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Úvod.
Předkládáme přehled základních statistických metod, používaných pro vyhodnocení některých
medicínských a biologických dějů.
Cílem kursu biostatistiky, zařazeného na samý začátek studia medicíny, je především získání
představy o možnostech a omezeních statistických postupů. Metody, se kterými se studenti seznámí v
prvním ročníku, mají význam pro kvantifikaci pozorovaných biologických procesů, logický rozbor
řešeného problému a umožňují objektivizaci výsledků lékařských výzkumů.
Použití biostatistiky v medicíně není samoúčelné. Biostatistika je metoda vědecké analýzy, používaná
k odvozování závěrů z empirických dat na základě matematických modelů. Je potřebná pro nalézání,
chápání a vysvětlování vztahů mezi pozorovanými ději. Na tyto principy naváže výuka odborných
předmětů ve vyšších ročnících a dále je rozvíjí. Výuka má také vytvořit předpoklady pro to, aby
zejména ti studenti, kteří uvažují o možnosti zaměstnání nebo postgraduálního studia v zahraničí,
získali část znalostí nutných k úspěšné přípravě na nostrifikační testy.
Biostatistika má význam i pro praktickou činnost. Práce lékaře spočívá do jisté míry v používání
zobecněných poznatků k řešení konkrétních situací. Proto se zajímá o metody, které umožní provést
zobecňování a popis empirických sledování z malého počtu pozorování tak, aby riziko chybného
rozhodnutí bylo co nejmenší a bylo měřitelné. Je tomu tak například při porovnávání léčebných nebo
diagnostických postupů ze kterých se má zvolit nejvhodnější, při definování diagnostických norem,
odhadu zdravotních potřeb populační skupiny, sledování a vysvětlení rozdílů ve stavu zdraví různých
skupin osob.
Seznámení s principy metod zobecňování napomáhá správnému pochopení již známých praktických
výsledků a je důležité pro schopnost jejich dalšího rozvoje. Statistické vyhodnocení bývá nezbytnou
součástí prací zveřejňovaných v odborné lékařské literatuře. Některé časopisy vyčleňují přehled
použitých statistických metod u každého článku, jestliže charakter výsledků toto hodnocení
předpokládá. Samozřejmě se očekává odpovídající znalost také u čtenářů.
Jsme limitováni rozsahem výuky, tomu je přizpůsoben i obsah skript. Po zkušenostech s výukou a
pečlivém uvážení dáváme větší prostor vysvětlení myšlenkové podstaty před množstvím metod, které
bychom chtěli prezentovat. Proto skripta neobsahují některé postupy často používané při
vyhodnocování výsledků biologických a medicínských bádání. Jsou to například: t-test pro dva výběry,
F-test, chí-kvadrát test, test shody dvou podílů, intervalový odhad podílu, hodnocení údajů v časové
řadě, neparametrické testy.
Navíc jsme zařadili kapitolu, seznamující s filosofií a obsahem systému statistických programů SOLO.
V rámci výuky je to spojení příjemného s užitečným, protože student má další možnost práce s
počítačem a zároveň poznává přednosti i nebezpečí použití kvalitního statistického softwaru.
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Řada problémů je ve skriptech zjednodušena a možná vyvolá další otázky, na které čtenář nenalezne
odpověď. To bude zvlášť příznivý účel, který tato skripta mohou splnit. Neboť, jak říká známá
moudrost: čím větší je ostrov poznání, tím větší je pobřeží pochybností (a pochybnost je počátkem
touhy po poznání).
Technické poznámky:
1. Statistické aplikace v biologii a medicíně se téměř výhradně týkají výběrových souborů (vzorků).
Proto charakteristikám počítaným ze vzorků nedáváme důsledně přívlastek "výběrový", který by měly
mít, ale mlčky jej předpokládáme. V případech, kdy rozumíme populační charakteristiky (které nejsou
získány ze vzorků), je to naopak výslovně uvedeno.
2. Částečně v rozporu s normou pro psaní textů v českém jazyce používáme desetinnou tečku místo
čárky. Norma tečku připouští při výpisech z počítače. Protože ve většině cvičení se počítače používají,
dali jsme přednost jednotné úpravě, abychom předešli možnému nedorozumění.
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1. Statistika: obecný přehled.
Hlavní myšlenky kapitoly.
- statistické metody jako prostředek k získání informací pro rozhodování.
- rozlišení statistické teorie a praxe
- význam statistických metod v medicíně a zdravotnictví
- rozdíl mezi popisnou a zobecňující statistikou
1.1. Úloha kvantitativních metod v medicíně a zdravotnictví.
Rozhodování je v biologických a lékařských vědách často založeno na zobecňování vlastností, které
byly pozorovány na podobných a přesně vymezených biologických objektech v definovaných
podmínkách. Vychází se z poznatku, že většina biologických objektů stejného druhu má v podobných
podmínkách podobné vlastnosti, chování i reakci na stejné podněty. Přestože každý biologický jedinec
má své zvláštnosti, kterými se odlišuje, lze jeho "podobnosti" s ostatními využít pro rozhodování o
něm nebo pro předpověď vývoje jeho stavu. Například pro zařazení jedince do diagnostické jednotky,
pro stanovení prognózy jeho stavu nebo pro odhad předpokládaného efektu navržené léčby lze využít
poznatků o pozorovaných zákonitostech ve výskytu a vývoji jevů, sledovaných u dané diagnostické
jednotky. K tomu, aby zákonitost ve výskytu byla poznána, je potřebné:
- opakovaně sledovat stejné jevy u řady jedinců v podobných podmínkách (které musí být přesně
vymezeny),
- zaznamenávat a vyhodnocovat údaje o nich.
Teoretický základ pro takovou činnost poskytuje statistika.

1.2. Vymezení statistiky.
Statistika je soubor metod, používaných pro zkoumání kvantitativní stránky jevů ve spojitosti s jejich
kvalitou (vlastnostmi). Statistické výsledky vycházejí z poznávání a popisu zákonitostí (tj. společných,
obecných vlastností), odvozených pomocí opakovaného sledování jevů. Jevy, které je možno sledovat
opakovaně se nazývají hromadné jevy. Znamená to tedy, že metody statistiky a teorie
pravděpodobnosti nejsou určeny pro popis vlastností jevů neopakovatelných (např. zánik civilizace).
Za hromadný je z tohoto pohledu možno označit i jev, který se vyskytuje sice vzácně, ale opakovaně.
Například v ČR je každoročně zjištěno pouze několik případů onemocnění břišním tyfem, v r. 1991
byly hlášeny 4 případy. Jedná se o jev hromadný s malou četností výskytu.
Z hlediska praktické činnosti se statistika dělí na statistiku aplikovanou a matematickou.
Aplikovaná statistika je soubor metod i konkrétních činností: zjišťování, zaznamenávání,
shromažďování, třídění, grafického zobrazení, zobecňování a analýzy číselných údajů v různých
oborech působení (např. v demografii, zdravotnictví, hospodářství, výzkumné práci, hodnocení kvality
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výrobků nebo spolehlivosti systému). Současně jsou potřebné poznatky z oborů, jejichž údaje jsou
předmětem statistického zjišťování (zejména pro metodiku sběru údajů a správnou interpretaci
výsledků), i poznatky teoretické statistiky.
Některé údaje o jevech jsou zaznamenávány povinně a existuje vypracovaný systém jejich
vykazování. Jsou to tak zvané rutinní statistiky: např. statistika zdravotnická, hospodářská,
demografická.
Pro účely vědecké a výzkumné jsou shromažďovány a statisticky vyhodnocovány údaje, které jsou
zjišťovány cíleně pro řešení určitého problému.
Statistika je jednou z metod nezbytných pro:
- vědecké shromažďování údajů (dat),
- analýzu údajů,
- zobecňování poznatků,
- navrhování rozhodovacích postupů.
Biostatistikou se označuje použití statistických metod v biologických vědách a medicíně. Není to tedy
soubor zvláštních statistických metod používaných v biologii, ale speciální aplikace metod statistické
teorie, které byly odvozeny k použití zcela obecnému. V biologii a medicíně jsou statistické metody
potřebné pro potvrzení některých empiricky zjištěných zákonitostí objektivními metodami.)
Matematická statistika a teorie pravděpodobnosti jsou obory teoretické matematiky. Rozvíjejí
teoretické základy pro studium zákonitostí hromadných náhodných jevů a náhodných veličin (to jsou
takové, jejichž výskyt nebo hodnotu, které nabývají, nelze předvídat s naprostou jistotou, ale pouze s
určitým stupněm spolehlivosti). Matematická statistika i teorie pravděpodobnosti se dělí na podobory.
V nich jsou odvozovány teoretické poznatky, které mají praktické využití v nejrůznějších oblastech
lidské činnosti, ve kterých se s náhodnými vlivy musí uvažovat. Například: při analýze chyb měření,
hodnocení kvality výrobků, predikci výsledku léčby, stanovení normy, vývoji jevu v čase, popisu a
modelování procesů, hodnocení spolehlivosti systému atd.
Z hlediska formálního se statistika dělí na:
a) Statistiku deskriptivní (popisnou): soubor metod používaných pro popis číselných údajů. Zahrnuje
metody pro:
- získávání a zaznamenávání číselných údajů,
- třídění údajů a jejich grafického zobrazování
- výpočty statistických charakteristik.
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b) Statistiku induktivní (zobecňující): zahrnuje metody, umožňující zobecnit výsledky z
prozkoumaných dílčích souborů (výběrů) na celé populace, ze kterých byly vzorky vybrány (odhady
charakteristik, hypotézy o nich).
V medicíně se statistické metody používají jak v laboratorním, tak i v klinickém a populačním
výzkumu. Například pro tvorbu diagnostických norem, pro vyhodnocení kvality léčebného postupu,
pro porovnání účinnosti různých léčebných postupů a navržení optimálního způsobu léčby, pro
sledování účinnosti léků, pro vyhodnocení výsledků laboratorních pokusů, posouzení přesnosti měřící
metody, ke studiu vlivu tak zvaných rizikových faktorů na zdraví, nebo pro porovnání stavu zdraví
různých populačních skupin.
Jako příklad použití statistické metody pro podporu objektivního rozhodnutí lékaře uveďme soubor
otázek, ke kterým by se mělo přihlédnout (bez ohledu na pořadí), při porovnávání účinnosti dvou
léčebných metod:
Příklad 1.1.
1. U kolika osob musí být léčba provedena, aby porovnání bylo spolehlivé?
2. Jaké údaje se budou vyhodnocovat (čím bude hodnocena kvalita léčby), jakým způsobem se tyto
údaje budou zjišťovat (měřit) a jak se budou zaznamenávat?
3. Jak rozhodovat o přiřazení jednotlivých léčebných postupů nemocným osobám, aby rozdíly ve
výsledku léčby bylo možné přičíst pouze různým léčebným postupům a současně byly vyloučeny
všechny ostatní vlivy?
Tato otázka má svou etickou stránku: v okamžiku kdy vznikne zdání, že jedna z léčebných metod má
příznivější výsledky, může být další používání druhé léčebné metody problematické (pokud jsou obě
stejně náročné). Pak je nutné porovnat výsledky obou postupů objektivní (statistickou) metodou a
rozhodnout, zda příznivější výsledek u jedné z nich není pouze nahodilý. Druhé etické hledisko
spočívá v posouzení, zda lze léčebné postupy přiřazovat jednotlivým pacientům zcela nahodile (toto je
možné pravděpodobně jen u velmi omezeného počtu léčebných metod, neboť lékař rozhoduje o
metodě léčby zpravidla na základě mnoha kritérií). Jiným než nahodilým přiřazováním však mohou být
ovlivněny výsledky a konečný závěr chybný, protože jej mohou zkreslit důvody, jež vedly k preferenci
některého postupu. Tyto problémy jsou metodicky řešeny částečně v rámci souboru metod, které se
souhrnně označují jako (klinický) kontrolovaný pokus.
4. Jak posuzovat úspěšnost léčby aby vyhodnocení bylo objektivní a nebylo zatíženo osobními
chybami?
5. Jsou eventuální zjištěné rozdíly pouze nahodilé, nebo se oba postupy skutečně ve výsledcích léčby
liší?
Na některé z těchto otázek můžeme získat odpověď pomocí metod statistiky, u některých otázek bude
mít statistické zhodnocení pouze doplňující charakter, kterým se podpoří hledisko biologické a
medicínské.
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Příklad 1.2.
Je plánována populační studie o vazbě některých sociálních znaků ke zdravotním charakteristikám
jedince. Cílem zjišťování je sledování vazby mezi vysokým krevním tlakem (TK) a pohlavím, věkem,
hodnotou výško-váhového indexu (BMI = Body Mass Index) a typem práce .
1. Před vlastním zjišťováním musí být rozhodnuto:
- pro jaké věkové rozpětí se bude zjišťování provádět (např. 15 - 34 let),
- jaký bude rozsah výběru a jak budou osoby vybrány z populace (odpověď pomocí statistických
metod),
- jak se budou jednotlivé znaky měřit a zaznamenávat.
K tomu musí být:
- sjednocena metoda měření výšky a hmotnosti včetně porovnání kalibrace přístrojů,
- ověřena spolehlivost měření krevního tlaku,
- sjednocena hraniční hodnota TK od které bude posuzován krevní tlak jako vysoký (hypertenze),
- vyjmenovány přesné a jednoznačné kategorie typu práce.
Pro jednotlivá rozhodnutí jsou nutné jak praktické znalosti odborné problematiky, tak základní
statistické postupy (např. ověření spolehlivosti měřící techniky).
2. Po provedeném šetření a analýze výsledků se formulují závěry. V nich je nutné posoudit, zda byly
zodpovězeny otázky které byly cílem šetření (např. zda hodnota indexu BMI je závislá na věku, zda
osoby s vyšším BMI jsou častěji hypertonici, zda je vztah mezi typem vykonané práce a hypertenzí,
zda je vztah mezi podílem hypertoniků u mužů a žen určitého věku, zda se liší podíly hypertoniků v
závislosti na věkové kategorii apod.)
3. K nesprávnému použití výsledků zjišťování by došlo například:
- kdyby výsledky byly zobecněny na jiný populační celek, než ze kterého byl vzorek vybrán,
- kdyby výsledek zjišťování závisel na některém znaku zanedbaném při hodnocení.
Tato situace může nastat u znaků, jejichž četnost výskytu je závislá na věku. Pokud bude znak
sledován a vyhodnocen v souboru věkově různorodém, bude jeho četnost záviset také na věkové směsi
konkrétního souboru. Rozdíl mezi dvěma soubory (např. v podílech hypertoniků u souborů osob s
převažujícím tělesným nebo duševním charakterem práce) by mohl být způsoben různým věkovým
složením obou souborů. Statistické vyhodnocení dokonale provedené po formální stránce by bylo
znehodnoceno zanedbáním této skutečnosti.
K rozpoznání nebezpečí vzniku chyby podobného druhu je důležitá odborná znalost studovaného
problému a nepřeceňování možností, které má statistická metoda.
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4. Výsledky zjišťování mohou mít praktické důsledky pro:
- ověření, zda vysoká hodnota BMI je rizikem pro hypertenzi,
- návrh okruhu osob se zvýšeným rizikem hypertenze, u kterých se má provádět preventivní vyšetření
pro vyhledávání včasného (léčitelného) stadia nemoci

