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Matematika – premostenie vedomostí  
Č asť 4a – Pravdepodobnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pravdepodobnosť a štatistika

Štatistika vo svojej podstate vychádza z pravdepodobnosti, pričom pravdepodobnosť je založená na 
niekoľkých základných pravidlách, čiže je to axiomatická teória. V prípade štatistiky sa použitím 
pravdepodobnosti snažíme vyvodiť závery zo získaných údajov. 

Príklad pravdepodobnosti: 
Predstavme si mincu, ktorú keď hodíme, tak s rovnakou pravdepodobnosťou padne hlava i znak. Teraz 

túto mincu 100-krát hodíme. Otázkou v tomto príklade je: aká je pravdepodobnosť, že hlava padne 

aspoň 60-krát? Na túto otázku existuje práve jedna správna odpoveď a my sa naučíme, ako ju získať. 

Príklad štatistiky: 
Aj v tomto prípade budeme hádzať mincou. Tentoraz však nevieme, či znak i hlava nastávajú s 

rovnakou pravdepodobnosťou, teda či je to minca spravodlivá. Opäť uskutočníme 100 hodov touto 

mincou, pričom zistíme, že 60-krát bola výsledkom hodu hlava. Naša otázka je: čo vyplýva z týchto 

dát? Existuje viac spôsobov ako otázku zodpovedať a to vzhľadom na závery ku ktorým môžeme 

dospieť, tak i spôsobov výpočtu pravdepodobností, z ktorých závery vyvodzujeme. 

Čo sme sa z príkladov naučili? 
V prvom prípade je náhodný mechanizmus známy – hlava aj znak nastávajú s rovnakou 

pravdepodobnosťou. Našim cieľom je určiť pravdepodobnosť, že pri 100-násobnom opakovaní 

náhodného pokusu (hodu mincou) bude v aspoň 60 prípadoch výsledkom hlava. V druhom prípade 

pracujeme so špecifickým scenárom (viem, že 60-krát bol výsledok hlava) a naším cieľom je popísať 

neznámy náhodný proces. 

1. Pravdepodobnosť

Jedným z najdôležitejších pojmov, ktorým je v kontexte teórie pravdepodobnosti potrebné 
porozumieť, je pojem náhody. Definovať náhodu nie je také jednoduché ako sa môže na prvý pohľad 
zdať. Najjednoduchšie by mohlo byť náhodu definovať ako súbor udalostí ktoré sa neriadia žiadnymi 
pravidlami a nastávajú bez akejkoľvek príčiny. Mohli by sme tak veľmi jednoducho prísť k záveru, že 
postupnosť výsledkov je náhodná vtedy, keď nevieme nájsť žiadne pravidlo, ktorým sa členy 
postupnosti riadia. 

A v tom nám môžu pomôcť počítače a informačné technológie. Ray Solomonoff v roku 1960 prišiel s 
myšlienkou nazerať na postupnosť výsledkov pozorovaní ako na malý počítačový program, ktorý 
pozorovania vytvára a predpovedá možné budúce porozumenie. Čím menší takýto program je, tým 
komplexnejšie je pravidlo, ktorým sa postupnosť riadi a tým jej lepšie rozumieme. Náhodné 
pozorovania však program reprodukovať nedokáže a preto nie je možné predpovedať budúce 
správanie náhodného systému. 

Teória pravdepodobnosti je matematickým rámcom , ktorý umožňuje analyzovať náhodné udalosti 
logicky správnym spôsobom. Za pravdepodobnosť nejakej udalosti považujeme číslo, ktoré vyjadruje 
mieru istoty jej nastania. Udalosť, ktorá určite nenastane, má pravdepodobnosť 0, udalosť ktorá určite 



nastane, má pravdepodobnosť 1. Pravdepodobnosť udalosti je teda číslo, ktorého hodnota sa 
pohybuje v intervale od 0 do 1. 
 
