
 

 

 

 

  

V tomto článku si povíme o principu regresní analýzy, jedné 

z nejpoužívanějších statistických technik. Také si ukážeme praktický 

příklad. 

 

Úvod 

Metody regresní analýzy jsou využívány v situacích, kdy nás zajímá závislost určité kvantitativní (spojité) proměnné na 

jedné nebo více dalších kvantitativních (spojitých) proměnných, tzv. regresorech. Předem je dáno, která proměnná je 

nezávislá (vysvětlující) a která je závislá (vysvětlovaná, také se ji říká odezva). Cílem regresní analýzy je popsat tuto 

závislost pomocí vhodného (matematického) modelu.  

Podle počtu nezávisle proměnných rozlišujeme modely jednoduché regrese a vícenásobné regrese. Jednoduchá regrese 

popisuje závislost vysvětlované proměnné na jednom regresoru. Naproti tomu vícenásobná regrese řeší situaci, kde 

závisle proměnná závisí na více než jednom regresoru. Podle typu regresní funkce pak lze dále rozlišit modely lineární a 

nelineární. V tomto článku se budeme zabývat lineárními modely (tj. situacemi, kdy je regresní funkce lineární 

v parametrech). Například tedy 𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯, kde 𝑌 je závislá a 𝑋𝑖 jsou regresory. 

Existují i úlohy, kde závislou proměnnou je nějaká kategorická proměnná s určitým počtem obměn, podobně ani 

regresory nemusí být pouze spojité proměnné. O těchto úlohách (například logistické regresi) si povíme v nějakém 

příštím čísle, dnes začneme základní úlohou, která je zároveň skoro nejčastější, a to sice lineární regresí, jak už bylo 

řečeno, se spojitou odezvou i spojitými regresory. 

 

Jak s regresí začít? 

Než začnu vytvářet regresní model (zůstaňme nyní u jednoduchého regresního modelu), měl bych mít (a zpravidla mám) 

nějakou představu o vztahu sledovaných spojitých proměnných. Tuto představu si mohu udělat na základě několika 

nástrojů, kdy nejjednodušší je vizualizace proměnných na bodovém grafu proměnných vůči sobě. Vezměme si jako 

ukázku závislost ze souboru pacienti.sta a vynesme si proměnnou V1 (Výška) a V2 (Hmotnost) na bodovém grafu. 

V softwaru STATISTICA volíme Grafy->Bodové grafy->Proměnné X: V1 a Y: V2 
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Z bodového grafu se dá vyčíst jakási růstová tendence hmotnosti 

na výšce člověka. Tuto tendenci, míru těsnosti závislosti dvou 

proměnných, bychom kvantifikovali korelačním koeficientem. 

Pearsonův korelační koeficient nalezneme v záložce Statistiky -

>Základní statistiky a tabulky -> korelační matice : 

 

 

 

 

V tomto případě je hodnota tohoto korelačního koeficientu 0,49. 

Test významnosti korelačního koeficientu potvrdil, že korelační 

koeficient je významně odlišný od 0, lze hovořit o střední závislosti těchto proměnných. Předpokladům a úskalím 

korelačních technik se ale v tomto článku věnovat nechceme, pojďme zpět k regresi.  

Vizualizací měřených hodnot si uděláme představu o tvaru vzájemné závislosti závislé - vysvětlované a nezávislé veličiny. 

Z grafu hodnot souboru pacienti.sta vidíme, že nějaká závislost v datech bude, pravděpodobně to bude přímková 

závislost, tedy usuzujeme na lineární vztah obou veličin. Na základě takového úsudku sestavíme regresní model: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋 + 𝐸 

Kde 𝑌  bude hmotnost pacienta (závislá proměnná) a 𝑋 bude jeho výška (nezávislá proměnná – regresor). Parametr, 

který určuje polohu přímky, zde značíme jako 𝑏0 , směrnici přímky jako 𝑏1. 𝐸 reprezentuje náhodnou chybu modelu. 

Cílem úlohy je blíže určit funkční závislost váhy a výšky člověka a nějakým způsobem odhadnout její významnost. 

 

Odhad parametrů 

Máme tedy data a vzájemnou závislost chceme vystihnout pomocí 

přímky, nyní nastává otázka, jak nejlépe data přímkou proložit? Tedy 

jak určit parametry  𝑏0 a 𝑏1. 

Přímka nemůže pochopitelně procházet všemi body zároveň, chtěli 

bychom však takové proložení, které nějakým způsobem nejlépe 

prokládá data. Je tedy potřeba určit nějakou souhrnnou míru, která 

bude počítat, jak moc je přímka blízko bodům. Nejpoužívanější je 

„Metoda nejmenších čtverců“.  Ta určí takovou přímku, která má 

nejmenší součet druhých mocnin z rozdílu předpovědi (což je bod 

přímky příslušící hodnotě 𝑋) a opravdu naměřené hodnoty 𝑌. 