1.3. Omezení v použití statistických výsledků.
Nebezpečné může být použití statistických výsledků jiných studií, zejména pokud není přesně popsána
metoda zjišťování, studovaná populace a způsob výběru vzorku, na kterém výsledky byly získány
(možné zejména u popularizujících nebo neodborně prezentovaných přednášek a článků).
Příklad 1.3.
V novinových článcích nebo TV se objevují výsledky průzkumů veřejného mínění. Jsou uváděny
zjednodušeně, bez přesného popisu, jak byly získány. Na nich lze ukázat, jak může dojít ke zkreslení
skutečného stavu:
Předpokládejme, že ústavy R a N provádějí průzkum volebních preferencí. Důležitý je "klíč", podle
kterého je vzorek dotazovaných osob vybírán, formulace otázek a další proměnné.
Například, kterou stranu by dotazovaný volil, zjišťuje R jen u osob, které jsou rozhodnuty jít k
volbám. Naproti tomu N se táže všech osob, které účast ve volbách zásadně neodmítnou. Jaký
důsledek má tato zdánlivě drobná odlišnost?
Předpokládejme, že v nějakém souboru 1000 osob je toto rozložení názorů osob:
840 osob účast ve volbách zásadně neodmítá, z nich stranu A by volilo 340 osob. Z těchto 840 je 780
rozhodnuto jít k volbám, z nich stranu A chce volit 280 osob.
Kdyby oba ústavy uskutečnily dotazování právě u tohoto souboru, bude se N dotazovat 840 z nich a
zjistí 40.5 % osob, které by volily A. Ústav R však do svého zjišťování nezařadí těch 60 osob (z
daných 840), které účast ve volbách zásadně neodmítají (a volily by A) a proto podle jeho zjištění bude
stranu A volit 100 . 280/780 = 35.9 %. Proto oba ústavy zjistí na stejném souboru osob odlišné
procento preferencí A (40.5 % proti 35.9 %). Pokud jsou oba výsledky prezentovány současně bez
řádného popisu toho, kdo vlastně byl dotázán, vzbudí jejich rozdíly pochybnost o kvalitě statistického
zjišťování. Zde však jde evidentně o rozdílnost metodickou, a chyba může vzniknout pouze v důsledku
neúplného popisu způsobu zjišťování.
Zkreslení výsledků může z podobné příčiny nastat vždy, když veliký podíl osob odmítá odpovědět.
Pokud neodpoví více než 15 % dotázaných, měly by se zkoumat důvody, které vedly k odmítnutí
odpovědi (mohly souviset s předmětem zjišťování). Výsledky takové studie je možné použít jen
omezeně.
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Příklad 1.4.
Od 200 osob, které byly dotázány na spokojenost se zdravotní péčí, byly získány tyto výsledky:
80 osob bylo spokojeno, 20 nespokojeno a 100 odmítlo hodnotit (nezískání údaje se označuje jako
"selhání" vybraného prvku). Výzkum tedy zjistil 80 spokojených ze 100 osob které odpověděly, tj.
zdánlivě 80 % spokojených. Všichni z těch, kteří své hodnocení neuvedli, však mohli být nespokojeni.
Kdyby tomu tak bylo, pak by se zdravotní péčí bylo ve skutečnosti spokojeno jen 40 % osob. Zkreslení
nastalo zanedbáním skutečnosti, že od velkého podílu dotázaných nebyla získána odpověď.
Chybný výsledek při zjišťování může vzniknout v důsledku toho, že předem jsou ze zjišťování některé
osoby vyřazeny buď úmyslně nebo proto, že se nepodaří získat od nich odpověď. Podobný problém
může vzniknout kromě uvedených situací například také při vybírání osob z telefonního seznamu.
1.4. Kontrolní příklady.
1. Jaké otázky by měly být zodpovězeny před:
a) porovnáváním antropometrických údajů ve dvou skupinách dětí (např. často nemocných a zřídka
nemocných)
b) navržením postupu ke snížení rizika vzniku nemocí páteře u dětí školního věku
c) zjišťováním, zda děti školního věku dodržují správnou životosprávu (dostatek tekutin během dne,
přiměřené rozdělení počtu a množství jídel za den, dostatek pohybu, využití volného času).
2. Rozdělte uvedené problémy na takové, které lze řešit statistickou metodou a takové, ke kterým jsou
potřebné odborné znalosti jiných oborů (jakých).
3. V čem je nebezpečí nesprávného použití statistických výsledků získaných ze studií, které řeší výše
uvedené problémy?
4. Pro jaký praktický účel by mohly být použity výsledky výše uvedených zjišťování (jaký by mohl
být cíl jednotlivých zjišťování)?
5. Které problémy by byly řešeny metodami popisné a které metodami analytické statistiky?
1.5. Kontrolní otázky.
1. Jaký je význam statistiky pro:
- vědecké a kritické studium problémů,
- získání podkladů k rozhodování,
- zhodnocení očekávaného rizika při rozhodování,
- identifikaci rozhodovacích postupů a závěrů, které nebyly provedeny na vědeckém základě.
2. Jaké konkrétní použití má biostatistika v medicíně?
3. Které problémy řeší popisná, které induktivní statistika?
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2. Obecná terminologie.
Hlavní myšlenky kapitoly.
- statistický soubor základní a výběrový
- volba vlastností (znaků), které mají schopnost odpovědět na problém, který má být vyřešen (jejich
sledováním se mohou zjistit podstatné informace pro rozhodnutí)
- stupnice měření
- typy znaků
2.1. Základní statistické pojmy.
Soubor objektů, kterých se týká zjišťování údajů potřebných pro rozhodování tvoří statistický soubor.
Je definován jako množina uvažovaných prvků, jež musí být vymezeny:
- věcně (osoba, případ nemoci, ošetření u lékaře, pokus)
- prostorově (Vč region, výrobní podnik v HK, ambulance interní kliniky, lékařské fakulty v ČR,
biochemická laboratoř nemocnice v HK)
- časově (v roce 1992, měsíce leden-březen, roky 1990-93)
Soubor musí být definován tak, aby bylo možné jednoznačně rozhodnout o každém prvku, zda do
vymezeného souboru náleží nebo nenáleží. Jednotkami pozorování (prvky) statistického souboru
mohou být skutečné nebo dohodnuté předměty, na kterých lze provádět pozorování. Jsou to například
osoby, domácnosti, události (nemoc, úraz, úmrtí), laboratorní pokusy, pokusná zvířata, fyzikální
měření.
Všechny definované prvky tvoří základní soubor, nazývaný také populace. Jeho rozsah (počet
jednotek) může být konečný (značí se většinou N) nebo nekonečný.
Často se přímé zkoumání neprovádí u všech definovaných prvků souboru (říká se pak, že není
vyčerpávající), ale pouze u jeho vhodně vybrané podmnožiny. Ta se označuje jako výběrový soubor
(výběr) nebo vzorek. Rozsah výběrového souboru (počet jednotek vybraných z populace) se značí n.
Protože z informací získaných ze vzorku se usuzuje na celou populaci, musí být populace přesně
vymezena a způsob vybírání vzorku musí odpovídat pravidlům reprezentativnosti (bude vysvětleno
dále).
Předmětem zkoumání jsou vybrané vlastnosti prvků, které jsou representovány zvolenými znaky
(jedna vlastnost může být popsána více znaky). Rozlišují se znaky:
- určující, kterými je dána příslušnost k souboru
- zkoumané (studované), které jsou předmětem zjišťování.
Sledované znaky se označují jako proměnné veličiny. Z hodnot naměřených na prvcích souboru se
vyvozují závěry o vlastnostech souboru. Naměřené a zaznamenané hodnoty sledovaných znaků v
souboru prvků se nazývají data.
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Příklad 2.1.
Definujme základní soubor objektů tak, že jej tvoří všichni nemocní s úrazem obličejové části. Z nich
byl vybrán vzorek nemocných, kteří byli ošetřeni pro úraz obličejové části v roce 1990 na
stomatologické klinice jisté nemocnice. U nich byly sledovány znaky: pohlaví, věk, měsíc úrazu,
zaměstnání, mechanismus úrazu, poranění centrální nervové soustavy, jiná poranění, celková
závažnost poranění, způsob a úspěšnost léčby, provedené výkony, doba hospitalizace a délka pracovní
neschopnosti. Vyhodnocení údajů může být potřebné například pro znalost četnosti jednotlivých
způsobů léčby a sestavení prognózy, vyhodnocení nejčastějších nebo naopak málo obvyklých druhů
poranění, vyjádření finanční náročnosti léčby nebo porovnání úspěšnosti léčby s výsledky jiné
nemocnice nebo s jiným obdobím téže nemocnice.
Příklad 2.2.
Ve vzorku krve, odebraném od pacienta, mohou být měřeny různé proměnné (znaky), ze kterých lze
usoudit na stav pacienta: počet červených krvinek a jejich velikost, počet leukocytů, sedimentační
rychlost červených krvinek, atd. Základní soubor tvoří všechny teoreticky možné vzorky krve od
pacienta.
Příklad 2.3.
U dětí školního věku s prokázanou alergií na určitou látku byly měřeny hodnoty imunoglobulinu E
(IgE). Základní soubor tvoří všechny děti školního věku s alergií na příslušnou látku.
2.2. Typy znaků a měrné stupnice.
Jednotlivé znaky, kterými jsou popsány vlastnosti prvků
v souboru, nejsou stejného typu. Některé jsou měřitelné objektivně (krevní vyšetření, věk, délka
pracovní neschopnosti, doba hospitalizace), jiné subjektivně (celková závažnost poranění) a některé
nejsou měřitelné (zaměstnání, mechanismus úrazu, poranění centrální nervové soustavy, jiná
poranění). Znaky reprezentují sledovanou vlastnost prvků. Proto jejich hodnoty, kterých mohou
dosahovat, musí odpovídat možným stavům a kvalitám sledované (měřené) vlastnosti. To závisí na:
- typu znaku
- způsobu měření
- kvalitě měřící techniky
- spolehlivosti vlastního měření (chybě projevující se při opakovaném měření v téže laboratoři = intra,
nebo na stejném vzorku v různých laboratořích = inter laboratorní).
Základní činnosti při zjišťování a zaznamenávání znaků jsou: klasifikace, kvantifikace a měření.
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Klasifikace je zařazení prvku do podskupiny podle hodnoty (možnosti) znaku, která nastala (pohlaví muž, žena).
Kvantifikace je převedení kvality znaku na kvantitu podle předem stanovených pravidel (např.počet
bodů pro intenzitu bolesti, počet bodů dosažených v testu neuroticismu, počet bodů dosažených v testu
studijního stylu).
Měření je přiřazení číselné hodnoty pozorovanému znaku podle určitého pravidla.
Stupnice měření mohou být:
Nominální (klasifikující, znaky jsou kvalitativní). Číselná hodnota přiřazená na této stupnici má
charakter kódu (1=muž, 2=žena). Pravidla pro přiřazení kódu musí být jednoznačná. Kvalitativní znak
umožní zařadit jednotku do jedné ze dvou nebo více dohodnutých tříd.
Pořadová (pro ordinální neboli pořadový znak). Číselné hodnoty, které jsou na této stupnici přiřazeny
jednotlivým možnostem znaku dovolují uspořádat prvky, ale není možné určit vzdálenost mezi nimi.
Příkladem jsou znaky, u kterých je jejich intenzita vyjádřena bodovým hodnocením (závažnost
poranění, známka při zjišťování znalostí studenta, počet bodů v testu, spokojenost s úrovní zdravotní
péče).
Můžeme porovnávat, zda jeden prvek má hodnotu znaku větší než jiný, ale velikost rozdílu se nedá
změřit. Nemá smysl určovat poměr hodnot.
Intervalová stupnice (pro znaky kvantitativní, kardinální) je číselná osa, na které pozice určuje
velikost znaku a rozdíly v pozici mají reálný význam, vyjadřující rozdíl velikosti dvou srovnávaných
znaků.
Při bližším zkoumání lze rozlišit dva typy této stupnice. První typ má skutečnou nulu (např. hmotnost)
a poměr dvou hodnot je nezávislý na jednotce, ve které je velikost znaku vyjádřena. Ve druhém
případě je nulová hodnota stupnice dána definicí a její pozice na číselné ose je víceméně libovolná
(teplota ve stupních Celsiových nebo Fahrenheitových). Poměr dvou hodnot závisí na užitých
jednotkách (50 C = 410 F, 100 C =500 F).
Hodnotu znaku na intervalové stupnici lze vyjádřit číslem a měřící jednotkou (teplota, krevní tlak,
délka, hmotnost, objem, elektrické napětí).
Podle stupnice měření se znaky dělí na:
a) kvalitativní (měřené na nominální stupnici),
b) pořadové neboli ordinální (měřené na pořadové stupnici),
c) kvantitativní (kardinální), měřené na intervalové stupnici. Ty mohou být:
- spojité, které teoreticky mohou nabývat libovolných hodnot na číselné ose, v rozmezí možného
oboru hodnot měřeného znaku. Ve skutečnosti je tato teoretická možnost limitována přesností měřící
metody.
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- nespojité (mohou nabývat pouze diskrétních hodnot na stupnici měření v oboru hodnot sledovaného
znaku).
V příkladech 2.1. až 2.3. jsou znaky:
1. Nominální: pohlaví, měsíc úrazu, zaměstnání, mechanismus úrazu, poranění CNS, jiná poranění,
způsob léčby.
2. Pořadové: celková závažnost poranění (vyjádřená například bodovým hodnocením), úspěšnost
léčby.
3. Kvantitativní spojité: věk, doba hospitalizace, délka pracovní neschopnosti, průměrná velikost
červených krvinek, hodnota hladiny imunoglobulinu E v krvi (plazmě).
4. Kvantitativní nespojité: počet červených krvinek, počet leukocytů.
2.3. Metody získávání a zaznamenávání údajů.
V medicínských oborech jsou zdroje informací potřebných pro rozhodování o sledovaných dějích
především tyto:
1. Pokus (experiment). Lze jej provádět opakovaně, přitom systematicky a kontrolovaně měnit
podmínky, při kterých se provádí sledování (měření a zaznamenávání údajů). Cílem je zjistit vliv
měněných podmínek na sledovaný jev.
2. Pozorování je záměrné a plánovité sledování a zaznamenávání údajů o jevech smyslově
vnímatelných, bez zasahování do jejich průběhu (měření výšky, hmotnosti, posouzení rentgenového
snímku, vyhodnocení EKG).
3. Rozhovor. Údaje se získávají od osob pomocí cílených otázek. O sledovaném jevu se dozvídáme
zprostředkovaně, na základě informace od dotazované osoby (kouření, vzdělání, zaměstnání,
informace o prodělaných chorobách).
4. Dotazník. Údaje jsou zjišťovány písemně pomocí otázek předtištěných ve formulářích. Pro
sestavení dotazníku platí určité zásady, jejich nedodržení může snížit přesnost a spolehlivost
zjišťování.
5. Dokumentace (záznamy), například: zdravotní záznam, záznamy o hospitalizaci, pracovní
neschopnosti, povinně hlášených nemocech, dokumenty pro zdravotní pojišťovnu.
Záznam a uchování údajů se provádí zpravidla takto:
Klasický způsob je záznam do předem vyhotovených formulářů buď vlastních, nebo předepsaných
předpisem či zákonnou normou (povinně vedená dokumentace, výkazy a hlášení). Ty slouží také jako
právní doklad a pro archivaci. Pro vyhodnocení se některé údaje z nich přepisují do počítačových
souborů pomocí různých programů (databáze, tabulkové procesory, textové procesory, statistické nebo
grafické programy).
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Novější způsob je zaznamenávání informací o zjištěných jevech přímo do paměťového média
počítače. Většinou se tak děje pomocí speciálního programu, jehož způsob archivace dat vyhovuje i
právním normám. Tento způsob umožní použití zapsaných údajů pro více účelů bez jejich dalšího
přepisování. Pro lékařskou dokumentaci o nemocných se používají programy, které zabraňují zneužití
důvěrných informací o nemocných osobách k jiným než zdravotnickým účelům.
2.4. Kontrolní příklady.
1. Jak se musí vymezit soubor základní a výběrový, měřené znaky, měřící metoda a provádět vlastní
technika měření při sledování výšky a hmotnosti u dětí v závislosti na věku, pohlaví a dědičných
faktorech?
2. Jak bude vymezen statistický soubor a měřené znaky, jestliže se má posoudit vliv škodlivých látek v
ovzduší v blízkosti průmyslového podniku, na antropometrické charakteristiky dětí, které v tomto
prostředí žijí 10 let?
3. Ve velkém městě bylo u náhodně vybraných osob prováděno anonymní zjišťování jejich
spokojenosti se zdravotní péčí. Z 1000 poštou rozeslaných dotazníků se vrátilo 650 dotazníků
vyplněných.
a) Mohou být jejich výsledky použity jako názory reprezentativního vzorku všech osob žijících ve
městě?
b) Navrhněte otázky v dotazníku, kterými byste spokojenost zjišťovali (použijte znaky různých typů).
4. Jak budou v příkladu 1.1. vymezeny:
a) statistické soubory základní a výběrový
b) měřené znaky (určete způsob měření a typ)
2.5. Kontrolní otázky.
1. Vymezte pojmy a uveďte příklady: statistického souboru, prvku, znaku.
2. Jaký je rozdíl mezi souborem základním a výběrovým?
3. Co je měření znaků? Rozlište základní měrné stupnice.
4. Vysvětlete rozdíl mezi kvantitativními a kvalitativními znaky.
5. Jakými metodami se získávají údaje v medicínských výzkumech?
6. Jak se provádí zaznamenávání a uchování údajů?
7. V čem je rozdíl mezi rutinním a zvláštním zjišťováním údajů?
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3. Kvalita a přesnost měření
Hlavní myšlenky kapitoly.
- nejistota při vyjádření výsledků měření
- chyby měření a jejich odchylky
- číselné vyjadřování (zaokrouhlení, platné číslice)
- validita a reliabilita měření
3.1. Chyby měření.
V úvodu této kapitoly si musíme nejdříve ujasnit přesný význam některých slov, který se liší často od
běžně chápaného významu v mluvené řeči. Ve většině případů měření fyzikální veličiny je zřejmé, že
tato musí mít nějakou správnou hodnotu. Měříme-li např. velikost odporu nějakého resistoru, potom
při měření metodou přímou dostaneme pro různé hodnoty napětí v obvodu různé hodnoty proudu. Je
zřejmé, že všechny výsledky, které získáme by měly být totožné. Z řady důvodů, které budou probrány
později však zjistíme, že tomu tak není. Předpokládejme, že v uvedeném případě získáme nejmenší
vypočtenou hodnotu rovnou 7.5 Ű a největší hodnotou 7.7 Ű. Intuitivně cítíme, že nejlepší odhad
skutečné hodnoty odporu daného resistoru bude 7.6 Ű. Tento výsledek měření se obvykle zapíše:
Naměřená hodnota odporu = 7.6 + 0.1 Ű.
Výsledek jakéhokoliv měření veličiny x se obecně vyjadřuje jako:
(naměřená hodnota x) = nejlepší odhad x + ţx.
Toto tvrzení znamená, že:
1. Experimentátorův nejlepší odhad měřené veličiny je nejlepší odhad x.
2. Experimentátor má důvody aby věřil tomu, že skutečná hodnota veličiny leží někde v intervalu: <x ţx ; x + ţx>. Číslo ţx vyjadřuje nejistotu ve vyjádření výsledku měření veličiny x. Tuto nejistotu vždy
vyjadřujeme tak, že číslo ţx je kladné, takže xnejlepsi + ţx je vždy nejvyšší pravděpodobná hodnota
měřené veličiny a xnejlepsi - ţx je nejnižší pravděpodobná hodnota měřené veličiny.
Zatím ponechme stranou, jakým způsobem spolu souvisí nejlepší hodnota x a hodnota správná a jaký
je přesný význam rozsahu xnejlepsi - ţx až xnejlepsi + ţx. Prozatím se spokojíme se skutečností, že
jsme si rozumně jisti tím, že měřená veličina leží někde v tomto intervalu.
3.2.Platné číslice a zaokrouhlování.
Hodnota ţx je vyjádření nejistoty, kterou máme při měření a neměla by zřejmě být vyjadřována s příliš
velkou přesností. Budeme-li v uvedeném příkladě schopni měřit hodnoty napětí a proudu s přesností na
desetiny voltu a ampéru, nemá evidentně smysl vyjádřit výsledek měření jako 7.6 + 0.54321 Ű i když
ve většině případů při použití kalkulačky nebo počítače počet desetinných míst výsledku pro naměřené
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hodnoty napětí a proudu je omezen pouze displayem kalkulačky nebo zadáním zobrazení počtu míst v
počítači. Pro běžná fyzikální i biologická měření můžeme použít následující pravidlo:
Nejistotu, kterou při měření veličiny máme, zaokrouhlujeme na jedno platné místo.
K tomuto pravidlu existuje jedna výjimka:
Jestliže první číslicí, která vyjadřuje daný interval je jednička (např. zjistíme-li výpočtem, že ţx = 0.14
a zaokrouhlení na ţx = 0.1 by vedlo k značné redukci vyjádření přesnosti naměřené veličiny), pak
hodnotu ţx vyjadřujeme na dvě platné cifry.
Jakmile jsme vyjádřili nejistotu daného měření, můžeme také určit, na kolik platných míst máme
zaokrouhlit měřenou veličinu. Je zřejmé, že tvrzení jako
rychlost = 5321.68 + 30 m/s
je přinejmenším poněkud zvláštní. Nejistota vyjádřená číslem 30 znamená, že číslice 2 na třetím místě
tohoto výsledku může být ve skutečnosti 9 nebo 5 a všechny následující číslice nemají už vůbec žádný
reálný význam. To znamená, že správný výsledek by měl být vyjádřen
rychlost = 5320 + 30m/s.
Z uvedeného můžeme tedy formulovat pravidlo pro vyjádření výsledku:
Poslední platná číslice v jakémkoliv výsledku měření by měla být stejného řádu jako je nejistota, která
vyjadřuje výsledek měření.
Vše, co bylo zatím řečeno, platí pouze pro konečné vyjádření výsledku. Provádíme-li výpočty pomocí
kalkulačky nebo pomocí počítače je výpočty možno provádět tak, že počet cifer, se kterými se
provádějí mezivýsledky je omezen pouze použitým zařízením. Nejsme-li z jakéhokoliv důvodu
schopni výpočet provést tak, aby mezivýsledky byly uchovány s maximálním počtem platných číslic
(např. neumíme využít paměti kalkulačky), potom mezivýsledky vždy počítáme o jednu platnou cifru
více než odpovídá přesnosti měření.
V této souvislosti se zmiňme o počtu platných cifer při vyjadřování čísel, která jsou podílem četností
různých jevů (pravděpodobnost nebo procenta). Zjistíme-li např., že v souboru 10 jedinců, kteří psali
přijímací test, čtyři dosáhli více než poloviny možných bodů, můžeme tuto skutečnost vyjádřit tak, že
pro 60 % uchazečů je test obtížný nebo, že pravděpodobnost úspěšného výsledku testu pro stejný
výběr studentů je 0.4. Obě čísla jsou přesným vyjádřením zjištěné (naměřené) skutečnosti. Bude-li
však test psát 9 nebo 11 lidí můžeme výsledek vyjádřit na libovolný počet platných míst (např.
55.5556 % respektive 63.6364 %) a výsledná čísla mohou vypadat značně rozdílně. Jistě intuitivně
cítíme, že smysluplný počet platných cifer je v takových případech dán velikostí souboru, na kterém
bylo zjišťování prováděno. Narodí-li se v ČR za jeden rok řádově 60 000 dětí je oprávněné napsat, že
pravděpodobnost narození chlapce je 0.5143. Číslo O.5, které je správně zaokrouhlené předcházející
výsledek je zcela nepřípustnou redukcí, skrývající zjištěný fakt, že pravděpodobnost narození chlapce
je větší než pravděpodobnost narození dívky.
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S vědomím, že se dopouštíme určitého zjednodušení budeme pro vyjádření poměrných čísel používat
toto pravidlo:
Počet platných cifer odpovídá dekadickému řádu počtu
prvků v souboru
Připomeňme si pravidla pro zaokrouhlování čísel: Je-li číslice následující za poslední platnou číslicí
O, 1, 2, 3 nebo 4, poslední platná číslice se nemění. Je-li uvedená číslice rovna 5, 6, 7, 8 nebo 9, zvětší
se poslední platná číslice o jedničku. První platnou číslicí rozumíme první nenulovou číslici v čísle
zleva (v čísle 0.00321, je to číslice 3; v čísle 1.00 jsou nuly druhou a třetí platnou číslicí). POZOR:
Nepleťte si počet platných číslic s počtem desetinných míst!
3.3. Kvantifikace chyb měření.
Nejistota ţx uváděná v zápisu výsledku měření je mírou spolehlivosti s jakou jsme schopni měření
provádět, ale pouze s určitým omezením. Je jasné, že ţx rovné dvěma desetinám ohmu má zcela jiný
význam, je-li správná hodnota v řádu ohmů nebo kiloohmů. O přesnosti měření zdaleka lépe vypovídá
relativní nejistota, vyjádřená jako podíl
ţx
---------xnejlepsi
Po vynásobení 100 mluvíme o procentové nejistotě. Z fyzikálního hlediska je zásadní rozdíl mezi ţx a
relativní i procentovou nejistotou v tom, že první má rozměr měření veličiny, zatímco druhé dvě mají
rozměr jedna (jsou bezrozměrné). S nimi též úzce souvisí počet platných (signifikantních) číslic,
kterými výsledek měření (nebo výpočtu) vyjadřujeme. Zhruba můžeme říci, že 1 platná číslice
odpovídá 10% nejistotě ve vyjadřování výsledku měření (ve skutečnosti je to mezi 5 - 50 %), 2 platné
číslice 1%, 3 platné číslice 0.1% nejistotě. Tuto poslední hodnotu už lze považovat za velmi
uspokojivou přesnost, jejíž zlepšení lze běžným způsobem dosáhnout obtížně. To je také důvodem
proč požadujeme, aby výsledky výpočtů nebyly vyjadřovány na více platných cifer. Naopak tam, kde
je zřejmé, že vstupní údaje mají počet platných číslic menší, musí i výsledek být vyjádřen na menší
počet platných cifer. Pro vyjadřování výsledků příkladů i výpočtů v praktických cvičeních biofyziky i
biostatistiky přijmeme tuto konvenci:
Nevyplývá-li z přesnosti měření nebo zadání údajů
počet platných cifer menší než tři, zaokrouhlujeme
výsledek na tři platné cifry.
Provedeme-li rozbor příčin, které způsobují, že při vyjádření výsledku měření máme určitou nejistotu,
zjistíme, že je způsobena chybami, které ovlivňují výsledek měření. Absolutní chyba i-tého měření
epsi je definována jako rozdíl hodnoty správné xspr a naměřené hodnoty xi
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epsi = xspr - xi
Obdobně jako u nejistoty můžeme definovat chybu relativní a procentovou
eps
epsrel = ---- , eps% = epsrel.100.
xspr
V dalším textu bude ukázáno, že za určitých předpokladů je nejlepším odhadem správné hodnoty
aritmetický průměr opakovaných měření, označovaný většinou x. Rozdíl aritmetického průměru a
naměřené hodnoty xi se nazývá odchylka měření DELTAi
DELTAi = x - xi
Hlavní příčiny, pro které k chybám při měření dochází, jsou nedokonalost a nepřesnot měřicích
přístrojů, metod, či našich smyslů a přehlížení nebo nemožnost vyloučení působení vnějších vlivů,
majících vliv na výsledek měření.
Při rozboru původu chyb, vyloučíme-li chyby hrubé, které jsou způsobeny nepozorností,
přehlédnutím, zjistíme, že je lze rozdělit do dvou skupin:
1. Chyby soustavné (systematické);
2. Chyby náhodné (nahodilé).
Chyby soustavné rozdělujeme do tří skupin:
a) Chyby metody, zaviněné tím, že vycházíme z předpokladu, o němž předem víme, že je nesprávný.
Jako příklad můžeme uvést předpoklad nekonečného vnitřního odporu voltmetru nebo nulového
vnitřního odporu ampérmetru při přímých způsobech měření odporů nebo předpoklad, že vodík se při
termodynamickém měření teploty chová jako ideální plyn.
b) Chyby měřicích přístrojů, které jsou způsobeny technologickými omezeními přesnosti, se kterou
můžeme měřicí přístroje zhotovit. Například měnící se průměr kapiláry v teploměru způsobuje, že
teploměr není v celém rozsahu lineární, rovnoramenné váhy nejsou přesně rovnoramenné.
c) Chyby osobní. Jako typický příklad lze uvést chyby, které vznikají při měření času, kdy naměřená
hodnota závisí na reakční době osoby, která měření provádí. Tato doba je různá u různých jedinců a
může se také měnit u stejného jedince v závislosti na řadě okolností (denní doba, únava, psychický
stav).
Význačnou vlastností chyb soustavných je, že ovlivňují výsledek vždy stejným směrem, tj. jsou vždy
kladné nebo vždy záporné (alespoň v určitém intervalu). Pečlivým rozborem výsledků měření můžeme
takovéto chyby odhalit a podniknout opatření, která umožňují tyto chyby vyloučit, nebo alespoň jejich
vliv zmenšit. Při termodynamickém měření teploty použijeme místo stavové rovnice ideálního plynu
stavové rovnice reálného plynu, při měření napětí bereme v úvahu vnitřní odpor měřidel, použijeme
kalibračních grafů nebo tabulek, které korigují nelinearitu měřidel. Chyby osobní omezíme tím, že
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použijeme více pozorovatelů nebo metody objektivní (elektronické měření času při sportovních
závodech).
Chyby nahodilé vznikají působením vlivů neznámých, neovlivnitelných a náhodných. Například
náhodné kolísání teploty prostředí, ve kterém se měření provádí, způsobuje kolísání hodnot veličin,
které jsou na teplotě závislé. Při každém měření může působit řada elementárních vlivů, které jsou
vzájemně nezávislé a celková chyba je dána jejich kombinací. Způsobují, že výsledky opakovaných
měření se od sebe liší a na rozdíl od chyb systematických mohou chyby náhodné být jak kladné tak i
záporné.
Předpokládejme, že:
1. Při každém měření působí m náhodných vlivů vzájemně nezávislých.
2. Každý z těchto vlivů způsobuje vznik elementární chyby Đ, kladné nebo záporné.
3. Kladné nebo záporné chyby jsou stejně časté. Označme záporné chyby a, kladné b. Jeden vliv může
vést jen ke 2 chybám +Đ nebo -Đ, druhý vliv může nezávisle k prvnímu vlivu připojit opět kladnou (b)
nebo zápornou (a) chybu. Počty možných případů se tedy vždy zdvojnásobí připojením každého
dalšího vlivu. Jednotlivé situace, které mohou nastat při působení až čtyř elementárních vlivů vyjadřuje
tato tabulka:
Počet vlivů Typ a počet interakcí Všech případů
1 ab 2
2 aa 2ab bb 4
3 aaa 3aab 3abb bbb 8
4 aaaa 4aaab 6aabb 4abbb bbbb 16
a4 4a3b 6a2b2 4ab3 b4
........
n (a+b)m 2n
Vznikne-li při daném m, l kladných chyb, vznikne m - l chyb záporných a celkový počet takovýchto
případů je:
m m! kombinace l-té třídy z m prvků
( ) = ------- bez opakování
l l!(m.l)!
a všechny tyto případy vedou k chybě
dl = [l - (m - l)]Đ = (2l - m)Đ
Pravděpodobnost této chyby P(d) je
m
l
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P(d) = ------2m
Pro l = m/2 je d = 0, chyba je nulová a její pravděpodobnost
1m
P(0) = ---- .
2m m/2
Pravděpodobnost, že při působení m vlivů budou všechny odchylky jednostranné a tedy l = 0 a d = mĐ
je
1
P(mĐ) = --2m
a chyby větší než mĐ se nemohou vyskytnout a jejich pravděpodobnost je tedy nulová.
V uvedeném příkladě mají chyby tedy binomické rozdělení četností, souměrné vzhledem k nulové
chybě.
Vliv nahodilých chyb na výsledek měření se zmenšuje vícenásobným opakovaným měřením, neboť
při velkém počtu měření se vyskytuje přibližně stejný počet chyb záporných i kladných a malé chyby
jsou častější než chyby velké. Roste-li neomezeně počet elementárních vlivů (m) blíží se rozdělení
chyb normálnímu nebo-li Gaussovu rozdělení.
3.4. Platnost a spolehlivost měření.
Kromě určování velikosti odchylek měření a tím i jeho přesnosti je důležité, aby byla měřena skutečně
ta vlastnost prvku, kterou měřit chceme. Tato schopnost měřící metody se označuje jako platnost
(validita) měření. Její posouzení má význam zejména při vyhodnocování obtížně měřitelných znaků.
Sleduje se při měření znaků v psychologii, sociologii nebo při usuzování na přítomnost nemoci na
základě nepřímých důkazů nemoci (např. z výsledku laboratorního vyšetření).
Validita je mírou platnosti techniky měření z hlediska obsahu měřené vlastnosti. Metoda, jejíž postup
a předmět měření odpovídají účelu šetření, je validní. Validita se ověřuje praxí (shodou výsledků s
realitou, podílem správných rozhodnutí která byla provedena na základě měření).
Příkladem veličin, které nemusí být pro daný účel validní, jsou:
- index IQ (inteligenční kvocient) jako prediktor úspěšnosti absolvování vysokoškolského studia
- velikost tělesné teploty jako indikátor závažnosti průběhu angíny
- odpovědi získané z dotazníku zdravotních potíží jako důkaz nepřítomnosti chronické nemoci u osoby
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Dvě důležité charakteristiky validity diagnostických testů jsou senzitivita (podíl pozitivních výsledků
testu u nemocných osob) a specificita (podíl negativních výsledků testu u osob bez nemoci). Jejich
popis je probrán v části o pravděpodobnosti.
Spolehlivost (reliabilita) měření je ukazatel kvality měřící techniky jako takové. Metoda je reliabilní,
jestliže při jejím použití dva nezávislí badatelé dospějí ke stejným závěrům a opakované použití stejné
techniky za shodných podmínek vede ke shodným výsledkům. Reliabilita se týká vlastního provedení
měření.
Příklady, čím může být reliabilita ovlivněna:
- nestálostí měřeného znaku: Odpovědi pacienta na události z minulosti závisí na formulaci a
pochopení otázky, tazateli, okamžité situaci, náladě. Výsledky laboratorních vyšetření závisí na
způsobu odběru, transportu a uchování vzorku, době která uplyne od odebrání vzorku do jeho
vyhodnocení, atd.
- interindividuální chybou, která vzniká při opakovaném odečítání výsledků na stejném vzorku stejnou
osobou (např. při opakovaném čtení rentgenového snímku toutéž osobou nemusí být vždy stejné
hodnocení stavu).
Platná (validní) měřící metoda je i spolehlivá, avšak spolehlivá (reliabilní) metoda nemusí být nutně
platná. Metoda s konstantním vychýlením naměřených hodnot může být vysoce spolehlivá, avšak
zjištěné hodnoty mohou být mírou zcela jiné vlastnosti, něž kterou bylo zamýšleno měřit.
3.5. Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření.
Na kolísání výsledků měření, které vzniká vlivem náhodných chyb i v případech kdy se vzorky
považují za identické, má vliv řada faktorů: pracovníci kteří měření provádějí, použité měřící zařízení,
kalibrace přístrojů a podmínky měření (teplota, vlhkost, tlak vzduchu apod.). Pro popis tohoto kolísání
se používají dva ukazatele:
Opakovatelnost měření, která je vyjádřena shodou (blízkostí) měření prováděných za podmínek v
maximální míře stálých (v téže laboratoři, týmž pracovníkem, při použití stejných přístrojů a za stálých
podmínek měření jakými jsou teplota, vlhkost, tlak vzduchu apod.)
Reprodukovatelnost měření je vyjádřena shodou (blízkostí) měření při široce proměnných
podmínkách: v různých laboratořích, různými pracovníky, při použití různých přístrojů a za různých
podmínek měření. V podmínkách reprodukovatelnosti tyto faktory zvětšují rozptyly výsledků měření.
Správná měřící metoda musí být: platná (validní), přesná,
opakovatelná,
reprodukovatelná.
3.6. Kontrolní příklady.
1. Zaokrouhlete na tři platné číslice čísla: 21425, 33502, 47561, 0.000943, 7.2896, 12.345, 0.8001.
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2. Zadejte do datového souboru 10 čísel v řádu desítek (tedy se dvěma platnými číslicemi) a po
vypočítání základních statistických charakteristik zhodnoťte výsledky z hlediska platných číslic a
desetinných míst.
3. V kolika procentech byl příznivý výsledek pokusu, jestliže ho bylo dosaženo:
a) ve 3 případech z celkového počtu 9
b) ve 12 případech z celkového počtu 68
c) ve 135 případech z celkového počtu 325

