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Shrnutí:

Práce shrnuje počátky teorie pravděpodobnosti až po zavedení Kolmogorovovy defini-
ce pravděpodobnosti, které se datuje do první poloviny dvacátého století a znamenalo
počátek moderní teorie pravděpodobnosti. V práci je kladen důraz na historické
příklady, které byly motivací jednotlivých teoretických výsledků, a dále je v ní snaha
o doplnění textů novějšími příklady, které by měly případnému čtenáři usnadnit
pochopení celé teorie.

Celá práce dle zadání sleduje historickou linii vzniku teorie pravděpodobnosti a
je doplněna citacemi a historickými příklady. Bohužel je ale na práci vidět, že byla
napsána ve značném spěchu, který neumožnoval odstranit ani elementární chyby, a
tak je plná překlepů, nevhodných formulací, špatně zvolených příkladů, nepřesností
a faktických chyb. V následující části uvádím nejzávažnější nedostatky této práce.

Konkrétní připomínky:

• str. 4: Formulace ” Pokud víme, co náhodou ovlivněné je a co není, můžeme se
zabývat tím, které události se jak často stávají. Těmto událostem tak budeme
říkat náhodné jevy.” je zavádějící a rozhodně ji nelze označit za vhodnou definici
náhodného jevu.

• str. 8 a 12, věta 1 a věta 3: Není vhodné uvádět stejnou větu pod dvojím
číslováním. Rovněž odkaz u věty 3 není vhodný, jelikož v knize Dupač, Hušková
(2005) není tato vlastnost formulována do věty, ale jen jako jedna ze základních
vlastností pravděpodobnosti. Rovněž je zde formulována obecněji, tj. pro
obečně definovanou pravděpodobnost (dle Kolmogorovovy definice) a ne jen pro
klasickou pravděpodobnost, jak uvádí autor v této části práce. Další nedostatek
této věty je fakt, že doplňkový jev není definován (první definice je až v důkazu
věty 3) a tak čtenář neví, co vlastně tato věta říká.



• str. 11,  věta 2: Opět nevhodná citace, neboť první část tvrzení je v cito-
vaném zdroji součástí definice, takže není co dokazovat, a ani druhá část není
formulována do věty. Opět je ale vše v citovaném zdroji formulováno pro
obecně definovanou pravděpodobnost a ne jen pro klasickou pravděpodobnost.

• str. 13, spravedlivé rozdělení sázky: U této úlohy je třeba doplnit před-
poklad nezávislosti jednotlivých kol a stejné pravděpodobnosti výhry v jed-
notlivých kolech pro oba hráče. Zároveň by chtělo definovat, co myslíme poj-
mem spravedlivé rozdělení výhry.

• str. 17: ”Dobrým modelem veličiny s rovnoměrným rozdělením je například
házení kostkou.” Toto je opět nevhodná formulace. Vhodnější by bylo napsat
např., že dobrým modelem pro popis házení kostkou je náhodná veličina s
rovnoměrným rozdělením. Samozřejmě by bylo dobré i konkretizovat zmíněné
diskrétní rozdělení.

• str. 20, 1.: Střední hodnota je používaná ve větší obecnosti, než byla doposud
v práci definována. Dostatečně obecná definice je až dále v textu.

• str. 27: ”V minulých kapitolách jsme si celou dobu vystačili s pravděpodob-
ností jevů, které je možné rozdělit na stejně možné výsledky a z nich spočítat
pravděpodobnost”. Tato věta není pravdivá, viz str. 20, příklad 21.

• str. 31, 3.: ”Zde je již evidentně porušen předpoklad nezávislosti”. Tato věta
může čtenáře mást, neboť žádný předpoklad nezávislosti nebyl uveden, a tak
bez dalšího vysvětlení zůstává otázkou, jaká nezávislost je zde potřeba.

• str. 32, poslední odstavec nad definicí 8: ”Podobné problémy je však možné
řešit i jinak, pomocí podmíněné pravděpodobnosti.” Tato formulace opět není
nejlépe zvolená, protože to není jiné řešení, ale naopak principiálně stejné
řešení, jen s jiným zápisem. Případný čtenář by proto mohl být touto for-
mulací zmaten a motivován k zoufalé snaze najít neexistující rozdíl v přístupu.

• str. 38, příklad 32: Bylo by dobré definovat nebo alespoň popsat, co míníme
pojmem spravedlivá cena.

• str. 39, definice 11: Tato definice je špatně. Autor chtěl asi napsat, že všechny
stavy spojité náhodné veličiny tvoří interval nebo reálnou osu, nikoli že stavy
jsou očíslované intervalem. Bohužel i takovéto přeformulování by bylo chybné,
neboť to může nastat i v případě náhodné veličiny s rozdělením, které je směsí



spojitého a diskrétního rozdělení. Proto by bylo vhodné držet se raději běžně
používané definice spojitého rozdělení náhodné veličiny.

