
2 ÚVOD DO TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI  

2.1 Náhodný jev 

Tato kapitola uvádí souhrn základních pojmů a postupů teorie pravděpodobnosti, 

které se uplatňují při rozboru spolehlivosti stavebních konstrukcí a systémů. Výklad 

některých obecných postupů je však značně omezen s ohledem na rozsah skript. Podrobné 

vysvětlení všech uvedených poznatků je však možno nalézt ve skriptech [5] a v  odborné 

literatuře [18,19,20,24]. 

Teorie pravděpodobnosti se opírá o několik základních pojmů, mezi něž patří pokus, 

náhodný jev, jevové pole. Pokusem se obecně rozumí realizace určitého souboru podmínek 

. Klasické pojetí teorie pravděpodobnosti předpokládá, že pokusy lze libovolně opakovat 

(např. házení hrací kostkou, zatěžovací zkoušky betonové krychle). Výsledek každého 

pokusu je pak popsán výrokem, který umožňuje jednoznačně rozhodnout, zda určitý jev 

nastal či nenastal. 

π

Rozsáhlé praktické aplikace obecných pojmů a postupů ve skutečných podmínkách 

však s představou libovolně opakovatelných pokusů, z nichž každý vede k jednoznačnému 

výsledku (i když předem neznámému), nevystačí. Moderní teorie pravděpodobnosti proto 

přijímá obecnější pojetí, při kterém se termíny pokus, jev a jevové pole opírají o obecnou 

teorii množin.  

Termín pokus má proto dále široký význam: zahrnuje takové realizace podmínek π, 

které lze ve skutečnosti libovolně opakovat, ale i takové pokusy, které lze uskutečnit pouze 

jednou, nebo vůbec ne (popř. pouze hypoteticky). Důležité jsou v každém případě podmínky 

π, které je třeba co nejpřesněji a nejúplněji vymezit, a k nimž je třeba výsledky pokusu a 

jejich praktické interpretace soustavně vztahovat. Porovnávání pokusů provedených za 

odlišných podmínek může vést k závažným chybám a nedorozumění. Popis příslušného 

souboru podmínek a jejich ověření by se proto mělo stát nedílnou součástí každého 

pravděpodobnostního rozboru.   

Teorie pravděpodobnosti se zabývá takovými pokusy, jejichž výsledek není předem 

jednoznačně určen příslušným souborem podmínek π, popř. takovými pokusy, pro něž 

soubor podmínek, který by vedl k jednoznačnému výsledku, nelze při pokusech zajistit, nebo 

který není vůbec znám (známá je pouze část takového souboru). Pokusu tohoto druhu se 

říká náhodný pokus. Výsledek náhodného pokusu popisují jevy, které při realizaci podmínek 

π mohou, ale nemusí nastat. Takové jevy se nazývají náhodné jevy a označují se obvykle 

velkým písmenem z počátku abecedy, např. A nebo B (popř. s indexem). Jev, který nutně 

nastane při každé realizaci podmínek π, je jev jistý – označíme jej U; jev, který nemůže nikdy 

nastat, je jev nemožný – označíme jej V. 
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Jevovým polem Λ určitého náhodného pokusu rozumíme všechny jevy, které mohou 

nastat realizací stanoveného souboru podmínek π, tj. mohou být výsledkem příslušného 

pokusu. Jevové pole může být konečné (házení hrací kostkou), nebo nekonečné (zkoušení 

betonové krychle ve zkušebním stroji). V některých případech lze nalézt systém 

elementárních jevů, tj. takových jevů, které nelze dále dělit (při hodu hrací kostkou padnutí 

jednoho z čísel 1 až 6). V jiných případech systém elementárních jevů není zřejmý nebo 

neexistuje (zkoušení krychle ve zkušebním stroji).  

Uvedené základní pojmy náhodný pokus, soubor podmínek π, jev a jevové pole jsou 

osvětleny na třech jednoduchých příkladech, které jsou neoddělitelnou součástí tohoto 

stručného souhrnu. Kromě podrobného doplňujícího výkladu základních pojmů, zařazené 

příklady uvádějí některé obecnější poznatky a poukazují na nesnáze při popisu skutečných 

podmínek matematickými prostředky a na nezbytnost přijímat zjednodušující předpoklady.  

 
Příklad 2.1. Tradičním (a z instruktivního hlediska velmi užitečným) příkladem je náhodný 

pokus spočívající ve vrhu hrací kostkou. Soubor podmínek π je triviální: hrací kostka je 

vyvážená a symetrická, hod se provádí tak, aby se neovlivňovala poloha kostky při dopadu. 

Jev jistý U značí padnutí některého z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, jev nemožný V padnutí ostatních 

čísel. Elementární jevy Ei, i = 1, 2 až 6, které nelze dále dělit, označují padnutí čísla i = 1, 2 

až 6. Pokud je splněn uvedený soubor podmínek π, je výskyt každého elementárního jevu Ei 

stejně možný. V tomto případě říkáme, že jde o systém stejně možných elementárních jevů. 