3.7. Kontrolní otázky.
1. Jaké chyby vznikají při měření znaků kvalitativních nebo ordinálních?
2. Jaké chyby vznikají při měření znaků na kalibrované stupnici?
3. Jakými charakteristikami je popsána přesnost měření kvantitativních znaků?
4. Vysvětlete pojem přesnosti a spolehlivosti měření.
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4. Metody prezentace výsledků měření.
Hlavní myšlenky kapitoly.
- třídění výsledků a grafické zobrazení
- rozdělení četností
- četnost absolutní, relativní, kumulativní
- tabulka
- histogram, polygon četností, stromkový graf
- sloupkový a kruhový graf
4.1. Základní metody vyhodnocení výsledků.
Ze shromážděných číselných údajů (dat) není bezprostředně možné získat informaci o
charakteristických vlastnostech znaku v podmínkách, ve kterých byl sledován. Proto se musí provést
vhodné uspořádání naměřených hodnot. Postupy které to umožňují se nazývají popisné statistické
metody a zahrnují:
a) třídění hodnot
b) grafické zobrazení
c) výpočet statistických charakteristik:
- polohy a variability u kvantitativních znaků
- relativní četnosti u kvalitativních znaků.
Grafické metody doznaly díky počítačové technice takových možností a takové dosažitelnosti, že
grafické znázornění dat nemusí sloužit pouze pro popis souboru, ale pomáhá i pro formulaci hypotéz o
vztazích mezi sledovanými znaky (např. grafické metody v programu SOLO). Jsou používány jako
součást hodnocení dat, nikoliv pouze pro popis souboru k účelům publikačním a prezentačním, jak
tomu bylo převážně dříve.
4.2. Třídění údajů.
Třídění je rozdělení souboru do stejnorodých skupin (tříd) podle vybraného třídícího znaku. Podle
počtu znaků použitých pro třídění se značí třídění jednostupňové (jeden třídící znak), dvoustupňové
(dva třídící znaky současně), atd.
Třída:
1. Pro kvantitativní znak je to každý interval, na které lze rozdělit obor hodnot sledovaného znaku.
2. Pro kvalitativní znak je to definovaná skupina jednotek se společnými znaky. Skupiny musí být
vyčerpávající a navzájem se vylučovat.
Hranice třídy: největší a nejmenší hodnota ohraničující třídu.
Střed třídy: aritmetický průměr dolní a horní hranice třídy.
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Šířka třídy: rozdíl mezi dolní a horní hranicí třídy.
Četnost: počet pozorování, jejichž hodnota se nachází v rozmezí hodnot dané třídy (nebo která mají
společné dohodnuté znaky příslušné skupiny).
Kumulativní četnost: počet pozorování, která nepřevyšují danou hodnotu.
Relativní četnost: podíl četnosti ve třídě (skupině) k celkovému počtu pozorování.
Skupinové rozdělení četností (pro kvantitativní znaky) je dáno:
1. Zařazením hodnot do tříd. 2. Stanovením četností v každé třídě.
Doporučuje se volit 7-15 tříd (třídících intervalů). Hranice mezi intervaly se nesmí překrývat a musí
na sebe navazovat, aby každá jednotka byla zařazena do jednoho a jen jednoho intervalu. Výsledek je
uspořádán do tabulky.
Příklad 4.1.
Na 57 vybraných místech určité oblasti se prováděla měření znečištění ovzduší (spad částic v
mikrogramech na m3). Výsledky měření po roztřídění jsou v tab.4.1.
Tabulka 4.1. Rozdělení hodnot spadu částic (Ţg.m-3)
za 12 hod. ve vybraných místech oblasti OŘ
Spad Střed Četnost Kumulativní četnost
[Ţg/m3] třídy absolutní relativní absolutní relativní
10-19 14.5 5 0.088 5 0.088
20-29 24.5 19 0.333 24 0.421
30-39 34.5 10 0.175 34 0.596
40-49 44.5 13 0.228 47 0.824
50-59 54.5 4 0.070 51 0.894
60-69 64.5 4 0.070 55 0.964
70-79 74.5 2 0.035 57 0.999

Příklad 4.2.
V české republice byl studován vztah mezi různými zdravotními, sociálními a ekonomickými
charakteristikami. Byl mimo jiné hodnocen výškováhový index BMI (Body-Mass Index), který se
počítá takto: (hmotnost v kg)/(výška v m)2. Hodnoty, naměřené u vzorku 120 mužů ve věku 35-44 let,
kteří neměli zjištěné žádné chronické onemocnění, jsou uvedeny v tab. 4.2.
Tabulka 4.2. Hodnoty indexu BMI, muži, 35-44 let.
28.0 26.3 27.1 28.1 23.6 24.5 25.8 28.7 25.0 28.0
25.9 25.0 26.1 23.3 26.8 27.4 24.8 28.1 25.6 24.7
30.1 25.8 26.4 26.9 20.7 25.2 27.5 23.7 28.4 24.3
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29.7 24.2 25.2 24.8 25.2 24.2 25.3 27.5 27.1 23.4
28.4 30.0 22.4 23.0 28.3 22.0 24.1 25.8 29.8 24.0
22.6 26.5 26.9 26.1 27.6 20.5 26.4 22.5 22.4 22.5
31.3 28.4 23.6 25.9 25.4 23.1 22.2 27.0 29.3 22.1
27.3 28.1 27.1 29.0 26.7 24.7 25.5 22.7 25.7 21.5
26.8 28.3 27.7 24.6 27.8 25.5 27.7 26.6 22.8 23.9
29.4 26.9 24.6 25.5 27.7 23.7 27.1 28.7 24.7 23.1
23.8 28.4 31.0 25.4 29.1 20.8 27.1 23.6 24.8 23.8
24.7 32.1 29.1 27.0 25.3 27.5 25.6 34.3 26.6 25.4
Roztříděné údaje a relativní četnosti jsou v tab. 4.3. Znázornění výsledků sloupkovým grafem je na
obr. 1, polygonem četností na obr. 2.
Tab. 4.3. Rozdělení četností hodnot indexu BMI
(muži,35 - 44 let, bez chronické nemoci).
Rozmezí Střed Četnost Kumulativní četnost
hodnot třídy absolutní relativní absolutní relativní
----------------------------------------------------------do 21 20.55 3 0.0250 3 0.O250
21.1 - 22 21.55 2 0.0167 5 0.0417
22.1 - 23 22.55 10 0.0833 15 0.1250
23.1 - 24 23.55 13 0.1083 28 0.2333
24.1 - 25 24.55 16 0.1333 44 0.3667
25.1 - 26 25.55 19 0.1583 63 0.5249
26.1 - 27 26.55 16 0.1333 79 0.6582
27.1 - 28 27.55 17 0.1417 96 0.7999
28.1 - 29 28.55 12 0.1000 108 0.8999
29.1 - 30 29.55 7 0.0583 115 0.9582
30.1 - 31 30.55 2 0.0167 117 0.9749
31.1 - 32 31.55 1 0.0083 118 0.9832
32.1 - 33 32.55 1 0.0083 119 0.9915
33.1 a více 33.55 1 0.0083 120 0.9998
---------------------------------------------------------Celkem x 120 0.9998 120 0.9998
Poznámka:
V tab. 4.3 jsou horní meze intervalů celočíselné. Tato volba byla použita proto, že překročení hodnot
25.0, 30.0 a 35.0 se používá k vymezení stupně obezity. Z tabulky lze potom stanovit četnosti každého
stupně obezity. Konstrukce stromkového grafu (obr. 3, str. 26) je odlišná a např. hodnota 25.0 je dolní,
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nikoliv horní mezí intervalu hodnot znázorněných na řádku. Protože četnosti každé hodnoty se mohou
ze stromkového grafu odečíst, je porovnání shody obou tabulek možné.

4.3 Grafické vyjádření výsledků.
Graf shrnuje výsledky přehlednou formou, proto musí obsahovat všechny údaje nezbytné pro jeho
správné pochopení. Především: obě osy musí být popsány (název zobrazované veličiny, jednotka
měření), graf má mít nadpis. Na obou osách mají být vyznačeny stupnice. Důležitá je volba poměru
měřítek (graf nemá být příliš "široký" nebo "vysoký").
Histogram je sloupkový diagram, ve kterém základny sloupků tvoří třídy. Výška sloupků odpovídá
četnostem (absolutním nebo relativním) příslušných tříd (obr 1.). Polygon četností je graf získaný
spojením bodů, jejichž souřadnice x odpovídá vždy středu třídy, souřadnice y četnosti (obr. 2).
Při zvyšování rozsahu souboru lze použít třídící intervaly menší šířky (jemnější dělení). Pak se
polygon četností stává plynulejší. Při nekonečně velkém souboru může být aproximován plynulou
křivkou nazývanou "frekvenční křivka" (hustota pravděpodobnosti) nebo rozdělení veličiny. Jeden z
teoretických modelů rozdělení lze vidět na obr.1. (vyznačený plnou čarou přes sloupce), na němž je
zobrazena veličina, která může zřejmě být v daném souboru aproximována křivkou normálního
rozdělení.
Stromkový graf (stem-and-leaf plot). Postup jeho sestavení je následující:
1. Číslice (data) se rozdělí na kmen (=stem) a list (=leaf). Např. pro číslo 209 je 20 kmen, 9 list.
2. Nejmenší hodnota kmene se zapíše vlevo nahoře.
3. Zapisují se pod sebe další hodnoty kmene:
(předchozí kmen + 1) až po nejvyšší kmen v datech.
4. Naměřená hodnota se přiřadí k příslušnému kmeni. Hodnota listu se zapíše vpravo od kmene tak, že
číslice vpravo jsou uspořádány vzestupně.
5. Jestliže list obsahuje více než jednu číslici (to je tehdy, když kmen by měl příliš rozsáhlý seznam
možností), pak se číslice listu které k sobě náleží označí: společným podtržením, mezerou mezi listy
různých hodnot apod.
Příklad 4.3.
Naměřené porodní hmotnosti (v gramech) byly:
3110, 2750, 2920, 3150, 3350, 3110, 2960, 3270, 3180, 3100
Graf:
1 27 50

31

1 28
3 29 20 60
3 30
(5) 31 00 10 10 50 80
2 32 70
1 33 50
Poznámka: Počet pozorování je roven součtu četností mediánového kmene a kumulativních četností
kmene předchozího a následujícího (tj. 5 + 3 + 2 = 10).
Výhody stromkového grafu:
1. Jsou zaznamenány přehledně všechny naměřené údaje i pro rozsáhlejší soubory. Z grafu je patrné
rozdělení hodnot bez ztráty informace o individuálních naměřených hodnotách.
2. Hodnoty jsou uspořádány vzestupně, proto lze snadno stanovit hodnotu zvoleného percentilu.
3. Tvar rozdělení (symetrie, asymetrie), není ovlivněn volbou dělících bodů intervalů, jak tomu může
být u histogramu (zejména pro méně rozsáhlé soubory)
Pro data příkladu 4.2 je stromkový graf na obr.3. (V programu SOLO jej lze vyvolat klíčem Alt-S. V
zobrazeném příkladu je na proměnné SUM uložen počet zjištěných skupin chronických nemocí). V
souboru V35-44 jsou hodnoty vybraných znaků zjištěných u mužů tohoto věku.

Obr.3. Výpis stromkového grafu programem SOLO.
Kurzíva je použita pro výpis programem, ostatní je doplněno.
Descriptive Statistics (Stem & Leaf Display)
D:\solo\data\skr\v35-44
Filter: SUM =0 !(tzn. pouze muži bez chronické nemoci)
Depth Stem Leaves Plot of BMI
3 20 |578
4 21 |5
14 22 |0124455678
27 23 |0113466677889
42 24 |012235667777888
(21) 25 |002223344455566788899
57 26 |11344566788999
43 27 |00111113455567778
26 28 |0011133444477
13 29 |0113478
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6 30 |01
4 31 |03
2 32 |1
HIGH |343
Unit = .1 Example: 1 |2 Represents 1.2 Missing values: 258
Graf je možné doplnit dalšími informacemi. V programu SOLO (obr. 3) to jsou:
- v levé části grafu kumulativní četnosti od nejvyšší a nejnižší hodnoty kmene po mediánový interval
- četnost mediánového intervalu, která je v závorce
- výčet hodnot extrémě vysokých nebo nízkých
- vysvětlení, co byl kmen a list v datech
- počet pozorování s chybějící (missing) hodnotou
V některých programech jsou uvedeny i relativní kumulativní četnosti (informace o umístění
percentilů).
Výše uvedené grafy se používají pro znaky kvantitativní. Jestliže znaky nejsou měřitelné na číselné
stupnici nebo číselná informace byla redukována (například podle indexu BMI byly osoby rozděleny
do skupin: v normě pro BMI do 25.0, mírně obézní pro BMI nad 25.0 avšak do 30.0, obézní při BMI
nad 30.0), pak lze použít graf kruhový, nebo různé typy grafů sloupkových.
Další typy grafů (bodový, krabičkový, zářezový krabičkový) budou vysvětleny dále.
Na obr. 4. je sloupkový graf, umožňující porovnání struktury vzorku mužů české populace (z příkladu
4.2) podle kouření, pro dvě věkové kategorie. V grafu je možné uvést počty pozorování, ze kterých
bylo procentuální zastoupení stanoveno.
V kruhovém grafu na obr. 5. je uvedeno rozdělení krevních skupin v Evropě.
4.4. Kontrolní příklady.
1. Sestavte histogram a polygon četností pro data příkladu 4.1.
2. Spočítejte strukturu podle kouření u vzorku žen české populace, ve věku 15-24 let, jestliže:
vůbec nekouřilo: 191, přestalo kouřit: 47, kouří do 10 cigaret denně: 46, kouří nad 10 cigaret denně: 10
žen.
3. S použitím výsledků kontrolního příkladu 2 a údajů obr. 4 sestavte sloupkový graf pro porovnání
kuřáctví mužů a žen věku 15-24 let.
4. Sestavte kruhový graf pro data příkladu 2. Zapište, jak se určí velikost kruhové výseče.
5. Zvolte některý sloupec hodnot z tabulky 4.2 a sestavte stromkový graf.
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4.5. Kontrolní otázky.
1. Jaké jsou základní metody prezentace výsledků?
2. Vysvětlete pojmy: třída, třídění, četnost absolutní, relativní, kumulativní.
3. Jaké metody prezentace výsledků jsou vhodné pro roztříděné znaky kvalitativní, kvantitativní.
4. Co musí graf obsahovat?
5. Co by graf neměl obsahovat?
6. Pro které typy veličin se používají a jak se sestavují grafy: sloupkový, polygon četností, kruhový,
stromkový.
7. Jaké jsou výhody stromkového grafu?
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5. Statistické charakteristiky souboru.
Hlavní myšlenky kapitoly.
- popis souboru pomocí shrnujících číselných ukazatelů
- rozdíl mezi charakteristikou populační a výběrovou
- aritmetický průměr, modus, medián
- směrodatná odchylka, variační koeficient
- percentily a jejich grafické zobrazení
- základní vlastnosti charakteristik
- použití a význam jednotlivých charakteristik
5.1. Popisné charakteristiky.
Základní údaje o sledovaném znaku se získají po roztřídění hodnot a jejich grafickém zobrazení. K
popisu patří i uvedení číselných charakteristik, které mohou být typické pro znak sledovaný v určitých
podmínkách.
Budeme předpokládat, že k výpočtům charakteristik byly použity číselné hodnoty naměřené na
vzorcích prvků a nikoliv na celých populacích. Takové charakteristiky se označují jako výběrové
charakteristiky. Rozlišení výběrové a populační charakteristiky napomáhá odlišná symbolika.
Výběrové charakteristiky se označují písmeny latinské abecedy, zatímco pro populační charakteristiky
(charakteristiky základního souboru, parametry souboru) se používají písmena řecké abecedy.
U většiny charakteristik není zásadní formální rozdíl ve způsobu výpočtu charakteristiky výběrové a
populační. Je však odlišnost v použití, interpretaci (vysvětlení) a jejich spolehlivosti. Proto je nutné
charakteristiky populační a výběrové rozlišovat. Jestliže pracujeme s výběrovým souborem (a to je
téměř vždy), pak by všechny charakteristiky měly mít přívlastek "výběrové" (např. výběrový průměr,
výběrová směrodatná odchylka apod.).
V dalším budeme předpokládat, pokud nebude uvedeno jinak, že se jedná o výběrovou
charakteristiku. Jestliže se bude mluvit např. o průměru, bude se rozumět průměr výběrový. Tam, kde
budeme chtít zdůraznit, že se jedná o charakteristiku základního souboru, budeme důsledně používat
její název s přídavným jménem populační, např.: populační rozptyl, populační směrodatná odchylka.
5.2. Charakteristiky polohy znaku.
Charakteristika polohy je číselná hodnota, která by měla popisovat umístění typických hodnot (neboli
centrální tendenci) sledovaného znaku na číselné ose. Nejčastěji se používají: aritmetický průměr,
modus nebo medián.
_
Aritmetický průměr (značí se x )
a) pro jednotlivá pozorování:
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_ x = ( xi)/n , (součet přes i = 1, 2, ..., n)
n = počet pozorování
xi (i = 1, 2, ..., n) naměřené hodnoty znaku pro i - té pozorování
b) pro skupinové rozdělení četností (vážený průměr):
_ x = ( zi.fi)/n , sčítá se přes i=1, 2, ..., l
l ...počet třídních intervalů
zi ...střed i - té třídy
fi ...četnost i - té třídy
Pro příklad 4.1. je: l = 7, průměr = 36.6.
Vlastnosti průměru při nejčastějších transformacích hodnot (použití například při přepočtu jednotky
měření):
a) Přičtením konstanty c ke všem naměřeným hodnotám xi se přičte k průměru původních hodnot také
konstanta c.
b) Vynásobením všech hodnot konstantou c se změní průměr na násobek konstantou c.
Další vlastnosti průměru:
c) Součet odchylek od průměru je nulový:
_
ţi = (xi - x) = 0
d) Součet čtverců odchylek je minimální pro aritmetický průměr (tj. součet druhých mocnin rozdílů
jednotlivých pozorování od jiné hodnoty než je aritmetický průměr, je větší).
Medián je definován jako prostřední pozorování v řadě hodnot uspořádaných podle velikosti, takže
počet hodnot menších než medián je stejný jako počet pozorování nad mediánem. Značí se x.
Při sudém počtu pozorování se medián stanoví jako aritmetický průměr z prostředních dvou hodnot,
při lichém počtu je to prostřední pozorování. Jeho hodnotu lze také odečíst z grafu kumulativních
četností. Velikost mediánu není ovlivněna odlehlými hodnotami.
Modus je nejčastěji se vyskytující hodnota v souboru. Značí se x. Není vhodnou charakteristikou při
malém počtu pozorování. Někdy není možné jej určit (při stejných četnostech všech hodnot) nebo
naopak může modálních hodnot být několik. Podle jejich počtu se mluví o rozdělení unimodálním,
bimodálním, atd.. Přítomnost většího počtu modálních hodnot může upozornit na různorodost souboru.
Modus je vhodnou charakteristikou polohy u znaků, pro které je typická kumulace některé hodnoty v
souboru. Tato hodnota pak soubor charakterizuje (např. nejčastější doba hospitalizace např. po porodu,
nejčastější hodnota nákladů na léčbu určitého onemocnění - např. nekomplikovaného průběhu angíny).
Časté je jeho použití také u nespojitých znaků (např. nejčastější počet dětí v rodinách určitého města).
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5.3. Percentily.
Percentily popisují rozložení hodnot znaku na číselné ose. Z jejich vzdáleností lze posoudit
proměnlivost (variabilitu) hodnot. Oddělí zvolené procento nejmenších (tím i největších) pozorování v
souboru čísel, uspořádaných podle velikosti. 1., 2., ..., 100. percentil se značí postupně:
P1, P2, ..., P100. Medián je 50. percentil.
Tyto charakteristiky se také označují společným názvem kvantily.
Pro některé znaky (například antropometrické znaky,
hodnoty inteligenčního kvocientu, skóre na škále neuroticismu apod.) se v populaci sestavují
percentilové tabulky. Podle nich lze pro každého jedince rozhodnout, mezi jaké procento populace
náleží svou hodnotou znaku (jak je vyjímečná jeho hodnota v populaci).
Hodnota p - tého percentilu je definována takto (n je rozsah výběru):
a) Pokud n.p/100 není celočíselné, označme k největší celé číslo menší než n.p/100. Percentil je
hodnota (k + 1) - ního pozorování v souboru uspořádaném vzestupně podle velikosti.
b) Jestliže k = n.p/100 je celočíselné, je percentil definován jako průměr z k - tého a (k + 1) - ního
pozorování hodnot seřazených podle velikosti.
Příklad 5.1.
Vyberme prvý řádek pozorování BMI z tab.4.2.:
28.0 26.3 27.1 28.1 23.6 24.5 25.8 28.7 25.0 28.0
Hodnoty seřazené podle velikosti:
23.6 24.5 25.0 25.8 26.3 27.1 28.0 28.0 28.1 28.7
Percentily:
P25: n.p/100 = 10 x 25/100 = 2.5, není celočíselné, proto k = 2, 25. percentil je třetí hodnota.
P25 = 25.0.
P50: k = 10 x 50/100 = 5, je celočíselné, 50. percentil je průměr z 5. a 6. pozorování.
P50 = (26.3 + 27.1)/2 = 26.7.
Používá se označení:
1., 2. nebo 3. kvartil pro P25, P5O nebo P75.
1., 2., ..., 9. decil pro P10, P20, ..., P90.
Charakteristiky polohy i percentily mají stejnou jednotku, s jakou je měřena hodnocená veličina.
5.4. Krabičkový graf.
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Graf pro zobrazení percentilů (box plot) nemá v češtině ustálené označení. Používá se termín
krabičkový graf, krabicový graf nebo vousatá krabička.
Základem grafu je pravoúhelník (vodorovně nebo svisle situovaný), jehož strany odpovídají poloze 1.
a 3. kvartilu. Rovnoběžně s nimi je uvnitř obrazce vyznačena úsečkou poloha mediánu. Kolmo ke
stranám jsou kresleny úsečky od 1. (3.) kvartilu po hodnoty 10. (90.) percentilu (v programech SOLO).
Někdy (např. v programech Statgraphics) jsou tyto úsečky vedeny k hodnotám:
D = P25 - 1.5 x (P75 - P25), H = P75 + 1.5 x (P75 - P25).
Naměřené hodnoty menší než D a větší než H jsou tak zvané odlehlé hodnoty, které se v grafu
vyznačují body.
V krabičkovém grafu s vruby (notched box plot) se znázorňuje zářezem v každé krabičce pásmo, ve
kterém se s pravděpodobností 0.95 nachází medián základního souboru .
Na obr. 6 (získaným programem SOLO, činností 1, A) je krabičkami s vruby zobrazeno rozdělení
hodnot indexu BMI ve vzorku mužů bez chronické nemoci, vybraném z české populace. Soubor je
pomocí tzv. casement variable (v níž je uložen kód věkové dekády) rozdělen na věkové kategorie, v
každé věkové dekádě sestaven graf. Např. v 5. dekádě (věk 45 - 54 let) je vzdálenost 1. a 2. kvartilu
menší, než mezi 2. a 3. kvartilem. Hodnoty pod mediánem jsou tedy méně proměnlivé než vyšší
hodnoty BMI. Ve 2. věkové dekádě (15 - 24 let) jsou hodnoty BMI rozloženy rovnoměrněji.
Deformace krabičky v 7. dekádě je způsobena nedostatečným počtem pozorování (zde 7 mužů bez
chronické nemoci). Křížky vyznačují odlehlé hodnoty.
5.5. Charakteristiky rozptýlení hodnot znaku v souboru.
Kromě chyb měření, které byly probrány ve třetí kapitole, jsou zdrojem rozptýlení hodnot v
lékařských pozorováních zejména:
a) Biologické faktory, způsobující odlišnost biologických prvků od sebe navzájem (pohlaví, rasa,
genetické vlivy, individuální odlišná odpověď na různé podněty - onemocnění, způsob života, výživy,
návyky, vlivy prostředí apod.
b) Zdroje časové, které způsobují změny dané veličiny u téhož jedince v průběhu času (změna tělesné
teploty, výšky, krevního tlaku během dne).
Zpravidla se má zjišťovat variabilita, způsobená biologickými faktory. Potom je nutné omezit (tj. i
znát) ostatní vlivy, které se na změnách měřené veličiny mohou podílet (pečlivým naplánováním
pozorování nebo experimentu).
Základní používané míry variability jsou tyto:
Variační rozpětí, které je definováno jako rozdíl mezi největším a nejmenším pozorováním:
R = (xmax - xmin).
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Modifikované rozpětí je rozpětí hodnot s vyloučením určitého podílu (například 5 %) nejmenších a
největších pozorování (snaha odstranit vliv odlehlých hodnot).
Střední (průměrná) odchylka je aritmetický průměr z absolutních hodnot odchylek jednotlivých
pozorování od aritmetického průměru.
Percentilové rozpětí je rozdíl hodnot percentilů. Například kvartilové rozpětí je (P75 - P25),
semikvartilové rozpětí (kvartilová odchylka) je (P75 - P25)/2, (10 - 90) - percentilové rozpětí je (P90 P10), apod.
_
Rozptyl: s2 = (xi - x)2/(n - 1)
Poznámka k rozptylu.
Rozptyl počítaný podle tohoto vzorce se nazývá nejlepší nestranný (nevychýlený) odhad rozptylu a je
určen pro výpočet rozptylu ve výběrových souborech. Rozptyl základního souboru má ve jmenovateli
vzorce hodnotu N = rozsah základního souboru, nikoliv (N -1). Odhad rozptylu je "nevychýlený".
Znamená to, že při opakovaných výběrech vzorků stejného rozsahu ze stejné populace by průměr z
výběrových rozptylů u těchto vzorků byl shodný s populačním rozptylem. Za "nejlepší" se označuje
proto, že rozptyl těchto odhadů je minimální.
Směrodatná odchylka s = (s2)
Směrodatná odchylka má stejnou jednotku, jako měřená veličina.
Změny rozptylu a směrodatné odchylky způsobené transformací dat:
a) Pro yi = xi + c je sx2 = sy2 (přičtením nebo odečtením libovolné konstanty c ke všem
pozorováním se hodnota rozptylu nezmění.
b) Pro yi = c.xi, c > 0 je: sy2 = c2.sx2, sy = c.sx
kde sy2, resp. sx2 značí rozptyly hodnot yi, resp. xi.
Vynásobením všech pozorování konstantou c se rozptyl změní na c2 násobek rozptylu původních
hodnot, směrodatná odchylka na c násobek.
_
Variační koeficient: V = 100.(s/x) (vyjádřený v %).
Koeficient V je vhodný pro porovnání variability ve dvou souborech, které mají podstatně odlišnou
úroveň aritmetického průměru (větší míra kolísání hodnot bude zjištěna při vyšších hodnotách znaku) a
kdy tedy nejsou směrodatné odchylky srovnatelné.
Pro antropometrické znaky je variační koeficient zpravidla 7 % - 10 %. Pro většinu ostatních
biologických znaků do 30 %. Vysoká hodnota variačního koeficientu může upozornit na nehomogenitu
souboru nebo přítomnost nežádoucích vlivů (např. chyby měření, chybnou metodiku apod.).
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Příklad 5.1.
Hodnoty tepové frekvence ve vzorku osob byly:
90 62 70 66 80 80 90 80 92 62 (počet tepů/min.)
Hodnoty po uspořádání podle velikosti:
62, 62, 66, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 92
Výběrové charakteristiky (odhady populačních) jsou:
Aritmetický průměr: 77.2 tepů/min.
Modus: 80 tepů/min. (nejčastější pozorování).
Medián: 80 tepů/min. (průměr ze dvou prostředních hodnot, (80 + 80)/2).
1. kvartil (25. percentil): 66 tepů/min.
(n.p = 10 x 25/100 = 2.5, není celočíselné, proto k + 1 = 3 je pořadí hodnoty, která je 1. kvartilem).
3. kvartil: 90 (n.p = 7.5, 75.percentil je 8.pozorování).
Směrodatná odchylka: 11.6 tepů/min.
Variační koeficient: 15.0 %.

