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Milé studentky, milí studenti, 
 
vzhledem k přetrvávající mimořádné situaci v ČR bychom Vám rádi oznámili, jakým způsobem se mění 
harmonogram výuky Pravděpodobnosti a statistiky. 
  
Přednášky a cvičení 
▪ Přednášky budou nahrazeny samostudiem dle pokynů, které obdržíte v každém týdnu do konce 

výuky, popřípadě máte možnost účasti na on-line přednáškách, které budou probíhat v níže 
uvedených termínech na https://discord.gg/vsb-tuo v hlasové místnosti eb-413-ps-ML. 
 

▪ Cvičení budou nahrazeny samostudiem, popřípadě on-line cvičením (dle instrukcí od vašich 
cvičících). 

 
▪ Vzhledem k tomu, že od začátku mimořádných opatření nahrazujeme výuku samostudiem, popř. 

on-line výukou, výuku ukončíme v původním termínu konce semestru, tj. 15. května 2020. 
 
 
Harmonogram on-line přednášek  
On-line přednášky budou probíhat v úterky ve 12:30 – 14:00, kdy byste měli mít všichni dle rozvrhu 
celofakultní volno.  
 
▪ úterý 7. dubna, 12:30 – 14:00, eb-413-ps-ML, Intervalové odhady 
▪ úterý 14. dubna, 12:30 – 14:00, eb-413-ps-ML, Úvod do testování hypotéz + Jednovýběrové testy 
▪ úterý 21. dubna, 12:30 – 14:00, eb-413-ps-ML, Dvouvýběrové testy 
▪ úterý 28. dubna, 12:30 – 14:00, eb-413-ps-ML, Vícevýběrové testy 
▪ úterý 5. květnq, 12:30 – 14:00, eb-413-ps-ML, Shrnutí učiva – opakování ke zkoušce 

 
 

Témata Testy dobré shody a Analýza závislosti nebudou v tomto akademickém roce vyučovány. 
 
Harmonogram cvičení 
Informace budou předány jednotlivými cvičícími. 
▪ Nejpozději do 8. května (závazný termín vám sdělí vaší cvičící) byste měli mít odevzdány všechny 

domácí úkoly. 
▪ V týdnu od 11. do 15. května se na cvičeních budeme věnovat opakování ke zkoušce. 
 
 
Hodnocení předmětu 
Zápočet 
▪ Průběžné zápočtové testy (max. 20 bodů) byste měli mít všechny absolvovány nejpozději do 

20. dubna 2020, přičemž některé testy byly realizovány prezenční formou, některé formou 
distanční (dle pokynů cvičících). 

▪ Vzhledem k omezení rozsahu výuky v tomto akademickém roce (vypuštění témat Testy dobré 
shody a Analýza závislosti) budete zpracovávat pouze první tři domácí úkoly. Celkový počet bodů 
za domácí úkoly (max. 20 bodů) zůstane zachován, tj. součet hodnocení tří domácích úkolů bude 
vynásoben koeficientem (4/3).  

▪ Zápočtu budou uzavřeny do 15. května 2020. Ve výjimečných případech je (na žádost studenta) 
možno zápočet uzavřít nejpozději do 31. května 2020 (konec semestru dle upraveného 
harmonogramu studia). 

 
 
 

https://discord.gg/vsb-tuo
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Zkouška 
Studenti vykonají zkoušku z Pravděpodobnosti a statistiky distančně, dle vypsaných zkouškových 
termínů, nejpozději do konce zkouškového období, tj. do 20. července 2020 (v případě studentů 
závěrečného ročníku do 3. června 2020), přičemž způsob konání zkoušky bude upřesněn nejpozději 12. 
dubna 2020. 
 
▪ Praktická část zkoušky (viz https://k470.vsb.cz/litschmannova/vyuka/statistika/podminky-

absolvovani/prakticka-cast-zkousky/) nebude obsahovat příklady na témata Testy dobré shody 
a Analýza závislosti. 

▪ Teoretická část zkoušky (viz https://k470.vsb.cz/litschmannova/vyuka/statistika/podminky-
absolvovani/teoreticka-cast-zkousky/) se nemění. 

 
 
 
Za tým vyučujících předmětu Pravděpodobnost a statistika 
Martina Litschmannová 
2. dubna 2020 
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