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Harmonogram předmětu: 
 

Pravděpodobnost: Diskrétní náhodná veličina a vektor, pravděpodobnostní funkce. Spojitá 

náhodná veličina a vektor, hustota. Pravděpodobnost – výpočet pravděpodobnosti v případě 

diskrétní a spojité náhodné veličiny, vlastnosti pravděpodobnosti. Distribuční funkce, 

vlastnosti distribuční funkce, vztahy mezi distribuční a rozdělovací funkcí náhodné veličiny, 

výpočet pravděpodobnosti, když známe distribuční funkci. Nezávislé náhodné veličiny. 

Číselné charakteristiky náhodných veličin, střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, 

variační koeficient, kvantily, modus. Některé zákony rozdělení – binomické, Poissonovo, 

normální, Pearsonovo, Studentovo – výpočet pravděpodobností a práce s tabulkami. 

Matematická statistika: Náhodný výběr, realizace náhodného výběru. Bodový odhad 

parametru rozdělení a výpočet realizací odhadu základních číselných charakteristik. 

Intervalový odhad parametru rozdělení a výpočet realizací intervalových odhadů pro 

parametry normálního rozdělení. Podstata testování statistických hypotéz, testy o hodnotách 

parametrů normálního rozdělení, testy dobré shody. 
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Kontrola studia: 

 

V průběhu semestru je studium kontrolováno čtyřmi obodovanými testy. Podmínkou udělení 

zápočtu je úspěšné vypracování a odevzdání všech testů (tzn. získání alespoň 80% na každém 

testu z maximálně dosažitelných bodů). Nevyhovující práce se vrací k přepracování.  

Originály vypracovaných testů je nutné zasílat průběžně poštou, nebo odevzdat na příští 

konzultaci, nebo nechat na sekretariátě ústavu matematiky a musí být odevzdány 

nejpozději 14 dní před termínem semestrální zkoušky. Kopie si ponechávejte. 
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