
Lineární algebra s Matlabem – cvičení 2 
 
Řízení toku program 
 
Podmínkový blok 
Program se větví pomocí pomocí konstrukce if-elseif-else-end. Použití je jednoduché: 
 
if condition1 
  % blok prikazu, ktere se provedou pri splneni condition1 
elseif condition2 
  % blok prikazu, ktere se provedou pri splneni condition2 
else  
  % blok prikazu, ktere se provedou v ostatnich pripadech 
end 

 
Funkci sincar z minulé lekce můžeme např. upravit tak, aby korektně fungovala, pokud je na vstupu 
0. 
 
function y=sincar(x) 
% SINCAR Sinus cardinalis 
% Uziti y=sincar(x) 
% See also sin 
 
if x ~= 0 
  y = sin(x) / x; 
else 
  y = 1; 
end 
 
V podmínkách můžeme využívat logické operátory ~ (negace), &, && (konjunkce), |, || (disjunkce). 
Rozdíl mezi &, && a |, || je následující: 

• &, | mohou operovat nad vektory po prvcích, 
• &&, || operují nad skaláry, short-circuit operátory (druhý operand je vyhodnocen pouze 

tehdy, pokud není výsledek určen prvním operandem). 
 
Výhybkový blok 
Výhybkový blok switch-case-otherwise provede jednu ze skupin několika příkazů. Použití je 
následující:  
 
result = 52; 
 
switch(result) 
   case 52 
      disp('result is 52') 
   case {52, 78} 
      disp('result is 52 or 78') 
end 
 
Výraz case_expression nemůže obsahovat operátory jako < nebo >. Pro složitější podmínky 
ve větvení používejte blok if-elseif-else-end. 
 
 
 
 



 
Cykly 
Chceme-li blok příkazů vyhodnotit předem známý počet krát, použijeme cyklus for, např.: 
 
s = 10; 
H = zeros(s); 
 
for c = 1:s 
  for r = 1:s 
    H(r,c) = 1/(r+c-1); 
  end 
end 

 
Pokud předem neznáme počet opakování, použijeme cyklus while: 
 
limit = 0.8; 
s = 0; 
 
while sum < 1.0 
    tmp = rand; 
    if tmp > limit 
        continue 
    end 
    s = s + tmp; 
end 
Kód postupně sčítá náhodná čísla, dokud je jejich suma menší než 1. Je-li vygenerované náhodné 
číslo větší než daná limitní hodnota, ignoruje jej a skočí do následující iterace (příkaz continue). 
K ukončení cyklu lze použít příkaz break. 
 
Příklad 1. 
Vytvořte funkci matrix_cycles, která bude mít na vstupu hodnoty m, n. V této funkci: 

1) Vytvořte matici náhodných hodnot o rozměru m´n. 
2) Procházejte postupně všechny hodnoty v matici a příslušnou hodnotu vynulujte, pokud je 

menší než 0,5. 
3) Na výstupu vraťte počet nulových prvků ve výsledné matici. 
4) Vytvořte skript outer_cycle, v něm vhodně zvolte proměnné m, n a volejte funkci 

matrix_cycles v cyklu, dokud nebude počet vrácených nulových prvků menší než mn/2. 
Vypište počet iterací a počet nulových prvků. 

 
Více o funkcích 
 
Kontrola počtu vstupních a výstupních argumentů 
Počty zadaných vstupních a výstupních argumentů funkce volané uživatelem se získají pomocí funkcí 
nargin a nargout. Korektnost zadaných vstupních argumentů můžeme použít metody isvector 
(je vstupní argument vecktor?), isnumeric (je vstupní argument číselný vektor?), isscalar (je 
vstupní argument skalár, tzn. size = [1,1]). Použití viz následující příklad. 

 
function [x,h]=linspace(a,b,n)  
% LINSPACE Vraci vektor x s hodnotami od a do b s krokem h=(b-a)/n  
% 
% UZITI: [x,h]=linspace(a,b,n);  
% x=linspace(a,b,n);  
% [x,h]=linspace(a,b); % n=10 defaultne  
% x=linspace(a,b);     % n=10 defaultne  
% 
% a,b - meze intervalu  



