
 

KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Statistické metody a programy využívané ve výzkumu a výuce na 

farmaceutické fakultě  

 

Ondřej Dedík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce  

2009 

 

 



Prohlášení autora 

 

Prohlašuji:  

Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které 

jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

 

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že KARLOVA 

UNIVERZITA má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako 

školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití 

této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je 

KARLOVA UNIVERZITA oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich 

skutečné výše.  

 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.  

 

V Hradci Králové dne 1. 5. 2009  

 

 

Ondřej Dedík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

 
 

1. Cíl Práce 

 

2. Teoretická část 

2.1. Základní pojmy (matematické) statistiky 

2.1.1. Charakteristiky polohy 

2.1.2. Charakteristiky variability 

2.1.3. Nejběžnější parametry statistických souborů 

2.1.3.1. Základní soubor 

2.1.3.2.Výběrový soubor 

2.2. Teorie odhadu 

2.2.1. Bodové odhady základních parametrů 

2.2.2. Intervalové odhady parametrů 

2.2.2.1. Přehled nejužívanějších intervalových odhadů 

2.2.2.1.1. Intervalový odhad střední hodnoty μ 

2.2.2.1.2. Intervalový odhad rozdílu středních hodnot 

2.2.2.1.3. Intervalový odhad rozptylu 

2.2.2.1.4. Intervalový odhad podílu dvou rozptylů 

2.2.2.1.5. Další intervalové odhady 

2.3. Testování hypotéz 

2.3.1. Postup testování hypotézy 

2.3.2. Volba hladiny významnosti α 

2.3.3. Dělení statistických testů 

2.3.3.1. Parametrické testy 

2.3.3.1.1. Studentův T –test  

2.3.3.1.2. Fisherův F –test  

2.3.3.2. Neparametrické testy 

2.4. Hodnocení statistických závislostí  

2.4.1. Regresní analýza 

2.4.1.1. Podle tvaru regresní funkce rozlišujeme různé typy regresních modelů: 

2.4.1.2. Odhady parametrů regresních modelů 



2.4.1.2.1. Metoda nejmenších čtverců 

2.4.1.3. Důležité charakteristiky lineární regrese 

2.4.1.4. Inverzní regresní křivka 

2.4.1.5. Standardizovaná metoda hlavních komponent 

2.4.1.5.1. Demingova regrese 

2.4.1.6. QSAR, Free-Wilsonova metoda 

2.4.1.6.1. Free-Wilsonova analýza 

2.4.2. Korelační analýza 

2.4.2.1. Poměr determinace 

2.4.2.2. Index determinace 

2.4.2.3. Koeficient determinace 

2.4.3. Analýza rozptylu 

2.4.3.1. Jednofaktorová analýza rozptylu 

2.4.3.1.1. Scheffého metoda 

2.5. Plánování statistického šetření 

2.5.1. Výběr metody 

2.5.2. Stanovení rozsahu náhodného výběru 

2.5.3. Vylučování odlehlých hodnot 

2.5.4. Prezentace výsledků 

 

3. Programy používané na FAF UK HK ke statistickému zpracovaní dat 

3.1. MS Office Excel 

3.1.1. Grafické znázornění výběrového statistického rozdělení 

3.1.2. Základní matematicko-statistické výpočty 

3.1.3. Výpočet parametrů nelineární regresní funkce a korelační matice 

3.1.3.1. Doplněk řešitel 

3.1.3.2. Výpočet parametrů nelineární regrese 

3.1.3.3. Výpočet parametrů korelační matce 

3.2. Sešity aplikace Excel vytvořené doc. RNDr. Petrem Klemerou, Csc.  

3.2.1. Seznam používaných sešitů aplikace Excel a jejich charakteristika 

3.2.1.1. PROBABIL 

3.2.1.2. T-TESTY 



3.2.1.3. TtestNMiS 

3.2.1.4. CHIKVADR 

3.2.1.5. Charakteristika  programu "Randomizační test" 

3.2.1.6. FAKTOR11 

3.2.1.7. FAKTOR21 

3.2.1.8. LINREGRE 

3.2.1.9. LinRegCompare1 

3.2.1.10. Multireg 

3.2.1.11. ClusterAnalysis1 

3.2.2. Ukázka použití programu LinRegre 

3.3. QC-Expert 

3.4. Ostatní 

 

4. Příklady 

4.1. Příklad 1.: Frekvenční a kumulativní četnost 

4.2. Příklad 2.: Aritmetický průměr a výběrová směrodatná odchylka 

4.3. Příklad 3.: Dvouvýběrový nepárový T- test 

4.4. Příklad 4.: Párový T -test ( Odhad průměrné diference) 

4.5. Příklad 5.: 2krát dvouvýběrový nepárový t- test 

4.6. Příklad 6.: Regresní přímka procházející počátkem osy souřadnic 

4.7. Příklad 7.: Regresní přímka neprocházející počátkem osy souřadnic 

4.8. Ortogonální regrese 

4.9. Příklad 9.: Free-Wilsonova analýza 

4.10. Příklad 10.: Lineární regrese, pásy spolehlivosti (konfidenční intervaly) 

4.11. Příklad 11.: Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) 

4.12. Příklad 12.: Analýza souvislostí mezi větším počtem různých zkoušek 

 

5. Doporučení založená na častěji se vyskytujících chybách a nepřesnostech 

5.1. Základní soubor x výběrový soubor 

5.2. Zveřejnění charakteristiky polohy 

5.3. Zásada rovnoměrnosti rozložení hodnot nezávisle proměnných u regresní 

analýzy 



5.4. Velikost rozsahu náhodného výběru a aplikace t- testu 

5.5. Zveřejnění výsledků t-testu 

5.6. Výběr statistického software 

 

Závěr 

 

Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Cíl práce 

 
Diplomová práce bude zaměřena na systematické a přehledné zpracování 

přehledu o statistických metodách a programech používaných na Farmaceutické 

fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, včetně typových příkladů. 

Objektem studia budou statistické metody a programy požívané na fakultě, 

které budou získány ze studijních materiálů, konzultacemi s pedagogy, popř. 

z vědeckých publikací pedagogů. Kromě typových příkladů budou v práci uvedeny 

speciálně řešené příklady z vědeckých prací pedagogů. 

K závěru bude uvedena analýza případných kritických míst či nekorektností a 

doporučení optimálních postupů jak z metodického hlediska, tak co se týká výběru 

statistického software. 

K práci bude v elektronické podobě přiložena sbírka typových příkladů, která 

bude použita k výuce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teoretická část 

 

2.1. Základní pojmy (matematické) statistiky 

Statistika se zabývá hromadnými jevy, tj. jevy, vyskytujícími se ve velkém 

počtu případů. Vlastním cílem každého statistického hodnocení je posoudit vlastnosti 

takzvaného základního souboru, na kterém nás zajímá určitý hromadný jev či jevy. 

[1] str. 26 

Základní soubor je určitá, věcně, prostorově a časově vymezená množina 

všech zkoumaných prvků, u kterých zjišťujeme hodnoty jisté sledované veličiny. 

Sledovaná veličina se nazývá statistický znak. Prvky základního souboru nazýváme 

statistické jednotky. 

Statistické znaky dělíme podle toho, jakou statistickou vlastnost vyjadřují, na 

kvantitativní a kvalitativní. Statistický znak představující měřitelné vlastnosti 

statistických jednotek, nazýváme kvantitativní (vyjádřen číselnou hodnotou). 

Opakem je statistický znak vyjadřující ty vlastnosti, které nelze kvantifikovat, 

nazýváme kvalitativní. 

[2] str. 12-13 

Klasická čili popisná statistika zjišťuje vlastnosti všech prvků reálného 

základního souboru. Hlavní idea matematické (induktivní) statistiky naopak spočívá 

v tom, že vyšetření základního souboru, které je obtížně proveditelné u reálného 

souboru a zcela neproveditelné u souboru fiktivního, nahrazuje studiem vlastností 

výběrového souboru, tj. jen relativně malé části souboru základního. 

 K tomu, aby výběrový soubor poskytl dobrou představu o vlastnostech 

základního souboru, je třeba splnit dvě hlavní podmínky: 

1) Výběr ze základního souboru musí být proveden náhodně, neboť nenáhodný 

výběr může skutečnou situaci systematicky zkreslovat. 

2) Výběrový soubor nesmí být příliš malý – čím bude větší, tím přesnější odhad 

vlastností základního souboru získáme. 

[1] str. 26-27 

 

 

 

 



2.1.1. Charakteristiky polohy 
Charakteristikou polohy rozumíme takovou číselnou hodnotu, která vystihuje 

umístění pozorovaných hodnot na číselné ose. Základními charakteristikami polohy 

jsou aritmetický průměr, modus a medián. 

Aritmetický průměr  



n

i

ix
n

x
1

1
     (1.1) 

kde n je rozsah výběru (počet měření). 

 

Medián x~  

  Je průměr ze dvou prostředních hodnot, odděluje tedy polovinu hodnot 

menších od poloviny hodnot větších. 

 

Modus x̂  

Představuje hodnotu, která je v rámci šetřeného souboru nejtypičtější, tj. 

nejčetnější. 

Modus a medián je vhodnou doplňkovou charakteristikou k aritmetickému průměru, 

protože na rozdíl od aritmetického průměru nejsou ovlivněny extrémními hodnotami. 

[5] str. 14-17 [11] str. 20-23 

 

2.1.2. Charakteristiky variability 
Variabilitou (měnlivostí) kvantitativního statistického znaku rozumíme 

kolísání hodnot této veličiny. 

Variační rozpětí je rychlou, jednoduchou, ale jen orientační charakteristikou 

variability založenou na informaci o rozdílu mezi minimální a maximální hodnotou 

souboru. 

R = xmax - xmin     (1.2) 

 

Rozptyl 

Je definován jako průměr ze čtverců odchylek jednotlivých hodnot průměru. 
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    (1.3) 

Rozptyl sám o sobě není interpretovatelnou veličinou, protože výsledek je dán ve 

čtvercích měrných jednotek. Proto se při hodnocení variability dává přednost druhé 

odmocnině rozptylu, tzv. směrodatné odchylce sx (brané s kladným znaménkem). 

[5] str. 17-18 

 

 

2.1.3. Nejběžnější parametry statistických souborů 

2.1.3.1. Základní soubor 

 Jestliže označíme náhodnou veličinu kupříkladu X, pak platí: 

Střední hodnota („průměr“)  E(X)  se označuje symbolem μ 

Rozptyl    D(X)  se značí symbolem  σ
2
 

Směrodatná odchylka   )(XD   se značí symbolem   σ 



2.1.3.2.Výběrový soubor 

Označme hodnoty veličiny X na výběrovém souboru jako x1, x2,…,xn. 

Pak jsou definovány: 

Rozsah výběrového souboru jako počet jeho prvků n, 

Výběrový průměr vztahem  
n

x
x

i
  ,    (1.4) 

Výběrový rozptyl vztahem  
1

)( 2

2







n

xx
s

i
   (1.5) 

Výběrová směrodatná odchylka 2ss      (1.6) 

 

Upozornění: V literatuře lze najít dvě různé definice výběrového rozptylu a výběrové 

odchylky, které se liší výrazem ve jmenovateli: 

n

xx
s

i 


2

2
)(

   (1.7) 

A podobně pro směrodatnou odchylku. Při užívání statistických vzorců je nutné se 

vždy přesvědčit, pro kterou z obou definic dané vzorce platí. 

[1] str. 27-28 

 

2.2. Teorie odhadu 

2.2.1. Bodové odhady základních parametrů 

Bodovým odhadem se ve statistice rozumí odhad hodnoty neznámého 

parametru jediným číslem, bez vyjádření toho, s jakou přesností odhad platí. Takový 

odhad obvykle slouží jen jako orientační východisko k podrobnějšímu statistickému 

hodnocení (kupř. k intervalovému odhadu či k testu statistické hypotézy). 

Bodový odhad střední hodnoty: 

μ ≈ x  ,      (2.1) 

tj. nejlepším bodovým odhadem střední hodnoty je výběrový průměr. 

 

Bodový odhad rozptylu a směrodatné odchylky 

σ
2
 ≈ s

2
  tj.   σ ≈ s .    (2.2) 

 



Často se vyskytujícím úkolem je odhad neznámé pravděpodobnosti náhodného jevu. 

Zde je základním souborem fiktivní soubor všech možných opakování daného 

pokusu, výběrovým je soubor n uskutečněných pokusů. Jestliže se při těchto n 

pokusech vyskytl sledovaný jev k -krát, je jeho relativní četnost q = k/n . 

 

Bodový odhad neznámé pravděpodobnosti: 

P ≈ q      (2.3) 

[1] str. 28 

 

2.2.2. Intervalové odhady parametrů 

Idea intervalových odhadů je založena na tom, že výskyt neznámé skutečné 

hodnoty parametru je nejpravděpodobnější v blízkém okolí jejího bodového odhadu. 

Jednotlivé typy intervalových odhadů jsou založeny na teoretickém ocenění 

rozdělení pravděpodobnosti odchylek bodového odhadu od skutečné hodnoty 

parametru. Použitelnost každého takového ocenění je zaručena jen při splnění 

určitých předpokladů; osvědčení jejich platnosti je nezbytnou podmínkou pro 

korektní použití příslušného intervalového odhadu. 

Každý intervalový odhad hodnoty h neznámého parametru základního souboru 

má formu tvrzení, že hodnota h s určitou pravděpodobností (spolehlivostí) p leží 

v daném intervalu. Terminologicky rozlišujeme tři typy intervalových odhadů: 

 Oboustranný intervalový odhad má tvar  pbhaP  )(  (2.4) 

 Jednostranný odhad zdola má tvar  phcP  )(    (2.5) 

 Jednostranný odhad shora má tvar  pdhP  )(   (2.6) 

Cílem výpočtu intervalového odhadu je určit pro zvolenou spolehlivost p číselné 

hodnoty mezí a , b resp. c resp. d podle toho, který typ intervalového odhadu nás 

zajímá. 

