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V této části připomeneme základní pojmy a vztahy pro práci s náhodou.

0.1 Náhodné jevy

Uvažujme situace, které mohou a nemusí nastat a o kterých v nějakém čase (např. po pro-
běhnutí nějakého pokusu) můžeme jednoznačně říci, zda nastaly či ne.

Příklad: Při hodu mincí padne líc. To je náhodný jev. Nejprve nevíme, zda padne líc či rub,
ale poté, co mincí hodíme, můžeme jednoznačně rozhodnout, zda padl líc či nikoliv.

Zítra dosáhne maximální denní teplota alespoň dvaceti stupňů. Je také náhodný jev, dnes
nevíme, jak bude zítra, ale zítra budeme moci jednoznačně rozhodnout, zda tento jev nastal
či nikoliv.

Ten film bude pěkný. Není obecně náhodný jev, protože každý o tom může rozhodnout
jinak. Náhodným jevem by bylo např. ten film se bude líbit Pepovi (a Pepa pak rozhodne).
Nás budou většinou zajímat náhodné jevy, které budou výsledkem, řekněme, nějakého

pokusu, kde pokusem budeme rozumět například zavedení nového výrobku na trh, zavedení
nové technologie, změnu pěstebních podmínek.

Náhodné jevy budeme označovat velkými písmeny ze začátku abecedy.
Příklad: A := {při hodu kostkou padne sudý počet ok}.
O jevech můžeme říkat:

Jev je jistý, pokud za daných podmínek jev nastane vždy, např. na tradiční hrací kostce
padne počet ok od jedné do šesti.

Jev je nemožný, pokud v dané situaci nemůže nastat. Např. na dvou tradičních (šes-
tibokých) hracích kostkách nám padne součet 30.

Jev opačný k jevu A nastane vždy, když nenastane jev A, např. jev „na kostce padne
lichý počet okÿ je jevem opačným k jevu „na kostce padne sudý počet okÿ. Jev opačný
k jevu A značíme Ā nebo AC .

Příklad: Všimněte si, že uvažujeme-li jev „v pondělí mají všechna muzea zavřenoÿ, potom
opačným jevem není jev „v pondělí mají všechna muzea otevřenoÿ, nýbrž jev „alespoň jedno
muzeum má v pondělí otevřenoÿ.
Dále můžeme k jevům definovat následující pojmy.

Sjednocením jevůA1, A2, . . . , An rozumíme výskyt alespoň jednoho jevu z jevůA1, A2, . . . , An.
Např. sjednocením jevů

A1 := {na kostce padne jedno oko}
A2 := {na kostce padnou tři oka}
A3 := {na kostce padne pět ok}

je jev A := {na kostce padne lichý počet ok}, značíme A = A1 ∪ A2 ∪ A3.
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Průnikem jevů A1, A2, . . . , An rozumíme jev, při kterém nastal každý z těchto jevů.
Např. máme-li jevy

A1 := {na kostce padne menší počet ok než čtyři}
A2 := {na kostce padne lichý počet ok},

pak jejich průnikem je jev A := {na kostce padne jedno nebo tři oka}, značíme A =
A1 ∩ A2.

Průnikem jevů

A1 := {na kostce padne lichý počet ok}
A2 := {na kostce padne sudý počet ok},

je jev nemožný. Značíme A = A1 ∩ A2 = ∅.

Jevy neslučitelné (disjunktní) jsou jevy, jejichž průnikem je jev nemožný. JevyA1, A2, . . .
jsou párově neslučitelné jevy, pokud každé dva z těchto jevů jsou neslučitelné.

Úplnou skupinou neslučitelných jevů rozumíme skupinu párově neslučitelných jevů,
jejichž sjednocením je jev jistý. Např. jev „na kostce padne lichý počet okÿ a jev „na
kostce padne sudý počet okÿ tvoří úplnou skupinu neslučitelných jevů. Nemůže totiž
padnout jiný počet ok než sudý nebo lichý a zároveň nemůže padnout počet ok, který
bude sudý a lichý zároveň.

0.2 Definice pravděpodobnosti

Naším cílem je pro námi vybraný jev stanovit pravděpodobnost (naději), s jakou tento jev
nastane. Neboli chceme určit pravděpodobnost toho jevu. Pravděpodobnost je udávána číslem
mezi nulou a jedničkou, kdy má-li jev pravděpodobnost nula, je to jev nemožný (viz výše),
naopak jevy s pravděpodobností jedna jsou jevy jisté.