% n - pocet dilku diskretizace  
 
% Test na pocet vstupnich argumentu  
if nargin<2 | nargin>3; error('Spatny pocet vstupnich argumentu!'); end;  
 
% Defaultni hodnoty  
if nargin==2; n=10; end;  
 
% Test na korektnost vstupnich argumentu  
if ~isnumeric(a) | ~isnumeric(b) | ~isnumeric(n) | ~isscalar(a) ...  
  | ~isscalar(b) | ~isscalar(n) | n~=fix(n) | n<=0 | a>=b;  
  error('a,b,n musi byt skalary, n>0 prirozene, a,b realne, a<b!');  
end  
 
if nargout==2  
  h=(b-a)/n; % Krok diskretizace  
  x=[a:h:b]; % Hodnoty od a do b s krokem h  
else  
  x=[a:(b-a)/n:b]; % Hodnoty od a do b s krokem (b-a)/n  
end  
 
end % function  

 
Pracovní prostor funkce (lokální pracovní prostor) 
Část paměti vyhrazená funkci k uložení proměnných a modifikovaných vstupních argumentů.  
 
Implicitní funkce  
Užívají se k rychlému dodefinování jednoduchých (jednořádkových) funkcí. Např. 
 
Funkce f(x)= xe-2x se zapíše  
f=@(x) x.*exp(-2*x);  

Užití: y=f([-1:0.1:1]); ezplot(f);  
 
Funkce f(x,y)=xe-y se zapíše  
f=@(x,y) x.*exp(-2*y);  

Užití: y=f(10,[-1 0 1]); ezmesh(f);  
 
 
Více o proměnných 
 
Pro proměnné v MATLABu platí následující pravidla  

• Proměnné nemusí být dopředu deklarovány, není třeba dopředu specifikovat typ. V případě 
přiřazení a=b, proměnné b musí být přiřazena hodnota.  

• První výskyt proměnné vytvoří tuto proměnnou nebo ji přepíše, pokud už existuje.  
• Jména proměnných – rozlišuje se 31 znaků, rozlišují se velká a malá písmena, první znak je vždy 

písmeno, pak následují další písmena, čísla a podtržítka.  
 
Sdílení proměnných různými funkcemi  
Klíčové slovo global následované výčtem jmen proměnných, které chceme sdílet (od každé 
proměnné máme pouze jednu instanci). Ukládají se v globálním pracovním prostoru.  
 
Jména sdílených proměnných mohou obsahovat velká písmena k odlišení od lokálních (zavedená 
konvence).  
 
 



 
Persistentní proměnné  
Používají se pouze ve funkcích, jsou uvozeny klíčovým slovem persistent a při vícenásobném volání 
funkce je vždy vytvořena pouze jedna instance ke každé perzistentní proměnné.  
 
Nejsou uloženy v globálním pracovním prostoru, takže nemohou být sdíleny různými funkcemi. 
Zůstávají v paměti, dokud se nezmění m – soubor s definicí funkce, nebo nejsou smazány příkazem 
clear. Např. 
 
function test_pers(K)  
% TEST_PERS Test perzistentnich promennych  
% Zavolanim funkce bez argumentu se vytvori perzistentni promenna A,  
% ktera bude obsahovat matici [1 2 3; 4 5 6]. Dalsim zavolanim funkce  
% tentokrat s jednim argumentem K se promenna A prenasobi K.  
persistent A;  
if ~nargin  
  A=[1 2 3; 4 5 6]  
else  
  A=K*A  
end;  
end  
 
 
Příklad 2. 

1. Přidejte do funkce sincar (sincar.m) test, zda je vstupní argument numerický skalár. 
V opačném případě vypište chybovou hlášku. Ošetřete také situaci, kdy je vstupní argument 
roven 0 (v takovém případě vraťte hodnotu 1). 

2. Jak funguje následující varianta funkce sinc? 
function y=sinc(x)  
% SINC Sinus cardinalis  
% Uziti: y=sinc(x)  
% See also SIN, ZEROS  
y=zeros(size(x));  
y(x==0)=1;  
i=x~=0;  
y(i)=sin(x(i))./x(i);  
end  

3. Do funkce compute_statistics (compute_statistics.m) přidejte test, zda je vstupní argument 
numerický vektor s délkou větší než 1. V opačném případě vypište chybovou hlášku. Ošetřete 
také situaci, kdy uživatel zadá pouze jeden výstupní argument. 
 