Pojďme si nyní ukázat, jak bychom odhadli parametry modelu v softwaru. Ti pozornější si již všimli, že v záhlaví výše 

uvedených grafů se zobrazují funkce již s odhadnutými parametry. Ano, odhad parametrů metodou nejmenších čtverců 

je zde proveden na pozadí. Nyní si však ukažme odhad v rámci modulu regresní analýza v produktu STATISTICA Base. 

Po načtení souboru pacienti.sta volíme v záložce 

Statistiky->Vícenásobná regrese 

Jako závislou proměnnou volíme hmotnost, nezávislou 

vyska. Klikneme dvakrát na OK, načež STATISTICA 

vypočítá odhady modelu a zobrazí základní výsledky.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_nejmen%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dtverc%C5%AF


Okno se souhrnem v horní části dialogu obsahuje následující informace:  

 Záv. prom. Toto pole obsahuje jméno závislé 

proměnné. 

 Vícenás. R je hodnota koeficientu vícerozměrné 

korelace, což je odmocnina hodnoty R2 , tzv. koeficientu 

determinace. Hodnota R2 popisuje, jaký podíl celkové 

variability v závisle proměnné se nám podařilo vysvětlit 

naším modelem. Upravené R2 má podobný význam jako 

koeficient determinace, bere však také do úvahy počet 

regresorů zahrnutých v modelu.   

 F/sv/p. Hodnota F, sv a odpovídající hladina p 

vystupují v roli celkového F-testu vztahů mezi závislou 

proměnnou a množinou nezávislých proměnných. Zde má 

následující význam: F = regresní průměr čtverců / reziduální 

průměr čtverců. 

 Poč. případů. Velikost vzorku (počet platných případů). 

 Směrodatná chyba odhadu. Tato hodnota představuje míru rozptýlení pozorovaných hodnot okolo regresní přímky. 

 Abs. člen. Pole obsahuje odhad 𝑏0 absolutního členu regresní rovnice. 

 Sm. chyba. Směrodatná chyba absolutního členu. 

 t(sv) a p. Hodnota t a odpovídající p se používají pro test hypotézy, že absolutní člen je roven 0. 

 b* koeficienty jednotlivých nezávisle proměnných jsou zobrazeny ve spodní části souhrnného okna. Tyto koeficienty 

však neodpovídají odhadům parametrů 𝑏0 a 𝑏1 z uvažovaného regresního modelu. Jedná se o odhady parametrů 

z jiného modelu, ve kterém bychom nejdříve všechny regresory standardizovali tak, aby jejich průměr byl roven 0 a 

směrodatná odchylka byla rovna 1. 𝑏∗ je pak odhad tohoto modelu. Koeficienty 𝑏∗ nám proto umožňují porovnat 

relativní vliv jednotlivých regresorů na závisle proměnnou.  

 Statisticky významné regresní koeficienty jsou zvýrazněny červenou barvou. Kritérium pro určení statistické 

významnosti (hladinu alfa) lze změnit ze standardního nastavení 0,05 v poli Alfa na zvýraznění efektů v dialogu 

Výsledky – vícerozměrná regrese.   

Tytéž výsledky ve formě přehledné tabulky získáme volbou Výpočet: výsledky regrese na záložce Základní výsledky. 

Vytvoří se dvě tabulky: První obsahuje statistiky, které jsme již viděli v souhrnném okně výsledkového dialogu. Druhá 

z nich (uvedená níže) obsahuje podrobné výsledky regrese, jako jsou koeficienty 𝑏∗ a 𝑏, jejich směrodatné chyby, 

hodnoty t statistiky a p-hodnoty příslušného testu významnosti.  Tento test vždy testuje, zda je daný parametr významně 

odlišný od nuly či nikoliv. 

 

Co nám jednotlivé údaje říkají? Především odhad 

koeficientu závislosti váhy na výšce vyšel statisticky 

významný (nenulový), takže proměnná výška má v modelu 

své opodstatnění. Významnost koeficientů je jedním 

z předpokladů, které ověřujeme v rámci verifikace 

regresního modelu. Odhadnutý model má tvar: 

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 = −66,84 + 0,845 ∙ 𝑣𝑦𝑠𝑘𝑎 + 𝐸. 

Důležitým ukazatelem vhodnosti modelu je koeficient determinace 𝑅2, který bývá někdy interpretován jako shoda 

modelu s daty. Zde je relativně nízký: 𝑅2 = 0,24. Na základě tohoto koeficientu lze říci, že variabilita vysvětlované 

proměnné (hmotnosti), je z 24% vysvětlena modelem s výškou pacienta. Upravený koeficient 𝑅2 pak slouží k porovnávání 

modelů, které se liší počtem proměnných, zde máme jen jednu proměnnou a jeden model, ke srovnávání tedy nedojde. 