0.2.1 Objektivní pravděpodobnost

V těchto skriptech připomeňme dvě základní definice objektivní pravděpodobnosti.
Klasická definice pravděpodobnosti předpokládá, že ještě před provedením pokusu

víme, jaké mohou být jeho výsledky a známe jejich relativní četnosti. Potom pravděpodobnost
jevu A definujeme následovně:

P(A) =
NA

N
,

kde NA je četnost jevů, v nichž nastane jev A, a N je teoretická četnost všech možných
výsledků pokusu.
Statistická definice pravděpodobnosti naopak předpokládá, že žádné takové znalosti

nemáme, a tedy abychom získali nějakou představu o pravděpodobnosti jednotlivých jevů,
pokus jsme již několikrát provedli a položíme
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P(A) = lim
n→+∞

nA

n
,

kde nA je počet výsledků pokusů, v nichž nastal jev A, a n je počet všech pokusů.

Budeme-li mít malý počet pokusů a po každém pokusu budeme znovu počítat hodnotu
nA

n
(relativní četnost), zřejmě nám bude vypočtená hodnota dosti kolísat, ale se zvětšujícím

se počtem pokusů se hodnota vypočtené relativní četnosti bude ustalovat na hodnotě, která
je velmi dobrým odhadem skutečné pravděpodobnosti jevu (platí tzv. zákon velkých čísel).

Poznámka: Ilustrujme rozdílnost dvou předchozích definic. Předpokládejme, že chceme
určit, jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne šest ok. Nemáme-li pochybnosti o pravosti
kostky, potom předpokládáme, že počet možných výsledků při hodu kostkou je šest (jedno
až šest ok) a všechny jsou stejně pravděpodobné. Jen v jednom z těchto případů nastává
požadovaný jev. Pravděpodobnost výsledku šesti ok tedy stanovíme:

P(A) =
NA

N
=
1
6
.

Zatímco máme-li pochybnosti o pravosti kostky, musíme provést dostatečný počet pokusů
a spočítat, kolikrát padlo šest ok a tento počet poté vydělit celkovým počtem pokusů.
Obě tyto definice určují tzv. objektivní pravděpodobnost. V úlohách z praxe se však

často setkáváme s tzv. subjektivní pravděpodobností. Jedná se o vlastní (subjektivní)
odhad objektivní pravděpodobnosti. Ukazuje se, že tyto odhady bývají dosti zkreslené, a to
především buď optimistickým či pesimistickým přístupem hodnotitele (subjektu). Dále pak
výslednou pravděpodobnost zkresluje podvědomá snaha o symetrizaci rozdělení. Dalším pro-
blémem je časté přeceňování pravděpodobností málo pravděpodobných jevů a naopak nedo-
ceňování pravděpodobností jevů s vysokou pravděpodobností.

0.2.2 Subjektivní pravděpodobnost

Pravděpodobnost lze vyjádřit slovně a nebo číselně. Slovní vyjádření pravděpodob-
nosti je často srozumitelnější, ale nelze jej využít ke tvorbě matematických modelů. Vztah
mezi číselným a slovním vyjádřením pravděpodobnosti výskytu lze vyjádřit například pomocí
tabulky.

Vyjádření subjektivní pravděpodobnosti
číselné slovní
0 zcela vyloučeno
0,1 krajně nepravděpodobné
0,2-0,3 dosti nepravděpodobné
0,4 nepravděpodobné
0,6 pravděpodobné
0,7-0,8 dosti pravděpodobné
0,9 nanejvýš pravděpodobné
1 zcela jisté

Neexistuje norma pro určení jednoznačného vztahu mezi slovním a číselným vyjádřením,
proto lidé mohou chápat vyjádření odlišně a mohou jim přikládat různý význam.
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Subjektivně lze vyjádřit pravděpodobnost

• čísly od 0 do 1 – hodnota pravděpodobnosti 0 je v případě, že daná situace s jistotou
nenastane (jev nemožný) a hodnota pravděpodobnosti 1 v případě, že daná situace
nastane s jistotou (jev jistý).

• poměrem – udává počet realizací jevu z celkového možného počtu (např. jev se vy-
skytne jednou za deset dnů), nebo poměrem sázek (na zvýšení nákupní ceny materiálu
sázím 4:1).

Číselné vyjádření pravděpodobnosti stanoví obvykle analytik ve spolupráci s odborníkem
v dané oblasti. Pro stanovení subjektivních pravděpodobností budou uvedeny dvě metody –
metoda relativních velikostí a metoda kvantilů.