5.6. Kontrolní příklady.
1. Spočítejte základní charakteristiky polohy a variability znaku pro vzorek mužů, jejichž hodnoty
BMI jsou v jednom řádku nebo sloupci dat tabulky 4.2.
2. Kolik platných číslic budou jednotlivé charakteristiky mít?
3. Sestavte příklad dvou souborů hodnot (po 8 - 10 pozorováních), které mají:
a) různé aritmetické průměry a shodné rozptyly
b) shodné aritmetické průměry a různé rozptyly
Zobrazte hodnoty obou souborů graficky a posuďte, kterými charakteristikami jsou soubory vhodněji
popsány.
4. Sestavte příklad dvou souborů s různými aritmetickými průměry takové, že druhý soubor bude mít
větší směrodatnou odchylku, ale menší variační koeficient než soubor první.
5. Pro data z tabulek 4.1 a 4.2 označte třídu, ve které se nachází medián, 25. a 75. percentil.
6. Pro data z tabulky 4.1 (4.2) sestavte graf kumulativních relativních četností. S jejich použitím v něm
vyznačte hodnoty 10., 25., 50., 75. a 90. percentilu.
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5.7. Kontrolní otázky.
1. Jaký význam mají číselné charakteristiky pro popis biologických dat?
2. Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé charakteristiky polohy znaku?
3. Charakterizujte vlastnosti popisných charakteristik, založených na pořadí hodnot.
4. Uveďte hlavní zdroje proměnlivosti hodnot v souboru.
5. Vyjmenujte základní míry kolísání hodnot v souboru.
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6. Pravděpodobnost.
Hlavní myšlenky kapitoly.
- sledované znaky jsou náhodnými jevy a veličinami
- zákonitost jejich výskytu je popsána pravděpodobností
- základní vlastnosti pravděpodobnosti
- závislé jevy a podmíněná pravděpodobnost
- použití Bayesova vzorce
- senzitivita, specificita a prediktivní hodnota diagnostického testu
6.1. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti.
Znaky, sledované u prvků souboru mají povahu náhodných jevů. Jejich výskyt, nebo hodnota které
nabývají, jsou ovlivněny řadou nekontrolovatelných faktorů. Proto je nelze předvídat s jistotou, ale
pouze s určitou spolehlivostí, která je číselně vyjádřena pravděpodobností výskytu jevu nebo
rozdělením pravděpodobnosti náhodné veličiny.
Jev A je vymezená množina znaků, které musí být přítomny, aby bylo možno říci, že jev A nastal.
Jestliže například byla u pacienta zjištěna množina elementárních příznaků A, které společně jsou
chápány jako komplikace onemocnění, pak lze říci, že u pacienta nastal náhodný jev A.
Z formálního hlediska je náhodný jev A výsledkem náhodného pokusu, ve kterém je jednoznačně
určeno, zda jev A nastal nebo nenastal.
Náhodný pokus (jeho výsledek závisí jednak na podmínkách při jeho provádění, jednak na náhodě) je
charakterizován takto:
- lze jej libovolně opakovat, jednotlivá opakování se vzájemně neovlivňují
- lze dostat různé možné výsledky, ale nelze předem s jistotou určit, který z výsledků nastane
- měnlivost výsledků je podstatná, ve výskytu výsledků je zákonitost (kterou lze popsat
pravděpodobností výskytu).
Náhodná veličina (n.v.) je číselná veličina, jejíž hodnota je určena výsledkem náhodného pokusu.
V tomto pojetí je možné označit za náhodný pokus nejrůznější situace z oblasti lidské i přírodní
činnosti, například: výrobu léku (kvalita je ovlivněna podmínkami výroby i nahodilými vlivy, které
musí být minimalizovány do té míry, aby kvalita nebyla podstatně omezena), narození dítěte, léčbu
pacienta.
Náhodnými jevy u těchto pokusů mohou být: kvalita léku, pohlaví dítěte nebo stav jeho zdraví,
výsledek léčby.
Zdůrazněme, že toto neznamená, že například výsledek léčby může být zcela nahodilý. Pouze
připouštíme, že kromě známých vlivů, kterými je výsledek určen působí i vlivy nekontrolované, které
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jej mohou s nějakou pravděpodobností ovlivnit. Znalost pravděpodobnosti všech možných výsledků a
rizik je nezbytná při každé rozhodovací činnosti.
Pro jevy se používá značení velkými písmeny A, B, ... a pro jejich pravděpodobnosti P(A), P(B) atd.
Četnostní definice pravděpodobnosti vychází z tak zvaného zákona velkých čísel, podle kterého:
Při velkém počtu nezávislých pozorování kolísá relativní četnost výskytu jevu kolem čísla,
označeného jako pravděpodobnost:
P(A) m/n pro n velké,
n = počet navzájem nezávislých pozorování
m = počet pozorování, ve kterých nastal jev A
Prakticky se tedy pravděpodobnost odhaduje při velkém počtu pozorování empirickou relativní
četností. Často se uvádí v procentech (po vynásobení relativní četnosti stem).
Podle druhé definice pravděpodobnosti, tzv. klasické, se pravděpodobnost stanoví jako počet případů
příznivých jevu A dělený počtem všech možných případů (např. pravděpodobnost, že padne "6" na
homogenní hrací kostce je 1/6). Lze je použít v případech, kdy jednotlivé výsledky pokusu se
vzájemně vylučují a jejich pravděpodobnosti jsou stejné.
Další definice pravděpodobnosti (které např. vycházejí z teorie množin) mají použití zejména ve
statistické teorii.
Příklad 6.1.
Považujme narození každého dítěte na území republiky za náhodný pokus, jehož výsledkem je pohlaví
dítěte. Pak pohlaví dítěte je náhodný jev. Předpokládejme, že tyto "pokusy" jsou v jednom
kalendářním roce navzájem nezávislé. Pravděpodobnost narození chlapce lze odhadnout relativním
zastoupením chlapců ze všech narozených dětí v Československu v uplynulých kalendářních letech
(tab.6.1.).
Z tabulky 6.1 plyne:
1. Relativní četnosti narozených chlapců se v jednotlivých letech výrazně neliší a kolísají kolem
neznámé hodnoty pravděpodobnosti.
2. Tato pravděpodobnost je odhadnuta hodnotou P(A) v každém roce, nebo společnou relativní
četností za jedenáctileté období.
3. Při předpokladu, že se pravděpodobnosti narození chlapců v jednotlivých letech nemění, odhaduje
každá z hodnot P(A) neznámou pravděpodobnost narození chlapce v naší populaci. Přestože počet
"náhodných pokusů" je poměrně rozsáhlý, jsou již na 3. platném místě u relativních četností odlišné
číslice v jednotlivých letech (při vyjádření v % na 1. desetinném místě), takže ani z poměrně
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rozsáhlých vzorků nelze pravděpodobnost jevu stanovit přesně. U vzorků menšího rozsahu, které jsou
v praxi mnohem obvyklejší musíme očekávat, že odhady relativních četností mají chybu větší.
Tab. 6.1. Živě narození na území Českých zemí a Slovenska.
Počet narozených Odhad
Rok chlapců dívek P(A)

1980 128251 120650 0.51527
1981 121694 116034 0.51190
1982 120124 114232 0.51257
1983 117937 111547 0.51392
1984 116699 111085 0.51232
1985 115851 110185 0.51253
1986 113215 107290 0.51343
1987 110148 104779 0.51249
1988 110393 105516 0.51129
1989 106645 101827 0.51156
1990 108100 102453 0.51341

Celkem 1269057 1205598 0.51282
A = jev narození chlapce
Prameny: Zdravotnické ročenky, roky 1982-1992 (ÚZIS Praha)

6.2. Základní pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi.
1. Platí:
0 Ă P(A) Ă 1
P(A) = 1 pro jev jistý, P(A) = 0 pro jev nemožný.
Jestliže je pravděpodobnost blízká hodnotě 0 nebo 1, mluvíme o jevu "téměř nemožném" nebo "téměř
jistém". Oba pojmy se používají při testování hypotéz a odhadech charakteristik souborů.
2. Pro libovolné dva jevy A,B platí:
P(A nebo B) = P(A) + P(B) - P(A i B)
Jev "A nebo B" je sjednocení, "A i B" průnik (současný výskyt jevů). Jsou-li A, B vzájemně
neslučitelné (tj. nemohou nastat oba současně), pak je P(A i B) = 0.
3. Pro jev doplňkový (komplementární = non A) k jevu A je:
P(non A) = 1 - P(A)
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4. Jevy A, B jsou nezávislé, jestliže výskyt jednoho jevu není ovlivněn výskytem druhého jevu. Jevy
jsou nezávislé tehdy a jen tehdy, jestliže platí:
P(A i B) = P(A).P(B)
5. Jsou-li jevy A, B závislé, pak mírou jejich závislosti je podmíněná pravděpodobnost.
Pravděpodobnost výskytu jevu A podmíněná výskytem jevu B se značí P(A/B) a je definována:
P(A/B) = P(A i B)/P(B)
Příklad 6.1.
Pravděpodobnost obezity v určité populaci žen je 0.30, pravděpodobnost vysokého krevního tlaku
(TK) 0.25. Současně se oba znaky vyskytují s pravděpodobností 0.10.
Pomocí uvedených pravidel je možné zodpovědět například tyto otázky:
a) Jsou obezita a vysoký TK v této populaci nezávislé?
b) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná žena u které nebyla zjištěna obezita, má vysoký
krevní tlak?
c) Jaká je pravděpodobnost, že žena má alespoň jednu z těchto poruch?
d) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná žena nemá ani jednu z těchto poruch?
e) U kolika z 1000 žen náhodně vybraných z této populace lze očekávat přítomnost alespoň jedné z
těchto poruch ?
Řešení.
Označme: A = jev, že žena má vysoký krevní tlak
B = jev, že žena je obézní
P(A) = 0.25, P(B) = 0.30, P(A i B) = 0.10
a) Kdyby jevy A a B byly nezávislé, potom by platilo:
P(A i B) = 0.25 + 0.30 - 0.10 = 0.45
Protože skutečná hodnota P(A i B) je odlišná, jsou A, B závislé jevy.
b) Počítá se podmíněná pravděpodobnost jevu A, jestliže nastal jev (non B): P(A/non B) = P(A i (non
B))/P(non B)
Výpočet hodnoty v čitateli výrazu:
Pro ženy, které mají vysoký TK, může nastat buď jev C = ((non B) i A), když žena není obézní a
současně má vysoký TK nebo jev D = (B i A), když žena je obézní a současně má vysoký TK. Tyto
dva jevy, na které lze rozložit jev A, jsou vzájemně neslučitelné. Proto pravděpodobnost jejich součtu
se rovná součtu jejich pravděpodobností:
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P(A) = P(C nebo D) = P(C) + P(D) = P((non B) i A) + P(B i A)
Z toho plyne:
P((non B) i A) = P(A) - P(B i A) = 0.25 - 0.10 = 0.15.
Výsledná hodnota: P(A/non B) = 0.15/(1 - 0.30) = 0.21
c) P(A nebo B) = 0.30 + 0.25 - 0.10 = 0.45
d) P((non A) i (non B)) = P((non A)/(non B)).P(non B), podle definice podmíněné pravděpodobnosti.
P((non A)/P(non B)) = 1 - P(A/(non B)) = 1 - 0.21 = 0.79
Výsledná hodnota:
P(ani jedna z uvažovaných poruch) = (0.79) x (0.70) = 0.55
e) n = 1000, P(A nebo B) = 0.45 (viz c)).
Podle definice pravděpodobnosti je m = 1000 x 0.45 = 450.
6.3. Věta o úplné pravděpodobnosti.
Podle tohoto pravidla lze vypočítat pravděpodobnost jevu ze známých podmíněných
pravděpodobností.
Jevy B a (non B) tvoří tak zvanou úplnou množinu jevů vzájemně neslučitelných. To znamená, že:
- musí jeden z nich nastat (úplnost)
- nastane právě jeden z nich (neslučitelnost)
Úplnou množinu jevů vzájemně neslučitelných může tvořit soustava jevů (B1, B2,... Bk), pokud
nastane jeden a právě jeden z těchto jevů.
Takovou soustavu mohou tvořit například všechny možné výsledky léčby, věkové kategorie v
uvažovaném souboru apod.
Jestliže A a B jsou libovolné jevy, potom platí věta o úplné pravděpodobnosti:
P(A) = P(A/B).P(B) + P(A/non B).P(non B)
Obecněji: jestliže (B1, B2,... Bk) je úplná množina jevů vzájemně neslučitelných a A je libovolný jev,
potom je:
P(A) = P(A/B1).P(B1) + P(A/B2).P(B2) + ... + P(A/BK).P(BK)
Příklad 6.2.
V závodě pracuje 7000 mužů, z nichž je:
35.0 % ve věku 21 - 30, 45.0 % ve věku 31 - 40,
15.0 % ve věku 41 - 50 a 5.0 % ve věku nad 51 roků.
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Pravděpodobnost pracovního úrazu během roku je (podle dlouhodobého sledování úrazovosti) v
jednotlivých věkových kategoriích postupně: 0.010, 0.015, 0.018 a 0.200.
a) Jaká je pravděpodobnost vzniku úrazu v závodě?
b) U kolika mužů lze očekávat pracovní úraz během roku?
Řešení.
Označme:
A = jev, že dojde k úrazu
B1 = věk 21 - 30 let, B2 = věk 31 - 40 let,
B3 = věk 41 - 50 let, B4 = věk nad 51 let
Jevy B1, B2, B3, B4 tvoří úplnou množinu jevů vzájemně neslučitelých (jeden z nich nastane, avšak
právě jen jeden). Pravděpodobnosti těchto jevů jsou známé - je to věkové složení souboru.
Pravděpodobnosti úrazu v jednotlivých věkových skupinách (tj. pravděpodobnosti úrazu podmíněné
věkem) jsou také známé a jsou:
P(A/B1) = 0.010, P(A/B2) = 0.015,
P(A/B3) = 0.018, P(A/B4) = 0.200. Číslo P(A/B1) můžeme číst takto:
Jestliže osoba je z prvé věkové kategorie, je její pravděpodobnost úrazu rovna 0.010. Obdobně pro
ostatní věkové skupiny.
a) Podle věty o úplné pravděpodobnosti je:
P(A) = 0.010 x 0.350 + 0.015 x 0.450 + 0.018 x 0.150 +
+ 0.200 x 0.050
Pravděpodobnost úrazu při uvedeném věkovém složení souboru je P(A) = 0.023.
b) Očekávaný počet je 7000 x 0.023 = 161 úrazů.
Použití výsledku.
Lze očekávat že v roce, kdy měl závod stejnou věkovou strukturu jako v zadání příkladu, byl jiný
počet úrazů než tento očekávaný. Statistická teorie pak může dát odpověď na otázku, jak veliký rozdíl
skutečného počtu od očekávaného je nad rámec nahodilého kolísání (nebo ještě v rámci nahodilého
kolísání). Rozdíly větší než nahodilé odchylky budou přičteny jiným než nahodilým vlivům a bude
nutné je analyzovat. Tak lze například:
- potvrdit zvýšené (snížené) riziko úrazu v daném roce - rozpoznat malou účinnost opatření proti
úrazům (pokud odchylka počtu bude v rámci nahodilých změn).
6.4. Bayesův vzorec.
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Bude uvedena nejjednodušší varianta. Vzorec má použití pro výpočet podmíněné pravděpodobnosti,
jestliže je známá pravděpodobnost při "opačné" podmínce.
Předpokládejme, že je známá pravděpodobnost pozitivního výsledku testu T u nemocných s nemocí N
(lze ji odhadnout tak, že se provede test T u dostatečně velkého vzorku osob které mají nemoc N, u
nich se spočítá podíl pozitivních výsledků). Tento podíl se nazývá citlivost (senzitivita) testu T,
označme jej P(T+/N+).
Pro praxi je ale většinou potřebná znalost tak zvané pozitivní prediktivní hodnoty testu. Je to
pravděpodobnost P(N+/T+) nemoci N, jestliže byl u osoby zjištěn pozitivní výsledek testu T, tedy
znalost pravděpodobnosti při "opačné" podmínce.
Pod jevem T je možné si také představit určitý příznak nemoci a z jeho přítomnosti usuzovat na
pravděpodobnost výskytu některé ze skupiny možných nemocí.
Pravděpodobnost P(T+/N+) pozitivního výsledku testu u osoby o které je známo že nemoc má, se liší
od pravděpodobnosti P(N+/T+), že osoba se zjištěným pozitivním výsledkem testu má uvažovanou
nemoc. Je možné druhou pravděpodobnost spočítat z prvé? Další otázka: jaká je pravděpodobnost
P(N-/T-), že nemoc N skutečně není přítomna, jestliže byl u osoby zjištěn negativní výsledek testu T?
Obě podmíněné pravděpodobnosti se počítají pomocí Bayesova vzorce.
Postup lze zobecnit na více nemocí a několik příznaků sledovaných současně. Používá se pro
počítačovou podporu rozhodnutí lékaře ke stanovení nejpravděpodobnější diagnózy.
Vztah výsledku diagnostického testu a správné diagnózy se přehledně zobrazí tabulkou 2 x 2, jak
ukazuje tab.6.2.
Tab. 6.2.: Označení výsledků testu ve vztahu k diagnóze.

Skutečnost
Test Nemocný Zdravý

Pozitivní SP FP
Negativní FN SN

SP - skutečně pozitivní FN - falešně negativní
FP - falešně pozitivní SN - skutečně negativní

senzitivita = SP/(SP + FN)
= pravděpodobnost, že výsledek testu bude pozitivní, je-li vyšetřovaná osoba skutečně nemocná
= P(T+/N+)
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specificita = SN/(SN + FP)
= pravděpodobnost, že výsledek testu bude negativní, je-li vyšetřovaná osoba zdravá
= P(T-/N-)
Pokud je v testovacím souboru stejné zastoupení nemocných osob, jaký je jejich podíl v populaci,
potom v dalších dvou vztazích platí vzorce psané kurzívou. Ostatní text platí i obecně:
Pozitivní prediktivní hodnota = P/(SP + FP)
= pravděpodobnost, že osoba z vyšetřovaného souboru je nemocná, má-li pozitivní test
= P(N+/T+)
Negativní prediktivní hodnota = N/(SN + FN)
= pravděpodobnost, že osoba z vyšetřovaného souboru je zdravá, má-li negativní test.
= P(N-/T-)
Poznámka.
Někdy je testovací soubor pro hodnocení kvality diagnostického testu vytvořen speciálně pro tento
účel a obsahuje jiný podíl nemocných osob, než je jejich zastoupení v populaci. Potom se prediktivní
hodnota nedá stanovit podle dvou předchozích vztahů, protože počty pozitivních (negativních)
výsledků testu závisí na podílu nemocných (pokud výsledek testu má k nemoci vztah). Pro výpočet
prediktivních hodnot se musí použít Bayesův vzorec se skutečnou prevalencí nemoci.
Odvození Bayesova vzorce vychází z definice podmíněné pravděpodobnosti a z věty o úplné
pravděpodobnosti.
Ze vztahu : P(T+/N+) = P(T+ i N+)/P(N+)
plyne: P(T+ i N+) = P(T+/N+).P(N+)
Podle věty o úplné pravděpodobnosti je:
P(T+) = P(T+/N+).P(N+) + P(T+/N-).P(N-)
Bayesův vzorec v jednoduchém tvaru:
P(T+ i N+) P(T+/N+).P(N+)
P(N+/T+) =

=

P(T+) P(T+/N+).P(N+) + P(T+/N-).P(N-)
Hodnota P(N+) je pravděpodobnost výskytu nemoci v populaci, ze které byla osoba vybrána. Nazývá
se prevalence nemoci (podíl osob s nemocí ve zkoumané populaci). Pravděpodobnost nemoci při
zjištěném pozitivním výsledku testu tedy závisí na pravděpodobnosti nemoci v populaci, ze které byla
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osoba vybrána. Pozitivní výsledek testu má jinou prediktivní hodnotu v běžné populaci než v souboru
pacientů specializovaného oddělení, kde je prevalence příslušné nemoci několikanásobně větší.
Ačkoliv se může zdát nadsazené, je stanovení diagnózy podle Bayesova vzorce jedním způsobem
uvažování lékaře. Ten rozhoduje o nejpravděpodobnější diagnóze dedukcí, na základě poznatků
získaných během svého studia, svých pozorování podobných případů a poznatků jiných lékařů. Tyto
poznatky ho vedou k nejpravděpodobnější diagnóze a automaticky zahrne do svých úvah všechny
údaje obsažené v Bayesově vzorci: častost nemoci, jak se s ní ve své praxi setkává, i zastoupení
pozitivních výsledků testu u dané nemoci, jak ho zná opět z praxe. Uvažuje však současně i široký
komplex dalších faktorů a proto je nesnadné diagnostický postup automatizovat. Zjednodušení pomocí
Bayesova vzorce může podpořit jeho úvahy a kvantifikovat je, např. odhadnout, kolikrát je uvažovaná
diagnóza pravděpodobnější než diagnóza jiná.
Příklad 6.3.
Bylo prováděno ověřování kvality nového testu pro diagnostiku poruchy sluchu. Test byl ověřován u
osob, u nichž byl stav sluchu vyšetřen dříve podrobnými klinickými postupy. Soubor byl vytvořen
uměle, proto prevalence poruch sluchu v tomto souboru nemusí odpovídat skutečné prevalenci poruch
v populaci. Zjištěné výsledky testu jsou v tab. 6.3. Vypočítejte:
a) Senzitivitu ověřovaného testu v %.
b) Specificitu testu v %.
c) Pravděpodobnost, že osoba nemá poruchu sluchu, jestliže výsledek testu byl negativní a prevalence
poruch sluchu v populaci, ze které byla osoba vybrána, je 0.12.
d) Negativní prediktivní hodnotu testu, kdyby prevalence poruch sluch v populaci byla 0.30.
e) Povšimněte si změny negativní prediktivní hodnoty testu při změněné prevalenci poruchy v
populaci.
Tab. 6.3: Počty pozitivních a negativních výsledků testu ve vztahu k poruchám sluchu.

Skutečný stav
Výsledek podle Porucha sluchu Bez poruchy sluchu
ověřovaného testu

Pozitivní 50 300
Negativní 25 870

Řešení.
a) V souboru bylo celkem 75 osob, které skutečně mají poruchu sluchu. Z nich u 50 byl výsledek
pozitivní, podíl správně pozitivních = senzitivita = 50/75 = 0.667, (66.7 %).
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b) V souboru bylo 1170 osob bez poruchy sluchu, z nich u 870 byl výsledek testu negativní. Podíl
správně negativních = specificita = 870/1170 = 0.744 (74.4 %).
c) Předpokládá se, že z populace, ve které se odhaduje 12 % poruch sluchu (ps), byla vybrána osoba.
Ověřovaný test u ní byl negativní (n). Má se počítat prediktivní hodnota testu, tj. pravděpodobnost, že
osoba je skutečně bez poruchy sluchu (bps).
P(n/bps).P(bps)
P(bps/n) =

=

P(n/bps).P(bps) + P(n/ps).P(ps)
(870/1170) x (1 - 0.12)
=

- = 0.942

((870/1170) x (1 - 0.12)) + ((25/75) x 0.12)
d) Počítá se prediktivní hodnota testu v populaci, ve které je prevalence poruch sluchu
30 %: P(bps/n) =
= (0.7436 x 0.7)/((0.7436 x 0.7) + (0.3333x 0.3)) = 0.839.
Jestliže bude zjištěn negativní výsledek testu u osoby vybrané z populace, ve které je prevalence
poruch sluchu 0.30, lze usoudit, že s pravděpodobností 0.839 osoba skutečně poruchu sluchu nemá.
e) Při vyšší prevalenci poruchy sluchu v populaci se sníží pravděpodobnost že osoba poruchu nemá,
když byl zjištěn negativní výsledek testu (pokud se nezmění senzitivita a specificita testu).

