
Přednáška č. 1 – Úvod do statistiky a počtu pravděpodobnosti 
 
Statistika 

Statistika je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat. Je založena 
na matematické statistice, která je větví aplikované matematiky. V teorii statistiky jsou 
náhodnost a neurčitost modelovány pomocí teorie pravděpodobnosti. Do praxe statistiky patří 
plánování, sumarizace a analýza nepřesných pozorování. Cílem statistiky je najít „nejlepší“ 
informace z dostupných dat, proto ji někteří autoři označují jako součást teorie rozhodování. 

Inženýrská statistika pak představuje soubor postupů a aplikací teoretických principů v oblasti 
inženýrské činnosti. 

 
Původní význam …….  shromažďování, třídění a tabelování dat 
 
Rozšířený význam …   vyhodnocování, analyzování, formulování a   ověřování statistických  

hypotéz a stanovení míry správnosti prováděných analýz. 
 
Rozdělení statistiky 
 
POPISNÁ                                                   INTERFERENČNÍ 
 
Obsahuje metody pro zjišťování            Obsahuje metody pro přijímání  
sumarizaci informací, dat..                      a měření spolehlivosti závěrů 

                                                                                    založených na vyhodnocení informací získaných    
z výběrového souboru  

 
SOUBOR   a) výběrový (soubor, který se použije k popisu základního souboru, 
                        soubor jehož vlastnosti jsou známé, zjištěné. 
                    b) základní (soubor všech údajů). 
 
Výběrový soubor může být vytvořen následujícími postupy: 
 
- prostý náhodný výběr … (každá statistická jednotka při sestavování výběru měla   stejnou 

možnost být vybrána), 
- prostý náhodný výběr s vracením …(jednotka ze základního výběru může být vybrána více 

než jednou, po výběru se vrací do základního 
souboru), 

- systematický náhodný výběr…( podle určitých pravidel, tabulek náhodných čísel apod.), 
- stratifikovaný výběr… ( základní soubor rozdělen skupiny a výběry se provádí podle skupin).  
 
 
Historie počtu pravděpodobnosti 
 

- počátky vzniku: období 16. století v souvislosti se snahou o vytvoření teorie 
náhodných (hazardních) her- úlohy na teorii hry v kostky a dále v úvahách o 
možnostech popisu odhadu chyb při pozorování  pohybu hvězd. Mezi významné 
představitele této doby patří :Luca Pacioli (1445-1514), Galileo Galiei (1564-1642) a 
Johanes Kepler (1571-1630), 



- vlastní zakladatelé -  pravděpodobnost jako teorie a odvětví matematiky postupně 
vytvářeli: Blaire Pascal (1623-1662), Christian Huygens (1629-1695), Jakob Bernoulli 
(1654-1705), Pier Simon Laplace (1749-1827) a německý matematik a fyzik Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855), 

- další rozvoj v oblasti teorie stochastických procesů představují práce významných 
ruských matematiků, ke kterým patří zejména: Pafnutij Lvovič Čebyšev (1821-1894), 
Andrej Andrejevič Markov (1856-1922) a Andrej Nikolajevič Kolmogorov (1903-
1987). 

 
 
Základní schéma při statických výpočtech 

       
 
      Soubor podmínek                                       náhodný pokus, průzkum 
                                                                        (vytvoření výběrového souboru)  
 
 
                                                                           
                                                                         náhodný jev, náhodná veličina 
                                                                         (popis konkrétního výběrového souboru) 
 
 
 
                                                                      volba vhodné teoretické náhodné veličiny 
                                                                           (obecný popis základního souboru)  
 
a) Náhodný pokus, náhodný jev 

     Zjištěné hodnoty veličin v inženýrské praxi jsou výsledkem různých činností, 
postupů a vznikají působením různých faktorů, které nemůžeme v celém rozsahu zcela 
jednoznačně popsat, nebo by tento popis byl velmi rozsáhlý, složitý či nákladný. 
Výsledek těchto činností je vždy do určité míry ovlivňován náhodným příznivým či 
nepříznivým zastoupením jednotlivých ovlivňujících faktorů.  
     Proces získání popisované veličiny proto nazýváme náhodným pokusem, výsledek  
náhodného pokusu je náhodný jev. Definici náhodného jevu lze vyslovit ve tvaru: 
náhodný jev je takový jev, který může nebo nemusí nastat při splnění určitých 
podmínek pokusu. K popisu vlastností náhodného jevu slouží počet pravděpodobnosti. 
     Základní podmínky pro vznik náhodných jevů: 

- jev musí být výsledkem opakovaných realizací určitého systému podmínek, 
- systém podmínek musí být relativně stálý, 
- jevy musí mít hromadný charakter. 
 