Další náhodné jevy lze označit např. takto: A1 = E1 padnutí čísla 1, A2 = E2 ∪ E4 ∪E6 padnutí 

čísla dělitelného dvěma, A3  = E3 ∪ E6 padnutí čísla dělitelného třemi, A4 = E2 ∪ E3 ∪ E4 ∪E6 

padnutí čísla dělitelného dvěma nebo třemi apod. Jevové pole Λ (tj. souhrn všech možných 

jevů, které mohou nastat při hodu) je v tomto případě zřejmě konečné. 

 
Příklad 2.2. Vyšetřuje se krychelná pevnost betonu, náhodný pokus spočívá v zatěžování 

betonové krychle ve zkušebním lisu. Soubor podmínek π zahrnuje složení, zpracování a stáří 

betonu, rozměry krychle, způsob zatěžování apod. Za náhodný jev se považuje porušení 

betonové krychle při určité hladině zatížení. Bude-li zatížení dostatečně vysoké, dojde 

k porušení vždy, při nízkém zatížení nedojde k porušení nikdy, při hodnotách zatížení 

odpovídajících charakteristické hodnotě krychelné pevnosti betonu k porušení může dojít 

(např. v 5% případů), ale nemusí (např. v 95% případů). Elementární jevy je možné definovat 

pouze aproximativně, např. prostřednictvím systému stejně širokých intervalů v určitém 

oboru. Nepochybně nejde o systém stejně možných jevů. Jevové pole Λ obsahuje libovolný 

jednostranně nebo oboustranně ohraničený interval a je tedy nekonečné. 
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Příklad 2.3. Představme si, že budeme házet šipkou na tabuli; každý hod představuje jednu 

realizaci náhodného pokusu. Soubor podmínek zahrnuje vzdálenost tabule, její velikost, druh 

šipky a ostatní podmínky házení. Předpokládáme, že každý bod tabule může být zasažen 

stejně často, a že tabuli nikdy nemineme (nepochybně velmi sporné předpoklady). Zásah 

celé tabule je tedy jev jistý U. Nemožný jev V je hod mimo tabuli. Náhodný jev však může 

spočívat v zasažení kterékoliv menší oblasti A nakreslené na tabuli (obrázek 2.1) nebo 

některé kombinace takových oblastí. Systém všech možných oblastí tabule představuje 

nekonečné jevové pole.  

 

Uvedené příklady vedou k obvyklému znázornění náhodných jevů (viz obrázek 2.1) 

pomocí plošných obrazců, které se využívají pro ilustraci vzájemných vztahů mezi 

náhodnými jevy A, B, C,... (v literatuře se takové znázornění označuje jako Vennův diagram). 

Na obrázku 2.1 je jev jistý U znázorněn celým obdélníkem, dva náhodné jevy A a B jsou 

schematicky znázorněny ovály. Uveďme základní vztahy mezi jevy A a B, které vedou k 

definici dalších důležitých pojmů a k odvození některých obecných relací mezi náhodnými 

jevy. Všechny níže uvažované vztahy a kombinace náhodných jevů je možno znázornit 

pomocí plošných diagramů, které se zde vyžívají v omezené míře s ohledem na rozsah 

skript. Podrobný výklad všech uvedených poznatků je možno nalézt v odborné literatuře 

[18,19,20,24] včetně skript [5]. 

 

 

 

B 

A 

U 

Obr. 2.1. Příklad házení šipkou na tabuli - Vennův diagram. 

 

 

Jestliže při každé realizaci podmínek π, při které nastal jev A, nastane i jev B, říkáme, že jev 

A implikuje jev B, což se zpravidla symbolicky zapisuje výrazem A ⊂ B. Jestliže při každé 

realizaci podmínek π nastane současně jak jev A, tak jev B, nastane průnik obou jevů 
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označený A ∩ B. Jestliže při každé realizaci podmínek π nastane aspoň jeden z jevů A a B, 

nastane sjednocení obou jevů označené A ∪ B, jestliže nastane jev A, ale nenastane jev B, 

nastane rozdíl těchto jevů A − B. Jevy A a A  jsou jevy doplňkové, (říkáme také, že jev A  je 

opačný k jevu A), jestliže současně platí A ∪A = U a A ∩A = V. Lze ukázat, že pro průnik a 

sjednocení náhodných jevů platí následující jednoduchá pravidla (komutativní, asociativní a 

distributivní zákon): 

 A ∩ B  = B ∩ A, A ∪ B  = B ∪ A  (2.1) 

 (A ∩ B) ∩ C  = A ∩ (B ∩ C), (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)  (2.2) 

 (A ∩ B) ∪ C  = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C), A ∪ (B ∩  C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)  (2.3) 

Tato základní pravidla vedou k definici složitějších relací pro průnik a sjednocení systému 

jevů Ai : 
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Při praktickém výpočtu pravděpodobností složitých jevů se někdy účinně uplatňují následující 

pravidla (tak zvaná de Morganova pravidla), jejichž platnost plyne z předchozích vztahů  
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Použití těchto pravidel je patrné z následujících dvou příkladů. 

