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1. Průzkumová analýza EDA jednorozměrných dat v  

interaktivní analýze statistického programu ADSTAT© 
Experimentální data je třeba vyšetřit, zda jsou vhodná k dalšímu vyhodnocování a pro výběr 

vhodných parametrů (odhadů), které soubor dat popisují. Výběr odhadů parametrů odpovídá 

závěrům průzkumové analýzy. (Meloun, 2006) Pro analýzu je vhodné použít statistický software 

ADSTAT, který je k dispozici. ADSTAT © je produktem firmy Trilobyte Statistic Software s.r.o., s jejímž 

svolením program pro výukové účely využíváme. Interaktivní analýza výběru dat se skládá ze 3 

základních etap: 

A Průzkumová (explorativní) analýza dat (EDA) 

 Odhalení symetrie a špičatosti výběrového rozdělení 

 Indikace lokální koncentrace výběru dat 

 Nalezení vybočujících a podezřelých prvků ve výběru 

 Transformace dat 
B Ověření předpokladů o datech 

 Ověření nezávislosti  prvků výběru 

 Ověření homogenity rozdělení výběru 

 Ověření minimálního rozsahu výběru 

 Ověření normality rozdělení výběru 
C Konfirmatorní analýza dat (CDA( - odhady parametrů (polohy, rozptýlení a tvaru) 

 Klasické odhady (bodové a intervalové) z výběru 

 Robusní odhady (bodové a intervalové) z výběru 
 

Průzkumová (exploratorní) analýza dat 

Pro průzkumovou analýzu využíváme diagnostické grafy, na kterých sledujeme především rozdělení 

výběru, odlehlé hodnoty a homogenitu výběru (lokální koncentrace). Ve statistickém programu 

ADSTAT využíváme přímo nástroj záložku Explorativní analýza, která nám nabízí diagnostické grafy 

v potřebném spektru pro vyšetření statistických zvláštností dat. Pro ověření základních předpokladů 

využíváme Základní předpoklady, které nabízejí výsledky testů na nezávislost, normalitu výběru a 

další charakteristiky týkající se homogenity, rozsahu výběru. Analýza jednoho výběru nabízí paletu  

 

Obrázek 1 Menu programu ADSTAT se jednorozměrná analýza začíná průzkumovou analýzou 
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rozličných odhadů polohy, rozptýlení a tvaru, z nichž se vybírají ty, které mají statistický smysl a 

odpovídají závěrům průzkumové analýzy a ověření předpokladů o výběru. 

 

Obrázek 2 ADSTAT 

Vzorový příklad B228  

Homogenita výběru náhodně vybraných potkanů (Meloun, Militký,2006) 

Ke sledování nově zaváděného farmaka eroprilu bylo třeba vybrat reprezentativní náhodný výběr 40 

potkanů přibližně stejné hmotnosti. Vyšetřete předpoklady o výběru a sledujte především 

homogenitu výběru a symetrii výběrového rozdělení. Určete vhodné parametry výběru.  

 

Obrázek 3 V úvodní menu programu ADSTAT se zvolí blok jednorozměrná data 

Program ADSTAT otevřete poklepáním na ikonu ADSTAT, pro pohyb v jednotlivých menu programu 

využívejte kláves. Volbu Jednorozměrná data potvrďte klávesou ENTER. V programu ADSTAT najeďte 
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na položku DATA a přes klávesu F3 přepište stávající řádek na data zadané úlohy  číslo b228 (obr.4), 

dojde tak k načtení dat k úloze B228 z databáze. Pak zadejte ENTER, , dále  ESC, A (ano)  pro ukončení 

načítání dat. Analýza bude probíhat v jednotlivých krocích, které odpovídají menu v nabídce analýzy 

jednorozměrných dat (viz obr. 1): 

1. Explorativní analýza 

2. Ověření předpokladů 

3. Analýza 1 výběru  

Explorativní analýza 

V záložce metoda vyberte Exploarativní analýza, stále stále klikáte ENTER až po dosažení okénka 

volby viz obrázek 4, zde najeďte na Ne u položky Kreslit histogram: Ne a mezerníkem změňte na Ano 

(obr. 5). Dále pokračujte klikáním ENTER až k výsledkům, z nichž přes klávesu ESC vyskočte a 

pokračujte ke grafům, protokol z výsledků necháme stranou, neboť zatím nevíme, jaké odhady 

parametrů budou pro výběr dostatečně reprezentativní. Jednotlivé grafy si prohlédnete a popište. 

 

Obrázek 4 Zadávání čísla úlohy t v  ADSTAT 

  

 

Obrázek 5 Volba podmínek analýzy v ADSTAT 

Grafickou diagnostiku explorativní analýzy provedeme prozkoumáním všech  dostupných grafů. 

1. Kvantily (kvantilový graf). Tento graf vychází z pořádkové statistiky a umožňuje přehledně 

znázornit data a snadněji rozlišit tvar rozdělení, které může být symetrické, zešikmené 

k vyšším nebo vyšším hodnotám. Ke snadnější porovnání se na grafu vykreslují kvantilové 
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funkce normálního rozdělení pro klasické odhady (průměru) i robustní odhady (mediánu). 

(Osa x: pořadová pravděpodobnost Pi, osa y: pořádková statistika x(i)). Kvantilový graf je na 

obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6 Kvantilový graf symetrického rozdělení 

2. Bodový graf a krabicové grafy. Grafy na obrázku 7 vycházejí také z pořádkové statistiky x(i) 

Dva vrchní obdélníky ukazují diagramy rozptýlení (osa x: hodnoty x(i) osa y: libovolná úroveň 

např. 0). Diagramy představují jednorozměrnou projekci kvantilového grafu do osy x, ukazuje 

koncentraci dat a indikuje podezřelá a především odlehlá měření.  V druhém obdélníku je 

rozmítnutý diagram rozptýlení pro výběr symetrického (normálního) rozložení. 
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Obrázek 7 Bodové grafy a krabicové grafy 

Krabicový graf (osa x: úměrná hodnotám x, osa y: interval úměrný hodnotě n  ) je vhodným grafem 

kvantilového rozložení souboru, znázorňuje především robustní odhad polohy (mediánu) a ukazuje 

symetrii v oblasti kvartilů i u konců rozdělení a také identifikuje odlehlé hodnoty. Vrubový krabicový 

graf (spodní) je obdobou krabicového grafu, který umožňuje posoudit také interval spolehlivosti 

mediánu. 

3. Graf polosum (osa x: pořádkové statistiky x(i), osa y: Z(i)=0.5 (x(n+1)+ x(i))) Pro symetrické 

rozdělení je grafem polosum horizontální přímka určená rovnicí y = M (medián). Body oscilují 

kolem horizontální přímky a vytvářejí náhodný shluk. Asymetrické rozdělení by vykazovalo 

nenáhodný trend v oscilaci bodů. Graf je na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 Graf polosum 
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4. Graf šikmosti. Pro symetrické rozdělení můžeme u grafu šikmosti pozorovat body položené 

na přímce. Body leží těsně na přímce v případě symetrického (normálního) rozložení. U 

asymetrického rozdělení body neleží na přímce. Čím těsněji přiléhají body na přímku, tím je 

rozložení souboru symetričtější. Aktuální graf pro příklad je na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 Graf šikmosti 

 

5. Graf špičatosti.  Pro normální symetrické rozdělení je grafem horizontální přímka a body leží 

převážně na této přímce. Čím těsněji přiléhají body na přímku, tím je rozložení souboru 

symetričtější. Aktuální graf ukazuje obrázek 10. 

 

 

Obrázek 10 Graf špičatosti 
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6. Graf rozptýlení s kvantily (kvantilový graf) (Osa x: pořadová pravděpodobnost P(i), osa y: 

pořádková statistika x(i).). Čím je rozložení dat v souboru symetričtější tím jsou obě poloviny  

(horní a dolní)  symetričtější. Kvantilové rozložení dat ukazuje graf na obrázku 11. Kvartilový, 

oktilový a sedecilový obdélník napomáhá určení symetričnosti rozdělení. Odlehlé body jsou 

mimo největší obdélník. 

 

 

Obrázek 11 Graf rozptýlení s kvantily 

 

7. Histogram. Histogram je nejstarším grafem hustoty pravděpodobnosti (osa x: proměnná x, 

osa y: hustota pravděpodobnosti). Na grafu sledujeme obrys sloupcového grafu, přičemž 

třídy na ose x definují šířku sloupců a četnosti výskytu experimentálních dat v třídách určují 

výšku sloupců. Volba tříd a jejich počet ovlivňuje jednoznačně kvalitu histogramu. Pro 

přibližně symetrické rozdělení dat lze vyčíslit počet tříd vztahem L=int( n2 ), přičemž funkce 

int(x) označuje celočíselnou část čísla x (Meloun, Militký, 2006). Pro počítačové zpracování 

většinou stačí zadat počet tříd L, a zvolený program sám zvolí šířku třídy a histogram 

vymodeluje. V případě potřeby zvolení šířky třídy (intervalu) lze doporučit výpočet h ≈ 

R*0,08, přičemž R je rozpětí mezi maximální a minimální hodnotou souboru (R = max-min) 

(Zvárová, 2004). Pro sledovaný příklad vykreslil program histogram na obrázku 12. Na grafu 

jsou vykresleny obě křivky: empirická z naměřených dat a Gaussova křivka symetrického 

normálního rozdělení. Na základě porovnání obou křivek můžeme odhadnout symetrii 

experimentálních dat. 



9 
 
 

 

Obrázek 12 Histogram v programu ADSTAT 

 

8. Q-Q graf, rankitový. Kvantilově-kvantilový graf umožňuje posoudit shodu výběrového 

rozdělení prostřednictvím kvantilových funkcí, které využívají pořádkové a statistiky x(i). Při 

shodě výběrového rozdělení s teoretickým platí přibližná rovnost kvantilů – graficky 

znázorněná body přimknutými těsně k přímce (vektor přímky je 1 daný korelačním 

koeficientem). Pro porovnání rozdělení výběru s rozdělením normálním (Gaussovským) se Q-

Q graf nazývá rankitovým. Graf je na obrázku 13. 

 

9. Kruhový graf. Kruhový graf je vhodný k ověření hypotézy, že výběr pochází ze symetrického 

(nejčastěji Gaussova) rozdělení.  V shodném  případě je graf kružnicí. Odchylky od kružnice 

ukazují na jiné než symetrické rozdělení. Protáhlý elipsovitý tvar podél osy x ukazuje na 

rovnoměrné rozdělení, tvar elipsovitý uhlopříčně umístění ukazuje na symetrické rozdělení. 

Kruhový graf ke zvolenému příkladu je na obrázku 14. 
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Obrázek 13 Q-Q graf v ADSTAT 

 

 

 

Obrázek 14 Kruhový graf v ADSTAT 
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Ověření základních předpokladů 

Druhým korkem základní analýzy jednorozměrných dat je ověření předpokladů o datech. U výběru 

nás zajímá, zda je výběr dostatečně reprezentativní a vhodný k dalšímu zpracování a jaké 

charakteristiky (parametry) budou nejlépe výběr popisovat. Jedná se o předpoklady nezávislosti 

jednotlivých prvků, homogenity a normality rozdělení prvků výběru. 

U příkladu 228 jsme provedli základní grafickou diagnostiku, při které jsme zjistili dva hlavní závěry: 

 data výběru souboru patří velmi pravděpodobně do normálního (Gaussova) rozdělení, 

 ve výběru se detekují velmi slabě odlehlé body, data svou koncentrací vykazují celkem 

dobrou homogenitu. 

Základní předpoklady dat ve výběru souboru ověříme. Zvolíme menu Základní předpoklad (viz obr 15, 

poté několikrát klikneme na klávesu ENTER až k záložce Výsledky, kde si otevřeme protokol (viz obr. 

16 a 17), ze kterého vyčteme výsledky ověřování základních předpokladů. 

 

Obrázek 15 Základní předpoklady v ADSTAT 
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Obrázek 16 Výstup bloku základní předpoklady o výběru v ADSTAT 

 

Obrázek 17 Výstup bloku detekce odlehlých bodů výběru v ADSTAT 

Nezávislost dat je nezbytnou podmínkou pro jejich zpracování, závislá experimentální data nelze 

obvykle zpracovávat. Data mohou být závislá na čase, chybě měření, kontaminaci apod. a k jejich 

závislosti dochází především při nedodržení konstantních podmínek v měření. Závislost dat se 

projevuje nejčastěji vznikem konkrétního trendu mezi prvky uspořádané v časovém sledu dle měření. 

Program ADSTAT testuje data testem normality (H0: korelační koeficient autokorelace dat =0, data 

jsou nezávislá) na základě von Neumannova kritéria (Meloun, Militký, 2006, s. 67). Výsledek vidíme 

na obr. 16. Předpoklad nezávislosti přijat –data nejsou závislá (H0 nezamítnuta, vypočtená hodnota 

testovacího kritéria je menší než tabulkový kvantil). 

Předpoklad normality se ověřuje testem testu kombinace šikmosti a špičatosti výběru (test podle 

Jarqueho-Baerra), (Meloun, Militký, 2006, s. 69). Na tomto předpokladu je postavena celá standardní 

statistická analýza.  Za splněného předpokladu normality můžeme k reprezentaci výběru používat 

klasické odhady parametrů (průměr), v případě opačném se tyto parametry nesmí používat k popisu 

výběru a data je nutné podrobit transformaci nebo je popisovat robustními parametry (medián). 

Výsledek testování dat příkladu vidíme taktéž na obrázku 16. Předpoklad normality přijat je 

výsledkem testu H0: data patří do normálního rozložení). 
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Homogenita výběru znamená, že všechny prvky pocházejí ze stejného rozdělení s konstantním 

rozptylem 2. K nehomogenitě dochází zejména vlivem změny podmínek experimentu nebo změnou 

měřidel, případně chybou v měření. Nehomogenita se projevuje zejména odlehlými (vybočujícími) 

body. Tyto hodnoty se výrazně odlišují od ostatních naměřených hodnot velikostí a lze je 

identifikovat v průzkumové analýze. Odlehlé body zkreslují odhady polohy a rozptylu a mohou tak 

znehodnotit statistickou analýzu. Pokud vzniknou chybou v měření lze je odstranit. Identifikované 

odlehlé body jsou výsledkem techniky založené na předpokladu, že správná data odpovídají 

normálnímu rozložení a žádný prvek nebude mimo zvolené hradby. Ty body, které leží mimo zvolené 

hradby, se považují za odlehlé. (Meloun, Militký, 2006, s. 68) V příkladu B228 jsme viděli již při 

základní diagnostice prostřednictvím grafů slabě odlehlé 2 body. Výsledek (viz obr 17) však ukazuje, 

že v souboru nejsou odlehlé body. Soubor můžeme považovat za homogenní. (data v souboru 

vykazují potřebnou lokální koncentraci, aby byla považována za data normálního rozložení). 