Jevy lze rozdělit na: 
- jevy jisté, při provedení pokusu se uskuteční vždy, 
- jevy nemožné, při provedení pokusu nemohou nastat v žádném případě, 
- jevy náhodné, při provedení pokusu mohou či nemohou nastat. 

 
Označování jevů a vztahy mezi jevy 
     Náhodné jevy budou formálně označovány písmeny latinské abecedy. Jednotlivé jevy mezi 
sebou vstupují do vzájemných vztahů a mezi základní vztahy patří následující (příslušné 
vztahy jsou uvedeny pro případ dvou jevů). 



1) stejné jevy (ekvivalentní) – nastane-li při pokusu jev A a současně jev B a naopak, 
jsou tyto jevy stejné se zápisem A ≡ B. 

2) část jevu – jestliže jev A nastane vždy, když nastane jev B tj. vznik jevu B má za 
následek vznik jevu A, je jev B částí jevu A se zápisem B ⊂ A. 

3) sjednocení jevů – jev C nastane tehdy, když nastane alespoň jeden z jevů A a B. Jev C 
označujeme součet nebo sjednocení jevů A, B se zápisem C = A + B  nebo C = A ∪ B. 

4) součin jevů – je jev vyjadřující současný vznik obou jevů A, B. Zápis je ve tvaru C = 
A . B  nebo C = A ∩ B. 

5) Rozdíl jevů – je jev, který při pokusu nastane v případě, když nastane jev A a 
současně nenastane jev B. Zápis je ve tvaru C = A – B. 

6) Opačný jev – jev přiřazený k jevu A, který je ekvivalentní s jevem kdy nenastane jev 
A. 

7) Vzájemně neslučitelné (disjunktivní) jevy jsou jevy, které nemohou nastat současně. 
Průnik těchto jevů je jev nemožný. Platí tedy A . B = 0 

8) Dílčí jevy jsou jevy, ze kterých je složen výsledný jev. 
9) Elementární jevy nelze rozdělit na dílčí jevy. 
 

Pravděpodobnost náhodného jevu  
     Pravděpodobnost náhodného jevu je hodnota, která umožňuje číselně vyjádřit jak náhodný 
jev nastane. Pravděpodobnost náhodného jevu je objektivní vlastností náhodného jevu a je 
definována axiomaticky. Každému náhodnému jevu A je přiřazeno číslo P(A), které 
nazýváme pravděpodobnost náhodného jevu s následujícími vlastnostmi: 

- pravděpodobnost je nezáporné číslo v mezích     0 ≤ P(A) ≤ 1, 
- pravděpodobnost jevu jistého I                               P(I) = 1, 
- jsou-li náhodné jevy A, B vzájemně neslučitelné A . B = 0, pak pravděpodobnost jejich 
sjednocení  C = A + B je                                         P(A+B) = P(A) + P(B). 
 

Ze základní definice pravděpodobnosti náhodného jevu lze odvodit další vlastnosti: 
- pravděpodobnost jevu nemožného je nulová, 
- jestliže má jev A za následek vznik jevu B, pak platí P(A) ≤ P(B), 
- pro ekvivalentní jevy A, B platí P(A) = P(B) 
- pravděpodobnost jevu opačného k A je   1- P(A), 
- pro jevy, které se vzájemně nevylučují (mají nenulový průnik) platí pro 

pravděpodobnost jejich sjednocení  P(A+B) = P(A) + P(B) – P(A . B). 
 
Výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu 
     Při číselném určení pravděpodobnosti náhodného jevu je možné vycházet ze dvou 
základních definic pravděpodobnosti: 

a) klasická definice (provedení rozboru):   
obsahuje-li jevové pole konečný počet n elementárních jevů, které jsou všechny stejně 
možné, je pravděpodobnost náhodného jevu A rovna podílu počtu elementárních jevů 
obsažených v jevu A (případy příznivé) a počtu všech elementárních jevů (případy 
možné) 
                            P(A) = m/n 
Při výpočtu tímto způsobem je nutné provést rozbor podmínek pro vznik jevů a zjistit 
množinu všech jevů a posouzení jejich vztahu k vybranému jevu A. Při větším počtu 
vznikajících jevů je uvedený způsob výpočtu poměrně složitý. 
 
 
 



b) statistická definice ( provedení náhodného pokusu): 
při mnohonásobném opakování téhož náhodného pokusu, má relativní četnost výskytu 
vybraného náhodného jevu A poměrně stálou hodnotu, která pro nekonečný počet 
pokusů limituje k pravděpodobnosti vybraného jevu. Pravděpodobnost jevu je podíl m 
počtu pokusů, při kterých  skutečně jev nastal a celkového počtu provedených pokusů. 
 
                        P(A) = lim m/n              pro nekonečný počet pokusů. 
 
Při skutečných výpočtech pak přesnost výpočtu závisí na počtu provedených pokusů 
(velikosti výběrového souboru). 
 
Poznámka: k určení počtu příznivých a celkových počtů lze použít grafické vyjádření 
pomocí plochy, objemu či jinak definované veličiny. Tento postup výpočtu 
pravděpodobnosti je označuje jako geometrický výpočet. 
 

Podmíněná pravděpodobnost 
     Podmíněná pravděpodobnost slouží k popisu vlastností jevů, u kterých jejich vznik závisí 
na předcházejících náhodných pokusech. Uvažujme základní případ existence dvou jevů A, B  
s tím, že výskyt jevu B je do určité míry závislý na výskytu jevu A (např. dochází ke změně 
relativně stálých podmínek). Pravděpodobnost, že nastane jev B v případě, že nastal jev A 
označujeme jako podmíněnou pravděpodobnost   
 
                                   P(B/A) = P(A.B) / P(A). 
 
Výpočet této pravděpodobnost se provádí stejnými způsoby jako určení jednoduché 
pravděpodobnosti náhodného jevu. 
 
Úpravou uvedeného vztahu získáme 
 
                                    P(A . B) = P(A) . P(B/A) ,  
který bývá označován jako pravidlo pro násobení pravděpodobností obecných náhodných 
jevů. Záměnou jevů A, B získáme obdobně výraz 
 
                                    P(A . B) = P(B) . P(A/B). 
 
Pokud rozšíříme výše uvedené pravidlo na skupinu průniků n jevů bude vztah pro výpočet 
jeho pravděpodobnosti 
 
                         P(A1 . A2 ….. An) = P(A1) . P(A2/A1) . P(A3/A1.A2) ….. P(An/A1.A2….An-1). 
 
Složená pravděpodobnost 
     Jevy A, B nazýváme nezávislými tehdy, když pravděpodobnost jednoho jevu není 
ovlivněna tím, zda nastane nebo nenastane jev druhý. Pro podmíněné pravděpodobnosti bude 
platit P(A/B) = P(A)  a P(B/A) = P(B). Bude potom vztah pro výpočet pravděpodobnosti 
průniku obecné skupiny jevů ve tvaru 
 
                         P(A1 . A2 ….. An) = P(A1) . P(A2) . P(A3) ….. P(An). 
 
 
 



Úplná pravděpodobnost 
     Předpokládejme, že jevy A1, A2,  ….. An tvoří úplný soubor vzájemně disjunktivních jevů 
a B je libovolný jev.  Označíme-li pravděpodobnosti skupiny jevů Ai postupně 
 
                    P(A1) , P(A2), …..P(An) 
 
a podmíněné pravděpodobnosti pro jev B 
 
                    P(B/A1), P(B/A2), …….P(B/An) 
 
bude pro pravděpodobnost jevu B, který je tvořen sjednocením dílčích průniků jevů Ai a B 
 
        P(B) = P(A1).P(B/A1) + P(A2).P(B/A2) + ….. P(An).P(B/An) = ∑ P(Ai) . P(B/Ai). 
Zvláštní případ je při popisu pouze úplného souboru jevů A1, A2, ….. An , kdy pro 
pravděpodobnost jejich sjednocení musí platit 
 
                     P(A) = P(A1) + P(A2) + …….. P(An) = 1 
 
Použití úplné pravděpodobnosti je vhodné tehdy, když výpočet podmíněných 
pravděpodobností je snadnější než přímé řešení pravděpodobností jednotlivých jevů, z kterých 
se jev B skládá. 
 
