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Cvičení 9 – Markovovy procesy 
 
Příklad 1 – Analýza podílu na trhu 

a) V malém městečku jsou dva obchody prodávající nápoje – „Adélka nápoje“ a 
„Burčák“. Od 1000 zákazníků bylo zjištěno, že 90% zákazníků obchodu Adélka 
nápoje nakupuje ve stejném obchodě i příště, zbývajících 10% jde do obchodu Burčák. 
Naopak zákazníci obchodu Burčák zůstanou věrní v 80% a zbývajících 20% jde zkusit 
obchod Adélka nápoje. 

a. Jaký bude podíl jednotlivých obchodů na trhu s nápoji po šesti obdobích? 
i. Předpokládejte, že na počátku nakupují všichni v Adélka nápoje. 

ii.  Předpokládejte, že na počátku nakupují všichni u Burčáka. 
b. Jaký by byl podíl na trhu po velmi dlouhé době? 

b) Obchod Burčák věnoval část zisku do reklamy. Po reklamě byl proveden nový 
průzkum s výsledky uvedenými v následující matici. Jaký nárůst tržního podílu 
přinesla tato reklama?  

     

P =  0,85 0,15  
  0,20 0,80  
     

 
Příklad 2 – Analýza chování spotřebitele 
Předpokládejte tři výrobky A,B,C, které mají na trhu stejný podíl. Chování spotřebitelů 
popisuje následující matice pravděpodobností přechodu.  
 
 
 
 

a) Jaký bude podíl jednotlivých výrobků na trhu po pěti obdobích? 
b) Jaký by byl podíl na trhu po velmi dlouhé době? 

 
 
Příklad 3 – Analýza provozu výrobní linky 
Předpokládejte výrobní linku, která buď funguje a je tedy v provozu, nebo nefunguje a je tedy 
v opravě. Funkční linka se s pravděpodobností 50% v následujícím období porouchá, naopak 
porouchaná linka bude během následujícího období opravena v 25% případů.  

a) Jaký bude stav linky po pěti obdobích? 
a. Předpokládejte, že na počátku je linka funkční. 
b. Předpokládejte, že na počátku je linka porouchaná. 

b) Jaký by byl stav linky po velmi dlouhé době? 
 
 
Příklad 4 – Teorie obnovy selhávajících jednotek 
V malé budově je k osvětlení používáno 1000 žárovek s životností 4 měsíce. 
Pravděpodobnosti selhání během těchto 4 měsíců jsou:  0,2, 0,4, 0,3 a 0,1.  

a) Předpokládejte, že na začátku jsou všechny žárovky nové. 
b) Předpokládejte, že na začátku je 250 žárovek nových, 250 měsíc starých, 250 

dvouměsíčních a 250 tříměsíčních. 
Zjistěte věkovou strukturu v průběhu jednoho roku a limitní věkovou strukturu. 

      

  0,5 0,2 0,3  
P =  0,1 0,7 0,2  
  0,2 0,2 0,6  
      


