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1. Máme k dispozici 4 spravedlivé šestistěnné kostky a jednu falešnou, na které padne šestka 
s pravděpodobností 0,5. 
a) Hodíme náhodně vybranou kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne šestka?  (5b) 
b) Na náhodně vybrané kostce padla šestka. Jaká je pravděpodobnost, že tato kostka je falešná? (5b) 
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2. V určité firmě bylo zjištěno, že na 10 % počítačů je nainstalován nelegální software. 
a) Určete pravděpodobnostní a distribuční funkci počtu počítačů s nelegálním softwarem mezi 

dvěma kontrolovanými počítači. (3b) 
b) Určete střední hodnotu, směrodatnou odchylku a modus počtu počítačů s nelegálním 

softwarem mezi dvěma kontrolovanými počítači.  (3b) 
 
Uvažujme náhodnou veličinu 𝑇, která je modelem doby potřebné ke kontrole a případné 
„opravě“ (v minutách) dvou kontrolovaných počítačů. Nechť 𝑇 =  40 +  60𝑋.  

 
c) Určete střední hodnotu, směrodatnou odchylku a modus doby T. (4b) 
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3. V počítačové učebně je na jedenácti počítačích nainstalován pouze operační systém Windows a na 
zbylých sedmi počítačích pouze operační systém Linux. Zapneme náhodně tři počítače.  
a) Jaká je pravděpodobnost, že na všech třech počítačích je nainstalován systém Linux. (3b) 
b) Určete, jaká je pravděpodobnost, že je na všech třech zapnutých počítačích nainstalován stejný 

OS. (2b) 
c) Načrtněte pravděpodobnostní funkci počtu počítačů s OS Linux (ze tří zapnutých). (5b) 
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Datový soubor iris.xlsx (R. A. Fisher (1936), http://homel.vsb.cz/~lit40/DATA/iris.xlsx). „The use of 
multiple measurements in taxanomic problems“. Annals of Eugenics. 7(2): 179 (188) obsahuje údaje 
o 50 rostlinách tří odrůd kosatců (Iris setosa, Iris virginica a Iris versicolor). U všech rostlin byly měřeny 
čtyři parametry: délka a šířka okvětních lístků (petal) a okvětních plátků (sepal) v centimetrech. 
 
4. Analyzujte délku okvětních plátků (Sepal.Length) u Iris versicolor. 

a) Určete 30% kvantil délky okvětního plátku Iris versicolor a slovně interpretujte jeho význam. 
(3b) 

b) Určete bodový a 95% intervalový odhad pravděpodobnosti, že délka okvětního plátku u Iris 
versicolor bude menší než 6 cm. (4b) 

c) Na hladině významnosti 5 % ověřte, zda je střední hodnota (resp. medián) délky okvětního 
plátku u Iris versicolor měnší než 6 cm. (3b) 

http://homel.vsb.cz/~lit40/DATA/iris.xlsx
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5. Na hladině významnosti 5 % rozhodněte, zda je statisticky významný rozdíl mezi průměrnými 

délkami okvětních plátků (resp. mediány délek okvětních plátků) jednotlivých druhů kosatců. 
V případě že ano, nalezněte homogenní skupiny druhů kosatců a seřaďte je dle délky okvětních 
plátků sestupně. (10b)  

http://homel.vsb.cz/~lit40/DATA/iris.xlsx