[1] str. 28-30 

 

2.2.2.1. Přehled nejužívanějších intervalových odhadů 

Oboustranné či jednostranné intervaly, které získáváme pomocí intervalových 

odhadů, se nazývají intervaly spolehlivosti; v literatuře (kupř. v lékopise) se pro ně 

užívá též pojem konfidenční intervaly. 



2.2.2.1.1. Intervalový odhad střední hodnoty μ  

Platí označení dle předchozích definic, tj. výběrový soubor má rozsah n, 

průměr x a směrodatnou odchylku s (= sn - 1) 

(1) Za podmínky n > 30 platí odhady: 

n

s
ux

s
ux  


      (2.7) 


n

s
ux P       (2.8) 

n

s
ux P       (2.9)    

kde p je zvolená spolehlivost, α = (p + 1)/2 , μα μp, kvantily normálního 

rozdělení. 

(2) Za podmínky, že náhodná veličina X má (alespoň přibližně) normální rozdělení, 

platí odhady: 

n

s
vtx

n

s
vtx )()(        (2.10) 


n

s
vtx P )(       (2.11) 

n

s
vtx P )(       (2.12) 

kde v = n – 1 , tα(v) jsou kvantily t -rozdělení.  

[1] str. 30-36 

 

2.2.2.1.2. Intervalový odhad rozdílu středních hodnot 

Máme dva nezávislé výběrové soubory A , B (kupř. soubor experimentální a 

kontrolní), odpovídající náhodné veličiny označme XA , XB . Rozsah, průměr a 

směrodatnou odchylku souboru A označme nA , xA , sA . Podobně pro soubor B 

označme odpovídající hodnoty nB , xB , sB . Analogicky neznámé střední hodnoty 

veličin XA , XB označme μA , μB . Našim cílem je odhadnout skutečnou velikost 

rozdílu obou středních hodnot, tj. veličinu μA – μB.  

 

(1)  Platí-li nA > 30 , lze užít odhady: 



zuxxzuxx BABA    )()(  (2.13) 

BApBA zuxx   )(      (2.14) 

zuxx pBABA  )(      (2.15) 

Kde 
B

B

A

A

n

s

n

s
z

22

  , p , a , μα μp viz výše. 

(2) Mají-li obě veličiny XA , XB (alespoň přibližně) normální rozdělení, lze 

(složitějším postupem) získat intervalové odhady rozdílu středních hodnot i pro malé 

soubory. Nejprve se pomocí tzv. F -testu posoudí, zda lze prokázat neshodu rozptylů 

σ
2

α σ
2

β ; podle výsledku tohoto pomocného testu se pak pokračuje jednou ze dvou 

variant výpočetních vztahů pro vlastní intervalový odhad. Podrobnosti lze najít např. 

v knize [3] odst. 4.9. 

[1] str. 30-36 

 

2.2.2.1.3. Intervalový odhad rozptylu 

Odhadnout intervalově skutečnou hodnotu rozptylu σ
2
 resp. směrodatné 

odchylky σ lze jen v případě, že je znám typ rozdělení náhodné veličiny X. V praxi se 

tato úloha nejčastěji vyskytuje v situaci, kdy veličina X má normální rozdělení. Za 

tohoto předpokladu platí vztahy: 

)(

.
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.
2

1

2
2

2

2

v
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v
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     (2.16) 
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.
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       (2.17) 
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2

1

2
2

v

vs
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      (2.18) 

kde v = n – 1 stupně volnosti, χ
2
(v) atd. hodnoty kvantilů χ

2 
-rozdělení 

 [1] str. 30-36 

 

2.2.2.1.4. Intervalový odhad podílu dvou rozptylů 

Vycházejme ze situace, popsané pro odhad rozdílu středních hodnot. 

V případech, kdy je zapotřebí vzájemně porovnat neznámé skutečné hodnoty 



rozptylů σ
2

A , σ
2

B , je obvykle užitečnější odhadnout nikoli jejich rozdíl, ale jejich 

poměr, tj. podíl. Z podobných důvodů jako u předchozího intervalového odhadu 

rozptylu je nutným předpokladem pro užití následujících odhadů normalita rozdělení 

obou náhodných veličin XA , XB . Potom platí:  
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2
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B
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      (2.21) 

Kde vA = nA – 1 , vB = nA – 1, Fα(vA,vB) kvantil F- rozdělení 

[1] str. 30-36 

 

2.2.2.1.5. Další intervalové odhady: 

Intervalový odhad pravděpodobnosti 

Intervalový odhad rozdílu pravděpodobností 

[1] str. 30-36 

 

2.3. Testování hypotéz 

Statistická hypotéza je tvrzení o vlastnostech základního souboru, případně 

více základních souborů, o jehož pravdivosti se chceme přesvědčit, přičemž předem 

nevíme, jestli je pravdivé nebo ne. Vztahuje se buď ke tvaru, nebo k parametrům 

rozdělení pravděpodobností základního souboru a můžeme ji ověřit testováním. 

Hypotézu, jejíž platnost ověřujeme, nazveme nulovou hypotézou a 

označujeme ji zpravidla symbolem H0. Při testování hypotézy je třeba uvést, co bude 

platit, nebude-li platná nulová hypotéza. Toto druhé tvrzení nazýváme alternativní 

hypotéza, značíme ji zpravidla H1 a říkáme, že testujeme H0 proti H1. 

V praxi se často vyskytují případy, kdy testujeme pouze jednostrannou 

alternativu. Rozdíl mezi testy jednostrannými a dvoustrannými záleží na formulaci 

alternativní hypotézy. Je-li např. hypotéza H0: A = B, pak dvoustranná alternativní 

hypotéza je A ≠ B, jednostranná A < B resp. A > B. 



Úkolem testování hypotéz je ověřit příslušné tvrzení. Postup, kterým 

zjišťujeme platnost hypotézy, se nazývá testování hypotézy. 

Statistický test je jednoznačně dané pravidlo, které na základě realizace 

náhodného výběru určuje podmínky, za kterých hypotézu H0 zamítneme nebo 

nezamítneme. 

Abychom mohli testovat hypotézu H0, musíme vhodně zvolit funkci 

náhodného výběru (X1, X2,…,Xn), pomocí které rozhodujeme o její platnosti. Tato 

funkce se nazývá testovací kritérium (Z).  

Abychom mohli provést statistický test, je nutné, aby kromě testovacího 

kritéria byla určena tzv. kritická oblast, což je podmnožina množiny hodnot 

testovacího kritéria, jejíž pravděpodobnost α je za předpokladu platnosti hypotézy 

tak malá, že náhodný jev „hodnota testovacího kritéria padne do kritické oblasti“ 

pokládáme za jev nemožný. 

Oblast přípustných hodnot je množina přípustných hodnot testovacího 

kritéria, které nepatří do kritické oblasti. 

Kritická hranice odděluje kritickou oblast od oblasti příbuzných hodnot. 

Hladina významnosti testu je pravděpodobnost kritické oblasti α. 

[2] str. 63-65 

 

2.3.1. Postup testování hypotézy 

1. Provede se jedna konkrétní realizace náhodného výběru (x1, x2, …, xn). 

2. Stanovíme statistický test. Prověřující danou statistickou hypotézu H0 

s příslušnou kritickou oblastí. 

3. Zvolíme hladinu významnosti testu. Zpravidla se volí α = 0,05 nebo α = 

0,01. 

4. Hodnoty realizace náhodného výběru dosadíme do testovacího kritéria a 

vypočteme hodnotu testovacího kritéria Z. 

5. Zjistíme, zda hodnota testovacího kritéria padla do kritické oblasti nebo do 

oblasti přípustných hodnot. 

 



Když nastane jev, který pokládáme za předpokladu platnosti nulové hypotézy za 

nemožný, to znamená, že hodnota testovacího kritéria padne do kritické oblasti, 

hypotéza H0 se zamítá. 

Když hodnota testovacího kritéria padne do oblasti přípustných hodnot, 

hypotézu H0 nezamítáme. Neznamená to však potvrzení hypotézy, ale říkáme, že na 

základě dané realizace náhodného výběru (x1, x2, …, xn) není důvod k zamítnutí 

hypotézy H0, tj. informace, kterou poskytl náhodný výběr (x1, x2, …, xn) nestačí 

k tomu, abychom hypotézu zamítli. 

[2] str. 63-65 

 

2.3.2. Volba hladiny významnosti α 

Při testování statistických hypotéz volíme předem riziko, se kterým 

přijímáme výsledek testu. V podstatě se můžeme dopustit dvou chyb. K chybě 

prvního druhu (řádu) dojde tehdy, zamítneme-li ve skutečnosti platnou hypotézu. 

Chyby druhého druhu (řádu) dojde tehdy, přijmeme ve skutečnosti neplatnou 

hypotézu. Pravděpodobnost chyby prvního druhu se označuje α a nazývá se hladina 

významnosti. Pravděpodobnost chyby druhého druhu se označuje β. Tato hodnota je 

nevolitelná, závisí na α, rozsahu výběru a typu testu. Pravděpodobnost 1 – β se 

nazývá síla testu  a vyjadřuje pravděpodobnost, že se nedopustíme chyby druhého 

druhu. 

[4] str. 35-36 

 

2.3.3. Dělení statistických testů 

 Testy oboustranné x jednostranné 

 Testy parametrické x neparametrické 

O parametrických testech mluvíme tehdy, jestliže testujeme hypotézu o hodnotě 

jednoho nebo několika parametrů daného rozdělení základního souboru.  

[5]  str. 56 

V případě, že rozdělení pravděpodobností základního souboru neznáme, mluvíme o 

neparametrických testech.  

[2] str. 63-64 

 



2.3.3.1. Parametrické testy 

O parametrických testech mluvíme tehdy, jestliže testujeme hypotézu o hodnotě 

jednoho nebo několika parametrů daného rozdělení základního souboru. 

[5] str. 56 

 

2.3.3.1.1. Studentův T –test  

Parametrické testy o shodě středních hodnot . Výpočet testovacího kritéria t 

vychází z odhadů parametrů  a  u výběrových souborů (VS): x a s. Vypočtené 

testovací kritérium porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou (1-/2 kvantil 

Studentova rozdělení pro dané  a zvolené ).  

Podle toho, jaká data (soubory) máme k dispozici, rozlišujeme několik variant t-

testu: 

 

I. Porovnání ZS x VS   

Použití v pokusech, kdy známe střední hodnotu  u základního souboru ZS (např. 

fyziologické hodnoty) – tuto je možno považovat za konstantu. V pokuse pak 

ověřujeme hypotézu, že VS (pokusný) pochází z populace, která má stejnou střední 

hodnotu jako tato známá konstanta, (H0:  = konst. ). 

t
x

s

n


 

2

       (3.1) 

( x - průměr VS,   - střední hodnota ZS,   s –směrod.odch.VS,  n –počet členů VS)           

Vypočtené t porovnáme s tab.krit.hodnotou t1-/2() , kde  = n-1  

Je-li t   t1-/2()     Hypotézu H0 zamítáme. 

 

II.Porovnání VS x VS    (H0 : 1  = 2  )      

1) párový pokus  - u 1 VS provedena 2 měření: 1.před pokusným zásahem, 2.po 

pokusu  hodnoty tvoří páry. Vypočteme rozdíly párových hodnot, z nich spočítáme  

x   a směr.odch. s. Testujeme hypotézu, že střední hodnota měření před pokusem a 

po pokuse se rovnají. 



t
x

s

n


2

        ,        = n-1     (3.2) 

Je-li t   t1-/2()     hypotézu H0 zamítáme. 

  

2) nepárový pokus  - porovnání 2 různých výběrových souborů – 1.VS x 2.VS 

(Pokusná a Kontrolní skupina zvířat). Testujeme hypotézu H0, že 1 pokusného 

souboru a 2 kontrolního souboru se rovnají. 

1.VS (n1) : vypočteme x 1, s1  

2.VS (n2) : vypočteme x 2, s2  

Oba soubory mohou mít stejný nebo různý rozptyl hodnot, a tento ovlivňuje 

provedení t-testu. Proto je nejprve nutno otestovat rozdíl rozptylů obou souborů 

pomocí F-testu:    

Podle výsledku F-testu (viz. dále): 

 Je-li F  F(V, M)          a)  1
2
 = 2

2 
 : 
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x x
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 Je-li F > F(V, M)           b)  1
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21 1            (3.5) 

( pro n1,n2 > 30:   =  ) 

 



Závěr: 

Je-li t  t1-/2()   Hypotézu H0 zamítáme. 

 

[6] 

 

2.3.3.1.2. Fisherův F –test  

Dvouvýběrový test významnosti pro rozptyl. Předpokládáme, že výběry jsou 

nezávislé. Testujeme hypotézy o rovnosti disperzí těchto souborů 

H0: DX = DY proti H1: DYDX   

Testovacím kritériem je náhodná veličina 
2

2

2

1

s

s
F  , která za předpokladu platnosti 

hypotézy má Fisher-Snedecorovo rozdělení pravděpodobností s n1-1 a n2-2 stupni 

volnosti. Protože ve většině tabulek Fisher-Snedecorova rozdělení pravděpodobností 

jsou tabelovány jen pravé kritická hranice, je výhodné používat testovací kritérium 

ve tvaru: 

 
 2

2

2

1

2

2

2

1

;min

;max

ss

ss
F        (3.6) 

V tomto případě padnou do kritické oblasti jen velkéhodnoty testovacího kritéria F. 

[2] str. 72-73 

 

2.3.3.2. Neparametrické testy 

Neparametrické metody nevyžadují, aby výběry byly z předem známých 

rozdělení. Většinou stačí, když jde o výběry ze spoji-tých rozdělení, u 

neparametrických metod se nulová hypotéza často týká mediánu rozdělení. 

