
ozhodli jsme se pro Vás tentokrát připravit soutěž, která Vás zase po čase donutí využít software. Bude se také vázat 

k prvnímu článku v tomto newsletteru. 

Simulační studie

V článku v tomto newsletteru o intervalových odhadech je malá simulační studie (pro jistotu je výstřižek této části níže –

část v rámečku). Je zde výsledek ve formě grafu, ale není zde již návod, jak jsme toto všechno provedli v softwaru. Vašim 

úkolem tedy bude vytvořit data pro tento graf – tedy tabulku, ve které budou proměnné pro dolní, střed a horní hranici 

intervalu pro 100 náhodných výběrů. Pošlete nám prosím přesný postup, jak jste k výsledku došli. Samozřejmě existuje 

milion způsobů, jak tento výsledek vygenerovat, jak to uděláte, už je jen na Vás.

Kdo chce, může si zkusit vykreslit i inkriminovaný graf. A komu ani to ještě nebude stačit, tak si může zkusit vymyslet, jak 

v tomto grafu obarvit intervaly, které nepokrývají 0. 

Výsledný postup a výslednou tabulku nám zašlete na adresu soutez@statsoft.cz nejpozději do 25.3.2013.

Drobná simulační studie

Máte rádi simulační studie? My ano. Zkusíme si tedy úlohu intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu nasimulovat. 

Nagenerovali jsme si 100 náhodných výběrů z normovaného normálního rozdělení každý o 10 pozorováních a udělali 

pro každý tento výběr intervalový odhad 

střední hodnoty. Skutečnou střední 

hodnotu zde známe, je to 0. 

Výsledek můžete vidět na následujícím 

obrázku, každá čára přestavuje jeden 

95% interval spolehlivosti pro jeden 

výběr. Z tohoto obrázku je opět vidět 

základní princip intervalu spolehlivosti: 

přibližně 95 % intervalů by mělo 

pokrývat skutečnou střední hodnotu, na 

základě které byly data generovány (z 

obrázku je vidět, že některé intervaly 

nepřekrývají hodnotu 0, která je 

v obrázku vyznačena zeleně).
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Podmínky soutěže:

Výherce získává voucher na kurz dle vlastního výběru. Voucher je platný jeden rok od vystavení a je vázán pouze na 

jméno vylosovaného výherce. Voucher slouží jako volný vstup pro výherce na jeden z nabízených kurzů společnosti 

StatSoft. Výherce je povinen přihlásit se na jím vybraný kurz nejméně 14 dní před termínem konání vybraného kurzu. 

Podmínkou účasti je, že vybraný kurz bude otevřen a nebude plně obsazen. Voucher se nevztahuje na výcvik Six Sigma 

Green Belt.

Vyhlášení vítězů na minulou soutěžní otázku:

Děkujeme za zasílání vtípků nejen slovních, ale dokonce i kreslených. Doufáme, že jste se hledáním vtipů pobavili. 

Z účastníků soutěže jsme náhodně vylosovali výherce, kterým je paní Zdeňka Eichlerová, která získává od nás voucher 

na kurz dle vlastního výběru. Gratulujeme.




