
Přednáška č. 2 – náhodné veličiny 
 
Poznámky k základním pojmům z počtu pravděpodobnosti 
Poznámka 1: 
Při výpočtu pravděpodobnosti náhodného jevu dle klasické definice je nutné věnovat 
pozornost způsobu formulace vybraného jevu. V následující tabulce jsou uvedeny možné 
kombinace jevů pro případ dvou obecně umístěných jevů A, B v jevovém poli a  odpovídající 
vztah pro určení pravděpodobnosti. 
 
Možný případ Pravděpodobnost 
Nastane jev A i B ( ) ( )BPAP .  
Nastane jev A a nenastane jev B ( ) ( )BPAP .  
Nenastane jev A a nastane jev B ( ) ( )BPAP .  
Nenastane jev A ani jev B ( ) ( )BPAP .  
Nastane jev A nebo B a druhý jev nenastane ( ) ( ) ( ) ( )BPAPBPAP .. +  
Nastane nejvýše jeden z jevů ( ) ( )BPAP .1−  
Nastane alespoň jeden z jevů ( ) ( )BPAP .1−  
Nastanou oba nebo ani jeden ( ) ( ) ( ) ( )BPAPBPAP ..21 +−−  
 
 
Poznámka 2 
Bernoulliovo schéma- postup výpočtu pravděpodobnosti pro alternativní jevy AA,  
Opakujeme-li za stejných podmínek n-krát pokus , jehož výsledkem je jev A nebo opačný 
A ,  prováděné pokusy jsou na sobě nezávislé (výsledek jednotlivého pokusu neovlivní jiný 
pokus) a pravděpodobnost pro vznik jevu A v jednotlivém pokuse je p, pak pravděpodobnost, 
že při n pokusech nastane jev A právě k-krát je dána vztahem 
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Náhodné veličiny 
Náhodná veličina je matematická veličina, jejíž hodnota je určována náhodnými vlivy. 
Matematicky je náhodná veličina definována jako měřitelná funkce na množině elementárních 
jevů (výsledků pokusu). 
Za náhodnou veličinu považujeme proměnnou, jejíž hodnota je jednoznačně určena 
výsledkem náhodného pokusu. 

Náhodná veličina je důležitým pojmem teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.Při 
opakování náhodného pokusu dochází v důsledku působení náhodných vlivů ke změnám 
náhodné veličiny. Hodnotu náhodné veličiny tedy není možné jednoznačně určit před 
provedením pokusu. 

Příklady náhodné veličiny: -¨ 

- výsledek měření geometrických rozměrů součástí, za náhodné vlivy lze považovat 
podmínky při měření, vliv přesnosti měřidla, způsob odečítání naměřené hodnoty atd, 



- výsledek zhotovení parametru, součásti, kde se uplatní vlivy proměnných podmínek 
při výrobě, vlivy proměnlivosti vlastností materiálu, proměnlivost provozních 
podmínek, 

- doba bezporuchové činnosti výrobku, která je ovlivňována provozními podmínkami, 
způsobem používání výrobku, výchozími vlastnostmi výrobku, vlivy údržby výrobku 
atd. 

U náhodné veličiny nelze předem přesně stanovit její přesnou hodnotu, je možné i ale 
charakterizovat na základě: 

- oboru všech možných hodnot veličiny, 

- pravděpodobnosti výskytu každé z těchto možných hodnot. 

Výše uvedené veličiny představují základní popis náhodné veličiny. Pro označování 
náhodné veličiny se zpravidla používají malá písmena řecké abecedy např.: τηξ ,, .  

Základní definice náhodné veličiny: 

Veličinu ξ , jejíž hodnota je určena realizací systému podmínek náhodných posusů, 
nazýváme náhodnou veličinou. Je-li  f(x)  funkce definovaná v oboru všech hodnot x, 
kterých nabývá náhodná veličina , pak tuto funkci nazýváme zákon rozdělení 
pravděpodobnosti nebo funkcí hustoty pravděpodobnosti. 

Typy náhodných veličin 

Podle toho jakých hodnot nabývají náhodné veličiny je dělíme na: 

- diskrétní náhodné veličiny, veličiny definované v jednotlivých (diskrétních) hodnotách 
na omezeném nebo neomezeném intervalu. Funkce hustoty pravděpodobnosti je pak 
tvořena souborem přiřazených pravděpodobností k jednotlivým bodům oboru, hodnoty 
P(x), 

- spojité náhodné veličiny, které jsou definovány na všech možných hodnotách 
v intervalu - ∞ až + ∞, či na omezeném intervalu a , b. 