 

Příklad 2.4. Jednoduchý sériový systém je podle obrázku 2.2 sestaven ze dvou prvků a 

zatížen dvojicí sil o velikosti P. Porucha systému F může nastat poruchou F1 prvku 1 nebo 

poruchou F2 prvku 2: 

 F = F1 ∪ F2 

Bezporuchový stav F  je popsán jevem, pro který ze vztahu (2.5) plyne vztah  

 2121 FFFFF ∩=∪=  
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Obrázek 2.2. Sériový systém. 

 

Příklad 2.5. Město C je zásobováno vodou ze dvou zdrojů A a B potrubím, které má tři 

samostatné větve 1, 2 a 3 (viz schéma na obrázku 2.3). Označme F1 poruchu větve 1, F2 

poruchu větve 2 a F3 poruchu větve 3. Jestliže každý ze zdrojů A a B má dostatečnou 

kapacitu k zásobování města C, pak nedostatek vody v městě je popsán jevem 

, tj. nastane současně porucha ve větvích 1 a 2 nebo porucha ve větvi 3. Pro 

rozbor tohoto jevu může být však účelné sledovat doplňkový jev popisující dostatek vody v 

městě C. Podle de Morganových pravidel (2.5) je doplňkový jev, tj. dostatek vody v městě C 

popsán jevem  

321 )( FFF ∪∩

 321321 )()( FFFFFF ∩∪=∪∩   

kde jev )( 21 FF ∪  představuje dostatek vody v místě spojení větví 1 a 2, který je současně 

počátkem větve 3. 
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Obrázek 2.3. Systém dodávky vody ze zdrojů A a B do města C. 

 

Příklad 2.6. Uvažujme staticky určitou příhradovou konstrukci podle obrázku 2.4, která se 

skládá ze sedmi prutů a je zatížena dvojicí sil P. Úkolem je popsat jev F, že nastala porucha 

konstrukce. Označme Fi jev, že nastala porucha prvku i = 1, 2, ..., 7.  
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Obrázek 2.4. Staticky určitá příhradová konstrukce. 

  

Porucha celé konstrukce (jev F) nastane, jestliže dojde k poruše aspoň jednoho ze sedmi 

prvků. Platí tedy 

  U
7

i
iFF =

S ohledem na výrobní podmínky jednotlivých prvků mohou být jevy Fi vzájemně závislé a 

nejsou tedy disjunktní. Při výpočtu pravděpodobnosti poruchy může být pak výhodné 

pracovat s doplňkovým jevem F , pro který podle de Morganových pravidel (2.5) platí  

 IU
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Podobný obrat se často s výhodou využívá při pravděpodobnostním rozboru složitějších 

technických systémů . 

 

Připomeneme ještě některé další důležité pojmy. Říkáme, že systém jevů Ai tvoří 

úplný systém jevů, jestliže jejich sjednocení je jev jistý U. Při rozboru složitých jevů se někdy 

uplatňuje úplný systém navzájem disjunktních jevů.  

2.2 Definice pravděpodobnosti 

Definice pravděpodobnosti prošla poučným vývojem, který vypovídá o pozoruhodném 

rozvoji teorie pravděpodobnosti i jejích praktických aplikací. Klasická definice 

pravděpodobnosti se opírá o úplný systém elementárních jevů. Nechť se jev A rozpadá na m 

z celkového počtu n stejně možných elementárních jevů, který je vytvořen úplným systémem 

navzájem disjunktních jevů. Pravděpodobnost jevu A je pak dána podílem  

 P(A) =  m / n (2.6) 
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Pro takto definovanou pravděpodobnost zřejmě platí 

 0 ≤ P(A) =  m / n ≤ 1 (2.7) 

 P(U) =  n / n = 1, P(V) =  0 / n = 0 (2.8) 

Pro systém navzájem disjunktních jevů Ai lze dále ukázat, že pravděpodobnost sjednocení 

těchto jevů je dána vztahem 

  (2.9) ( )∑
∞

=

∞

=

=
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Klasická definice pravděpodobnosti zcela vyhovuje v řadě elementárních případů, jako je 

házení hrací kostkou v příkladu 2.1. Jestliže však hrací kostka nebude souměrná, klasická 

definice očividně selhává. Příklady 2.2 a 2.3 dále naznačují, že v praktických případech 

nelze vystačit s konečným systémem elementárních jevů. Ve snaze řešit tyto nedostatky se 

postupně objevily další definice pravděpodobnosti. 