Metoda relativních velikostí je vhodná pro určování subjektivních pravděpodobností
u jevů, kterých je pouze omezený počet. Postup je následující. Nejprve je určena situace,
která je nejpravděpodobnější. Pravděpodobnost výskytu této situace pak slouží jako základ
pro určování pravděpodobností výskytů ostatních situací.
Příklad: Předpokládejme, že podnik si objednal šest nových strojů. Tyto původně seřízené
stroje mohou být transportem poškozené, je nutné jejich nové seřízení. Zjišťujeme, jaká je
pravděpodobnost nutnosti nového seřízení po transportu. Po diskusi analytika s odborníkem
v dané oblasti zjišťujeme následující:

• nejpravděpodobnější jsou tři porouchané stroje,

• dva a čtyři porouchané stroje jsou dvakrát méně pravděpodobné než tři,

• jeden a pět porouchaných strojů je šestkrát méně pravděpodobné než tři, nula a šest
porouchaných strojů je desetkrát méně pravděpodobné než tři porouchané stroje.

Pokud nyní označíme pravděpodobnost tří poruch P a pravděpodobnost počtu poruch i jako
pi pro i = 0, 1, . . . , 6, potom

p3 = P, p2 = p4 =
P

2
, p1 = p5 =

P

6
, p0 = p6 =

P

10
.

Vzhledem k tomu, že počet poruch se pohybuje od 0 do 6 a pi jsou pravděpodobnosti,
musí platit

6∑
i=0

pi = 1

a odtud

P

10
+

P

6
+

P

2
+ P +

P

2
+

P

6
+

P

10
= 1.

Řešením této rovnice získáme

P = 0, 395.
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Z toho se dále vyjádří

p0 = p6 = 0, 0395, p1 = p5 = 0, 065, p2 = p4 = 0, 195, p3 = 0, 395,

což můžeme shrnout v tabulce

Počet poruch 0 1 2 3 4 5 6
Pravděpodobnost 0,0395 0,065 0,195 0,395 0,195 0,065 0,0395

Metoda kvantilů je vhodná pro stanovení subjektivní pravděpodobnosti v případě, že
počet možných situací, které mohou nastat, je vysoký, popř. nekonečný. Příklad: Z diskuse
analytika s marketingovým odborníkem vyplývá, že roční výše poptávky se může pohybovat
od 5 tisíc kusů do 10 tisíc kusů. Dále marketingový odborník odhaduje pravděpodobnosti, že
poptávka nepřekročí určitý počet kusů. Například se odhaduje, že poptávka bude menší nebo
rovna šesti tisícům kusů s pravděpodobností 25%, pravděpodobnost, že poptávka nepřekročí
sedm tisíc kusů je 50% atd., viz následující tabulka.

Poptávka (tisíc kusů) 0 6 7 8 10
Pravděpodobnost (že poptávka nepřekročí daný počet kusů) 0 0,25 0,5 0,75 1

0.2.3 Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi

Pro výpočet pravděpodobnosti sjednocení libovolných jevů platí následující vzorec:

P(A ∪B) = P(A) + P(B)− P(A ∩B).

Připomeňme, že pro neslučitelné jevy (viz výše) je P(A ∩B) = 0 (jev A ∩B je jev nemožný,
má nulovou pravděpodobnost), tedy pro neslučitelné jevy platí, že

P(A ∪B) = P(A) + P(B).

Budeme-li uvažovat více než dva jevy, potom speciálně pro jevy párově disjunktní platí:

P(∪n
i=1Ai) =

n∑
i=1

P(Ai).

Stejně jako tomu bylo ve vzorci pro sjednocení dvou jevů, pokud by jevy nebyly párově
neslučitelné, potom by tento vzorec neplatil. Ve vzorci pro sjednocení jevů by se musely objevit
také pravděpodobnosti průniků jevů. Vzorec pro sjednocení obecných jevů již přesahuje rámec
těchto skript, podrobněji viz skripta ze Statistiky.

