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Permutace 
• Permutace tvoříme podle následujcího návodu: 

    Máme k dispozici n prvků a chceme z nich  

    vytvořit skupiny o n prvcích, přičemž záleží na  

pořadí prvků. 

• Speciální případ variace pro k = n. 

 

   Definice: 

   Permutace z n prvků je uspořádaná n – tice 

   sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní  

   vyskytuje právě jednou. 

 

 



Permutace 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Příklad 1: Ze zadaných prvků vytvořte všechny 

permutace:             # ,  ,  ✪ 

Řešení:    
( #, , ✪)             (, ✪, # )           (✪, # , )              
(#, ✪, )             (, # , ✪)           (✪, , # )  
 
            

 



Počet permutací 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

•  Permutace je speciální případ variace (k = n). 

•  Pro určení počtu permutací použijeme stejný 

   vzorec jako pro určení počtu variací. 
 

   V(k,n) = n.(n-1).(n-2)……..(n – k + 1) 
 

•  je-li  k = n 

   V(n,n) = n.(n-1).(n-2)……..2.1 

 

Značení: 

počet pernutací z n prvků:    P(n) 
 

                      P(n) = n.(n-1).(n-2)…….2.1  
 



Počet permutací 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Příklad 2: Určete,  

a) kolika způsoby se v pětimístné lavici může 

posadit pět žáků,  

b) přidaná podmínka: dva chtějí sedět vedle sebe. 

  Řešení: 

požadovaná skupina je permutací: 

a) P(5) = 5.4.3.2.1= 120 

b) dva žáci, kteří chtějí sedět vedle sebe vytvoří 

jeden prvek: 

     P(4) = 4.3.2.1 = 24 

     v prvku vytvořeném dvěma žáky:   P(2) = 2 

    Celkový počet:  P(4).P(2) = 48  

                             (kombinatorické pravidlo součinu)  

      



Úlohy 1: 

1. Kolika způsoby lze postavit do řady vedle sebe  

      na poličku 15  různých knih? 

 

2. Kolika způsoby lze postavit do řady vedle sebe 

     na poličku 15 různých českých knih a 10 

     různých slovenských knih tak, že nejprve budou 

     knihy české a pak vedle nich slovenské?  

 

 



n - faktoriál 

• Pro zjednodušení zápisu n.(n-1).(n-2)……..2.1, 

   kde n přirozené číslo, zavádíme symbol  n!: 

                

                   n! = n.(n-1).(n-2)……..2.1 
 

• Dodefinujeme       0! = 1 

• Pomocí tohoto symbolu vyjádříme vzorec  

   pro určení počtu variací a vzorec pro určení počtu 

   permutací 

    V(k,n) =                         P(n) =   

 

n!

n  k !
n!



Úpravy výrazů s faktoriály 

Příklad 3:  Zjednodušte výrazy 

 

1. 

 

 

2.    

 

n 2 !
n!


n!

n 2 !

n1 !
n1 !


3n 3 !
3n 4 !



Úlohy 2: 

1. Řešte v množině přirozených čísel 

          

 

2. Caesarova substituční šifra: šifrovací abeceda 

    vznikla posunem o tři pozice proti abecedě 

    původní. Určete počet šifer, které mohou 

    vzniknout posunem šifrovací abecedy vůči 

    původní  s  26 písmeny.  

    Kolik takových šifer může vzniknout, budeme-li 

    řadit písmena libovolným způsobem? 

 

n1 !110 n1 !
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