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Analýza dat 

 Správce multilicence na 1. LF UK: 
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Analýza dat 

 Návod na instalaci: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/manualy/Dell_Statistica_desktop_DBR.pdf 
 
 Základní manuál pro zorientování (načtení dat, tvorba tabulky, grafu, uložení výsledku 

apod.) 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/StrucnyManualSTATISTICA.pdf 
 
 Základní manuál pro vyhodnocení dotazníkových šetření 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/manualy/Zakladni_vyhodnoceni_kvalit_znaku.pdf 
 
 
 

 Vzdělávací a návodné články  
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/vzdelavaci-clanky-statsoft-academy/ 
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GLM – Anova při opakovaných měřeních 



Ať už párový nebo komparativní pokus, několikanásobné měření na 
témže objektu snižuje přirozený rozptyl a výsledky jsou napadnutelné.  

 
závislé výběry: 

 - provádíme měření identických objektů 
jednou před pokusem a podruhé po pokusu 
(po léčbě, po zákroku, po zaškolení apod.) 
 
Měření stejných jedinců před léčbou a pod 
jejím vlivem 
Měření parametrů před fyzickou zátěží a po 
zátěži.  
Vstupní a závěrečný test na stejných 
studentech  
 Více měření na buňkách, které pochází ze 
stejného média (pacienta, laboratorního 
zvířete…) 
 

Párový pokus  
(Párový t-test, Wilcoxon. párový test) 

 



Závislé vzorky 
Více než 2 měření na stejné skupině 

 

n=20 n=20 ? 
n=20 

? 

(GLM – Anova při opakovaných měřeních, Friedmanova ANOVA) 

Před zákrokem   během  po intervenci 



Komparativním experiment  
rozdíl mezi dvěma skupinami 

 

n=15 n=20 ? 
(Dvouvýběrový t-test, Mann-Whitneyův test) 

 2 na sobě nezávislé skupiny : 
 Liší se typické IQ chlapců a dívek 
 Mají lidé žijící v Praze méně sourozenců než na Moravě? 
 Je chirurgická léčba úspěšnější než léčba medikamentózní? 
 Jsou studenti vyšší než studentky 

 

? 

VS 



Komparativním experiment  
rozdíl mezi více nezávislými skupinami 

 

- Existuje rozdíle mezi alespoň jednou 
skupinou? 
 

 

n=15 n=20 ? 
n=18 

? 
(ANOVA, Kruskal Wallis ANOVA) 

Podoba dat 

pro analýzu 

Za jistých okolností lze, ale nejedná se o 

jednofakt.ANOVU, resp. její neparametrickou 

alternativu 



Klasifikace 
Predikce dané skupiny (zdraví / nemocný) nebo parametru (dávka 
léčiva) 

 

 

n=122 

? 

(Logistická regrese, Klasifikační a regresní stromy, Neuronové sítě apod.) 

Y = fce ( X1,     X2,     X3,     X4…………………….Xn)   

? = -0,256 + 0,42*192 + 0,0045*103 – 0,39*155 + ….. 

? 

? 



Shlukování (Segmentace) 
 

 

 
Cílem vícerozměrných analýz je redukce vícerozměrnosti... 

 



Doporučená literatura 
 

Průvodce základními statistickými metodami 

Marie Budíková; Králová, Maroš. 

Řešené úlohy v softwaru STATISTICA (+ návod na 
aplikaci v softwaru) 

 

 

Přehled statistických metod 
zpracování dat 
Jan Hendl 



Biostatistika Karel Zvára 

Doporučená literatura 
 



Doporučené zdroje: 

Aplikační a návodné články: 
23/07/2012 StatSoft ACADEMY – typy dat pro statistická šetření 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_07_23_Typy_dat.pdf 
 
20/08/2012 StatSoft ACADEMY - kvalitativní veličiny 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_08_20_StatSoft_kvalitativni_veliciny.pdf 
 
17/09/2012 StatSoft ACADEMY – charakteristiky polohy 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_09_17_StatSoft_popisna_statistika.pdf 
 
15/10/2012 StatSoft ACADEMY - charakteristiky variability 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_10_15_StatSoft_Popisne_statistiky_-_miry_variabily.pdf 
 
12/11/2012 StatSoft ACADEMY – rozdělení náhodné veličiny 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_11_12_StatSoft_Rozdeleni_nahodne_veliciny.pdf 
 
05/03/2013 StatSoft ACADEMY – intervalový odhad 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_03_05_StatSoft_intervalovy_odhad.pdf 
 
 

 

 

 

Volně dostupné výukové zdroje shrnuje tato prezentace. 