Příklad: Opět uvažujeme tradiční kostky a zajímá nás, jaká je pravděpodobnost, že alespoň
na jedné z deseti kostek padne šestka. Pravděpodobnost, že padne šestka na jedné kostce, je
1/6. Zkusme tedy počítat:

P(alespoň na jedné kostce mi padne 6) =
10∑
i=1

P(padne mi 6 na i -té kostce) = 10 · 1/6 > 1.
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Výsledná hodnota pravděpodobnosti větší než 1 je nesmysl. Dospěli jsme k němu proto, že
jsme použili vzorec pro párově neslučitelné jevy, což ovšem námi uvažované jevy nejsou. Může
se stát, že padne šetka zároveň na první a zároveň na druhé kostce, zároveň na první a na
třetí, na všech deseti, atd. Každý takovýto jev je v použitém vzorci započítán právě tolikrát,
kolik šestek najednou padlo.

Správné řešení tohoto příkladu je buď pomocí vzorce pro sjednocení libovolných jevů,
který zde neuvádíme (jak již bylo zmíněno výše) nebo pomocí doplňkového jevu. Víme, že jev
opačný k jevu A „alespoň na jedné kostce padne šest okÿ je jev AC „na žádné kostce nepadne
šest okÿ. Pravděpodobnost jevu AC je

(
5
6

)1
0, a tedy pravděpodobnost jevu A je 1−

(
5
6

)1
0.

0.2.4 Nezávislost jevů

Důležitým pojmem v pravděpodobnosti (a následně pochopitelně i ve statistice) je pojem
nezávislosti. Nezávislost lze chápat jako nepřítomnost souvislosti. Neboli pro dva jevy A a B
nezávislost znamená, že jeden jev (jeho výskyt či nevýskyt) neovlivňuje jev druhý. Přesněji
pravděpodobnost toho, že nastane jev A, je stejná, ať už máme informaci o tom, že nastal (či
nenastal) jev B nebo ji nemáme.
Příklad: Uvažujme jev A – budu mít dvě děti – dva kluky a jev B – budu mít děvče. Tyto
jevy nejsou nezávislé, neboť ve chvíli, kdy se mi narodí první dítě, již vím, zda je to dívka či
chlapec, vím, zda nastal či nenastal jev B a určitě mi to změní hodnotu pravděpodobnosti
jevu A (oproti hodnotě před narozením dítěte) – buď se tento jev stane nemožným anebo více
pravděpodobným.
Na principu závislosti jevů je postaven následující známý vtip.

Bojíte se teroristických útoků? Bojíte se, že nasednete do letadla, ve kterém je bomba?
Jednoduchá pomoc. Vezměte si s sebou do letadla nefunkční bombu. A to by bylo, aby na
palubě jednoho letadla byly bomby dvě!

Je vidět, že toto tvrzení je nesmyslné. A to proto, že se pomíjí závislost jevů. Pro pravdě-
podobnosti totiž platí

P(A ∩B) = P(A) · P(B)

jen tehdy, pokud se jedná o jevy nezávislé! Tedy ne v tomto případě!

0.2.5 Podmíněná pravděpodobnost

Právě s pojmem nezávislosti jevů souvisí pojem podmíněné pravděpodobnosti. Někdy se totiž
omezujeme jen na situace, kdy už nastal nějaký jev, např. jevB, a zajímá nás pravděpodobnost
jevu A v tomto případě. Uvažujme následující příklad.
Příklad: Předpokládejme, že ve třídě sedí 10 studentek, z nichž 5 má růžové tričko, a 20
studentů, z nichž jeden má růžové tričko. A ptáme se, jaká je pravděpodobnost, že student
náhodně vyvolaný k tabuli (ze všech studentů – dívek i chlapců) má růžové tričko?
Odpověď zní

P(vyvolaný student má růžové tričko) =
počet studentů v růžovém tričku

počet studentů
=
5 + 1
10 + 20

=
6
30
= 0, 2.
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Ale jaká je pravděpodobnost, že vyvolaný student má růžové tričko, víme-li, že vyvolaným
studentem je chlapec? V tomto případě odpověď je

P(vyvolaný student (chlapec) má růžové tričko) =
počet chlapců v růžovém tričku

počet chlapců
=
1
20
= 0, 05.

V řeči podmíněné pravděpodobnosti bychom předchozí úlohu zapsali a spočítali následovně
(symbol „|ÿ čti „za podmínky, žeÿ):

P(vyvolaný má růžové tričko|je to chlapec) = P(student má růžové tričko a zároveň je to chlapec)
P(je to chlapec)

=
1
30
20
30

=
1
20
= 0, 05.