Neparametrické metody často vycházejí z pořadí pozorovaných hodnot v jejich 

vzestupném uspořádání. Předpoklady pro aplikaci neparametrických metod jsou 

oproti parametrickým metodám daleko slabší, tzn. že při aplikacích jsou splněny 

častěji. Obecně však platí, že tato výhoda neparametrických testů je vyvážena 

nevýhodou – ve srovnání s testy parametrickými jsou neparametrické testy slabší, 

tzn. že pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy v situaci, kdy zamítnuta být má, 



je menší. Proto by neparametrické testy měly být užívány jen tehdy, kdy předpoklady 

pro parametrické testy splněny nejsou.  

[7] str. 46 

 

2.4. Hodnocení statistických závislostí  
 

2.4.1. Regresní analýza 
 

Regrese je snad nejčastěji užívaná statistická metoda. Odhaduje se, že 80 až 

90% aplikací statistiky je nějakou z variant regresní analýzy. 

[7] str. 34 

Pozorujeme-li jev, který je definován funkční závislostí (např. w=m/mr), 

nemusí výsledky našeho měření vždy souhlasit s konkrétní funkční závislostí, 

v důsledku náhodné složky měření (např. chyba měření), popř. může nastat mnohem 

složitější situace, kdy sledovaná funkce má více proměnných, které není možno určit. 

V takovém případě výsledky měření popisuje statistická (stochastická) závislost, 

kterou můžeme vyjádřit jako spojení dvou složek, funkční závislosti střední hodnoty 

veličiny Y na veličině X, tj. regresní funkce: g(X) a náhodné složky (E), (která 

zahrnuje působení náhodných faktorů nebo veličin, které nejsou zahrnuty do 

modelu),  která způsobuje kolísání jednotlivých hodnot veličiny Y okolo střední 

hodnoty regresní funkce. Formálně vyjádřeno: Y = g(X) + E  

Regresní analýza má tady za úkol vyjádřit z disponibilních dat statistickou 

závislost pomocí funkční závislosti, tj. určit takovou funkci f(X), která bude neznámé 

funkci g(X) co nejbližší.  

[1] str. 54-55 [2] str. 108-109 

 

2.4.1.1. Podle tvaru regresní funkce rozlišujeme různé typy regresních modelů: 

a) Modely lineární vzhledem parametrům: 

Snad nejjednodušším vůbec je regresní přímka,  

f(x,β0,β1) = β0 + β1x ,  (4.1)  

(pokud β0=0, jedná se regresní přímku procházející počátkem osy souřadnic).  

Dále sem řadíme regresní parabolu f(x,β0,β1,β2) = β0 + β1x + β2x
2
 ,  (4.2) 

regresní hyperbolu   f(x,β0,β1) = β0 + β1

x

1
 ,   (4.3) 



regresní logaritmickou funkci f(x,β0,β1) = β0 + β1logx ,…   (4.4) 

b) Modely nelineární vzhledem k parametrům, které je možné 

transformací upravit na lineární tvar vzhledem k parametrům 

regresní mocninná funkce   f(x, β0,β1) = β0 . x  ,    (4.5) 

regresní exponenciální funkce   f(x, β0,β1) = β0 . β1
x
 .   (4.6) 

c) Nelineární modely, 

 které se nedají jednoduše transformovat na lineární tvar 

Např.  f(x,β0,β1,β2) = β0 . β1
x
 + β2     (4.7) 

[2] str. 109 

 

2.4.1.2. Odhady parametrů regresních modelů 

Odhady parametrů modelů a), b) se nejčastěji provádějí metodou nejmenších 

čtverců. (Pro odhady parametrů modelu c) není vhodné použít metodu nejmenších 

čtverců. Odhady se provádějí jinými metodami, např. metodou částečných součtů, 

metodou dílčích průměrů,… tyto a další metody lze nalézt v [9]) 

[2] str. 109 

 

2.4.1.2.1. Metoda nejmenších čtverců 

Metoda nejmenších čtverců vychází z požadavku, dobré přiléhavosti regresní 

funkce, tzn., že aby residua (odchylky empirických hodnot od vypočtené regresní 

funkce)  

εi = yi - Yi byla „vcelku“ co nejmenší. Protože by se mohlo stát, že i při značných 

odchylkách mezi yi a Yi se kladné a záporné rozdíly navzájem odečtou, vezmeme 

jako míru přiléhání součet čtverců reziduí 



n

i

ii Yy
1

2)( . Čím menší tento součet 

bude, tím lépe bude funkce Y přiléhat k naměřeným bodům. Hledáme, proto takové 

odhady a, b, aby platilo: 



n

i

ii Yy
1

2)( = min.    (4.8)  

[1] str. 55-56 [5] str. 76-85 

 

 

 



Obr. 2.51. Princip metody nejmenších čtverců. [7] str.35  

 

 

2.4.1.3. Důležité charakteristiky lineární regrese 

Reziduální rozptyl s
2
 je definován výrazem: 

 
kn

xfy
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    (4.9) 

kde k je počet určovaných parametrů regresní funkce ( v případě regresní přímky jde 

o parametry a,b (k=2). Pro případ regresní přímky je praktičtější použít formálně 

upravený vztah: 
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  (4.10) 

Reziduální odchylka s, vypočteme ji jako odmocninu reziduálního rozptylu a pokud 

je alespoň částečně zachován předpoklad o nezávislosti rozptylu veličiny Z na 

veličině X, má pak reziduální odchylka význam odhadu přesnosti, s jakou pro dané X 

hodnota f(X) předpovídá skutečné hodnoty veličiny Y. 

Korelační koeficient je poslední důležitou charakteristikou lineární regrese, je 

definovaný výrazem:  
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  (4.11) 

Korelační koeficient je definován, tak že nabývá pouze hodnoty v rozmezí 

11  r . Hodnoty r blízké k nule signalizují slabou nebo žádnou závislost Y na X. 

Naopak, blíží-li se absolutní hodnota R k jedné, signalizuje to silnou závislost. 

(znaménko r souvisí pouze s tím, zda regresní přímka roste či klesá). Pokud je 

(alespoň přibližně) splněn požadavek normality veličiny Z a nezávislosti jejího 

rozptylu na veličině X, lze korelační koeficient použít pro test statistické závislosti Y 

na X. Je-li v takovém případě splněna nerovnost )2(  nrr p (kde rp(n-2) je 

kritická hodnota korelačního koeficientu ze statistických tabulek), je tím dokázána 

hypotéza: „se spolehlivostí p je veličina Y statisticky závislá na veličině X“.  

[1] str. 57   

 

2.4.1.4. Inverzní regresní křivka 

Zatím jsme předpokládali, že Y je náhodná veličina závislá na veličině X. 

Sama veličina X přitom náhodnou veličinou být nemusí. Pokud jsou, ale obě veličiny 

náhodné, lze hledat jak regresní závislost Y na X, tak i X na Y (regresní funkce 

inverzní závislosti) Získáme tak dvě regresní přímky Y=a.X+B  X= α.Y+β  

[1] str. 61-62 

 

2.4.1.5. Standardizovaná metoda hlavních komponent 

Pokud použijeme standardizovanou metodu hlavních komponent, získáme 

výslednou regresní přímku,  jako jakousi „střední hodnotu“ obou původních 

regresních přímek 

Y=a.X+B  X= α.Y+β. Její směrnici vypočteme jako geometrický průměr obou 

původních směrnic a= 21aa   a její úsek vypočteme b= xay  přičemž x  a y jsou 

aritmetické průměry všech hodnot x a y. Výsledná regresní přímka není tedy závislá 

na volbě vysvětlující a vysvětlované proměné. Podmínkou použití této „směrující 

regrese“ je, aby v rozmezí, v němž ji provádíme, byla alespoň přibližně splněna 

rovnost 
y

y

x

x

s

se

s

se
   v níž sex a sey jsou směrodatné odchylky, které popisují 

neurčitost hodnot x a y. Získají se z dat o opakovatelnosti resp. reprodukovatelnosti, 



která nejsou součástí hodnot zpracovávaných prováděnou regresí. sx, sy jsou 

směrodatné odchylky vypočítané z dat x a y, se kterými provádíme regresi. Jsou tedy 

mírou rozptýlení těchto dat, chceme-li mírou šíře intervalu, v němž regresi 

provádíme. Pokud podmínka v rovnici (E) není ani přibližně splněna, pak je vhodné 

provést obecnější regresi podle Deminga - viz dále. [8] 

Obr. 2.52 Ilustrační obrázek 

 

     

 

2.4.1.5.1. Demingova regrese 

Tento postup je obecnějším případem předešlého postupu nazvaného 

standardizovaná metoda hlavních komponent. Příspěvky jednotlivých regresních 

bodů jsou v něm váženy podle neurčitosti obou proměnných. Teprve s použitím 

těchto vah je minimalizována suma čtverců vzdáleností regresní čáry od 

experimentálních bodů a to podobně jako v předcházejícím případu ve směru obou 

proměnných.  [8]  

 

2.4.1.6. QSAR, Free-Wilsonova metoda 

QSAR, souhrnně se tak označuje přístup (v organické chemii), který hledá 

kvantitativní vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou. 

Stále nejpoužívanějším a nejstarším přístupem je regresní analýza. Hledá se 

řešení rovnice,  

y=a0 + a1x1 + a2x2 + …+ anxn   (4.12) 

ve které y je kvantifikovaná biologická aktivita, nezávisle proměnnými x jsou 

strukturní parametry. Regresní koeficienty a se získají výpočtem metodou 

nejmenších čtverců. Hodnocení musí být vždy doplněno statistickým rozborem 



(doporučuje se uveřejnit hodnotu korelačního koeficientu r, standardní reziduální 

odchylky s, hodnotu Fischer-Snedecorova F- testu a údaj o počtu členů souboru n, 

někdy bývá doplněn rozptyl hodnot regresních koeficientů při 95% hladině 

významnosti). 

 

2.4.1.6.1. Free-Wilsonova analýza 

Jedná se o statistickou separaci výsledné aktivity na příspěvky určitých částí 

molekul, tj. předpokládá se aktivita vlivu substituentů (event. jiných molekulových 

fragmentů) na biologickou aktivitu.  

 Aby analýza poskytovala prognózy, musí docházet k obměnám nejméně na 

dvou místech molekuly. Každá látka je popsána rovnicí. Rovnice lze napsat ve tvaru, 

kdy indexy označíme jednak substituenty (druhý index), dále pak obměňovaná místa 

molekuly (první index). Vznikne soustava rovnic y1 až yi. 

y1 = a0 + a1,1x1,1 + a1,2x1,2 + … + a1,mx1,m + a2,1x2,1 + a2,2x2,2 + … + a2,nx2,n + … aj,zxj,z (4.13) 

Soustava rovnic není řešitelná neboť proměnné x nejsou nezávislé, systém rovnic 

musí být přetvořen v soustavu rovnic obsahující skutečně nezávislé proměnné x. 

Pro řešení zavádí tak zvané symetrické rovnice. Podle nich předpokládá, že 

součet příspěvků jednotlivých substituentů k biologické aktivitě ve sledované 

skupině je pro každé obměňované místo nulový. Údaj, kolikrát se jednotlivé 

fragmenty v molekule vyskytují, budeme označovat písmenem b se stejnými indexy, 

jako bylo uvedeno výše. 

b1,1a1,1 + b1,2a1,2 + … + b1,ma1,m = 0   (4.14) 

b2,1a2,1 + b2,2a2,2 + … + b2,na2,n = 0   (4.15) 

Pomocí symetrických rovnic se na každém obměňovaném místě jeden substituent 

nahradí kombinací ostatních substituentů a systém se stane řešitelným. Pro 

pochopení je lepší uvést názorný příklad. (Příklad má pro názornost malý počet látek. 

V praxi se však analyzují velmi rozsáhlé soubory), 

 

 

 

 

Příklad 



Název x1,1 

(H) 

x1,2 

(CH3) 

x1,3 

(Br) 

x2,1 

(H) 

x2,2 

(CH3) 

x2,3 

(Br) 

Benzanilid 1 0 0 1 0 0 

4´-brom-4-methylbenzanilid 0 1 0 0 0 1 

4-brom-4´-methylbenzanilid 0 0 1 0 1 0 

4,4´-dibrombenzanilid 0 0 1 0 0 1 

4´-methylbenzanilid 1 0 0 0 1 0 

 2 

b1,1 

1 

b1,2 

2 

b1,3 

1 

b2,1 

2 

b2,2 

2 

b2,3 

 

Prvním obměňovaným substitučním místem je poloha 4, v matici struktury ji 

představují první tři sloupce, druhým obměňovaným místem je poloha 4´, kterou 

představují další 3 sloupce. V posledním řádku tabulky je uvedeno, kolikrát se daný 

substituent vyskytuje. 

Pro každé substituované místo lze napsat symetrickou rovnici: 

2a1,1 + a1,2 +   2a1,3 = 0    (4.16) 

a2,1 + 2a2,2 + 2a2,3 = 0    (4.17) 

Ze symetrických rovnic lze libovolný regresní koeficient v každé obměňované 

poloze vyjádřit pomocí ostatních, např.   

a1,2 = – 2a1,1 – 2a1,2  ,  a2,1 = – 2a2,2 – 2a2,3  (4.18) 

Za požití výše uvedených vztahů se matice substituentů zjednoduší (viz. tab. 6.3). 

 

 x1,1 

(H) 

x1,3 

(Br) 

x2,2 

(CH3) 

x2,3 

(Br) 

Benzanilid 1 0 -2 -2 

4´-brom-4-methylbenzanilid -2 -2 0 1 

4-brom-4´-methylbenzanilid 0 1 1 0 

4,4´-dibrombenzanilid 0 1 0 1 

4´-methylbenzanilid 1 0 1 0 

V matici je na každém substitučním obměňovaném místě méně o jeden substituent. 

Počítač vyřeší systém rovnic, ve kterých ovšem hodnoty y jsou vyjádřeny 

kvantitativními údaji biologické aktivity. Indexy u y označují jednotlivé látky. 



y1 = a0 + a1,1 – 2a2,2 – 2a2,3      (4.19) 

y2 = a0 – 2a1,1 – 2a1,3 + a2,3      (4.20) 

y3 = a0 + a1,3 + a2,2       (4.21) 

y4 = a0 + a1,3 + a2,3       (4.22) 

y5 = a0 + a1,1 + a2,1       (4.23) 

Na výstupu z počítače se získají hodnoty regresních koeficientů,  

tj. a0 , a1,1 , a1,3 , a2,2 , a2,3. 