Najčastejšie uvádzaným príkladom pravdepodobnostného experimentu je hod spravodlivou mincou 
(s rovnakou pravdepodobnosťou je výsledkom hodu znak aj hlava). Ako môžete vidieť na nižšie 
uvedenom grafe, a čo si môžete vyskúšať v experimentálnom hárku, tak pri opakovanom hode mincou 
padne hlava približne v 50% prípadov. Avšak, pri zvyšujúcom sa počte opakovaných hodov, sa podiel 
padnutých hláv bude viac a viac blížiť k 50%. Náš ilustračný príklad porovnáva podiel padnutých znakov 
a hláv pri 10, 100 a 1000 hodoch. 
 

 
 
Podobne môžeme ukázať, že keby sme mali “nevyváženú” mincu (napríklad by sme pôvodnú mincu 
zohli), tak sa zvyšujúcim počtom hodov bude podiel padnutých hláv blížiť k nejakej hodnote. V ďalšom 
príklade sme túto pravdepodobnosť stanovili na 40%. Pre viac ilustračných príkladov s rôznymi 
pravdepodobnosťami padnutia hlavy môžete na precvičenie použiť pracovný list. 
 
Veľmi dôležitým matematickým objektom v teórii pravdepodobnosti je náhodná premenná. Náhodnú 
premennú vytvoríme tak, že výsledkom náhodného pokusu priradíme číselné hodnoty, napríklad 
hodnotu 1, ak je výsledkom hlava a hodnotu 0, ak je výsledkom znak. 
Aby sme určili “jednoduchú” pravdepodobnosť nejakej udalosti (napríklad, že výsledkom hodu mincou 
bude znak) musíme: 

I. Zistiť celkový počet možných výsledkov náhodného pokus (napríklad opakovaný hod mincou). 
Množinu všetkých možných výsledkov nazývame priestor elementárnych javov a označujeme 
ho S. Počet prvkov tejto množiny označujeme n(S). 

II. Zistiť počet možných výsledkov náhodného pokusu, kedy udalosť ktorej pravdepodobnosť 
chceme stanoviť, nastáva. Tú množinu označíme E  a počet jej prvkov n(E) 

III. Pravdepodobnosť udalosti je potom podielom počtu výsledkov, ktoré sú udalosti priaznivé 
(n(E)) a celkového počtu možných výsledkov náhodného pokusu (n(S)): 

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
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Definícia: 
Udalosť, ktorá nenastane nikdy nazývame jav nemožný. Pravdepodobnosť takéhoto javu je 0.  
 
Príklady: 

 Aká je pravdepodobnosť, že vyberieme deň v týždni, ktorý sa začína písmenom A; 
o Dni v týždni = n(S):  

S = {pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa} => n(S) = 7 
o Dni začínajúce písmenom A = n(E):  

E = {} => n(E) = 0 

o 𝑷(𝑬) =  
𝒏(𝑬)

𝒏(𝑺)
=  

𝟎

𝟕
= 𝟎 

  
Definícia: 
Udalosť, ktorá nastane vždy nazývame jav istý. Pravdepodobnosť takejto udalosti je 1.  
 
Príklady: 

 Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne číslo menšie než 7?; 
o Počet čísel na kocke = n(S):  

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 
o Čísla menšie ako 7 = n(E):  

E = (1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(E) 6 

o 𝑷(𝑬) =  
𝒏(𝑬)

𝒏(𝑺)
=  

𝟔

𝟔
= 𝟏 
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Definícia: 
Udalosti, ktoré nikdy nenastanú súčasne, sa nazývajú nezlučiteľné/nekompatibilné javy.  
 

 
 
Príklady: 

 Uvažujme skupinu študentov, ktorí ukončujú vysokú školu. 

 Študentov môžeme rozdeliť do skupín na základe ich študijných výsledkov. 

 A nech je skupina študentov, ktorí absolvujú s vyznamenaním 

 B nech je skupina študentov, ktorí absolvujú 

 S nech sú študenti, ktorí neabsolvujú so svojou triedou 

 Intuitívne vidíme, že medzi triedami A a B nie je žiaden prienik a udalosti s nimi súvisiace sú 
tak nezlučiteľné. 