(V tomto případě je to dozajista velmi toporný výpočet, ale zde slouží jako ilustrace. V mnoha
jiných případech je tento výpočet jediný možný.) Pokud označíme jevem A jev „vyvolaný stu-
dent má růžové tričkoÿ a jevem B jev „vyvolaný student je chlapecÿ, potom jsme v předchozím
vztahu použili tento vzorec:

P(A|B) = P(A ∩B)
P(B)

, (1)

kde P(A|B) čteme „pravděpodobnost, že nastane jev A za podmínky, že nastal jev Bÿ. Což
je právě vzorec pro výpočet podmíněné pravděpodobnosti.
Poznamenejme, že pokud se jedná o jevy nezávislé, potom

P(A|B) = P(A ∩B)
P(B)

=
P(A)P(B)
P(B)

= P(A).

Tento vztah se někdy užívá k definici nezávislosti jevů A a B, opět odpovídá intuitivní před-
stavě. Pravděpodobnost, že nastane jev A, je stejná jako pravděpodobnost, že nastane jev A
za podmínky, že nastal jev B. Neboli to, že nastal jev B, neovlivňuje, zda nastane jev A (a to
ani v negativním ani v pozitivním smyslu slova).

Poznámka: Je vidět, že jev „vyvolaný student má růžové tričkoÿ a jev „vyvolaný student
je chlapecÿ nejsou nezávislé.
Příklad: Uvažujme, že budeme házet dvěmi kostkami a označme si následující jevy

A — na první kostce padne 1,

B — na druhé kostce padne 1,

C — na obou kostkách padnou 1.

Potom víme, že jev C je průnikem jevů A a B. Jedná se o dvě různé kostky, a tedy jevy A
a B jsou nezávislé, proto pro jejich pravděpodobnost můžeme psát:

P(C) = P(A ∩B) = P(A) · P(B) = 1
6
· 1
6
=
1
36

.

Podívejme se na to, jak se změní pravděpodobnost jevu C, víme-li, že nastal jev A. Víme-li,
že již nastal jev A, potom už nám k realizaci jevu C stačí, aby nastal jev B (na první kostce
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už jedničku máme, stačí tedy, aby na druhé kostce padla jednička).Pravděpodobnost tohoto
jevu je tedy 1/6. Intuitivně jsme tedy dospěli k závěru, že

P(C|A) = 1
6
.

Teď vypočteme tu samou pravděpodobnost pomocí vzorce pro podmíněnou pravděpodobnost:

P(C|A) = P(A ∩ C)
P(A)

=
P(C)
P(A)

= 1/6.

Dále můžeme počítat pravděpodobnost průniku jevů. S využitím vzorce (1) dosta-
neme:

P (A ∩B) = P (A|B) · P (A)
a tedy pro nezávislé jevy

P (A ∩B) = P (A) · P (B).
Obdobně lze definovat i párovou nezávislost více jevů, čemuž se již věnovat nebudeme.

Bayesův vzorec úplné pravděpodobnosti. Uvažujme úplnou skupinu neslučitelných
jevů B1, . . . , Bn. Potom pro každý jev A platí:

P(A) =
n∑

i=1

P(A|Bi)P(Bi).

Tento vzorec vypadá poměrně složitě, ale stačí si rozmyslet, že P(A ∩ Bi) = P(A|Bi)P(Bi),
a tedy tento vzorec jen vyjadřuje, že pro úplnou kolekci neslučitelných jevů platí:

P(A) =
n∑

i=1

P(A ∩Bi).

Příklad: Uvažujme známou hru Kámen-Nůžky-Papír a pro jednoduchost výpočtu předpo-
kládejme, že v případě remízy se o vítězi rozhodne hodem mincí (tj. v případě remízy má
každý hráč 50% šanci na výhru). Tuto hru pokládáme obecně za spravedlivou, tj. předpoklá-
dáme, že oba hráči mají stejnou šanci na výhru. Navíc neexistuje vyhrávací strategie, tudíž
první hráč, ať zvolí kteroukoliv variantu, má šanci na výhru 1/2. To ověříme přes Bayesův
vzorec. Označíme si postupně Ki, Ni, Pi jevy, že i-tý hráč zvolil kámen, nůžky, papír, i = 1, 2.
Předpokládejme, že druhý hráč nemá žádnou informaci, co se chystá zvolit první hráč.

Bude tedy svou strategii volit náhodně, náhodně zvolí mezi kamenem, nůžkami a papírem.
Tedy pravděpodobnost volby každé strategie, to je každého jevu K2, N2, P2, je 1/3 a tyto jevy
tvoří úplnou kolekci nezávislých jevů. Nyní chceme zjistit, jaká je pravděpodobnost výhry
prvního hráče. Vypočítáme tuto pravděpodobnost pro situaci, že zvolí kámen.