Nakonec se podle rovnic (4.18) vypočítají hodnoty a1,2 a a2,1.  

 Při tomto přístupu k výpočtu a0 vyjadřuje průměrnou hodnotu studované 

aktivity souboru, ostatní hodnoty a s příslušnými indexy udávají, jakým způsobem 

obměňované  substituenty v jednotlivých polohách tuto aktivitu ovlivňují. 

[10] str. 247 ,254-261 

 

2.4.2. Korelační analýza 

Při konstrukci měr těsnosti závislosti se dává přednost takovým mírám, které 

vycházejí z toho, že regresní analýzou jsme určitým způsobem formálně 

charakterizovali vztah mezi proměnnými a nyní potřebujeme zhodnotit, do jaké míry 

je chování závisle proměnné v souladu s touto charakteristikou. Čím více se 

empirické hodnoty soustřeďují kolem kvantifikovaného průběhu regrese, tím 

považujeme závislost za těsnější. Lze totiž předpokládat, že působení nezávisle 

proměnné x na závisle proměnnou y je při vysoké těsnosti závislostí jen v malé míře 

ovlivňováno jinými činiteli. 

 Výsledky korelační analýzy mají dvě specifické interpretace, které odpovídají 

dvěma cílům, kterým mají sloužit: 

 Umožňují stanovit stupeň závislosti mezi zkoumanými proměnnými 

 Poskytují hodnocení přiléhavosti (těsnosti) vypočtené regresní funkce 

k empirickým datům 

[5] 85-90 

 

2.4.2.1. Poměr determinace 

Mírou těsnosti je poměr determinace nebo jeho druhá odmocnina, kterou 

nazýváme korelační poměr. Obě tyto míry mohou nabývat hodnot od 0 do 1. Poměru 



determinace dáváme přednost pro jeho jednoznačnou interpretovatelnost. Závislost 

v pozorovaném souboru se považuje za silnější (těsnější), čím je poměr determinace 

blíže k 1. 

 

Základem pro konstrukci míry těsnosti je v daném případě vztah mezi celkovým 

rozptylem závisle proměnné y )( 2

ys  a dvěma složkami: rozptylem podmíněných 

průměrů )( 2

y
s a průměrem podmíněných rozptylů )(

2

s .  

222 sss
yy       (4.24) 

Doplňující podmínkou pro tuto úvahu je, že rozptyly zjištěné v jednotlivých 

skupinách (tzv. podmíněné rozptyly) jsou co do velikosti přibližně stejné. 

Poměr determinace  
2

2

2

2

2 1
yy

y

s

s

s

s
     (4.25) 

[5] 85-90 

 

2.4.2.2. Index determinace 

Index determinace vychází z regresní funkce odvozené metodou nejmenších 

čtverců, vycházíme ze vztahu: 

celkový součet čtverců = teoretický součet čtverců = reziduální součet čtverců 

CSČ   =   TSČ    =   RSČ   (4.26) 

RSČ souhrnně kvantifikuje působení dalších nepodchycených činitelů, proto 

považujeme za podmínku vysoké těsnosti závislosti případ, kdy RSČ tvoří co 

nejmenší část CSČ.  

Index determinace:  
CSČ

RSČ

CSČ

TSČ
I  12     (4.27) 

Nabývá hodnot od 0 do 1. Odmocnina z indexu determinace se nazývá index 

korelace, ale interpretace jeho výsledků bývá složitější. 

 

 

2.4.2.3. Koeficient determinace 

Koeficient determinace  
22

2

2

yx

xy

yx
ss

s
r       (4.28) 



je významně zjednodušený vzorec indexu determinace, použitelný pouze v případě 

přímkové regrese. Odmocnina z koeficientu determinace je označována jako 

koeficient korelace (korelační koeficient) yxr , interpretace a zjednodušený vzorec 

korelačního koeficientu je uveden v kapitole 2.4.1.3.  

Interpretace hodnot koeficientu determinace je podobná jako u indexu 

determinace. Jestliže koeficient determinace r
2
 dosáhl hodnoty 0,25, pak to znamená, 

že variabilitu proměnné y lze z 25% vysvětlit lineární závislostí na proměnné x. 
 

K prezentaci výsledků korelační analýzy požíváme korelační matici, která obsahuje 

korelační koeficienty (viz. Příklad praktická část).  

[5] 85-90 

 

2.4.3. Analýza rozptylu 

Jako analýza rozptylu (ANOVA) je označován soubor postupů induktivní 

statistiky užívaných při testování hypotéz o středních hodnotách při různém, často i 

velmi komplikovaném uspořádání experimentu. Princip analýzy rozptylu popíšeme 

na jednofaktorové analýze rozptylu, další typy jsou detailněji uvedeny ve 

statistických monografiích, např. [9] 

[7] str. 27-34 

 

2.4.3.1. Jednofaktorová analýza rozptylu 

U faktoru A, jehož vliv na veličinu X sledujeme, můžeme rozlišovat k ≥ 2 

možností; označme je A1,…,Ak . Pro každou z těchto možností musíme získat jeden 

výběrový soubor hodnot sledované veličiny X; soubory označme V1,…,Vk ; tyto 

soubory nemusí být stejně velké. Při jednofaktorové analýze rozptylu 

předpokládáme, že skutečné hodnoty veličiny X se vytvářejí podle následujícího 

modelu: 

X = μi + Z (i = 1,…,k),    (4.29) 

kde μi je neznámá střední hodnota veličiny X při působení faktoru Ai a Z je náhodná 

veličina s nulovou střední hodnotou, která způsobuje variabilitu veličiny X. 

Předpokládá se tedy, že faktorem A je ovlivněna jedině (nebo alespoň hlavně) střední 

hodnota veličiny X. Praktický postup při testování spočívá v tom, že se snažíme 



dokázat, že neplatí hypotéza  μ1 = μ2 = … = μk . tj. dokázat, že faktor A ovlivňuje 

střední hodnotu veličiny X. Výchozí situace: 

hodnoty faktoru A (A1,…,Ak), výběrové soubory (V1,…,Vk), rozsahy souboru 

(n1,…,nk), výběrové průměry ),...,( 1 kxx  

 Soubor, vzniklý spojením (sjednocením) všech souborů Vi označme V. Počet 

jeho prvků je n = n1 + n2 + … + nk ; jeho průměr označíme x . 

 

Základem hodnocení analýzou rozptylu jsou součty čtverců na jednotlivých 

souborech:   2

1

)( j

n

j

xxR 


 

Neshoda výběrových průměrů se projeví rozdílem celkového součtu čtverců a sumou 

dílčích součtů čtverců. Rozdíl se nazývá reziduální součet čtverců a jeho velikost 

charakterizuje míru ovlivnění výběrových průměrů faktorem A. 

 

Pro vlastní test hypotézy „faktor A ovlivňuje střední hodnotu veličiny X“ se vypočítá 

veličina F: 

kn

RR
k

R

F
k





...

1

1

0

     (4.30) 

a hypotézu přijmeme se spolehlivostí p, pokud je splněna nerovnost 

),1( knkPFF


 ,      (4.31) 

kde FP(k-1,n-k) je kvantil F- rozdělení 

 Výsledkem každé analýzy rozptylu je (v příznivém případě) pouze zjištění, že 

sledovaná veličina X statisticky prokazatelně závisí na určitém faktoru resp. 

kombinaci faktorů.  

[1] str. 51-53 

 

 

 

 

 



2.4.3.1.1. Scheffého metoda 

Náhodné veličiny kiY i ...2,1,  , jsou odhady středních hodnot μi 

statistického znaku Y na jednotlivých úrovních Ui faktoru Ψ. Tyto veličiny jsou 

navzájem nezávislé a mají normální rozdělení pravděpodobností 
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 , . 

Testujeme hypotézu H0: μi = μj 

Hypotézu o rovnosti středních hodnot i-té a j-té skupiny zamítneme, když platí: 
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 ,  (4.32) 

kde FP(k-1,n-k) je kvantil F- rozdělení 

Výhodou Scheffého metody je její velká obecnost, nevýhodou naopak menší 

citlivost. 

[2] str. 169 

 

2.5. Plánování statistického šetření 

2.5.1. Výběr metody 

 Při plánování statistických šetření je základem práce jasně formulovaný 

statistický problém. K jeho řešení je pak třeba zvolit vhodnou statistickou metodu. 

Teprve pak je správné přistoupit k získání dat. 

 Použití statistických metod je vázáno na určité předpoklady. Jestliže potřebný 

předpoklad není splněn, musíme zvolit jinou metodu. Častou podmínkou použití 

(zvláště u parametrických metod) je požadavek alespoň přibližné normality rozdělení 

sledované veličiny. Normalita se v praxi často mlčky předpokládá přesto, že je to 

předpoklad v mnoha situacích „odvážný“. Je proto žádoucí alespoň orientačně 

posoudit, zda tomu naše data neodporují. 

[1] str. 68 

 

2.5.2. Stanovení rozsahu náhodného výběru 

 Při plánování pokusu je důležitým krokem stanovení vhodného rozsahu 

náhodného výběru, na kterém máme šetření provést. Ten závisí na požadované 

spolehlivosti (přesnosti) s jakou chceme získat konečné výsledky a variabilitě 



pokusných dat. Přitom platí s rostoucí variabilitou pokusných dat nebo zvyšujeme-li 

nároky na přesnost konečných výsledků, zvětšují se nároky na rozsah výběru. 

[1] str. 69-70 

 

2.5.3. Vylučování odlehlých hodnot 

 Při statistickém zpracování dat se občas setkáváme s hodnotou nápadně se 

lišící od většiny ostatních. Tím vzniká problém, zda takovou odlehlou hodnotu 

ponechat v souboru či zda ji z dalšího statistického zpracování vyloučit. 

 K vyloučení hodnoty ze souboru jsme oprávněni jen tehdy, je-li velmi 

nepravděpodobné, že tato hodnota pochází z téhož základního souboru jako ostatní 

hodnoty výběrového souboru. V principu existují dvě možnosti takového zjištění. 

1) Pokud zjistíme, že došlo k porušení podmínek, za nichž měl experiment 

probíhat, je žádoucí takový údaj vyloučit, a to bez ohledu na jeho číselnou hodnotu.  

2) K porušení podmínek sice došlo, ale nejsme si toho vědomi; pak nás na to 

může upozornit jedině případná atypičnost hodnoty sledované veličiny. K posouzení, 

zda-li se jedná o atypickou (odlehlou) hodnotu, je nutné vědět jaký typ rozdělení 

sledovaná náhodná veličina má. 

Pro veličinu X s normálním rozdělením lze pro posouzení odlehlosti hodnoty 

xj použít tzv. Grubbsův test, který využívá následující pomocnou veličinu: 

s

xx
c

j 
 ,       (5.1) 

kde hodnoty x , s jsou vypočteny z celého výběrového souboru. Pro veličinu c platí 

následující kritérium odlehlosti: 

uc          (5.2) 

kde  
n


2

1,0
1  

(uβ je kvantil normálního rozdělení). Jestliže je nerovnost (5.2) splněna a jestliže  

n ≥ 30 , lze hodnotu xj z výběrového souboru vyloučit se spolehlivostí p tvrzení , že 

jde o odlehlou hodnotu, byla větší než 0,9. 

Určení kritické hodnoty uβ podle (5.2) se v praxi často zjednodušuje takto: 

pro 30 ≤ n < 100     3u , 



pro 100 ≤ n < 10000   4u   . 

 Při vyloučení odlehlých hodnot je nutné dodržet zásadu, že na základě kritéria 

odlehlosti je přípustné ze souboru vyloučit nejvýše jednu hodnotu. Zmíněné 

kritérium není vhodné používat pro malé výběrové soubory (n < 30). Vhodnější je 

použít např. Dixonův test extrémních odchylek. Zde odkazujeme na [1] str. 72. 

[1] str. 71-72 

 

2.5.4. Prezentace výsledků 

 Pokud jde o formulování získaných statistických poznatků, nestačí uvést 

pouze závěry statistického šetření. Je třeba poskytnout dostatečné podklady pro to, 

aby mohl kdokoli správnost vyslovených záměrů alespoň metodicky posoudit a 

případně šetření zopakovat. 

[1] str. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Programy používané na FAF UK HK ke statistickému 

zpracovaní dat 

 

3.1.  MS Office Excel 

;Excel je typickým představitelem tabulkových procesorů, některá jeho verse 

je dostupná prakticky na každém počítači, ([7] str. 4). Na FAF UK HK je v 

současnosti k dispozici nejnovější dostupná verze, tj. MS Office Excel 2007. 

 

3.1.1.  Grafické znázornění výběrového statistického rozdělení 

Je vybaven i poměrně kvalitní grafikou, která mimo jiné dovoluje prezentaci 

hodnot výběrového statistického rozdělení prostřednictvím polygonu četností, 

kruhového diagramu četností (obr. 3.1), histogramu četností (obr. 3.2), popř. 

prostřednictvím tabulky nebo grafu rozdělení četností. 

 

3.1.2.  Základní matematicko-statistické výpočty 

Standardní součástí Excelu je několik desítek statistických funkcí, které 

mohou být užity při statistických výpočtech, např.: 

PRŮMĚR - výpočet průměru,  

SMODCH.VÝBĚR- výpočet výběrové směrodatné odchylky (obr. 3.3). 

FTEST - výpočet významné odlišnosti rozptylů dvou souborů (hraniční 

hodnota 0,10),  

TTEST - výpočet odlišnosti středních hodnot dvou souborů 

(dvouvýběrový). 

 

3.1.3.  Výpočet parametrů nelineární regresní funkce a korelační matice 

K zjištění parametrů nelineární regresní funkce a korelační matice, je 

zapotřebí instalovat doplněk řešitel. Doplněk je k dispozici pro verzi MS-Excel 2003. 