Analýza jednoho výběru 

V příkladu B228 jsme již provedli základní průzkumovou analýzu dat především přes diagnostické 

grafy, dále jsme ověřili základní předpoklady. Protože data výběru jsou nezávislá, patří do normálního 

(Gaussova) rozložení a jsou dostatečně homogenní, můžeme ve statistické analýze využívat pro 

prezentaci výběru klasické odhady parametrů a v případném testování využívat parametrické testy 

(Studentovo t- testy). Základní parametry výběru získáme, zvolením menu Analýza 1 výběru viz 

obrázek 18. Přes klávesu ENTER se dostaneme až k záložce Výsledky, pod kterou si otevřeme protokol 

(viz obrázek 19). Za odhady parametru polohy v tomto případě považujeme průměr, parametrem 

variability výběru  jeho výběrová směrodatná odchylka, dalšími užitečnými parametry pro popis 

výběru je rozptyl a 95% interval spolehlivosti. Parametry špičatosti a šikmosti jsou parametry tvaru 

(histogramu) výběru. Na jejich hodnotách lze pozorovat symetrii a normalitu. U normálního 

symetrického (Gaussova) rozdělení je šikmost 0ˆ
1 g a špičatost 3ˆ

2 g . (Meloun, Militký, 2006, s. 

69). Parametry zkoumaného výběru se hodnotám špičatosti a šikmosti normálního rozložení velice 

blíží g1=0,1938 a g2=2,331. I z těchto parametrů můžeme usuzovat, že rozdělení dat ve sledovaném 

souboru je normální, symetrické. 

 

Obrázek 18 Analýza 1 výběru v ADSTAT 
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Obrázek 19 Protokol analýzy jednoho  výběru jednorozměrných dat  v ADSTAT 

Vzorový příklad B204  

Kontrola obsahu ergosterinu v kalciferonu (Meloun, Militký,2006, s.75) 

Vitamin D je vlastně chemický hormon, který se vytváří v těle, takže na rozdíl od ostatních vitamínů 

se nedostává do těla jen zvenčí. Vitamin D se v těle vytváří působením ultrafialového záření ze 

slunečního světla, a vzniká ve dvou chemických sloučeninách. První vzniká z cholesterolu a jde o tzv. 

cholekalciferol, neboli vitamin D3. Tento vitamin ovšem nalezneme také v rybím tuku a v oleji z 

rybích jater, protože ryby svůj přebytek vitaminu D skladují právě zde. Druhou sloučeninou je 

ergokalciferol, který vzniká z ergosterinu, a je označován jako provitamin D2. Obě tyto složky však 

musí projít složitou přeměnou v játrech a poté i v ledvinách, kde se vytvoří vlastní vitamin D – 

kalcitriol. Při chemické výrobě kalciferonu, se také sleduje přítomnost ergosterinu. Metodou 

průzkumové analýzy dat vyšetřete, zda jsou splněny požadavky na náhodný výběr. Naměřené 

hodnoty jsou hodnoty obsahu  ergosterinu. Určete typ rozdělení. Které diagnostiky indikují vybočující 

body? Jaké odhady parametrů reprezentují tento soubor? 

Průzkumová analýza prostřednictvím grafické diagnostiky 

a. Symetrie rozdělení 

b. Lokální koncentrace a rozdělení 

c. Nalezení vybočujících hodnot 

 

Symetrie rozdělení 

V následující fázi úlohy využijeme exploratorní analýzu pro odhalení stupně symetrie a špičatost 

rozdělení. Můžeme použít diagnostiky: 

1. Kvantilový graf (obrázek 20): Je patrný velký rozdíl mezi symetrickým Gaussovým a 

empirickým rozdělením. Tvar křivky je zde charakteristický pro asymetrické, silně sešikmené 

(k vyšším hodnotám) rozdělení. 

2. Diagram rozptýlení a rozmítnutý diagram (obrázek 21): diagram ukazuje odlehlé body v horní 

části, data se jeví jako nehomogenní. 

3. Vrubový krabicový graf (obrázek 21): v horní části grafu (levé) je detekováno 6 odlehlých 

bodů, krabici rozděluje medián na dvě části. 
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4. Graf polosum (obrázek 22): graf indikuje velkou část bodů jako vybočující ze symetrického 

rozdělení. Body, které leží na mediánové rovnoběžce s osou x patří do normálního rozdělení, 

ostatní ne. 

5. Graf symetrie (obrázek 23): graf ukazuje velké množství bodů nepatřících do normálního 

symetrického rozložení. 

6. Graf špičatosti (obrázek 24): většina bodů neleží na rovnoběžce s osou x, která signalizuje 

symetrické rozdělení, proto jde o rozdělení asymetrické. 

7. Q-Q Graf (obrázek 25): většina bodů neleží na přímce, jde o asymetrické rozdělení. 

8. Graf rozptýlení s kvantily (obrázek 26): asymetrie kvantilových obdélníků dokazuje silně 

asymetrické rozdělení. 

9. Odhad hustoty – histogram (obrázek 27): ve srovnání s Gaussovým rozdělením je patrné silné 

sešikmení k vyšším hodnotám. Empirické hodnoty nelze proložit Gaussovou křivkou. 

10. Kruhový graf (obrázek 28): tvar elipsy dokazuje silně asymetrické rozdělení sešikmené 

k vyšším hodnotám. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 20 ADSTAT Kvantilový graf 
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Obrázek 21 ADSTAT Bodové  a krabicové grafy 

 

 

Obrázek 22 ADSTAT Graf polosum 
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Obrázek 23 ADSTAT Graf symetrie 

 

 

Obrázek 24 ADSTAT Graf špičatosti 
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Obrázek 25 ADSTAT Q-Q kvantil-kvantilový graf 

 

 

Obrázek 26 GRAF rozptýlení s kvantily 
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Obrázek 27 ADSTAT Graf odhadu hustoty pravděpodobnosti rozdělení 

 

 

Obrázek 28 ADSTAT Kruhový graf 
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Ověření předpokladů o datech 

a. Ověření normality rozdělení: předpoklad normality zamítnut (obr. 29) 

b. Ověření nezávislosti prvků ve výběru: předpoklad nezávislosti přijat, prvky ve výběru  jsou 

nezávislé (obr. 29) 

c. Ověření homogenity rozdělení výběru: homogenita výběru je narušena odlehlými body viz 

obr. 30, které silně zkreslují odhady polohy a rozptylu (odchylky), odhad průměru je 0.459 a 

odhad směrodatné odchylky je 0.797, vysoká hodnota odchylky směrem k hodnotě průměru 

svědčí o nehomogenitě, je dokonce vyšší než hodnota průměru. 

d. Určení minimálního rozsahu výběru: dle úvahy o hodnotě chyby směrodatné odchylky lze 

určit minimální velikost výběru viz obrázek 30 (stávající počet dat je 44). 

 

 
Obrázek 29 ADSTAT Výsledky testu normality a testu nezávislosti 

 

Obrázek 30 ADSTAT Výsledky minimální velikosti výběru a detekce odlehlých bodů 

 

Pro zkoumaný výběr nelze použít klasické odhady parametrů, rozdělení výběru se odlišuje od 

normálního rozdělení vykazuje spíše exponenciální rozdělení, pokud je však data třeba vyhodnotit  

při za podmínky splněného předpokladu nezávislosti musí se transformovat. Prostá mocniná 

transformace vede ke stabilizaci rozptylu, rozdělení převede na  symetrické a Box-Coxova 
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transformace převede data do normálního rozdělení. Po transformaci lze používat pro prezentaci 

výběru transformované klasické odhady polohy  Rx (transformovaný průměr). 

Transformace dat 

Pokud jsou hodnoty v souboru nezávislé, vykazují jiné než normální rozdělení  a  je nutné dále s nimi 

pracovat je možné provést transformaci dat. Transformace probíhá ve 3 krocích: 1. mocniná  

transformace rozdělení zesymetričtí, 2. Box-Coxova transformace přiblíží rozdělení k normálnímu 

vzhledem ke špičatosti a šikmosti, 3. zpětná transformace (retransformace) nalezne vhodné 

retransformované parametry původních dat. 

 

Obrázek 31 ADSTAT Mocniná transformace 

V záložce Metoda, otevřeme Mocninou transformaci a pomocí klávesy ENTER se dostaneme 

k výsledkům. Rentransformované výsledky původních dat jsou    143.0Rx ; 209,02 Rs . 
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Obrázek 32 ADSTAT Protokol analýzy jednoho výběru jednorozměrných dat 

Pokud porovnáme původní klasické odhady parametrů z analýzy jednoho výběru, můžeme 

pozorovat, že hodnota retransformované se blíží hodnotám robustním odhadům parametrů. Pokud 

data vykazují asymetrii a nepatří do normálního rozdělení je nutné, pokud neprovádíme 

transformaci, popisovat výběr robustními odhady parametrů! 

Závěr: Výběr pochází z exponenciálního rozdělení, a proto nejlepší odhad střední hodnoty získáme 

transformací dat, a to 1459.0Rx ; 209,02 Rs .  95% interval spolehlivosti bude < 0.102;0.1901>. 



23 
 
 

 

Statistická analýza jednorozměrných dat 

Účelem statistické analýza jednorozměrných dat je stanovení typu rozdělení, odhad jeho parametrů a 

statistické testování. 

Bodový odhad parametrů polohy 

Momentové míry polohy a rozptýlení: Momentové míry polohy zahrnují různé druhy průměrů, 

pomocí kterých můžeme charakterizovat centrální tendenci dat. Momentové míry polohy se vyčíslují 

ze všech prvků výběru. Pro nezávislá měření, u kterých hodnoty vykazují konstantní rozptyl a tím 

normální rozdělení, je základní momentovou charakteristikou aritmetický průměr. Míry rozptýlení 

(variability) charakterizují proměnlivost výběru v absolutní velikosti nebo v procentech. Základními 

charakteristikami je rozptyl a směrodatná odchylka, dále se využívá variační koeficient relativní 

směrodatná odchylka. 

Míry tvaru: Charakteristiky tvaru poskytují informace o tvaru rozdělení. Základními charakteristikami 

je šikmost a špičatost. Více Zvárová (2006), Meloun, Militký (2006), Cyhelský, Souček (2010) 

Kvantilové a robustní míry polohy a rozptýlení 

Kvantilové a robustní charakteristiky jsou méně citlivé na odlehlé hodnoty než momentové. Tyto 

charakteristiky vycházejí z pořádkových statistik X(i) a patří do nich modus a kvantily (kvartily, decily, 

percentily).  

Intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení 

Intervalový odhad představuje interval, ve kterém se bude se zadanou pravděpodobností či 

statistickou jistotou (1-α) nacházet skutečná hodnota daného parametru Q. Interval parametru 

odhadujeme dvěma číselnými hodnotami LD a LH, které tvoří dolní a horní meze intervalu. Interval 

spolehlivosti (referenční interval) pokryje parametr Q s předem zvolenou pravděpodobnosti P nebo 

nejistotou P = (1-α), kde α je zvolenou hladinou významnosti. Pro konstrukci intervalu spolehlivosti 

pak platí: 

1. Čím je rozsah výběru ( n = počet prvků) větší, tím je interval spolehlivosti užší, 

2. Čím je odhad přesnější (čím má menší rozptyl), tím je interval spolehlivosti přesnější. 

3. Čím je vyšší statistická jistota (nižší nejistota) tím je interval širší.  

Pokud budeme pracovat s 95% intervalem spolehlivosti  pak platí, že: „ S 95% statistickou jistotou 

tvrdíme, že neznámá pravda µ leží v intervalu <LD; LH>”. 

Vzhledem k faktu, že většina biologických hodnot patří do normálního Gaussova rozložení, 95% 

interval spolehlivosti pak označuje fyziologické hodnoty. Tyto intervaly se označují jako referenční 

intervaly a jsou to intervaly spolehlivosti pro průměr, u nichž platí 
n

zx


  kde z je kritická 

hodnota standardizovaného rozdělení pro koeficient spolehlivosti P = 0,95 (tj. pro hladinu 

významnosti α = 0,05)  Pro tento koeficient spolehlivosti a  pro n>100 je z = 1,96. Intervalový odhad 
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populační pravděpodobnosti, kde náhodný výběr je o rozsahu n a sledovaná vlastnost má 

pravděpodobnost (četnost) výskytu p= r / n (procento výskytu dané vlastnosti) vychází ze statistické 

teorie, že pokud je n > 100 a p není příliš malé, pak relativní četnost výskytu vlastnosti má normální 

rozdělení s průměrem rovným pravděpodobnosti výskytu v celé populaci ( )a směrodatnou 

odchylkou n/)1(   . 95 % interval spolehlivosti pro populační pravděpodobnost (kde   

nahradíme p) bude mít meze: nppp /)1(96.1  ( Zvárová, 2006, s. 104) 

Analýza malých výběrů 

V některých případech náročného získávání vzorků a obtížnější realizace měření máme k dispozici 

pouze  malý počet hodnot. Tyto výběry jsou pak zatíženy značnou mírou nejistoty, nicméně i pro 

jejich základní analýzu existují postupy. Existují postupy pro zvlášť malé výběry a pro malé výběry 

(Meloun, Militký,2006, s. 153). Na příkladu B301 ukážeme Hornův postup. 

Vzorová úloha B301 analýza malého výběru (Meloun, Militký, 2006, s. 162) 

Ve výběrovém souboru hodnot haptoglobinu v lidském krevním séru máme pouze 8 hodnot. Pro 

analýzu malého souboru je vhodné využít Hornův postup pro malé výběry (4 <n <20).  

