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1. Náhoda a její zákonitosti. Náhodný jev, klasická pravděpodobnost, podmíněná 
pravděpodobnost, základní pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi, Bayesův 
vzorec a možnosti jeho využití.  
 

2. Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti. Vybrané modely diskrétních a 
spojitých rozdělení (alternativní, binomické, rovnoměrné, normální, Poissonovo, 
exponenciální). Parametry a využití.  
 

3. Náhodný výběr a výběrové charakteristiky. Základní pojmy (populace, 
reprezentativní výběr, parametr a odhad parametru, statistické charakteristiky). 
Metody výběru vzorku, výběrová rozdělení, bodové odhady parametrů, požadované 
vlastnosti, interval spolehlivosti pro podíl a průměr.  
 

4. Základní pojmy a postupy testování hypotéz. Hypotézy, formulace hypotéz, 
vysvětlení chyby I. a II. druhu. Principy testů hypotéz o střední hodnotě a parametru 
binomického rozdělení, příklady.  
 

5. Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA). Vysvětlení pojmů (faktor, úrovně 
faktoru), hypotézy, příklady užití. Rozklad celkového rozptylu, předpoklady testu, 
význam následných testů. 
 

6. Závislosti a vzájemné vztahy kvantitativních veličin. Asociace, závislost, kauzální 
závislost. Koeficient korelace Pearsona, jeho vlastnosti, hypotéza o nulovosti, 
interpretace.  
 

7. Jednosměrné vztahy dvou a více veličin. Lineární regresní model s jednou nezávisle 
proměnnou a lineární model vícerozměrný. Formální popis modelu, princip odhadu 
parametrů MNČ, kvalita modelu. Hypotézy v regresi, užití modelu pro predikci, možné 
problémy (multikolinearita).  
 

8. Data v časové řadě. Popisné charakteristiky časové řady. Jednorozměrný model 
časové řady, rozklad na složky a jejich odhad, popis kvality modelu (interpolace, 
extrapolace), užití modelu.  
 

9. Dvě kategoriální veličiny a jejich vzájemná závislost. Metody zjišťování závislosti v 
kontingenční tabulce. Test chí-kvadrát nezávislosti, hypotézy, předpoklady, princip 
testu, příklady užití.  
 

10. Lineární programování a operační výzkum. Formulace ekonomického a 
matematického modelu úlohy lineárního programování (LP). Základní pojmy a řešení 
úloh LP, simplexová metoda, distribuční úlohy, modely zásob. ´ 
 

11. Aplikace grafů v ekonomickém modelování. Základní pojmy teorie grafů, 
optimalizační úlohy na grafech, nejkratší cesta v grafu, optimální spojení míst, 
optimální toky v síti. Metody řízení projektů CPM a PERT.  



12. Explorace dat, statistické modely a data. Vyhledávání znalostí z dat, metodologie 
CRISP, součásti úloh data mining, metody explorace dat, míry diversity. Využití metod 
klasifikace prvků pro prediktivní modelování.  
 

13. Dynamický proces s diskrétními stavy a jeho popis Markovovým řetězcem. 
Charakteristiky řetězce, Markovská vlastnost. Vlastnosti a popis vývoje stavů 
regulárního a absorpčního řetězce, příklady aplikací (model prosté obnovy). 
  

14. Modelování, simulace a data. Statistické modely, simulace, náhodná čísla, význam 
náhodných čísel v simulačním modelu. Princip lineárního kongruenčního generátoru 
pseudonáhodných čísel. Náhodná čísla R(0;1) a jejich transformace na jiné typy 
rozdělení. Statistické vlastnosti generátorů pseudonáhodných čísel. 
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