Geometrická definice pravděpodobnosti navazuje na házení šipkou v příkladu 2.3. 

Podle této definice je pravděpodobnost jevu A podílem jeho plošného obsahu obs(A) a 

obsahu jistého jevu U obs (U), tedy podílem 

 P(A) = obs (A) / obs (U) (2.10) 

a snaží se odstranit nedostatek, kterým je v klasické definici příklad konečného počtu 

elementárních jevů. Ale ani tato definice neobstojí při námitce, že ne všechny body na tabuli 

(jev U) mají stejnou možnost výskytu a "obsah" není tedy odpovídající mírou výskytu. 

Tomuto nedostatku se snaží vyhnout další pokusy o definici pravděpodobnosti.    

Statistická definice pravděpodobnosti vychází z výsledků mnohokrát opakovaného 

pokusu. Uvažujme posloupnost n realizací nějakého pokusu. Nechť při těchto n pokusech 

nastane určitý jev A v m(A) pokusech. Ukazuje se, že relativní četnost výskytu jevu A, tj. 

zlomek m(A)/n, zachovává při dosti velkém n téměř konstantní hodnotu; větší odchylky od 

této hodnoty jsou tím vzácnější, čím je n větší. Tento úkaz se nazývá statistickou stabilitou 

relativních četností, tj. podílů m(A)/n. Hodnota, ke které se blíží relativní četnost m(A)/n při 

zvyšujícím se n→∞, se přijímá za objektivní míru výskytu sledovaného jevu a nazývá se 

pravděpodobností P(A) jevu A: 

 
n
Am

A
n

)(
lim)(P

∞→
=  (2.11) 

U statistické definice pravděpodobnosti, která je vázána na výsledky pokusů, působí však 
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statistická konvergence (tj. limita posloupnosti hodnot získaných jako náhodné výsledky) 

velké nesnáze. 

Klasická, geometrická i statistická definice pravděpodobnosti se snaží 

pravděpodobnost nejen definovat, ale i navrhnout pravidlo k jejímu výpočtu. Zřejmě je to 

požadavek příliš vysoký, ne-li nemožný. 

Dlouhodobá snaha o definování základních pojmů teorie pravděpodobnosti je dnes 

dovršena vytvořením tzv. axiomatického systému, přijatého a uznávaného na celém světě. 

Axiomatický systém pouze definuje pojem pravděpodobnosti a její vlastnosti, neudává však 

žádný praktický návod k jejímu stanovení. 

Všimněme si, že rovnice (2.7) až (2.9), zachycují společné vlastnosti klasické, 

geometrické i statistické definice pravděpodobnosti: 

1/ pravděpodobnost jistého jevu je rovna jedné; 

2/ pravděpodobnost nemožného jevu je rovna nule; 

3/ jestliže náhodný jev A je sjednocením částečných a vzájemně disjunktních jevů 

A1,A2, ..., An, pak pravděpodobnost jevu A je rovna součtu pravděpodobností částečných 

jevů. 

Axiomatická definice pravděpodobnosti tyto obecné vlastnosti předkládá ve formě 

axiomů. Pravděpodobnost P je reálná funkce, definovaná na jevovém poli Λ nad jistým 

jevem U s těmito vlastnostmi: 

1. Je-li A ∈ Λ , pak 

 P(A) ≥ 0 (2.12) 

2. Pro jistý jev U platí 

 P(U) =1 (2.13) 

3. Je-li Ai ∈ Λ, i =1,2, ... a je-li pro libovolná i a j  Ai ∩Aj = V, pak 

  (2.14) ( )∑
∞

=

∞

=
=
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Uvedené tři axiomy vyhovují nejen předchozím definicím pravděpodobnosti, ale i novějšímu 

pojetí pravděpodobnosti jako míry splnění určitého výroku nebo požadavku, která je 

stanovena často pouze intuitivně a subjektivně (jako expertní úsudek). V těchto případech se 

tedy zcela upouští od představy reprodukovatelných (opakovatelných) náhodných pokusů, 

které jsou základem pro stanovení pravděpodobnosti určitého jevu. 
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Poznamenáme, že v moderní teorii pravděpodobnosti se prostřednictvím shora 

uvedených axiomů přechází na obecnou teorii míry. Pravděpodobnost je pak definována 

jako nezáporná aditivní funkce množin, kterou si lze představit jako zobecnění pojmu 

"obsah" v geometrické definici. 

2.3 Základní pravidla pro výpočet pravděpodobností 

Při výpočtu pravděpodobnosti jsou užitečná další pravidla, jejichž platnost lze odvodit 

z rovnic (2.6) až (2.9), popř. z axiomů (2.12) až (2.14). 