 Další dělení náhodných veličin je podle jejich vzniku na: 

- veličiny experimentální, které získáme na základě vyhodnocení vlastností známého 
výběrového souboru, jedná se o veličiny diskrétní, 

- veličiny teoretické, které jsou popsány ověřenými typy funkcí a které určují vlastnosti 
základních souborů. 

 

Popis náhodné veličiny 

1) základní popis: náhodná veličina je určena definičním oborem, souborem hodnot x a 
funkci P(x), která ke každé hodnotě z oboru přiřazuje pravděpodobnost výskytu  

                                    )()( xPxP ==ξ  

     Tuto funkci nazýváme zákonem rozdělení pravděpodobnosti a pro spojitou náhodnou   
veličinu se používá označení f(x).  

 

 



2) Distribuční funkce -  je kumulativní pravděpodobnost a udává  hodnotu s jakou 
náhodná veličina nabude hodnot menších nebo nejvýše  x   

               )()( xFxP =≤ξ        
      Druhou veličinou pro popis je opět definovaný obor náhodné veličiny. 

      Definici distribuční funkce lze vyslovit také ve tvaru: distribuční funkce F(x) náhodné 
proměnné x se rovná pravděpodobnosti jevu, že náhodná veličina ξ bude pod úrovní 
náhodné proměnné x. 

     Hodnotu distribuční funkce pro diskrétní náhodnou veličinu určíme sečtením všech 
pravděpodobností pro ξ≤x 
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    a pro spojitou náhodnou veličinu 

                  ∫=
x

xo

dxxfxF ).()(  

    Vlastnosti distribuční funkce: 

- pro diskrétní náhodnou veličinu je definována v diskrétních bodech a mezi body je 
konstantní, 

- pro spojitou náhodnou veličinu je na definovaném oboru spojitou funkcí, 

- pro každé x z oboru platí     0≤ F(x) ≤ 1, 

- F(x) je na definovaném oboru neklesající, 

- pro libovolné hodnoty náhodné proměnné x1 < x2 platí P(x1≤ξ≤x2) = F(x2) – F(x1). 

- F(x)  je spojitá zleva, 

- derivace distribuční funkce je funkce hustoty pravděpodobnosti f(x) = dF(x)/dx. 

      Hlavní využití distribuční funkce je při výpočtech výskytu náhodné veličiny v mezích. 
Pro teoretické náhodné veličiny jsou hodnoty distribučních funkcí uvedeny ve 
statistických tabulkách ( Janko: Statistické tabulky). 

3) Číselné charakteristiky náhodné veličiny 

Číselné charakteristiky se nazývají momenty náhodné veličiny. Základní typy 
momentů jsou momenty počáteční a centrální. Momenty se od sebe dále odlišují 
řády(stupni). Pro případ obecného k-tého řádu momentu jsou jejich definice 
následující. 

a) počáteční moment 

    pro spojitou náhodnou veličinu                     pro diskrétní náhodnou veličinu 
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b) centrální moment je hodnota vztažená k základní hodnotě, kterou je první počáteční 
moment 

       pro spojitou náhodnou veličinu                     pro diskrétní náhodnou veličinu                                  
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Základní momenty 

Mezi nejpoužívanější momenty patří první počáteční moment m1 a druhý centrální 
moment M2. Význam těchto momentů  a jejich základní vlastnosti jsou následující. 

Střední hodnota náhodné veličiny je popsána prvním počátečním momentem tedy 
vztahem  

         pro spojitou náhodnou veličinu                    pro diskrétní náhodnou veličinu                                
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  Střední hodnotu náhodné veličiny lze považovat za charakteristickou velikost z oboru 
náhodné veličiny při současném vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu všech hodnot 
z oboru náhodné veličiny. Mezi základní vlastnosti střední hodnoty patří: 

- pokud ξ = konstanta k  , pak E(ξ) = k, 

- E(k.ξ) = k . E(ξ) pro libovolnou konstantu k, 

- E(ξ1 + ξ2 + ...ξn) = E(ξ1) +Ε(ξ2) + ... +Ε(ξn), dílčí veličiny ξ1, ξ2,.....ξn musí být 
závislé, 

- E(ξ1 . ξ2 . ...ξn) = E(ξ1) .Ε(ξ2) . ... .Ε(ξn), dílčí veličiny ξ1, ξ2,.....ξn musí být 
nezávislé. 