6.5. Kontrolní příklady.
1. Ve skupině osob bylo následující zastoupení výskytu jednotlivých krevních skupin:
Krevní skupina : 0 A B AB
Počet osob : 226 206 50 20
Jestliže bude proveden náhodný výběr z této skupiny, jaká je pravděpodobnost, že osoba bude mít
krevní skupinu:
a) A b) B c) AB d) 0
b) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná osoba nebude mít krevní skupinu 0?
c) Jaká je pravděpodobnost, že krevní skupina náhodně vybrané osoby bude A nebo B?
2. Pro diagnostiku nemoci byl vyvinut nový test. Ověřovala se jeho kvalita u souboru osob, o kterých
se po předchozím podrobném vyšetření vědělo, zda nemoc mají nebo nemají. Ze 115 nemocných byl
test pozitivní u 85, z 95 osob bez nemoci mělo 15 osob výsledek testu pozitivní. Spočítejte:
a) Senzitivitu testu.
b) Specificitu testu.
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c) Pravděpodobnost nemoci u pacienta, který měl pozitivní výsledek testu a byl vybrán ze souboru, ve
kterém je prevalence nemoci 0.2.
d) Jaká bude pozitivní prediktivní hodnota testu provedeného v populaci, ve které je prevalence
nemoci 0.05?
e) Charakterizujte změnu pozitivní prediktivní hodnoty testu při změně prevalence nemoci v populaci.
f) Jaký je očekávaný podíl chybných výsledků testu?
3. V populaci regionu je 30 % osob ve věku 60 a více let a 70 % osob ve věku 18 - 59 let. Z průzkumu
veřejného mínění u vzorku osob starších 18 let je známo, že se zavedením poplatků za pohotovostní
služby souhlasí 60 % osob nad 60 let a 80 % osob mladšího věku.
a) Jaká je pravděpodobnost, že osoba náhodně vybraná z daného regionu souhlasí se zavedením
poplatků?
b) Jaký odhadovaný počet osob souhlasí se zavedením poplatků, jestliže v regionu je 850000 osob nad
18 let?
4. V populaci dospělých mužů určitého regionu je 30 % kuřáků. Mezi kuřáky má výskyt alkoholiků
pravděpodobnost 0.1, mezi nekuřáky 0.015.
a) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný muž z daného regionu je alkoholik?
b) Jaký je odhadovaný počet alkoholiků v celém regionu, jestliže v něm žije 300000 dospělých mužů?
5. U určitého onemocnění se s pravděpodobností 0.4 vyskytuje soubor příznaků A, s
pravděpodobností 0.3 soubor příznaků B. Oba příznaky současně nastanou s pravděpodobností 0.1.
a) Jaká je pravděpodobnost, že u nemocné osoby se objeví alespoň jeden z příznaků A, B?
b) Jaká je pravděpodobnost příznaků B jestliže byly zjištěny příznaky skupiny A?
c) Jaká je pravděpodobnost, že u nemocné osoby budou přítomny příznaky A, jestliže příznaky B se
nevyskytly?
6. Rozdělení hmotností ve vymezeném souboru narozených chlapců bylo:
Hmotnost (g) Počet chlapců Hmotnost (g) Počet chlapců
do 1999 16 3000 - 3499 407
2000 - 2499 36 3500 - 4999 359
2500 - 2999 160 nad 4000 116
a) Vypočítejte pravděpodobnost, že náhodně vybraný chlapec z tohoto souboru bude mít hmotnost
větší než 3500 g.
b) S použitím údajů o rozdělení hmotností chlapců vypočítejte pravděpodobnost, že narozené dítě
bude chlapec s hmotností do 1900 g, když pravděpodobnost narození chlapce je 0.51.
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7. Diagnostický test A má pozitivní výsledky u 70 % osob trpících určitou chorobou, test B u 80 %
nemocných s touto chorobou. Oba testy současně jsou pozitivní u 60 % nemocných.
a) Jsou výsledky obou testů nezávislé?
b) Jaká je pravděpodobnost, že nemocná osoba bude mít pozitivní výsledek alespoň jednoho testu?
c) Jaká je pravděpodobnost že test B bude pozitivní, jestliže výsledek testu A byl negativní?
d) Jaká je pravděpodobnost, že oba testy budou negativní?
8. Odhaduje se, že z pacientů s náhlou příhodu břišní je včas (do 6 hodin od začátku potíží) operováno
75 %, opožděně 25 % pacientů. U včasných operací je úspěšnost léčby 92 %, u opožděných 78 %.
a) Jaká je pravděpodobnost neúspěšné léčby u pacienta postiženého náhlou břišní příhodou?
9. V závodě byl po určitou dobu sledován vztah mezi počtem úrazů a hodinou denní směny:
Hodina směny 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet úrazů 25 19 14 17 23 22 21 19
a) Spočítejte odhad pravděpodobnosti, že v prvých dvou hodinách směny nedojde k úrazu.
10. V populaci dívek mají vady zraku pravděpodobnost 0,200, vady pohybového aparátu
pravděpodobnost 0,400. U 8 % dívek se vyskytují obě vady současně.
a) Jaká je pravděpodobnost, že dívka bez vady pohybového aparátu má oční vadu?
b) Jaká je pravděpodobnost, že dívka s vadou pohybového aparátu má také oční vadu?
c) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná dívka nemá ani jednu ze sledovaných vad?
11. Nový diagnostický test byl ověřován u souboru 310 osob bez nemoci a 250 osob s nemocí. Test
byl pozitivní u 290 nemocných a u 20 osob bez nemoci. Vypočítejte odhad pravděpodobnosti
správného výsledku získaného testem, jestliže osoba byla vybrána z populace, kde je pravděpodobnost
nemoci 0.30.
12. Senzitivita testu zaměřeného na odhalení určitého onemocnění je 75.0 %, 5.0 % osob bez nemoci
mělo test pozitivní.
a) Jaký je očekávaný počet pozitivních výsledků, bude-li testem vyšetřeno 4950 osob, z nichž 2,5 %
má dané onemocnění?
b) V jisté populaci se odhaduje prevalence nemoci na 10.0 %. V testovaném vzorku bylo 800 osob s
"+" výsledkem. Jaký je očekávaný počet z nich, kteří ve skutečnosti nemoc nemají?
c) Jestliže test bude proveden u 200 osob bez nemoci, jaký je očekávaný počet z nich, kteří budou mít
test pozitivní?
13. V regionu je ve věku 40-64 let toto rozdělení mužů:
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
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24.0 % 19.0 % 23.0 % 20.0 % 14.0 %
Počty zemřelých mužů v ČR v jednotlivých věkových skupinách, přepočítané na 1000 mužů příslušné
věkové skupiny jsou:
4.12 7.80 10.7 19.3 29.7
a) Jaká je pravděpodobnost úmrtí muže mezi 40-64 lety v daném regionu (výsledek uveďte na 5
platných cifer)?
14. Předpokládejme, že 80 osob z 1000000 s negativním testem pro vyhledávání nemoci N ve
skutečnosti má toto onemocnění. Ze 600 osob s pozitivním testem bylo 5 osob skutečně nemocných.
a) Vypočítejte pravděpodobnost nemoci v celé populaci jestliže je známo, že 2,5 % populace má
pozitivní test.
15. Podle analýzy receptů ze stejného nemocničního oddělení provedené v lékárně vyplynulo, že lékař
A napsal 70 % receptů, z nichž l % bylo předepsáno chybně, lékař B napsal 30 % receptů, z nich
chybně předepsána byla 2 %.
a) Jaká je pravděpodobnost chybně předepsaného receptu z daného oddělení?
16. Pravděpodobnost obezity v populaci žen je 0.30, pravděpodobnost vysokého krevního tlaku 0.25.
Současně se oba znaky vyskytují s pravděpodobností 0.10.
a) Jaká je pravděpodobnost že žena, která není obézní, má vysoký krevní tlak?
b) Jaká je pravděpodobnost, že žena trpí alespoň jednou z těchto poruch?
c) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná žena netrpí ani jednou z těchto poruch?

6.6 Kontrolní otázky.
1. Definujte a uveďte příklady: náhodného pokusu, náhodného jevu a náhodné veličiny.
2. Definice pravděpodobnosti a základní pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi.
3. Vysvětlete pojem a výpočet podmíněné pravděpodobnosti.
4. Věta o úplné pravděpodobnosti, příklady použití.
5. Odvození základního tvaru Bayesova vzorce.
6. Ukazatelé kvality diagnostického testu.
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7. Teoretické modely rozdělení pravděpodobností.
Základní myšlenky kapitoly.
- empirické a teoretické rozdělení pravděpodobností
- teoretická rozdělení: binomické, Poissonovo, normální
- vlastnosti normálního rozdělení
7.1. Rozdělení pravděpodobností.
Náhodná veličina (n.v.) je kvantitativní znak, který nabývá různých hodnot s určitou
pravděpodobností. Rozlišují se dva typy, náhodná veličina spojitá nebo diskrétní.
Diskrétní náhodná veličina může být např. počet dětí v rodině, počet pracovních neschopností
pracovníka za rok, počet onemocnění salmonelózou za vymezené období na daném území, počet
pacientů u nichž došlo po léčbě ke zlepšení stavu apod. Tyto veličiny mohou nabývat pouze některých
hodnot na číselné ose.
Spojitá náhodná veličina může teoreticky nabývat libovolné hodnoty na číselné ose z intervalu
možných hodnot (např. kumulativní roční dávkový ekvivalent, kterému byl vystaven pracovník
radiodiagnostického oddělení, výška, hmotnost, hodnota krevního tlaku, hladina cholesterolu v
krevním séru).
Jestliže pro každou hodnotu náhodné veličiny je známá pravděpodobnost jejího výskytu, je známo její
rozdělení pravděpodobností.
Pokud bylo rozdělení stanoveno pozorováním na výběrovém souboru, jedná se o empirické rozdělení.
V teorii pravděpodobnosti jsou odvozeny různé teoretické modely rozdělení, kterým se rozdělení
reálných veličin (empirická) mohou více nebo méně přibližovat. Existují statistické postupy pro
porovnání shody empirického a teoretického rozdělení. Nazývají se testy (dobré) shody.
Matematický vztah, kterým je libovolné hodnotě z diskrétní náhodné veličiny X přiřazena
pravděpodobnost: P(X = z), se nazývá hustota rozdělení.
Pro spojitou veličinu je hustota rozdělení křivka (popsaná matematickou funkcí). Plocha pod křivkou
vymezená dvěma libovolnými body a, b se rovná pravděpodobnosti, že hodnota náhodné veličiny X
leží mezi body a, b. Celková plocha pod křivkou v mezích definičního oboru veličiny je rovna 1.
Rozlišují se tyto tvary rozdělení veličin:
Symetrické rozdělení, pro které mají pozorování, stejně vzdálená na obě strany od středního maxima,
stejné četnosti (obr. 7.F).
Asymetrické nebo sešikmené rozdělení, kdy část křivky četností je na jedné straně od maxima delší
než na druhé straně. Jestliže delší část je na pravé straně, jde o pravostranně asymetrické (pozitivně

56

sešikmené) rozdělení (obr. 7.A). V opačném případě mluvíme o levostranně asymetrickém (negativně
sešikmeném) rozdělení (obr. 7.B).
V unimodálním asymetrickém rozdělení je: modus < medián < aritm.průměr, (rozdělení s vrcholem
vlevo)
aritm.průměr < medián < modus, (rozdělení s vrcholem vpravo)
V symetrickém rozdělení se uvedené tři charakteristiky polohy shodují.
Rozdělení tvaru J (obr. 7.D) nebo obrácené J (obr. 7.C), pokud se maximální četnost vyskytne na
jednom konci.
Rozdělení tvaru U, které má maximální četnosti na obou koncích (obr. 7.E).

7.2 Binomické rozdělení pravděpodobností.
Binomické rozdělení je rozdělení diskrétní náhodné veličiny. Odvodil jej Jacques Bernoulli (1654 1705). Poprvé bylo publikováno po jeho smrti v r. 1713.
Označme p pravděpodobnost výskytu jevu A v jednom pokuse. Potom pravděpodobnost, že jev A se v
řadě n nezávislých pozorování vyskytne právě k - krát, je popsána binomickým rozdělením.
Jestliže X je náhodná veličina, která se rovná počtu výskytů jevu A, je pro k výskytů
(k = 0, 1, 2, ...,n):
n
P(X = k) = ( ).pk.(1 - p)n-k
k
Ukázky binomického rozdělení pro různé hodnoty parametru p a n = 5 nezávislých pozorování jsou na
obr.8.
Příklad 7.1.
Podle úmrtnostních tabulek z r. 1983 byla pro muže naší republiky ve věku 60 - 65 let
pravděpodobnost úmrtí v následujících pěti letech přibližně 0.1360. Z binomického rozdělení lze
spočítat pravděpodobnosti, že v souboru 10 náhodně vybraných mužů této věkové kategorie zemře v
následujících pěti letech právě 0, 1, ..., 10 mužů. Například pravděpodobnost právě 4 úmrtí v souboru
10 mužů:
10
P(X = 4) = ( ) x 0.1364 x (1 - 0.136)10-4 = 0.0295
4
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Pravděpodobnost je blízká nule, tedy pravděpodobnosti nemožného jevu. Jestliže byl přesto takový
jev pozorován v některém souboru 10 mužů (například po prodělaném onemocnění), pak je možné, že
daný vzorek je vybrán z populace, ve které je p větší než se předpokládalo (a je tedy větší riziko úmrtí
než v běžné populaci). Mělo by se proto pátrat po příčinách, proč tento jev, který má malou
pravděpodobnost, nastal. Binomická formule umožnila posoudit, zda pozorovaný jev má malou
pravděpodobnost výskytu nebo nikoliv.
Podobně se vypočítají pravděpodobnosti:
- že z pěti narozených dětí budou právě 2 chlapci, když pravděpodobnost narození chlapce při každém
porodu ("pokusu") je podle dlouhodobých statistik 0.51 a pohlaví dětí v jednotlivých porodech jsou
nezávislé náhodné jevy,
- že alespoň 3 z pěti náhodně vybraných žáků studium ukončí (pozor na výraz "alespoň", musí se sečíst
pravděpodobnosti pro 3, 4 a 5 úspěšných), jestliže každý nově přijatý žák absolvuje úspěšně studium
podle dlouhodobého sledování s pravděpodobností 0.8.
Střední hodnota veličiny s binomickým rozdělením je n.p, rozptyl n.p.(1 - p).
7.3. Poissonovo rozdělení.
Poissonovo rozdělení je rozdělení nespojité n.v. pro jevy, které mají malou pravděpodobnost výskytu
(tzv. "vzácné jevy"). Odvodil jej Siméon - Denis Poisson (1781 - 1840).
Přibližně je to rozdělení počtu úmrtí na některé málo obvyklé onemocnění za delší časové období
(např. za jeden rok), když pravděpodobnost nového úmrtí na toto onemocnění v libovolném dni je
velmi malá a počet úmrtí v libovolných dvou různých časových obdobích jsou nezávislé n.v. (tedy
nejde o epidemii onemocnění). Příklady: počet úmrtí na paratyfus a jiné infekce způsobené
salmonelami (pozorované na území ČR v průměru u 10.3 případů ročně), onemocnění karcinomem u
osob pracujících s potenciální karcinogenní látkou, počty zemřelých žen ve věku 40 - 45 let v ČR za
kalendářní rok (pravděpodobnost úmrtí činí 0.00968). Mezi další klasické příklady patří rozdělení
počtu dopravních nehod, úrazů, pojistných událostí, počet požadovaných ošetření na klinice za hodinu,
atd.
Poznámka:
Vzácné jevy se mohou vyskytovat i plošně, nejen časově. Uvažujme rozdělení bakteriálních kolonií na
agarové plotně. Jestliže pravděpodobnost výskytu bakterií na malé jednotce plochy je velmi nízká a
jestliže jevy, spočívající v nalezení bakterií na dvou různých jednotkách plochy jsou vzájemně
nezávislé pro libovolné dvě plochy, pak počty bakteriálních kolonií na celé agarové ploše mají
Poissonovo rozdělení.
Při předpokladech:
a)nemění se pravděpodobnosti výskytu jevu A na elementárních jednotkách času nebo plochy
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b) tyto pravděpodobnosti jsou velmi malé
c) výskyt jevu v jednom intervalu (na jedné ploše) je nezávislý na výskytu v jiném intervalu nebo na
jiné ploše.
Pak pravděpodobnost výskytu právě k případů jevu A je rovná:
P(X = k) = exp(-lambda).(lambda)k/k! k = 0, 1, 2, ...
exp je výraz užívaný pro označení základu přirozených logaritmů, lambda je parametr rozdělení a je to
průměrný počet výskytů jevu A za jednotku času nebo na jednotce plochy.
Střední hodnota i rozptyl veličiny, která se řídí Poissonovým rozdělením, se rovnají lambda.
Pozor: jestliže se počítají pravděpodobnosti výskytu jevu na jiné než jednotkové ploše nebo v jiném
než jednotkovém časovém intervalu, je třeba parametr lambda upravit .
Pravděpodobnosti jednotlivých hodnot veličiny X, která má Poissonovo rozdělení s hodnotami
parametrů 10.3 a 2.3 jsou na obr. 9.
Příklad 7.2.
Průměrný pozorovaný počet výskytů vzácného onemocnění na vymezeném území za rok byl 4.6
(průměrný počet z několikaletého sledování). Při předpokladu, že počet onemocnění má Poissonovo
rozložení, jsou za půl roku pravděpodobnosti výskytů 0, 1 ,2, ... onemocnění:
lambda = 4.6, t = 0.5, pak nový parametr je 4.6 x 0.5 = 2.3:
k 0 1 2 3 4 5 ż6
P(X = k) 0.100 0.231 0.265 0.203 0.117 0.054 0.030
Odpovídající pravděpodobnosti počítané pro časový interval 3 měsíce (parametr = 4.6 x 0.25 = 1.15):
k 0 1 2 3 ż4
P(X = k) 0.317 0.364 0.209 0.080 0.030
Za 3 měsíce lze očekávat 2 nebo méně případů onemocnění s pravděpodobností
P(X Ă 2) = 0.317 + 0.364 + 0.209 = 0.890 a s pravděpodobností 0.110 více než dva případy
onemocnění.
Vztah mezi binomickým a Poissonovým rozložením:
Binomické rozdělení pro velké počty pozorování n a malé pravděpodobnosti p lze aproximovat
Poissonovým rozdělením s parametrem lambda = n.p. V praxi to je přibližně pro n ż 50 a součin
n.p < 5. (Význam: Poissonovo rozdělení se numericky lépe počítá).
7.4. Normální rozdělení.
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Normální rozdělení je odvozeno pro spojitou náhodnou veličinu. Vzorec objevili údajně nezávisle na
sobě Abraham de Moivre v r. 1733 při snaze o nalezení aproximace binomického rozdělení a na
základě experimentů házení mincí. Na konci 18. stol. jej "znovuobjevili" Gauss a Laplace jako "křivku
chyb", při řešení praktického problému popisu chyb fyzikálních měření. Adolphe-Lambert Quételet
později zjistil, že řada biologických veličin (zabýval se hlavně antropometrií) vykazuje v populaci
rozdělení podobné "křivce chyb", tím tuto křivku "objevil" pro biologii. V přírodě se však vyskytují i
veličiny s jiným než normálním rozdělením.
Normální rozdělení mají např. porodní hmotnosti, krevní tlak v homogenních populacích, nahodilé
chyby měření.
Ukázka tvaru rozdělení je na obr. 10.
Hustota rozdělení je popsána vzorcem:
f(x) = (1/( 2Î)ź) exp(-1/2((x-Ţ)/ź)2) -´ < x < +´, ź > 0
Střední hodnota Ţ (populační aritmetický průměr) a rozptyl ź2 se nazývají parametry normálního
rozdělení, které je jimi jednoznačně určeno. Rozdělení se značí N(Ţ,ź2).
Ve statistických tabulkách lze nalézt hustotu a kvantily pro normované normální rozdělení N(0,1).
Každou veličinu X, jejíž pozorování označíme xi, i = 1, 2, ..., n, která má normální rozdělení s
parametry Ţ, ź, lze převést pomocí transformace : yi = (xi - Ţ)/ź (i = 1, 2, ..., n) na veličinu s
normovaným normálním rozdělením. Veličina Y, jejíž hodnoty jsou y1, y2, ..., yn, má rozdělení
N(0,1).
Hustota N rozdělení je symetrická zvonovitá křivka s maximální hodnotou v bodě Ţ. Je symetrická
kolem Ţ, s body inflexe Ţ - ź, Ţ + ź. Tečny ke křivce v inflexních bodech protínají osu x v bodech
Ţ Ż 2.ź.
Výška vrcholu rozdělení je rovna 1/ (2Î)ź, je nepřímo úměrná směrodatné odchylce. Toto číslo umožní
vizuální představu o "výšce" rozdělení.
Důležitá vlastnost N rozdělení:
68 % plochy pod křivkou je v intervalu (Ţ - ź,Ţ + ź)
95 % - " - (Ţ - 1.96.ź,Ţ + 1.96.ź)
99 % - " - (Ţ - 2.58.ź,Ţ + 2.58.ź)
Vlastnost se používá pro vymezení oblasti normálních ( fyziologických) hodnot u těch biologických
znaků, které mají normální rozdělení. Parametry musí být známy s dostatečnou přesností.
Kvantily N(0,1) rozdělení:
u0.995 = P0.995 = 2.58
u0.975 = P0.975 = 1.96
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u0.95 = P0.95 = 1.645
u0.5 = P0.5 = 0
u0.025 = P0.025 = -1.96
u0.005 = P0.005 = -2.58

7.5. Kontrolní příklady.
1. Předpokládejme, že s pravděpodobností 0.9 napíše student každý test z biostatistiky úspěšně (pokud
bude studovat) a že výsledek jednoho testu není závislý na výsledku jiného testu. Jestliže budou
celkem 4 testy, jaká je pravděpodobnost, že:
a) napíše úspěšně všechny testy
b) nenapíše právě jen jeden test
c) napíše úspěšně jeden nebo více testů.
2. Pravděpodobnost vzniku onemocnění v populaci je 0.001. Pojišťovna uzavřela pojistné smlouvy se
3000 osobami na toto onemocnění. Jaká je pravděpodobnost, že nikdo z pojištěných neonemocní
(použijte aproximace Poissonovým rozdělením)?
3. Předpokládejme, že v průměru 5 osob za hodinu si vyžádá ošetření speciální zdravotní službou ve
velikém městě. Předpokládejme dále, že okamžiky vyžádání služby jsou rozloženy stejně po celou
ordinační dobu (nezávisle na hodině). Jaká je pravděpodobnost, že během jedné hodiny vyžádá tuto
službu více než 10 osob? Použijte aproximaci Poissonovým rozdělením.
4. Ve zkušebním testu je 8 otázek, každá má 5 předem připravených odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Student nebyl na test připraven a proto u každé otázky označil jednu možnost zcela nahodile
(udělal si 5 lístečků s kódy možností a vylosoval je).
a) Jaká je pravděpodobnost, že správně odpoví na více než jednu otázku?
5. Průměrná hodnota hemoglobinu v populaci zdravých žen je 139 g/l, rozptyl hodnot 94 g2/l2.
Předpokládejte, že rozdělení hodnot hemogloginu u zdravých žen je normální. Vypočítejte dolní a
horní mez intervalu, ve kterém jsou s pravděpodobností 0,95 obsaženy hodnoty hemoglobinu zdravých
žen.
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6. V určité definované populaci dětí byla zjištěna průměrná výška 123 cm, směrodatná odchylka 4 cm.
Předpokládejte, že rozdělení výšek v této populaci je normální. Jaká část populace dětí má výšky v
rozmezí od 119 do 127 cm? (Uveďte v procentech).

7.6. Kontrolní otázky.
1. Vysvětlete rozdíl mezi teoretickým a empirickým rozdělením pravděpodobností.
2. Uveďte typy rozdělení nespojité náhodné veličiny.
3. Jaké jsou různé tvary rozdělení náhodných veličin?
4. Popište základní vlastnosti normálního rozdělení. V jakých oblastech mají použití?
5. V čem spočívá význam hledání teoretických modelů rozdělení pravděpodobností pro reálné znaky?
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8. Výběrová zjišťování. Odhady parametrů.
- základní metody výběru reprezentativních vzorků
- bodové odhady neznámých parametrů populace
- intervalové odhady parametrů populace
- interval spolehlivosti aritmetického průměru
- požadovaný rozsah výběru, kterým se zajistí odhad průměru s menší než zvolenou chybou
8.1. Podstata výběrových zjišťování
Statistické zobecňování (inference) má v biologickém a medicínském výzkumu význam pro vědecký
rozvoj jednotlivých oborů. V praktické činnosti je inference důležitá pro podporu některého z
uvažovaných postupů v rozhodovacím procesu. Umožňuje usoudit, jaké jsou vlastnosti znaku v celé
populaci, na základě jeho sledování v reprezentativním vzorku vybraném z příslušné populace.
Pozorování biologických objektů se provádí na vzorcích (výběrech) ze všech možných objektů, které
byly vymezeny jako základní soubor (populace). Z výsledků sledování provedeném na vzorku se
usuzuje na stav v celé populaci. Například lékař ze vzorku krve usuzuje na celou krev pacienta, při
ověřování účinku léku vychází z pozorování na přesně definovaném vzorku pacientů a výsledek
zobecní na všechny pacienty se stejným onemocněním, pro zjištění pravděpodobnosti výskytu nemoci
v populaci vychází ze vzorku populace. Výsledky zobecnění nebudou stoprocentně spolehlivé, ale
budou platné s určitým stupněm spolehlivosti, číselně vyjádřeným pravděpodobností. Dodržení
podmínek reprezentativnosti je základní předpoklad pro minimalizaci chyby zobecňování.
Nejčastější typy problémů, které se metodami induktivní statistiky řeší, jsou:
1. Odhady charakteristik základního souboru pomocí charakteristik výběrových (počítaných na
výběrových souborech).
2. Posouzení, zda vzorek byl vybrán z populace, jejíž parametry mají určitou hodnotu. Například se
ověřuje, zda vzorek je vybrán z populace, jejíž průměrná hodnota se rovná standardu (normě). Postup
se nazývá jednovýběrový test.
3. Porovnání výběrových charakteristik, tak zvané testy hypotéz o parametrech souboru. Mají význam
pro rozhodnutí, zda pozorovaný rozdíl mezi výběrovými charakteristikami je pouze nahodilý a
způsobený výběrovými chybami, nebo lze čekat rozdíl i mezi populačními charakteristikami.
4. Testy shody používané pro ověření shody teoretického modelu rozdělení s rozdělení empirickým.
5. Testování závislosti dvou kvalitativních znaků. Test vychází z představy, podle které by při
nezávislosti znaků měly četnosti ve dvourozměrné tabulce určité teoretické rozdělení, se kterým se
porovná rozdělení empirické.