1. Seřadíme hodnoty do pořádkové statistiky. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

x(i) 0.15 0.49 1.07 1.27 1.82 1.98 3.32 3.79 

 

2. Vyčíslíme hloubku pivotu pro n=8 (sudé) 

2

1
2

1

int






n

H      H=int(2.75)=2 

3. Určíme dolní pivot x(D) a horní pivot x(H) 

Dolní pivot x(D) = x(H)    x(2)=0,49 

Horní pivot x(H) = x(n+1-H))    x(7) =3.32 

4. Výpočet pivotové polosumy   

2

HD
L

xx
P




    
  PL=1.905 

Pivotová polosuma je odhadem parametru polohy. 

 

5. Výpočet pivotového rozpětí 

 RL=xH-xD           RL=3.32-0.49=2.83   
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6. Výpočet 95% interval spolehlivosti střední hodnoty µ  

PL - RL t L,1-α/2(n) ≤  µ  ≤ PL+ RL t L,1-α/2(n) 

Při  t L,1-α/2(n) =0.564  (tabulková hodnota kvantilového rozdělení náhodné veličiny) 

)(2 DH

HD

L

L
L

xx

xx

R

P
T




 , která má přibližně symetrické rozdělení)  je výpočet intervalu takto: 

1.905-2.83*0.564 ≤  µ  ≤ 1.905-2.83*0.564; 0.31≤  µ  ≤ 3.50 

7.  Závěr  

Bodový odhad míry polohy je 1.91, míry rozptýlení 2.83 a intervalový odhad míry polohy je 

0.31≤  µ  ≤ 3.50. 

Pro další analýzu můžeme také využít analýzu jednorozměrných dat v programu ADSTAT. 

Z průzkumové analýzy a ověření předpokladů normality a nezávislosti vyplývá, že výběr 

pochází ze symetrického, normálního rozdělení, prvky jsou nezávislé a ve výběru nebyly 

indikovány odlehlé body viz obrázek 42. Ostatní výsledky pro porovnání jsou na obrázcích 

43-44. Lze porovnávat přesnost vypočtených parametrům podle Hornova postupu pro malé 

výběry a vypočtené klasické i robustní odhady parametry.  

 

Obrázek 33 ADSTAT výsledky ověření předpokladů 
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Obrázek 34 ADSTAT výsledky Box-Cox transformace 

 

Obrázek 35 ADSTAT výsledky odhady parametrů 

 

Obrázek 36 ADSTAT  výsledky robustní odhady parametrů 
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Analýza velkých výběrů  

Vzorová úloha B225 analýza velkého výběru (Meloun, Militký, 2006, s. 160) 

Určete rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Vyšetřete tvar rozdělení. Jsou ve 

výběru odlehlé body? Jaká je střední hodnota a míra rozptýlení uvedeného výběru? Data jsou 

k dispozici k načtením pod příkladem B225 v programu ADSTAT. 

1. Průzkumová analýza 

Z grafických diagnostik uvedeme pouze 4 nejdůležitější, grafy na obrázcích 33, 34, 35 a 36 

vidíme, že rozdělení výběru je asymetrické a silně sešikmené. V horní části pořádkových 

statistik lze identifikovat 3 až 5 podezřelých bodů, 3 z nich se jeví jako odlehlé. 

 

Obrázek 37 ADSTAT Kvantilový graf 

 

Obrázek 38 ADSTAT Diagramy rozptýlení a krabicové grafy (bodové grafy) 
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Obrázek 39 ADSTAT Graf hustoty pravděpodobnosti (histogram) 

 

Obrázek 40 ADSTAT Graf rozptýlení s kvantily 

1. Průzkumová analýza 

2. Ověření základních předpokladů o výběru 

Byl potvrzen předpoklad nezávislosti (hodnota testovacího kritéria je nižší než tabulkový 

kvantil), ale předpoklad normality byl zamítnut (hodnota testovacího kritéria je větší totiž 

než tabulkový kvantil). Data nejsou homogenní, 17. pořádková statistika je detekována jako 

odlehlá. Hodnotu nelze vyloučit, neboť bychom mohly ztratit důležitou biochemickou 

informaci. Výsledky testů předpokladů a detekce jsou na obrázku 37 a 38. 
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Obrázek 41 ADSTAT výsledky testů 

 

Obrázek 42 ADSTAT detekce odlehlých bodů 

3. Mocniná transformace 

Provedená prostá mocninná transformace nabízí hodnotu opraveného průměru 
11.91.350  molxR    zatímco Box-Coxova transformace 

11.17.362  molxR  s odhadem 

šikmosti  g1=0.81 a špičatosti g2 = 3.38, což je bližší parametrům normálního rozdělení viz 

obrázek 39 až 41. 
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Obrázek 43 ADSTAT výsledky transformace 

 

Obrázek 44 ADSTAT výsledky klasických odhadů parametrů 

 

Obrázek 45 ADSTAT Obrázek 41 Výsledky robustních odhadů parametrů 
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4. Odhady polohy, rozptylu a tvaru rozdělení 

Rozdělení dat vykazuje mírné zešikmení. Výběr obsahuje jeden výrazný odlehlý bod. 

Mocniná transformace selhává, Box-Coxova transformace zlepšuje parametry šikmosti a 

špičatosti a je robustní vůči odlehlé hodnotě. 

Statistické testování 

Pro statistické testování platí obecný postup, je však nutné před započetím testování 

podrobit data základní průzkumové analýze. Nelze začít testovat bez prověření výběrových 

souborů, pro testování a interpretaci výsledků je nutné prověřit základní předpoklady a 

případně data transformovat. Základní parametrické testy (Studentovy t-testy) lze použít 

pouze u dat, která vykazují symetrické normální rozdělení a jsou  nezávislé (závislá data 

obecně jsou nepoužitelná). Pro započetí testování a zvolení nulové hypotézy je vždy nutno 

vycházet z výzkumných otázek, které nás vedou k pracovním hypotézám. Nulové hypotézy 

vycházejí z možnosti statistického testování, typu dat a zvolené testační statistiky. 

Postup testování statistické hypotézy 

1. Formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy HA . 

2. Volba hladiny významnosti. 

3. Volba testační statistiky. 

4. Určení kritického oboru testovací statistiky (tabulkové čili kritické hodnoty). 

5. Vyčíslení statistiky. 

6. Rozhodnutí, zda: 

a.  H0 zamítnout a přijmout HA, jestliže testační statistika padne do kritického oboru 

(hodnota vypočítaná je větší než kritická tabulková hodnota), 

b. H0 nezamítnout, jestliže testační statistika nepadne do kritického oboru (hodnota 

vypočítaná je menší než kritická tabulková hodnota). 

Tento způsob rozhodování je implementován v systému ADSTAT. Jiné statistické softwary operují 

s vypočítanou hladinou významnosti p (p value). 

Je nutné si uvědomit, že výsledek testování neznamená 100% statistickou jistotu, při zamítnutí H0 

neznamená, že testovaná nulová hypotéza neplatí, ale v její platnost objektivně nevěříme. 

Nezamítneme-li hypotézu H0, tak proto, že výsledek testu objektivně neukazuje výraznou neshodu 

(statisticky významnou) mezi skutečností a testovanou hypotézou. Zvolená hladina významnosti α 

nám dává nejistotu v níž se pohybujeme  a která připouští ve své hodnotě chybné rozhodnutí, které 

může být dvojího typu: 

 α určuje velikost velikost chyby I. druhu, tj. nesprávného zamítnutí správné nulové hypotézy 
H0 

 ß představuje velikost chyby II. typu, jestliže H0 nezamítneme, ale ona ve skutečnosti neplatí. 

Více např. Zvárová (2004, s113-114), Meloun, Militký (2006, s. 154-155) 

Testy střední hodnoty (testy správnosti) 
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 Interval spolehlivosti (nejčastěji 95% nebo také 99% podle zvolené α, obecně tedy  

100(1-α)%). 

 Studentův t-test  s rozhodnutím o platnosti H0 na základě porovnání hodnoty testační 

statistiky a kritické tabulkové hodnoty (kvantily). 

Vzorová úloha B323 Test správnosti účinné látky v Platidiamu 

Spektrograficky byl stanoven obsah účinné látky u protinádorových injekcí Platidiam. Byl připraven 

roztok, který obsahoval 10 mg účinné látky a byl měřen 12x. Určete, zda byl obsah látky stanoven 

správně. 

V programu ADSTAT  zadejte data B223, proveďte exploratorní analýzu, analýzu základních 

předpokladů a z výsledků analýzy jednoho výběru určete intervalové odhady, rozhodněte, zda patří 

hodnota 10 mg do intervalu spolehlivosti naměřených hodnot. 

Řešení: z exploratorní analýzy dat vyplývá symetrie, u výběru byl potvrzen předpoklad normality, 

nezávislosti, odlehlé body nebyli identifkovány. Data považujeme za homogenní, normálního 

rozložení. 

 

Obrázek 46 Výsledky odhadů parametrů v  ADSTAT 

Z výsledků analýzy 1 výběru zjišťujeme, že hodnota 10 mg, patří do intervalového odhadu průměru i 

mediánu. Z výpočtu podle Horna zjistíme intervalový odhad <9.992;10,108>, do tohoto intervalu 

hodnota 10mg také patří. Odpověď: obsah látky v roztoku byl stanoven správně. 



33 
 
 

Testy shody středních hodnot (testy shodnosti) 

Tyto testy se používají pro porovnání dvou výběrů velmi často v případech: 

 Porovnání naměřených výsledků dvěma metodami nebo 2x stejnou metodou u jedné skupiny 

pacientů pro ověření správnosti. 

 Hodnocení rozdílů naměřených hodnot u dvou vzorků pocházejících z různých skupin léků 

nebo pacientů. 

 Hodnocení efektu léčby u stejného vzorku pacientů hodnotami naměřenými před a po léčbě 

(párový test)nebo efektu změny u materiálů i třeba léků, případně slouží pro validaci metod. 

Postup testu shodnosti středních hodnot dvou souborů (Meloun, Militký, 2006, s. 156) 

1. Ověření normálního rozdělení obou souborů: testy normality, statistické diagnostiky 

k ověření předpokladů. 

2. Test shodnosti rozptylů: 

a. Klasický Fisherův-Snedecororův F-test pro nezávislé a normální soubory. 

b. Modifikovaný Fisherův-Snedecororův F-test pro nezávislé soubory, jejichž parametry 

(špičatost) neodpovídá normálnímu rozložení. 

c. Robustní test jackknife FJ jestliže jsou v datech odlehlé hodnoty.  

3. Testy shody středních hodnot dvou souborů: 

a. Klasický Studentův t-test T1 pro homoskedasticitu (stejné rozptyly). 

b. Klasický Studentův t-test T2 pro heteroskedasticitu (rozdílné rozptyly). 

c. Modifikovaný Studentův t-test T3 pro výběry odchýlené od normálního rozdělení 

d. Robustní test jackknife polohy T4 pro homoskedasticitu pro soubory, jejichž data 

nevykazují normálního rozložení. 

e. Robustní test jackknife polohy T4 pro heteroskedasticitu, jejichž data nevykazují 

nepatřící do normálního rozložení. 

V uvedeném postupu lze se nabízí testy vhodné i pro data nevykazující normální Gaussovo rozložení, 

někteří autoři pro tyto případy doporučují tzv. neparametrické testy např. Zvárová (2004, s. 142-152), 

tyto testy jsou často součástí různých statistických software např. STATISTICA© ©. 

Vzorová úloha P332 (Meloun, Militký, 2006 s. ) 

Rozdíl mezi gravimetrickým a titračním stanovením P2O5 v kostní dřeni – k obsahu oxidu fosforečného 

v kostní dření (jeden z důležitých parametrů charakteristiky kostní dřeně) se používají dvě metody. 

Zajímá nás, zda je rozdíl mezi těmito metodami, zda je rozdíl mezi naměřenými hodnotami 

významný. Tento příklad má v databázi ADSTAT data pod číslem P332ab. Při zadání P332ab se načtou 

data obou sloupců (obou výběrů) v prvním řádku vidíme počet hodnot (obr. 46) 
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Obrázek 47 ADSTAT Načtená data úlohy P332ab 

1. Data každého souboru zvlášť však nejdříve podrobíme průzkumové analýze, je třeba zjisti, 

zda oba výběry pocházejí z normálního rozdělení, jsou nezávislá a neobsahují odlehlé body. 

Načteme tedy data P332a, která testujeme na normalitu, pak načteme P332b a data také 

testujeme na normalitu. Řešení je vhodné doplnit několika diagnostickými grafy, histogramy i 

srovnáním krabicových  grafů obou skupin. 

Závěr: Data obou souborů pocházejí z normálního rozložení, soubory jsou nezávislé a neobsahují 

odlehlé body. 

2. Provedeme klasický F-test vzhledem k prokázané normalitě data obou výběrů. Zvolíme 

záložku Porovnání 2 výběrů viz obr. 47 a nalezneme ve výsledcích výsledek vybraného testu 

viz obr. 48. 

3. Provedeme klasický Studentův t-test pro shodnost rozptylů (homoskedasticitu). Výsledek 

testu vidíme na obr. 49. Testujeme H0: průměry hodnot dvou výběrů jsou shodné (rozdíl je 0), 

HA: průměry hodnotu obou souborů jsou rozdílné (rozdíl není 0) 

 

Obrázek 48 ADSTAT Výběr položky porovnání dvou výběrů 
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Obrázek 49 ADSTAT Výsledek F-testu 

 

Obrázek 50 ADSTAT výsledek t-testu 

Závěr: t-testem pro shodné rozptyly jsme zamítli H0 o shodnosti průměrů. Rozdíly mezi středními 

hodnotami souborů jsou významné. Výsledek interpretuje rozdílnost použitých metod. Použití dvou 

různých metod měření vede k rozdílným výsledkům. 

Vzorová úloha B318 (Meloun, Militký, 2006 s. 171) 

Použijte test shodnosti  pro porovnání biologického a polarografického stanovení inzulínu. Na hladině 

významnosti porovnejte výsledky vzorků v 1. skupině a ve 2. Skupině a posuďte, zda obě metody 

vedou ke stejným závěrům. 

1. Data každého souboru vyhodnotíme zvlášť průzkumovou analýzou, je třeba zjisti, zda oba 

výběry pocházejí z normálního rozdělení, jsou nezávislá a neobsahují odlehlé body. Načteme 

tedy data B318a, data vyhodnotíme, pak načteme B318b a data také vyhodnotíme. Řešení je 

vhodné doplnit několika diagnostickými grafy, histogramy i srovnáním  krabicových  grafů 

obou skupin. 

