice zobrazovat v maticovém zobrazení. Pozor!
Toto platí po celou dobu spuštění Wolfram Mathematica, nezávisle na tom, kolik budete
mít spuštěných notebooků. I když zavřete všechny notebooky, i nadále bude tato glo-
bální proměnná pozměněná. Pokud tedy víte, že budete pracovat převážně s maticemi,
na začátku vaší práce zadejte příkaz pro změnu zobrazení a až do ukončení sezení nebo
odvolání příkazu, se budou všechny matice zobrazovat v maticové podobě.

Odvolat příkaz můžeme následovně:

1 $Post = If [MatrixQ[#], List [#], #] &

Upozornění! Ještě než si ukážeme další způsoby zadávání matic, vraťme se na chvíli
k následujícímu příkazu.

1 mat1 = {{1, 2, 3, 4}, {2, 3, −4, −6}, {3, 5, −1, −2}} // MatrixForm

Pokud ho přepíšeme na základě výše zmíněné konvence o formátovacích funkcích,
tak je tam ve skutečnosti napsáno:
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1 mat1 = MatrixForm[{{1, 2, 3, 4}, {2, 3, −4, −6}, {3, 5, −1, −2}}]

Tedy obsahem proměnné mat1 není matice, ale její grafické zobrazení. Tedy s takto
naplněnou proměnnou již nemůžeme pracovat jako s maticí.

Matici jako takovou můžeme zadat i graficky. Jedná se pouze o změnu způsobu za-
dání, výsledkem bude opět uspořádaný seznam uspořádaných seznamů. V nabídce In-
sert je to příkaz Table/Matrix a jeho část New. Tímto získáme průvodce pro vytvaření
matice, který je ukázán následovně:

Po zvolení příkazuMatrix a vyplnění požadovaného počtu řádku a sloupců získáme
následující matici

kterou můžeme vyplnit dle požadavků. Mezi jednotlivými buňkami matice se po-
hybujeme buď pomocí klávesy Tab nebo pomocí kurzorových kláves. Zadávání opět
ukončíme ←↩ .

Předposlední způsob, jak zadat matici, je využít asistenta. Ten se nachází v nabídce
Palletes a je to Basic Math Assistent. Asistent se obvykle otevře v nastavení Calcu-
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lator – záložka Basic. Námi hledaný příkaz pro vložení matice se nachází na záložce
Advanced a je pro něj vyhrazena ikona s maticí 2× 2.

Kontextová nápověda, jak bude ukázáno dále, je poměrně užitečná.

Po vložení matice pomocí asistenta získáme opravdu matici o rozměrech 2× 2. Tuto
matici je možné dále upravovat, přidávat řádky i sloupce a získat tak matici požadova-
ného rozměru.

Zmíněné klávesové zkratky je však možno využít i k vytváření matice přímo.

• Ctrl + , vytvoří nový sloupec

• Ctrl + Enter vytvoří nový řádek

• Ctrl + přesune se z matice ven

Chceme-li vytvořit matici o rozměrech 2×3, stiskneme dvakrát Ctrl + , a jednou
Ctrl + Enter . Získáme následující:
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Mezi jednotlivými poli se pohybujeme stisky klávesy Tab , pokud chceme opustit
pole jednotlivých buněk, pak pomocí kombinace kláves Ctrl + . Zadávání
opět ukončíme ←↩ .

Úkol: Zjistěte, co dělá příkaz MatrixQ[#]. Tento příkaz byl použit o něco výše. Při
zkoumání můžete například vyzkoušet MatrixW[mat1].

Úkol: Zjistěte, co dělá příkaz FullForm[#]. Tento příkaz dosud použit nebyl. Při zkou-
mání můžete například vyzkoušet FullForm[mat1].

2.1.2 Maticové operace

PodívejmeSčítání
matic

se nejprve na základní maticové operace, jako je sčítání a násobení matic.
Sčítat můžeme pouze matice stejného rozměru. Vytvořme tři matice.

m1 =

(
1 2 2

4 4 3

)
m2 =

(
6 2 9

0 10 0

)
m3 =

0 3

3 4

2 10


1 m1 = {{1, 2, 2}, {4, 4, 3}}
2 m2 = {{6, 2, 9}, {0, 10, 0}}
3 m3 = {{0, 3}, {3, 4}, {2, 10}}

Součet matic m1 a m2 získáme poměrně snadno. Stačí k tomu použít příkaz pro sčí-
tání matic +.