Nechť Ai, i =1, 2 , … n, tvoří úplný systém jevů. Pak zřejmě platí 

     (2.15) 1)(P)(P
1

==
=
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i
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Jestliže jev A je sjednocením částečných navzájem disjunktních jevů Ai, i =1, 2, …, n, lze 

napsat  

     (2.16) ∑
==

==
n

i
i

n

i
i AAA

11
)(P)(P)(P U

Pro libovolné dva jevy A a B (které nemusí být disjunktní) platí pro pravděpodobnost jejich 

sjednocení věta o součtu pravděpodobností 

  (2.17) )()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪

která plyne z (2.16) pro navzájem disjunktní jevy A a B − (A ∩ B), jejichž sjednocením je 

sledovaný jev A ∪ B. 

Jestliže Ai, i =1, 2, …, n, je úplný systém navzájem disjunktních jevů, pak z rovnice 

(2.15) dostaneme  

     (2.18) ∑
==
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i
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Pro doplňkové jevy A a A  z rovnice (2.18) vyplývá  

 P( A ) = 1− P(A) (2.19) 

 

Příklad 2.7. Stanovme pravděpodobnost bezporuchového stavu sériového systému podle 

příkladu 2.4. Nechť P(F1) = 0,05, P(F2) = 0,05 a P(F1 ∩ F2) = 0,02. Pak vzhledem ke vztahu 
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(2.17) zjistíme 

  08,002,005,005,0)(P)(P)(P)(P 212121 =−+=∩−+=∪ FFFFFF

Všimněme si, že jevy F1 a F2 nejsou disjunktní (současně může dojít porušení obou prvků); 

kdyby byly disjunktní, pak by pravděpodobnost poruchy byla 0,10. Další podrobnosti k 

tomuto příkladu poskytne věta o součinu pravděpodobností, která je uvedena v následujícím 

oddílu.  

 

2.4  Podmíněná pravděpodobnost 

Podmíněná pravděpodobnost P(A|B) jevu A za doplňující podmínky, že současně 

(nebo předem) nastal jiný jev B, jehož pravděpodobnost je nenulová, je důležitým pojmem 

moderních postupů teorie pravděpodobnosti, který se často uplatňuje také v teorii 

spolehlivosti. Podmíněná pravděpodobnost P(A|B) je definována vztahem 

 P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) (2.20) 

Z tohoto vztahu vychází tak zvané Bayesovské pojetí teorie pravděpodobnosti (Thomas 

Bayes (1702 až 1761)). Důležitá zjednodušení vztahu (2.20) platí pro dva zvláštní případy. 

Jestliže jevy A a B jsou disjunktní, tj. platí A ∩ B = V,  pak P(A|B) = 0, jestliže jev A implikuje 

jev B, tj. platí A ⊂ B, pak P(A|B) = P(A) / P(B), jestliže naopak B ⊂ A, pak P(A|B) = 1. Tyto 

vlastnosti plynou bezprostředně ze základních vlastností pravděpodobnosti uvedených v 

oddílech 2.2 a 2.3.  

Z rovnice (2.20) plyne obecné pravidlo pro součin pravděpodobností 

 P(A ∩ B) = P(B) P(A|B) (2.21) 

Všimněme si opět zvláštních případů. Jestliže jevy A a B jsou disjunktní, tj. platí A ∩ B = V,  

pak P(A|B) = 0 a také P(A ∩ B) = 0; jestliže A ⊂ B, pak P(A|B) = P(A) / P(B) a P(A ∩ B) = 

P(A); jestliže naopak B ⊂ A, pak P(A|B) = 1 a P(A ∩ B) = P(B).  

Říkáme, že jevy A a B jsou nezávislé (výskyt jevu B neovlivní pravděpodobnost 

výskytu jevu A), jestliže platí P(A|B) = P(A). Zastavme se u shora uvažovaných zvláštních 

případů. Jestliže jevy A a B jsou disjunktní, pak jsou závislé, neboť  P(A|B) = 0 ≠ P(A) (pokud 

nejde o nemožný jev V); jestliže A ⊂ B, pak A a B jsou závislé jevy, neboť P(A|B) = P(A) / 

P(B) ≠ P(A), jestliže naopak B ⊂ A, pak jevy A a B jsou závislé, neboť P(A|B) = 1 ≠ P(A). Pro 

nezávislé jevy A a B tedy platí, že nejsou disjunktní, tj. A ∩ B ≠ V, a dále že splňují triviální 
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vztahy A ⊄ B a B ⊄ A.  

Jestliže jevy A a B jsou nezávislé (a platí tedy A ∩ B ≠ V, A ⊄ B a B ⊄ A), pak pro ně 

z rovnice (2.21) plyne  

 P(A ∩ B) = P(A) P(B) (2.22) 

Vztah (2.22) je větou o součinu pravděpodobností, podle které pravděpodobnost průniku 

(současného výskytu) dvou nezávislých náhodných jevů je dána součinem jejich 

pravděpodobností. 

