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PŘEDMLUVA 

Tento spis o počtu pravděpodobnosti, rozvržený na dvě 
části, vznikl z přednášek, které jsem měl na Masarykově 
universitě. Přednášky o počtu pravděpodobnosti, jež jsem 
konal počátkem let dvacátých, lišily se značně od přednášek 
konaných v létech třicátých a později. R. 1928 jsem začal 
studovat Markovovu theorii řetězů, která, ač je v Markovo-
vých pracích vyložena bez výslovně uvedeného vztahu 
k aplikacím, má významnou úlohu ve studiích o vývoji 
soustav uvažovaném se statistického hlediska. Na prvním 
sjezdu matematiků ze slovanských zemí, konaném r. 1929 
ve Varšavě, jsem poukázal k tomu, jak Poincaréovy a Smolu-
chowského práce o theorii difuse jsou zahrnuty v Markovově 
theorii, zavedeme-li do ní spojitě proměnné veličiny. Výklad 
o Markovově theorii staly se součástí mých občasných před-
nášek o počtu pravděpodobnosti. 

První část tohoto spisu je věnována pravděpodobnostem 
zjevů vzájemně nezávislých. Druhá jedná o zjevech závislých, 
zejména o Markovových řetězech. Volím způsob výkladu 
co možná elementární; odvození některých pomocných vět 
(n. př. Stirlingovy formule) vyžaduje znalosti vyšší matema-
tiky. Nevyhnul jsem se některým obtížnějším úlohám, které 
jsem považoval za významné jakožto přípravu k aplikacím 
počtu pravděpodobnosti ve fysice. V tomto spise o fysikál-
ních aplikacích nejednám a omezuji se ve výkladu Marko-
vovy theorie na úlohy vyžadující k svému řešení jen elemen-
tárních prostředků algebry. Úlohy, které vznikají rozšíře-
ním Markovovy theorie na případ spojitě proměnných veli-
čin, vyžadují k svému řešení složitých úvah z vyšší analyse; 
nepojal jsem je do těchto přednášek a doufám, že je vyložím 
při jiné příležitosti v souvislosti se statistickými methodami 
ve fysice. Na některých místech jsem uvedl význačné spisy 
týkající se počtu pravděpodobnosti; zejména jsem se snažil 
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upozorniti čtenáře na rozvoj nauky o řetězech v poslední 
době. 

Děkuji srdečně panu prof. Dru Františku Vyčichlovi za to, 
že se staral o přípravy a vydání tohoto spisu, a Jednotě 
československých matematiků a fysiků za to, že jej vydala 
tiskem. 

V Brně dne 12. října 1949. 

Bohuslav Hostinský. 
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