Závěr: Data obou souborů pocházejí z normálního rozložení, soubory jsou nezávislé a neobsahují 

odlehlé body. 

2. Provedeme klasický F-test vzhledem k prokázané normalitě data obou výběrů. Zvolíme 

záložku Porovnání 2 výběrů viz obr. 47 a nalezneme ve výsledcích výsledek vybraného testu 
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viz obr. 50. Výsledek testu ukazuje na rozdílnost rozptylů, proto v dalším testování musíme 

počítat s heteroskedasticitou. 

 

Obrázek 51 ADTAT výsledky F-testu 

3. Provedeme klasický Studentův t-test pro rozdílnost rozptylů (heteroskedasticita). Výsledek 

testu vidíme na obr. 51 Testujeme H0: průměry hodnot dvou výběrů jsou shodné (rozdíl je 0), 

HA: průměry hodnot obou souborů jsou rozdílné (rozdíl není 0). 

 

 

Obrázek 52 ADSTAT výsledek t-testu 

Závěr: t-testem pro rozdílné rozptyly jsme nezamítli H0 o shodnosti průměrů. Přijímáme H0: Rozdíly 

mezi středními hodnotami souborů jsou shodné. Výsledek interpretuje jako shodnost výsledků 

použitých metod. Použití dvou různých metod měření nevede k rozdílným výsledkům. 

Vzorová úloha B317 (Meloun, Militký, 2006 s.171) 

Použijte párový t-test pro prokázání shodnosti měření (validizace) dvěma metodami obsahu 

penicilinu v krvi po podání léku. Zjistěte, zda obě metody přináší stejné výsledky. U obou souboru 
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proveďte průzkumovou analýzu, ověřte základní předpoklady, dále pak testujte H0: soubory jsou 

shodné, rozdíl jejich hodnot je 0. Testujte na hladině významnosti 5 %. 

Výsledek testování H0: rozdíl v hodnotách je (hodnoty jsou shodné) proti HA: rozdíl v hodnotách je 

významný vidíme na obr. 52  

 

Obrázek 53ADSTAT výsledek párového t-testu 

Závěr:  u obou souborů byly ověřeny  základní předpoklad, oba vykazují Gaussovo rozložení. Párovým 

t-testem se nezamítla H0 o shodnosti a bylo tedy bylo prokázáno, že hodnoty v obou souborech jsou 

shodné.) t-testem pro rozdílné rozptyly jsme nezamítli H0 o shodnosti průměrů. Výsledek 

interpretujeme jako shodnost výsledků použitých metod. Použití druhé metody měření vede ke 

stejným výsledkům, lze ji na tomto základě validizovat. 

Další příklady k procvičování z Kompendia statistického zpracování dat (Meloun, Militký, 2006, s. 167-

175)  data načítejte a vyhodnocujte v programu ADSTAT. 

Úloha  B3.06 Test shodnosti obsahu paracetamolu dvěma analytickými metodami  

Obsah paracetamolu se v tabletách analgetika Ataralgin stanovuje 2 metodami. Pro porovnání 

výsledků metod byla použita jedna šarže léku. Vyšetřete předpoklady naměřených dat z obou 

měření, sestrojte histogram. Jsou prvky obou výběrů vybrány náhodně, nejsou závislé? Pocházejí 

data obou výběrů ze souboru, který vykazuje Gaussovo rozdělení? Poskytují obě metody stejné 

výsledky? 

Závěr:  B306a: symetrické, Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot:1; B306b: symetrické, 

Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot: 1; homoskedasticita, H0: průměry jsou shodné 

nezamítnuta. Interpretace: Obě metody poskytují stejné výsledky. 

Úloha  B3.02 Posouzení obsahu vápníku v krevním séru nemocných lidí (Horn)  

Obsah vápníku v krevním séru nemocných pacientů je nižší než u zdravých lidí. Dokažte, že odhad 
střední hodnoty výběru nemocných je významně nižší než odhad střední hodnoty výběru zdravých 
jedinců. Aplikujte i Hornův postup. Postupy porovnejte na hladině významnosti   α = 0.05 ([18] s. 
485). 

 
○  Data:   Koncentrace vápníku v krevním séru [mmol.1-1], B302a nemocní, B302b zdraví 
B302a Nemocní: 2.09 1.80 1.97 2.35 2.08 1.90 2.06 2.30 2.35   
B302b Zdraví:  2.15 2.13 2.27 2.52 2.11 2.24 2.26 2.34 2.68 
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Závěr:  B302a: symetrické, Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot:2; B302b: symetrické, 

zamítnuto Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot: 1; H0: průměry jsou shodné zamítnuta. 

Interpretace: Hodnoty obsahu vápníku v krevním séru nemocných lidí jsou rozdílné. 

Úloha  B3.03 Vliv glucagonu na koncentraci krevního cukru (Horn)  

Je třeba vyšetřit vliv farmaka glucagonu na snížení hladiny krevního cukru. Po 15 minutách od 
dávkování glucagonem byla u 8 pokusných krys hladina 300 mg/100 ml významně snížena. Byly 
naměřeny následující hodnoty krevního cukru v mg/100 ml krve. Jde o symetrické rozdělení? Určete 
odhad střední hodnoty krevního cukru. Aplikujte i Hornův postup. Obsahuje intervalový odhad 
hodnotu 300 mg/100 ml? 
○  Data:  Hadina krevního cukru [mg/100ml] 
270  275  265  250  280  245  265  260. 

 

Závěr:  výběrový soubor  vykazuje symetrické, Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot : 0. 

Hornův PL=262.5, RL=25, 95% interval spolehlivosti: 248,4< µ <276,6. Intervalový odhad neobsahuje 

hodnotu  300 mg/100 ml. 

Úloha  B3.04 Stanovení hmotnosti účinné látky v tabletě (Horn) 
Analýzou byla stanovena hmotnost účinné látky v tabletě. Vyšetřete předpoklady o výběru. Jsou 
prvky výběru vybrány náhodně, není mezi nimi skrytá závislost? Pocházejí data ze souboru, který 
vykazuje Gaussovo rozdělení? U kolika diagnostik je shoda v indikaci odlehlých bodů? Určete 
parametr polohy a parametr rozptýlení Hornovým postupem a porovnejte jej s klasickými, či 
robustními odhady. Zdůvodněte nejlepší odhad střední hodnoty. 
○  Data:  Hmotnost účinné látky v tabletě [g] 
19.27  19.25  19.49  19.71  19.98  19.26  19.79  19.29  19.78  19.36 19.66. 
 

Závěr:  výběrový soubor vykazuje symetrické, Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot: 2. Hornův 

PL=19,53, RL=0,51, 95% interval spolehlivosti: 19,25 < µ < 19,80 

Úloha B3.15 Shodnost obsahu penicilinu v krvi u dvou pacientů 
Porovnejte, zda výsledky analýz obsahu penicilinu v krvi u dvou pacientů A a B jsou shodné. 
Vyšetření proveďte na hladině významnosti α = 0.05. 
○ Data:  Obsah penicilinu v krvi [mg.l-1]: B315a pacient A, B315b pacient B 
B315a:  1.25  1.27  1.26  1.28  1.31  1.30  1.27  1.29. 
B315b:  1.24  1.30  1.26  1.28  1.25  1.27  1.26  1.28. 
 

Závěr:  B315a: symetrické, Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot: 0; Hornův PL=1,28, RL=0,040, 

95% interval spolehlivosti: 1,257< µ <1,303. B315b: symetrické, Gaussovo rozložení, počet odlehlých 

hodnot: 0; Hornův PL=1,265, RL=0,030, 95% interval spolehlivosti: 1,248< µ <1,282. 

Homoskedasticita, H0: průměry jsou shodné nezamítnuta. Interpretace: Průměrné hodnota v obou 

skupinách jsou stejné (skupiny se neliší). 
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Úloha B3.32 Vyhodnocení vlivu cvičení na procenta podkožního tuku pomocí párového 
testu 
U vybraného souboru dobrovolníků, kteří dobrovolně pravidelně měsíc cvičili, byl před 
počátkem pokusu a na závěr pokusu změřeny procenta podkožního tuku. Cílem je ověřit, 
zda předpoklad, že cvičením dochází ke snížení podkožního tuku je správný. 
○ Data:  Naměřené hodnoty procenta podkožního tuku 

 

Před  9.50 27.80 34.70 25.20 29.70 24.00 18.40 32.50 21.40 
Po  9.60 19.40 27.50 16.40 20.90 19.50 17.70 24.50 18.10 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

21.1 27.90 27.40 25.30 30.30 33.00 12.30 
18.4 22.40 20.40 22.30 24.40 27.50 11.20 

 
Závěr:  B332a: symetrické, Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot: 0 B332b: asymetrické, 

neprokázáno Gaussovo rozložení, počet odlehlých hodnot: asi 1;  

Homoskedasticita, H0: průměry jsou shodné, nezamítnuta. Interpretace: Průměrné hodnota v obou 

skupinách jsou stejné (skupiny se neliší), cvičení nemělo vliv na hodnoty procent podkožního tuku. 

Zadávání dat do programu ADSTAT 

V případě zadávání vlastních dat do programu ADSTAT je nutné, se v záložce Data přepnout  klávesou 

F4 do numerického módu viz obr.54 , a použitím kláves CTRL+Y vymažete data předchozího příkladu 

(případně můžete mazat data používáním klávesy DELETE). Po vymazaní všech dat  bude kurzor blikat 

v pravém horním rohu modrého pole v poloze 1 řádku a prvního sloupce viz obr. 55. 

 

Obrázek 54 ADSTAT použití numerického módu 
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Obrázek 55 ADSTAT vymazání dat 

Do vyčištěného pole zadávejte nová data přes numerickou klávesnici, pro desetinou tečku požívejte 

zásadně tečku. V případě zadávání více sloupců, je oddělovačem minimálně 1 mezera (hodnoty od 

sebe v řádku lze také oddělovat tabelátorem TAB) a vždy zadávejte hodnoty v řádcích, řádky 

oddělujte klávesou ENTER viz obr. 55. 

 

Obrázek 56 ADSTAT zadávání dat 

Data ukládejte pomocí klávesy F2, zobrazí se pole pro zápis názvu nového souboru, soubor 

pojmenujte, viz obr. 56. Vždy dbejte, abyste novými data nepřepsali existující soubory. Po zadání 

názvu,  

klávesou ENTER data uložíte a můžete dále pokračovat v práci. Data pod zvoleným názvem souboru 

se budou již zobrazovat vždy při zavolání zapsané v základním formátu. Pokud chcete do souboru 

další data dopisovat, přes klávesy šipek se dostanete na konec číselných řad a pak lze zadávat data a 

uložit je opět výše uvedeným způsobem. 

 

Obrázek 57 ADSTAT ukládání dat 
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Obrázek 58 ADSTAT data v základním formátu 
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1. Vybrané kalkulačkové příklady z učebnice Biomedicínská 

statistika (Zvárová, 2004) 

 

Příklad 5.1 (s. 78) – Vážený průměr 

 

Vypočtěte aritmetický průměr následujících výsledků vyšetření: 39, 42, 73, 67, 24, 55.  
Řešení: Součet pozorování je 300. Počet pozorování je 6. Aritmetickým průměrem je podíl 300/6 = 50. 
 
Tabulka 1 Rozdělení chlapců ve věku 9,5-10 let podle tělesné výšky (délka středního intervalu 5 cm) 

 

Pokud původní data nejsou již dostupná, odhadujeme někdy průměr z roztříděných dat. Jsou-li data 
roztříděna podle Tabulky 1, hodnoty v každé třídě reprezentujeme pouze hodnotou středu třídy. 
Potom průměr odhadujeme jako vážený průměr z hodnot středů třídy (xi) s přihlédnutím k počtu 
pozorování ve třídě (absolutní četnost ni). Nejprve tedy vynásobíme na každém řádku hodnoty xi a ni, 
tyto součiny sečteme a získaný součet dělíme rozsahem výběru (n), tj.  

 

 

kde k je počet tříd a            

Z tabulky 1 pro n = 3231, k = 9 a  , dostáváme .  

Tabulka 1 uvádí kromě absolutních četností (ni) rovněž relativní četnosti (ni/n) pro jednotlivé třídy. 

Kumulativní relativní četnost např. v j-té třídě je pak dána jako  

Průměr  vypočítaný z hodnot roztříděných do intervalů je zatížen chybou. Její nejvyšší hodnota je 

rovna polovině délky intervalu a vznikla by tehdy, kdyby všechny hodnoty zahrnuté do intervalů 
ležely buď na jejich horní, nebo dolní hranici. V praxi bývá tato extrémní situace velmi vzácná, a proto 

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=biostat1&node=7#tab5_1
http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=biostat1&node=7#tab5_1
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vzniklá chyba je podstatně menší. Volbě délky intervalu při ekvidistantním třídění je však třeba 
věnovat náležitou pozornost i z tohoto hlediska.  

Příklad 5.2 (s. 81) - Modus 

Vyčíslete modus v následujících výsledcích zjišťování krevních skupin: A, 0, 0, B, B, AB, A, A, 0, 0, 0, 
AB, B, 0, B, A, 0, AB, 0, 0, B, 0, A?  

Řešení: V tabulce 2 jsou tyto výsledky přehledně zapsány. 

Tabulka 2 Četnosti výskytu krevních skupin v příkladu 5.2 

 

Modus našich pozorování je krevní skupina 0. 

Příklad 5.3 (s. 82) - Medián 

Vyberte medián následujících výsledků hodnocení závažnosti průběhu onemocnění, přičemž A je 
nejlehčí a F je nejtěžší průběh: C, E, B, D, A, A, B, F, C, C, D?  

Řešení: Uspořádejme pozorování např. vzestupně: A, A, B, B, C, C, C, D, D, E, F. Mediánem je stupeň 
C. 

Příklad 5.4 (s. 82) - Medián 
 

Vyčíslete medián následujících výsledků vyšetření: 61, 49, 35, 74, 53, 82?  

Řešení: Uspořádejme pozorování vzestupně: 35, 49, 53, 61, 74, 82. Mediánem je průměr ze dvou 
hodnot 53 a 61, tj. (53 + 61)/2 = 57. Rozdělení dat ve výběru pomocí mediánu, 1. a 3. kvartilu (viz 
odst.5.3.3), minimální a maximální hodnoty se často znázorňuje na krabicovém grafu (viz obrázek 
59). 