1 m1 + m2 // MatrixForm

StejněOdečítání
matic

tak odečítání matic je poměrně jednoduché.

1 m1 − m2 // MatrixForm

Pokud se ale pokusíme sečíst dvě matice o nestejném rozměru, obdržíme chybovou
hlášku, která nás na tuto situace upozorňuje.
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1 m1 + m3 // MatrixForm

Wolfram Mathematica zná Standardní
násobení
matic

dva druhy násobení matic. Jedno obvyklé a jedno po slož-
kách, které je velmi podobné tomu, kdy po složkách sčítáme. Pro standardní násobení
matic je zapotřebí, aby první matice měla rozměr u × v a druhá měla rozměr v × w.
Rozměr výsledné matice je potom u×w. V našem příkladě můžeme násobit matice m1
a m3. Pro standardní násobení matic se užívá příkaz „tečka“.

1 m1 . m3 // MatrixForm

Pokud se pokusíme vynásobit matice o nevhodných rozměrech, obdržíme chybovou
hlášku.

1 m1 . m2 // MatrixForm

Složkové násobení Složkové
násobení
matic

matic požaduje, aby obě matice byly stejného rozměru, jako
tomu je v případě sčítání matic. Pro tento druh násobení matic se používá příkaz ∗.

1 m1 ∗ m2 // MatrixForm

Složkové násobení však můžeme použít i více způsoby. Například můžeme vyná-
sobit každý prvek matice konkrétním číslem. Vytvořme si matici m4.

1 m4 = {{a, b, c}, {d, e, f}, {g, h, i}}
2 m4 // MatrixForm
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Nyní každou hodnotu matice vynásobíme číslem m.

1 m ∗ m4 // MatrixForm

Složkové násobení můžeme využít i k tomu, chceme-li násobit každý řádek jiným
číslem. Předpokládejme, že první řádek chceme vynásobit číslem m, druhý řádek pak
číslem n a třetí řádek číslem o.

1 {m, n, o} ∗ m4 // MatrixForm

Pokud chceme využít tohoto násobení, potom délka uspořádaného seznamu musí
být stejná, jako je počet řádků matice. Pokud chceme pozměnit pouze jeden řádek, po-
tom i to je možné. Např. pouze první řádek chceme vynásobit číslem m.

1 {m, 1, 1} ∗ m4 // MatrixForm

ZajímavéSložkové
dělení
matic

je, že Wolfram Mathematica zná i operaci dělení matic. Tato operace je in-
verzní operací ke složkovému násobení, tedy obě matice musí být stejného rozměru.
Pro toto dělení se užívá příkazu /. Navíc, protože se jedná o dělení po složkách, tak dě-
litel nesmí obsahovat 0. Z toho důvodu po zadání příkazu m1/m2 obdržíme chybovou
hlášku.

1 m2 / m1 //MatrixForm
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Vytvořme si maticim6. Na ní si ukážeme, jak zkrátit jeden řádek konkrétním číslem.

1 m6 = {{3, 6, 9, 126}, {17, 12, 15, 13}} // MatrixForm

Zajisté si povšimneme, že všechny hodnoty v prvním řádku jsou násobky čísla 3.

1 m6 / {3, 1} //MatrixForm

Výše uvedený příkaz nám každý z řádků podělí danou hodnotou, přičemž první řádek
podělí číslem 3 a druhý číslem 1.

Opět platí, že počet řádků první matice musí být roven počtu prvků uspořádaného
seznamu.

WolframMathematica zvládá Mocniny
matic

i umocňování matic a po zkušenosti s násobením matic
ani nebudeme překvapeni, když zjistíme, že je dvojí způsob umocňování matic. Kla-
sické umocňování a složkové umocňování. Podívejme se nejprve na konstrukt klasic-
kého umocňování matic.

1 MatrixPower[matice, mocnina]

Víme, že umocňovat můžeme pouze čtvercové matice. Tato skutečnost vyplývá z
faktu, že 

a1,1 · · · a1,m
... ...

am,1 · · · am,m


n

=


a1,1 · · · a1,m

... ...
am,1 · · · am,m


n−1

·


a1,1 · · · a1,m

... ...
am,1 · · · am,m


Pro potřeby tohoto textu si vytvořme čtvercovou matici 3× 3 m7.

