
Požadavky na zápočtový test z předmětu Pravděpodobnost a statistika.

1. náhodný experiment, náhodný jev, elementární jev, náhodný prostor 
2. náhodná veličina, rozdíl mezi diskrétní a spojitou 
3. podmíněná pravděpodobnost, stochastická nezávislost jevů 
4. rozdělení pravděpodobnosti (distribuční funkce, funkce pravděpodobnosti, hustota) 
5. střední hodnota náhodné veličiny, rozptyl, směrodatná odchylka 
6. kvantil náhodné veličiny (kvartily, medián)  
7. krabicový graf, histogram, rozptylový graf, empirická distribuční funkce,  
8. Q-Q graf (k čemu slouží?) 
9. alternativní rozdělení, binomické rozdělení, geometrické rozdělení 
10. Poissonovo rozdělení, exponenciální rozdělení (jaká je jejich úloha při sledování 

posloupnosti náhodných událostí v čase?) 
11. normální rozdělení, standardní normální rozdělení, Gaussova křivka 
12. standardizace náhodné veličiny 
13. charakteristiky náhodného vektoru (X,Y) (střední hodnota, kovarianční matice, 

korelační koeficient) 
14. Centrální limitní věta 
15. bodový odhad a jeho vlastnosti (nestrannost, konzistence) 
16. intervalový odhad, interval spolehlivosti 
17. t-rozdělení (v jaké souvislosti se používá? kolik má parametrů?) 
18. chí-kvadrát rozdělení (v jaké souvislosti se používá? kolik má parametrů?) 
19. test dobré shody 
20. chyba prvního druhu, chyba druhého druhu, hladina významnosti testu

A. Vysvětlete, co je 



B. Napište vzorec pro
1. podmíněnou pravděpodobnost jevu A za podmínky jevu B 
2. úplnou pravděpodobnost (větu o úplné pravděpodobnosti) 
3. Bayesovu větu (Bayesův vzorec) 
4. střední hodnotu diskrétní a spojité náhodné veličiny,  
5. rozptyl, směrodatnou odchylku 
6. binomické rozdělení, geometrické rozdělení, střední hodnoty a rozptyly 
7. pravděpodobnost při Poissonovu rozdělení,  
8. hustotu a distribuční funkci exponenciálního rozdělení 
9. hustotu obecného normálního rozdělení, standardního normálního rozdělení 
10. kovarianci veličin X,Y, korelační koeficient mezi X a Y, kovarianční matici (X,Y)  
11. marginální hustotu složky X náhodného vektoru (X,Y) pomocí sdružené hustoty 
12. vztah mezi sdruženým rozdělením a marginálními rozděleními při nezávislých 

složkách náhodného vektoru (X,Y) 
13. přibližně 95% interval spolehlivosti pro veličinu s normálním rozdělením s parametry 

μ a σ2. 
14. bodové odhady střední hodnoty a rozptylu (s2, σ2) 
15. intervalový odhad střední hodnoty při výběru z normálního rozdělení či interval 

spolehlivosti pro střední hodnotu
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C. Popište postup při
1. konstrukci krabicového grafu,  
2. konstrukci empirické distribuční funkce,  
3. konstrukci Q-Q grafu 
4. testování statistické hypotézy obecně (ukažte na příkladu) 
5. stanovení intervalového odhadu střední hodnoty při výběru z normálního rozdělení či 

intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu 
6. srovnávání středních hodnot při dvou nezávislých výběrech z normálního rozdělení 
7. srovnávání středních hodnot při párových pozorováních z normálního rozdělení 
8. testování shody rozdělení sledované veličiny s teoretickým rozdělením
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D. Úlohy:
1. Spočtěte pravděpodobnost průniku dvou jevů A,B, když znáte P(A), P(B) a P(A|B) 
2. Rozhodněte, zda jsou dva jevy (veličiny) nezávislé, když znáte jejich sdružené 

rozdělení nebo jejich pravděpodobnosti a pravděpodobnost průniku či podmíněnou 
pravděpodobnost 

3. Nakreslete krabicový graf pro 11 zadaných hodnot pozorování 
4. Spočtěte jednoduchý příklad na použití Bayesovy věty 
5. Spočtěte pravděpodobnost, že přístroj bude funkční alespoň N hodin, když jeho 

životnost lze popsat exponenciálním rozdělením se zadaným parametrem λ  
6. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu n kostkami padne m šestek? 
7. Jaká je pravděpodobnost, že zařízení přežije n zátěží (šoků), když pravděpodobnost 

poruchy při každé zátěži je p? 
8. Stanovte přibližně 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu při výběru z 

normálního rozdělení, když máte zadaný aritmetický průměr a výběrový rozptyl
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