Příklad 3. 
1. Vytvořte skript sportka.m, který vygeneruje 6 různých setříděných celých čísel v intervalu 

od 1 do 49. Využijte např. příkazy rand, ceil, unique, sort. K vygenerování celých 
náhodných čísel můžete použít i funkci randi. K zajištění unikátnosti čísel se vám může 
hodit např. cyklus while. 

 
Příklad 4. 

1. Vytvořte funkci mat_vec, která bude mít na vstupu matici A a vektory x, y a na výstupu 
vektor z = y + Ax. K výpočtu použijte definici násobení matice a vektoru a cykly for (ne 
zabudované funkce). Tedy  
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kde m je počet řádků matice A a n je počet sloupců.  



2. Nezapomeňte ověřit, zda mají vstupní objekty správné dimenze. V opačném případě vypište 
chybovou hlášku.  

3. Nejedná se samozřejmě o jediný způsob jak vypočítat násobení matice-vektor. Na základě 
funkce mat_vec vytvořte funkci mat_vec_v2, která bude počítat součin Ax pomocí vztahu  

𝑧 = 𝑦 +&𝑎"𝑥"

+

",-

, 

 kde ai je i-tý sloupec matice A. 
4. Vygenerujte matici a vektory dostatečné velikosti (např. A=rand(800,1200); 

x=rand(1200,1); y=rand(800,1);) a pomocí příkazů tic a toc změřte, jak dlouho 
trvá volání funkce mat_vec(A, x, y) a mat_vec_v2(A, x, y). Porovnejte se 
zabudovanými funkcemi pro násobení matice a vektoru. Tedy 
 
>> A=rand(800,1200); x=rand(1200,1); y=rand(800,1); 
>> tic; z=mat_vec(A, x, y); toc; 
>> tic; z=mat_vec_v2(A, x, y); toc; 
>> tic; z=y+A*x; toc; 
 
Zapište výsledné časy: 

mat_vec:    s 
mat_vec_v2:   s 
Matlab:    s 

 
Příklad 5.  

1. Stáhněte si z http://homel.vsb.cz/~mer126/LAM/Cv2/mat_mat.m soubor mat_mat.m. 
Tento soubor obsahuje základ funkce pro výpočet součinu matice-matice. 

2. Doplňte test na správný počet vstupních argumentů (matice A, B). Ověřte správnost dimenzí 
vstupních matic.  

3. Dovnitř tří vnořených smyček for doplňte chybějící přiřazení hodnoty C(i, j). Pro jistotu  
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kde m je počet řádků matic A, C, n je počet sloupců matic B, C. 
4. Zkopírujte obsah souboru mat_mat.m do nového souboru mat_mat_v2.m. Nejvnitřnější 

smyčka je vlastně skalární součin příslušného řádku matice A a sloupce matice B. Nahraďte ji 
tedy zabudovanou matlabovskou funkci pro výpočet skalárního součinu.  

5. Zkopírujte obsah souboru mat_mat_v2.m do nového souboru mat_mat_v3.m. Nakonec 
využijte toho, že 

𝐴𝐵 = [𝐴𝐵->, 𝐴𝐵?>, … , 𝐴𝐵+>], 
kde 𝐵">	je i-tý sloupec matice B a zapište násobení pouze pomocí jednoho cyklu for. 

6. Vygenerujte dostatečně velké matice (např. A=rand(400, 600); B=rand(600, 
500);) a porovnejte časy násobení pomocí vytvořených funkcí a zabudovaného operátoru 
A*B: 
 
>> A=rand(400, 600); B=rand(600, 500); 
>> tic; C=mat_mat(A, B); toc; 
>> tic; C=mat_mat_v2(A, B); toc; 
>> tic; C=mat_mat_v3(A, B); toc; 
>> tic; C=A*B; toc; 
 
mat_mat:   s 
mat_mat_v2:  s 
mat_mat_v3:  s 
Matlab:   s 