Není určen pro verzi MS-Excel 2007, ale můžeme jej zprovoznit i v této verzi za 

podmínky, reinstalace doplňku řešitel při každém spuštění MS-Excel 2007. Po 

úspěšné instalaci doplňku řešitel, musíme v MS-Excelu vytvořit příslušný soubor pro 

řešení konkrétního problému, tvorba příslušného souboru, vyžaduje pokročilejší 

znalost MS-Excelu.  



 

3.1.3.1. Doplněk řešitel 

Řešitel je součástí sady příkazů, která se někdy nazývá nástroje citlivostní 

analýzy. Pomocí Řešitele můžete nalézt optimální hodnotu pro vzorec v jedné buňce 

(nazývané cílová buňka) listu. Řešitel pracuje se skupinou buněk, které přímo nebo 

nepřímo souvisejí se vzorcem cílové buňky. Upravuje hodnoty v určených měněných 

buňkách, nazývaných měnitelné buňky, tak, aby byl dosažen výsledek, který určíte ze 

vzorce cílové buňky (Aby v cílové buňce bylo dosaženo buď zadané hodnoty či aby 

byla její hodnota minimalizována resp. maximalizována.). Chcete-li omezit hodnoty, 

které bude Řešitel v modelu používat, můžete použít omezující podmínky, které se 

mohou vztahovat k jiným buňkám ovlivňujícím vzorec cílové buňky. 

Pomocí Řešitele lze určit maximální nebo minimální hodnotu jedné buňky změnou 

jiných buněk. 

[12] 

 

3.1.3.2. Výpočet parametrů nelineární regrese 

(obr. 3.4) 

 

3.1.3.3. Výpočet parametrů korelační matce 

(obr. 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 3.1: Kruhový diagram, [13] 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Histogram četností, [14] 

 

 

 

 



Obr. 3.3:  Příklad realizace základních matematicko-statistických výpočtů v prostředí MS-Excel 

 



Obr. 3.4: Příklad realizace nelineární regrese v prostředí MS-Excel 

 



Obr. 3.5. Příklad realizace tvorby korelační matice v prostředí MS-Excel 

 



3.2.  Sešity aplikace Excel vytvořené doc. RNDr. Petrem Klemerou, Csc.  

Mezi hojně využívaný matematicko-statistický software na FAF UK HK patří 

sešity aplikace Excel (s podporou maker) vytvořené doc. RNDr. Petrem Klemerou, 

Csc.  

Mezi hlavní přednosti software patří: 

 uživatelsky snadná a příjemná obsluha, zvládnutelná bez potřeby zdlouhavého 

zaškolování 

 rigorózní výsledky 

 

3.2.1. Seznam používaných sešitů aplikace Excel a jejich charakteristika 

3.2.1.1. PROBABIL 

Progam pro výpočet intervalových odhadů neznámé pravděpodobnosti resp. 

intervalových odhadů rozdílu dvou neznámých pravděpodobností. 

 

1)  Výpočet intervalových odhadů pro neznámou pravděpodobnost 

Výchozí situace:  při  N  opakováních náhodného pokusu se sledovaný jev  A  

vyskytl   K-krát.  Neznámá pravděpodobnost  PA  jevu  A  je bodově odhadnuta 

relativní četností jevu:    K / N .  Hlubší informaci o skutečné hodnotě  PA  poskytují 

tři její intervalové odhady - oboustranný  resp. dolní resp. horní odhad.  

Nabídka  Pravděpodobnost  umožňuje zadat počty  N  a  K  pro jeden či více 

takových odhadů.  Volba  Výpočet  si poté vyžádá vybrat spolehlivost všech 

intervalových odhadů a posléze vypočítá meze odpovídajících intervalů: 

oboustranný odhad:              levá mez  <  PA  <  pravá mez 

dolní odhad:                         dolní mez  <  PA 

horní odhad:                                            PA  <  horní mez 

 

Použité výpočetní vztahy  jsou založeny na F-rozdělení a platí přesně a zcela obecně, 

pro jakékoli hodnoty  N , K . 

[15]  

 

2)  Výpočet intervalových odhadů pro rozdíl neznámých pravděpodobností 



Výchozí situace:   Náhodný jev  A  nastal při celkem  NA   pokusech KA -

krát, 

náhodný jev  B  při NB  pokusech  KB -krát   (v praxi může jít o tentýž náhodný jev 

za různých podmínek). 

Rozdíl neznámých  pravděpodobností   D = PA - PB    resp. D = PB - PA    je bodově 

odhadnut jako rozdíl relativních četností :   KA/NA - KB/NB   resp.  KB/NB - 

KA/NA 

(ve výpočtu zvoleno tak, aby rozdíl relativních četností nebyl záporný) . 

Hlubší informaci o hodnotě rozdílu pravděpodobností poskytují jeho tři intervalové 

odhady - oboustranný  resp. dolní resp. horní odhad: 

oboustranný odhad:              levá mez   <  D   <  pravá mez 

dolní odhad:                         dolní mez  <  D 

horní odhad:                                             D   <  horní mez 

 

Použité výpočetní vztahy vycházejí v tomto případě z normální aproximace a 

podmínkou jejich korektního použití je, aby byly dostatečně velké obě "hodnoty 

kriteria" :  

                  hodnota kriteria =  N * Q * (1-Q)  >  9          kde  Q = K/N 

Ze vztahu pro tyto hodnoty je zřejmé, že hodnoty kriteria jsou malé pro malý počet 

pokusů, a také je-li relativní četnost blízká k nule nebo k jedničce. 

Informace o korektnosti odhadu i hodnoty kriterií jsou součástí výsledkové tabulky. 

 [16] [17]    

 

3.2.1.2. T-TESTY 

Program realizuje nepárový resp. párový t-test a určuje intervalový odhad 

rozdílu středních hodnot daných souborů resp. intervalový odhad střední hodnoty 

diference hodnot párových  (1), (2) .  Automaticky probíhá kontrola odlehlých hodnot 

Grubbsovým testem (3) s nabídkou jejich vyloučení z výpočtu. Výstupní údaje 

obsahují  případné varování o nekorektnosti výsledků, jejich tištěná podoba navíc i 

kompletní údaje o vyloučených hodnotách. Program nabízí též pět souborů 

ukázkových dat. 

[18] 



3.2.1.3. TtestNMiS 

Intervalové odhady rozdílu středních hodnot a nepárový t-test pro zadané 

základní parametry 

 

Pro zadané hodnoty rozsahů  n ,  průměrů  a směrodatných  odchylek  sn-1   dvou 

souborů vypočítá program oboustranný i oba jednostranné intervalové odhady rozdílu 

neznámých středních hodnot a tyto odhady též interpretuje jako odpovídající výsledek 

nepárového t-testu. 

 

Šablonu TtestNMiS  je rozumné používat pouze tehdy, nejsou-li k dispozici primární 

data. 

V opačném případě je výhodnější použít program (šablonu)  Ttesty, která např. 

automaticky testuje přítomnost odlehlých hodnot, umožňuje pracovat s více než 

dvěma soubory zároveň 

a nabízí tisk kompletního výsledkového protokolu. 

[19] 

 

3.2.1.4. CHIKVADR 

Šablona CHIKVADR umožňuje testovat závislosti mezi kvalitativními 

veličinami, tj. mezi veličinami, pro jejichž hodnoty není obecně nutné číselné 

vyjádření. Statisticky se jedná o chí-kvadrát test závislosti kvalitativních znaků, 

umožňující automaticky porovnat každou dvojici vybraných veličin a zobrazit 

přehled významných závislostí. 

[20] 

 

3.2.1.5. Charakteristika  programu "Randomizační test" 

Program realizuje neparametrický test (Přesto, že jde o nepametrický test,  je 

jím testována neshoda průměrů, nikoli mediánů.) neshody dvou průměrů a  navíc  

určuje dolní intervalový odhad rozdílu průměrů daných souborů (viz. výše). Má-li 

soubor s menším průměrem (označne tento průměr E) celkem K  hodnot a oba 

soubory dohromady  N  hodnot, generuje program všechny výběry  K prvků z těchto 

N prvků a vypočítá skutečnou hladinu významnosti jako podíl počtu těch kombinací, 



které mají průměr menší nebo roven  E,  k počtu všech kombinací  (tj. k číslu "N nad 

K"). Vzhledem k časové náročnosti tohoto testu je jeho praktické použití omezeno jen 

na malé soubory. 

[21] 

 

3.2.1.6. FAKTOR11 

Jednofaktorová analýza rozptylu předpokládá tento model vzniku vstupních 

dat :       

x  =  M + a  + d       

   kde  x  jsou jednotlivé hodnoty  (data)     

 M  celkový průměr (střední hodnota) veličiny   x  (bez vlivu  A)  

  

 a složka, vyjadřující vliv faktoru   A     

 d informační šum, nezávislý na faktoru  A     

Pokud je závislost  testem prokázána,  znamená to, že byla prokázána nenulovost  

složky   a   (čili vliv faktoru  A  na hodnoty   x ).      

[22] 

 

3.2.1.7. FAKTOR21 

Dvoufaktorová analýza rozptylu předpokládá tento model vzniku vstupních 

dat :   

x  =  M + a + b + c + d         

kde  x  jsou jednotlivé hodnoty  (data)     

  

 M  celkový průměr (střední hodnota) veličiny   x   

    

 a složka, vyjadřující vliv faktoru   A     

  

 b složka, vyjadřující vliv faktoru   B     

  

 c složka, odpovídající interakci obou faktorů    

  



 d informační šum, nezávislý na faktorech  A , B   

  

Pokud je závislost  testem prokázána,  znamená to, že byla prokázána nenulovost 

odpovídající složky  a  resp.  b  resp.  c.  

[23] 

        

3.2.1.8. LINREGRE 

Program realizuje výpočet parametrů obecné regresní přímky nebo přímky bez 

absolutního členu  (přímky procházející počátkem souřadnic).  Automaticky probíhá 

kontrola odlehlých hodnot Grubbsovým testem [24] s nabídkou jejich vyloučení z 

výpočtu. Dále probíhá kontrola případné nelinearity skutečné regresní závislosti (test 

postupných diferencí [15] );  pro přímku procházející počátkem navíc také test 

korektnosti předpokladu, že absolutní člen je nulový.  Výstupní údaje obsahují 

hodnoty parametrů přímky a jejich směrodatných odchylek, korelační koeficient, 

reziduální odchylku a výsledek testu existence závislosti mezi oběma veličinami - 

přesněji:  nenulovosti skutečné hodnoty  parametru K.  Vypočteny jsou také intervaly 

spolehlivosti pro parametry regresní přímky. Grafické výstupy obsahují  graf regresní 

přímky včetně datových bodů a graf regresní přímky s pásy spolehlivosti pro 

neznámou "skutečnou" regresní přímku a pro jednotlivé hodnoty základního souboru   

[3] [16] [25] [26]   

   

3.2.1.9. LinRegCompare1 

Program vypočte parametry dvou regresních přímek a testuje, zda se obě 

přímky jako celek statisticky významně liší, a dále samostatně testuje, zda se 

významně liší jejich směrnice.  

Výpočty jsou provedeny podle vztahů z publikace: [9] 

[27] 

 

3.2.1.10. Multireg 

Šablona pro výpočet mnohonásobné lineární resp. linearizované regrese tvaru  

Y  =  A 0  +  A 1 X 1  +  . . . +  A k  X k       anebo     Y  =  A 1 X 1  +  . . . +  A k X k 

[28] 



3.2.1.11. ClusterAnalysis1 

Předpokladem použití shlukové analýzy je situace, kdy známe hodnoty dvou 

nebo více veličin na souboru většího počtu objektů (žádné hodnoty nesmí chybět). 

Pro kvalitativní data je metoda nepoužitelná. Pro M veličin představuje   M-tice 

hodnot, příslušná danému objektu, bod v M-rozměrném prostoru. Ke každé dvojici 

takových objektů (bodů) lze vypočíst jejich vzdálenost. Smyslem analýzy je rozčlenit 

objekty na nepřekrývající se shluky (clustery) takových bodů, které se vzájemně příliš 

neliší, tj. jsou si  „dostatečně blízké“.  

Program postupuje následovně: Aby měly všechny proměnné stejnou „váhu“ při 

výpočtu vzdáleností bodů, program data  nejprve normalizuje (transformuje je na 

veličiny s nulovým průměrem a jednotkovou směrodatnou odchylkou) a pak pro 

každou dvojici bodů vypočítá jejich (eukleidovskou) vzdálenost D.  Pro uživatelem 

zadanou mezní vzdálenost Mez D pak hledá takové shluky bodů, ve kterých každý 

bod má nejméně jednoho „souseda“ ve vzdálenosti menší než Mez D.  Body, které 

žádného takového souseda nemají, nazýváme izolované a za shluk se nepovažují 

(každý shluk tedy  má nejméně dva body).  

Program vypočítá samostatně v každém shluku pro každou veličinu její průměr a také 

směrodatnou odchylku průměru (standard error, s.e.). Pomocí sloupcového grafu s 

chybovými úsečkami zobrazí odchylky průměrů jednotlivých clusterů od průměrů 

veličin na celém souboru. Tento graf je základním prostředkem pro interpretaci 

výsledků. Kromě toho lze zobrazit názvy a hodnoty všech bodů setříděné podle 

shluků a dále i názvy a hodnoty všech izolovaných bodů. 

Základním prostředkem pro volbu nejvhodnější hodnoty Mez D je operace 

automaticky provedená při úvodním výpočtu, která tabeluje a graficky znázorní 

závislosti počtu shluků a počtu zbývajících izolovaných bodů na hodnotách Mez D. 