Celkově bychom mohli říci, že se nám podařilo prokázat určitou závislost tělesné váhy na výšce, přičemž při nárůstu výšky 

o 10 centimetrů roste váha průměrně o 8,4 kilogramů. 

Nízký podíl vysvětlené variability naznačuje, že na váhu mají vliv nějaké další, námi neuvažované, faktory. Jedním z nich 

může být například věk apod. 

V panelu analýz si oživíme dialog Výsledky – vícenásobná regrese. Ten obsahuje tři záložky: Základní výsledky, Detailní 

výsledky a Rezidua/předpoklady/předpovědi. 

 Záložka Základní výsledky obsahuje výše komentovaný panel výsledků s odhady parametrů a dalšími údaji, které 

vám umožní rychle provést základní typy analýz bez nutnosti prodírat se křovím dalších možností na mnoha 

záložkách. 

 

 Záložka Detailní výsledky rozšiřuje počet možností ze základní záložky o další možnosti pro zkoumání 

regresních koeficientů jako je ANOVA pro otestování celkové vhodnosti modelu, kovariance koeficientů pro 

detekci multikolinearity u vícenásobné regrese apod.  

 

 

Verifikace modelu 

 

Z předchozích výstupů jsme dostali regresní rovnici: 𝑌 = −66,84 + 0,845 ∙ 𝑋.  

Zjistili jsme, že odhadnuté parametry regresního modelu jsou statisticky významné (zde nás zajímá především statistická 

významnost parametrů u nezávislých vysvětlujících proměnných, významnost u absolutního členu není nutným 

předpokladem pro kvalitní model). 

Co všechno bychom do verifikace modelu měli dále zařadit? Různé statistické publikace (podle zaměření) rozlišují 

verifikaci na statistickou, matematickou, někdy i ekonomickou (shoda modelu, resp. parametrů s ekonomickou teorií). Zde 

samozřejmě záleží na odvětví a typu úlohy. 

První část ověření předpokladů modelu už jsme provedli tím, že jsme se podívali na významnost parametrů modelu. 

Hodnota koeficientu determinace je obecně do verifikace modelu řazena, nicméně zde není žádný úzus, co je dostatečné 

a co ne. Někdy může být vysvětlení 76% variability modelem nedostatečné a v určité oblasti jsme naopak rádi, že model  

vysvětlil alespoň 40%.  

Lineární regrese má několik dalších předpokladů, které je vždy nutné ověřit pomocí vhodných diagnostických metod. 

Extrémní či odlehlé hodnoty nebo závažné porušení předpokladů mohou vážně vychýlit výsledky a častou vedou 

k chybným závěrům, do verifikace zcela určitě řadíme analýzu reziduální složky modelu.  

 

Záložka Rezidua/předpoklady/předpovědi slouží k ověřování předpokladů na základě tzv. reziduí. Dále si zde můžeme 

snadno provádět predikce na základě odhadnutého modelu. Máme zde 2 možnosti: 

 Výpočet intervalu spolehlivosti (konfidenční interval) - interval spolehlivosti pro průměrnou hodnotu odezvy. 

 Výpočet intervalu předpovědi (predikční interval) – jde o spolehlivostní interval pro individuální hodnotu odezvy. 

 



Po kliknutí na tlačítko Reziduální analýza získáme dialog pro ověření reziduí. Úhlů pohledu, ze kterých můžeme rezidua 

modelu zkoumat, je zde velké množství. V tomto článku si ukážeme to nejdůležitější, co bychom neměli opomenout.  

 

Předpoklady tohoto regresního modelu jsou: 

1) Správně specifikovaný model – tedy rovnice modelu je správně vybrána 

2) Střední hodnota chybové složky je rovna 0. 

3) Chybová složka má konstantní rozptyl (pro každé pozorování má příslušná složka vektoru 𝐸 stejný rozptyl - tzv. 

podmínka homoskedasticity). 

4) Jednotlivé složky chybového vektoru jsou nekorelované. 

5) Reziduální složka má normální rozdělení. 

Volíme kartu Bodové grafy a první tlačítko Předpovědi vs. 

rezidua. Získáme bodový graf znázorňující rezidua 

v závislosti na předpovězených hodnotách. Toto porovnání 

by nemělo ukázat žádné systematické závislosti.  

Výsledek je následující: 

 

 

Na tomto grafu lze vizuálně ověřit následující předpoklady: 

 Správně specifikovaný model – tedy jestli matematický tvar modelu je správně vybrán. 

 Chybová složka má konstantní rozptyl (pro každé pozorování má příslušná složka vektoru 𝐸 stejný rozptyl - tzv. 

podmínka homoskedasticity). 