 
Definícia: 
Hovoríme, že udalosť E’, ktorá nastane práve vtedy keď nenastane udalosť E, sa nazýva 
komplementom udalosti E. Udalosti E a E’ sú vzájomne sa vylučujúce. 
 
 

 
 
 
Príklady: ZNOVA SI PREJDITE TENTO PRÍKLAD!!!!! 

 Predstavme si skupinu študentov, ktorí sú na skúške 

 Študentov rozdelíme podľa toho, či dosiahli alebo nedosiahli minimálny požadovaný počet 
bodov na absolvovanie skúšky. 

 
 



Definícia: 
Javy A a B nazývame nezávislé, ak nastanie alebo nenastanie jedného z javov neovplyvní 
pravdepodobnosť nastania druhého javu.  
 
Príklady: 

 Dvakrát hodíme hracou kockou. Aká je pravdepodobnosť, že pri prvom hode kockou padne 
párne číslo (udalosť A) a aká je pravdepodobnosť, že pri druhom hode kockou padne nepárne 
číslo (udalosť B)? 

o n(A):  
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3 

o n(B):  
B = {1, 3, 5} => n(B) = 3 

o n(Kocka):  
Kocka = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(Kocka) = 6 

o Pre náš prípad dostávame: 

 𝑷(𝑨) =  
𝒏(𝑨)

𝒏(𝑲𝒐𝒄𝒌𝒂)
=  

𝟑

𝟔
= 𝟎, 𝟓 

 𝑷(𝑩) =  
𝒏(𝑩)

𝒏(𝑲𝒐𝒄𝒌𝒂)
=  

𝟑

𝟔
= 𝟎, 𝟓 

 Aká je pravdepodobnosť, že pri prvom hode padne párne číslo a pri druhom hode nepárne 
číslo (udalosť E)? 

o n(S):  
S = {[1, 1], [1, 2], [1, 3], [1, 4], [1, 5], [1, 6],  
        [2, 1], [2, 2], [2, 3], [2, 4], [2, 5], [2, 6], 
        [3, 1], [3, 2], [3, 3], [3, 4], [3, 5], [3, 6], 
        [4, 1], [4, 2], [4, 3], [4, 4], [4, 5], [4, 6], 
        [5, 1], [5, 2], [5, 3], [5, 4], [5, 5], [5, 6], 
        [6, 1], [6, 2], [6, 3], [6, 4], [6, 5], [6, 6]} => n(S) = 36 

o n(E) = 9 (dvojice výsledkov dvoch hodov kockou priaznivé udalosti E sú hrubo 
zvýraznené).  

o 𝑷(𝑬) =  
𝒏(𝑬)

𝒏(𝑺)
=  

𝟗

𝟑𝟔
= 𝟎, 𝟐𝟓 

o Keďže javy A a B sú nezávislé, tvoria zložené javy a a na výpočet ich súčasného 
nastania môžem použiť princíp výpočtu pravdepodobnosti: 

 Pre nezávislé javy A a B s pravdepodobnosťami ich nastania P(A) a P(B) platí, 
že pravdepodobnosti ich súčasného nastania sa rovná súčinu 
pravdepodobností ich nastania. 
 

 𝑷(𝑬) =  𝑷(𝑨) ∗ 𝑷(𝑩) =  𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 = 𝟎, 𝟐𝟓 
 
 

Vlastnosti pravdepodobnosti 
 
V tejto časti sa budeme zaoberať niektorými základnými vlastnosťami pravdepodobnosti. Aby sme 
intuitívne porozumeli najčastejšie používaným vlastnostiam pravdepodobnosti, využijeme poznatky z 
predošlej kapitoly a poznatky o množinách. Pre lepšiu predstavu si uvedieme niekoľko príkladov s 
hodom kockou. 
 
 

I. Pravdepodobnosť udalosti je číslo medzi 0 a 1, vrátane oboch týchto hodnôt: 
0 ≤ P(E) ≤ 1 

 Príklad: 
 Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne párne číslo? 



 n(E):  
E = {2, 4, 6} => n(E) = 3 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
=  

3

6
= 0,5 

 
II. Pravdepodobnosť nemožnej udalosti je 0: 

P(Ø) = 0 
 Príklad: 
 Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne číslo 8? 
 n(E):  

E = {} = Ø => n(E) = 0 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
=  

0

6
= 0. 