 

Příklad 2.8. Pravděpodobnost poruchy sériového systému podle příkladu 2.7 může být s 

ohledem na vztah (2.21) vyjádřena vztahem 

)|(P05,010,0)|(P)(P)(P)(P)(P)(P)(P)(P)(P 1212121212121 FFFFFFFFFFFFFF −=−+=∩−+=∪=  

Jestliže jevy F1 a F2 jsou nezávislé, pak P(F2|F1) = P(F2) a tedy  

  0975,00025,010,0)(P)(P)(P)(P)(P)(P 212121 =−=−+=∪= FFFFFFF

Jestliže jevy F1 a F2 jsou dokonale závislé (F1 ⊂ F2), tj. P(F2|F1)=1, pak 

  05,005,010,0)(P)(P)(P)(P)(P 12121 =−=−+=∪= FFFFFF

a sériový systém se v tomto případě chová jako jediný prvek. Obecně se však 

pravděpodobnost poruchy uvažovaného sériového systému pohybuje v intervalu od 0,05 do 

0,0975 v návaznosti na stupeň závislosti jevů F1 a F2. 

 

Jestliže podle obrázku 2.5 jev A může nastat pouze realizací jednoho z navzájem 

disjunktních jevů Bi , i = 1, 2, ..., n (na obrázku 2.5 je n = 5), jejichž pravděpodobnosti jsou 

známy, a jsou-li také známy podmíněné pravděpodobnosti P(A|Bi) (podle obrázku 2.5 je 

zřejmě P(A|B5)=0), pak pravděpodobnost jevu A může být stanovena ze vztahu 

  (2.23) ∑
=

=
n

i
ii BABA

1
)|(P)(P)P(

který se nazývá věta o úplné pravděpodobnosti. 
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B4 B5 B3 B2B1 

A

Obrázek 2.5. Jev A a navzájem disjunktní jevy Bi. 
 

2.5 Bayesova věta 

 Při uskutečnění jevu A se naskýtá přirozená otázka, který z jevů Bi vedl k uskutečnění jevu 

A, tj. jaká je pravděpodobnost jednotlivých hypotéz Bi, z nichž právě jedna byla splněna (viz 

obrázek 2.5), jinými slovy, jaká je pravděpodobnost P(Bi|A). Ze vztahů (2.20), (2.21) a (2.23) 

plyne velmi důležitý vztah  

 
∑
=

= n

j
jj

ii
i

BAB

BABAB

1
)|(P)(P

)|(P)(P)|(P  (2.24) 

který se často nazývá Bayesova věta. 

Obecný postup praktického použití Bayesovy věty lze popsat pomocí důležité úvahy z 

teorie spolehlivosti stavebních konstrukcí. Jestliže porucha konstrukce, jev A, může nastat v 

důsledku různých hypotéz Bi a z předchozích zkušeností jsou známy pravděpodobnosti P(Bi) 

výskytu jednotlivých hypotéz Bi, a rovněž jsou známy podmíněné pravděpodobnosti P(A|Bi), 

že nastala porucha A jako následek hypotézy Bi, pak pravděpodobnost poruchy A lze 

stanovit z věty pro úplnou pravděpodobnost (2.23). Jestliže však porucha A nastala, tj. nastal 

jev A, pak je důležitá otázka pravděpodobností jednotlivých hypotéz, které mohly poruchu 

vyvolat. Zajímají nás tedy podmíněné pravděpodobnosti P(Bi|A), které lze stanovit z 

Bayesovy věty (2.24). 

Praktické použití vztahů (2.23) a (2.24) je patrné z následujících příkladů. 

   

Příklad 2.9. Při hodnocení existující železobetonové konstrukce jsou k dispozici výsledky 
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kontrolních zkoušek, které opravňují k předpokladu, že skutečná pevnost je nižší než 

charakteristická hodnota 20 MPa (jev B1) s pravděpodobností p1’= P(B1) = 0,05 a vyšší než 

20 MPa (jev B2) s pravděpodobností p2’ = P(B2) = 0,95. K dodatečnému ověření jakosti 

betonu byla použita jednoduchá nedestruktivní metoda, která je však nepřesná. Označme A 

jev, že pevnost betonu stanovená nedestruktivní metodou je vyšší než 20 MPa. Chyby 

nedestruktivní metody lze vyjádřit podmíněnými pravděpodobnostmi 

 P(A|B1) = 0,30, P(A|B2) = 0,90 

V důsledku nepřesnosti nedestruktivní metody může být tedy beton s pevností nižší než 

20 MPa označen za beton s pevností vyšší než 20 MPa, a to s pravděpodobností 0,30, a 

beton s pevností vyšší než 20 MPa je označen za beton s touto pevností pouze s 

pravděpodobností 0,90. 