8.2. Základní metody výběru representativních vzorků.
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Výsledky výběrových zjišťování lze zobecňovat pouze tehdy, když výběrový soubor je
reprezentativní. Toho lze dosáhnout vhodnou metodou výběru prvků do souboru. Za reprezentativní
metody výběru se považují například:
Prostý náhodný výběr. Lze jej provést losováním prvků nebo výběrem prvků pomocí tabulky
náhodných čísel (eventuálně generátoru pseudonáhodných čísel). Pro jeho uskutečnění je potřebný
soupis prvků základního souboru (tzv. opora výběru). Tento způsob výběru předpokládají všechny
výběrové statistické metody, o kterých zde bude zmínka.
Systematický výběr, kterým je označen výběr prováděný podle znaku, jež nemá souvislost se znaky
zkoumanými (např. podle pořadí v kartotéce nebo na seznamu - vybere se každý x-tý prvek seznamu,
nebo výběr osob narozených v určitém dni libovolného měsíce, apod.). Při správném provedení jej lze
považovat za rovnocenný prostému náhodnému výběru. Pozor: při výběru z více seznamů se musí
náhodně volit první vybraný prvek každého seznamu.
8.3. Odhady parametrů populace.
Statistické charakteristiky počítané na výběrových souborech se nazývají bodové odhady příslušných
(neznámých) charakteristik populace. Značí se obvykle písmeny latinské abecedy (viz kap. 5 včetně
způsobu výpočtu). Odpovídající charakteristiky v základním souboru se nazývají parametry populace a
značí písmeny řecké abecedy.
Například pro populační aritmetický průměr se používá symbol Ţ, pro populační směrodatnou
odchylku ź. Hodnota s, vypočítaná z výběru o rozsahu n podle vztahu uvedeného v kap. 5.4, je tedy
bodovým odhadem populační směrodatné odchylky ź. Je to nejlepší nestranný (nevychýlený) odhad.
Tuto vlastnost má i odhad aritmetického průměru.
8.4. Intervalový odhad průměru.
Výběrová charakteristika se liší od skutečné neznámé hodnoty příslušného parametru v definovaném
základním souboru (populaci) o hodnotu nejvýše rovnou chybě ţ. Proto v intervalu, jehož koncové
body by byly vzdáleny -ţ, +ţ od výběrové charakteristiky, by byla skutečná hodnota neznámého
parametru populace obsažena.
Chybu ţ lze z výběru odhadnout, nazvat výběrová chyba a označit D. Odečtením a přičtením výběrové
chyby D k bodovému odhadu se stanoví tak zvaný intervalový odhad (interval, ve kterém je s velkou
pravděpodobností populační parametr obsažen) dané populační charakteristiky. Příslušné rozmezí se
nazývá interval spolehlivosti (nebo konfidenční interval). Přitom lze zvolit pravděpodobnost, s jakou
má být zaručeno, že interval spolehlivosti skutečně obsahuje neznámý parametr populace.
Pravděpodobnost jevu, že interval spolehlivosti bude populační charakteristiku skutečně obsahovat, se
volí blízká hodnotě 1 (zpravidla 0.95, 0.99), tedy blízká pravděpodobnosti jevu jistého.
95% interval spolehlivosti průměru je rozmezí, ve kterém je populační průměr obsažen s
pravděpodobností 0.95. Stanoví se:
__
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( x - t0.975(s/ n), x + t0.975(s/ n))
Číslo s/ n se nazývá standardní chyba výběrového průměru (směrodatná odchylka výběrového
průměru). Její zdůvodnění vychází z hypotetické představy o provedení velkého počtu výběrů stejného
rozsahu z téže populace a sledování rozdělení hodnot těchto výběrových průměrů.
t0.975 je kvantil Studentova (t) rozdělení pro (n - 1) stupňů volnosti, n je rozsah výběru. Vyhledá se
ve statistických tabulkách (tab.I.). Pro 99% interval spolehlivosti se nahrazuje kvantilem t0.995.
Obecně se vyhledá kvantil (1 - đ/2), đ je zvolená pravděpodobnost chyby. Se zmenšováním đ se
zvyšuje pravděpodobnost, že interval spolehlivosti obsahuje populační parametr.
Při rozsahu výběru nad 100 prvků je příslušný kvantil pro 95% interval roven hodnotě 2, sníží se na
1.96 při nekonečně stupních volnosti. Pak je roven kvantilu normálního rozdělení pro příslušné đ (t rozdělení konverguje k normálnímu). Podobně pro interval 99% se kvantil sníží na 2.58.
Odhad výběrové chyby průměru je součin kvantilu a standardní chyby průměru: t.(s/ n)
Z uvedeného plyne, že šíře intervalu spolehlivosti pro průměr je:
1. Přímo úměrná variabilitě hodnot v souboru, měřené směrodatnou odchylkou.
2. Nepřímo úměrná druhé odmocnině velikosti výběru. Čím menší je rozsah výběru, tím větší je chyba
v odhadu průměru (širší interval spolehlivosti).
3. Nepřímo úměrná zvolené spolehlivosti. Pro vyšší požadovanou spolehlivost odhadu (menší chybu
đ) je větší hodnota kvantilu, takže je širší interval spolehlivosti. Tím se dosáhne vyšší
pravděpodobnosti jevu, že interval spolehlivosti bude obsahovat hodnotu populačního průměru.
Pro prezentaci intervalových odhadů je výhodné použít grafické zobrazení. Příklad takového
znázornění je na obr. 11. V něm jsou bodové a intervalové odhady průměrných BMI u mužů a žen
různých věkových kategorií bez chronické nemoci v ČR. Vodorovnou čarou je zakreslena hodnota
BMI = 25.0, která se považuje za normu. Její překročení se hodnotí jako obezita (další hraniční
hodnoty jsou 30.0 a 35.0, kterými se odliší lehká, střední a těžká obezita).
Pro některé věkové kategorie obsahuje 95% interval spolehlivosti průměrného BMI hodnotu 25.0. Pak
nelze vyloučit, že průměrné BMI všech osob příslušného pohlaví a věku v ČR bez chronické nemoci je
25.0 nebo nižší. Pro tyto věkové skupiny není tedy prokázáno zvýšení průměrné hodnoty BMI (nelze v
průměru očekávat překročení hranice obezity v příslušném základním souboru).
Pozornost si zaslouží šíře intervalů spolehlivosti pro dvě nejstarší věkové kategorie, ve kterých byly
menší rozsahy souborů (směrodatné odchylky se výrazně nelišily). Odhad průměru je méně přesný.
Příklad 8.1.
Ve vzorku 120 mužů vybraných z populace mužů ČR ve věku 35 - 44 let, bez chronické nemoci, byl
výběrový průměr indexu BMI 26.0, výběrová směrodatná odchylka 2.49. Chceme určit interval, který
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s pravděpodobností 0.95 obsahuje hodnotu neznámého populačního průměru BMI mužů dané věkové
skupiny .
Řešení.
S pravděpodobností 0.95 je průměrné BMI celé populace mužů ČR věku 35 - 44 let bez chronické
nemoci obsaženo v rozmezí:
26.0 Ż 1.98 x (2.49/ 120) = 26.0 Ż 0.45.
Hodnota 1.98 = t0.975 je kvantil t - rozdělení pro 119
stupňů volnosti a chybu đ = 0.05.
95% interval spolehlivosti pro průměrný index BMI uvedené populace je <25.5, 26.5>.
S pravděpodobností 0.95 je průměrná hodnota indexu BMI populace mužů ČR, ve věku 35 - 44 let,
obsažena v intervalu <25.5, 26.5>.
Výběrová chyba průměru je s pravděpodobností 0.95 rovna číslu nejvýše 0.5, standardní chyba
průměru 0.23.
Průměrné BMI mužů ČR daného věku je s pravděpodobností 0.95 různé od normy 25.0 pro vymezení
obezity.
Poznámka (gramatická).
V českém textu výraz 95 % čteme: 95 procent a výraz 95% jako: 95 procentní.

8.5. Stanovení požadovaného rozsahu souboru.
Z předepsané velikosti výběrové chyby lze odvodit požadovaný rozsah vzorku, který zajistí odhad
průměru se zadanou nebo menší než zadanou chybou (a s danou spolehlivostí).
Příklad 8.2.
Jaký by měl být rozsah výběru, kdyby průměrný index BMI u mužů bez chronické nemoci ve věku
55 - 64 let měl být se spolehlivostí 0.95 odhadnut tak, aby jeho výběrová chyba byla nejvýše 0.50?
Odhad populační směrodatné odchylky, vypočítaný ze vzorku této populace, je 2.98.
Řešení.
Vychází ze vzorce pro výběrovou chybu D, která je nyní předepsaná. Neznámou je n: n = t2 s2/D2.
Hodnotu kvantilu pro spolehlivost 0.95 odečteme z tabulky při nekonečně stupních volnosti (tedy 1.96)
protože se předpokládá, že žádaný rozsah souboru bude vyšší. Pro směrodatnou odchylku je znám
pouze její odhad z tak zvaného "předvýběru". Pokud by chyběl, je možné převzít literární údaj nebo
předvýběr provést.
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Požadovaný rozsah je n = (1.96 x 2.98/0.5)2 = 136.5 pozorování. Chyby nejvýše 0.50 bude tedy
dosaženo s pravděpodobností 0.95 výběrem alespoň 137 pozorování.
8.6. Standardní chyby dalších charakteristik.
Podobně jako pro průměr lze sestavit intervalové odhady i pro další charakteristiky. Častý je výpočet
intervalového odhadu například pro relativní četnost. Konstrukce intervalů je obdobná: výběrová
chyba se stanoví jako součin kvantilu normálního rozdělení (1.96 pro 95%-ní interval spolehlivosti) a
standardní chyby. Směrodatné odchylky výběrových charakteristik (nazývané také standardní chyby):
Výběrová
charakteristika Standardní chyba Poznámka pro platnost
------------------------------------------------------------aritmetický průměr s/ n viz výše
relativní četnost (p(1-p)/n) p˛ <0.15-0.85> přibl.
a velké výběry
nebo: np(1-p) ż 5
směrodatná odchylka s/ 2n N rozdělení
variační koeficient V ((1+2V2))/ 2n) N rozdělení a n ż 100

8.7. Kontrolní příklady.
1. Pro následujících l0 hodnot tepové frekvence (min-1) vzorku zdravých osob:
90 62 70 66 80 80 90 80 92 62
Spočítejte tyto výběrové charakteristiky:
a) aritmetický průměr, modální hodnotu, medián, první kvartil, třetí kvartil
b) směrodatnou odchylku
c) variační koeficient
d) 95% meze spolehlivosti průměru
2. Pro vzorek měření výšek 6-letých dívek (v cm):
118 116 123 120 120 117 120 119 120 121 118
spočítejte výběrové odhady těchto charakteristik:
a) modus, medián, horní kvartil, dolní kvartil
b) směrodatnou odchylku
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c) variační koeficient
d) 95% meze intervalu spolehlivosti pro populační průměr výšky 6-ti letých dívek.
3. Ve vzorku náhodně vybraných zdravých mužů 20-30 letých byly naměřeny tyto hodnoty
hemoglobinu (mmol/l):
9.1 8.4 10.2 9.7 8.9 9.1 9.4 9.5 9.3 9.5 9.7 10.2
Spočítejte výběrové odhady pro:
a) 25. percentil, 75. percentil, modus, medián
b) aritmetický průměr
c) směrodatnou odchylku
d) variační koeficient
e) Určete rozmezí, ve kterém je s 95% pravděpodobností obsažena průměrná hladina hemoglobinu
celé populace zdravých 20 - 30 letých mužů.
4. Určete interval, ve kterém je s 99% pravděpodobností obsažena skutečná hodnota měřené veličiny,
jestliže opakovaným měřením byly zjištěny tyto hodnoty:
1.1 1.3 0.9 0.8 1.0 0.9 1.2 1.1 1.3 1.0 1.2
5. Při opakovaném měření velikosti červených krvinek ze vzorku krve téhož pacienta byly zjištěny
hodnoty (v Ţm):
6.7 6.5 6.8 6.9 7.4 7.3 6.9 7.1 6.9 7.0 6.9 7.2
Vypočítejte odhady pro tyto charakteristiky měření:
a) 25. percentil, 75. percentil, modus, medián
b) aritmetický průměr
c) směrodatnou odchylku
d) variační koeficient
e) Určete rozmezí, ve kterém je s 99% pravděpodobností obsažena neznámá průměrná velikost
červených krvinek tohoto pacienta.
6. U jedné osoby byl v průběhu 14 dnů opakovaně měřen systolický tlak (STK), vždy ve stejnou denní
dobu a při stejných podmínkách měření. Měření bylo provedeno 7krát, zjištěn průměrný STK 24,3
kPa. Součet čtverců odchylek od průměru byl 6,2O kPa2. Najděte 95 % výběrovou chybu pro
průměrnou hodnotu STK u dané osoby.
7. U dětí ve věku 12 - 15 let byl proveden průzkum zvýšení nákladů na stravu po zdražení potravin. V
souboru 90 náhodně vybraných dívek byly (po analýze obvyklého množství a druhu potravin
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spotřebovaných za měsíc) vypočítány odhady průměrného zvýšení nákladů o 180,- Kč a směrodatné
odchylky nákladů 35,- Kč. V jakém rozmezí lze s pravděpodobností 0.95 obecně očekávat průměrné
zvýšení nákladů v celé populaci dívek v daném věku?
8. U souboru 13 osob vybraných náhodně ze zaměstnanců velkého závodu, kteří více než 5 let
pracovali v provozu, kde převažovaly mechanické práce, bylo pomocí speciálního vyšetření měřeno
tak zvané "neurotické skóre". Byly zjištěny následující hodnoty skóre:
15 12 10 14 12 14 9 14 16 18 14 13 11
Vypočítejte rozmezí, v jakém lze s pravděpodobností 0.95 očekávat průměrnou hodnotu neurotického
skóre celé populace zaměstnanců závodu s podobným charakterem pracovní činnosti prováděné více
než 5 let.
9. Jaký musí být počet pozorování, jestliže chceme s pravděpodobností 0.95 stanovit průměrnou
hodnotu hemoglobinu u novorozenců s chybou nejvýše 1.0 g/l. Populační rozptyl hodnot se odhaduje
hodnotou 46.0 g2/l2.
8.8. Kontrolní otázky.
1. Proč by měl vzorek populace, na kterém se provádí zjišťování, vyhovovat podmínkám
reprezentativnosti?
2. Najděte příklady vzorků, které reprezentativní nejsou.
3. Jaké jsou základní metody získání reprezentativního vzorku?
4. Vysvětlete pojmy: bodový odhad, interval spolehlivosti.
5. Na čem závisí výběrová chyba průměru?
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9. Statistické rozhodování. Testování hypotéz.
Hlavní myšlenky kapitoly:
- rozhodování, založené na zobecnění výsledků zjiště ných ve vzorku
- statistická hypotéza a její ověření (test hypotézy)
- chyby vznikající při testech hypotéz
- test hypotézy o průměru, vztah k intervalu spolehli vosti
- párové soubory, porovnání průměrů párových souborů
9.1 Statistické rozhodování.
V praxi se často řeší problém, zda je možné a jakým způsobem odvodit z výsledků zjištěných na
jednom výběrovém souboru (vzorku) informaci o celé populaci, ze které byl vzorek vybrán. Taková
otázka vzniká vždy, když průběh a konečný výsledek děje, kterého se rozhodnutí týká, závisí na
nahodilých faktorech. Při zobecňování výsledků ze vzorku na populaci dochází k chybě rozhodnutí,
jejíž velikost lze odhadnout pomocí statistických postupů. Jednou z metod, která zobecnění a odhad
chyby umožní, je testování statistických hypotéz.
Příklady problémů, které lze řešit testy hypotéz:
1. Má být doporučen léčebný postup, který má příznivější léčebný efekt než postupy jiné. Jak veliký
by měl být rozdíl v relativních četnostech příznivých výsledků pozorovaných u různých léčebných
postupů, abychom mohli s určitou spolehlivostí tvrdit, že se nejedná pouze o nahodilé kolísání
výsledků v různých skupinách (vzorcích) pacientů? Jestliže nebude mezi postupy prokázán jiný než
nahodilý rozdíl, nelze dávat některé metodě přednost a naopak. Statisticky prokázaný rozdíl je však
pouze jedním z kritérií pro praktické rozhodování. Často je nutné vzít do úvahy také další okolnosti
léčby (například náročnost léčebného postupu pro pacienta, riziko vzniku komplikací, náklady, apod.).
2. Z řady vyšetření provedených na červených krvinkách pacienta se mohou provádět závěry o
průměrných charakteristikách těchto krvinek v celé krvi pacienta a tedy o jeho stavu zdraví a
potřebnosti nebo nepotřebnosti dalšího vyšetření nebo léčby.
3. Ze sledovaného množství toxické látky ve vzorcích umělé hmoty se provedou závěry o její
vhodnosti nebo nevhodnosti například pro výrobu dětské hračky.
4. Při rozhodnutí o nákupu přístroje určité značky bude potřebná analýza očekávané doby jeho poruch
(provedená na přístrojích již instalovaných v jiném zařízení).
Z těchto několika příkladů je zřejmé, že praktické důsledky induktivního rozhodování (které je
založeno na zobecněném výsledku pozorování konkrétního vzorku), mohou zasahovat do oblasti
etické, právní, ekonomické a dalších. Je proto žádoucí aby výsledek zobecnění byl spolehlivý, bylo
možné odhadnout míru spolehlivosti a očekávané riziko chybného rozhodnutí.
Uvedený typ problémů patří mezi statistické rozhodovací postupy. Na rozdíl od subjektivně
vyslovených závěrů, které vycházejí pouze z vlastních pozorování a zkušeností experimentátora a
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nezobecňují, jsou rozhodnutí statistická založena na výběrových zjišťováních a na
pravděpodobnostních metodách zobecňování.
9.2. Statistické hypotézy.
Domněnky, vyslovené na základě pozorování dějů se označují jako hypotézy. Pokud se hypotézy
týkají statistických charakteristik souborů (například aritmetického průměru, rozptylu, relativní
četnosti, korelačního nebo regresního koeficientu) nebo rozdělení pravděpodobností znaku v souboru,
označují se jako statistické hypotézy.
Postup, který umožní rozhodnout o platnosti nebo neplatnosti vyslovených statistických hypotéz se
nazývá test (statistické) hypotézy.
Jednotlivé hypotézy se nejčastěji týkají jednoho nebo dvou souborů a u nich různých charakteristik.
Například pro rozhodnutí:
- zda léčebný postup A má příznivější léčebné výsledky než postup B se budou testovat hypotézy o
podílech příznivých výsledků očekávaných při každém z postupů,
- zda očkované osoby onemocní méně často příslušnou chorobou než osoby neočkované se budou
testovat hypotézy o populačních podílech osob, které onemocní v populaci očkovaných a
neočkovaných,
- zda nekuřák má větší naději, že neonemocní karcinomem plic než kuřák se bude ověřovat hypotéza o
očekávaných podílech kuřáků i nekuřáků, u kterých například během dvaceti let dojde k onemocnění
karcinomem plic,
- zda kouření matek v době těhotenství ovlivňuje nepříznivě porodní hmotnost dětí, se bude ověřovat
hypotéza, že průměrná porodní hmotnost populace dětí, jejichž matky v těhotenství kouřily se liší od
průměrné populační hmotnosti narozených dětí matek nekuřaček.
K rozhodnutí o hypotéze se použijí výsledky pozorování vzorků.
Rovněž domněnky o jevech (samotné hypotézy ) vznikají nejčastěji na základě pozorování
příslušných reálných dějů.
Statistické testy jsou založeny na ověřování (testování) nulové hypotézy.
Nulová hypotéza (H0) předpokládá, že není rozdíl mezi porovnávanými charakteristikami (rozdíl je
nulový). V případě jednoho výběru předpokládá, že není rozdíl mezi charakteristikou populace, ze
které byl vzorek vybrán a uznávanou normou (očekávanou hodnotou).
Jinými slovy H0 předpokládá, že:
- populace, ze kterých byly dva vzorky vybrány se neliší ve svých parametrech (např. průměrech,
směrodatných odchylkách, variačních koeficientech, relativních četnostech)
- populace, ze které byl vybrán vzorek, se neodlišuje v daném parametru od normy
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- rozdíl výběrové charakteristiky od normy je pouze nahodilý, způsobený výběrem.
Někdy nulová hypotéza vyjadřuje opačné tvrzení, než které chce experimentátor dokázat. Domněnky
vzniklé pozorováním jevů se týkají pozorovaných rozdílů, zatímco nulová hypotéza vždy předpokládá,
že rozdíl není.
V protikladu k nulové hypotéze se formuluje hypotéza alternativní (H1). Bude se přijímat v případě,
když se zamítá H0. Hypotéza alternativní může být dvoustranná (ve tvaru "není rovno",) nebo
jednostranná (ve tvaru ostré nerovnosti "<" nebo ">").
Příklad alternativy
dvoustranné: průměr populace, ze které byl vzorek vybrán se liší od normy
jednostranné: průměr populace, ze které byl vzorek vybrán je

větší než norma.