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=biostat1&node=7#seckvantily
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Obrázek 59 Zobrazení mediánu: krabicový graf (Box and Whisker Plot) 

Příklad 5.6 (s. 85) - Rozpětí 
 

Sedm obyvatel malé obce A může mít stejný průměrný měsíční příjem jako sedm obyvatel malé obce 
B, ale rozdělení příjmů může být velmi odlišné, jak je vidět z tabulky 3.  

Tabulka 3 Příjmy obyvatel v obcích A a B z příkladu 5.6 

 

V obci A je průměrný příjem 10 000 Kč, ale rozdíl mezi nejvyšší hodnotou (16 000 Kč) a nejnižší 
hodnotou (4 000 Kč) příjmu je 12 000 Kč. V obci B je průměrný příjem také 10 000 Kč, ale rozdíl je 
mnohem menší, pouze 4 000 Kč. 

Příklad 5.8  (s. 88) – Variační koeficient 

V nemocnici bylo v určitém období hospitalizováno 150 osob (n1) na chirurgickém oddělení s 
průměrnou délkou hospitalizace 19 dní  a směrodatnou odchylkou 3,4 dne (s1), 100 osob (n2) na 

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=biostat1&node=7#tabprijmy
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gynekologickém oddělení s průměrnou délkou hospitalizace 7 dní  a směrodatnou odchylkou 2,4 

dne (s2) a na dětském oddělení 90 dětí (n3) s průměrnou délkou hospitalizace 12 dní  a 

směrodatnou odchylkou 3,8 dne (s3). Spočtěte průměrnou délku hospitalizace  a směrodatnou 

odchylku (s) pro všech 340 pacientů. 

Řešení: Průměrná délka hospitalizace je: 

 

a rozptyl je: 

 

 

Směrodatná odchylka délky hospitalizace spočtená ze všech 340 pacientů je tedy s = 6,08 dne. 
Pomocí výběrového aritmetického průměru  a výběrové směrodatné odchylky (s) snadno 

spočteme variační koeficient v pro výběrový soubor: 

  

Příklad 5.9 (s. 90) – Kvartilové rozpětí 

U každé ze 70 žen byl změřen hemoglobin s přesností 0,1 g/100 ml. Naměřené hodnoty jsou v tabulce 
4. 

 

Tabulka 4 Hladina hemoglobinu v g/100 ml pro 70 žen 

Nejprve zjistíme nejnižší a nejvyšší hodnotu, což nám pomůže určit, jaké intervaly máme použít. Pro 
hrubou představu se bere 5 až 12 intervalů v závislosti na počtu pozorování. Je-li zvolený interval 
příliš široký, ztratí se informace o detailech, zatímco je-li příliš úzký, tabulka bude nepřehledná. 
Intervaly volíme pokud možno stejně široké a vždy tak, aby se vzájemně nepřekrývaly, ale pokrývaly 
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celý obor možných hodnot. Také by mělo být jasné, do kterého ze dvou sousedních intervalů patří 
pozorování, které padne na jejich hranici.  

V tabulce 4 jsou extrémními hodnotami 8,8 a 15,0 g/100 ml (jsou označeny hvězdičkou). V tabulce 
rozdělení četností (tabulka 5) jsme zvolili délku intervalů 1 g/100 ml, což dalo celkem 8 skupin. 
Skupiny byly označeny 8,0-8,9; 9,0-9,9 atd. Pokud bychom je označili 8-9; 9-10 atd., nebylo by jasné, 
do které skupiny patří např. pozorování 9,0. 

Tabulka 5 Rozdělení četností hladiny hemoglobinu v g/100 ml pro 70 žen 

 

Jak bylo již zmíněno, nejčastějším zobrazením rozdělení četností je histogram, na který lze pohlížet 
jako na sloupcový graf pro kvantitativní data. Histogramy na obrázku 90 ukazují rozdělení četností 
hladiny hemoglobinu pro ekvidistantní třídění do osmi skupin (viz tabulku 5) a pro ekvidistantní 
třídění do čtrnácti skupin. Jako doplněk a shrnutí vlastností histogramu je nakreslen také vodorovný 
krabicový graf, kde je znázorněn medián, 1. a 3. kvartil a maximální a minimální hodnota ve výběru. 

 

Obrázek 60 Histogramy a krabicová graf 
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Příklad 6.1 (s. 102) – Odhady populačních poměrů a pravděpodobností 

Úkolem je určit průměrnou hladinu cholesterolu v séru v určité populaci mužů. V náhodném výběru 
25 mužů je výběrový průměr 6,3 mmol/l. Předpokládejme, že v podobné velké populaci byla zjištěna 
směrodatná odchylka  mmol/l a že je možné tuto hodnotu použít i zde.  

Řešení: Sestrojíme tři intervaly spolehlivosti odpovídající různým koeficientům pomocí vzorce: 

 

kde za z dosadíme příslušnou kritickou hodnotu standardizovaného normálního rozdělení, tj. kvantil 
. Připomeňme, že výraz  je směrodatná chyba průměru. 

90 % interval spolehlivosti : 

 

95% interval spolehlivosti  : 

 

99% interval spolehlivosti : 

 

Příklad 6.2 (s. 103) 
 
Vezměme náhodný výběr 20 dospělých Čechů (n = 20) a spočtěme průměrnou hmotnost ) 

a výběrovou směrodatnou odchylku (s = 5 kg). Chceme spočítat 95% interval spolehlivosti.  

Řešení: Počet stupňů volnosti je . Koeficient spolehlivosti 95 % odpovídá  (tj. 

v tabulce Studentova t rozdělení o df stupních volnosti najdeme hodnotu 2,093. Interval 

spolehlivosti tedy bude:  

 

 
 

 
 

Příklad 7.1 (s. 109) – Pravděpodobnost, nulová a alternativní hypotéza 
 
Předpokládejme, že máme výběr 216 pacientů a změřili jsme jejich bílkovinné sérum. Průměr vyšel 
34,46 g/l se směrodatnou chybou 0,397 g/l. Chceme ověřit nulovou hypotézu, že průměrné 
bílkovinné sérum všech pacientů tohoto typu (populační průměr μ) je 33,5 g/l proti alternativě, že 
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průměrné bílkovinné sérum se liší od hodnoty 33,5 g/l, tj. ;  (oboustranná 

alternativa). 
 

Řešení: Měříme-li spojitou veličinu a máme-li dostatečně velký rozsah výběru (větší než 60), můžeme 
použít normální rozdělení. V takovém případě se testová statistika označuje Z. Použijeme testovou 
statistiku: 
 

 

 

Hodnota Z = 2,418 leží mezi 1,960 a 2,576, což jsou kritické hodnoty standardizovaného normálního 
rozdělení odpovídající 95%, resp. 99% koeficientu spolehlivosti neboli 5%, resp. 1% hladině 
významnosti  pro oboustrannou alternativu. Můžeme tedy učinit závěr, že pravděpodobnost, že 

dostaneme stejně velkou, nebo ještě větší absolutní hodnotu testové statistiky, je-li nulová hypotéza 
pravdivá, je mezi 1 % a 5 % (tj. 0,01 < p < 0,05). 
 

Příklad 7.3 (s. 117) – Testování hypotéz o průměru pro jeden výběr 
 

Výběr 100 pacientů s rakovinou plic léčených novým lékem má průměrnou dobu přežití 27,5 měsíce 
se směrodatnou odchylkou 25,0 měsíce. Z předchozích studií je známo, že průměrné přežití takových 
pacientů bez podávání nového léku je 22,2 měsíce. Lze na základě těchto dat usoudit, že nový lék 
prodlužuje přežití?  
Řešení: Naše nulová hypotéza říká:   

Alternativní hypotéza tvrdí, že doba přežití pacientů, kterým byl podáván nový lék, se prodlouží 
oproti době přežití neléčených pacientů (jednostranná alternativa):  
 

Testová statistika Z by měla tvar  

 

 
Protože směrodatnou chybu neznáme, odhadneme ji jako: 

 
Místo Z tedy vypočteme testovou statistiku T: 

 
 

která má t- rozdělení o 100-1=99 stupních volnosti. 
Protože provádíme jednostranný test (tj. test proti jednostranné alternativě), je kritická hodnota 
rovna kvantilu  Studentova t rozdělení. Pro  a df = 99 je tedy kritická hodnota 

rovna 1,660, jak zjistíme ze statistických tabulek (místo df = 99 použijeme přibližnou hodnotu df = 
100. Jelikož hodnota statistiky T = 2,120 překračuje kritickou hodnotu 1,660, řekneme, že můžeme 
zamítnout nulovou hypotézu. Rozdíl v době přežití je významný na hladině p < 0,05. 
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Příklad 8.4 (s. 131) – Interval spolehlivosti pro rozdíl mezi dvěma průměry 

Při průzkumu, který se týkal hmotností dětí daného školního věku, byla porovnávána skupina 70 dětí 
- jedináčků se skupinou 72 dětí z rodin s pěti a více dětmi, aby se zjistilo, zda je hmotnost v první 
skupině větší než ve druhé. V první skupině byla průměrná hmotnost 37 kg se směrodatnou 
odchylkou 4 kg. Ve druhé skupině byla průměrná hmotnost 36 kg se směrodatnou odchylkou 4,16 kg. 
Souhrnné statistiky jsou v tabulce 6. 
 
Tabulka 6 Souhrnné statistiky 

 

 

Nyní spočítáme:     

Za kritickou hodnotu můžeme opět vzít 1,960. 95% interval spolehlivosti má tedy krajní body 
 

 
Protože interval spolehlivosti obsahuje nulu, závěr zní, že mezi skupinami není rozdíl v průměrné 
hmotnosti statisticky významný (na hladině 5 %). 
 

Příklad 8.7 (s. 135) – Porovnání populačních pravděpodobností 
 

 Během epidemie proběhl proces očkování proti chřipce. Celkem 20 z 240 osob (p1 = 0,083 neboli 8,3 
%), které dostaly skutečnou očkovací látku, onemocnělo chřipkou ve srovnání s 80 osobami z 220 (p2 
= 0,364 neboli 36,4 %), které dostaly placebo. Základní statistiky jsou shrnuty v tabulce 7. Je toto 
dostatečný důkaz, že byla očkovací látka účinná? 
Tabulka 7 Základní statistiky 

 

Řešení: Vypočtěme opět 95% interval spolehlivosti pro . Použitím vzorce dostaneme: 

 
 
takže krajní body 95% intervalu spolehlivosti jsou: 
 

 
 
Na základě tohoto zjištění můžeme učinit závěr, že pravděpodobnost onemocnění chřipkou se snižuje 
po očkování očkovací látkou o 20,8 % až 35,4 % ve srovnání s aplikací placeba. 
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Příklad 9.2 (s. 145) – Znaménkový test (neparametrický) 
 

Při kontrole pyrogenity infuzních roztoků se zjišťovala ve skupině 81 králíků změna tělesné teploty po 
injekci. U 47 králíků se tělesná teplota zvýšila. Ověřte na 10% hladině významnosti, zda vzestup 
teploty po injekci je statisticky významný.  
Řešení: U každého králíka jsme změřili dvě hodnoty, před injekcí a po injekci, které jsou párově 
závislé. Reakce na podaný roztok je vyjádřena pomocí diference x obou párových hodnot, ve 
zjednodušeném případě pouze znaménkem této diference. Kdyby byl injekční roztok zcela 
nepyrogenní, teplota zvířat by kolísala jen nahodile, takže zhruba v polovině případů by mělo být 
znaménko diference kladné.  
Zvolíme tedy nulovou hypotézu , tj. roztok je nepyrogenní, kterou testujeme vůči 

jednostranné alternativě , která vyjadřuje pyrogenitu roztoku pomocí zvyšování 

teploty. Dosazením do vzorce pro výpočet testové statistiky dostaneme 

 
 
Pro hladinu významnosti  je , jak zjistíme ze statistických tabulek. Protože 

 , zamítneme nulovou hypotézu a dojdeme k závěru, že na 10% hladině 

významnosti je vzestup teploty významný a roztok je pyrogenní. Vzhledem k tomu, že pyrogenita je 
vážnou závadou roztoku, zvolili jsme vyšší, 10% hladinu významnosti, abychom tak snáze zachytili 
podezřelé roztoky. 
 

Příklad 9.3 – Wilcoxonův párový test (neparametrický) 
 

Tabulka 8 udává počet T4 a T8 buněk/ mm3 ve vzorcích krve 10 pacientů v remisi Hodginsovy nemoci. 
Zajímá nás srovnání průměrného počtu T4 a T8 buněk. 
 

Tabulka 8 Počty T4 aT8 buněk v 1 mm3 krve u 10 pacientů 

 

 
 

Řešení: Z parametrických metod bychom použili párový t test, neboť oba znaky zjišťujeme na stejných 
pacientech, takže se nejedná o dva nezávislé výběry. Jedním z předpokladů tohoto testu je, že rozdíly 
(počet T8 buněk - počet T4 buněk) u jednotlivých pacientů jsou normálně rozdělené. Pokud 
nechceme učinit takový předpoklad, mohli bychom použít neparametrický test zvaný Wilcoxonův 
párový test. 
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V párovém t testu se nulová a alternativní hypotéza vztahovaly k průměru rozdílů. U Wilcoxonova 
párového testu se hypotézy týkají mediánu rozdílů:  

H0: Medián rozdílů je nulový. 

H1: Medián rozdílů je různý od nuly. 

Abychom mohli provést náš statistický test, musíme nejprve vypočítat rozdíly pro každou osobu a 
pořadí absolutních hodnot rozdílů. Potom připojíme znaménko rozdílu k pořadí. Výsledky ukazuje 
tabulka 9. 
 

