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Díl 5: Náhoda – Původ a význam Gaussova rozdělení 

MATEMATIKA 
O pravděpodobnostech při hodu jednou kostkou říkáme, že jsou rovnoměrně 
rozděleny. Každé číslo má stejnou pravděpodobnost, že bude hozeno. Ve třetím dílu 
tohoto seriálu jsme zase studovali trojúhelníkové rozdělení pravděpodobnosti 
vznikající při hodu dvěma kostkami. Asi nejznámějším rozdělením pravděpodobnosti 
je však rozdělení Gaussovo, které nalézáme při studiu četností různých jevů ve 
fyzice, v technice, v biologii, v psychologii atd. 

Gaussovo rozdělení je dáno funkcí 
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kde µ je střední hodnota a σ2 rozptyl. Grafem této funkce je známá zvonovitá křivka 
(idealizovaná hora Říp). 

 

Přestože tuto křivku leckdo zná, ne každý ví, odkud se bere. Proč se vlastně 
v přírodě vyskytuje tak často? Odpovědí je tzv. centrální limitní věta, která říká, že 
Gaussovo rozdělení je limitním rozdělením pravděpodobnosti součtu mnoha 
náhodných veličin, přičemž jednotlivé náhodné veličiny mohou být takřka libovolné. 

Právě taková situace nastává velice často. Nějaká veličina, jejíž četnosti sledujeme, 
je často daná současným působením mnoha různých faktorů. Bez ohledu na to, že 
jsou různě veliké, různě rozdělené, v součtu vznikne rozdělení Gaussovo. 

Navzdory svému zásadnímu významu se centrální limitní věta na středních školách 
obvykle nevyučuje. Možná je to dáno složitostí matematického důkazu, možná něčím 
jiným. My však máme počítač a můžeme si její platnost ověřit vlastním programem. 

Připravíme program, který bude sledovat četnost součtu při 100 hodech kostkou. 
Z výsledků sestavíme histogram, do kterého pro srovnání zakreslíme Gaussovu 
křivku s příslušnou střední hodnotou a rozptylem. 



 

VYKRESLENÍ GAUSSOVY KŘIVKY 
Pro správný zákres Gaussovy křivky potřebujeme určit střední hodnotu a rozptyl 
součtu při sto hodech kostkou. Pro hod jednou kostkou je střední hodnota 
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Pro součet 100 hodů bude střední hodnota 
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Histogram četností odpovídá hodnotám 
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kde N je počet všech pokusů (počet všech realizací součtu sta hodnot). 
Vzhledem k malým změnám hodnot p(x) na intervalu délky 1 lze integrál přibližně 
vyjádřit jako: 
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Jinými slovy, budeme vykreslovat přímo hodnoty funkce p násobenou celkovým 
počtem náhodných pokusů. 



TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 
Histogram i křivku budeme kreslit prostředky vektorové grafiky. Ta se vždy realizuje 
v obsluze události Paint okna programu nebo panelu. Na začátku obslužné metody 

je třeba získat odkaz na objekt kreslicí plochy dotazem na e.Graphics. Pro tento 

objekt lze poté volat různé grafické metody (FillRectangle, DrawLine ap.). 

ŘEŠENÍ 

Uvádím hlavní zdrojový kód řešení (Form1.cs ze standardní šablony): 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Gaussovo_rozdělení 

{ 

  public partial class oknoProgramu : Form 

  { 

    // Pole pro tabulku četností 

    int[] kolikrát = new int[601]; 

    int početOpakování = 10000; 

 

    // Generátor 

    Random náhoda = new Random(); 

 

    public oknoProgramu() 

    { 

      InitializeComponent(); 

    } 

 

    private void tlačítkoHázej_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

      // Vynuluj tabulku četností 

      Array.Clear(kolikrát, 0, kolikrát.Length); 

 

      // Opakuj součet 

      for (int opakování = 1; opakování <= početOpakování; opakování++) 

      { 

        // Stanov součet 100 hodů 

        int součet = 0; 

        for (int počet = 1; počet <= 100; počet++) 

        { 

          int hozenéČíslo = náhoda.Next(1, 6 + 1); 

          součet += hozenéČíslo; 

        } 

 

        // Zaznamenej součet v tabulce četností 

        kolikrát[součet]++; 

      } 

 

      // Překresli histogram 

      Refresh(); 

    } 



    private void oknoProgramu_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

    { 

      // Odkaz na kreslicí plochu okna 

      Graphics kp = e.Graphics; 