Bayesova věta (věta o pravděpodobnosti hypotéz) 
     Její odvození vychází z definice podmíněné pravděpodobnosti. Pro podmíněnou 
pravděpodobnost P(Ai/B) tj. pravděpodobnost, že nastane jev Ai jestliže jev B nastal 
(zapíšeme vztah pro pravděpodobnost průniku těchto dvou jevů) 
 
                       P(B) . (Ai/B) = P(Ai) . P(B/Ai) = P(Ai . B) 
 
V tomto vztahu bude Ai  hypotéza o příčině vzniku jevu B, přičemž tento jev s určitostí nastal. 
Lze tedy číselně popsat pravděpodobností s jakou je zvolená hypotéza Ai podílela na vzniku 
jevu B: 
 
                        P(Ai/B) = P(Ai) . P(B/Ai) / P(B). 
 
Sčítání pravděpodobností 
     Z definice pravděpodobnosti náhodného jevu pro sjednocení jevů s nulovým průnikem 
platí 
 
                        P(A + B) = P(A) + P(B). 
 
Pro obecné uspořádání jevů  v jevovém poli lze sjednocení jevů A, B  určit pomocí sjednocení 
jevů s nulovým průnikem. Dvojice těchto jevů budou popsány vztahy: 
  
                        BABAA .. +=            BABAB .. +=  
 
 
 
 
 



Pro pravděpodobnost jevů A, B a A+B bude platit: 

                         
).().()( BAPBAPAP +=

    

                         ).().()( BAPBAPBP +=  
 
                         ).().().()( BAPBAPBAPBAP ++=+  
po dosazení za pravděpodobnosti průniků obsahující opačné jevy dostaneme vztah: 
                          P(A + B) = P(A) + P(B) – P(A.B) 
 
Obecný postup při řešení základních příkladů z pravděpodobnosti 
 

a) popis a označení všech jednotlivých dílčích jevů, které na popsaných podmínkách 
mohou nastat, 

b) popis vybraného jevu pomocí dílčích jevů, vytvoření množinového zápisu a určení 
vztahu mezi jevy v množinovém zápisu, 

c) převod množinového zápisu do pravděpodobnostního zápisu (použití pravidel pro 
sčítání a nádobení pravděpodobností. 

 
Příklad 
 
Výrobek se skládá ze tří typů prvků a1, a2, a3. Část prvků ve výrobku plní funkci záložních 

prvků. Rozdělení prvků dle tabulky: 
                    Prvek                      celkový počet              nutný počet pro funkci 
 
                       a1                                   30                                      15 
                       a2

                                        20                                        5 
                       a3                                     50                                      35 
                   Poruchy prvků jsou nezávislé.  
                   Určete: - pravděpodobnost poruchy výrobku 

-  pravděpodobnost poruchy výrobku vlivem prvku a2 
 
Označení jevů: 
 
A´1 , A2´, A3´ .........   porucha prvku vůbec (dle typů) 
A1 , A2 ,  A3  .........   porucha prvku, která způsobí poruchu výrobku 
B = A1 + A2 + A3  ... ....   porucha výrobku   
 
a) pravděpodobnost vzniku poruchy výrobku 

   

A1 A2 

A3 



P(B) = P(A1 + A2 + A3) = P(A1)+P(A2)+P(A3)= 15/100 + 5/100 + 35/100 = 0,55 
 

b)  pravděpodobnost, že porucha výrobku bude způsobena 
     prvkem typu a2......P(A2´/B)                                                                    
 
    P(A2´/B) . P(B) = P(A2´) . P(B/A2´) 
 
 
 
 A2´ B 
 
 
 

                                      P(A2´/B) = 
)(

)2/().2(
BP

ABPAP ′′
 = 018,0

55,0
05,0.20,0

=  

 
     Porucha výrobku vlivem prvku nastane s pravděpodobností 1,8 %. 
 
 
 
 
 

 
  

                                                       
 

 