Tabulka 9 Rozdíly a pořadí rozdílů 

 
 

Pokud je nulová hypotéza pravdivá, tj. mediány se shodují, pak součet záporných pořadí by měl být 
teoreticky roven součtu kladných pořadí. Pokud je pravdivá alternativní hypotéza, pak toto neplatí.  
V našem příkladu je součet kladných pořadí ve výběru 5 + 7 + 6 + 3 + 1 + 9 = 31 a součet záporných 
pořadí je 4 + 10 + 8 + 2 = 24.  
Součty záporných a kladných hodnot jsou vzájemně svázány, takže stačí vzít v úvahu jen jeden z nich. 
Pro naše účely uvažujme pouze nižší z obou hodnot, v tomto případě 24. Nazvěme ji S.  
Nyní určíme hladinu významnosti (oboustranný test) a v příslušné statistické tabulce 

zjistíme příslušnou kritickou hodnotu. Pro n = 10 je daná kritická hodnota 8. Pokud je S menší než 
tato hodnota, můžeme zamítnout nulovou hypotézu. Pro náš příklad je S = 24 > 8, a proto nemáme 
dostatečný důkaz pro zamítnutí nulové hypotézy. Na základě zkoumaných dat nelze učinit závěr, že u 
pacientů s Hodginovou nemocí je medián skupiny T4 buněk odlišný od mediánu skupiny T8 buněk. U 
větších výběrů může být použita normální aproximace testové statistiky S. 
 

Příklad 9.4 (s. 149)- Mannův-Whitneyův test (neparametrický) 
 

Údaje v tabulce 11 představují délku remise ve dnech z prostého náhodného výběru ze dvou různých 
skupin pacientů - s endogenní depresí a s neurotickou depresí. Opět předpokládáme, že pozorování v 
rámci skupiny jsou nezávislá - každý pacient představuje jednu hodnotu. Zajímá nás, zda existuje 
rozdíl v těchto dvou rozděleních.  
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Tabulka 10 Délka remise ve dnech u pacientů s depresí 

 

Řešení: Obrázek 61 ukazuje krabicový graf porovnávající délku remise (ve dnech) pro obě skupiny: 

 

Obrázek 61 Délka remise pro obě skupiny 

 

Obrázek 62 Normální graf pro obě skupiny 

Obrázek 62 ukazuje normální graf (normal probability plot) pro obě skupiny. Je z něj vidět, že body na 
normálních grafech neleží na přímce, ale tvoří spíše silně zahnutou křivku. Předpoklad normálního 
rozdělení pro délku remise je proto těžko udržitelný. K otestování rozdílů ve skupinových průměrech 
proto nepoužijeme dvouvýběrový t test, ale raději neparametrický test zvaný Mannův-Whitneyův 
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nebo také Wilcoxonův dvouvýběrový test. Nulová a alternativní hypotéza jsou vyjádřeny následujícím 
způsobem:  

H0: Rozdělení obou skupin je shodné. 

H1: Rozdělení obou skupin se liší. 

Test pokračuje kombinováním obou výběrů, seřazením pozorování od nízkých hodnot po vysoké a 
potom stanovením pořadí pro každé pozorování. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 11. 
 

Tabulka 11 Pořadí pacientů s depresí 

 

Dále spočteme součet pořadí pro 12 pacientů s endogenní depresí a pro 12 pacientů s neurotickou 
depresí.  
Endogenní deprese: součet pořadí S1 = 141, rozsah výběru n1 = 12.  
Neurotická deprese: součet pořadí S2 = 159, rozsah výběru n2 = 12.  
Nyní spočteme testové statistiky U1 a U2, kde  

 

 
Mezi těmito dvěma statistikami opět existuje vzájemný vztah. Stačí nám proto spočítat pouze jednu z 
nich, např. U1, a druhou vypočteme ze vzorce 

 
což jsme dostali i výše.  
Nyní zvolíme hladinu významnosti a v příslušné statistické  tabulce nalezneme kritickou 

hodnotu pro rozsahy výběrů n1 a n2. Nulovou hypotézu zamítneme, pokud menší z čísel U1 a U2 je 
menší než kritická hodnota.  
Pro náš příklad  je nalezená kritická hodnota 37.  Menší z čísel U1 a U2 je 

63. Protože 63 > 37, nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. Nemáme tedy žádný důvod pro 
tvrzení, že mezi střední délkou remise v těchto dvou skupinách je nějaký rozdíl.  
Statistické tabulky obsahují kritické hodnoty pro 5% a 1% hladinu významnosti Mannv-Whitneyova 
testu pro rozsah většího výběru  a rozsah menšího výběru  . Pro větší hodnoty n1 a 

n2 můžeme použít normální aproximaci: 
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Pro zvolenou hladinu významnosti  je kritickou hodnotou kvantil  standardizovaného 

normálního rozdělení. 
 

Příklad 10.3 (s. 159) – Test hypotézy o shodnosti struktury 
 

 Očkování proti chřipce se zúčastnilo 460 dospělých, z nichž 240 dostalo očkovací látku proti chřipce 
(očkovaná skupina) a 220 dostalo placebo (kontrolní skupina). Na konci experimentu onemocnělo 
100 lidí chřipkou. 20 z nich bylo z očkované skupiny a 80 z kontrolní skupiny. Pozorované četnosti 
jsou v tabulce 12. 
 

Tabulka 12 Pozorované četnosti z příkladu 10.3 

 

 
 

Je dostatečným důkazem, že očkovací látka byla účinná, nebo mohly rozdíly mezi očkovanou a 
kontrolní skupinou vzniknout náhodou? Zvolme velmi přísnou hladinu významnosti .  

Řešení: Nulová hypotéza o shodnosti struktury ve čtyřpolní tabulce říká, že procento výskytu chřipky 
je v očkované a kontrolní skupině stejné.  Dále najdeme pro každé políčko v tabulce tzv. očekávanou 
četnost. To je četnost, kterou bychom měli očekávat, kdyby nulová hypotéza platila. Při pohledu na 
naši tabulku vidíme, že ze 460 dospělých, kteří podstoupili experiment, dostalo chřipku 100 jedinců 
(tj. něco přes 20 %). Pokud měla očkovací látka i placebo stejný účinek, potom bychom očekávali, že 
procento těch, kteří onemocněli chřipkou, bude v obou skupinách stejné (tj. něco přes 20 % z léčené 
skupiny a něco přes 20 % z kontrolní skupiny). Jinými slovy, neexistují-li žádné rozdíly mezi očkovací 
látkou a placebem, potom  dospělých v léčené skupině a 

 dospělých v kontrolní skupině by mělo dostat chřipku.  

Podobně bychom očekávali, že pokud neexistuje žádný rozdíl mezi očkovací látkou a placebem, pak 
 dospělých v léčené skupině a  dospělých v 

kontrolní skupině by chřipce uniklo. Vidíme tedy, že očekávané četnosti můžeme pro každé políčko 
kontingenční tabulky spočítat podle obecného vztahu  

 
Proto by naše očekávané četnosti měly vypadat jako v tabulce 13 (všimněte si, že součty očekávaných 
četností v řádcích i sloupcích jsou stejné jako u pozorovaných četností uvedených výše). 
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Tabulka 13 Očekávaná četnost v příkladu 10.3 

 

 
 
Nyní můžeme porovnat pozorované a očekávané četnosti výskytu. Pokud mezi očkováním a chřipkou 
neexistuje žádný vztah, potom by se pozorované a očekávané četnosti výskytu měly navzájem blížit a 
případná odchylka by byla způsobena pouze náhodou. Nejlepší způsob, jak zjistit rozdíly mezi 
pozorovanými a očekávanými četnostmi výskytu, je spočítat χ2 statistiku podle obecného vzorce , kde 
tentokrát sčítáme přes všechna políčka v tabulce.  
 
Pro náš příklad vyjde:  

 
Pro interpretaci této χ2 statistiky potřebujeme znát ještě počet stupňů volnosti (df). Pro kontingenční 
tabulky platí: 

 
 
V našem příkladu jsou dva řádky (r = 2) a dva sloupce (s = 2), takže 

 
Vypočtenou testovou statistiku χ2 porovnáme s kritickou hodnotou, kterou je kvantil  

rozdělení χ2 o (df) stupních volnosti. Ze výpočtu získáme hodnotu 53,0, která je  větší než 10,83, což 
je kritická hodnota pro  a hladinu významnosti 0,1 % (  To znamená, že 

pravděpodobnost, že by tak velké pozorované procentuální rozdíly ve výskytu chřipky mohly 
vzniknout jen náhodou, pokud by neexistovaly žádné skutečné rozdíly mezi očkovací látkou a 
placebem, je menší než 0,1 %. Proto můžeme učinit závěr, že očkovací látka je účinnější než placebo. 
 

Příklad 11.2 (s. 185) – Spearmannův korelační koeficient o závislosti kvalitativních znaků 
 

Na interním oddělení bylo léčeno na určitou chorobu deset pacientů. Za čtyři týdny po ukončení 
hospitalizace byli pozváni ke kontrolní prohlídce, při níž se mimo jiných údajů sledovala též 
sedimentace červených krvinek. Závažnost klinického průběhu všech deseti pacientů lze zhruba 
vyjádřit na základě uspořádání podle závažnosti zjištěných klinických příznaků do řady, jejíž členy 
označíme jedničkou (nejlehčí průběh) až desítkou (nejtěžší průběh). Označme pacienty velkými 
písmeny A, B, C atd. Jejich hodnocení podle závažnosti klinického průběhu, zjištěné hodnoty 
sedimentace a pořadí podle výše sedimentace jsou uvedeny v tabulce 14. Ověřte na 5% hladině 
významnosti, zda hodnota sedimentace nezávisí na klinickém průběhu onemocnění. 

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=biostat1&node=15#kritchirozd
http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=biostat1&node=13#tabsedim
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Tabulka 14 Uspořádání deseti pacientů podle závislosti klinického průběhu onemocnění a podle výšky 
sedimentace 

 

Řešení: U každého pacienta vypočteme rozdíl mezi oběma pořadími, tj.   , tyto rozdíly 

umocníme na druhou a sečteme. Dostáváme , takže 

 
Porovnáním vypočtené hodnoty korelačního koeficientu rS = 0,6970 s příslušnou 5% kritickou 
hodnotou 0,6364 (viz statistická tabulka Kritické hodnoty Spermanova korelačního koeficientu, kde n 
= 10 a ) a dojdeme k závěru, že zamítáme hypotézu o nezávislosti na 5% hladině 

významnosti. Prokázali jsme tak statistickou závislost výše sedimentace na klinickém průběhu 
onemocnění. 
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2. Testování hypotézy v programu STATISTICA©© a MS 

EXCEL 

Studie novorozeneckého syndromu náhlého úmrtí (dvouvýběrový t-test) 

Studie se zaměřuje na 2 skupiny dětí. První skupina „téměř ztracené“ jsou děti, které byly nalezeny 
téměř mrtvé, vyžadovaly resuscitaci a zotavily se během 48 hodin až 8 dnů. Druhá skupina jsou 
normální děti. U obou skupin byla za stejných podmínek měřena LTV (Long term variability) – 
dlouhodobá proměnlivost tepové frekvence za standardizovaných podmínek. LTV je definována jako 
rozdíl mezi minimálními a maximálními hodnotami novorozenecké tepové frekvence (hodnota je 
měřena 3x).  
Výzkumná otázka: Jsou naměřené hodnoty LTV u „téměř ztracených“ dětí jiné, než u skupiny 
normálních dětí? Na základě výzkumné otázky stanovíme pracovní hypotézu, která odráží 
předpokládaný výsledek výzkumníka.  

Pracovní hypotéza: Hodnoty LTV u „téměř ztracených“ dětí jsou nižší, než u dětí normálních. 

Naměřené hodnoty u obou skupin dětí jsou přehledně zobrazeny v tabulce 1. 

Tabulka 155 Naměřené hodnoty LTV u obou skupin sledovaných dětí 

Téměř ztracené děti Normální děti 

9,33 13,33 29 

15,5 11,67 17,33 

21,17 8,17 17,83 

13,83 9,17 11,33 

24,67 23 14,33 

18 7,67 31,33 

9,33 9,67 20,67 

7 17,33 27,83 

8,83 22,33 32 

5 8,33 19 

20,6 15,17 32,5 

22,67   22,33 

9,33   35 

14,17   31,17 

11   13,67 

Hodnota LTV byla sledována celkem u 26 „téměř ztracených“ dětí. Průměrná hodnota LTV v této 
skupině je 13,70.  Normálních dětí bylo sledováno 15, průměrná hodnota je 23,96. Základní hodnoty 
popisné statistiky jsou uvedeny v tabulce 16. Zde již můžeme vidět, že hodnoty naměřené u obou 
skupin dětí jsou odlišné. 
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Pro příslušný výstup v aplikaci STATISTICA© nejdříve vybereme volbu  
Statistiky/Základní statistiky/Popisné statistiky. 

 

 

V dialogovém okně Popisné statistiky vybereme potřebné proměnné.  

 

Pro výpočet základních charakteristik souboru vybereme možnost Souhrn: Statistiky, případně volbu 

Výpočet. 
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V základním nastavení STATISTICA© vypočítá pouze několik charakteristik. Proto můžeme 

specifikovat další požadované charakteristiky výběrem polí na kartě Detailní výsledky. 

 

 

Tabulka 16 Základní hodnoty popisné statistiky obou skupin sledovaných dětí 

  
N platných Průměr Medián Minimum Maximum 

Směrodatná 
odchylka 

Téměř ztracené děti 26 13,70 12,50 5,00 24,67 5,82 

Normální děti 15 23,69 22,33 11,33 35,00 7,94 

Dalším krokem je vytvoření histogramů pro zjištění očekávaného rozložení.  

Jednou z možností je použití volby Histogramy na kartě Základní výsledky dialogového okna Popisné 

statistiky. 
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Jinou možností je použití volby Grafy/Histogramy, která umožňuje konkrétnější specifikaci požadavků 
na histogram. 

 

Karta Základní umožňuje vybrat proměnné pro histogram, vybrat typ běžný či vícenásobný. V případě 

výběru vícenásobného grafu budou histogramy jednotlivých proměnných vykresleny do jednoho 

obrázku. Volba Intervaly umožňuje upřesnit šířku intervalů – zda budou jako hranice intervalů použity 

celočíselné nebo všechny hodnoty, či předem zadaný konkrétní počet kategorií. 

 

Na kartě Detaily se promítne výběr z karty Základní. Navíc můžeme vybrat zobrazení procent 

u jednotlivých kategorií a u položky Intervaly využít volbu Hranice rozmezí intervalů, která na kartě 

Základní není k dispozici 
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Obrázky 59 a 60 znázorňují histogramy naměřených hodnot LTV a očekávané normální rozložení.  
Podle histogramů můžeme usuzovat, že rozložení není symetrické ani u jedné skupiny dětí.  
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Obrázek 63 Histogram naměřených hodnot LTV „téměř ztracených“ dětí a očekávané normální rozložení dle 
Gaussovy křivky 

Obrázek 64 Histogram naměřených hodnot LTV normálních dětí a očekávané normální rozložení dle Gaussovy 
křivky 



62 
 
 

 
Přehledný popis souboru a jeho významných hodnot poskytují krabicové grafy. 

