
Řešení nerovnic 
 

Nerovnice (s jednou neznámou) je zápis nerovností dvou výrazů, v nichž se může 

vyskytovat nějaké písmeno označující neznámou. 
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Metodika řešení nerovnic 

Řešením nerovnice nazýváme každé (většinou reálné) číslo, jehož dosazením za neznámou 

dostaneme platnou nerovnost. 

 

Vyřešit nerovnici znamená najít všechna její řešení neboli množinu (všech) jejích řešení. Ta 

se často značí písmenem K. 

Při řešení nerovnice postupujeme podobně jako při řešení rovnice. Postupně píšeme nové 

nerovnice, které jsou s danou nerovnicí ekvivalentní, tj. mají tatáž řešení. Používáme při tom 

tzv. ekvivalentní úpravy. Cílem je dopracovat se k nerovnici, u níž je zřejmé, jaká má řešení. 

 

Př: V oboru reálných čísel R řešte nerovnici : 
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Vidíme, že nerovnice má nekonečně mnoho řešení. Řešením nerovnice jsou všechna x ≤ 4, tj. 

všechna x z intervalu (-∞, 4 > a žádná jiná. 

POZOR!!! 

Při řešení nerovnic může dojít k násobení obou stran nerovnice záporným číslem. Při této 

úpravě se obrací znak nerovnosti v opačný. 
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Při řešení nerovnic můžeme řešit i nerovnice s více neznámými a soustavy nerovnic. 

 

LINEÁRNÍ NEROVNICE 

Lineární nerovnice s jednou neznámou 

Nerovnice  

ax + b > 0   ax + b < 0 

ax + b ≥ 0   ax + b ≤ 0 kde a,b patří R 

se nazývají lineární nerovnice (s neznámou x) 

Lineární se často nazývají i mnohé další nerovnice, které lze na uvedené nerovnice snadno 

převést. Lineární nerovnice řešíme podobně jako lineární rovnice, ekvivalentními úpravami. 

Mezi ekvivalentní úpravy nerovnic patří zejména tyto úpravy: 

 Přičtení stejného čísla nebo stejného výrazy obsahujícího neznámou (definovaného 

pro všechny hodnoty neznámé z množiny čísel, v níž nerovnici řešíme) k oběma 

stranám nerovnice 

 Vynásobení obou stran nerovnice stejným kladným číslem (znak nerovnosti se 

nemění) 

 Vynásobení obou stran nerovnice stejným záporným číslem a současné obrácení 

znaku nerovnosti v nerovnici 

 „ekvivalentní“ úpravy výrazů na jednotlivých stranách nerovnice 

Mluvíme o převádění z jedné strany nerovnice na druhou a o násobení nerovnice číslem. 

 

 



Lineární nerovnice řešíme i graficky 
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Nejdříve sestrojíme grafy funkcí f: y=2x – 3 a  g: y=(x+1)/2 , pak vyhledáme všechna čísla x, 

v nichž je hodnota funkce f větší nebo rovna hodnotě funkce g, tj. zjistíme, pro které hodnoty 

x leží příslušný bod grafu funkce f nad odpovídajícím bodem grafu funkce g nebo ve stejné 

výšce jako tento bod. Právě taková čísla jsou řešeními dané nerovnice. V našem případě je 

množinou všech řešení interval < 7/3, ∞) 

 

Soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou 

Někdy hledáme čísla, která vyhovují zároveň několika nerovnicím s jednou neznámou – 

řešíme soustavu nerovnic. Můžeme při tom postupovat tak, že nejdříve vyřešíme každou 

nerovnici zvlášť. Množina všech řešení uvažované soustavy je pak průnik množin všech 

řešení jednotlivých nerovnic. Řešeními soustavy jsou totiž právě ta čísla, která splňují 

všechny nerovnice, z nichž je soustava složena, tj. která zároveň patří do množin řešení všech 

těchto nerovnic. 

 

Nerovnice s jednou neznámou, které lze převést na lineární 

Nerovnice v součinovém tvaru 

Jde o rovnice tvaru „součin dvou nebo více lineárních dvojčlenů je větší(menší-roven) než 

nula. Při hledání řešení budeme řešit soustavy lineárních nerovnic. Existují různé způsoby 

řešení: 

 

(x – 2) (2x + 3) > 0 

   

1. způsob řešení 

Součin dvou čísel je větší než nula právě tehdy, když jsou buď oba činitelé větší než nula, 

nebo oba menší než nula. Proto číslo x je řešením dané nerovnice právě tehdy, když je 

řešením některé ze soustav lineárních nerovnic: 

 

x – 2 > 0   x – 2 < 0    

2x + 3 > 0   2x + 3 < 0 

 

množinou první soustavy je interval I1=(2;∞) 

množinou druhé soustavy je interval I2=(-∞;-3/2) 

množinou K všech řešení dané nerovnice je sjednocení množin všech řešení obou soustav 

K = I1 I2 = (-∞, -3/2) (2, ∞) 

 

2. způsob řešení 

Graficky si dvě uvažované soustavy nerovnic a jejich řešení můžeme představit takto:  

y = x – 2 a y = 2x + 3 jsou rovnice přímek. První z nich protíná osu x v bodě [2,0], druhá 

v bodě [-3/2,0]. Výrazy x – 2 a 2x + 3 mají stejná znaménka právě pro ta x, pro která body 

[x, x – 2], [x, x + 3] uvažovaných přímek leží oba nad nebo oba pod osou x. 