Pravděpodobnost, že nastane jev A (nedestruktivní pevnost je označena za vyšší než 

20 MPa) plyne z věty o úplné pravděpodobnosti (2.23) 

  87,090,095,030,005,0)|(P)(P)P(
2

1
=∗+∗== ∑

=i
ii BABA

To znamená, že nepřesnou nedestruktivní metodou bude stanovena pevnost betonu vyšší 

než 20 MPa s pravděpodobností 0,87, i když při absolutně přesných zkouškách, tj. pokud by 

pro shora uvažované podmíněné pravděpodobnosti platilo 

 P(A|B1) = 0, P(A|B2) = 1 

pak z rovnice (2.23) plyne 

   95,0195,0005,0)|(P)(P)P(
2

1
=∗+∗== ∑

=i
ii BABA

Z praktického hlediska je však důležitější jiná otázka. Jaká je pravděpodobnost P(B2|A) 

hypotézy B2, že beton, pro který nedestruktivní zkouškou byla stanovena pevnost vyšší než 

20 MPa (nastal tedy jev A), má skutečně pevnost vyšší než 20 MPa (a jde tedy o jev B2)? 

Tuto pravděpodobnost lze stanovit přímo z Bayesovy věty (2.24) pro pravděpodobnost 

hypotéz  

 98,0
90,095,030,005,0

90,095,0

)|(P)(P

)|(P)(P)|(P 2

1

22
2 =

∗+∗
∗

==

∑
=j

jj BAB

BABAB  

Jestliže tedy nedestruktivní zkouškou vyšla pevnost vyšší než 20 MPa, pak 
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pravděpodobnost, že beton má skutečně tuto pevnost, se z původní hodnoty 0,95 zvýšila na 

0,98.  

 

 Bayesova věta nalézá široké uplatnění v řadě dalších praktických případů inženýrské 

praxe, např. v těch, ve kterých je žádoucí aktualizovat předchozí informace o rozdělení 

pravděpodobností s ohledem na nově získané poznatky. Tento důležitý pravděpodobnostní 

postup je uveden v následujícím oddílu.  

2.6 Aktualizace pravděpodobností 

Bayesova věta (2.24) se často aplikuje při tak zvané aktualizaci rozdělení 

pravděpodobností, která se opírá o časově oddělené náhodné pokusy (často opakované). 

Stejně jako v oddílu 2.5 se předpokládá, že pravděpodobnosti P(Bi) jsou známy z předchozí 

(někdy časově vzdálené, neurčité a pouze subjektivní) zkušenosti. Říkáme jim proto původní 

(apriorní) pravděpodobnosti a označují se jednoduše pi’ = P(Bi). 

S časovým odstupem se v současnosti uskuteční pokusy, při nichž se zjistí 

podmíněné pravděpodobnosti P(A|Bi) pozorovaného jevu A za předpokladu, že nastal právě 

jev Bi, a které lze pokládat za míru věrohodnosti, že příčinou jevu A byl právě jev Bi. Tyto 

podmíněné pravděpodobnosti, popř. k nim poměrné hodnoty, se proto nazývají věrohodnosti 

(likelihood) li ∝ P(A|Bi); značka ∝ znamená "poměrný k" (věrohodnosti li nemusí být tedy 

nutně normalizovány na interval < 0, 1 >). Ptáme se na aktualizované (aposteriorní, anglicky 

často také updated) pravděpodobnosti pi’’ = P(Bi|A) jevu (tj. hypotézy) Bi, aktualizované s 

ohledem na výsledek nového pokusu (jevu A). Z Bayesovy věty (2.24) plyne důležitý vztah 

pro pi’’ ve tvaru: 

 
∑ ′

′
=′′

j
jj

ii
i lp

lpp  (2.25) 

Je zřejmé, že vzorec (2.25) platí obecně pro věrohodnosti li, které nejsou normalizovány na 

interval < 0, 1 > (na rozdíl od pravděpodobností), a vyjadřují pouze relativní podíl jevů 

(hypotéz) Bi na pozorovaném jevu A. 

Vztah (2.25) je základem pro aktualizaci pravděpodobností, která se často uplatňuje v 

řadě inženýrských postupů, zejména při hodnocení existujících konstrukcí. Právě v těchto 

případech se kombinují předchozí (často subjektivní) informace s aktuálními poznatky, tj. 

informace o konstrukci v různých časových okamžicích, obvykle s velkým časovým 

odstupem. Proto je třeba ověřit podmínky, za kterých byly předchozí informace získány, a 

vyhnout se pokušení uplatnit nedostatečně známá data, která by mohla vést k závažným 
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chybám a k nedorozumění.  

  

Příklad 2.10. Sledujme dále železobetonovou konstrukci popsanou v příkladu 2.9. 

Připomeňme, že z předchozích kontrolních zkoušek jsou známy původní (apriorní) 

pravděpodobnosti p1’= P(B1) = 0,05 (pravděpodobnost, že skutečná pevnost je nižší než 

charakteristická hodnota 20 MPa, což je jev B1) a p2’ = P(B2) = 0,95 (pravděpodobnost, že 

skutečná pevnost je vyšší než 20 MPa, jev B2). 

