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KOMBINACE  S  OPAKOVÁNÍM 

• Tvoříme skupiny, ve kterých NEZÁLEŽÍ na pořadí 
prvků ve skupině. 

 

 

• V k-členné skupině je každý z daných n prvků 
zastoupen nejvýše k - krát. 

 

 

 



KOMBINACE  S  OPAKOVÁNÍM 

Příklad 1: 

Kolik částek můžeme zaplatit třemi mincemi, budeme-li 
platit korunovými, dvoukorunovými a pětikorunovými 
mincemi, jestliže máme od každého druhu pět mincí? 

 

Řešení: 

1,1,1        1,1,2        1,1,5        1,2,2        1,2,5          

1,5,5        2,2,2        2,2,5        2,5,5         5,5,5  

 

 

 

 



KOMBINACE  S  OPAKOVÁNÍM 
Určení počtu kombinací – přihrádkový princip 

Tři prvky (1,2,5)       tři přihrádky 

Každá kombinace s opakováním znázorněna pomocí uspořádané  

skupiny takto: 

První přihrádka pro prvek 1 

Druhá přihrádka pro prvek 2 

Třetí přihrádka pro prvek 3 

Sousední přihrádky odděleny svislou čárkou: 2 svislé čárky 

Počet prvků znázorníme počtem koleček v přihrádce 

1,1,1         oooII 

1,1,2         ooIoI 

1,1,5         ooIIo 

1,2,2         oIooI 

1,2,5         oIoIo                                    

1,5,5         oIIoo 

2,2,2         IoooI 

2,2,5         IooIo 

2,5,5         IoIoo 

5,5,5         IIooo                                    

Počet kombinací s opakováním přejde na počet permutací s opakováním  

ze dvou prvků, jeden se opakuji třikrát a jeden dvakrát  P‘(3,2) = 
!2!.3

)!23( 



KOMBINACE  S  OPAKOVÁNÍM 

Definice: 

Kombinace s opakováním z n prvků je 

neuspořádaná k – tice sestavená z těchto n prvků 

tak, že každý prvek se v ní vyskytuje  

nejvýše k-krát.  



KOMBINACE  S  OPAKOVÁNÍM 

POČET  KOMBINACÍ S OPAKOVÁNÍM: 

Značení:  C‘(k,n)             
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KOMBINACE  S  OPAKOVÁNÍM 

Úloha 1: 

V novinovém stánku je ke koupi deset druhů 

pohledů, každý druh je k dispozici v padesáti 

exemplářích. 

Určete, kolika způsoby lze nakoupit 

a)15 pohledů, 

b)51 pohledů, 

c)8 různých pohledů.  

 

 

 



KOMBINACE  S  OPAKOVÁNÍM 

Úloha 2: 

V tržnici mají v dostatečném množství šest druhů 

sazenic rajčat. Kolika způsoby můžeme koupit 

deset sazenic? 



Zdroje 

• Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. 9. vyd. Praha: Prometheus, 
2008. ISBN 978-80-7196-356-1 

 

• Calda, E., Dupač V. Matematika pro gymnázia Kombinatorika, 
pravděpodobnost, statistika. 4. vydání Praha: Prometheus, 1993. ISBN 80-
7196-147-7 

 

• Bušek, I. Řešené maturitní úlohy z matematiky. 3. vydání Praha: 
Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-140-X 

 

      


