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Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 

Obsah předmětu: Základní pojmy vícerozměrné teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 
jako jsou náhodný vektor, distribuční funkce, číselné charakteristiky náhodných vektorů, víceroz-
měrná rozdělení, náhodný výběr, výběrové charakteristiky. Součástí předmětu je algebra vektorů a 
matic, především teorie symetrických matic, jejich vlastních čísel a charakteristických vektorů. Na ni 
navazuje analýza hlavních komponent, matematické základy faktorové analýzy a kanonické korelace. 
Úlohy klasifikace jsou řešeny diskriminační analýzou.  
 
Sylabus předmětu:  
1. Základní typy náhodných vektrorů a jejich charakteristiky. Nezávislost náhodných veličin a 
náhodných vektorů.  
2. Náhodný výběr, výběrové charakteristiky, kovarianční a korelační matice, lineární a kvadratické 
normy.  
3. Vícerozměrné normální rozdělení, Wishartovo rozdělení, Hotellingovo T2 rozdělení, Wilksovo 
rozdělení a jejich využití ve statistických metodách.  
4. Algebra vektorů a matic. Vektorové prostory. Vlastní čísla a charakteristické vektory symetrických 
matic.  
5. Analýza hlavních komponent. Hlavní komponenty v teorii pravděpodobnosti a v matematické 
statistice.  
6. Faktorová analýza, metoda hlavních faktorů a metoda maximálně věrohodná.  
7. Koeficient korelace. koeficient mnohonásobné korelace, koeficient parciální korelace, kanonická 
korelace v teorii pravděpodobnosti a matematické statistice.  
8. Diskriminační analýza a případ 2 základních souborů.  
 
Slidy k předmětu: 
1. Modely 
2. Základy 
3. Vícerozměrná data 
4. Náhodné vektory a matice 
5. PCA 
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