P(vyhraje 1. hráč) = P(vyhraje 1. hráč|K2).P(K2) + P(vyhraje 1. hráč|N2) · P(N2) +
+P(vyhraje 1. hráč|P2) · P(P2)

= 1/2 · 1/3 + 1 · 1/3 + 0 · 1/3 = 1/2.

Podobně lze dopočítat pravděpodobnost výhry v případě zvolení nůžek či papíru.



9

Bayesův vzorec inverzní pravděpodobnosti. Dalším velmi užívaným vzorcem, který
vychází ze vzorců podmíněných pravděpodobností, je Bayesův vzorec inverzní pravděpodob-
nosti. Jedná se o následující vzorec:

P(Bi|A) =
P(A|Bi)P(Bi)∑r
i=1 P(A|Bi)P(Bi)

, i = 1, 2, . . . , n,

kde kolekce (B1, . . . , Bn) je opět úplnou kolekcí nezávislých jevů.
Pravděpodobnosti P (Bi) se nazývají apriorní pravděpodobnosti a P (Bi|A) aposteri-

orní pravděpodobnosti.

Příklad: Předpokládejme, že 7% populace trpí nějakou chorobou. Lékař provede náhodně
vybranému pacientovi test na tuto chorobu. Ví, že v případě, že pacient tuto chorobu má, je
pravděpodobnost 95%, že test vyjde pozitivně. Pokud pacient touto chorobou netrpí, potom
s pravděpodobností 95% vyjde test negativně. Jaká je pravděpodobnost, že tento náhodně
vybraný pacient trpí touto chorobou, pokud mu test vyšel pozitivně?
K výpočtu této pravděpodobnosti použijeme Bayesův vzorec pro výpočet inverzní prav-

děpodobnosti. Nejprve označme B1 — jev, že jednotlivec trpí danou chorobou, B2 — jev,
že jednotlivec netrpí danou chorobou, A — jev, že výsledek testu byl pozitivní. V takovém
případě jevy B1, B2 tvoří úplný systém nezávislých jevů a tedy můžeme použít Bayesův vzorec:

P (B1|A) =
P (A|B1)P (B1)

P (A|B1)P (B1) + P (A|B2)P (B2)

=
0, 95 · 0, 07

0, 95 · 0, 07 + 0, 05 · 0, 93

=
0, 0665
0, 113

= 0, 5885.

0.2.6 Pravděpodobnostní stromy

Pravděpodobnostní strom je zvláštním případ stromu ve smyslu teorie grafů, tj. neorientova-
ného acyklického souvislého grafu. Je to graf, jehož uzly představují faktory rizika a hrany
vycházející z těchto uzlů zobrazují možné situace (přesněji úplnou kolekci neslučitelných jevů
– situací).

Řešený příklad 1 K šesti nabitým bateriím se dostaly tři vybité. Jaká je pravděpodobnost,
že při výběru dvou baterií vybereme

• obě vybité,

• obě nabité,

• jednu vybitou a jednu nabitou?

Řešení: Na obrázku ?? jsou znázorněny možné jevy, které mohou nastat při výběru dvou
baterií. Pravděpodobnosti výskytu jsou zapsány u jednotlivých větví.
Pravděpodobnost, že budou obě vybité je 1/3 · 1/4 = 1/12, pravděpodobnost, že budou

obě nabité, je 2/3 · 5/8 = 5/12 a pravděpodobnost, že bude jedna nabitá a jedna vybitá, je
2/3 · 3/8 + 1/3 · 3/4 = 1/2 2



10

0.3 Náhodné veličiny a jejich rozdělení

Náhodná veličina je veličina, jejíž hodnota je určena výsledkem nějakého náhodného pokusu.
Obvykle náhodné veličiny značíme velkými písmeny z konce abecedy. Náhodná veličina tedy
přiřazuje každému prvotnímu jevu nějaké číslo (výsledek hodu kostkou – v tomto případě
obvykle užijeme jednoduchého přiřazení – přiřadíme číslo dle počtu padlých ok; hod mincí –
obvykle přiřadíme buď padne orel = 1 a panna = 0 nebo naopak). Nastane-li jev, jemuž je
přiřazeno číslo a, řekneme, že náhodná veličina nabyla hodnoty a.

Náhodné veličiny můžeme dělit na diskrétní a spojité.

Definice 1 Řekneme, že náhodná veličina má diskrétní rozdělení, pokud nabývá konečného
či spočetného počtu hodnot.