Publikační činnost: http://www.statsoft.cz/o-firme/publikacni-cinnost/ 
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Aplikační a návodné články: 
Pohádkový soudní proces: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_12_10_StatSoft_Soudni_proces.pdf 
 
P-hodnota 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_06_26_StatSoft_Nebojte_se_p-hodnot.pdf 
 
Normalita pomocí Q-Q grafu: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_10_09_StatSoft_Jak_se_pozna_normalita_pomoci_grafu.pdf 
 
Jednovýběrový t-test 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_01_08_StatSoft_Test.pdf 
 
Anova: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_11_12_StatSoft_Analyza_rozptylu.pdf 
 
Neparametrická Anova: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_06_04_StatSoft_Neparametricka_anova.pdf 
 
 
 

Všechny články: http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/vzdelavaci-clanky-statsoft-academy/ 

Doporučené zdroje: 
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Typy a triky v softwaru STATISTICA: 
 
Vlastní grafické styly: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_07_02_StatSoft_Moznosti_vlastnich_grafickych_stylu.pdf 
 
Kouzla s grafy ve STATISTICA: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_01_08_StatSoft_Kouzla_s_grafy.pdf 
 
Vlastní menu v programu STATISTICA 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_03_05_StatSoft_Vlastni_menu_v_STATISTICA.pdf 
 
Skládaný graf: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/SkladanyGraf.pdf 
 
Sloučení bodových grafů: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/SlouceniBoduGrafu.pdf 
 
Barevné rozlišení grafu: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_01_29_StatSoft_Barevne_rozliseni_grafu.pdf 
 
Návody/Postupy: http://www.statsoft.cz/podpora/faq-technicke/ 
Archiv newsletterů: http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/ 
 
 

Doporučené zdroje: 
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Vybrané kurzy pro rozšíření znalostí: 

 
 Základní kurz statistiky I 

 
 Základní kurz statistiky II 

 
 Neparametrická statistika 

 
 Statistika v lékařství I  
 

Naše kurzy 

http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/ 

http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/5-nabizene-kurzy/zakladni-kurz-statistiky-i/
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1. Úvod a základní pojmy 
 



K čemu statistika? 



K čemu statistika? 

Statistika je vědou, která se zabývá variabilitou… 



Vzorek – VS  & Populace - ZS 

Jednotlivci Populace



Vzorek 
• Vzorek by měl být: 

o náhodný 

o reprezentativní 

 vůči populaci 

 

ZS 

 

 

VS 

 Několikanásobné vzorkování téhož objektu nepřináší ze 
statistického hlediska žádnou novou informaci. 
 Struktura výběru by měla spolehlivě reflektovat realitu. 
Nejsme schopni činit závěry o jevech, které v našem vzorku 
nejsou… 

 



Typický zástupce populace?  

Vzorek 



Vzorek určité velikosti poskytuje 
odhad reálné hodnoty s 
definovanou spolehlivostí 

Vzorek 



 

Jak data analyzujeme? 

26 



Schéma výzkumu     

Plánování (cíl a účel) 

Návrh projektu 

Provedení  

Zpracování (příprava) dat 

Statistická analýza 

Interpretace výsledků 

Závěr (publikace, realizace...) 

Statistika 



Datový soubor: 
 

Statistická jednotka & statistický znak 



Měřítka 



Měřítka 

Rozlište znak „Kraj“?  

Zařazení znaku k určitému měřítku  může záviset na účelu šetření.  



Měřítka  
•kvalitativní (kategoriální) 

hodnoty = „názvy kategorií“ – slovní znaky 

–binární 

–nominální…A, B, C 

–Ordinální… 1<2<3  

odrůda brambor, pohlaví, politická strana, vzdělání, stupeň bolesti, 
ANO/NE, jakostní třídy, klasifikace 

 

   

 

 



Měřítka  
 
•kvantitativní  (kardinální) 

–intervalové, poměrové 

–hodnoty = čísla 

 

Diskrétní 
Podíly hodnot nemají vždy smysl 
počet zákazníků 

Spojité 
Podíly hodnot mají vždy 
smysl, libovolná hodnota 
z   nějakého intervalu 
plat, výška, sport 

 
 

 Jmenujte další příklady kvalitativních a 

kvantitativních proměnných?  

(Počet porodů, rozměr výrobku, cenový index, 

doba poruchy, počet vzorků) 

 Jmenujte další příklady kvalitativních a kvantitativních proměnných? 

 Vymyslete příklady proměnných, které nabývají číselných hodnot, ale jsou kvalitativní? 

 Rozlište znak „intenzita kouření“? 



Předpoklady o datech 
Nejsou-li splněny základní předpoklady: 
 Nezávislost 
Normalita 
 Nepřítomnost vybočujících pozorování: (překlepy, kombinace text. a numerických) 

  

 
 

 

› Průměr 
› Interval spolehlivosti 
› Většina testů hypotéz 
› Regresní modely 
 
                     …mohou být zkreslené a napadnutelné. 

Potom výpočty typu: 

› Vyšší rozptyly 
› Přesnost odhadů 
› Asymetrie -> Nenormalita 
› Široké meze 
 



Popisná (deskriptivní) statistika 

– stručně, výstižně 

– číselně, graficky 

 Data stručně popsat 

 Něco z dat „vydolovat“, 

 Tvrdit něco o datech, ale  

POZOR:nezobecňovat!!!!! 

 

 

 

 

Příprava dat 

Data obsahují značný podíl nekvalitních 
údajů.  