Postup umožňující rozhodnout o tom, která z vyslovených hypotéz platí (zda rozdíly pozorované ve
výběrových souborech jsou pouze nahodilé a způsobené výběrem nebo zda skutečně lze očekávat
rozdíly i v základních souborech) se nazývá testování hypotéz. Jeho výsledkem je zamítnutí nebo
nezamítnutí nulové hypotézy H0.
9.3 Chyby při testování hypotéz.
S testováním hypotéz jsou spojeny dvě chyby. Vznikají proto, že výsledkem testu nulové hypotézy
může být její přijetí nebo zamítnutí, přitom ve skutečnosti H0 buď platí nebo neplatí. Může tedy nastat
jedna ze čtyř situací:
Ve skutečnosti
H0 platí H0 neplatí
Rozhodnutí
(podle testu):
H0 přijmout správné chyba
rozhodnutí II. druhu (ß)
H0 zamítnout chyba správné
(přijmout H1) I. druhu (đ) rozhodnutí
Chyba I. druhu je spojena se zamítnutím nulové hypotézy, která ve skutečnosti platí. Pravděpodobnost
této chyby, tedy nesprávného zamítnutí nulové hypotézy (nesprávného přijetí hypotézy alternativní) se
značí symbolem đ a nazývá se hladina významnosti.
Velikost chyby đ se volí malá, blízká pravděpodobnosti nemožného jevu. Většinou se používá
hodnota 0.05 nebo 0.01. Říká se, že test byl proveden na hladině významnosti đ.
Použijme terminologie z kapitoly o pravděpodobnosti a označme:
H0 - domněnku, že osoba je bez nemoci
H1 - domněnku, že osoba nemoc má.
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Chyba I. druhu je analogická přijetí falešně pozitivního výsledku, zatímco chyba II. druhu přijetí
falešně negativního výsledku. Zvolená hladina významnosti určí pravděpodobnosti obou těchto chyb.
Poznámka.
Vzhledem ke konstrukci testu je chyba nejvýše rovna číslu đ, pokud se rozhodnutí o hypotéze provádí
na základě vyhledání kvantilu v tabulkách. Počítačové programy umožňují chybu spočítat přesně.
Jestliže je zvolena hladina významnosti 0.05 (5 %) znamená to, že v 95 případech ze 100 se zamítla
nulová hypotéza oprávněně. U zbylých nejvýše 5 % případů byla zamítnuta neoprávněně a ve
skutečnosti platí. Se spolehlivostí 95 % nebo větší bylo přijato správné rozhodnutí. Řekneme, že
hypotéza byla zamítnuta na 5% hladině významnosti (přesněji na hladině p Ă 0.05).
Chyba II. druhu je pravděpodobnost nesprávného přijetí nulové hypotézy (nesprávného zamítnutí
alternativní hypotézy), značí se ß.
Analogicky chybě đ znamená, že ze 100 testů, při kterých byla přijata nulová hypotéza, jich 100 ß
procent bylo přijato chybně. S touto chybou je spojen pojem síla testu, která se rovná 1-ß.
Chyba ß většinou není známá a její hodnota při daném testu je závislá mimo jiné na zvoleném đ. Při
snižujícím se đ roste chyba ß. Proto není vhodné volit hladinu významnosti velmi nízkou. Z téhož
důvodu v případě, kdy test nedovolí zamítnout H0, se vysloví neurčitý závěr: nezamítá se H0 na
hladině đ.
Je snaha minimalizovat současně obě chyby a u řady statistických testů lze tuto vlastnost ověřit
analyticky. Pokud je alternativní hypotéza taková, že vyjádří konkrétní hodnotu rozdílu mezi
testovanými charakteristikami (například H1: Ţ1 - Ţ2 = 1.5), lze pro většinu statistických testů jejich
sílu stanovit.
9.4. Testování hypotéz.
Rozhodnutí o hypotéze je založeno na výpočtu testového kritéria a jeho porovnání s tak zvanou
kritickou hodnotou, (nebo výpočtem přesné hladiny významnosti).
Formálně vzato je testové kritérium vzorec, do kterého se dosazují numerické hodnoty charakteristik,
zjištěné ve výběru. Protože výběrové charakteristiky (aritmetický průměr, směrodatná odchylka nebo
relativní četnost) jsou náhodné veličiny (jejich hodnoty závisí na tom, které prvky byly zahrnuty do
výběru), je i hodnota testového kritéria náhodnou veličinou.
Vzorce, definující testové kritérium jsou navrženy tak, že při platnosti nulové hypotézy má testové
kritérium rozdělení pravděpodobností shodné s některým z teoretických modelů. Pro teoretické modely
jsou sestaveny kvantilové tabulky. Jejich pomocí se určí oblasti hodnot, které mají v příslušném
rozdělení malou pravděpodobnost výskytu (oblasti zamítání nulové hypotézy). Porovnáním testového
kritéria s hodnotou z tabulky, neboli kritickou hodnotou, se rozhodne o hypotéze.
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Jestliže vypočítané testové kritérium dosáhlo hodnoty z oblasti zamítání hypotézy, pak jsou možné
úvahy:
a) platí nulová hypotéza a nastal jev, který má malou pravděpodobnost (testové kritérium má hodnotu,
která je při platnosti H0 málo pravděpodobná)
b) neplatí nulová hypotéza. Tento závěr se v praxi přijme jako výsledek testu hypotéz.
Kritická hodnota je hodnota kvantilu a je hraniční pro oblast zamítání nulové hypotézy na zvolené
hladině významnosti. Vyhledá se ve statistických tabulkách.
Kritická hodnota pro jednostranný test na hladině významnosti đ % je stejná, jako 2 đ% hodnota pro
dvoustranný test. Rozhodnutí o tom, že použijeme jednostranný test, by nikdy nemělo být činěno až po
provedení výpočtu základních statistických údajů když známe hodnoty testovaných parametrů. Mělo
by vycházet z podstaty studovaného problému.
Jestliže je:
testové kritérium > kritická hodnota,
zamítne se nulová hypotéza na hladině významnosti đ a přijme hypotéza alternativní.
Nejčastěji používané testy jsou založeny na testových kritériích, která mají Studentovo (t),
Snedecorovo (F), chí - kvadrát (ő2) nebo normální rozdělení. Tato rozdělení (kromě normálního) mají
za parametry tak zvané stupně volnosti (st. v., d. f., nebo df, z anglického degrees of freedom), které
jsou odvozeny zejména z rozsahu výběru. Jsou nutné pro vyhledání vhodného kvantilu v tabulkách.
Studentovo rozdělení se někdy označuje jako rozdělení malých vzorků. Při výběru o rozsahu nad 60
prvků jej lze již aproximovat normálním rozdělením.
U počítačových statistických programů se rozhodnutí většinou provádí na základě pravděpodobnosti p
(probability level), jakou má hodnota testového kritéria (nebo hodnota větší) v příslušném teoretickém
modelu. Nulová hypotéza se zamítá, jestliže hladina významnosti vypočítaná programem je menší, než
zvolené đ, tj. zpravidla menší než 0.05.
Shrnutí postupu při testu hypotézy:
1. Formulace nulové a alternativní hypotézy.
2. Volba hladiny významnosti đ.
3. Výpočet testového kritéria.
4. Porovnání, dle způsobu výpočtu (Klasický, ev. Počítačem):
- testového kritéria s kritickou hodnotou nalezenou v tabulkách (Kl) nebo
- přesné pravděpodobnosti dosažení hodnoty testového kritéria nebo větší, kdyby platila nulová
hypotéza a zvolené hladiny významnosti (Po).
5. Zamítnutí nulové hypotézy, když:
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- testové kritérium je větší než kritická hodnota (Kl)
- vypočítaná pravděpodobnost je menší než zvolená hladina významnosti (Po).
V opačných případech se nulová hypotéza nezamítá.
I když vysoká hodnota testového kritéria poskytuje určitý důkaz proti nulové hypotéze je třeba si
uvědomit, že nízká hodnota nesvědčí v její prospěch. Pouze se nepodařilo nalézt přesvědčivý důkaz o
její neplatnosti. Použijeme - li obdoby se soudnictvím, připomíná nulová hypotéza presumpci neviny.
Vysoká hodnota testového kritéria ("statistická významnost") se rovná výroku vinen, zatímco nízká
spíše svědčí o nevině. Je ekvivalentní výroku "vina neprokázána" (osvobozen pro nedostatek důkazů),
než nevinen.
9.5. Jednovýběrový test hypotézy o průměru.
Tento test má význam pro ověření, zda výběrový soubor (vzorek) byl vybrán z populace s očekávanou
průměrnou hodnotou (rovnající se například normě) nebo z populace s jiným průměrem. Testuje se
hypotéza, že odchylka výběrového průměru od normy je pouze nahodilá (způsobená výběrem).
Alternativní hypotéza předpokládá, že výběr byl pořízen z populace s jiným průměrem než je norma.
Na podobné úlohy je možné kromě testu hypotéz odpovědět i posouzením, zda je hypotetická hodnota
(norma) obsažena v intervalu spolehlivosti výběrového průměru. Pokud interval spolehlivosti průměru
normu neobsahuje, musel být vzorek s velkou pravděpodobností vybrán z populace s jiným průměrem
než norma.
Na obr. 11, o kterém byla zmínka již dříve, jsou výběrové průměry a jejich intervaly spolehlivosti
(které pravděpodobně obsahují neznámé populační průměry) hodnot indexu BMI mužů a žen různých
věkových kategorií české populace. Jedná se o osoby, u kterých nebyla zjištěna chronická nemoc. U
každého vzorku je zapsán i rozsah výběru. Lze sledovat šíři intervalu spolehlivosti při měnícím se
rozsahu, směrodatné odchylky se výrazně nelišily. Čarou je označena hraniční hodnota indexu 25.0 pro
obezitu. Hodnoty nižší jsou v normě, vyšší jsou považovány za některý ze stupňů obezity.
Vzorky mužů i žen bez chronické nemoci 15 - 24 letých byly s velkou pravděpodobností vybrány z
populace, jejíž průměrné BMI hranice obezity nedosahuje. Horní meze jejich intervalů spolehlivosti
jsou totiž menší než 25.0. U mužů 25 - 34 letých nelze vyloučit, že vzorek je vybrán z populace s
průměrným BMI 25.0. Vzorky žen i mužů 55 - 64 letých byly vybrány ze základních souborů, jejichž
průměry jsou s velkou pravděpodobností vyšší než 25.0.
Postup testu hypotézy o průměru.
Uvažujme prostý náhodný výběr o rozsahu n, prvků navzájem nezávislých, z definované populace. U
nich byl měřen kvantitativní znak s přibližně normálním rozdělením v populaci. _
Průměr x naměřených hodnot odhaduje neznámý populační průměr Ţ, směrodatná odchylka s je
odhad neznámé (populační) směrodatné odchylky ź. Má se ověřit hypotéza, že vzorek byl vybraný z
populace s populačním průměrem Ţ0.
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Popis postupu.
1. Testuje se hypotéza:
H 0 : Ţ = Ţ0
proti alternativě H1: Ţ = = Ţ0 (dvoustranná alternativa)
2. Zvolí se hladina významnosti, například đ = 0.05.
3. Test je založen na výpočtu testového kritéria
_
x - Ţ0
t = ---------,
s/ n
které má při platnosti nulové hypotézy Studentovo (t) rozdělení pro (n - 1) stupňů volnosti.
4. Porovná se testové kritérium s kritickou hodnotou t0.975 tj. s kvantilem (1 - đ/2), pro dané đ a (n 1) stupňů volnosti (viz tabulka kritických hodnot t - rozdělení).
5. Při vztahu: testové kritérium > kritická hodnota, se zamítá nulová hypotéza H0 a přijímá hypotéza
alternativní H1 na hladině významnosti đ. V opačném případě se hypotéza nezamítá (slabší výrok je z
důvodu neznámé velikosti chyby II.druhu, která by mohla vzniknout přijetím H0). Tento test chybu
II. druhu při dané hladině významnosti minimalizuje.
Příklad 9.1.
Použijeme data příkladu 4.1. z měření znečištění ovzduší. _
Rozsah výběru byl n = 57, průměr x = 36.6, s = 15.44.
Dlouhodobá průměrná hodnota znečištění v této oblasti byla 50.0. Proto vzniká otázka, zda zjištěná
nižší průměrná hodnota je pouze nahodilá (v rámci nahodilého kolísání), nebo zda vzorek v daném
období byl vybrán z populace s odlišným průměrem od dlouhodobého (v praxi: došlo k významné
změně průměrného znečištění).
Testové kritérium: t = 36.6 - 50.0 /2.045 = 6.5
t0.975 = 2 (pro 59 stupňů volnosti), proto se zamítne nulová hypotéza a přijme hypotéza alternativní.
Je prokázáno, že výběrový průměr se liší statisticky významně od hypotetické hodnoty a vzorek je z
populace s jiným průměrem než 50.0. Toto tvrzení je správné s pravděpodobností 0.95 (test byl
proveden na hladině 0.05) a s pravděpodobností 0.05 nesprávné.
Při použití počítačových programů se počítá přesná hodnota pravděpodobnosti. Je to pravděpodobnost
jevu, že v teoretickém rozdělení (zde t - rozdělení), kterým se řídí testové kritérium při platnosti H0,
můžeme dostat právě tuto hodnotu kriteria spočítanou z výběru (zde 6.5 nebo hodnotu větší). Pokud
vypočítaná hodnota pravděpodobnosti překročí zvolenou hladinu významnosti, hypotéza H0 se
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nezamítá, protože taková hodnota kritéria je "dost pravděpodobná". Jestliže je vypočítaná hladina nižší,
zamítá se H0, protože taková hodnota kritéria je při platnosti nulové hypotézy málo pravděpodobná.
Příklad 9.2.
Na 49 červených krvinkách ze vzorku krve jednoho pacienta byly naměřeny tyto velikosti krvinek (v
Ţm):
Velikost:
6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
Počet pozorování:
2247687501232
Má se zjistit (na hladině 0.05), zda u tohoto pacienta lze považovat velikost červené krvinky za
normální (průměr 7.2), nebo zda se průměrná hodnota u pacienta odchyluje od normy.
Výsledky z programu SOLO:
Mean - Average 7.12 (průměr)
(95% meze spolehlivosti průměru:
Lower 95% c.i.limit 7.03 dolní
Upper 95% c.i.limit 7.21 horní)
Standard deviation .3131 (směrodatná odchylka)
Std.error of mean 4.473E-02 (standardní chyba průměru,
čti:4.473 x 10-2)
T-value for mean=7.2 -1.73 (testové kritérium t - rozděl.)
T prob level 0.0894 (hladina významnosti)
Označme Ţ neznámou průměrnou velikost krvinky u pacienta, která je odhadnuta průměrem 7.1.
Odchyluje se Ţ od hodnoty 7.2 (normy) pouze nahodile, nebo je vzorek odebrán od osoby s jinou
průměrnou velikostí krvinky než 7.2? Body 1. a 2. postupu v příkladu 9.1 ponecháme, bod 3. je
spočten programem.
Bod 4.:Výsledek testu hypotézy H0: Ţ = 7.2
proti H1: Ţ = = 7.2 je tento:
Pravděpodobnost 0.0894 > 0.05, proto se nezamítá nulová hypotéza. Nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl mezi průměrnou velikostí krvinky u dané osoby a normou, na hladině 0.0894.
Z rozmezí hodnot 95% intervalu spolehlivosti průměru plyne, že s pravděpodobností 0.95 je neznámá
průměrná velikost červené krvinky tohoto pacienta obsažena v rozmezí 7.03 - 7.21. Protože v tomto
rozmezí je i hypotetická hodnota 7.2, nelze rozdíl očekávat.
9.6. Párový t-test.
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Jednovýběrový test o průměru se použije i pro porovnání průměrů ze dvou závislých vzorků ve
kterých pozorování tvoří páry, tak zvaných párových souborů. Nazývá se pak párový t - test. Párové
soubory vzniknou například při opakovaném měření veličiny na stejných jedincích v průběhu času
nebo po změněných podmínkách (před a po podání léku).
Postup výpočtu párového t - testu:
1. Vypočítá se velikost změny měřené veličiny u každého prvku souboru, jejich průměr a směrodatná
odchylka. Znaménko změny je bráno v úvahu.
2. Provede se test hypotézy, že soubor je vybrán z populace s průměrnou změnou rovnou 0. Nulový
průměrný rozdíl znamená pouze nahodilé změny hodnot měřené veličiny. Jestliže je průměrný rozdíl
významně nenulový, lze nenulovou změnu vysvětlit změněnými podmínkami měření.
Příklad 9.3.
V souboru 10 zdravých osob byl s jejich souhlasem studován vliv léku na změnu tepové frekvence
(TF), měřené v klidu. Na hladině 0.05 se bude testovat hypotéza, že podání léku nemá vliv na změnu
TF.
Počty tepů/min. byly:
Před podáním: 68 65 76 70 79 69 77 80 70 72
Po podání : 69 69 79 69 83 69 80 83 70 73
Změna TF: : 1 4 3 -1 4 0 3 3 0 1
Bude se počítat jen se změnou TF, tj. rozdílem TF před a po podání léku. Průměrná změna je 1.8 (bere
se do úvahy i znaménko změny), směrodatná odchylka změn s = 1.814, standardní chyba průměrné
změny je (1.814/ 10) = 0.574, n = 10.
Testové kritérium pro test hypotézy, že průměrná změna je nulová: t = 1.8 -0 /0.574 = 3.1.
Kritická hodnota pro hladinu významnosti 0.05 a 9 stupňů volnosti je 2.8 (z tabulky kvantilů t rozdělení).
Protože je:
testové kritérium = 3.1 > 2.8 = kritická hodnota,
zamítá se nulová hypotéza.
Na hladině 0.05 je prokázána statisticky významně nenulová změna tepové frekvence. Soubor byl
vybrán z populace s nenulovou průměrnou změnou. Vliv léku na změnu tepové frekvence je průkazný.
9.7 Kontrolní příklady.
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1. Průměrná hmotnost dívek narozených v regionu byla podle dlouhodobých sledování 3100 g. Ve
vzorku 120 dívek, které se narodily matkám jež v průběhu těhotenství kouřily, byla průměrná hmotnost
2900 g a směrodatná odchylka 360 g.
a) Je nižší průměrná hmotnost ve vzorku dívek které se narodily kuřačkám pouze nahodilá (způsobená
výběrem), nebo lze očekávat nižší porodní hmotnost v celé populaci dívek, které se rodí kuřačkám?
b) Jaký by měl být minimální rozsah výběrového souboru, aby průměrná hmotnost populace dívek
narozených kuřačkám byla s pravděpodobností 0.95 odhadnuta s chybou nejvýše
60 g?
2. Ve vzorku o rozsahu 83, náhodně vybraném z populace mužů bez chronické nemoci ve věku 45 54 let v české republice, byl zjištěn průměrný index BMI 25.9 a směrodatná odchylka 3.0.
a) Vypočítejte rozmezí, ve kterém je s pravděpodobností 0.95 obsažena průměrná hodnota indexu
BMI populace, ze které byl vzorek vybrán. Jaká výběrová chyba odhadu průměru?
b) Testujte na hladině 0.95 hypotézu, že vzorek byl vybrán z populace s průměrným BMI 25.0.
Vyslovte závěr o platnosti nulové hypotézy.
c) Spočítejte rozsah vzorku, který by s pravděpodobností 0.95 umožnil stanovit odhad průměrného
BMI s chybou menší nebo rovnou hodnotě 0.5.
3. V souboru 9 nemocných osob se stejnou diagnózou byla ověřována účinnost rehabilitační léčby.
Hodnocení stavu se provedlo před a po ukončení léčby standardním dotazníkem, jehož vyšší dosažené
skóre znamená větší stupeň postižení. Zjištěné hodnoty byly:
Osoba: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Skóre
před léčbou: 52 60 47 55 62 59 50
po léčbě : 45 55 43 50 55 55 50
a) Vypočítejte odhad bodový a intervalový (s pravděpodobností 0.95) pro průměrnou změnu skóre
stavu.
b) Testujte hypotézu, že průměrná změna je statisticky významně odlišná od nuly (tj. že léčba vedla ke
zlepšení stavu).
4. Nemocnice má kupovat nové zařízení. Je požadavek, aby zařízení nebylo vyřazeno z provozu
poruchami delšími, než v průměru 15 min. za den. Nemocniční manažer navštívil nemocnici, kde toto
zařízení je v provozu a ze záznamů zjistil, že ve 40 náhodně vybraných dnech byla průměrná doba
poruchy 17.5 min., směrodatná odchylka 3.0 min. Odpovídá spolehlivost zařízení potřebám
nemocnice?
5. V náhodně vybraném vzorku 25 dětí 12 letých, které žijí v rodinách s příjmem pod hranicí
životního minima, byla provedena analýza jejich stravy. Ve vzorku byl průměrný příjem vápníku 950
mg, rozptyl denního příjmu byl 12100 mg. Vypočítejte testové kritérium pro test hypotézy, že vzorek
byl vybrán z populace, ve které je průměrný denní příjem vápníku roven doporučené hodnotě pro tento
věk, tj. 1000 mg. Najděte kritickou hodnotu a porovnejte, formulujte závěr.
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6. Dvě metody pro stanovení celkového cholesterolu v krevním séru se porovnávaly tak, že měření
byla provedena oběma metodami na paralelních vzorcích odebraných ve stejnou dobu od stejných
pacientů. Celkem bylo vyšetřeno 10 dvojic vzorků (hodnoty v mmol/l):
Metoda 1: 4.6 4.8 5.2 5.2 6.5 7.5 6.5 7.5 6.9 6.6
Metoda 2: 4.7 4.9 5.7 5.5 6.3 7.7 6.3 7.7 7.3 7.2
Vyslovte a ověřte hypotézu o shodě obou metod měření.
7. U zdravých novorozenců se udává průměrná hodnota hemoglobinu 180 g/l. V souboru 30
novorozenců, kteří se narodili matkám, které na začátku těhotenství pracovaly s určitou chemikálií,
byla zjištěna průměrná hodnota hemoglobinu 177 g/l, součet čtverců odchylek od průměru byl 1360.
a) Vypočítejte testové kritérium pro test hypotézy, že vzorek novorozenců byl vybrán z populace, ve
které je průměrná hodnota hemoglobinu 180 g/l proti alternativě, že vzorek byl vybrán z populace s
jiným průměrem.
b) Najděte kritickou hodnotu pro test významnosti na hladině 0,05 a rozhodněte o hypotéze.
c) Jaký praktický význam může mít zjištěný výsledek?

9.8. Kontrolní otázky.
1. Vysvětlete význam statistických rozhodovacích postupů.
2. Jaký je rozdíl mezi obecnou a statistickou hypotézou?
3. Jak je formulována nulová a alternativní hypotéza?
4. Vysvětlete vznik chyb při testování hypotéz.
5. Vysvětlete pojem hladiny významnosti.
6. Jaký je obecný postup testování hypotéz?
7. Jaké závěry mohou plynout z testu hypotéz?
8. Kdy má použití jednovýběrový test hypotézy o průměru?
9. Jak jsou vymezeny párové vzorky?
10. Vysvětlete podstatu testu hypotézy o shodě průměrů párových souborů.
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10. Korelační a regresní analýza.
Hlavní myšlenky kapitoly:
- sledování vztahu mezi dvěma veličinami
- měření síly statistické závislosti
- vlastnosti korelačního koeficientu
- výpočet a vlastnosti regresní přímky
- predikce hodnot
- koeficient determinace
10.1. Význam a základní pojmy.
Korelační a regresní analýza se týká sledování vztahu mezi dvěma nebo více kvantitativními
veličinami, měřenými na stejných jednotkách souboru. Na vztah mezi veličinami a typ jeho funkčního
vyjádření se usuzuje z bodového grafu. Veličina nezávisle proměnná x se zakresluje na vodorovnou
osu, závisle proměnná y na svislou osu. Pokud mezi veličinami není vazba nebo je slabá, nelze při
změnách jedné veličiny pozorovat typické změny druhé veličiny. Jestliže vazba je zřejmá, pak její
funkční vyjádření umožní predikovat (stanovit očekávanou) hodnotu závisle proměnné ze známé
hodnoty nezávisle proměnné veličiny. U některých veličin někdy není možné určit, která je nezávislá
(např. výška a hmotnost). Pak je možné studovat oba vztahy.
Cílem korelační a regresní analýzy je:
- určení síly vztahu mezi veličinami - korelační analýza,
- výpočet parametrů rovnice, která umožní odhadnout z hodnoty nezávisle proměnné x (nemusí být
náhodná) očekávanou hodnotu závisle proměnné náhodné veličiny y - regresní analýza.
10.2. Regresní analýza.
Je nutné rozlišit závislost funkční a statistickou:
Závislost funkční y = f(x) (y je funkcí x) je taková, při které každé hodnotě x odpovídá jediná hodnota
y podle vztahu y = f(x). Příklady: rychlost pohybu rovnoměrně zrychleného je funkcí času a je dána
rovnicí v = f(t), hustota je lineární funkcí koncentrace.
Závislost statistická je v biologii častější než funkční. Lze pozorovat změny y při změnách x, hodnota
závisle proměnné však není určena jednoznačně. K jedné hodnotě nezávisle proměnné x lze naměřit
různé hodnoty y. Funkční vyjádření vztahu mezi proměnnými slouží jako model, kterým se odhaduje
průměrná (očekávaná) změna y při změněném x.
Na obr. 12. je bodový graf pro sledování změny (snížení) tepové frekvence za určitou dobu po podání
léku. Křížky vyznačují jednotlivá pozorování. Z grafu je zřejmá souvislost mezi množstvím léku a
velikostí změny, která není funkční, ale statistická. Lineární model (plná čára) dobře přiléhá k
jednotlivým pozorováním.
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Například u dětí se s věkem mění výška a lze proto říci, že výška je závislá na věku. Děti stejného
věku však nemají stejné výšky (v důsledku různé genetické výbavy, způsobu a kvalitě výživy,
prodělaných onemocněních a vlivu dalších faktorů), ale jejich výšky jsou soustředěny kolem
některé hodnoty. Závislost výšky na věku lze modelově popsat rovnicí:
výška = f(věk) + ˛,
kde ˛ představuje působení ostatních (nehodnocených) faktorů, které výšku ovlivňují. Tvar nebo
parametry funkce f nebudou zřejmě stejné pro celý dětský věk.
Z výsledků fyzikálních měření se provádějí odhady parametrů rovnic popisujících funkční závislost
mezi fyzikálními veličinami (např. hustotou a koncentrací). Experimentální měření jsou zatížena
chybami a proto nebudou naměřené hodnoty odpovídat funkčnímu vztahu přesně, ale jen přibližně.
Odhady parametrů se provedou metodou regrese.
Model, použitý k vyjádření závislosti y na x se nazývá regresní model.
Jednoduchá regrese - hodnota závisle proměnné se odhaduje pomocí jedné nezávisle proměnné.
Vícenásobná regrese sleduje současný vliv několika nezávislých proměnných na závisle proměnnou
veličinu.
V této kapitole budeme předpokládat, že vztah mezi veličinami je lineární (někdy lze linearity
dosáhnout transformací veličin) a že nezávisle proměnná je jediná. Mluvíme pak o jednoduché lineární
regresi.
Kdyby vztah mezi y a x byl funkční a lineární, pak by všechny dvojice měření
(xi, yi), i = 1, 2, ..., n, ležely na přímce y = ßx + đ. Ve skutečnosti jsou naměřené hodnoty, zobrazené
jednotlivými body v grafu, rozptýleny kolem přímky (v důsledku chyb měření, biologické variability
veličin nebo skutečnosti, že vztah není funkční) a závislost je možné popsat přímkou až na chyby ˛i:
yi = ßxi + đ + ˛i
Parametry a, b regresní přímky, které jsou výběrovými odhady neznámých parametrů đ, Đ, se počítají
metodou nejmenších čtverců (MNČ). Body na přímce se nazývají teoretické (predikované) hodnoty a
budeme je značit yi*. Parametr b určuje směrnici přímky, a je hodnota na ose y při x = 0.
Empirický lineární regresní model pak lze psát ve tvaru:
yi* = bxi + a .
Kritérium optimality (přiléhavosti) sestrojené přímky k naměřeným hodnotám v metodě nejmenších
čtverců:
Součet druhých mocnin reziduí je minimální. Reziduum je rozdíl mezi hodnotou naměřenou a
predikovanou.
Symbolicky zapsáno, minimalizuje se výraz S:
S = (yi - yi*) , po dosazení za yi*:
S = (yi - bxi - a) .
Veličina S nabývá minimální hodnoty, jestliže její parciální derivace podle a, b se rovnají nule:
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S S
=0

=0

a b Řešením těchto rovnic se získají odhady obou parametrů:
xiyi - (1/n)( xi)( yi)
b=
xi2 - (1/n)( xi)2
_

_

a = y - bx
__
Poznámka: z poslední rovnice je zřejmé, že bod (x, y), jehož souřadnicemi jsou aritmetické průměry
hodnot xi, yi, leží na regresní přímce.
Parametr b se nazývá regresní koeficient. Je to směrnice regresní přímky. Jeho hodnota udává, o kolik
se změní závisle proměnná veličina, zvětší-li se hodnota nezávisle proměnné o jednotku.
Kladnou hodnotu regresního koeficientu dostáváme tehdy, jestliže se zvyšováním hodnot nezávisle
proměnné rostou hodnoty závisle proměnné. Regresní koeficient je záporný, jestliže se zvyšováním
hodnot nezávisle proměnné klesá závisle proměnná. Nulový regresní koeficient (přímka rovnoběžná s
vodorovnou osou) znamená, že změna nezávisle proměnné nemá za následek změnu druhé veličiny
(y = konst).
Příklad 10.1.
U 18 zdravých osob stejného pohlaví a věku se zjišťovalo, zda různé podané množství určité látky
ovlivňuje tepovou frekvenci. Následující dvojice měření uvádí množství podané látky v mg
(přepočítané na 100 kg hmotnosti) a pozorovanou změnu tepové frekvence (min-1) za určitou dobu po
podání:
xyxyxyxyxyxy
1.5 -12 1.7 -14 2.0 -15 2.0 -15 2.0 -15 1.9 -15
1.4 -13 1.6 -14 2.2 -16 2.0 -14 2.4 -17 1.2 -11
1.5 -13 1.8 -14 2.3 -17 2.1 -15 2.5 -15 2.0 -15
Bodový graf je na obr. 12. se zakresleným teoretickým lineárním regresním modelem. Parametry
modelu byly vypočítány činností R programu SOLO. Z výstupní sestavy uvádíme v tab. 10.1. pouze
vybrané údaje.
Tabulka 10.1.
Multiple Regression Report
Dependent Variable: TF
Independent Parameter Stndized Standard t-value Prob. Simple
Variable Estimate Estimate Error (b=0) Level R-Sqr
Intercept -7.089946 0.0000 .9316828 -7.61 0.000
DAVKA -3.88214 -0.8950 .4838143 -8.02 0.000 0.8010
Odhad absolutního členu regresní rovnice (intercept) je a = -7.09, odhad regresního koeficientu b = 3.88. Očekávané snížení tepové frekvence v závislosti na dávce lze pro každé pozorování i popsat
regresní přímkou:
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TFi* = -7.09 - 3.88 . DAVKAi
Tento model popisuje vztah mezi oběma veličinami pouze v rozmezí pozorovaných hodnot dávky.
- # - Konec 1. části příkladu.

Shoda pozorovaných hodnot s teoretickým modelem se posuzuje čtvercem residua, pro celý soubor
pozorování jejich součtem. Hodnota s y.x, nazývaná nejlepší nestranný odhad reziduálního rozptylu, se
vypočítá takto:
(yi- yi*)

S
s y.x =

=

(n - 2)

(n - 2)

Z reziduálního rozptylu je odvozený koeficient determinace:
s y.x
r = (1 -

) . 100

sy
který udává procento, jakým je rozptyl hodnot y vysvětlen změnami hodnot nezávisle proměnné x (je
to procento rozptylu vysvětlené regresí). Zbylé procento do 100% rozptylu hodnot y není závislé na
hodnotách x (změny jsou způsobeny jinými, nesledovanými vlivy).
Příklad 10.1. - část 2.
Pro první měření (dávka = 1.5) byla pozorována změna TF = -12. Predikovaná (teoretická, očekávaná)
změna podle modelu je: TFi* = -7.09 - 3.88 . 1.5 = -12.91, proto:
residuum = -12 - (-12.91) = 0.91.
Pro několik prvých pozorování hodnoty residua (výstup z programu SOLO):
Residual Analysis
Row Actual Predicted Residual
Řádek Skutečná Predikovaná Residuum
Y Value
Hodnota
1 -12 -12.91316 .9131556
2 -13 -12.52494 -.4750586
3 -13 -12.91316 -.868E-01
4 -14 -13.68958 -.3104162
5 -14 -13.30137 -.6986303
K posouzení kvality modelu se používá residuální rozptyl a koeficient determinace, které lze nalézt ve
výsledcích z tak zvané analýzy rozptylu:
Analysis of Variance Report (Výsledky analýzy rozptylu)
Source df Sums of Mean Square
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Squares
Constant 1 3755.556 3755.556
Model 1 32.3943 32.3943 (Rozptyl vysvětlený regresí)
Error 16 8.050142 .5031339 (Reziduální rozptyl s y.x )
Total 17 40.44444 2.379085
Poznámka:
Reziduální Součet Čtverců S = 8.05014. Celkový SČ je
rozložen na SČ vysvětlený
modelem a chybu (residuum),
df jsou stupně volnosti
Root Mean Square Error .7093193 ( sy.x )
Mean of Dependent Variable -14.444 (Průměr závisle proměnné)
R Squared 0.8010 (Koeficient determinace)
Koeficient determinace (v programech SOLO není uváděn v procentech) informuje, že 80 %
celkového rozptylu hodnot závisle proměnné, tedy změny tepové frekvence, je vysvětleno různými
dávkami léku. Zbylých 20 % připadá na změny způsobené nesledovanými vlivy.
Pro úplnost popisu dat uvádíme také výběrový průměr a směrodatnou odchylku obou veličin:
Descriptive Statistics
Column Mean Standard Deviation
DAVKA 1.894444 .3555811
TF -14.44444 1.542428
- # - Konec 2. části příkladu.