      // Histogram 

      for (int x = 100; x <= 600; x++) 

      { 

        int hodnota = kolikrát[x]; 

        if (hodnota > 0) 

        { 

          Point bod = Transformuj(x, hodnota); 

          Point bod2 = Transformuj(x + 1, 0); 

          int šířka = bod2.X - bod.X; 

          int výška = bod2.Y - bod.Y; 

          kp.FillRectangle(Brushes.CornflowerBlue, 

              bod.X, bod.Y, šířka, výška); 

        } 

      } 

      // Křivka 

      List<Point> seznamBodů = new List<Point>(); 

      for (int x = 100; x <= 600; x++) 

      { 

        double hodnota = početOpakování * Gauss(x); 

        Point bod = Transformuj(x, hodnota); 

        Point bod2 = Transformuj(x + 1, hodnota); 

        bod.X = (bod.X + bod2.X) / 2; 

        seznamBodů.Add(bod); 

      } 

      kp.DrawCurve(Pens.Black, seznamBodů.ToArray()); 

    } 

    Point Transformuj(double x, double y) 

    { 

      // Matematické hodnoty x, y převede na pixelové hodnoty 

      int výškaHistogramu = 300; 

      int šířkaSloupce = 5; 

      int středníHodnota = 350; 

      int yZobrazené = Convert.ToInt32(výškaHistogramu - y); 

      int půlOkna = ClientSize.Width / 2; 

      int xZobrazené = Convert.ToInt32 

          ((x - středníHodnota - 0.5) * šířkaSloupce + půlOkna); 

      return new Point(xZobrazené, yZobrazené); 

    } 

    double Gauss(double x) 

    { 

      // Vrátí hodnotu Gaussova rozdělení pro 100 hodů v bodě x 

      double mí = 350; 

      double sigma2 = 291.6666666666666; 

      double jmenovatel = Math.Sqrt(2 * Math.PI * sigma2); 

      double exponent = -(x - mí) * (x - mí) / (2 * sigma2); 

      double px = 1 / jmenovatel * Math.Exp(exponent); 

      return px; 

    } 

  } 

} 



V odkazu najdete také kompletní projekt pro Visual C#. Spustitelný .EXE soubor 

z podsložky bin/debug využijete i v případě, že toto vývojové prostředí na svém 

počítači nemáte. K běhu zmíněného .EXE souboru je na cílovém počítači zapotřebí 
přítomnost .NET Framework 3.5 (pokud není u vás nainstalován, stáhněte si jej 
zdarma ze stránek společnosti Microsoft). 

KAM DÁL V MATEMATICE 
Program je možno zobecnit na počet hodů v součtu odlišný od 100. Je možno jej 
také zobecnit tak, že se budou sčítat náhodné veličiny s různými rozptyly, popřípadě 
náhodné veličiny s jiným než rovnoměrným rozdělením. 

KAM DÁL V .NET/C# 
Další informace ke kreslení vektorové grafiky naleznete v šesté kapitole knihy 
Moderní programování – učebnice pro začátečníky. 

Další informace k práci s objekty Point najdete ve třetí kapitole knihy Moderní 

programování – učebnice pro středně pokročilé. V šesté kapitole téže knihy najdete 
informace k práci s indexovanými seznamy realizovanými třídou List. No a konečně 

v deváté a desáté kapitole najdete podrobnosti k vytváření vlastních metod. 

 

PROGRAMOVÁNÍ NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ 
Chcete se naučit programovat nebo se v programování zdokonalit? Akreditované 
počítačové kurzy společnosti moderníProgramování mohou být vaší správnou 
volbou. Na kurzech se učíte prakticky, lektor vám pomáhá překonat problémová 
místa, na cokoli se můžete zeptat. 

Prozkoumejte nabídku kurzů na http://www.moderniprogramovani.cz/kurzy/  

Základní řada programovacích kurzů: 

• Programování pro začátečníky 

• Programování v .NET/C# pro středně pokročilé 

• Programování v .NET/C# pro pokročilé 

Programujeme na nové platformě, v novém jazyce: 

• Přecházíme na Javu 

• Přecházíme na .NET/C# 

Databáze 

• Databáze a SQL pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Databázové aplikace na platformě .NET/C# 

Web 

• Tvorba webu, HTML a CSS pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Základy webových aplikací ASP.NET 

• Pokročilé webové aplikace ASP.NET 