 

– Kontrola smysluplnosti dat 

– Kontrola všech datových 
vlastností a vztahů při přebírání 
dat pro analýzu a při přípravě 
souboru 

 

– Úprava souboru 

– Překódování hodnot 

– Podmnožiny  

– atd. 



2. Popisná statistika 

Cíl: popsat konkrétní data 

–stručně, výstižně 

–číselně, graficky 

 

 Když úkolem není pouze popsat zkušební vzorek, 
ale udělat závěry týkající se celé výroby = Statistická 
indukce  

 



Kvalitativní veličiny 

Číselný popis 

 četnosti jednotlivých hodnot  (kategorií) 

 četnost absolutní –zjišťujeme kolikrát v souboru 
se vyskytuje daná obměna zkoumaného znaku 

 Četnost relativní – zjišťujeme, jak velkou část 
souboru (vyjádřeno ve zlomcích nebo 
procentech) tvoří daná obměna zkoumaného 
znaku 

 Kumulativní absolutní četnosti  

 Kumulativní relativní četnosti 

 Modus – nejčastější hodnota 

 



Grafické znázornění 
 

 sloupcový graf (histogram) 

 výsečový graf 

 

= grafické znázornění četností 
jednotlivých kategorií 

 



vs.   

Ekonom Statistik 

Zdroje: 
hwww.moje-obchody.cz/domain/moje-obchody-cz/files/sablony/statistician-icon.png 

http://gold-business.org/ 

http://scienceblogs.com/startswithabang/ 
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Koláčový graf (Pie chart) 
Zobrazuje hodnoty jako výseče v kruhu, zachycuje strukturu výběru… 

Výhody 

 Vizuálně atraktivní 

 Procenta z celku pro každou kategorii  

Nevýhody 

 Obtížné porovnat 2 soubory dat 

 Kategorie „Ostatní“ může být problém 

 Přehledný pouze pro 3 až 7 kategorií… 

 Pouze pro kategorická data 

   



Základní přístup k kategoriálním datům 

Četnosti jednotlivých hodnot  (kategorií): 

 četnost absolutní –zjišťujeme kolikrát v souboru 
se vyskytuje daná obměna zkoumaného znaku 

 četnost relativní – zjišťujeme, jak velkou část 
souboru (vyjádřeno v procentech) tvoří daná 
obměna zkoumaného znaku 

 Modus – nejčastější hodnota 

 



Základní přístup k číselným proměnným 

Míry polohy – charakterizují umístění dat 

 průměr, medián, minimum, maximum.... 

Do charakteristik polohy patří veličiny, s jejichž pomocí odhadujeme 
vhodnou střední hodnotu souboru: Průměr, medián 

 

 Průměr, medián (míry centrální tendence) - by měly charakterizovat 
typickou hodnotu pro daný datový soubor.  

 

Míry variability – Informují nás o rozptýlení hodnot souboru 
(charakterizují odlišnost dat) 

  směrodatná odchylka Sn  

 

 

 



Průměrné ceny bytu: 
•  chceme investovat do koupy bytu od 1 625 000 do 1 875 000 Kč 

 

   ceny bytových jednotek:  1 625 000  

    1 750 000  

    1 700 000  

    6 875 000 

    1 500 000 

 

Je tých 2690000 Kč reprezentativní (typická) hodnota? 

 

Vhodnější je použít jinou střední hodnotu, např. medián. 

 

1 500 000 

1 625 000  

1 700 000  

1 750 000  

6 875 000 

Kc 2690000x

1700000~ x



Použití měr centrální tendence 
 Průměr: 

– Rozdělení dat je symetrické (nemá odchylky od normality) 

– Nepoužíváme pro kategoriální data 

– Medián a průměr jsou blízko sebe 

Medián: 

– Data jsou min. v ordinálním měřítku – nominální, které lze uspořádat 
(vzdělání) 

– Použijeme když data mohou obsahovat odlehlé  nebo extrémní hodnoty 

– Rozložení dat je zešikmené 

– Chceme znát střed rozdělení 



Průměry 

Otevřete si data Ha_výnos.sta a ukažte si nastavení vah… 

› Aritmetický 

 

 



Průměry 

 Harmonický průměr je rozsah souboru vydělený 
sumou převrácených hodnot znaků.  
 Využijeme ho zejména v případě, kdy jsou znaky 
měřeny jako čas na jednotku výkonu, případně tam, 
kde počítáme průměr z poměrných čísel 

Geometrický 

 

› Harmonický 

 

Je vhodný používat tam, kde má věcný význam 
součin znaků, což je především při analýze znaků, 
které jsou odvozeny z podílu dvou veličin a tvoří 
posloupnost . 
n-tá odmocnina součinu všech hodnot =>má 
smysl jen pro kladná čísla– tempo růstu 

 linka má 3 výrobní stroje, kdy každý zpracuje polotovar za 
odlišnou dobu v sekundách. Harmonickým průměrem jsme 
vypočetli celkovou průměrnou rychlost výroby: 





Kvantily 
 n% kvantil dělí soubor uspořádaný podle velikosti na prvních n% 

hodnot a zbývajících (100-n)% 

•medián = 50% kvantil 

• dolní kvartil Q1 = hodnota taková, že čtvrtina hodnot v datech je 
menších a tři čtvrtiny jsou větší -25% kvantil 

• horní kvartil Q3 = hodnota taková, že tři čtvrtiny hodnot v 
datech jsou menšíh a čtvrtina je větší- 75% kvantil 

•Decily (obecné kvantily) -  statistická hodnota, která je získána 
členěním všech skóre sledovaného vzorku osob na deset stejných 
částí 

–10% kvantil = 1.decil 

–90% kvantil = 9.decil 

 

 
- srovnání individuálních hodnot v rámci populace 
- srovnání individuálních hodnot se stanovenými 

normami (růstové křivky u dětí atd.)  