Například výsledek hodu kostkou či mincí, počet zákazníků systému, výška osob zaokrouhlená
na cm, počet poruch systému, . . . .

Definice 2 Náhodná veličina se spojitým rozdělením nabývá nespočetně hodnot, může na-
příklad nabývat všech hodnot z nějakého (omezeného či neomezeného) intervalu.

Například výška, váha, doba do poruchy, doba telefonního spojení, výnos akcií,. . . .

0.3.1 Rozdělení náhodné veličiny

Náhodná veličina je určena jednak oborem hodnot, kterých může nabývat, a také pravděpo-
dobnostmi, s jakými těchto hodnot nabývá. Hodnotám, jakých může náhodná veličina na-
bývat, společně s pravděpodobnostmi, s jakými jich nabývá, se říká rozdělení náhodné
veličiny. Jinými slovy rozdělení náhodné veličiny je předpis, který udává, s jakou pravděpo-
dobností náhodná veličina nabude jaké konkrétní hodnoty (u diskrétních náhodných veličin)
nebo s jakou pravděpodobností náhodná veličina nabývá hodnot z nějakého intervalu (u spo-
jitých náhodných veličin).

S tímto pojmem také souvisí pojem distribuční funkce, která popisuje pravděpodobnost,
že náhodná veličina je menší nebo rovna nějaké konkrétní hodnotě. Distribuční funkce náhodné
veličiny X je tedy definována následovně:

F (x) = P(X ≤ x).

Z této definice distribuční funkce je zřejmé, že distribuční funkce je neklesající funkce s hod-
notami v intervalu [0, 1], zprava spojitá.

Pokud náhodná veličina nabývá konečně či spočetně mnoha hodnot – x1, x2, . . . a známe
pravděpodobnosti P(X = xi) pro i = 1, 2, . . ., potom distribuční funkce je

F (x) =
∑

i:xi≤x

P(X = xi).

Rozdělení spojité náhodné veličiny je zadáno tzv. hustotou pravděpodobnosti f(x),
která má následující vlastnosti:
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• f(x) ≥ 0, ∀x ∈ R,

•
∫ +∞
−∞ f(x)dx = 1,

• P(x1 < x ≤ x2) =
∫ x2

x1
f(t)dt.

Známe-li hustotu pravděpodobnosti, potom distribuční funkce je:

F (x) =
∫ x

−∞
f(t)dt.

Pokud se mluví o rozdělení náhodné veličiny, mnohému vytane na mysli tzv. normální
rozdělení náhodné veličiny. O co se vlastně jedná? Distribuční funkce nám udává, jak je
náhodná veličina rozdělena, proto mluvíme o rozdělení náhodné veličiny. A protože se ukazuje,
že některá rozdělení jsou častá a je možné je používat v mnohých obecných případech, tak
jsou tato rozdělení pojmenována. Mezi nejčastěji používané rozdělení náhodných veličin patří
např. alternativní, binomické, Poissonovo, rovnoměrné, normální.

0.3.2 Charakteristiky náhodných veličin

Používat k určení náhodné veličiny pouze distribuční funkci je poněkud nepohodlné. Je to sice
způsob přesný, ale na druhou stranu ne vždy distribuční funkci přesně známe. Navíc někdy není
ani možné ji jednoduše popsat. Proto se mnohdy v souvislosti s náhodnými veličinami mluví
o jejich charakteristikách, které nám rozdělení náhodné veličiny alespoň přibližně popíšou.

Jedná se především o střední hodnotu a rozptyl (ve Statistice se ještě probírají medián, modus,
šikmost, špičatost).

Připomeňme, jak se počítá střední hodnota náhodných veličin s diskrétním či se spojitým
rozdělením. Je-li X náhodná veličina s diskrétním rozdělením, nabývající hodnot n1, . . . , nk

s pravděpodobnostmi postupně p1, . . . , pk, potom její střední hodnota je dána vztahem:

EX =
k∑

i=1

nipi.

