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Nezávislé jevy 



Nezávislé jevy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Řekneme, že jevy A, b jsou nezávislé jestliže 
 

Řekneme, že jevy A, B, C jsou nezávislé, 
jestliže 
 
 
 
a navíc 



Nezávislé jevy 
Házíme třemi kostkami. Jev A značí, že na první kostce padne 
trojka. Jev B značí, že na druhé kostce padne liché číslo. Jev C 
značí, že na třetí kostce padne číslo větší než dva. 
Rozhodněte, zda jsou jevy A, B, C nezávislé. 
 
Dva střelci Wang a Bonetti se rozstřelují o olympijský bronz. Pan 
Wang zasáhne cíl s pravděpodobností 95%. Pan Bonetti zasáhne 
cíl s pravděpodobností 91%. 
Jaká je pravděpodobnost, že při jednom výstřelu každého z nich 
a) zasáhnou oba. 
b) žádný nezasáhne cíl. 
c) Wang zasáhne cíl, Bonetti nezasáhne cíl. 



Opačný jev 

Máme jev A a jeho opačný jev A´ ⇒ platí: 
 
  (oba jevy se navzájem vylučují) 
  (sjednocením získáme množinu všech výsledků) 

 
Pro pravděpodobnosti pak platí: 
 
 
Pravděpodobnost jevu můžeme určit tím, že od jedničky 
odečteme pravděpodobnost jevu opačného. 

 Ω 

  



Opačný jev 
Příklady:  
1) Na začátku hodiny jsou v matematice zkoušeni u 
tabule dva žáci (Martin a Libor). Libor spočítá příklad 
správně s pravděpodobností 70%. Martin spočítá příklad 
správně s pravděpodobností 61%. Jaká je 
pravděpodobnost, že alespoň jeden z nich spočítá příklad 
správně?  
 
 



Věty o pravděpodobnostech 

Mějme n nezávislých pokusů, z nichž každý skončí 
buď zdarem s pravděpodobností p, nebo nezdarem 
s pravděpodobností q. Potom  pravděpodobnost 
jevu        , že právě k pokusů bude zdařilých, je: 
 

, k=0,1,2,…,n 

2) Karolína si v zahradnictví koupila cibulky 
okrasných květin. Pravděpodobnost, že cibulka 
vzejde, je 85%. Jaká je pravděpodobnost, že z pěti 
cibulek vzejdou právě tři?  
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