1 m7 = {{11, 7, 13}, {7, 13, 6}, {3, 1, 15}}
2 m7 // MatrixForm
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Porovnejme nyní následující příkazy

1 m7 . m7 //MatrixForm
2 MatrixPower[m7, 2] // MatrixForm

V obou případech získáme následující výsledek.

Čistě pro zábavu můžeme zkusit

1 MatrixPower[m7, 14] // MatrixForm

a získáme

DruhýSložkové
umocňování

matic

způsob umocňování matic je umocňování po složkách. V tomto případě ne-
požadujeme, aby daná matice byla čtvercová. Pro tento typ umocňování se používá
příkaz ˆ. Konstrukt je následující:

1 maticeˆmocnitel

Srovnejme nejprve klasické a složkové umocnění matice m7.

1 MatrixPower[m7,2] // MatrixForm
2 m7ˆ2 //MatrixForm

Získáme postupně následující dvě matice.
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Ukažme si ještě použití složkového umocnění na matici, která není čtvercová a umoc-
něme matici m6.

Další Transpono-
vání matic

běžně užívanou operací na maticích je transponování matic. Konstrukt da-
ného příkazu je následující.

1 Transpose[matice]

Budeme-li transponovat naši matici m1, upravíme ještě výstup.

1 Transpose[m1] // MatrixForm

Tento příkaz také využijeme k popsání pro Wolfram Mathematica specifického způ-
sobu zadávání symbolů. Některé tyto symboly reprezentují operátory, jiné reprezentují
konstanty či specifické symboly jako takové. Tento způsob zadávání se provádí přes tzv.
escape sekvenci. Tato sekvence začíná stiskem kláves Esc , pak je napsána sekvence
znaků charakterizující požadovaný symbol a opět je ukončena stiskem kláves Esc . Po

prvním stisku klávesy Esc se objeví ... – symbol tří teček nad sebou. Po druhém stisku
klávesy Esc tato trojtečka zmizí a objeví se požadovaný znak.

V běžně psaném matematickém textu bývá obvyklé značit transponování matice
pomocí verzálky T.

Aᵀ,

(
1 2 2

4 4 3

)ᵀ

Tento způsob zápisu nám umožňuje i Wolfram Mathematica , a to právě pomocí es-
cape sekvence. Příkaz pro escape sekvenci, která nám vysází symbol pro transponování,
je tr . Tento symbol bude následně vyhodnocen jako příkaz pro transponování.

Takto to vypadá před druhým stiskem klávesy Esc

a takto po druhém stisku klávesy Esc

.
Výstup pak vypadá následovně:
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Namísto escape sekvence lze využít ještě jeden způsob zadávání symbolu ᵀ , a to
pomocí konstruktu \[Transpose].4 Samotný zápis transponované matice m1 v maticové
podobě pak vypadá následovně.

1 MatrixForm[m1\[Transpose]]

V tuto chvíli je namístě upozornit na skutečnost, že escape sekvence má jiné vyhod-
nocení než příkaz \[Transpose].

Srovnáme-li vstupy In [25] a In [26] zjistíme, že jsou stejné. Výstupy se ovšem liší.
Vstup In [25] je zadán pomocí escape sekvence, kdežto vstup In [26] je zadán pomocí
příkazu \[Transpose].

DalšíDeterminant
matice

obvykle používanou funkcí je determinant matice. Připomínám, že determi-
nant můžeme vypočítat jen ze čtvercové matice. Konstrukt příkazu je poměrně jedno-
duchý.

1 Det[ctvercova matice ]

Vytvořme si matici m8, která vznikne následovně:

1 m8 = Transpose[m1.m3]
2 MatrixForm[m8]]

Nyní spočítáme determinant matice m8.
4POZOR! Po vložení párové hranaté závorky se objeví požadovaný symbol a vložený příkaz zmizí.
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1 Det[m8]

Hodnota determinantu je 22. Velice hezky vypadá, když celý výpočet provedeme
najednou.

1 Det[Transpose[m1.m3]]

Determinant můžeme počítat i ze symbolicky zadané matice. Spočtěme determinant
matice m4.

1 Det[m4]

Kdybychom se náhodou pokusili určit determinant matic, která není čtvercová, ob-
držíme chybovou hlášku.

1 Det[m3]

Pro Stopa
matice

výpočet stopy matice lze použít jednoduchý příkaz Trace. Konstrukt příkazu je
obvyklý a rovnou si ukážeme jeho použití.