 
III. Pravdepodobnosť istej udalosti je 1: 

P(S) = 1 
 Príklad: 
 Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne číslo menšie ako 8? 

n(E):   
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6  

𝑃(𝐸) =  
𝑛(𝐸)

𝑛(𝑆)
=  

6

6
= 1 

 
IV. Pravdepodobnosť doplnkovej udalosti sa rovná 1 mínus pravdepodobnosť udalosti: 

P(EC) = 1 – P(E) 
 Príklad: 
 Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne nepárne číslo? 

n(O):  
O = {1, 3, 5} => n(O) = 3  
(na n(O) sa môžeme pozerať ako na komplement k  n(E) z príkladu v I.) 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6  

𝑃(𝑂) =  𝑃(𝐸𝐶) =  
𝑛(𝐸𝐶)

𝑛(𝑆)
=  

3

6
= 0,5 = 1 −  𝑃(𝐸) 

 
V. Pravdepodobnosť súčasného nastania  udalostí A a B sa rovná podielu počtu možných 

výsledkov náhodného pokusu kedy nastanú obe udalosti a počtu všetkých možných výsledkov 
náhodného pokusu: 

𝑃(𝐴 𝑎 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
 

 
 Príklad: 
 Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne párne číslo, ktoré je menšie ako 4? 
 Najskôr si musíme stanoviť, čo je v tomto prípade udalosť A  a čo je udalosť B: 
 A – pri hode kockou padne párne číslo 



 B – pri hode kockou padne číslo menšie ako 4 

 
n(A):  
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3 
n(B): 
B = {1, 2, 3} => n(B) = 3 
n(A a B):  
A a B = {2} => n(A a B) = 1 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐴 𝑎 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

1

6
= 0,16̅. 

 
VI. Pravdepodobnosť zjednotenia  dvoch udalostí A alebo B závisí od toho, či sú tieto udalosti 

nezávislé alebo nie sú nezávislé (či je prienik im zodpovedajúcich množín prázdna množina).  
a. Zjednotenie dvoch disjunktných (nezlučiteľných) udalostí (ich prienikom je prázdna 

množina) 

𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) =  
𝑛(𝐴 )

𝑛(𝑆)
+

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
 

   
  Príklad: 

Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne nepárne číslo menšie ako 5 alebo 
padne párne číslo? 

  Najskôr si musíme stanoviť, čo je v tomto prípade udalosť A  a čo je udalosť B: 
  A – pri hode kockou padne nepárne číslo menšie ako 5 
  B – pri hode kockou padne párne číslo 

  
 n(A):  

A = {1, 3} => n(A) = 2 



n(B): 
B = {2, 4, 6} => n(B) = 3 
n(A or B):  
A or B = {1, 2, 3, 4, 6} => n(A or B) = 5 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) =  
𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

2 + 3

6
= 0.83.̅ 

Vidíme, že zjednotenie množín A a B je päťprvková množina, pričom množina S je 
šesťprvková množina.  

 
b. Zjednotenie dvoch udalostí, ktoré NIE SÚ nezlučiteľné (ich prienikom nie je prázdna 

množina): 
𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 𝑎 𝐵)  

=  
𝑛(𝐴 )

𝑛(𝑆)
+

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
−  

𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
 

=  
𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
 

   
  Príklad: 

Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne párne číslo alebo číslo, ktoré je 
menšie ako 4? 

  Najskôr si musíme stanoviť, čo je v tomto prípade udalosť A  a čo je udalosť B: 
  A – pri hode kockou padne párne číslo 
  B – pri hode kockou padne číslo menšie ako 4 

 
  Pozrime sa na každú z množín zodpovedajúcich udalostiam samostatne: 

 



Vidíme, že iba sčítať počty prvkov množín by bolo nesprávne, pretože prvky, patriace 
do prieniku množín by boli započítané dvakrát. Z tohto dôvodu musíme zistiť prienik 
týchto množín.  

  
n(A):  
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3  
n(B): 
B = {1, 2, 3} => n(B) = 3 
n(A a B):  
A and B = {2} => n(A a B) = 1 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

𝑃(𝐴 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝐵) =  
𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

3 + 3 − 1

6
= 0,83̅. 

