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Práce obsahuje výklad základů teorie pravděpodobnosti vedený s využitím její historie, která se
projevuje ve volbě příkladů a do jisté míry i ve formulacích některých definic a vět. Text má zájem
zejména didaktický, proto jsou všechny historické formulace uváděny v modernizované podobě.
Vyložené oblasti zahrnují zejména pravděpodobnost, nezávislost jevů, náhodnou veličinu, jednotlivá
rozdělení (rovnoměrné, alternativní, binomické, Poissonovo a normální, exponenciální), centrální
limitní větu a celý text uzavírá Kolmogorovova definice pravděpodobnosti.

Členění práce je přehledné, text je pěkně vysázen v TEXu, typografické chyby nejsou příliš časté,
například:

- systematické používání odsuvníku „-“ místo pomlčky „–“,
- neslabičné předložky na konci řádku: 212, 226, 456, 545,
- číslo rozděleno na dva řádky: 227, 2717, 3511,
- krátké části rovností na samostatném řádku: 2210, 454, 5412, 5510, 553, 568, 571, 5812, 6113,
631, 6613, 6619, 661,

- některé důkazy jsou celé vysázeny kurzívou: 11, 12.

Místy se vyskytují pravopisné chyby a překlepy, například: 314 (chybí čárka), 410 (nebesi), 420 (ruk),
419 (řekové), 44 (velké písmeno), 55 (výsledeků), 611 (nezávisloti), 74 (chybí čárka), 108 (adjektivum
55% psáno jako 55 %), … Chyby tohoto druhu nepřekračují únosnou míru a nesnižují podstatně
kvalitu práce.

Mnohem vážnější jsou však chyby věcné. Vklad této práce má spočívat v kvalitním didaktickém
zpracování základních výsledků teorie pravděpodobnosti s využitím její historie. Přestože nejsou
prezentované výsledky po matematické stránce nijak náročné, vyskytují se v jejich formulacích po-
měrně závažné věcné chyby. Podobně nepovažuji za dostatečnou ani didaktickou stránku textu.

Chybějící definice

Str. 8 – ve větě 1 se pracuje s doplňkem, který není definován. Označení Ā navíc koliduje s uzá-
věrem množiny.

Str. 31 – v části 3 se hovoří o porušení předpokladu nezávislosti. Jedná se o nezávislost výběru?
Je definována?

Str. 38 – není zavedena spravedlivá cena dluhopisu (lze vydedukovat až z řešení příkladu).

Nevyhovující definice

Str. 4 – náhodné jevy: zavedení klíčového pojmu: Pokud víme, co náhodou ovlivněné je a co není,
můžeme se zabývat tím, které události se jak často stávají. Těmto událostem budeme říkat náhodné
jevy. Korektní definice je až na úplném konci textu (na str. 69, def. 18), v celém výkladu tedy nebyla
použita.



Str. 4 – jistý a nemožný jev: zavedeno pouze na příkladu: Jistý jev je, že padne nějaké číslo.

Str. 39 – definice 11 (spojitá náhodná veličina) je zcela chybná.

Nevyhovující citace

Některé věty jsou citovány podle skripta Dupač–Hušková. Toto skriptum však vychází z Kolmo-
gorovovy definice pravděpodobnosti. Navíc pak není jasné, odkud jsou čerpány důkazy. Týká se to
např. vět 2, 3.

Opakující se definice a věty

Některé definice jsou zcela doslovně okopírovány na dvou různých místech:
věta 1 (bez důk., str. 8) = věta 3 (str. 12),
def. 2 (str. 6) = def. 17 (jiný důkaz, str. 62),
def. 8 (str. 32) = def. 16 (str. 61)

Chybějící motivace, nedostatečný výklad

str. 6 – zavedení nezávislých jevů: uveden řešený příklad, chybí však motivace, grafické znázor-
nění; výklad je odbyt větou …hod jednou kostkou vůbec neovlivní výsledek hodu jinou kostkou ani
výsledek dalšího hodu stejnou kostkou.

str. 50 – u zákona velkých čísel by bylo užitečné výklad podstatně rozšířit

Chybějící předpoklady

Základní nedostatek u výkladu prakticky všech rozdělení: není uvedeno, kdy je možno je použít.
Použití jsou ilustrována pouze na konkrétních příkladech, z nichž však není vyvozen obecný závěr.

Str. 13 – v úloze chybí podstatný předpoklad nezávislosti kol, v nichž hra probíhá.
Str. 54 – není jasné, jak se liší limitní proces, kterým se dojde k rozdělení Poissonovu od limitního

procesu vedoucího k normálnímu rozdělení. V obou případech se vychází z binomického rozdělení.
Str. 56 – autor psal před dvěma lety bakalářskou práci na téma Tři důkazy centrální limitní věty.

Přesto v její formulaci (věta 11) chybí základní předpoklad nezávislosti náhodných veličin. Dále,
předpoklad na pravděpodobnosti pm by mohl být vyjádřen explicitněji.

Nereprezentativní příklady

Str. 8–11 – bylo by možno uvést lepší příklady, případně také redukovat jejich počet.
Str. 19 – propositio III řeší problém, k němuž je příslušná teorie až na str. 27, kde se navíc uvádí,

že dosud jsme si vystačili s případy jednoduššími.
Str. 41 – v příkladu 34 se předpokládá, že úmrtí jsou v uvažovaných intervalech rozložena rov-

noměrně. Tento předpoklad však evidentně není splněn.
Str. 43 – příklad 37 je ve své podstatě diskrétní, není tedy vhodnou ilustrací geometrické prav-

děpodobnosti.
Str. 44 – příklad 38 (Buffonova jehla) je mimořádně zajímavý, jeho řešení je však nedostatečné.

Využívá se v něm aparátu, který není k dispozici, navíc zcela chybí názorné ilustrace.
Str. 55 – v zadání příkladu 46 chybí jakékoli předpoklady.



Nejasný zápis

Str. 16 – za definicí 4 je stručný zápis pi = P (X = i) uveden slovy Pokud budeme uvažovat…
Zde je vlastně zavedena konvence, která se dále používá (def. 5 a dále, často a nejednotně).

Závěr

Celkové pojetí práce je velmi pěkné, realizace však není vyhovující. Po opravě problematických
míst a doplnění chybějících pasáží by z této práce mohl vzniknout kvalitní text. Před obhájením
práce tedy doporučuji tyto úpravy a doplnění provést.

Vzhledem k výše uvedenému předloženou práci nedoporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
neprospěl.
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