1 Tr[m4]

Stopu lze počítat i u matic, které nejsou čtvercové. Jako příklad uvádím výpočet
stopy matice m3.

1 Tr[m3]

Další Rozměry
matice

příkaz patří také mezi ty jednodušší. Jeho cílem je určit rozměry matice. Kon-
strukt příkazu je následující:
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1 Dimensions[matice]

Výstupem tohoto příkazu je uspořádaná dvojice, kde první hodnota udává počet
řádků a druhá hodnota udává počet sloupců.

Ukažme si jeho použití na maticích m1, m3 a m4.

1 Dimensions[m1]
2 Dimensions[m3]
3 Dimensions[m4]

PředposledníHodnost
matice

příkaz, který si ukážeme v této části textu, je příkaz, který nám určí
počet lineárně nezávislých řádků matice, neboli hodnost matice. Pro hodnost matice se
užívá příkazu MatrixRank. Konstrukt je následující.

1 MatrixRank[matice]

Ukažme si jeho použití na maticích m1, m3 a m4.

1 MatrixRank[m1]
2 MatrixRank[m3]
3 MatrixRank[m4]

PosledníInverzní
matice

příkaz se týká vytvoření inverzní matice k dané čtvercové matici. Konstrukt
je opět standardní.

1 Inverse [ ctvercova matice ]
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Výstupem je opět matice. Vytvořme si jednoduchou matici m9 a spočtěme k ní in-
verzní matici.

1 m9 = {{3, 2}, {4, 3}}
2 Inverse [m9] // MatrixForm

Poznamenejme, že inverzní matici lze počítat samozřejmě i k symbolicky zadané
matici.

Úkol: Vyzkoušejte, zda složkové násobení matic je či není komutativní.
Úkol: Rozhodněte, jaký je rozdíl mezi {m, 1, 1} ∗ m4 a m4 ∗ {m, 1, 1}.
Úkol: Přijďte na to, jak realizovat násobení matice daným uspořádaným seznamem

po sloupcích.
Úkol: Vyzkoušejte si, jak vypadá chybová hláška při m1 / m2.
Úkol: Vyzkoušejte si, co získáte po provedení příkazů: m6 / 3 a 3 / m6.
Úkol: Vyjádřete druhým způsobem, tj. nikoliv podle formátovací konvence, příkaz

MatrixPower[m7,2] // MatrixForm.
Úkol:Nejprve zapište (m1.m3)ᵀ am3ᵀ.m1ᵀ a pak rozhodněte, zda se výsledné matice

rovnají. Doporučuji použít funkci pro zjištění rovnosti výrazů.
Úkol: Upravte příkaz m1 . m1\[Transpose] tak, aby fungoval stejně jako při použití

escape sekvence.
Úkol: Vypočtěte Inverse [{{u,v},{v,u}}].
Úkol: Vypočtěte Inverse [m3].

2.1.3 Pokročilejší zadávání matic

Matice Generování
matice
celých
čísel

lze zadávat nejen způsobem, kdy konkrétně naplníme jednotlivé buňky, ale
můžeme je také vytvářet pomocí dalších funkcí a příkazů. Například chceme vytvořit
matici, která bude naplněna celými čísly. K tomu slouží příkaz RandomInteger. Nás bude
zajímat pouze jeho použití při vytváření matic, ačkoliv jeho užití je daleko bohatší. Kon-
strukt příkazu pro naše potřeby je následující:

1 RandomInteger[{rozsah min,rozsah max},{u,v}]

kde
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• rozsah min je nejmenší hodnota rozsahu

• rozsah max je největší hodnota rozsahu

• {u,v} jsou rozměry matice, přičemž u je počet řádků a v je počet sloupců

Příkaz

1 RandomInteger[{−100, 100}, {4, 6}] // MatrixForm

vytvoří matici o rozměrech 4× 6, která bude naplněna náhodnými celými čísly z inter-
valu 〈−100, 100〉. Obrázek ukazuje jeden z možných výsledků. Protože čísla jsou gene-
rována náhodně, byla by opravdu velká náhoda, kdybyste získali tu stejnou matici.

Speciální variantou toho příkazu je následující konstrukt:

1 RandomInteger[n,{u,v}]

kde

• n je největší hodnota rozsahu, přičemž 0 je hodnotou nejmenší. Tedy tímto příka-
zem získáme pouze přirozená čísla.

