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cíle předmětu
Znalosti:
Znalost základních metody matematické statistiky s důrazem na oblast zkoušek životnosti a spolehlivosti.
Schopnosti:
Aplikace základních statistických metod na zpracování výsledků experimentů.

stručná anotace předmětu
Osnova přednášky:
1.Základní soubor, výběr, náhodný výběr, statistika. 2.Rozdělení základních statistik. 3.Rozdělení statistik ve výběrech z 
normálního rozdělení. 4.Uspořádaný výběr a pořádkové statistiky. 5.Typy výběrů při zkouškách životnosti. 6.Bodové 
odhady parametrů rozdělení a jejich funkcí. 7.Metoda momentová, metoda maxima věrohodnosti. 8.Stanovení odhadů 
popisných statistik. 9.Intervalové odhady, konfidenční intervaly. 10.Toleranční intervaly.
11.Testování statistických hypotéz. 12.Testy významnosti. 13.Testy dobré přiléhavosti. 14.Neparametrické testy. 
15.Regresní analýza. 16.Základní model lineární regrese. 17.Bodové a intervalové odhady regresních parametrů. 
18.Testování hypotéz o regresních parametrech. 19.Korelace.
Osnova cvičení:
1. Bodové odhady parametrů. 2. Konfidenční intervaly. 3. Testy významnosti. 4. Tety dobré přiléhavosti. 5. 
Neparametrické testy. 6. Lineární regrese.5. Charakteristiky náhodných veličin. 6. Rozdělení diskrétní náhodné veličiny. 
7. Rozdělení spojité náhodné veličiny.
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