Průměr & Rozptyl 
Známky z matematiky: 

• Student 1: 

3, 4, 3, 3, 3, 2 

• Student 2: 

2, 5, 3, 2, 4, 2 

 
Rozptýlenost hodnot kolem průměrů v původních 
jednotkách 

-1 

(výběrová) 



Míry variability 
Informují nás o rozptýlení hodnot souboru 

 Průměrná kvadratická odchylka od 
aritmetického průměru. 

 Vrací míru rozptýlenosti do měřítka původních dat 
Rozptýlenost hodnot kolem průměrů 

 Relativní velikost rozptýlenosti dat vzhledem k průměru. 
 Variabilitu dat jednoho parametru měřeného v různých  
dávkách 
 V > 50 % je znakem značné nesourodosti souboru. 
 

50% populace 

Newsletter 15/10/2012 

-1 

-1 

výběrový 

(výběrová) 

(robustní charakteristika variability) 



Jaký počet intervalů je vhodný? 
 
 
Vzorový příklad: 
V podniku je 1000 pracovníků, jejichž příjem je od 5000 do 
25 000. Navrhněte vhodný počet intervalů a formu 
intervalového rozdělení. 
 
 Počet intervalů:  k= 1+3,3log 1000    k=1+3,3*3=10,9 ~11 
 Šířka: (25 000 – 5000)/11 = 1818 kč. 
 

http://www.aristoteles.cz/matematika/funkce/logaritmicke/logaritmus-online-kalkulacka.php 

 

 Počet intervalů: 1+3,3log n  

   (Sturgesovo pravidlo) 

 

 Šířka intervalů: R / počet intervalů 

(R = Max.hodnota – Min.hodnota) 



Př.: U 71 žen byla změřena hladina hemoglobinu, získejte 
popisné údaje pro toto měření… 

 

Soubor: hladina hemoglobinu.sta   
Statistiky —> Základní statistiky/tabulky —> Tabulky četností -> Detailní výsledky -> Vel. kroku 
 Statistiky —> Základní statistiky/tabulky —> Popisné statistiky –> Detailní výsledky 



Normalita 



Ověřeni normality Ověřeni normality 



 H0: data pochází z normálního rozdělení 

 H1: data nepochází z normálního rozdělení 

 

Dostupné testy: 

–Shapiro-Wilkův test 

–Kolmogorov-Smirnovův, Lillieforsův test 

Poznámka: 

 - nemá smysl používat při příliš velkém množství dat (test pak zamítá 
normalitu i pro nepatrné a většinou nepodstatné odchylky) 

- mnohé metody předpokládající normalitu pracují při dostatečném 
množství dat  

 

Ověřeni normality 
› Vizuální ověření normality 

› Početně 



Ověřeni normality 
› Vizuální ověření normality: 

–histogram + srovnání s hustotou normálního rozdělení 

–normální pravděpodobnostní graf (Q-Q graf) 

 

› Početně: 
– Pro malé soubory: Shapiro-Wilk test 

– Pro n>30: Kolmogorov-Smirnov test 

 



osa x: kvantily spočtené 
          z dat 
osa y: kvantily normálního 
         rozdělení 

Vizuální ověření normality 
Q-Q HDP EU 15 

15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0



Vizuální ověření normality 

Jak se pozná normalita pomocí grafů? 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_10_09_StatSoft_Jak_se_pozna_normalita_p
omoci_grafu.pdf 
 
 
 
 

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


 
P  > 0,05 => H0 

P  < 0,05 => Ha (zamítáme H0) 
 
=> statisticky významné odchylky 
od normality 
 

 



BallBearing Data.sta 
  

 

 



Krabicový graf – Box Plot 



Krabicový graf – Box Plot 

QIII + 1,5IQR 

QI -1,5IQR 

Co je Winsorizovaný 
průměr? 
 
Lze postupovat při 
odstranění odlehlých 
hodnot mechanicky? 
 
Je odlehlá hodnota 
typickým jevem? QI 

QIII 



Krabicový graf – Box Plot 



 

Typy přístupů dle měřítka 
proměnné 
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Vztah mezi 2 znaky 

metody data miningu 

Vícerozměrné metody 
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Vztah mezi 2 znaky – shrnutí koeficientů: 



 

 

Kouření vs. Vzdělání:  

 

Vztah mezi dvěma znaky  

1. Vztah mezi dvěma kvalitativními znaky (Kategoriální vs. Kategoriální) 

 

Použijeme: 

 Kontingenční tabulka 

 Chí-kvadrát test 

 3D graf, kategorizovaný sloupcový graf 

 

 

 

 

 



 

 Kategorizované histogramy 

 

Vztah mezi dvěma znaky 

Typické úlohy: souvisí spolu aplikace vakcíny a přežívání laboratorních potkanů po 
experimentální nákaze? (je vakcína účinná?)  

