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7.2.2018 – 11.4.2018 (10 týždňov)
Štvrtok F237 08:15 - 08:55 (prednáška)
Štvrtok F237 09:05 - 11:20 (cvičenia)

Hodnotenie
100% Domáce úlohy

Odporúčaná literatúra
Jones, O. et al. Introduction to scientific programming and
simulation using R, 2014, CRC press, 2nd edition. (kap. 14-18)



Week 1-2 Pravdepodobnost’ (axiómy, podmienenost’, nezávislost’,
Bayesova veta).

Week 3-4 Náhodná premenná (definícia a distribučná funkcia, diskrétne a
spojité rozdelenie, empirická distribučná funkcia a histogram,
stredná hodnota a aproximácie, transformácie, variancia a
smerodajná odchýlka, Slabý zákon vel’kých čísel).

Week 5-6 Diskrétne náhodné premenné (diskrétne náhodné premenné v
Rku, Bernoulliho rozdelenie, binomické a geometrické
rozdelenie, negatívne binomické a Poissonovo rozdelenie).

Week 7-8 Spojité náhodné premenné (spojité náhodné premenné v Rku,
rovnomerné rozdelenie, exponenciálne a Weibullovo rozdelenie,
Poissonov proces a gamma rozdelenie, výberové rozdelenia:
gaussovské, chi-kvadrát a t).

Week 9-10 Odhadovanie parametrov (bodový odhad, Centrálna limitná veta,
konfidenčný interval, Monte Carlo).
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stredná hodnota a aproximácie, transformácie, variancia a
smerodajná odchýlka, Slabý zákon vel’kých čísel).
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Nezávislost’



Príklad (Chevalier de Meré)

Stavme sa, že hodím aspoň 1 šestku zo 4 hodov.



Príklad (Chevalier de Meré)

Stavme sa, že hodím aspoň 2 šestky naraz z 24 hodov.



The Law of Total Probability



Príklad

53% žien
96.5% úspešnost’ žien
95.5% úspešnost’ mužov
celková úspešnost’??
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Príklad - rakovina prostaty

P - pozitívny test
C - má rakovinu
Aká je P(C|P) =??
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Monty Hall Problem
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Simpson’s Paradox
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Ďakujem za pozornost’.