 
Vidíme, že v modro zafarbených plochách sa nachádza 5 JEDINEČNÝCH prvkov a 
priestor elementárnych javov S  obsahuje 6 prvkov. 

 
VII. Podmienená pravdepodobnosť je pravdepodobnosť udalosti, ktorá sa počíta za podmienky, 

že nastala nejaká iná udalosť.  
 

a. Pravdepodobnosť nastania udalosti A za predpokladu, že nastala udalosť B: 

𝑃(𝐴 | 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐵)
 

 
b. Pravdepodobnosť nastania udalosti Bza predpokladu, že nastala udalosť A: 

𝑃(𝐵 | 𝐴) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐴)
 

 
Čo teda presne znamená, keď povieme, že “pravdepodobnosť udalosti závisí od toho, či už 
nejaká udalosť  nastala”? 
 
Príklad: 
Zamyslime sa nad úlohou zistiť, či bude počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pršať.  
R – označuje deň keď prší  
N – označuje deň keď neprší 
n(A) = dážď v prvý deň:  
A = {(𝑅, 𝑅), (𝑅, 𝑁)} => n(A) = 2 
n(B) = dážď v druhý deň:  
B = {(𝑁, 𝑅), (𝑅, 𝑅)}=> n(B) = 2 
n(A a B) = dážď v oboch dňoch: 
A a B = {(𝑅, 𝑅)} => n(A a B) = 1 
n(S): 
S ={(R, R), (R, N), (N, R), (N, N) } => n(S) = 4. 
 
Ak by sme nemali k dispozícii žiadnu ďalšiu informáciu, tak pravdepodobnosť toho, že v oba 
dni bude pršať by sme mohli vypočítať ako pravdepodobnosť A A SÚČASNE B: 
 

𝑃(𝐴 𝑎 𝐵) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝑆)
=  

1

4
= 0,25 

 



 
 
 

Žiadna informácia o počasí v prvý deň 

Deň 1 Deň 2 Dážď v oboch dňoch 

R R ÁNO 

R N NIE 

N N NIE 

N R NIE 

Pravdepodobnosť dažďa v oboch dňoch: 0,25 

 
 
Podmienenú pravdepodobnosť má zmysel použiť v prípade, keď chceme počítať 
pravdepodobnosť nastania udalosti, pričom vieme alebo predpokladáme, že nastala iná 
udalosť.  V tomto prípade sa budeme zaoberať pravdepodobnosťou dažďa v druhý deň, ak 
vieme, že prvý deň pršalo.: 
 

𝑃(𝐵 | 𝐴) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐴)
=  

1

2
= 0,5 

 

Známa informácia: prvý deň pršalo 

Deň 1 Deň 2 Dážď v oboch dňoch? 

R R ÁNO 

R N NIE 

Pravdepodobnosť dažďa v oba dni: 0,5 

 
  

Ale môžeme byť aj v situácii keď vieme, že v druhý deň pršalo a chcem vypočítať 
pravdepodobnosť, že pršalo I v prvý deň: 
 

𝑃(𝐵 | 𝐴) =  
𝑛(𝐴 𝑎 𝐵)

𝑛(𝐴)
=  

1

2
= 0,5 

 
 

Známa informácia: druhý deň pršalo 

Deň 1 Deň 2 Dážď v oboch dňoch? 

