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Díl 11: Algebra – Řešení rovnic 

MATEMATIKA 
Výklad v matematice, ale také např. v navazující fyzice, je velmi často omezován na 
skutečnosti, které se dají popsat analyticky řešitelnými rovnicemi. Analytické 
řešitelnosti se tradičně obětuje zajímavý obsah. S počítačem v ruce nás nemusí 
trápit, jestli daná rovnice je analyticky řešitelná nebo ne. Numericky lze vyřešit téměř 
jakoukoli rovnici. Brána zajímavým aplikacím je otevřená. 

V tomto díle seriálu se podíváme na to, jak numericky najít řešení analyticky 
neřešitelné rovnice 
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KONCEPČNÍ OTÁZKY PROGRAMU 
Z grafu funkcí na levé a pravé straně rovnice je vidět, že existuje jedno kladné x, 
které rovnici vyhovuje.  
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K tomuto číslu – kořeni rovnice – se můžeme přibližovat nejprve např. po desetinách, 
poté po setinách, po tisícinách atd. Opakovaně budeme počítat hodnotu výrazu  
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s tím, že: 

• pokud vyjde kladný, nacházíme se nalevo od kořene, a tudíž x zvětšíme 
o hodnotu kroku (desetinu, setinu, …); 

• pokud vyjde záporný, dostali jsme se již napravo od kořene, a tudíž se vrátíme 
o krok zpátky a 10× zmenšíme krok. 

Iterování skončíme tehdy, až docílíme požadované přesnosti výsledku. 



TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

• Hodnota sinu se vypočte voláním metody Sin třídy Math. 

• Jazyk C# umožňuje zápis tzv. složených přiřazení, např. 

 a += b; c /= d; 

kteréžto příkazy znamenají 

 a = a + b; c = c / d; 

ŘEŠENÍ 
Uvádím zdrojový kód jádra řešení: 

 private void tlačítkoVyřeš_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 

    // x bude iterovaná hodnota kořene rovnice 

    double x = 0; 

 

    // Výpočet na deset desetinných míst 

    for (double krok = 1; krok > 9.9E-11; krok /= 10) 

    { 

        // Dokud je výraz kladný, postupujeme s daným  

        //   krokem dopředu (doprava na ose x) 

        double výraz; 

        do 

        { 

            výraz = Math.Sin(x) - x / 2; 

            if (výraz >= 0) 

                x += krok; 

            else 

                x -= krok; 

        } 

        while (výraz >= 0); 

    } 

 

    // Zobrazení výsledku 

    string zpráva = "Kořenem rovnice je číslo: " + 

        x.ToString("F10"); 

    MessageBox.Show(zpráva); 

 } 

V odkazu najdete také kompletní projekt pro Visual C#. Spustitelný .EXE soubor 

z podsložky bin/debug využijete i v případě, že toto vývojové prostředí na svém 

počítači nemáte. K běhu zmíněného .EXE souboru je na cílovém počítači zapotřebí 
přítomnost .NET Framework 3.5 (pokud není u vás nainstalován, stáhněte si jej 
zdarma ze stránek společnosti Microsoft). 

MATEMATICKÁ POZNÁMKA 
Samozřejmě se ke kořeni dostaneme rychleji, když nebudeme krok dělit zrovna 
desíti. Dělení desítkou jsem zvolil především pro názornost. Kód se dá trasovat 
a pěkně je vidět postup po desetinách, setinách atd. 



KAM DÁL V .NET/C# 

Podrobnosti k cyklu for najdete v 11. kapitole knihy Moderní programování – 
učebnice pro začátečníky. 

Podrobnosti k cyklu do-while najdete ve 4. kapitole knihy  Moderní programování – 
učebnice pro středně pokročilé. 

Návod ke trasování programu speciálně a k práci s ladicími prostředky obecně 
najdete v dodatcích výše zmíněných knih. 

 

PROGRAMOVÁNÍ NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ 
Chcete se naučit programovat nebo se v programování zdokonalit? Akreditované 
počítačové kurzy společnosti moderníProgramování mohou být vaší správnou 
volbou. Na kurzech se učíte prakticky, lektor vám pomáhá překonat problémová 
místa, na cokoli se můžete zeptat. 

Prozkoumejte nabídku kurzů na http://www.moderniprogramovani.cz/kurzy/  

Základní řada programovacích kurzů: 

• Programování pro začátečníky 

• Programování v .NET/C# pro středně pokročilé 

• Programování v .NET/C# pro pokročilé 

Programujeme na nové platformě, v novém jazyce: 

• Přecházíme na Javu 

• Přecházíme na .NET/C# 

Databáze 

• Databáze a SQL pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Databázové aplikace na platformě .NET/C# 

Web 

• Tvorba webu, HTML a CSS pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Základy webových aplikací ASP.NET 

• Pokročilé webové aplikace ASP.NET 

 