• str. 40, první vzorec: Zde by chtělo více vysvětlit, proč je tento vzorec v
tomto tvaru. Zároveň to vypadá, že v čitateli je x pevné, ale ve jmenovateli
je to proměnná, přes kterou sčítáme. To se jeví jako velmi nevhodně zvolené
značení.

• str. 40: Věta ”Bernoulli tak podle Halda ve své práci jako první používá inte-
grály v souvislosti s náhodnými veličinami, prakticky v podobě, jakou známe
dnes jako hustotu náhodné funkce” není nejlépe formulována. Pokud je v první
části věty již použit pojem náhodná veličina, tak by bylo rozumné ho použít i
v druhé části věty a nevytvářet dojem, že jde o dva různé pojmy. Zároveň tato
formulace vytváří dojem, že integrál a hustota je totéž, což samozřejmě není
pravda.

• str. 41, první věta: ”Rovnoměrné rozdělení na intervalu je charakteristické
pro náhodné události v čase”. Tato formulace je zavádějící. Exponenciální
rozdělení je také často v praxi používáno pro modelování některých náhodných
událostí v čase (např. jako model času čekání na další příchozý hovor v telefoní
ústředně), záleží na okolnostech.

• str. 41, příklad 34.: Poslední dvě věty v tomto příkladě by chtělo trochu rozvést,
neboť závěr, že celý interval je možné nahradit jeho středem, je správný jen
za předpokladu rovnoměrného rozdělení na tomto intervalu, který ale není v
tomto příkladu splněn, jak víme ze studia úmrtnostních křivek.

• str. 43-46: Za velmi podstatný nedostatek kapitoly o geometrické pravděpodob-
nosti považuji fakt, že je zde uveden jen jeden převzatý historický obrázek, a
to ještě k úloze, která je zadána diskrétně, takže to není úloha na geometrickou
pravděpodobnost. Jak k příkladu 38, tak k příkladu 39 by byl obrázek více než
žádoucí. Takto je celá kapitola těžko stravitelná.

• str. 43: ”Dělíme-li tuto rovnici Nn dostaneme hledané pravděpodobnosti”. To
není pravda. Pokud dělíme rovnici, dostaneme opět rovnici.

• str. 44, příklad 38: Ačkoliv je tento příklad vyřešen v zásadě dobře, tak je
toto řešení v této kapitole nevhodné, neboť autor řeší za pomocí geometrické
pravděpodobnosti jen část úlohy a ke zbytku používá spojité rozdělení a v pod-
statě podmíněnou hustotu (i když to explicitně nezmiňuje), což je pojem, který
byl definován o dost později než geometrická pravděpodobnost a je rozhodně



nad rámcem této práce. Proto by bylo vhodné celou úlohu vyřešit pouze za
pomoci geometrické pravděpodobnosti, jak je u této úlohy běžné.

• str. 53, příklad 43: V tomto příkladu není vůbec vysvětleno, proč je zde použito
zrovna Poissonovo rozdělení. To souvisí pravděpodobně s tím, že v práci není
uvedena jedna z nejdůležitějších vlastností Poissonova rozdělení (z hlediska
aplikací), a to, že pokud je střední počet událostí v každém časovém intervalu
přímo úměrný velikosti tohoto intervalu a pokud počet událostí v libovolných
dvou disjunktních intervalech je nezávislý, pak už má počet událostí nutně
Poissonovo rozdělení.

• str. 55, příklad 46: Chybně zadaný příklad, který zde postrádá veškeré před-
poklady a není zde ani vysvětleno, proč používáme normální rozdělení, což je
u příkladu, který má být motivační pro použití normálního rozdělení, závažná
chyba.

• str. 56, věta 11: Chybí předpoklad nezávislosti náhodných veličin Xi.

• str. 61, definice 16: Není vhodné uvádět stejnou definici pod dvěma čísly
(definice 8 a definice 16). Navíc je zde opakování tohoto pojmu nadbytečné,
neboť byl již zmíněn v předchozí větě na předchozí stránce. Totéž platí u
definice 2 a definice 17.

• str. 65-67: U exponenciálního rozdělení by bylo vhodné uvést, že je to rozdělení
bez paměti, a popsat, co to znamená. Je to pravděpodobně ta nejdůležitější
vlastnost tohoto rozdělení vzhledem k jeho použití.

Závěr:
I když je historická část práce poměrně pěkně zpracována, tak velké množství fak-
tických chyb je dle mého názoru důvodem k tomu, aby tato práce nebyla obhájena.
Proto práci nedoporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou neprospěl.
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