    H0 : jevy (vakcinace a přežití) spolu nesouvisí. 



<-1; 1> Korelační koeficient 

 

Vztah mezi dvěma znaky 

Korelační koef. – Míra těsnosti závislosti mezi dvěma spojitými náhodnými 

veličinami (jinak řečeno měření síly závislosti mezi váha a výška apod. ) 

 

2. Vztah mezi dvěma kvantitativními znaky (Spojitá vs. Spojitá) 

Použijeme: 

 Bodový graf 

 Korelační koeficient 



 

a) Bodový graf 



b) Korelační koeficient 

- Jak velká je závislost mezi 2 znaky? 

Hodnota korelačního koeficientu je 

červená – korelace je významná, s 

hodnotou korelace 0,48 můžeme 

pracovat…(interpretovat ji) 

Hodnoty korelačního koeficientu v absolutní hodnotě │r│ 

 Do 0,3  - Slabá závislost 

 <0,3 až 0,8) – Střední závislost 

 Nad ≥0,8 – Silná závislost  



Podrobnější pohled na sílu závislosti v přírodních vědách: 



 

Lineární vztah mezi dvěma kvantitativními znaky 

<-1; 1> 
Korelační koeficient 
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Pearsonův korelační koef. 

Měření síly lineární závislosti mezi dvěma spojitými náhodnými veličinami… 

 

Vztah mezi dvěma kvantitativními znaky 



Pearsonův korelační koeficient – test nulovosti 

 
 

 

Test významnosti korelačního koeficientu 
H0: ρ = 0 (korelace neexistuje) proti alternativě. 

 

Jestliže je (X, Y) výběr z dvourozměrného norm. rozdělení a ρ=0, 

potom má 

    

    

 
t-rozdělení s n-2 stupni volnosti.  

 
 

2
1 2




 n
r

r
T

zamításeHtt 0)2n(  



Spearmanův pořadový korelační koeficient 

 

• Neparametrická míra statistické závislosti dvou 

proměnných 

• Použití pro alespoň ordinální veličiny 

• Výpočet pomocí pořadí hodnot 



Korelační koeficient 

Interpretace – „Čáp nosí děti“ 

 Korelace neznamená příčinnost!  



Korelační koeficient 

Interpretace – „Čáp nosí děti“ 

 Korelace neznamená příčinnost!  Y = a + b*X 
Y = 20+ 0,46*X   R2 (koef.determinace) = 0,68 => 68% 



 

3. Vztah mezi kvantitativním a kvalitativním znakem 

tlak vs. kouření 

m/g vs. původ 

 

Vztah mezi dvěma znaky 

Věk kojence vs. hmotnost 
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jednovýběrové testy 
 - Je typické IQ žáků vyšší než 100? 
 
dvouvýběrové testy – porovnání dvou nezávislých výběrů 
- Liší se typické IQ chlapců a dívek? 
- Liší se průměrná doba sledování TV u chlapců a dívek? 
 
párové testy – porovnání dvou závislých výběrů 
- Liší se využití tarifu u našich klientů před a po kampani?  
- Mají děti v osmé třídě lepší známky než v sedmé? 
- Liší se tlak u pacientů před léčbou a po léčbě? 
 
porovnání více než 2 výběrů 
- Liší se průměrné tržby v jednotlivých krajích? 
- Závisí známky dítěte na vzdělání rodičů (ZŠ, SŠ, VŠ)? 

Testy o střední hodnotě 



Ať už párový nebo komparativní pokus, několikanásobné měření na 
témže objektu snižuje přirozený rozptyl a výsledky jsou napadnutelné.  

 
závislé výběry: 

 - provádíme měření identických objektů 
jednou před pokusem a podruhé po pokusu 
(po léčbě, po zákroku, po zaškolení apod.) 
 
Měření stejných jedinců před léčbou a pod 
jejím vlivem 
Měření parametrů před fyzickou zátěží a po 
zátěži.  
Vstupní a závěrečný test na stejných 
studentech  
 Více měření na buňkách, které pochází ze 
stejného média (pacienta, laboratorního 
zvířete…) 
 

Párový pokus  
(Párový t-test, Wilcoxon. párový test) 

 



Závislé vzorky 
Více než 2 měření na stejné skupině 

 

n=20 n=20 ? 
n=20 

? 

(GLM – Anova při opakovaných měřeních, Friedmanova ANOVA) 

Před zákrokem   během  po intervenci 



Komparativním experiment  
rozdíl mezi dvěma skupinami 

 

n=15 n=20 ? 
(Dvouvýběrový t-test, Mann-Whitneyův test) 

 2 na sobě nezávislé skupiny : 
 Liší se typické IQ chlapců a dívek 
 Mají lidé žijící v Praze méně sourozenců než na Moravě? 
 Je chirurgická léčba úspěšnější než léčba medikamentózní? 
 Jsou studenti vyšší než studentky 

 

? 

