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Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních 

průmyslových škol, obor strojírenství a technické 

lyceum. Probírané téma se týká základních pojmů 

teorie pravděpodobnosti. V prezentaci je definována 

nezávislost dvou náhodných jevů, definice je dále 

rozšířena na konečný počet náhodných jevů, je 

uvedena i věta o nezávislosti opačných jevů. 

V prezentaci jsou dvě ilustrační úlohy.  
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Nezávislé jevy 

Náhodné jevy  A, B jsou vzájemně nezávislé 

(zkráceně nezávislé), 

jestliže pravděpodobnost jednoho z nich 
nezávisí na tom, zda druhý jev nastal nebo 
nenastal. 

           

 

 
 

 



Nezávislé jevy - příklady 

1)  Hod dvou rozlišitelných mincí: 

     Jev  A: na první minci padne líc 

     Jev  B: na druhé minci padne líc 

 

2)  Hod dvou rozlišitelných hracích kostek 

     Jev  A: na první kostce padne šestka 

     Jev  B: na druhé kostce padne jednička 

 

3)  Vybírání ze souboru s vracením po 
výběru zpět do souboru 

 

 



Nezávislé jevy - definice 

Říkáme, že náhodné jevy  A, B jsou  

vzájemně nezávislé, jestliže platí 
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Nezávislé jevy – rozšíření  

Říkáme, že náhodné jevy  A, B, ....Z jsou  

vzájemně nezávislé, jestliže každý z nich 
je nezávislý na každém z ostatních jevů a 
na všech jejich průnicích a pro libovolnou 
skupinu vybraných jevů platí 

 

 

 

 
Skupina J1 až Jk je vybraná z jevů A,B,...Z 
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Úloha 1 

Výrobek má 

s pravděpodobností 0,1 vzhledovou vadu, 

s pravděpodobností 0,06 funkční vadu,  

s pravděpodobností 0,03 obě vady. 

 

Rozhodněte, zda jevy  

vzhledová vada a funkční vada jsou nezávislé. 

 

 
 



Nezávislé jevy – opačné jevy 

Jsou-li náhodné jevy  A, B  nezávislé,  

potom jsou nezávislé i jevy  

 

             A, B‘   a   A‘,B  a   A‘,B‘. 

 
Čárkou označujeme jev opačný k jevu původnímu. 

 

 

 

 

 



Úloha 2 

Dva střelci střílejí nezávisle na sobě na cíl. 

První má pravděpodobnost zásahu 0,6; 

druhý 0,7. 

Každý má jednu ráhu. 

Jaká je pravděpodobnost 

1) žádný nezasáhne cíl, 

2) právě jeden zasáhne cíl, 

3) oba zasáhli cíl. 
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