
V tomto díle budeme pokračovat dalším příkladem na testování 

hypotéz. A to prostřednictvím předmětu, který je jedním z hlavních 

symbolů teorie pravděpodobnosti, hlavním hrdinou tohoto newsletteru 

je hrací kostka.  

Motivace
Představte si, že s kamarádem či kamarádkou hrajete hru, kde se stále hází jednou kostkou. Každé číslo na kostce 

znamená pro každého hráče něco jiného (představte si to například tak, že malá čísla jsou dobrá pro jednoho a velká pro 

druhého), proto je dost důležité, aby čísla na kostce padala spravedlivě. Po několika hrách si všimnete, že hráč, který 

potřebuje velká čísla, často prohrává. A protože to není evidentně chyba daného hráče (hráči se střídají ve svých rolích) a 

tedy ani taktiky dané nejmenované hry, svedete všechnu vinu na kostku. 

Nám se přesně takováto situace stala, a protože už jsme to psychicky nevydrželi a nevěříme, že jedna z rolí ve hře je 

smolná, rozhodli jsme se prověřit kvalitu podezřelé kostky. 

Něco málo z historie

Kostka jako prostředek k zajištění náhodnosti se používá, věřte nebo ne, již 

přes 5000 let. Aby byla ale zajištěna náhodnost, je potřeba mít kostku 

symetrickou (vyváženou, spravedlivou, dokonalou), tedy takovou, že 

pravděpodobnost, že padne ta která stěna, je pro všechny stěny stejná. 

Je to tedy vlastně takový malý generátor náhodných čísel. 

Snaha zajistit tento princip, je jistě podobně stará jako pokusy přiklonit 

štěstěnu nějakým nekalým způsobem na svou stranu. Již nálezy ze 

starého Říma potvrzují, že náruživí římští gambleři vyráběli kostky 

zatížené tak, aby získali výhodu při hře. Možností, jak upravit tendenci kostky 

padat na danou stranu se v průběhu času objevilo nespočet, od špatně zbroušených rohů, přes nestejně velké strany, až 

k zatěžování stěn pomocí nestejné hustoty uvnitř kostky (moderní technologie dokonce umožnily do kostky dostat 

materiály, které mají bod tání jen o něco málo nižší než teplota těla, hráč tedy kostku držením v ruce zahřál a roztátá 

hmota se přesunula tam, kam hráč potřeboval). A nemyslete si, že příchod průhledných kostek situaci vyřešil, ani ty se 

neubránily pokusům o podvody například závažími umístěnými pod puntíkem. Není se pak čemu divit, že proti 

upraveným kostkám v kasinech bojují například používáním pouze svých kostek a ty navíc mění pokaždé za nové, pokud 

opustí hrací stůl. 
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Samozřejmě nevěříme, že kostka z naší hry je nesymetrická záměrně. A abychom mohli vůbec tvrdit, že je nesymetrická, 

musíme to nejdříve otestovat.  

Naměřená data

Sedli jsme si, pustili si film a začali házet inkriminovanou podezřelou kostkou. Přitom jsme si zaznamenávali výsledky 

hodu. Po 850 hodech nás to přestalo bavit a ukončili jsme pokus.

Výsledkem je následující tabulka napozorovaných četností:

Počet ok na kostce 1 2 3 4 5 6

Kolikrát padlo dané číslo 152 120 158 140 132 148

Zdá se, že dvojka padá dosti málo, ale je to dostatečně málo pro zamítnutí hypotézy o spravedlivé kostce?

Teoretické rozdělení pokusu

Výsledek pokusu (jednoho hodu) je číslo 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 ok na kostce. Pokud bychom se zajímali o to, jaké má tento 

jeden pokus rozdělení, došli bychom k tomu, že má rozdělení rovnoměrné, jak už bylo řečeno v jednom z minulých 

newsletterů. 

Pokud bychom se zajímali o rozdělení toho, kolikrát padla 1, kolikrát padla 2, atd. ve více pokusech, pak se jedná o 

rozdělení multinomické, které jsme si zatím ještě nepředstavili. Nyní to napravíme.

Multinomické rozdělení

Toto rozdělení je vícerozměrné, nejedná se tedy o rozdělení jedné náhodné veličiny, ale hned více veličin zároveň. Je 

zobecněním rozdělení binomického pro více možných výsledků. Provedeme � nezávislých náhodných pokusů, kde �-tý 

výsledek má pravděpodobnost �� . Multinomické rozdělení je pak vícerozměrné rozdělení � (� je počet možných 

výsledků) náhodných veličin ��, ��, … , �� s parametry ��, ��, … , �� 	(0 < �� < 1, �� +⋯+ �� = 1), kde �� je 

počet pokusů, v nichž nastal �-tý výsledek (tedy �� +⋯+�� = �).