Rozptyl náhodné veličiny je popsán druhým centrálním momentem tedy vztahem 

pro spojitou náhodnou veličinu                     pro diskrétní náhodnou veličinu                                   
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            Rozptyl je veličina, která číselně vyjadřuje proměnlivost (variabilitu) hodnot v oboru 
náhodné veličiny při současném vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých 
odchylek z oboru náhodné veličiny. K základním vlastnostem rozptylu patří: 

- pokud ξ = konstanta k  , pak D(ξ) = 0, 

- D(k.ξ) = k2 . D(ξ) pro libovolnou konstantu k, 

- D(ξ1 + ξ2 + ...ξn) = D(ξ1) +D(ξ2) + ... +D(ξn), dílčí veličiny ξ1, ξ2,.....ξn musí být 
nezávislé, 

            - D(ξ) = E(ξ2)−[E(ξ)]2 , 

            - D(ξ) ≥ 0, rozptyl je nazáporný. 

 



            Z momentů vyšších řádů se používají častěji centrální momenty  třetího a čtvrtého 
řádu. Uvedené momenty lze vypočítat pomocí počátečních momentů ze vztahů: 

 

                     M4(ξ) = m4 – 4.m1.m3 +6.m1
2.m2 -3.m1

4. 

 

            Druhy charakteristik  náhodné veličiny 

- charakteristika polohy je číselná hodnota , která vystihuje umístění hodnot na číselné 
ose tj. v oboru náhodné veličiny. Jedná se proto o následující hodnoty: 

střední hodnota, α kvantil, dolní a horní kvartil, median, modus. 

             

            Alfa kvantil xα - udává hodnotu z oboru náhodné veličiny, jejíž distribuční funkce je 
alfa tj. Pravděpodobnost, že náhodná veličina nepřekročí hodnotu 
xα je právě α 

                                          αξ α ≤≤ )( xP . 

 

             Kvartily – udávají hodnotu z oboru náhodné veličiny pro stanovené meze α = 0,25 
event. 0,75 a označují se jako dolní a horní kvartil. Jsou to tedy 
zvláštní kvantily. 

             Medián – hodnota z oboru náhodné veličiny, kde distribuční funkce má velikost 0,5 
(nebo ji poprvé překročí pro diskrétní náhodnou veličinu). Zápis 
tvrzení j eve tvaru 

                                          5,0)( ≥= MeF ξ  

       Modus – hodnota z oboru náhodné veličiny ve které je maximální velikost funkce 
hustoty pravděpodobnosti. 
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- charakteristika koncentrace  je číselná hodnota , která vystihuje proměnlivost 
hodnot na číselné ose tj. v oboru náhodné veličiny vzhledem ke střední hodnotě 
náhodné veličiny. Jedná se proto o následující hodnoty: 

rozptyl, střední směrodatná odchylka, výběrové rozpětí, kvartilové rozpětí, variační 
koeficient. 

             

            Střední směrodatná odchylka – je definována jako odmocnina rozptylu 

σ = )(ξD  

 

            Výběrové rozpětí  - R, charakteristika posuzuje pouze jeden parametr základního   
způsobu popisu náhodné veličinu tj. obor náhodné veličiny a určí se dle vztahu 

 

                                             R = xmax - xmin 



           Kvartilové rozpětí – R50 vymezuje nejpravděpodobnější interval v oboru, který 
zaručuje výskyt náhodné veličiny s pravděpodobností 0,50. Je určen rozdílem horního 
a dolního kvartilu 

                                             R50 = x75 – x25. 

           Variační koeficient – je bezrozměrná hodnota, která vyjadřuje poměrnou velikost  
variability vztaženou na střední hodnotu náhodné veličiny dle vztahu  
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- charakteristiky tvaru jsou hodnoty, které popisují vlastnosti náhodné veličiny ve 
vztahu k obecné teoretické náhodné veličině normální normované. Mezi základní patří 
koeficient symetrie a koeficient špičatosti. 

Koeficient symetrie vyjadřuje míru symetričnosti průběhu rozdělení hustoty 
pravděpodobnosti náhodné veličiny. Normální normovaná náhodná veličina je 
symetrická a má definovaný koeficient symetrie nula. Koeficient symetrie se vypočte 
dle vztahu 
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pokud je k1≤0 jedná se asymetrické rozdělení náhodné veličiny s vrcholem 
pravděpodobnosti vpravo, 

                  k1≥0    popisuje asymetrické rozdělení náhodné veličiny s vrcholem 
pravděpodobnosti vlevo. 

Koeficient špičatosti popisuje míru shody v průběhu rozdělení pravděpodobnosti v 
oboru náhodné veličiny.  Pro základní průběh nornální normované vnáhodné veličiny 
je hodnota koeficientu zvolena nula. 
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pokud je     k2 < 0    jedná se o plošší rozdělení náhodné veličiny  

                   k2 > 0    popisuje špičatější rozdělení náhodné veličiny . 

 

    

    

             

 

 

                                               