Pro vytvoření krabicového grafu vybereme volbu Grafy/Krabicové grafy. V základním nastavení je 
jako střední hodnota použita Medián. Zároveň jsou na grafu vyznačeny odlehlé a extrémní hodnoty. 
Nastavení můžeme měnit podle momentálních požadavků, případně můžeme vytvořit několik 
krabicových grafů s různými parametry. 

Na kartě Základní provedeme výběr proměnných, středního bodu (Medián nebo Průměr) a typ grafu. 
Typ vícenásobný znamená, že krabicové grafy několika proměnných budou zobrazeny v jednom 
obrázku. 
 

 

 
 
Na kartě Detaily jsou znovu zobrazeny parametry vybrané na kartě Základní. Navíc můžeme nastavit 
způsob zobrazení odlehlých hodnot. 
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Krabicové grafy (viz Obrázek 3) zobrazují, že medián LTV u dětí „téměř ztracených“ je výrazně nižší 
(12,5) než je tomu u dětí normálních (22,3). U žádné skupiny nejsou patrné odlehlé ani extrémní 
hodnoty. Na základě porovnání krabicových grafů se tedy můžeme domnívat, že hodnoty LTV jsou u 
normálních dětí skutečně vyšší, než u dětí „téměř ztracených“. 
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Obrázek 65 Porovnání naměřených hodnot LTV u dětí „téměř ztracených“ a normálních dětí dle krabicových grafů 
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Test normálního rozložení je nutný pro výběr testu. Parametrický dvouvýběrový t-test předpokládá 
data, která patří do normálního (Gaussova) rozložení). Pokud by data nesplňovala tuto podmínku, 
museli bychom použít neparametrický test. Základní orientace podle histogramu obou souborů 
napovídá, že se bude zřejmě jednat o normální rozložení dat. Pro potvrzení použijeme Kolmogorův- 
Smirnův test, který předpokládá H0 : data patří do normálního rozložení.  
  

Test normálního rozdělení provedeme pro každou proměnnou zvlášť. Výběr pro analýzu provedeme 
podle typu proměnné – zda se jedná o diskrétní či spojitou veličinu. 

 

Následně na kartě Spojité proměnné vybereme pole Normální. Vzhledem k tomu, že v základním 
nastavení jsou zaškrtnuta všechna pole, vybereme nejdříve volbu Odstranit vše a následně pole 
Normální.  
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V dalším okně už na kartě Uložit proložení vidíme požadovanou hodnotu p -  testu  dat na normalitu 
(Kolmogorův-Smirnův). 

Test prokázal, že data naměřená v obou skupinách dětí patří do normálního rozložení. Hodnota p u 
provedeného testu na normalitu dětí téměř ztracených p = 0,33 > α (0,05), tedy H0: data patří do 
normálního rozložení, nezamítáme. U druhé skupiny dětí normálních je výsledek stejný. 

Testy hypotéz 

Pro testování hypotéz použijeme t-test pro nezávislé vzorky programu STATISTICA©©. 
Formulace nulové a alternativní hypotézy bude následovná: 

H0: Rozdíl mezi hodnotami naměřenými u normálních a „téměř ztracených“ dětí je nulový. 
HA: Hodnoty naměřené u normálních a „téměř ztracených“ dětí jsou rozdílné. 

Zvolená hladina významnosti α = 0,05 čili 5 %. 
 
 
V dialogovém okně Popisné statistiky vybereme volbu t-test, nezávislé, dle proměnných. Dalším 
krokem je výběr proměnných. Hladina významnosti je zobrazena na kartě Možnosti, v základním 
nastavení je její hodnota 0,05. 

 

Tabulka 17 T-test pro nezávislé vzorky 

Skupina 1 vs. skupina 2 

Průměr 
sk. 1 

Průměr 
sk. 2 

Hodnota t p Počet 
plat. 
sk. 1 

Počet 
plat. 
sk. 2 

Sm. 
odch. 
sk. 1 

Sm. 
odch. 
sk. 2 

Téměř ztracené děti vs. 
Normální děti 

13,70 23,69 -4,62 0,000041 26 15 5,82 7,94 
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Na základě t-testu pro nezávislé vzorky, jehož výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 4, H0 zamítáme, 
neboť hodnota p<α (0,000041 < 0,05). Přijímáme HA; můžeme tvrdit, že hodnoty naměřené u 
normálních a „téměř ztracených“ dětí jsou rozdílné a tento rozdíl je statisticky významný.  
 
Testování hypotéz pomocí nástrojů MS MS EXCEL 

Test hypotézy můžeme provést i pomocí Dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů v programu 
Microsoft MS EXCEL. 

 

 

 

 

V dialogovém okně nejdříve vyplníme potřebná pole. V části Vstup zadáme oblast buněk vstupních 
údajů - skupinu „téměř ztracené děti“ a skupinu „normální děti“. Hypotetický rozdíl středních hodnot 
je v našem případě nula (koresponduje s testovanou nulovou hypotézou). Pole Alfa (hladina 
významnosti) je předvyplněné hodnotou 0,05. 
V možnostech výstupu vybereme způsob, jakým se mají zobrazit výsledky testu.  

 

Výsledky testování jsou znázorněny v tabulce 18. Na základě tohoto testu, který byl proveden na 
hladině významnosti 5 %, H0 zamítáme, neboť hodnota tStat nepatří do tzv. oblasti přijetí (-2,02 ; 2,02). 
Přijímáme HA; můžeme tvrdit, že hodnoty naměřené u normálních a „téměř ztracených“ dětí jsou 
rozdílné. 
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Tabulka 18 Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů 

  
Téměř ztracené 
děti 

Normální 
děti 

Stř. hodnota 13,70269 23,688 

Rozptyl 33,92644 63,0556314 

Pozorování 26 15 

Společný rozptyl 44,38307   

Hypotetický  rozdíl středních . hodnot 0   

Rozdíl 39   

t Stat (vypočítané) -4,62267   

P(T<=t) (1) 2,04E-05   

t krit (1) 1,684875   

P(T<=t) (2) 4,09E-05   

t krit (2) 2,022691   

Výsledky předchozích testů byly potvrzeny na intervalu spolehlivosti, který je (-14,36;-5,64). Rozdíl 
LTV mezi oběma skupinami se nachází mezi hodnotami 5,64 a 14,36. Jelikož interval nezahrnuje 0, 
zamítám H0 (rozdíl mezi hodnotami je nulový). 
 

Interpretace výsledků 

Mezi hodnotami LTV naměřených u dětí „téměř ztracených“ a u normálních dětí byl prokázán 
statisticky významný rozdíl. Z krabicových grafů je patrné, že děti „téměř ztracené“ mají průměrně 
nižší hodnoty LTV než děti normální. Výsledky vztahujeme ke zkoumanému souboru (vzorku). 
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Studie o účincích hydrochlorothiazidu (párový t-test) 

Studie se zaměřuje na účinek léku hydrochlorothiazid na krevní tlak. Každému pacientovi z výběru 

bylo podáno nejprve placebo, za měsíc pak lék. Krevní tlak byl měřen stejně. Sledovaný soubor byl 

vytvořen náhodným prostým výběrem z populace hypertoniků. Počet sledovaných hypertoniků je 11. 

Výzkumná otázka – Je lék účinný pro snižování krevního tlaku? 

Pracovní hypotéza – Lék je účinný pro snížení krevního tlaku. 

Naměřené hodnoty jsou přehledně zobrazeny v následujících tabulkách. V Tabulce 19 jsou uvedeny 

hodnoty měřeného tlaku všech sledovaných hypertoniků.  

Tabulka19 Hodnoty krevního tlaku (TK) v mm Hg po podání placeba a po podání léku 

 

 

  

TK po 

podání 

placeba 

TK po 

podání 

léku 

1 211 181 

2 210 172 

3 210 196 

4 203 191 

5 196 167 

6 190 161 

7 191 178 

8 177 160 

9 173 149 

10 170 119 

11 163 156 
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Tabulky 20 a 21 zobrazují četnosti hodnot krevního tlaku po podání placeba a po podání léku. 

Tabulka 20 Přehled četností hodnot krevního tlaku v mm Hg po podání placeba 

TK v intervalu 
Četnost Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Kumulativní 

četnost v % 

140-150 
0 0 0,00 0,00 

150-160 
0 0 0,00 0,00 

160-170 
2 2 18,18 18,18 

170-180 
2 4 18,18 36,36 

180-190 
1 5 9,09 45,45 

190-200 
2 7 18,18 63,64 

200-210 
3 10 27,27 90,91 

210-220 
1 11 9,09 100,00 

celkem 
11   100,00   

 

Tabulka 21 Přehled četností hodnot krevního tlaku v mm Hg po podání léku 

TK v intervalu 
Četnost Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Kumulativní 

četnost v % 

100-120 1 1 9,09 9,09 

120-140 0 1 0,00 9,09 

140-160 3 4 27,27 36,36 

160-180 4 8 36,36 72,73 

180-200 3 11 27,27 100,00 

celkem 11   100,00   
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Pro zpracování dat použijeme aplikaci STATISTICA© společnosti StatSoft.  

Přenos dat z MS MS EXCEL provedeme pomocí schránky, příkazy Ctrl+C, Ctrl+V. Pro výpočet 

základních charakteristik souboru vybereme volbu Statistiky/Základní statistiky/Popisné statistiky. 

 

 

V dialogovém okně Popisné statistiky vybereme potřebné proměnné.  

 

Samotný výpočet proběhne po výběru volby Souhrn:Statistiky, případně Výpočet. 

 

V základním nastavení STATISTICA© vypočítá pouze několik charakteristik. Pro výpočet dalších 

charakteristik, vytvoření histogramů a krabicových grafů použijeme postup, který je popsán 

v předchozím příkladu. 
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Základní charakteristiky souborů jsou uvedeny v tabulce 19. Hodnoty krevního tlaku po podání 

placeba se pohybují od 163 do 211 mm Hg. Po podání léku se naměřené hodnoty pohybují od 119 do 

196 mm Hg. Průměrný tlak je nižší po podání léku (166,36 mm Hg) než po podání placeba (190,36 

mm Hg).  

Tabulka 22 Základní statistické ukazatele sledovaných souborů 

Hodnoty krevního tlaku 

v mm Hg 
N Průměr Medián Minimum Maximum 

Směrodatná 

odchylka 

Po podání placeba 11 190,36 191 163 211 17,41 

Po podání léku 11 166,36 167 119 196 21,42 

Dalším krokem je vytvoření histogramů pro zjištění očekávaného rozložení. Vytvořené histogramy 

ukazují rozložení hodnot krevního tlaku po podání placeba (obrázek 62) a léku (obrázek 63) 

a očekávané normální rozložení. 

 Histogram: placebo

K-S d=,14298, p> .20; Lil l iefors p> .20
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Obrázek 66 Hodnoty krevního tlaku po podání placeba 
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Histogram: lék

K-S d=,13244, p> .20; Lilliefors p> .20
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Obrázek 67 Hodnoty krevního tlaku po podání léku 

 

Pro lepší představu o souboru a jeho významných hodnotách vytvoříme krabicové grafy. Z obrázku 64 

je zřejmé, že hodnota mediánu u souboru „lék“ je nižší než u souboru „placebo“. V souboru „lék“ 

pozorujeme větší rozpětí hodnot než v souboru „placebo“. V souborech se nevyskytují žádné odlehlé 

ani extrémní hodnoty.  

 

 

Obrázek 68 Porovnání hodnot krevního tlaku po podání placeba a po podání léku 
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Test normálního rozdělení  

V dalším kroku budeme testovat, zda jsou naměřené hodnoty v obou souborech rozloženy normálně. 

Test normálního rozdělení (Kolmogorovův-Smirnovův test) provedeme pro každou proměnnou 

zvlášť. 

V obou souborech platí, že p-hodnota > α (0,9549 > 0,05 a 0,9767 > 0,05). Test prokázal, že hodnoty 

naměřené v obou souborech jsou rozloženy normálně (tabulka 5). 

Tabulka 23 Test normálního rozdělení souborů hodnot krevního tlaku po podání placeba a po podání léku 

  
Kolmogorov-Smirnov 

p-hodnota 

Podání placeba 0,9549 

Podání léku 0,9767 

 

Testování hypotéz 

Data v obou souborech mají normální rozložení, proto lze nulovou hypotézu testovat pomocí 
parametrického testu.  
U každého pacienta byly sledovány 2 hodnoty – po podání placeba a po podání léku. Data jsou 

závislá, k testování proto použijeme dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu, v aplikaci 

STATISTICA© nazvaný jako t-test pro závislé vzorky. 

Formulace nulové a alternativní hypotézy je následovná: 

H0: Mezi naměřenými hodnotami TK po podání placeba a léku není žádný rozdíl. Rozdíl je nulový. 

HA : Mezi naměřenými hodnotami TK po podání placeba a léku je statisticky významný rozdíl. Rozdíl 

není nulový. 

Zvolená hladina významnosti pro testování α = 0,05 čili 5 %. 

Testování provedeme jak v aplikaci STATISTICA©, tak v aplikaci MS MS EXCEL. V aplikaci STATISTICA© 

v okně Základní statistiky vybereme volbu t-test, závislé vzorky. V dalším okně vybereme potřebné 

proměnné a hladinu významnosti. V základním nastavení je příslušné pole předvyplněné hodnotou 

0,05. 
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Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce 24.  

Pravděpodobnost, že bude rozdíl mezi soubory nulový (nulová hypotéza), je mnohem menší než 

hladina významnosti, na které testujeme (p < α, resp. 0,000119 < 0,05). Na základě toho nulovou 

hypotézu zamítáme ve prospěch alternativní hypotézy. Můžeme tvrdit, že rozdíl mezi naměřenými 

hodnotami krevního tlaku po podání placeba a po podání léku je statisticky významný. 