Přeneseno na naše hody kostkou: � je počet možných výsledků, tedy 6.  �� =
�

�
pro každý výsledek (toto platí pro 

symetrickou - spravedlivou kostku). ��, ��, … , �� je počet (četnost) padlých 1, 2, … ,6 v �  hodech.

Pro účely dalšího počítání se hodí vědět, že střední hodnota �� je ��� a rozptyl �� je ���(1 − ��).
Více o multinomickém rozdělení se můžete dozvědět například v učebnici statistiky Anděl-Základy matematické 

statistiky.
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Test hypotézy

Pro testování parametrů multinomického rozdělení se pak používá tzv. Pearsonův chí-kvadrát test dobré shody, testovou 

statistikou je

�� = ∑
(������)

�

���

�
��� .

Která má za multinomického rozdělení veličin ��, ��, … , �� přibližně (asymptoticky) chí-kvadrát rozdělení o � − 1

stupních volnosti. Znalost rozdělení testové statistiky nám umožňuje testování hypotézy. Všimněme si, že ve vzorci 

testové statistiky se porovnává očekávaná (teoretická) četnost ��� s empirickou (reálně naměřenou) četností �� . Pokud 

jsou tyto četnosti od sebe málo vzdáleny, pak bude testová statistika malá a test nezamítne hypotézu. 

Zapomněli jsme zmínit hypotézu: Nulová hypotézou je rovnost ��, ��, … , �� nějakým přesným hodnotám, alternativou 

je, že se všechny těmto hodnotám nerovnají. 

Pro náš příklad je ��:	�� = �� = ⋯ = �� =
�

�
.

Výsledek

Očekávaná (teoretická) četnost ��� =
���

�
= 141, 6� .

Vstupy potřebné pro test shrnuje následující tabulka:

Počet ok na kostce 1 2 3 4 5 6

Naměřené četnosti 152 120 158 140 132 148

Očekávané četnosti 141,66 141,66 141,66 141,66 141,66 141,66

Dosadíme do vzorce: 
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= 6,913.

Tuto hodnotu porovnáme s kritickou hodnotou chí-kvadrát rozdělení 

o 5 stupních volnosti. Tu zjistíme například pomocí 

pravděpodobnostního kalkulátoru ve STATISTICE.

Stačí tedy porovnat tyto dvě čísla: 6,913 < 11,07. Hodnota testové 

statistiky nepřekračuje danou mez, nezamítáme tedy hypotézu o 

spravedlivé kostce (mimochodem, všimli jste si, že jsme použili slovo 

„nezamítáme“ místo slova „potvrzujeme“, detailnější vysvětlení tohoto 

principu můžete najít v článku Pohádkový soudní proces). Na 

základě provedeného pokusu jsme tedy nepotvrdili, že by kostka byla 

nespravedlivá a ve hře si na ní tedy již nebudeme stěžovat.
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Postup v softwaru

Kdybychom chtěli provést test v softwaru, je postup samozřejmě opět jednodušší než ruční počítání. Data můžete mít 

buď ve formě jednotlivých výsledků pokusů (tabulka 1) nebo přímo jako četnosti jednotlivých hozených čísel (tabulka 2). 

Samotný test předpokládá jako vstup tabulku teoretických a očekávaných četností. 

Pokud máme data ve tvaru tabulky 1, pak získáme tabulku

četností pomocí následujícího postupu: Statistiky -> Základní 

statistiky/tabulky -> Tabulky  četností, po zvolení proměnné a 

kliknutí na Výpočet  získáme naměřené četnosti ve výsledkové 

tabulce. 

Abychom dostali do této tabulky i četnosti teoretické, musíme 

ještě provést úpravu tabulky alespoň na tvar tabulky 3. Tedy 

zrušíme poslední případ se součty (například přes pravé 

tlačítko a Odstranit případy) a přidáme proměnnou 

s očekávanými četnostmi (pravé tlačítko a Přidat proměnné).

Z tabulky 3 pak již můžeme spočítat test, nejprve označíme 

tabulku v sešitu STATISTICA jako aktivní vstup:

Poté již provedeme analýzu: Statistiky -> Neparametrická statistika ->

Pozorované vs. očekávané X2, zvolíme proměnné a dáme Výpočet.

Výsledek: p-hodnota rovná 0,227 říká, že hypotézu o symetrii kostky 

nezamítáme (p-hodnota je větší než hladina 0,05).

Tabulka 1

Tabulka 2

Tabulka 3