VS 



Komparativním experiment  
rozdíl mezi více nezávislými skupinami 

 

- Existuje rozdíle mezi alespoň jednou 
skupinou? 
 

 

n=15 n=20 ? 
n=18 

? 
(ANOVA, Kruskal Wallis ANOVA) 

Podoba dat 

pro analýzu 

Za jistých okolností lze, ale nejedná se o 

jednofakt.ANOVU, resp. její neparametrickou 

alternativu 



 

12 pacientů bylo léčeno na stejnou chorobu, po ukončení hospitalizace 

jim byli udělány krevní testy. Závažnost klinického průběhu všech pacientů 

lze zhruba vyjádřit na základě uspořádání podle závažnosti zjištěných klinických 

příznaků do řady, jejíž členy označíme jedničkou (nejlehčí průběh) až desítkou 

(nejtěžší průběh).  

Ověřte, zda hodnota sedimentace nezávisí na klinickém průběhu 

onemocnění… 

 

Př.: soubor ESR.sta 



3. Statistická indukce 



Statistická indukce 

› Jedná se o soubor metod navržených pro situace, kdy nemáme k 
dispozici kompletní informace o všech zkoumaných jednotkách 
(pacientech, výrobcích, rostlinách…).  
› Známe pouze údaje za určitou podskupinu (náhodný výběr). 
Metody statistické indukce nám pak umožňují odpovědět na 
otázku: „Jestliže mám takováto výběrová data – co mohu říci o 
celém souboru?“. Informace o části tedy zobecňujeme na celek – 
Základní soubor.  
› Takový postup je vždy spojen s rizikem, že to, co platilo u části, 
nemusí platit u celku. Proto se jsou závěry vždy formulovány pouze 
v termínech pravděpodobnosti:  95%, 99% atd. 
 



Náhodná proměnná podrobněji 

Střední hodnota náhodné proměnné…E(X) – informuje o tom, 
jaké hodnoty náhodná veličina v průměru nabývá 

Náhodná veličina – předpis, který přiřazuje každému výsledku 
náhodného pokusu nějaké číslo. Z matematického hlediska je 
tedy náhodná vel. X reálná funkce definovaná na množině všech 
elementárních jevů. 
 

Pravděpodobnostní rozdělení – pravděpodobnost, s kterou 
náhodná proměnná nabývá určité hodnoty nebo je obsažena v 
určitých intervalech hodnot. Pravděpodobnostní chování je 
popsáno zákonem rozdělení velkých čísel. 





n

i
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1
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Diskrétní rozdělení - příklady 
Alternativní rozdělení 

–pouze hodnoty 0 (neúspěch) a 1 (úspěch) 

–parametr p=P(X=1) 

Binomické rozdělení Bi(n,p) 

       = počet úspěchů v n nezávislých pokusech 

–P(X=k)=                       pro k = 1,2,...,n 

–např. počet správně zodpovězených otázek z celkových n na testu, 
zaškrtáváme-li odpovědi náhodně 

další: Poissonovo, geometrické rozdělení.... 

 



Spojitá rozdělení 

Průměr “velmi velkého” náhodného výběru je náhodnou veličinou s 

přibližně normálním rozdělením, i když má základní soubor rozdělení 

jiné než normální. 



Spojitá rozdělení 

 
› Nejčastěji se vyskytuje 
› Mnoho jiných rozdělení se mu přibližuje 
› Dobře aproximuje řadu jiných pravděpodobnostních rozdělení  



Další příklady normálního rozdělení: 

 Tělesná výška 

 Tělesná teplota 

 Tělesná hmotnost 

 Chyby měření 

 Velikost chodidla 

 Spotřeba paliva 

 Mnoho dalších náhodných veličin má normální rozdělení 
jako důsledek centrální limitní věty. 



Pravděpodobnostní kalkulátor 

nastavíme veličiny: 
•Průměr:    180 
•Sm.Odch:   7 
 

Jaká je pravděpodobnost, že náhodně 
vybraný muž bude mít výšku menší než 
173? 



Pravděpodobnostní kalkulátor 
Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný muž bude mít výšku menší než 
173? Řešení: 

Co je hustota pravděpodobnosti?  
Co je pravděpodobnost? 



Statistické odhady 

 



Statistické odhady 

 › data = realizace náhodné veličiny X 

› chceme odhady charakteristik rozdělení X 

 (EX, var X, kvantily, ....) 

 



Interval spolehlivosti pro u při známém rozptylu: 

)96,1;96,1(
n

X
n

X
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s
tX 





Interval spolehlivosti pro u při neznámém rozptylu: 

Směrodatná chyba odhadu 

Tab. Normálního rozdělení 

Studentovo t - rozdělení 



Stanovte interval spolehlivosti pro rozpad 

krmiva? 

Stanovte minimální garantovanou životnost? 