[29] 

 

3.2.2. Ukázka použití programu LinRegre 

Zadávání a úprava dat 

Po zadání  dvojic hodnot  x , y   ( v datech  mohou být i chybějící hodnoty ) 

nabízí program výpočet obecné regresní přímky:                  y  =  k x  +  q   

resp. regresní přímky procházející počátkem souřadnic:       y  =  k x 



Vedle hodnot parametrů   k  resp.  q   se odhaduje i přesnost těchto parametrů 

uvedením  jejich směrodatných odchylek. Dále se vypočítává  koeficient korelace  R  

a reziduální odchylku  srez . Pro informaci je uvedena i hodnota F-kriteria, ze které 

výplývá konstatování, zda  a s jakou spolehlivostí byla nebo nebyla prokázána 

statistická závislost veličiny  y  na veličině  x  (takto prokázaná závislost ovšem 

neznamená, že jde nutně o závislost lineární).  Před výpisem základních výsledků 

probíhá automaticky testování případné nelinearity  a pro regresi  y  =  k x   navíc 

ještě test korektnosti předpokladu, že přímka prochází  počátkem souřadnic. Na 

prokázané nekorektnosti zvoleného lineárního modelu program ihned  upozorní  (viz 

volba Ukázky tlačítkem nahoře), (obr. 3.6, 3.7). 

 

Graf 

Nabídka zobrazí standardním způsobem graf regresní přímky včetně datových bodů. 

Případné dodatečné úpravy vzhledu lze učinit běžnými editačními prostředky grafu. 

   

Intervaly 

Po zvolení požadované spolehlivosti jsou vypočítány dvoustranné intervaly 

spolehlivosti pro parametry "skutečné" regresní přímky. Je zobrazena  regresní 

přímka s pásy spolehlivosti vymezujícími polohu "skutečné" regresní přímky 

základního souboru a také pásy spolehlivosti pro jednotlivé hodnoty  (pro body  x , y 

) základního souboru.  Navíc lze ke zvolené hodnotě  x  numericky určit intervaly, 

odpovídající  pásům spolehlivosti zobrazeným graficky (obr. 3.8). 

 

Přesnost výpisu 

Výsledky lze bez úprav převzít - zobrazeny jsou všechny  platné cifry + nejvýš jedna 

cifra navíc: hodnoty odhadů směrodatných odchylek na dvě platné cifry,  hodnoty 

parametrů a itervalových odhadů na tolik desetinných míst, kolik odpovídá dvěma 

platným cifrám jejich směrodatné odchylky.  Formálně přesnější hodnoty výsledků  

(kupř. pro porovnání s výsledky jiného programu)  lze zjistit v řádku vzorců po 

označení příslušného výsledkového políčka . 

[26] 

 



Obr. 3.6: Úprava a zadávání dat 

 



Obr. 3.7: Výsledky regrese y = kx + q (po vyloučení dvojice odlehlých bodů) 

 



Obr. 3.8:  Intervalové odhady 

 



3.3. QC-Expert 

QC-Expert je interaktivní statistický systém pro analýzu dat off-line. Je určen 

pro všechna pracoviště, kde je třeba vyhodnocovat provozní, laboratorní, nebo 

ekonomická data. Software obsahuje pečlivě vybrané statistické metody vyžadované 

jak normami a předpisy ISO 9000, 14000, QS 9000, VDA 6.x a metodikami TQM, 

tak i praktickými specifickými potřebami, které jmenovanými normami obvykle 

nejsou řešeny. Tento software je součástí komplexní metodiky zpracování dat. 

Použité statistické techniky jsou zvoleny tak, aby pokryly celou problematiku ve 

standardních situacích i při porušení základních předpokladů o datech, jako je 

normalita, homogenita, nebo nezávislost. 

[30] 

Farmaceutická fakulta UK HK je vybavena verzí QC-Expert 2.7, v březnu 2009, byla  

nainstalována nejnovější verze: QC-Expert 3.1.  

 

Statistické moduly verze QC-Expert 3.1.:  

Základní statistika       

Přehledná analýza statistických vlastností dat. Vypočítá základní popisné statistiky, 

intervaly spolehlivosti, robustní odhady střední hodnoty a rozptylu. Provede t-test 

shody dat s předepsanou hodnotou, test normality, nezávislosti a homogenity. 

Zpracuje i více datových souborů najednou, takže je možné je rychle porovnat.  

[30] 

 

Další statistické moduly: 

Porovnání dvou výběrů, pravděpodobnostní modely, transformace dat, 

pravděpodobnostní kalkulátor, statistické testování, síla a rozsah výběru, 

kontingenční tabulky, simulace, šíření chyb, analýza rozptylu 1 a 2 faktory, obecná 

analýza rozptylu, responsní povrch, korelační analýza, vícerozměrná analýza, 

kanonické korelace, lineární regrese, nelineární regrese, kalibrace, Shewhartovy 

diagramy, diagram EWMA, diagram CUSUM, diagram Hotelling, způsobilost, 

paretův diagram, přejímka jedním výběrem, přejímka jedním výběrem – tabulky, 

statistická přejímka porovnáním, grafy.     [30] 



Obr. 3.9: Příklad grafického výstupu realizace nelineární regrese programem QC-Expert 2.7 (data viz obr. 3.4) 

 



3.4. Ostatní 

Počítačový program NCSS 6.0.21. 

NCSS je universální statistický paket, doporučovaný zejména uživatelům-

nestatistikům. Pokrývá však naprostou většinu požadavků i velmi sofistikované 

statistické analýzy dat. Ovládá se pomocí výběru z menu. NCSS komunikuje stylem 

„nabízím, co pravděpodobně můžete nebo máte v dané situaci požadovat, pokud vám 

to nevyhovuje, musíte to vyjádřit“. Výsledky (textový i grafický výstup společně) 

jsou ve formátu RTF (Rich Text Format) a tedy snadno importo-vatelné do běžných 

textových procesorů. 

[7] str. 10-15 

Tento program byl využíván především v minulosti ke statistickým 

výpočtům (lineární a nelineární regresi). Využit ke zpracování výsledků v  Dizertační 

práci STRUKTURALIZACE BIODEGRADABILNÍCH OLIGOESTEROVÝCH 

IMPLANTÁTŮ Mgr. Autor: Jaroslav Maxa 1994-1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 3.10: Uživatelské prostředí programu NCSS 6.0.21   [7] 

 
 

 
 

 



 

 

4. Příklady 

4.1. Příklad 1.: Frekvenční a kumulativní četnost 

Sítovou analýzou jsme zjistili hmotnost granulátu, který nepropadl 

příslušným sítem (síta 200 až 3150, viz. tabulka 4.1), úkolem je stanovit její 

frekvenční a kumulativní četnost [%].  

Tab. 4.1: Výsledky a vyhodnocení měření 

Síto [μm] Hmotnost [g] Frekvenční % Kumulativní % 

3150 0,0000   0,0000 100,0 

2500 0,0000    0,0000  100,0  

1600 0,0000  0,0000  100,0  

1400 0,0000  0,0000  100,0  

1250 0,0000  0,0000  100,0  

1000 0,0000  0,0000  100,0  

800 0,0316 1,6837 100,0  

630 0,0720 3,8363 98,3 

500 0,5481 29,2040 94,5 

400 0,7909 42,1409 65,3 

315 0,1954 10,4113 23,1 

200 0,2388 12,7238 12,7 

Celkem:1,8768g  

   

Obr. 4.1: Grafické znázornění frekvenční a kumulativní četnosti 

odpovídající hmotnosti příslušných mikročástic 
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Závěr: Frekvenční četnost, popisuje hustotu rozložení pravděpodobnosti. 

Kumulativní četnost je postupně načítaná četnost jednotlivých (vzestupně 

uspořádaných) hodnot znaku ve statistickém souboru (popisuje distribuční funkci). 

 

4.2. Příklad 2.: Aritmetický průměr a výběrová směrodatná odchylka 

Úkolem je vypočítat aritmetický průměr x  z hodnot nástřiků (tab. 4.2), 

stanovit výběrovou směrodatnou odchylku sx a podíl sx / x  vyjádřený v [%], tj. 

relativní výběrovou směrodatnou odchylku Rsx. 

 

Vyhodnocení: viz poslední tři řádky tab. 4.2 

 

Tab. 4.2: Data a vyhodnocení 

Injection % 

Precision.1 33,58 

Precision 1 34,18 

Precision 1 34,38 

Precision 2 33,93 

Precision 2 33,81 

Precision 2 33,46 

Precision 3 33,60 

Precision 3 33,27 

Precision 3 33,32 

Precision 3 33,70 

Precision 4 33,40 

Precision 4 33,61 

Precision 4 33,83 

Precision 5 33,65 

Precision 5 33,49 

Precision 5 33,37 

Precision 6 33,36 

Precision 6 33,47 

x  33,63 

sx 0,30 

Rsx [%] 0,89 

 

 

 

 



4.3. Příklad 3.: Dvouvýběrový nepárový T- test 

 Stanovení látky V. v přípravku I. metodou SIA a porovnání s referenční HPLC 

metodou.  

 Úkolem je prověřit zda obě metody poskytují srovnatelné výsledky. 

Tab. 4.3: Stanovení obsahu látky V. ve vodném roztoku přípravku I. metodou SIA 

č.měření navážka [g] 
předpokládané 

množství V. [mg] 
Nalezené množství 

V. [mg] 
obsah 

[%] 

1 0,1427 40,03 37,08 92,64 

2 0,1425 39,97 37,27 93,25 

3 0,1427 40,03 38,06 95,09 

4 0,1426 40,00 38,04 95,09 

5 0,1426 40,00 38,28 95,71 

Průměr 37,75 94,36 

SD 4,78×10
-1

 1,19 

RSD [%] 1,27 1,26 

 

Tab. 4.4: Stanovení obsahu látky V. v přípravku I. porovnávací metodou HPLC 

č. měření 
navážka 

[g] 
Předpokl.obsah 

V. [mg] 
nalez.obsah 

V. [mg] 
obsah V. v 1 

tbl. [mg] 
obsah V. v 1 

tbl. [%] 

1 0,1425 39,97 37,37 74,74 93,49 

2 0,1427 40,03 38,22 76,44 95,48 

3 0,1427 40,03 39,19 78,38 97,90 

4 0,1426 40,00 38,68 77,36 96,70 

5 0,1426 40,00 38,70 77,40 96,75 

Průměr 76,86 96,06 

SD 1,23 1,50 

RSD [%] 1,60 1,59 

 

 

Metody byly statisticky vyhodnoceny pomocí počítačového programu QC.Expert 

2.7, pro nezávislé výběry, se zvolenou hladinou významnosti  = 0,10, počet měření 

n = 5, stupeň volnosti  = 4. 

Průměry, rozptyly a rozdělení byly shodné. 

 

 

Výpočet poměrů rozptylů obou měření: 

 FB (1,584)  Fα (4,11), pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,10 a stupně 

volnosti ν = 4 tedy platí, že rozdíl přesnosti obou metod (SIA a HPLC) není 

statisticky významný. 

 



t- test 

Následně se provede srovnání rozdílů průměrů obou metod, pomocí 

Studentova kritéria t, které se porovná s kritickou hodnotou tα, zjištěnou z tabulek 

pro daný stupeň volnosti ν = 4 a hladinu významnosti α. 

t (1,778)  tα (1,860), pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,10 a stupně 

volnosti ν = 4 tedy platí, že rozdíl průměrů obsahu V. v přípravku I. získaných 

oběma metodami (SIA a HPLC) je statisticky nevýznamný. 

Tab. 4.5: Studentův t- test, shrnutí hodnot 

Studentův test t – shrnutí hodnot 

 IS 80 

 
 94,36 

 
 96,06 

sA 1,1899 

sB 1,4975 

sA
2
 1,4157 

sB
2
 2,2425 

FA - 

FB 1,584 

Fα 4,11 

T 1,778 

tα 1,860 
 

A – SIA 

B – HPLC 

nA=nB 

nA  - počet paralelních stanovení u SIA 

nB  - počet paralelních stanovení u 

HPLC 

α – hladina významnosti 

Ax  - průměr obsahů u SIA [%] 

Bx  - průměr obsahů u HPLC [%] 

 

 

 

 

 

4.4. Příklad 4.: Párový t -test ( Odhad průměrné diference) 

Zadání:  Úkolem je prověřit, jestli se liší deklarovaný obsah látky V. od 

experimentálně zjištěného obsahu látky V. v přípravku I.  

Provedení: 

U přípravku X bylo provedeno stanovení obsahu látky V. z deseti měření.  

 

 

 

 

Ax

Bx



Tab. 4.6: Teoretický a experimentálně zjištěný obsah látky V. v přípravku I. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení: 

K vyhodnocení použijeme párový t- test (Odhad průměrné diference) 

Intervalový odhad  

střední hodnoty    

diferencí   (  - ) 

        

Průměrná diference     1,92 

sm. O. hodnot  (  -  )     0,67 

směr. odch. průměru     0,21 

        

A <  < B   A 1,43 

    B 2,40 

C <    C 1,53 

 < D   D 2,31 

 

  Hypotéza   "průměrná  hodnota diference      minus      není rovna nule"    prokázána  byla. 

    Hypotéza   "průměrná  hodnota diference      minus         
je větší než nula"    

prokázána  byla. 

 

Závěr: 

Na hladině významnosti α = 0,05 jsme prokázali, že zjištěný obsah látky V je odlišný 

od deklarovaného množství. Zároveň jsme na hladině významnosti α = 0,05 stanovili 

oboustranný intervalový odhad průměrné diference, tj. s pravděpodobností 0,95 

interval určující minimální a maximální velikost odchylky zjištěného množství látky 

V od deklarovaného množství látky V. v přípravku I. 

 

4.5. Příklad 5.: 2krát dvouvýběrový nepárový t- test 

Testované vzorky ovlivněné elicitorem obsahovaly v jednotlivých časových  

obdobích, tato množství stanovované látky (u každého času byly odebrány tři 

předpokládané množství V [mg] nalezené množství V [mg] 

40,03 37,08 

39,97 37,27 

40,03 38,06 

40,00 38,04 

40,00 38,28 

39,97 37,37 

40,03 38,22 

40,03 39,19 

40,00 38,68 

40,00 38,70 



konkrétní vzorky). Otázka zní, je mezi testovanými vzorky a kontrolami vzorky 

nějaký rozdíl? Ovlivnil elicitor obsah látky ve vzorku? 