N R NIE 

R R ÁNO 

Pravdepodobnosť dažďa v oba dni: 0,5 

 
 Na tomto linku nájdete krásnu prezentáciu od Victora Powella o podmienenej 
pravdepodobnosti: 
 https://setosa.io/conditional/ 
 
Ak hľadáte ďalšie netradičné príklady pravdepodobnosti, tak vrelo odporúčame internetovú stránku s 
názvom “seeing-theory”: 
https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html#section1 

https://setosa.io/conditional/
https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html#section1


Stredná hodnota o rozptyl 
 
Stredná hodnota náhodnej premennej je číslo, ktoré vyjadruje hodnotu okolo ktorej sú hodnoty 
náhodnej premennej rozptýlené. Ďalší spôsob ako nazerať na strednú hodnotu, je chápať ju ako 
priemernú hodnotu, ktorú by sme získali, keby sme mali k dispozícii nekonečne veľa realizácií náhodnej 
premennej. Na tejto myšlienke je založený vzťah pre výpočet strednej hodnoty náhodnej premennej. 
Potrebujeme poznať hodnoty náhodnej premennej a pravdepodobnosti s akými sa realizujú. Ako 
príklad môžeme uviesť hod kockou. Náhodná premenná vyjadrujúca počet padnutých bodiek na kocke 
nadobúda hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ak predpokladáme, že hádžeme spravodlivou kockou, tak každý z 
výsledkov hodu má rovnakú pravdepodobnosť a to 1/6. Stredná hodnota náhodnej premennej je preto 
váženým súčtom jej možných hodnôt x, kde váhy predstavujú pravdepodobnosti ich realizácie: 
 

𝐸[𝑋] =  ∑ 𝑥 𝑃(𝑥)

𝑥∈𝑋

 

Čo z toho vyplýva pre náš prípad? 
 

𝐸[𝑠𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑑𝑙𝑖𝑣á 𝑘𝑜𝑐𝑘𝑎] = 1
1

6
+ 2

1

6
+ 3

1

6
+ 4

1

6
+ 5

1

6
+ 6

1

6
= 3,5 

 
Napriek tomu, že kocke môže padnúť iba celočíselný počet bodiek a to od 1 do 6, tak v tomto prípade 
je stredná hodnota desatinné číslo. Stredná hodnota neposkytuje informáciu o tom, ktorá hodnota 
náhodnej premennej sa realizuje s najväčšou pravdepodobnosťou, ale vyjadruje priemer veľkého 
množstva výsledkov náhodného pokusu. Inými slovami, poskytuje nám informáciu o tom okolo akej 
hodnoty sa koncentrujú hodnoty náhodnej premennej. 
 

 
Ako sme už uviedli, tak stredná hodnota je mierou polohy . Rozptyl náhodnej premennej var(X) je 
mierou rozptýlenia jej hodnôt a je definovaný vzťahom 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸[𝑋])2] 
Okrem rozptylu je často používanou mierou variability náhodnej premennej smerodajná odchýlka: 
 

𝜎(𝑋) = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) 



 
Vzorec pre rozptyl náhodnej premennej nám prezrádza, že rozptyl je vážená stredná hodnota druhej 
mocniny vzdialenosti náhodnej premennej od jej centrálnej hodnoty, pričom váhami sú 
pravdepodobnosti hodnôt náhodnej premennej.  
 
Príklady: 
 
Vyššie uvedené definície strednej hodnoty a rozptylu nám poskytujú silné nástroje na charakteristiku 
náhodných premenných. Uvedieme niekoľko príkladov, ktoré nám poskytnú intuitívnu predstavu o ich 
vzájomných vzťahoch. 
 
Náhodné premenné, ktoré budeme v príkladoch uvažovať nadobúdajú hodnoty od 1 do 5 s 
pravdepodobnosťami tak, ako je to uvedené na obrázkoch: 
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V tabuľke sú uvedené pravdepodobnosti s ktorými náhodná premenná nadobúda svoje hodnoty spolu 
s príslušnou strednou hodnotou. Rozdelenia sme zvolili zámerne tak, aby sa ich stredné hodnoty 
rovnali, ale rozptyly nie, čo nám pomôže porozumieť tomu, ako sa jednotlivé rozdelenia správajú (z 
hľadiska realizácie svojich hodnôt). Strednú hodnotu vypočítame tak, že každú hodnotu náhodnej 
premennej vynásobíme pravdepodobnosťou s akou nastáva a všetky takéto vážené súčiny sčítame (v 
Exceli môžeme použiť funkciu SUMPRODUCT(X,P(X))). 
 