Př.: Matrice  -životnost 

Statistiky – základní statistiky a tabulky – popisné statistiky – detailní výsledky 
– zaškrtneme směrodatná chyba průměru a meze spolehlivosti 95% -  souhrn 
statistiky 
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Testováním hypotéz chápeme vyhodnocování pravdivostní hodnoty výroků na 
základě náhodného výběru. Pomocí testování hypotéz můžeme například 
odpovědět na tyto otázky: 

 

Testování hypotéz 

 Liší se aktuální preference spotřebitelů dle 
věkových skupin/pohlaví? 

 Existují specifické charakteristiky 
zákazníků jednotlivých mobilních 
operátorů, které umožňují rozlišit 
zákazníky různých operátorů? 

 Liší se vitalita stromů napadených a 
nenapadených kůrovcem? 

 Existuje rozdíl v tržbách mezi jednotlivými 
kraji? 

 Mají studenti žijící v Praze méně 
sourozenců než ostatní studenti? 

 Je chirurgická léčba (Parkinsonovy 
choroby) lepší (úspěšnější) než léčba 
medikamentózní? 

 Je nový lék účinnější než starý? Má méně 
vedlejších účinků? 



Je nutné zformulovat dvě hypotézy: 

– nulovou hypotézu H0 (obvykle opakem toho, co chceme 
výzkumem prokázat, když zahajujeme studii a začínáme sbírat 
data) 

– alternativní hypotézu H1 (přesně vymezuje, do jaké situace se 
dostáváme, když nulová hypotéza neplatí)  

•Nulová hypotéza  H0   

–vyjadřuje nějakou rovnost, shodu... 

–např. „IQ chlapců a děvčat je stejné“ 

•Alternativní hypotéza  Ha  

– to, co chceme prokázat 

–např. „IQ chlapců je vyšší (nebo jiné) než IQ dívek“ 

 



• hladina významnosti α = pravděpodobnost 
chyby 1. druhu - nulová hypotéza ve 
skutečnosti platí, ale my ji zamítáme 

 
  Skutečnost 

Rozhodnutí H0 platí H0 neplatí, platí H1 

Nemůžeme zamítnout H0 Správné rozhodnutí Chyba II. druhu 

Zamítneme H0 Chyba I. druhu Správné rozhodnutí 
.  

Doplněk pravděpodobnosti chyby 2. druhu do jedničky (1 – b) se 
nazývá síla testu. 



P-hodnota 
 Statistický software vrací tzv. p-hodnota 

 P hodnota - dosažená hladina testu 
H0: Názor sester na další vzdělávání se dle věkových skupin neliší? 

Ha: Názor sester na další vzdělávání se dle věkových skupin od sebe 
významně liší? 

P < 0,05   = zamítáme nulovou hypotézu, test je statisticky 
významný. Prokázali jsem alternativní hypotézu (tvrzení lze 
zobecnit na ZS (Populaci) 

P > 0,05   = nezamítáme nulovou hypotézu, test je statisticky 
nevýznamný. Na konkrétním experimentálním vzorku se nám 
naše tvrzení nepodařilo prokázat.  

Pozor: nezamítnutí Ha není prokázání H0!!! 



Poznámky k testování 

•testování H0 proti H1 není symetrické 

•jestliže zamítáme H0 

→ „prokázali jsme H1 “ 

•jestliže nezamítáme  H0 

→ vlastně nic nevíme 

– „data nejsou v rozporu s  H1“, „na základě těchto dat 
nelze prokázat H1“ 



 
jednovýběrové testy 
„Je typické IQ žáků vyšší než 100?“ 
jednovýběrový t-test 
dvouvýběrové testy – porovnání dvou nezávislých výběrů 
„Liší se typické IQ chlapců a dívek?“ 
dvouvýběrový t-test, Man-Whitney test 
párové testy – porovnání dvou závislých výběrů 
„Mají děti v osmé třídě lepší známky než v sedmé?“ 
párový t-test, Wilcoxonův test 
porovnání více než 2 výběrů 
„Závisí známky dítěte na vzdělání rodičů (ZŠ, SŠ, VŠ)?“ 
analýza rozptylu ANOVA 

Testy o střední hodnotě 



Jednovýběrový t-test 
•test o střední hodnotě jednoho výběru (jedné homogenní 
skupiny) 

•předpoklady: 

–data jsou vzájemně nezávislá 

–data pocházejí z normálního rozdělení N(μ, σ2), nebo velký výběr 

 Př.: Průměrný čas trávený sportem je roven:  

12,5 hodin. 

 

–H0: μ = 12,5 hodin. 

–H1: μ ≠12,5 hodin 

 



Řešení: 



Výsledek: P >  alfa=> H0 platí 
P ≤ alfa => tak H0 zamítám 
 

H1: statisticky významný  =     
výsledek je signifikantní 



Př.: Skupina studentů měřila vzdálenost 
dvou orientačních bodů, které byly ve 

vzdálenosti přesně 100m, naměřené údaje 
jsou v tabulce OrientacniMereni.xlsx 

 

H0: µ = µ0 = 100m 
HA: µ =/= µ0 = 100m (přístroj má sys.chybu) 
 
 
 

 
 
  
  

Otestujme na Alfa=0,05 zda přístroj nemá 

systematickou chybu… 

 
 



Na 5% hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu, že průměrně naměřená 
vzdálenost je 100m. 