Tabulka 24 T-test pro závislé vzorky aplikace STATISTICA©  

 
Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
n t p 

Interval 

spolehlivosti 

LD 

Interval 

spolehlivosti 

LH 

Placebo 190,3636 17,41421 
     

Lék 166,3636 21,42089 11 6,079980 0,000119 15,20469 32,79531 

 

Testování hypotéz pomocí nástrojů MS MS EXCEL 

Test hypotézy provedeme i pomocí Dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu v programu 

Microsoft MS EXCEL. 
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V dialogovém okně nejdříve vyplníme potřebná pole. V části Vstup zadáme oblast buněk vstupních 

údajů - soubor „placebo“ a soubor „lék“. Hypotetický rozdíl středních hodnot je v našem případě nula 

(koresponduje s testovanou nulovou hypotézou). Pole Alfa (hladina významnosti) je předvyplněné 

hodnotou 0,05. 

V možnostech výstupu vybereme způsob, jakým se mají zobrazit výsledky testu.  

 

V tabulce 25 pozorujeme, že vypočítaná hodnota testové statistiky (tStat) v MS EXCELu nepatří do tzv. 

oblasti přijetí (-2,23 ; 2,23), proto na hladině významnosti 5 % nulovou hypotézu zamítáme a 

přijímáme alternativní hypotézu. Rozdíl mezi hodnotami je statisticky významný.  
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Tabulka 25 Výsledky dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu  (MS EXCEL) 

  Placebo Lék 

Průměr 190,36 166,36 

Rozptyl 303,25 458,85 

Pozorování 11 11 

Hypotetický rozdíl středních hodnot 0   

Rozdíl 10   

t Stat (vypočítané) 6,08   

P(T<=t) (1) 0,000059   

t krit (1) 1,81   

P(T<=t) (2) 0,0001   

t krit (2) 2,23   

 

Interpretace výsledků 

Na základě výsledků testu můžeme tvrdit, že rozdíl mezi hodnotami krevního tlaku po podání placeba 

a po podání léku je statisticky významný. Test byl proveden na hladině významnosti 5 %.  Krabicové 

grafy obou souborů dokládají, že hodnoty krevního tlaku po podání léku jsou nižší. 



77 
 
 

Porovnání porodních vah novorozenců (dvouvýběrový  t-test) 

Studie se zaměřuje na porovnání porodní hmotnosti novorozenců podle pohlaví. K dispozici jsou dva 
soubory porodních vah novorozenců. Jedná se o záměrný výběr. Porodní hmotnost byla sledována 
v období měsíce leden 2012 v PKN a.s. 

Výzkumná otázka - Existuje významný rozdíl mezi porodními vahami chlapců a dívek? 

Pracovní hypotéza - Chlapci mají větší porodní hmotnost než dívky. 

Naměřené porodní váhy dívek a chlapců jsou zobrazeny v tabulce 26. V obou souborech je shodně 32 
dětí. 

Tabulka 16 Naměřené porodní váhy novorozenců - leden 2012 

dívky 2 900 2 278 2 680 3 300 3 245 4 250 2 900 2 278 2 680 3 100 3 105 

 
2 480 4 100 3 200 4 000 3 500 3 250 2 850 2 860 2 970 3 200 3 300 

 
2 850 2 470 2 590 3 210 4 000 3 500 3 250 2 850 2 860 2 970   

chlapci 3 300 3 400 3 500 2 700 2 550 3 050 3 050 3 420 2 980 4 050 4 920 

 
4 700 3 500 3 620 3 120 3 250 3 650 2 480 4 100 5 720 3 639 3 677 

 
3 715 3 753 3 791 3 829 2 980 4 050 4 920 4 700 3 500 3 620   

Minimální porodní váha u dívek (tabulka 27) se pohybovala v rozmezí 2 000-2 500 g, maximální 
hmotnost v rozmezí 4 000-4 500 g. Nejčastější výskyt porodní váhy u dívek je v rozmezí 2 500-3 500 g.  
Minimální porodní váha u chlapců (tabulka 28) se pohybovala v rozmezí 2 000-3 000 g, maximální 
hmotnost v rozmezí 5 000-6 000 g. Nejčastější výskyt porodní váhy u chlapců je v rozmezí 
3 000-4 000 g.  

Tabulka 17 Přehled četností porodních vah dívek - leden 2012 

DÍVKY - Intervaly v gramech 
Četnost 

absolutní 
Četnost 

kumulativní 
Četnost 

relativní v % 
Četnost 

kumulativní v % 

2 000 až 2 500 4 4 12,50 12,50 

2 500 až 3 000 12 16 37,50 50,00 

3 000 až 3 500 12 28 37,50 87,50 

3 500 až 4 000 2 30 6,25 93,75 

4 000 až 4 500 2 32 6,25 100,00 

Celkem 32   100,00   

 
Tabulka 18 Přehled četností porodních vah chlapců - leden 2012 

CHLAPCI – Intervaly 
v gramech 

Četnost 
absolutní 

Četnost 
kumulativní 

Četnost 
relativní v % 

Četnost 
kumulativní v % 

2 000 až 3 000 5 5 15,63 15,63 

3 000 až 4 000 19 24 59,38 75,01 

4 000 až 5 000 7 31 21,88 96,88 

5 000 až 6 000 1 32 3,13 100,00 

Celkem 32   100,00   
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Data zpracujeme v aplikaci STATISTICA© společnosti StatSoft. Obrázek zobrazuje hlavní okno aplikace 
s otevřenou prázdnou tabulkou.  

 

Přenos dat do aplikace STATISTICA© provedeme pomocí schránky příkazy Ctrl+C, Ctrl+V z aplikace 
MS EXCEL. 
Dalším užitečným krokem je pojmenování proměnných (sloupců). Názvy proměnných se promítnou 
do všech výstupů, které budeme vytvářet. Dvojité poklepání myší na záhlaví sloupce otevře dialogové 
okno, v kterém sloupec v položce Jméno pojmenujeme. 
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Nejdříve nás bude zajímat popisná statistika souboru. Pro příslušný výstup v aplikaci STATISTICA© 
vybereme volbu Statistiky/Základní statistiky/Popisné statistiky. 
 

 

V dialogovém okně Popisné statistiky vybereme potřebné proměnné.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro výpočet základních charakteristik souboru vybereme možnost Souhrn:Statistiky, případně volbu 
Výpočet. 
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V základním nastavení STATISTICA© se vypočítá pouze několik charakteristik. Další požadované 
charakteristiky můžeme specifikovat výběrem polí na kartě Detailní výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní hodnoty popisné statistiky jsou uvedeny v tabulce28. Porodní hmotnost se u dívek pohybuje 
v rozpětí 2 278 g až 4 250 g. U chlapců se porodní hmotnost pohybuje od 2 480 g do 5 720 g. 
Průměrná porodní váha je větší u chlapců (3 663,5 g) než u dívek (3 093 g). 

Tabulka 28Základní popisná statistika porodních vah novorozenců v gramech - leden 2012 

  Dívky Chlapci 

Rozsah souboru 32 32 

Minimum 2 278 2 480 

Maximum 4 250 5 720 

1. kvartil 2 850 2 850 

2. kvartil = medián 3 035 3 620 

3. kvartil 3 262,5 3 884 

Průměr 3 093,0 3 663,5 

Modus 2 850 3 500 

Směrodatná odchylka 495,18 721,71 

 
Dalším krokem je vytvoření histogramů pro zjištění očekávaného rozložení. 

Jednou z možností je použití volby Histogramy na kartě Základní výsledky dialogového okna Popisné 
statistiky. 
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Jinou možností je použití volby Grafy/Histogramy, která umožňuje konkrétnější specifikaci požadavků 
na histogram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Na kartě Základní vybereme proměnné pro histogram, vybereme typ histogramu - běžný či 
vícenásobný. V případě výběru vícenásobného grafu budou histogramy jednotlivých proměnných 
vykresleny do jednoho obrázku. 
Volba Intervaly umožňuje upřesnit šířku intervalů – zda budou jako hranice intervalů použity 
celočíselné nebo všechny hodnoty, či předem zadaný konkrétní počet kategorií. 

 

Na kartě Detaily se promítne výběr z karty Základní. Navíc můžeme vybrat zobrazení procent 
u jednotlivých kategorií a u položky Intervaly využít volbu Hranice rozmezí intervalů, která na kartě 
Základní není k dispozici. 
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Vytvořené histogramy ukazují rozložení porodní váhy u dívek (obrázek 65) a chlapců (obrázek 66) 
a očekávané normální rozložení. 
 

 
Obrázek 69 Histogram porodních vah dívek - leden 2012 

 

 
Obrázek 70 Histogram porodních vah chlapců - leden 2012 
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Přehledný popis souborů a jejich významných hodnot poskytují rovněž krabicové grafy.  

Pro vytvoření krabicového grafu využijeme volbu Krabicový graf všech proměnných v Dialogovém 
okně Popisné statistiky, karta Základní výsledky.  

 

V základním nastavení graf využívá parametry Průměr a Směrodatná odchylka.  
Na kartě Možnosti lze vybrat jiné parametry grafu (Medián/Kvartily/Rozpětí), případně vytvořit grafů 
více. 
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Jiný způsob vytvoření krabicového grafu je pomocí volby Grafy/Krabicové grafy. V základním 
nastavení je jako střední hodnota použit Medián. Zároveň jsou na grafu vyznačeny odlehlé a extrémní 
hodnoty. Nastavení můžeme měnit podle momentálních požadavků, případně můžeme vytvořit 
několik krabicových grafů s různými parametry. 

Na kartě Základní provedeme výběr proměnných, středního bodu (Medián nebo Průměr) a typ grafu. 
Typ vícenásobný znamená, že krabicové grafy několika proměnných budou zobrazeny v jednom 
obrázku. 
 
 

 
 
Na kartě Detaily jsou znovu zobrazeny parametry vybrané na kartě Základní. Navíc můžeme nastavit 
způsob zobrazení odlehlých hodnot. 

 
 
 
Z krabicových grafů na obrázku 67 lze vyčíst, že s vyšší porodní váhou se rodí chlapci. U chlapců má 
porodní váha větší rozpětí než u dívek. V obou souborech byly detekovány odlehlé body. 
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Obrázek 71 Porovnání porodních vah dívek a chlapců pomocí krabicových grafů 

Test normálního rozdělení  

Na základě zobrazení rozložení naměřených hodnot v histogramech budeme testovat, zda jsou 
naměřené hodnoty rozloženy normálně. Test provedeme stejně jako v předchozích příkladech 
 
Test normálního rozdělení provedeme pro každou proměnnou zvlášť. Výběr pro analýzu provedeme 
podle typu proměnné – zda se jedná o diskrétní či spojitou veličinu. 

 

Následně na kartě Spojité proměnné vybereme pole Normální. Vzhledem k tomu, že v základním 
nastavení jsou zaškrtnuta všechna pole, vybereme nejdříve volbu Odstranit vše a následně pole 
Normální. 
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V dalším okně už na kartě Uložit proložení vidíme požadovanou hodnotu. V obou souborech platí: 
p-hodnota >α (0,422 > 0,05 u dívek a 0,352 > 0,05 u chlapců). Test prokázal, že hodnoty naměřené 
v obou souborech jsou rozloženy normálně (tabulka 29). 

Tabulka 19 Test normálního rozdělení souborů porodních vah dívek a chlapců 

  
Kolmogorov-Smirnov 

p-hodnota 

Dívky 0,422 

Chlapci 0,352 
Testování hypotéz 

Data v obou souborech mají normální rozložení, proto je možné hypotézu testovat pomocí 
parametrického testu. T-test testuje nulovou hypotézu o nulovém rozdílu (Zvárová, 2004) mezi 
porodní hmotností chlapců a dívek.  
 
Formulace nulové a alternativní hypotézy bude následovná: 

H0 : Porodní váha u chlapců a dívek bude stejná. 
HA : Mezi porodní vahou dívek a chlapců je statisticky významný rozdíl. 
 
Zvolená hladina významnosti α =0,05 čili  5 %. 
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Pro testování hypotéz použijeme t-test pro nezávislé vzorky programu STATISTICA©. V dialogovém 
okně Základní statistiky vybereme volbu t-test, nezávislé, dle proměnných. Dalším krokem je výběr 
proměnných. Hladina významnosti je zobrazena na kartě Možnosti, v základním nastavení je její 
hodnota 0,05. 
 

 

 

Tabulka 20 T-test pro nezávislé vzorky 

  

Průměr 
Dívky 

Průměr 
Chlapci 

Hodnota 
t 

p 
Počet 
plat. 
Dívky 

Počet 
plat. 

Chlapci 

Sm. 
odch. 
Dívky 

Sm. 
odch. 

Chlapci 

Dívky vs. Chlapci 3 093,000 3 663,500 -3,687 0,000479 32 32 495,175 721,713 

Na základě t-testu pro nezávislé vzorky, jehož výsledky jsou zobrazeny v tabulce 30, zamítáme 
nulovou hypotézu H0, neboť hodnota p < α (0,000479<0,05). 
Přijímáme HA; můžeme tvrdit, že hodnoty naměřené u dívek a chlapců jsou rozdílné a tento rozdíl je 
statisticky významný.  
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Testování hypotéz pomocí nástrojů MS EXCEL 

Test hypotézy můžeme provést i pomocí Dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů v programu MS 
EXCEL. 

 

 

 

V dialogovém okně nejdříve vyplníme potřebná pole. V části Vstup zadáme oblast buněk vstupních 
údajů - skupinu dívek a skupinu chlapců. Hypotetický rozdíl středních hodnot je v našem případě nula 
(koresponduje s testovanou nulovou hypotézou). Pole Alfa (hladina významnosti) je předvyplněné 
hodnotou 0,05. V možnostech výstupu vybereme způsob, jakým se mají zobrazit výsledky testu.  
 

Tabulka 31 Výsledky dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů 

Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů 
  

t Stat  -3,6872 

P(T<=t) (1) 0,0002 

t krit (1) 1,6698 

P(T<=t) (2) 0,0005 

t krit (2) 1,9990 

 
Tabulka 31 porovnává hodnotu testové statistiky tStat (-3,6872) s tzv. oblastí přijetí (intervalem 
vymezeným kritickou hodnotou 1,999). Hodnota -3,68 leží mimo interval (-1,999;1,999), proto 
nulovou hypotézu H0 zamítáme ve prospěch alternativní hypotézy H1.  
 

Interpretace výsledků 

Testováním byl potvrzen statisticky významný rozdíl mezi porodními vahami novorozených chlapců 
a dívek. Rozdíl mezi soubory je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Průměrná porodní 
váha u chlapců je vyšší než u dívek, dokladují to především krabicové grafy. 
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