 

3.způsob řešení 

Každý z lineárních dvojčlenů  x – 2 , 2x + 3 má stále stejné znaménko v každém intervalu, 

na něž množinu reálných čísel R rozdělí číslo, ve kterém má tento dvojčlen hodnotu nula 

– tomuto číslu se říká nulový bod příslušného lineárního dvojčlenu. To nám umožňuje 

sestavit tabulku, v níž přehledně vyznačíme znaménka, popř. nulovou hodnotu každého 

z obou dvojčlenů a také jejich součinu pro každé x z oboru reálných čísel. 

 

V záhlaví tabulky jsou vyznačeny nulové body obou dvojčlenů a intervaly, na které tyto 

nulové body množinu R rozdělují. Další dva řádky pak zachycují „chování“ uvažovaných 

dvojčlenů v jednotlivých intervalech i v nulových bodech. Znak + znamená, že hodnota 



vlevo napsaného výrazu je v příslušných bodech kladná, podobně znaky – a nula. Poslední 

řádek tabulky, který zachycuje „chování“ součinu z levé strany dané nerovnice, vyplníme 

na základě předcházejících dvou řádků. Z nich vidíme, zda jde o součin dvou záporných 

čísel, záporného čísla a nuly apod. 

Množinu všech řešení vyčteme z posledního řádku tabulky. Příslušný součin je kladný, 

právě tehdy, když x patří intervalu (-∞, -3/2)  (2, ∞). 

 

Ve 3. způsobu řešení jsme vyložili metodu nulových bodů. Je použitelná pro libovolné 

nerovnice v součinovém tvaru, v níž se vyskytují pouze lineární dvojčleny. Kromě toho, že 

součin několika čísel, z nichž alespoň jedno je nula, je nulový, při ní využíváme i poznatku, 

že součin několika nenulových čísel je záporný právě tehdy, když lichý počet činitelů je 

záporný – jinak je součin kladný. 

 

Nerovnice v podílovém tvaru 

Jde o nerovnice tvaru“ zlomek“, v jehož čitateli i jmenovateli je lineární dvojčlen nebo součin 

několika lineárních dvojčlenů, je větší (menší-roven) než nula. Někdy je v čitateli jen 

konstanta. 

V nerovnici můžeme odstranit zlomky, jestliže tyto zlomky mají ve jmenovatelích lin. 

dvojčleny nebo jejich součiny, použijeme –li následující ekvivalentní úpravy: 

 vynásobení obou stran nerovnice stejným výrazem obsahujícím neznámou, který je 

definován a kladný pro všechny hodnoty neznámé z množiny čísel, v níž nerovnici 

řešíme (znak nerovnosti se nemění) 

 vynásobení obou stran nerovnice stejným výrazem obsahujícím neznámou, který je 

definován a záporný pro všechny hodnoty neznámé z množiny čísel, v níž nerovnici 

řešíme, a současné obrácení znaku nerovnosti v nerovnici 

 

opět můžeme využít několika řešení: 
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1. způsob řešení 

Ekvivalentními úpravami dostaneme 
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zlomek je nezáporný právě tehdy, když buď je čitatel nezáporný a jmenovatel kladný, 

nebo čitatel nekladný a jmenovatel záporný. Dostaneme tak dvě soustavy lin. nerovnic, 

které opět řešíme 

 

2. způsob řešení 

Po úpravě nerovnice a porovnání s nulou řešíme metodou nulových bodů. Při vyplňování 

posledního řádku tabulky bychom vycházeli z následujících poznatků: 

Pro zlomek, který má v čitateli i jmenovateli číslo nebo součin několika čísel platí: 

 je-li alespoň jeden z činitelů ve jmenovateli nulový, není zlomek definován (nemá 

smysl) 

 jsou-li všichni činitelé ve jmenovateli nenuloví a alespoň jeden činitel v čitateli 

nulový, je zlomek roven nule 



 jsou-li všichni činitelé v čitateli i ve jmenovateli nenuloví, potom zlomek je 

záporný právě tehdy, když lichý počet těchto činitelů je záporný (bez ohledu na to, 

jsou.li záporní činitelé v čitateli nebo ve jmenovateli) – jinak je zlomek kladný 

 

3. způsob řešení 

Aby měl zlomek v dané nerovnici smysl, musí být x ≠ - 6 . Nerovnici tedy řešíme 

v množině R – {-6}. Chceme-li odstranit zlomek, musíme nerovnici vynásobit výrazem 

x+ 6. abychom to mohli udělat, musíme vědět, jaké má tento výraz znaménko. Proto 

množinu R – {-6} rozdělíme na dva disjunktní intervaly (-∞, -6) a ( -6, ∞).V žádném 

z nich výraz  x+ 6 nemění znaménko; v každém z těchto intervalů tedy vyřešíme danou 

nerovnici zvlášť. Množinu K všech řešení dané nerovnice získáme jako sjednocení 

množin jejích řešení v obou uvažovaných intervalech. 

 

 

 

 