 

 
 

H0: µ = µ0 = 100m 
Ha: µ =/= µ0 = 100m (přístroj má sys.chybu) 
 
 P (0,042) < 0,05 => Ha   

 
 Platí Ha (H1) – test je statistiky významný = výsledek je signifikantní 



Rozlište pojem statistická a 
praktická významnost? 

 statisticky významný výsledek = skutečný efekt = výsledek klinicky důležitý ??? 

Platí Ha:                               …výsledek je signifikantní 

95% interval pro rozdíl levé a pravé (mm Hg):  

 

Ha: (0,8 – 1,1) 
 
Ha: (1,1 – 6,6 ) 
 
Ha: (9,5 – 12,5) 
 
Ha: (0,08 – 11,6) 
 
 
   
 



Př.: Otestujte hmotnostní změny 18 krys v režimu se 
zvýšenou fyzickou zátěží 

 Soubor: krysy.sta 

Newsletter 08/01/2013: 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_01_08_StatSoft_Test.pdf 

Newsletter 12/11/2012: 

http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/ 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_01_08_StatSoft_Test.pdf
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/


H0: µ = 0 

HA: µ =/= 0  

 
 
 

 
 
  
  

Př.: Otestujte hmotnostní změny 18 krys v režimu se 
zvýšenou fyzickou zátěží 

 



H0: µ = 0 
HA: µ =/= 0  
 
 
 

 
 
  
  

Na 5% hladině spolehlivosti zamítáme nulovou hypotézu… =>  režim se zátěží 

způsobí významné změny hmotnosti (úbytek).    



• Jak budeme řešit situaci, pokud bude silně narušen předpoklad 
normality a zároveň bude k dispozici malý výběr? 

 



Neparametrické testy 

Nevyžadují splnění žádných nebo skoro žádných předpokladů o 
charakteru rozdělení studovaných náhodných veličin. 

Jsou nezávislé na tvaru rozdělení ZS 

Netýkají se parametrů rozdělení (středních hodnot, rozptylů) v 
jejich tradičním smyslu. 

 

Použijeme když: 

• Data nejsou normálně rozdělena 

• Data mají ordinální charakter (některé testy vyžadují spojitost) 

• Výběry jsou malé nebo existují velké rozdíly mezi rozsahy 
výběrů 

• Chceme posílit validitu výsledků parametrických metod 

 



GLM – Anova při opakovaných měřeních 





Dvouvýběrový t-test 

 Porovnání středních hodnot dvou nezávislých výběrů 

 Předpoklady 

–data vzájemně nezávislá 

–výběry pochází z normálního rozdělení N(μ1, σ1
2) a N(μ2, σ2

2) 

–(shoda rozptylů obou výběrů, tj. σ1
2=σ2

2) 

Příklad: „Liší se typické IQ chlapců a IQ dívek?“ 

–H0: μ1 = μ2 .............. IQ se neliší 

–H1: μ1 ≠ μ2 .............. IQ se liší 

 Testová statistika T – „standardizovaný rozdíl průměrů“ 

 



Dvouvýběrový t-test 
Předpoklad shody rozptylů: 

 Pokud je rozptyl stejný, je třeba provést dvouvýběrový t-test za 
předpokladu stejných rozptylů 

 Pokud není stejný, lze obejít vhodnou volbou verze testu „Test se 
samostatnými odhady rozptylů“ 

Posouzení: 
 porovnání směrodatných odchylek 
 krabicový graf 
 testem:  

 Levenův test – použijeme v případě, pokud se data blíží k 
normálnímu rozdělení 
Brown-Forsythův test – jsou-li data velmi odchýlená od normality 

 



Endogenní deprese Neurotická deprese 

109 546 

214 844 

1818 602 

140 87 

179 794 

744 643 

108 199 

101 91 

107 105 

1547 479 

529 1296 

140 279 

http://www.euromise.org/homepage/homepage.html 

 

Soubor: Deprese.sta 

Př.:Posuzujte rozdíl remise u pacientů s depresí 

http://www.euromise.org/homepage/homepage.html


Párový t-test 

• porovnání středních hodnot dvou závislých výběrů 

• příklad: porovnání stisku pravé a levé ruky, IQ dvojčat, váha 
před dietou a po dietě.... 

• předpoklady: 

– po spárování jsou data nezávislá 

– data pochází z normálního rozdělení 

• Příklad: „Liší znalost učební látky (měřeno počtem bodů na 
testu) před a po doučování?“ 

– H0: výsledek je stejný 

– H1: výsledek po doučování je jiný (nebo lepší) 
 

H1: μ1 ≠ μ2  



Př.: vyziva.sta  
Existuje statisticky významný rozdíl v průměrném energetickém 
příjmu před a po operaci? 

 
Odhadněte 95% interval pro rozdíl mezi průměry… 
n=9 



Děkuji za pozornost. 

 

 

 

 

 

 

 

e_milos.uldrich@software.dell.com 
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