 Pravdepodobnosť hodnoty X 

Hodnota X Rozdelenie 1 Rozdelenie 2 Rozdelenie 3 Rozdelenie 4 

1 0,20 0,10 0,50 0,00 

2 0,20 0,20 0,00 0,00 

3 0,20 0,40 0,00 1,00 

4 0,20 0,20 0,00 0,00 

5 0,20 0,10 0,50 0,00 

Priemer E[X] 3,00 3,00 3,00 3,00 

 
Teraz, keď už máme vypočítané stredné hodnoty, môžeme vypočítať druhé mocniny rozdielov hodnôt 
náhodnej premennej a strednej hodnoty. Neprekvapí, že ak sú všetky hodnoty náhodnej premennej 
totožné a rovnaké sú aj stredného hodnoty, tak dostaneme pre každé rozdelenie rovnaké druhé 
mocniny rozdielu hodnoty náhodnej premennej a strednej hodnoty a to vo všetkých prípadoch. V 
ďalšom kroku pre každé rozdelenie vynásobíme každý zo štvorcov rozdielov príslušnou 
pravdepodobnosťou a súčiny sčítame. Výsledok sčítania, ktorý je uvedený v zeleno podfarbených 
bunkách tabuľky je rozptyl príslušného rozdelenia. Smerodajnú odchýlku náhodnej premennej 
vypočítame ako odmocninu rozptylu a jej hodnota je uvedené v modro podfarbených bunkách 
tabuľky. Smerodajná odchýlka ako druhá odmocnina z rozptylu vyjadruje rozptýlenosť hodnôt 
náhodnej premennej okolo strednej hodnoty v rovnakých jednotkách v akých je vyjadrená náhodná 
premenná. 
 

  (X-E[X])2 

Hodnota X Rozdelenie 1 Rozdelenie 2 Rozdelenie 3 Rozdelenie 4 

1 4,00 4,00 4,00 4,00 

2 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 4,00 4,00 4,00 4,00 

0,00
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0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5

Distribution 4



Var(X) 2,00 1,20 4,00 0,00 

𝝈(𝑿) 1,41 1,10 2,00 0,00 

 
Na grafoch vidíme, že napriek tomu, že rozdelenia sa značne líšia a to napriek tomu, že majú rovnaké 
stredné hodnoty. Z hodnôt rozptylu (prípadne smerodajnej odchýlky) sa javí, že čím väčšia je pre dané 
rozdelenie jeho hodnota, tým ďalej od strednej hodnoty sa nachádzajú jej hodnoty. Hodnoty 
rozdelenia 2 sa nachádzajú bližšie strednej hodnote, než u rozdelenia 1 a hodnota rozptylu resp. 
smerodajnej odchýlky je menšia. Rozdelenia 3 a 4 sú extrémne prípady. Hodnoty rozdelenia 4 na 
nachádzajú iba na jeho koncoch. Hodnota rozptylu 4 štvorcové jednotky náhodnej premennej resp. 
hodnota smerodajnej odchýlky 2 jednotky náhodnej premennej, správne udáva, že hodnoty náhodnej 
premennej sa pohybujú v okolí hodnôt 1 a 5 (stredná hodnota je 3, smerodajná odchýlka 2, takže 
hodnoty sa nachádzajú v okolí 3+2= a 3-2=1). V prípade rozdelenia 4, ktoré nadobúda iba jedinú 
hodnotu, je rozptýlenosť hodnôt od strednej hodnoty nulová. 
 
Zdroje: 
http://www.owlnet.rice.edu/~km9/Randomness%20and%20Mathematical.pdf 
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-
2014/readings/  
https://seeing-theory.brown.edu/ 
https://seeing-theory.brown.edu/doc/seeing-theory.pdf 
https://sci-highs.com/what-is-randomness/ 
https://online.stat.psu.edu/stat200/lesson/2/2.1/2.1.3/2.1.3.2/2.1.3.2.1 
https://setosa.io/conditional/ 
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