 Jednotlivé složky chybového vektoru jsou nekorelované (jisté pravidelné závislosti mohou být vidět už i vizuálně, 

nicméně test je vhodnější ověřením). 

 

V tomto případě vypadá vše korektně, rezidua modelu jsou přibližně 

konstantně rozptýlena kolem nulové střední hodnoty. V případě, že 

bychom měli špatně specifikovaný model (závislost by nebyla 

přímková), rezidua by měla nějakou tendenci, viz obr. napravo. 

 



Na našem grafu nejsou patrné žádné systematické závislosti, takže se model zdá být v pořádku. Na obrázku níže vidíme 

ideální ilustrativní příklad správně (vlevo) a špatně (vpravo) specifikované regresní funkce: 

 

Další dvojice obrázků ilustruje porušení předpokladu homoskedasticity (obr. vpravo). 

 

Z vlastní zkušenosti však můžeme říci, že takto jednoduché to ve většině případů není. Častým problémem, který zkresluje 

vizualizaci reziduální složky, je malý počet pozorování. Detailnější povídání i s ukázkami jednotlivých problémů 

reziduálních grafů najdete v tomto článku. 

 

Předpoklad nekorelovanosti nemusíme v tomto případě 

ověřovat, jelikož se jedná o nezávislé jedince, výška a váha 

jednoho nebude záviset a výšce a váze druhého. V případě, že 

mohou být data závislá na časové složce, ověřili bychom 

nekorelovanost reziduální složky Durbin–Watsonovým testem. 

 

Dalším předpokladem, který ověříme, je normalita reziduální složky.  

 

V dialogu Reziduální analýza na kartě Základ klikneme na Normální p-

graf reziduí a zobrazme si rezidua modelu na kvantilovém grafu. 

 

 

 

Kvantilové grafy vysvětluje detailně tento článek. Průběh reziduí je v tomto 

případě řekněme na hraně. Krajní body již neleží okolo přímky, kde by 

v případě normality měly ležet. 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_09_17_StatSoft_regrese.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_10_09_StatSoft_Jak_se_pozna_normalita_pomoci_grafu.pdf


 

 

Pokud si v grafické analýze nebudete jistí, budeme 

muset ověřit normalitu testem. Klikněte na tlačítko 

Výpočet: Rezidua & předpovědi. Výstupní tabulku 

učiňme aktivním vstupem a „odstraňme“ popisné 

statistiky na konci tabulky (viz str. 8 - Možnosti 

vyhodnocení časových řad v STATISTICA). 

Normalitu ověřme ještě pomocí statistického testu. 

V záložce Grafy vybereme např. histogram, zvolíme 

proměnnou a na kartě Detaily zaškrtneme v oblasti 

Statistiky Shapiro-Wilkův test. 

Výsledek Shapiro-Wilkova testu je následující: 

Reziduum:   SW-W = 0,9831; p = 0,0149. 

Test je statisticky významný, ukazuje tedy na statisticky významné odchylky od normality v tomto vzorku. 

Podíváme-li se na histogram, tak je vidět, že rozdělení reziduí není na první pohled zcela symetrické.  

Na závěr jsme tedy došli k tomu, že předpoklad normality není 

v tomto případě splněn.  

 

Řekněme si, co to znamená. Odhady parametrů modelu a regresní 

rovnice jsou v pořádku, tam normalitu nepotřebujeme. Nicméně, 

předpoklad normality je důležitý pro určení významnosti 

regresních parametrů a pro správnost konfidenčních intervalů, 

s těmito údaji tedy nyní počítat nemůžeme. 

 

Nyní máme několik možností, co dále, buď zkusit vysvětlovat 

nějakou transformaci závislé proměnné – přeci jenom rozdělení 

reziduí je trochu sešikmené. Nebo můžeme zkusit jinou než 

přímkovou závislost. Jedním z obecných důvodů, proč rezidua 

nejsou vyhodnoceny jako normální, může bý i výskyt odlehlých hodnot.   

 

 

Závěr 

V článku jsme Vám ukázali možnosti modulu Vícenásobná regrese, kterou obsahuje již základní produkt STATISTICA 

Base.  

Vzhledem k obsáhlosti této tématiky, jsme se rozhodli ukázat opravdu pouze úvod do regresní analýzy. Možností, jak 

regresní modely vytvářet, jak se vypořádávat s nesplněním předpokladů, jak řešit další problémy jako odlehlá pozorování, 

multikolinearitu, atd., je mnohem více. Jistě není v našich silách vše ukázat komplexně v jednom článku. 

Budete si tedy muset na další články počkat, případně můžete navštívit náš odborný kurz Regresní analýza. 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_04_02_StatSoft_Casove_rady_v_softwaru_STATISTICA.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_04_02_StatSoft_Casove_rady_v_softwaru_STATISTICA.pdf
http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/5-nabizene-kurzy/kurz-regresni-analyza/