Tedy

1 RandomInteger[100, {4, 6}] // MatrixForm

vytvoří matici o rozměrech 4 × 6, která bude naplněna náhodnými přirozenými čísly
menšími než 101. Obrázek ukazuje jeden z možných výsledků.

ObdobnýmGenerování
matice

reálných
čísel

příkazem je příkaz RandomReal, pomocí kterého dokážeme vytvořit ma-
tici, naplněnou náhodnými reálnými čísly. Konstrukt je následující.

1 RandomReal[{rozsah min,rozsah max},{u,v}]

kde

• rozsah min je nejmenší hodnota rozsahu

• rozsah max je největší hodnota rozsahu
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• {u,v} jsou rozměry matice, přičemž u je počet řádků a v je počet sloupců

Ukažme si jeho použití na následujícím příkladu. Vytvořme matici o rozměrech 7×7,
která bude naplněna reálnými čísly z intervalu 〈−10, 10〉.

1 m10 = RandomReal[{−10, 10}, {7, 7}]
2 m10 // MatrixForm

I u takto „veliké“ matice je poměrně snadné určit matici inverzní, transponovanou,
determinant a stopu.

1 Inverse [m10] //MatrixForm
2 Transpose[m10] //MatrixForm
3 Det[m10]
4 Tr[m10]
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Speciální variantou toho příkazu je následující konstrukt:

1 RandomReal,{u,v}]

kde

• n je největší hodnota rozsahu, přičemž 0 je hodnotou nejmenší. Tímto příkazem
získáme hodnoty z intervalu 〈0, n〉.

Tedy

1 RandomReal[1, {4, 6}] // MatrixForm

vytvoří matici o rozměrech 4×6, která bude naplněna náhodnými přirozenými čísly
z intervalu 〈0, 1〉. Obrázek ukazuje jeden z možných výsledků.

JednoduchýmJednotková
matice

a užitečným nástrojem je příkaz, kterým vytvoříme jednotkovou ma-
tici daného rozměru. Konstrukt je následující:

1 IdentityMatrix [rozmer]

Chceme-li vytvořit jednotkovou matici řádu 10, pak stačí zadat příkaz:

1 IdentityMatrix [10] // MatrixForm
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Obdobným Diagonální
matice

nástrojem je příkaz, který vytvoří diagonální matici, tj. matici, která má
nenulovou hlavní diagonálu. Konstrukt je následující:

1 DiagonalMatrix[usporadany seznam]

Tento příkaz vytvoří matici o rozměrech n × n, kde n je délka uspořádaného se-
znamu. Následující příklad ukazuje, jak vytvořit matici, která má na diagonále celá čísla
od 1 do 5.

1 DiagonalMatrix [{1,2,3,4,5}] // MatrixForm

Pro tento příkaz existuje zajímavá varianta, která umožňuje posouvat hodnoty dia-
gonály výše či níže.

1 DiagonalMatrix[usporadany seznam, k]

• k je celé číslo, které nám udává jaká je vzdálenost vkládaného uspořádaného se-
znamu od hlavní diagonály a kterým směrem je vkládána. Pokud je číslo kladné,
potom nad hlavní diagonálu. Pokud záporné potom pod ni.

1 DiagonalMatrix[{a,b,c},1] // MatrixForm
2 DiagonalMatrix[{a,b,c},−2] // MatrixForm
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Úkol: Prozkoumejte další možnosti příkazu RandomInteger, který byl použit pro vy-
tváření matic.

Úkol: Vyhledejte si, jak je na tom Wolfram Mathematica s generováním náhodných
čísel.

Úkol: Zjistěte, zda existuje příkaz RandomComplex, popř. jaká jsou specifika použití
tohoto příkazu.

Úkol: Zjistěte, jak změnit počet desetinných míst, na která se zobrazují reálná čísla.
Úkol: Vytvořte matici, která bude mít na diagonále čísla 10.
Úkol: Napište příkaz pro vytvoření následující matice. Nevytvářejte danou matici

výčtem prvků.

2.1.4 Bonus na závěr

NaGrafické
znázornění

matic

konec tohoto oddílu si uvedeme funkci, která není na první pohled až tak užitečná,
ale o to více je zajímavá. Zadejte do Wolfram Mathematica následující příkaz.

1 MatrixPlot[RandomInteger[{−10, 10}, {10, 10}]]

a kochejte se.
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