 

Tab. 4.7:Výsledky měření 

Čas 4h 0,27% 0,29% 0,25% 

Čas 8h 0,35% 0,37% 0,34% 

Testované vzorky ovlivněné elicitorem 

 

Čas 4h 0,21% 0,24% 0,24% 

Čas 8h 0,23% 0,28% 0,20% 

Kontrolní vzorky bez elicitoru 

 

 

Vyhodnocení: 

Byl proveden dvakrát dvouvýběrový nepárový Ttest na hladině významnosti α=0,05, 

první Ttest: Čas 4h a druhý Ttest: Čas 8h 

 

 

Čas 4h: 

Grubbgsův test našel odlehlou hodnotu kontrolního vzorku bez elicitoru 0,21%, 

jelikož se jedná o velmi malý statistický soubor nebyla hodnota vyloučena z výpočtu, 

výsledek není korektní. 

a < < b   a 0,00220 0,001870   A <  < B   A -2E-5 

    b 0,00320 0,002730       B 0,00082 

 > c   c 0,00236 0,002008   C <    C 7E-5 

 < d   d 0,00304 0,002592    < D   D 0,00073  

 

Ftest: neshoda rozptylů se spolehlivostí 0,95 prokázána nebyla. 

Hypotéza „střední hodnota μ(α) se nerovná střední hodnotě μ(β) prokázána nebyla“. 

Hypotéza „střední hodnota μ(α) je větší než střední hodnota μ(β) prokázána byla“. 

 

Čas 8h: 

Ftest: neshoda rozptylů se spolehlivostí 0,95 prokázána nebyla. 

Hypotéza „střední hodnota μ(α) se nerovná střední hodnotě μ(β) prokázána byla“. 

Hypotéza „střední hodnota μ(α) je větší než střední hodnota μ(β) prokázána byla“. 

 

a < < b   a 0,003154 0,00136   A <  < B   A 0,00047 

    b 0,003913 0,00337       B 0,00186 

 > c   c 0,003276 0,00169   C <    C 0,00063 

 < d   d 0,003791 0,00305    < D   D 0,00170 

  

Závěr:  Výsledky nejsou korektní, u souboru dat v čase t = 4h se pravděpodobně 

vyskytuje odlehnlá hodnota, která vzhledem k velikosti souboru nebyla vyloučena 

z výpočtu. Rozdíl průměrů v čase t = 4h je 0,04. U souboru dat v čase t = 8h elicitor 

ovlivnil obsah látky, rozdíl průměrů je 0,12. Mezi testovacími a kontrolními vzorky 

v čase t = 8h je rozdíl. 

 

 



4.6. Příklad 6.: Regresní přímka procházející počátkem osy souřadnic  

Úkolem je sestavení kalibrační křivky a stanovení neznámé koncentrace 

roztoku kyseliny para-aminosalicylové ( dále  PASA ). 

 

Provedení:  U šesti roztoků PASA vzestupné koncentrace (0,5mg.ml
-1

 až 3mg.ml
-1

), 

vzorku roztoku PASA neznámé koncentrace a slepého vzorku (cPASA = 0mg.ml
-1

), 

jsme spektrofotometricky stanovili hodnotu absorbance, od které byla následně 

odečtena hodnota absorbance slepého vzorku, protože ostatní složky roztoku by 

mohli zvyšovat absorbanci. Stanovení kalibrační přímky vychází z platnosti 

Lambert-Beerova zákona:  A = ε.c.l . Grafem je přímka, procházející počátkem osy 

souřadnic. Hodnotu absorbance slepého vzorku odečítáme od ostatních výsledků 

měření, tím získáme hodnotu [0;0] a jsme ji oprávněni zahrnout do regresního 

modelu. 

 

Tab. 4.8: Výsledky měření 

c (mg.ml) 0 0,5 1 1,5 2 2.5 3 

A roztoku  0 0,070 0,136 0,206 0,271 0,367 0,419 

Absorbance vzorku roztoku PASA neznámé koncentrace: A = 0,340 

 

Obr. 4.2: Kalibrační křivka PASA sestavená z výsledků měření 
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Protože ε (molární absorpční koeficient) a l (tloušťka kyvety) je  konstantní, hledáme 

přímku ve tvaru y = k . x  



 

Vyhodnocení:  k = 0,141  R = 0,999 Srez = 0.00814  

Dosazením A = 0,340 za y do výsledné rovnice y = 0,141x získáme hodnotu 

neznámé koncentrace x = 2,41 , tím byla stanovena koncentrace kyseliny para-

aminosalicylové v neznámem vzorku. 

 

Závěr: Koncentrace kyseliny para-aminosalicylové v neznámém vzorku jsme 

stanovili 2,41 mg.ml
-1

. Hodnota korelačního koeficientu se blíží k jedné, z čehož 

usuzujeme na silnou závislost y na x.  Závislost y na x jsme prokázali na hladině 

významnosti 0,01, 875,0R .   

 

4.7. Příklad 7.: Regresní přímka neprocházející počátkem osy souřadnic 

Úkolem je určit objem odměrného roztoku, který odpovídá ekvivalenčnímu 

bodu ampermetrické titrace sulfathiazolu (dle ČL02).  

 

Provedení:  Ekvivalenční bod se zpravidla stanovuje, jako průnik regresní přímky 

(sestavené z prvních pěti po sobě jdoucích vzrůstajících hodnot) s osou X (spotřeba 

odměrného roztoku v ml). 

 

  Tab. 4.9: výsledky měření 

Spotřeba odměrného roztoku [ml] 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

I [mA] 11 74 167 222 311 

 

Obr. 4.3: Regresní přímka závislosti I na spotřebě odměrného roztoku 
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Vyhodnocení: 

Y = 374x – 815 , R= 0,997 Srez= 9,93 . Průnik regresní přímky s osou x vypočteme, 

když za y dosadíme 0, tj. 374x = 815 , x=2,18  

Závěr: 

Spotřeba odměrného roztoku byla stanovena 2,18ml . R > RKrit  (0,997>0,959) byla 

prokázána závislost y na x na hladině významnosti 0,01. 

 

4.8. Ortogonální regrese 

Vliv estrogenových receptorů na přežití u karcinomu prsu bez cytostatické a 

hormonální léčby v případě malého souboru postmenopauzálních pacientek (spojené 

přeživší se zemřelými). 

 

Tab. 4.10: Závislost doby přežití na koncentraci estrogenových receptorů 

Osa x Osa y 

log log 
  Estrog. 

rec. Přežití 

  Fmol/mg roky 

    N1 

1,4885507 0,5709487 

0,2355284 0,016049 

1,8851915 0,9051658 

0,5888317 
-

0,6331713 

1,2268576 0,1231515 

0,4183013 0,8710196 

1,2263421 0,6991483 

1,5063697 0,7718635 

2,052078 0,1039278 

2,1115985 1,0024307 

1,952744 0,2762589 

0,7339993 0,3921346 

1,4575791 1,1760913 

0,5976952 1,1760913 

1,9209577 1,1760913 

1,7272972 1,1760913 

2,4392695 1,1760913 

1,7631284 1,1760913 

1,6987093 1,1760913 

0,923244 1,1760913 

1,8521749 1,1760913 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 4.11: Parametry lineární regrese 

regrese y1 = kx+q 

      

k    = 0,32776 ± 0,176205 

q    = 0,28163 ± 0,27197 

R    = 0,3925    

srez = 0,4897     

 

Závislost y na x nebyla prokázána na hladině 0,05 

 

Tab. 4.12: Parametry inverzní regresní funkce 

regrese x =k y2+q 

        

1/k  k    = 0,47 ± 0,2527 

2,1276  q    = 1,0683 ± 0,228 

 -q/k  R    = 0,3925    

-2,273   srez = 0,5864     

 

Tab. 4.13: Parametry ortogonální regrese 

Ortogonální regrese 

      

k 0,6397  R Srez 

q -0,1612   0,666 0,445 

P 0,001    

 

Obr. 4.4: Grafické znázornění regresní křivky, inverzní regresní křivky (přerušovaná 

čára) a ortogonální regresní křivky (tlustá čára) 

 
 

Závěr: Ortogonální regresí jsme získali statisticky významnější výsledky, což 

umožňuje efektivnější léčbu pacientek s karcinomem prsu. 

 

4.9. Příklad 9.: Free-Wilsonova analýza 

Úkolem je vypočítat hodnoty regresních koeficientů Free- Wilsonovou 

metodou (založené na mnohonásobné lineární regresní analýze) z hodnot minimální 

antimykobakteriální inhibiční aktivity jednotlivých sloučenin, tab. 4.14. Hodnoty 

regresních koeficientů jsou uvedeny v tab. 4.15. 



 

 

Tab. 4.14: Minimální antimykobakteriální inhibiční aktivita  

 
 

 

Tab. 4.15: výsledné hodnoty regresních koeficientů získané Free- Wilsonovou 

metodou 

 

Parametr 

Δlog Mic (μmol/L)     inkubační čas 14d/21d 

M.Tuberculosis 

My 331/88 

M.Kansasii 

My 235/80 

M.avium 

My 330/88 

M.Kansasii 

6509/96 

R
1
: 6-Cl 0,0209/-0,207 -0,1121˟ -0,0435/-0,0646 -0,1383/-0,062 

7-Cl -0,0935/-0,0842 -0,0638˟ -0,1504/-0,0569 -0,0696/-0,006 

6-Br -0,2664/-0,2469 0,0023˟ -0,2318/-0,2654 -0,1459/-0,235 

6,8-Rr2 0,6204/0,6494 0,5133˟ 0,8247/0,7043 0,7451/0,5321 

R
2
: propyl 0,2701/0,1744 0,0152˟ 0,2991/0,1718 0,0322/0,1585 

butyl -0,0444/-0,1423 0,0901˟ 0,0575/-0,0365 0,0572/0,679 

terc-butyl -0,1566/-0,0904 0,0165˟ -0,0458/0,1037 0,0182/-0,208 

pentyl -0,1132/-0,1423 -0,0597˟ -0,0926/-0,0365 -0,0178/0,002 

hexyl -0,0382/0,0078 0,0153˟ -0,0962/-0,115 0,0572/0,0002 

heptyl 0,1371/0,3227 0,0025˟ 0,0483/0,054 -0,128/0,028 

octyl -0,0066/0,0596 -0,1335˟ -0,0458/-0,0464 -0,1318/-0,207 

μ0 0,943/1,043 0,9714˟ 1,043/1,157 0,1015/0,1724 

r 0,881/0,878 0,928˟ 0,915/0,860 0,971/0,901 

s 0,2033/0,2087 0,1253˟ 0,211/0,238 0,1015/0,1724 

F 4,24/4,12 7,57˟ 6,25/3,48 20,42/5,25 

n 21/21 21/21 21/21 21/21 
˟ Correlation is not statistically significant 

 

4.10. Příklad 10.: Lineární regrese, pásy spolehlivosti (konfidenční intervaly) 

Úkolem je sestavit pásy spolehlivosti (tj. konfidencí intervaly) pro regresní 

přímku závislosti Qt(exp) na t , viz tab. 4.16: Zadání. 



 

 

Tab. 4.16: Zadání 

t Qt (exp) Qt (teor) 

10 20,7 13,5 

14 36,6 36,6 

18 56,0 59,6 

24 88,5 94,1 

34 150,3 151,7 

40 185,2 186,3 

48 237,0 232,3 

 

Tab. 4.17: Parametry regresní přímky 

Pocet hodnot 7 

Směrnice 5,757718 

Absolutní člen -44,0488 

Korelační koeficient 0,998492 

Reziduální rozptyl 24,19128 

Reziduální odchylka 4,918463 

 

Obr. 4.5: Regresní přímka 

 
Tab. 4.18: Podklady pro výpočet konfidencích intervalů 

Podklady pro výpočet konf. intervalů 

Min_X_Exp 10 

Max_X_Exp 48 

PočetPom (max 100) 51 

Delta 0,76 

StartŘádek 2 

T_hodnota 2,570582 

RezidRozptyl/PočetHodnot 3,455897 

RezidRozptyl/SumaKvadrOdchX 0,020045 



 

Obr. 4.6: Zobrazení konfidenčních intervalů pro α = 0,05 

 
 

4.11. Příklad 11.: Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) 

Úkolem je prověřit vliv času na velikost plochy pod křivkou u konkrétního 

chromatografického záznamu, viz tab. 4.19: Výsledky měření 

Tab. 4.19: Výsledky měření 

Time A_EtOH A_IS A_EtOH/A_IS 

T=0h 276816 280107 0,9883 

  269226 272182 0,9891 

  476170 499018 0,9542 

T=3h 401926 402175 0,9994 

  377801 376002 1,0048 

  372438 371264 1,0032 

T=6h 303727 303325 1,0013 

  311437 314707 0,9896 

  408209 408518 0,9992 

T=23h 512524 520281 0,9851 

  407344 409349 0,9951 

  444139 441264 1,0065 

  Average 0,9930 

  SD 0,0141 

  RSD [%] 1,4223 

 

Výpočet byl realizován pomocí počítačového programu QC- Expert 2.7, 



 

Tab.4.20: Výsledky jednofaktorové analýzy rozptylu 

Anova: Single Factor       

       

SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance   

t=0 3 2,931605 0,977202 0,000397   

T=3 3 3,007328 1,002443 7,69E-06   

T=6 3 2,990178 0,996726 3,91E-05   

T=23 3 2,986708 0,995569 0,000115   

       

       

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0,001078 3 0,000359 2,574301 0,126716 4,066181 

Within Groups 0,001116 8 0,00014    

       

Total 0,002194 11         

 

Závěr: Vliv faktoru času na velikost plochy pod křivkou (výsledky 

chromatografického měření) prokázán nebyl, P-value 0,126716. 