Při následném hodnocení konstrukce byly provedeny dodatečné zkoušky pevnosti 

betonu pomocí jádrových vrtů, jejichž přesnost je dostatečně vysoká (na rozdíl od 

nedestruktivních zkoušek v předchozím příkladu 2.9), a k nepřesnostem není tedy nutno při 

rozboru výsledků přihlížet. Tyto zkoušky naznačily, že věrohodnost jevu B1 je l1 ∝ P(A|B1) 

=0,2 a věrohodnost jevu B2 je l2 ∝ P(A|B2) = 0,8 (uvedené věrohodnosti jsou již 

normalizovány). Aktualizované (aposteriorní) pravděpodobnosti plynou ze vztahu (2.25) 

 01,0
80,095,020,005,0

20,005,0
2

1

11
1 =

∗+∗
∗

=
′

′
=′′

∑
=j

jj lp

lpp   

 99,0
80,095,020,005,0

80,095,0
2

1

22
2 =

∗+∗
∗

=
′

′
=′′

∑
=j

jj lp

lpp  

Aktualizované (aposteriorní) rozdělení pravděpodobností pi’’ je tedy příznivější než původní 

(apriorní) rozdělení pravděpodobností pi’.  

Poznamenejme, že pokud dodatečné zkoušky naznačí, že věrohodnosti obou jevů B1 

a B2 jsou stejné, např. l1 = P(A|B1) = l2 = P(A|B2) = 0,5, jsou aktualizované pravděpodobnosti 

stejné jako původní (pi’ = pi’’). Jestliže by však rozbor jevu A ukázal, že věrohodnost jevu B1 

je vyšší než jevu B2, např. l1 ∝ P(A|B1) = 0,7 a l2 ∝ P(A|B2) = 0,3, aposteriorní 

pravděpodobnosti se výrazně změní: 
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Aktualizované (aposteriorní) rozdělení pravděpodobností pi’’ je tedy zřetelně méně příznivé 

než původní (apriorní) rozdělení pi’. Vliv původního (apriorního) rozdělení se zdá však stále 

převažující; vymizí pouze při extrémním rozdělení věrohodností, např. když se současně l1 
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blíží k jedné (l1 ∝ P(A|B1) → 1) a l2 blíží k nule (l2 ∝ P(A|B2) → 0). V praxi se však očekává 

spíše takové rozdělení věrohodností, které se svým tvarem přibližuje k apriornímu rozdělení 

pravděpodobností.  

 

Příklad 2.11. Velké množství tažených prvků existující konstrukce bylo navrženo na zatížení 

2 kN. Při přestavbě konstrukce se však zatížení těchto prvků má zvýšit na 2,5 kN. Předchozí 

zkušenosti ukazují, že prvky jsou schopny přenášet zatížení 2,5 kN (jev B) s 

pravděpodobností = P(B) = 0,8 a poruší se s pravděpodobností = P(1p′ 2p′ B )= 0,2. Navíc je 

však z předchozí zkušenosti známo, že polovina z těch prvků, které nepřenesou zatížení 

2,5 kN, vyhoví při nižším zatížení 2,3 kN (jev A). S ohledem na tyto poznatky lze 

pravděpodobnost = P(B) = 0,8 aktualizovat zkouškou jednoho prvku na zatížení 2,3 kN.  1p′

Předpokládejme, že zkouška byla úspěšná, tj. prvek se při zatížení 2,3 kN neporušil. 

Z výsledku této zkoušky byla odhadnuta věrohodnost jevu B, tj. l1 ∝ P(A|B) = 1, a jevu B , tj. 

l2 ∝ P(A|B ) = 0,5. Ze vztahu (2.25) pak plyne aposteriorní pravděpodobnost 
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Apriorní pravděpodobnost = 0,8 je tedy aktualizována hodnotou  = 0,89. Aktualizaci 

pravděpodobností lze však opakovat další zkouškou, při které se aposteriorní 

pravděpodobnost získaná v předchozím kroku považuje za apriorní informaci. Jestliže by 

další zkouška byla opět úspěšná, pak nová aposteriorní pravděpodobnost je 

1p′ 1p ′′
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Tento opakovaný postup je při aktualizaci pravděpodobností v praktických aplikacích obvyklý 

a zcela charakteristický. 

Co se však stane, jestliže první zkouška není úspěšná? Pokud jsou v tomto případě 

odhadnuty věrohodnosti l1  ∝  P(A|B) = 0,5 a l2  ∝  P(A| B ) = 1,0 (opačný poměr než v 

případě úspěšné zkoušky), vychází pro aposteriorní pravděpodobnost  1p ′′
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což je nepříznivé snížení původní apriorní hodnoty = 0,8. S ohledem na tuto skutečnost je 

zřejmě nutné uvažovat o dalších zkouškách.  

1p′
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