Je-li X náhodná veličina se spojitým rozdělením, mající hustotu f(x), potom vzorec pro
výpočet její střední hodnoty je:

EX =
∫
R

xf(x)dx,

Samotný průměr není vhodnou charakteristikou rozdělení náhodné veličiny, neboť nám
toho o náhodné veličině mnoho neříká.
Příklad: Uvažujme podnik, kde pracuje 90 řadových zaměstnanců a deset manažerů. V tomto
podniku mají všichni řadoví zaměstnanci stejný měsíční plat, a to 12000 Kč. Manažeři mají
také všichni stejný plat, a to 92000 Kč. Průměrný plat v tomto podniku je tedy 20000 Kč.
Vláda zveřejnila, že podle jejích propočtů vzrostl průměrný plat v ČR na 22000 Kč. Ma-

nagement tohoto podniku se tedy rozhodl, že také zvýší průměrný plat v podniku, a to dokonce
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na 23000 Kč, aby zaměstnanci věděli, že v jejich firmě se mají dobře. Zvedl tedy platy všem
manažerům na 122000 Kč a řadovým zaměstnancům ponechal 12000 Kč.
Poznámka: Připomeňte si, jak se počítá střední hodnota součtu a rozdílu náhodných veličin,
popřípadě násobku náhodných veličin.
Dalším parametrem polohy náhodných veličin, který zde zmíníme, je rozptyl náhodné

veličiny. Ten budeme označovat, jak je zvykem, symbolem var jako variance (ve Statistice je
používáno D jako disperse). Opět ze Statistiky víte, že

varX = E(X − EX)2 = EX2 − (EX)2,

tedy speciálně pro diskrétní náhodné veličiny

varX =
k∑

i=1

(ni − EX)2pi

a pro spojité náhodné veličiny

varX =
∫
R
(x− EX)2f(x)dx =

∫
R

x2f(x)dx− (EX)2.

Připomeňme, že rozptyl nám udává, jak se hodnoty náhodné veličiny odchylují od průměru
(čím menší rozptyl, tím náhodná veličina nabývá častěji hodnot blízkých průměru a naopak).
Příklad: V příkladu s podnikem, který dbá na dobrý platový průměr, je už v počátku rozptyl
vysoký, novým opatřením se ještě výrazně zvýší.
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0.4 Příklady

Cvičení 1 Najděte příklad slučitelných a neslučitelných jevů, najděte nějakou úplnou kolekci
neslučitelných jevů.

Cvičení 2 Uveďte nějaký jev jistý a nějaký jev nemožný.

Cvičení 3 Najděte opačné jevy k následujícím jevům:

• Zítra vyhraji ve Sportce alespoň 100 Kč.

• Dostanu se na všechny školy, na které si dám přihlášku.

• Dostanu se maximálně na dvě školy.

• Jsem chytřejší než páťák.

• Zítra se naučím makroekonomii a matematiku.

• Celou dovolenou budeme mít pěkné počasí.

Cvičení 4 Určete doplňkové jevy k jevům A, B a jevy A ∪ B, A ∩ B, popř. A ∪ B ∪ C,
A ∩B ∩ C, (A ∪B) ∩ C, apod.

• A – k obědu budou brambory, B – k obědu bude vepřové maso,

• A – oblíbený předmět je matematika, B – oblíbený předmět je statistika, C – oblíbené
předměty jsou rozhodovací modely a statistika,

• A – skripta jsou popsaná, B – skripta jsou potrhaná, C – skripta jsou nová

Cvičení 5 Jsou, či mohou být jevy popsané v předchozím cvičení nezávislé?

Cvičení 6 Z dvaceti skript v knihovně je pět nových, dvanáct popsaných a deset potrhaných.
Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybrané skriptum je

• nové,

• popsané i potrhané,

• popsané, ale nepotrhané,

• potrhané, ale nepopsané,

• potrhané za podmínky, že je popsané,

• potrhané za podmínky, že není popsané,

• popsané za podmínky, že je potrhané.

Cvičení 7 Uveďte pro předchozí příklad úplnou kolekci neslučitelných jevů.

Cvičení 8 Na technické škole studuje pouze pět procent dívek. Padesát procent dívek na této
škole má dlouhé vlasy. Z chlapců má dlouhé vlasy jen sedm procent. Jaká je pravděpodobnost,
když na této škole potkáte studenta s dlouhými vlasy, že je to dívka?
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0.5 Otázky

• Jak se ze vzorce pro sjednocení jevů dá odvodit vzorec pro výpočet pravděpodobnosti
jevu opačného?

• Jaký je rozdíl mezi průměrem a střední hodnotou?

• Které charakteristiky jsou citlivé na extrémní hodnoty (modus, medián, střední hod-
nota)?

• Rozmyslete si, jak je to se střední hodnotou a rozptylem součtu a rozdílu náhodných
veličin a se střední hodnotou a rozptylem násobku náhodné veličiny.