 

4.12. Příklad 12.: Analýza souvislostí mezi větším počtem různých zkoušek 
 Tento příklad je výtahem z kandidátské práce (1984) doc. RNDr. Milana 

Dittricha, CSc. Cílem tohoto výtahu je popsat požité statistické metody, případné 

zájemce odkazujeme na zmíněnou práci.  

 

Tabulka (4.19) obsahuje naměřená data, která jsou označena pětimístnými 

kódy (číslice 0,1,2) všech kombinací úrovní pěti proměnných veličin. Těchto 162 

vzorků, určených danými úrovněmi pěti potencionálních vlivů, bylo podrobeno 14 

různým zkouškám. Uvádíme pouze první zkoušku, tj. penetrometrii [m], pro 

penetrometrii bylo provedeno šest opakování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 4.19.: Naměřená data 

 
 

 

 

Tab. 4.19b: Naměřená data 

 
 

Hodnoty vypočtených koeficientů parciální korelace jsou podchyceny (pro 

penetrometrii) v tabulce (4.20). Vyjadřují míru souvislostí mezi jednotlivými 

proměnnými a úrovněmi jiných proměnných pro výsledky každé zkoušky. 

Realizováno na počítači ODRA 1204. 

 Jedná se o kvadratický kořen podílu rozptylu sy
2
○, způsobeného vlivem dané 

proměnné X, na celkovém rozptylu dat porovnávané úrovně proměnné sy
2
 získaných 

pomocí konkrétní zkoušky,  tedy podle vztahu:  



22 / YYYX ssr   

 

Tab. 4.20.: Koeficienty korelace mezi úrovněmi proměnných a zbytkem vektorů 

schématu pro zkoušku 1 (penetrometie). 

 A0 A1 A2 B0 B1 B2 B3 B4 

A - - - -0,754 - -0,352 -0,661 - 

B -0,455 -0,250 -0,350 - - - - - 

C -0,075 -0,317 -0,204 -0,126 -0,298 -0,020 -0,165 0,036 

D 0,664 0,714 0,801 0,538 0,840 0,332 0,506 0,627 

E -0,195 -0,177 -0,118 -0,099 -0,218 -0,037 -0,164 -0,186 

 

 C1 C2 D0 D1 E0 E1 E2 

A -0,781 -0,738 -0,835 -0,797 -0,740 -0,691 -0,696 

B 0,241 0,090 0,176 0,099 0,133 0,109 0,096 

C - - -0,172 -0,105 -0,118 -0,100 -0,129 

D 0,526 0,492 - - 0,447 0,487 0,495 

E -0,128 -0,115 -0,155 -0,117 - - - 

 

 

Koeficient determinace: 

Nejvyšší koeficienty determinace (v %) mezi studovanými vlivy a jejich komplexem 

(nezávisle proměnné) pro zkoušku 1. 

 

 

Tab. 4.21.: Koeficient determinace 

 A B C D E A-E e 

Koeficient determinace % 50 1 1 22 1 75 20 

 

 

Parciální koeficienty lineární regrese, rozptyl jejich odhadu a koeficient 

determinace pro jednotlivé zkoušky. 

 Koeficienty lineární regrese pěti hodnocených proměnných byly počítány 

v rámci jednotlivých zkoušek jednak v celém souboru dat příslušné zkoušky, jednak 

pro data zkoušky na určité úrovni faktoru. 

 Vyjadřují hlavní tendenci průběhu hodnot příslušné zkoušky (znaku jakosti) 

jako nezávisle proměnných. Konkrétní model mnohonásobné regresní závislosti je 

možno vyjádřit vztahem: 

y = q + a.xa + b.xb + c.xc + d.xd + e.xe 

Hodnota y představuje všechny hodnoty zjištěné příslušné zkoušky, q je absolutní 

člen daný působením všech nezávisle proměnných, koeficienty a, b, c, d, e vyjadřují 

hodnotu, o kterou se změní závisle proměnná y při jednotkové změně příslušné 

nezávislé proměnné.  

s
2

R představuje hodnotu rozptylu regresního koeficientu, z něhož byl 

vypočítán interval spolehlivosti regresního koeficientu na příslušné hladině 

spolehlivosti. Z prostorově úsporných důvodů nebyly tyto hodnoty v kandidátské 

práci uvedeny. Vzdálenost horní a dolní meze je kvalitativně presentována pomocí 

znaménka x v případě, že nepřesahuje ±50% vypočtené střední hodnoty koeficientu 

regrese. Znaménko – symbolizuje větší rozpětí mezních pravděpodobnostních 

hodnot. 



 Písmena A-E v legendě tabulky označují příslušnost parciálního regresního 

koeficientu k jednomu z pěti hodnocených vlivů a písmeno Q je označením pro 

absolutní koeficient lineárního vztahu. 

 Dolní kolonka rekapituluje míru saturace modelu zvolenými proměnnými. 

Nízké hodnoty koeficientů celkové determinace znamenají, že jednotlivé vlivy samy 

o sobě nedostatečně vysvětlují změny závisle proměnné veličiny. Na základě rozboru 

hodnot hodnot koeficientů determinace byla provedena redukce rozsahu na tři 

nezávisle proměnné veličiny BDE, jejichž hodnoty parciálních koeficientů regrese 

byly vypočteny pro data daná vybranými úrovněmi studovaných vlivů.  

 

 

Tab. 4.22.: Parciální koeficienty lineární regrese, rozptyl jejich odhadu a koeficient 

determinace pro jednotlivé zkoušky 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

A a -4,92 -4,79        

 x - 

s
2

R 0,05 0,54 

B b -1,04 -1,51 -0,38 -1,16 -0,72 -1,61 3,313 1,56 0,25 

 x - - x x x - x x 

s
2

R 0,02 0,25 0,05 0,04 0,06 0,10 0,11 0,06 0,11 

C c -5,92 -4,99        

 - - 

s
2

R 3,20 1,56 

D d 2,21 1,28 2,21 3,07 1,88 1,70 2,41 1,28 1,87 

 x - x x x X - x x 

s
2

R 0,03 0,01 0,11 0,13 0,05 0,02 0,09 0,03 0,21 

E e -5,94 -4,59 -5,94 -9,95 -5,12 -2,75 -4,90 -4,59 -4,81 

 - - - - - - - - - 

s
2

R 3,2 1,56 12,8 0,16 0,07 2,42 10,6 3,32 25,8 

Q q 266 285 62,5 157 93,1 83,0 -22,2 6,03 56,1 

 x - - x x x - - - 

s
2

R 121 1811 13,5 168 101 75,4 163 78,0 273 

r
2
 0,814 0,859 0,247 0,686 0,604 0,778 0,763 0,686 0,263 

 

 

Testování úrovní vlivů na výsledky zkoušek 

 Podíl jednotlivých vlivů na výsledky zkoušek byl analyzován metodou 

mnohonásobného porovnání podle Scheffého. Tento postup má oprávnění pouze 

v případě homogennosti souboru. Adekvátnost modelu, tedy hypotéza, že všechny 

výběry pocházejíze základního souboru, s normálním rozdělením a stejným 

rozptylem, byla ověřována Bartlettovým testem shody rozptylu s výpočtem příslušné 

hladiny významnosti. 

Byla provedena analýza rozptylu, pomocí níž byl F- testem porovnáván 

rozptyl způsobený daným vlivem s rozptylem rezidua. V případě prokázání vlivu 

proměnné jako celku na homogenní soubor dat dané zkoušky bylo mnohonásobné 

porovnání obecnou Scheffého metodou.  

 Pokud soubor nebyl homogenní z hlediska variability, byly jednotlivé úrovně 

testovány isolovaně po dvojicích pomocí nepárového t- testu pro dvoustrannou 

alternativu. 



s nevýhodou zvýšení pravděpodobnosti chyby 2. druhu  

 V tabulce jsou výsledky testování pomocí těchto dvou testů schematizovány 

s uvedením příslušné hladiny spolehlivosti, která má v případě testování t- testem 

spíše orientační význam. ● symbolizuje metodu mnohonásobného porovnání dle 

Scheffého, ○ symbolizuje nepárový t- test pro dvoustrannou alternativu. 

 

 

Tab. 4.23.: Testování úrovní vlivů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metoda, spolivost 

A0/A1 ○ 99,9% 

A1/A2 ○ 99,9% 

A0/A2 ○ 99,9% 

C0/C1 ○ 

C0/C2 ○ 

C1/C2 ○ 99% 

D1/D2 ○ 99,9% 

E0/E1 ● 

E0/E2 ● 

E1/E2 ● 

 Metoda, spolehlivost 

B0/B1 ○ 99,9% 

B0/B2 ○ 99,9% 

B0/B3 ○ 99,9% 

B0/B4 ○ 99,9% 

B1/B2 ○ 99,9% 

B1/B3 ○ 99,9% 

B1/B4 ○ 99,9% 

B2/B3 ○ 99,9% 

B2/B4 ○ 99,9% 

B3/B4 ○ 



5. Doporučení založená na častěji se vyskytujících chybách a 

nepřesnostech 

 
5.1. Základní soubor x výběrový soubor 

 Nezbytnou podmínkou korektní statistické analýzy je správná identifikace 

základního a výběrového souboru a práce s ním. Téměř vždy naše experimentální 

výsledky tvoří výběrový statistický soubor, pro další matematicko-statistické operace 

proto musíme požít vzorce pro výběrový soubor a nezaměňovat je se vzorci pro 

základní soubor, což se nejčastěji týká výpočtu směrodatné odchylky, viz 5.6. Pokud 

vše nedodržíme, naše analýza přestává být korektní hned od začátku. Dále je nutné u 

každého statistického software při používání jeho funkcí ověřit s kterými vzorci (o 

jakou operaci) se jedná, viz kapitola 2.1.3.2. 

 

5.2. Zveřejnění charakteristiky polohy 

 Pokud nejsme schopni prokázat normalitu rozdělení souboru, neměli bychom 

se omezit pouze na zveřejnění aritmetického průměru, ale údaje vhodně doplnit 

dalšími charakteristikami polohy, tj. mediánu popř. modu. 

 

5.3. Zásada rovnoměrnosti rozložení hodnot nezávisle proměnných u regresní 

analýzy 

 Mnohé experimenty pro svou složitost nedovolují rovnoměrné rozložení 

hodnot na ose x. I přesto bychom se měli pokusit v rámci možností maximálně 

zajistit rovnoměrné rozložení hodnot na ose nezávisle proměnné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 5.1.: Regresní přímka x[1; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12] 

 

 

 

Obr. 5.2.: Nevhodně realizovaná regresní přímka x [0,25 ;0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 4 ; 20] 

 

Na první pohled z obr. X se můžeme domnívat, že pro sledovanou závislost bude 

vhodnější použít jinou regresní křivku než přímku, závislost může být např. 

logaritmická.  

 Pokud při regresní analýze předem víme, podle jaké funkce se sledovaná 

závislost bude řídit, měli bychom použít odpovídající regresní model. V obr. 5.2. je 

veličina y přímo úměrná veličině x, proto byla jako regresní model zvolena regresní 

přímka, pravděpodobně nastala chyba měření. 



5.4. Velikost rozsahu náhodného výběru a aplikace t- testu 

 Pokud chceme prověřit statistickou hypotézu t- testem, měli bychom 

respektovat doporučení o minimální velikosti rozsahu výběrového soubor(u/ů), n ≥ 5. 

K aplikaci t- testu u výběrových soubor(u,ů) o rozsahu n ≤ 4 můžeme přistoupit, 

pokud nebylo možné získat výběrový soubor(y) o větším rozsahu.  

 

5.5. Zveřejnění výsledků t-testu 

 Při zveřejňování výsledků t-testu, bychom se neměli spokojit pouze se 

zveřejněním stanoviska, zdali jsme hypotézu na hladině α prokázali, či nikoli. Je 

vhodné výsledky zároveň doplnit intervalovými odhady, tj. v jakém rozmezí se 

průměrné hodnoty liší, viz příklad 4. 

 

5.6. Výběr statistického software 

Pro méně zkušené uživatele je k dispozici MS-Excel, který v uživatelsky relativně 

příjemném prostředí poskytuje základní matematicko-statistické funkce, viz kapitola 

3.1. 

Důležité upozornění pro používání statistických funkcí MS-Excelu: 

SMODCH a SMODCH.VÝBĚR, resp. STDEVA a STDEVPA.  

 Funkce SMODCH a SMDEVPA slouží k výpočtu směrodatné odchylky 

základního souboru. K jejich použití jsme oprávněni pouze u základního souboru, 

výjimečně je lze aplikovat na výběrový soubor o rozsahu n ≥ 30, jsme si však 

vědomi, že získané výsledky nejsou zcela korektní. 

Funkce SMODCH.VÝBĚR a STDEVA slouží pro odhad směrodatné 

odchylky výběru, tj. odhad výběrové směrodatné odchylky výběrového souboru. 

V praxi se mnohem častěji setkáváme s výběrovým souborem, proto 

doporučujeme u výběrových souborů používat funkce (aplikace) pro odhad výběrové 

směrodatné odchylky a vyvarovat se výpočtu směrodatné odchylky základního 

souboru. 

Pro potřebu pokročilejších statistických operací vytvořil doc. Klemera 

šablony MS-Excel, viz kapitola X. První práci s těmito sešity zvládne průměrný 

uživatel včetně osvojení základních matematicko-statistických znalostí v relativně 

krátkém časovém úseku.  

  



Dalším softwarem je QC-Expert 3.1 viz kapitola X. Tento software provádí 

nepřeberné množství matematicko-statistických operací, je však vhodnější pro 

uživatele s dobře osvojenými základními znalostmi matematické statistiky. Dále je 

nutné, aby se uživatel s tímto programem detailněji seznámil, samostudium v tomto 

případě bývá mnohem zdlouhavější oproti sešitům doc. Klemery, vhodnější je forma 

školení, kterou provádí firma trilobyte. Pokud ovšem zvládneme obsluhu QC-

Experta, otevírají se nám tím nové možnosti statistické analýzy. 

 

 

 

 

Závěr: 
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