10.3 Použití regresního modelu a jeho omezení.
1. V předchozí části se vycházelo z předpokladu, že mezi dvěma veličinami existuje lineární závislost.
Použitím MNČ byly nalezeny parametry takové přímky, která se nejvíce přiblíží naměřeným bodům. V
některých situacích nemusí být předpoklad o linearitě vztahu dvou veličin oprávněný. Vhodnost
použitého regresního modelu se ověřuje speciálními postupy a přibližně ji lze posoudit z grafického
vyjádření, z residuálního rozptylu a koeficientu determinace.
2. Koeficienty regresní přímky se většinou stanoví na výběrových souborech a jsou to bodové odhady
neznámých parametrů regresní rovnice v základním souboru. Jsou zatíženy výběrovou chybou. Tuto
chybu je možné odhadovat, určit intervaly spolehlivosti parametrů a testovat o nich hypotézy. Důležitý
je například test hypotézy, zda v základním souboru má regresní koeficient nulovou hodnotu nebo
nikoliv (ověření, zda regresní koeficient spočítaný na vzorku se odlišuje od nuly pouze nahodile).
Jestliže výběrový regresní koeficient není statisticky významně nenulový, pak nelze vyloučit, že v
základním souboru má změna závisle proměnné o jednotku za následek nulovou změnu hodnot závisle
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proměnné. Výběrový regresní koeficient může být různý od nuly pouze v důsledku výběrové chyby.
Jiná hypotéza může ověřovat shodu nebo neshodu dvou regresních koeficientů.
3. Spolehlivý model (který popisuje skutečný typ závislosti), pro který jsou známé výběrové chyby
jeho parametrů, má použití pro predikci závisle proměnné ze známé hodnoty nezávisle proměnné. To
má význam, když závisle proměnná:
- je velmi obtížně měřitelná,
- je měřitelná pouze s vysokými náklady,
- její zjišťování pacienta příliš zatíží nebo výsledek měření není možné stanovit okamžitě, ale je
potřebný pro rozhodování
- již měřena být nemůže. Jestliže je známá funkce, podle jaké se mění množství sledované látky v krvi
v závislosti na čase, potom ze změřeného množství látky v určité době se může zpětně odhadnout
množství látky v době důležité události (nehody, úrazu apod).
Pro spolehlivost predikce je důležité, aby byla prováděna přibližně pro stejný interval hodnot
nezávisle proměnné, pro jaký byl model odvozen.
Pro predikci hodnoty y do budoucnosti nemusí regresní model sestavený z historických dat
vyhovovat.
4. Z fyzikální podstaty vyrovnávání výsledků některých měření vyplývá, že mezi veličinami je vztah
přímé úměry:
y = bx,
že tedy přímka prochází počátkem soustavy souřadné. Pak se odhad regresního koeficientu zjednoduší
na tvar:
b = ( xiyi)/( xi )
5. V některých případech se regresní přímka používá pro stanovení neznámé hodnoty nezávisle
proměnné veličiny z naměřené hodnoty závisle proměnné. Pro naměřenou hodnotu yk se příslušná
hodnota xk určí ze vztahu:
xk = (yk - a)/b .
Toto využití regrese se také nazývá lineární kalibrace.

10.4. Korelační analýza.
Mírou síly lineárního vztahu mezi dvěma proměnnými je korelační koeficient. Empirický (výběrový)
korelační koeficient se označuje symbolem r a spočítá se podle vzorce:
__
(xi - x)(yi - y)

86

r=
__
(xi - x)

(yi - y)

Na rozdíl od regresní analýzy není v korelační analýze důležité, zda je nebo není některá veličina
označena jako nezávislá.
Správná interpretace r předpokládá, že obě proměnné x i y jsou náhodné veličiny a mají dvojrozměrné
normální rozdělení (pro každou hodnotu jedné proměnné mají hodnoty druhé proměnné normální
rozdělení). Potom nulový korelační koeficient znamená, že veličiny jsou nezávislé. Pokud není splněn
tento předpoklad tzv. dvojrozměrné normality, pak z nulové hodnoty r pouze plyne, že veličiny jsou
nekorelované (nikoliv, že jsou nezávislé).
Čím těsnější je vztah mezi oběma veličinami, tím více se absolutní hodnota koeficientu r blíží k 1.
Záporné hodnoty koeficientu vyjadřují nepřímou korelaci, kladné hodnoty korelaci přímou (se
zvyšováním hodnot jedné proměnné se zvyšují i hodnoty druhé proměnné).
Korelační koeficient je možné počítat nepřímo, jako druhou odmocninu z koeficientu determinace r2.
Jeho znaménko je shodné se znaménkem regresního koeficientu.
Je-li těsnost vztahu mezi proměnnými veličinami dostatečně silná (přibližně r ż 0.5) a vztah mezi
veličinami je lineární, pak je užitečné doplnit korelační analýzu analýzou regresní.
Ke slovnímu vyjádření síly vztahu mezi proměnnými se podle absolutní hodnoty koeficientu korelace
(je-li statisticky významně nenulový) používají zhruba tyto hranice: 0.1 - 0.3 korelace: slabá,
0.4 - 0.6 střední,
0.7 - 0.8 silná,
nad 0.9 velmi silná.

10.5. Význam grafického zobrazení.
Doplnění numerického vyjádření výsledků grafickým zobrazením není užitečné jenom k získání
přehledných informací o souboru. V regresní a korelační analýze je nezbytné, protože numerické
charakteristiky nejsou při hledání vztahu mezi veličinami dostačující. Použití pouze číselných
charakteristik může mít za následek buď opomenutí některých důležitých zákonitostí, nebo dokonce
může vést k mylným závěrům.
Přednost bodového grafu je zejména v tom, že zobrazuje celý soubor pozorování a umožňuje
nahlédnout, jaký je skutečně vztah mezi veličinami. To dokumentuje obr. 13. ze kterého plyne, že
korelační koeficient samotný není dostačující informací. Jeho hodnota je pro všechny grafy na obrázku
rovna číslu 0.7, ačkoliv typ vztahu je podstatně odlišný.
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Obrázek a) znázorňuje dvě veličiny, mezi nimiž není vztah. Jediná odlehlá hodnota však ovlivnila
hodnotu r, takže korelační koeficient nesprávně naznačuje, že veličiny jsou korelovány. Naopak na
obrázku b) jsou veličiny, mezi kterými je silná lineární závislost, odlehlá hodnota však snížila hodnotu
r. Tvar grafu d) svědčí o nelineární regresi, to však z hodnoty r není možné zjistit.
Číselné hodnoty k obrázku uvádíme v tabulce 10.2.
Tab.10.2. Hodnoty veličin shodně korelovaných,
mezi nimiž je různý typ závislosti.
a) b) c) d)
xyxyxyxyxy
---------------------------------------------------------1.1 1.5 1.6 1.5 1.2 1 1.2 1.3 1.2 2.6
1.2 1.9 1.6 2.2 1.5 1.6 1.3 1.2 1.5 1.6
1.3 2 1.6 2.5 1.8 1.9 1.8 1.4 1.8 1.2
1.2 2.1 1.7 1.1 2.2 2.2 1.9 2.0 2.1 1.0
1.2 2.2 1.7 1.9 2.5 2.5 2.2 1.7 2.4 1.1
1.4 2.5 1.9 1.8 3.0 3.0 2.2 2.4 2.8 1.2
1.4 2.1 1.9 2.3 3.5 3.5 3.0 3.0 3.1 1.4
1.5 1.2 2.0 2.0 3.8 1.0 3.1 1.9 3.4 1.8
1.5 1.7 2.1 1.3 4.8 4.8 3.3 3.6 3.9 2.3
1.5 2.1 2.2 1.7 3.4 2.0 4.1 3.0
1.5 2.5 4.7 4.7 4.0 2.0 4.4 4.0
4.1 4.0 4.8 4.9

10.6 Významnost korelačního koeficientu.
Výběrový korelační koeficient r je odhadem populačního korelačního koeficientu a je proto zatížen
výběrovou chybou. Přesnost jeho odhadu závisí zejména na rozsahu souboru. Při výběrech menšího
rozsahu může být ovlivněn odlehlým pozorováním. Proto k rozhodnutí, zda veličiny jsou nebo nejsou
korelované, je potřebné provést test hypotézy jeho nulovosti.
Test hypotézy
H0: vzorek byl vybrán z populace, ve které korelace mezi veličinami je nulová,
proti alternativní hypotéze
H1: vzorek je z populace s nenulovým korelačním koeficientem
Testové kritérium:
r
t=

(n - 2)

(1 - r2)

88

Hladina významnosti: đ
Kritická hodnota: tabulka kritických hodnot Studentova rozdělení pro (n - 2) stupňů volnosti a hladinu
đ.
Rozhodnutí:
Jestliže testové kritérium bude větší než kritická hodnota, zamítne se nulová hypotéza a přijme
hypotéza alternativní. V opačném případě se nulová hypotéza nezamítá, veličiny jsou nekorelované.
Omezení pro interpretaci.
1. Významně nenulová korelace neznamená nutně příčinný vztah mezi veličinami, ale může znamenat
podobný vztah k další proměnné.
2. Statisticky významně nenulová korelace nemusí mít praktickou důležitost. Při velikém rozsahu
souboru může být významně nenulový korelační koeficient 0.10 na hladině 0.05. Koeficient
determinace 1 % = (100 . 0.10 ) však říká, že pouze 1 % změn hodnot jedné veličiny je vysvětlitelné
změnami druhé veličiny.
Poznámka: Test hypotézy o nulovém korelačním koeficientu je ekvivalentní s testem hypotézy o
nulovém regresním koeficientu v lineárním regresním modelu.
Příklad 10.1. - část 3.
Činnost R programu SOLO umožňuje počítat vícenásobnou
regresní a korelační analýzu (více nezávisle proměnných současně v modelu). Proto jsou korelační
koeficienty uvedeny ve dvojrozměrné tabulce (která je symetrická podle diagonály) pro všechny
dvojice sledovaných proměnných. V našem případě je korelační koeficient -0.8950.
Correlations
DAVKA TF
DAVKA 1.0000 -0.8950
TF -0.8950 1.0000
Testujeme nulovou hypotézu, že koeficient korelace základního souboru je roven nule proti
alternativě, že je nenulový. Test provedeme na hladině 0.05.
Poznámka: testem je možné ověřit, zda zjištěný výběrový koeficient korelace je nenulový pouze
nahodile, vlivem výběru, nebo lze očekávat jeho nenulovou hodnotu i v základním souboru.
Testové kritérium: t = 0.8950 . ((18-2)/(1-0.8950 )) = 8.03.
Kritická hodnota = 2.12 (kvantil t -rozdělení pro (n - 2) stupňů volnosti a hladinu 0.05).
Protože testové kritérium je větší než kritická hodnota, zamítne se nulová a přijme alternativní
hypotéza.
Obě veličiny jsou velmi silně pozitivně korelovány.
Ve výsledcích z činnosti R programu SOLO (tab. 10.1) najdeme také test hypotézy o nulovém
regresním koeficientu.
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Hodnota t-value (testové kritérium) pro koeficient u proměnné DAVKA je 9.71.
Hladina významnosti (Probability Level) je 0.000, tedy menší, než námi zvolená hladina 0.05.
Závěr: zamítá se nulová hypotéza. Regresní koeficient je statisticky významně různý od nuly na
hladině menší než 0.0005.
Tento závěr je ve shodě s předchozím testem hypotézy o nulovém koeficientu korelace.
- # - Konec 3. části příkladu.
Použití regresního modelu k predikci (předpovědi očekávané hodnoty) závisle proměnné veličiny ze
známé hodnoty nezávisle proměnné ukážeme na modelu spočítaném v 1. části příkladu 10.1. Model
umožňuje predikovat změnu tepové frekvence (ve vymezené populaci) pro určitou dávku léku
(přibližně v oblasti dávek, které byly použity k jeho výpočtu:
Jestliže bude podáno množství 2 mg látky na 100 kg hmotnosti, lze očekávat změnu tepové frekvence
o:
TFi* = -7.09 - 3.88 . 2 = -14.9 = -15 tepů . min-1.

10.7. Kontrolní příklady
1. Na frekventovaném místě ve městě byl ve stejné denní době sledován opakovaně vztah mezi
počtem aut, která projedou za hodinu a koncentrací oxidu uhelnatého v ovzduší.
Počet aut (v tisících/h):
1.0 1.2 1.4 1.5 1.5 2.2 2.4 2.9 3.0 3.1 3.1
CO (podíl x 106) ve stejném pořadí měření:
6.5 8.7 7.7 7.0 11.2 12.2 13.2 20.5 19.2 21.6 20.4
a) Která ze dvou veličin je závislá, která nezávislá? b) Jestliže je: _ _
x = 2.12, y = 13.47, b1 = 6.92,
napište rovnici regresní přímky pro vztah obou veličin.
c) Vypočítejte očekávanou koncentraci CO v ovzduší, jestliže místem projede 2 500 aut/h.
d) Vypočítejte residua pro daný jednoduchý lineární regresní model.
e) Zapište naměřené údaje do programu SOLO. Ve výpisu z činnosti R nalezněte rovnici regresní
přímky, koeficient determinance, residua, korelační koeficient a výsledek testu hypotézy o nulovém
regresním koeficientu.
f) Vysvětlete co znamená informace, že regresní koeficient pro tento vztah je roven hodnotě 6.9.
g) Jaké procento změn koncentrace CO v ovzduší je vysvětleno různou hustotou silničního provozu,
jestliže víte, že koeficient korelace je 0.96.
2. Ve vzorku mužů 18 - 45 letých byl studován vztah mezi věkem (roky) a vitální kapacitou (VK) plic
(l). Výsledky regresní analýzy jsou v následující tabulce, korelační koeficient byl -0.5604:
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Multiple Regression Report
Dependent Variable: VK
Independent Parameter Stndized Stand t-value Prob. Simple
Variable Estimate Estimate Error (b=0) Level R-Sqr
Intercept 6.126 0.0000 .3997 15.33 0.0000
VEK -.440E-01 -0.5604 .0115 -3.83 0.0006 0.3141
a) Napište rovnici regresní přímky pro vztah mezi vitální kapacitou a věkem.
b) Jaký podíl rozptylu hodnot vitální kapacity je vysvětlen věkem?
c) Spočítejte očekávanou hodnotu vitální kapacity pro muže, kterému je 35 let.
d) Je možné vypočítat očekávanou hodnotu VK pro muže ve věku 50 let pomocí regresní rovnice
stanovené v bodu a)?
e) Je regresní koeficient statisticky významně nenulový na hladině 0.05? Jaký význam má takové
zjištění?
3. U vzorku dětí a mládeže ČR byly při antropometrickém zjišťování v roce 1991 naměřeny pro
jednotlivé věkové skupiny tyto průměrné hodnoty tělesné výšky (průměry stanoveny ze 2000 - 3000
vybraných dětí v každé věkové skupině):
Středy Průměrná výška Středy Průměrná výška
věkových (cm) věkových (cm)
tříd (roky) chlapci dívky tříd (roky) chlapci dívky
-----------------------------------------------------------3 101.3 100.8 11 146.1 147.2
4 104.9 104.2 12 152.1 153.7
5 112.1 111.5 13 158.1 159.4
6 118.5 118.0 14 165.8 163.2
7 124.9 124.1 15 172.4 165.5
8 130.3 130.0 16 176.3 166.0
9 135.9 135.5 17 178.7 166.4
10 140.8 140.8 18 178.8 166.2
Výsledky regresní analýzy z programu SOLO jsou:
Multiple Regression Report - chlapci
Dependent Variable: VYSCHLAPCI
Independent Parameter Standard t-value Prob. Simple
Variable Estimate Error (b=0) Level R-Sqr
Intercept 85.00338 1.478049 57.51 0.0000
VEK 5.577059 .128892 43.27 0.0000 0.9926
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Multiple Regression Report - dívky
Dependent Variable: VYSDIVKY
Independent Parameter Standard t-value Prob. Simple
Variable Estimate Error (b=0) Level R-Sqr
Intercept 89.85162 3.078893 29.18 0.0000
VEK 4.850441 .2684923 18.07 0.0000 0.9589
a) Napište rovnice regresních přímek pro vztah mezi výškou a věkem u chlapců a dívek.
b) Interpretujte hodnoty regresních koeficientů.
c) Vypočítejte residuum v predikci výšky u dívky ve věku 15 roků a 8 měsíců, která měří 170 cm a
chlapce věku 10 let a 5 měsíců, který měří 144 cm.
d) Zakreslete obě regresní přímky do grafu a popište rozdíl v jejich průběhu.
e) Vypočítejte procento rozptylu výšek u chlapců i dívek, které je vysvětlené věkem.
4. U studentů, kteří skládali přijímací zkoušky ke studiu na lékařskou fakultu, byl počítán lineární
regresní model pro hodnocení vztahu mezi průměrným prospěchem (CEPR) na střední škole
(vynásobený 100) a procentem dosažených bodů (z maximálního dosaženého korigovaného skóre)
PROCSUM.
Výsledky regresní analýzy :
Filter: PHLV =1 (muži)
Dependent Variable: PROCSUM
Independent Parameter Standard t-value Prob. Simple
Variable Estimate Error (b=0) Level R-Sqr
Intercept 99.1111 2.625981 37.74 0.0000
CEPR -.2379047 .1421E-01 -16.74 0.0000 0.4821
Filter: PHLV =2
Dependent Variable: PROCSUM
Independent Parameter Standard t-value Prob. Simple
Variable Estimate Error (b=0) Level R-Sqr
Intercept 86.23638 2.184241 39.48 0.0000
CEPR -.1949261 .1322E-01 -14.74 0.0000 0.3591
a) Vypočítejte pro každé pohlaví sílu vztahu mezi průměrným prospěchem na střední škole a
procentem bodů při přijímacích zkouškách, jejich hodnoty interpretujte.
b) Jaký lze očekávat praktický dopad zjištění, že regresní koeficienty v modelech u mužů a žen se
neshodují? Kdyby rozdíl měl být ověřen statisticky, jak by byla formulována nulová hypotéza?
c) Jaké procento rozptylu celkového dosaženého skóre u přijímacích zkoušek lze vysvětlit průměrným
prospěchem na střední škole?
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d) Je průměrný prospěch na střední škole použitelný pro predikci dosaženého skóre v přijímacím
testu?

10.8. Kontrolní otázky
1. Jaký je rozdíl mezi závislostí funkční a statistickou?
2. Vysvětlete význam bodového grafu.
3. Jednoduchý regresní model - rovnice, parametry, význam.
4. Podstata metody nejmenších čtverců.
5. Residuální rozptyl a koeficient determinace.
6. Výhody a omezení při použití regresního modelu.
7. Význam a vlastnosti korelačního koeficientu.
8. Vysvětlete důvod testování hypotéz o parametrech regresní přímky a korelačním koeficientu.
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11. Systém statistických programů SOLO.
Základní myšlenky kapitoly:
- pochopení možností systému programů SOLO
- význam funkčních klíčů
- vytvoření vlastního souboru dat
- provedení základních výpočtů
11.1. Základní informace.
Systém SOLO je dobře vybaven pomocnými klíči (speciální funkční klávesy F1 - F10 ve spojení s
klávesnicemi Ctrl a Alt) a vysvětlivkami k nim (Help). Proto znalost jeho filozofie a základních funkcí
postačí i pro náročnější výpočty za předpokladu, že uživatel má znalosti statistické metody, kterou
hodlá použít.
Grafické metody mají v systému řadu možností a dovolují zobrazit výsledky měření z mnoha aspektů.
To má význam pro formulování hypotéz, prezentaci výsledků i pro objasnění sporných
(neočekávaných) výsledků měření (např. pro identifikaci odlehlých hodnot a chyb měření).
SOLO je tvořeno:
a) Základním systémem statistických programů (Basic System). Obsahuje základní statistické metody
a programy pro čtení dat ve tvaru spreadsheetů, z databází a ASCII souborů. Výsledky a vybraná
vstupní data lze uložit do souboru, který se později může upravit pomocí textového procesoru
(např. T602). Je proto možné zpracovat závěrečnou zprávu bez přepisování výsledků a podkladů pro
výpočty.
b) Programy pro grafické znázornění výsledků (Graphics).
Pro instalaci systému na počítač nebo počítačovou síť je nutné zakoupit licenci pro jeho používání.
Přestože SOLO je systém programů pro speciální použití (statistickou analýzu), jsou principy jeho
ovládání podobné nebo shodné s řadou jiných programů. Práce s ním tedy není samoúčelná činnost
užitečná pro toto jediné použití, ale podporuje zvládnutí práce s kvalitním softwarem.
Programy typu SOLO jsou označovány jako "přátelské uživateli" a k jejich užití postačí minimální
znalosti. Tím však na druhé straně vzrůstá riziko chybného použití při neznalosti základů příslušné
statistické metody.

11.2. Seznámení se systémem SOLO.
1. SOLO pracuje se souborem dat (databází), který má jméno a adresu (cestu k souboru). Obojí si
zvolí uživatel. Data jsou uložena v binárním tvaru, proto soubory dat zapsané v programu SOLO nelze
bez úpravy použít v jiném programu. Systém vytváří automaticky dva soubory stejného jména s
příponami DAT a LAB.
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2. Pro zápis, opravování a doplňování databáze má SOLO editor. Změna v databázi provedená během
výpočtu nebo při aktivaci editoru je automaticky zaznamenána jako trvalá. To je pouze relativní
výhoda. Je vhodné uchovat kopie dat na disketě a provádět logické kontroly výsledků.
3. SOLO obsahuje definiční soubor, ve kterém se uchová název a cesta poslední hodnocené databáze.
Změna cesty a názvu souboru se provádí klíčem F3.
4. Počet proměnných v souboru se volí při definování nové databáze. Počet vyplněných řádků je
automaticky doplněn editorem SOLO.
5. Hodnoty všech znaků (max. 500) měřených u každého prvku souboru jsou uloženy na jednom
řádku (s vyjímkou dat ve tvaru rozdělení četností). Ve sloupci jsou hodnoty stejného znaku naměřené u
jednotlivých prvků. Alfanumerické znaky nejsou přípustné, kódy u kvalitativních znaků musí být
číselné (např. muž = 1, žena = 2). Nenaměřené nebo nezjištěné hodnoty (missing) se vyznačí tečkou.
Nula je považována za naměřenou hodnotu.
Příklad 11.1.
Ukázkou pro zadání dat jsou vybrané údaje ze studie o zdravotním stavu populace. Na řádku jsou
měřené veličiny pro jednu osobu. Pátá proměnná vznikla transformací, zařazením osob do desetiletých
věkových kategorií podle následujícího pravidla:
Věk: 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 a více
Dekáda: 2 3 4 5 6 7 8
Pohlaví bylo kódováno při psaní dat (1 = muž, 2 = žena).
Iden je označení proměnné pro identifikaci osoby.
IDEN SEX VEK BMI DEKADY
1 2 64 25.9 6
17 2 27 22.8 3
18 1 52 26.0 5
29 2 39 23.9 4
30 1 37 28.0 4
32 1 53 28.4 5
33 2 33 21.5 3
46 1 37 25.9 4
71 2 55 39.3 6
11.3. Proměnné.
V nově vytvořené databázi jsou proměnné označeny automaticky symboly: c1, c2, ..., číslice
odpovídá pořadovému číslu sloupce. Tyto názvy je vhodné přepsat u vyplněných sloupců v činnosti
Alt-V vlastními názvy. Velikost písmen se nerozlišuje.
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Při výpočtech je možné se na proměnné odvolat:
a) Názvem, který se musí shodovat se skutečným označením proměnné (velikost písmen se
nerozlišuje).
b) Symbolem #, za kterým bezprostředně následuje pořadové číslo proměnné v souboru.
Při více proměnných současně se názvy oddělují:
a) Čárkou, např. c1,c3,c5 (ekvivalentní #1,#2,#3). Pak je uvažována každá samostatně (zde 3
proměnné).
b) Dvojtečkou, např. c1:c5 (ekvivalentní #1:#5). Rozumí se všechny proměnné od c1 do c5, zde 5
proměnných. V zadání ve kterém je možné odvolání na více proměnných současně, lze kombinovat
různé způsoby. Upozornění:
SOLO pracuje s přesností na 7 desetinných míst, výpočty se provádí ve dvojnásobné přesnosti.
Způsob ukládání číslic v editoru nedovolí vyjádřit některá čísla přesně (např. 2.7 se zobrazí jako
2.6999999), přesnost výpočtu však není ovlivněna.
11.4. Přehled některých důležitých klíčů v systému SOLO.
F1 = Help. Význam pomocných klíčů.
F2 = Report File. Umožní prohlédnout obsah zprávy, tj. souboru, jehož jméno je zvoleno jako report
file.
F3 = Open. Otevření nové nebo již existující databáze. Nutno zadat cestu (disk drive a path name),
název databáze bez přípony (data base name). Pokud databáze daného jména neexistuje, zadává se i
počet proměnných v nové databázi, která se má vytvořit.
F4 = Change Report File. Umožňuje zvolit cestu a jméno souboru (zprávy), do kterého se mají ukládat
výsledky. Vytvořený soubor je v ASCII tvaru. Lze jej editovat a tisknout.
F5 = List. Rychlý výpis hodnot vybraných (lze volit) proměnných na obrazovku.
F6 = Run Screen. Výpočet s tiskem výsledků na obrazovku.
F7 = Labels. Seznam názvů proměnných a počet zapsaných pozorování u každé z nich.
F8 = Run Print. Jako F6, ale s výsledky na tiskárnu (P) nebo do souboru (F). Jméno souboru (report
file) musí být předem zadán pomocí klíče F4.
F10 = Transfer. Přesun do nabídky všech možných činností.
Alt-V = Variable Names. Umožní přejmenovat proměnné a změnit doplňující informace, které jsou
uloženy v souboru *.LAB. Činnost se ukončí volbou Y (Yes) v posledním řádku tabulky. Do té doby
lze "listovat" seznamem proměnných pomocí kurzorových šipek nebo tlačítky PgUp, PgDg.
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Alt-C = Clear Panel and Fill with Default. Vyplní panel hodnotami předem nastavenými v systému. Je
vhodné použít vždy u grafických výstupů, kdy je nutné zadat barvy na obrazovce.
Alt-O = DOS. Návrat do DOSu, SOLO zůstane aktivní v paměti. Jeho činnost je pouze potlačena,
nikoli ukončena. Návrat do SOLO je příkazem EXIT. Doporučuje se použít pouze k provedení
činností nenáročných na obsazení paměti! Nelze provádět systémové činnosti (vymazání,
přejmenování, přesun) se souborem otevřeným v SOLO. Před spuštěním dalších programů
neukončovat práci v SOLO tímto způsobem.
Alt-P = Plot. Rychlý bodový graf pro zobrazení vztahu dvou proměnných. Podle hodnot třetí zvolené
proměnné lze zobrazit jednotlivé prvky různými symboly a sledovat, zda vztah mezi proměnnými se
mění v závislosti na třetí proměnné.
Alt-M = Means. Tabulka základních statistických charakteristik pro zadané proměnné.
Alt-S = Stem-and-Leaf. Stromkový graf pro zadanou proměnnou.

11.5 Provedení výpočtu programy SOLO.
Postup, jehož jednotlivé kroky jsou rozepsány dále:
1. Uvedení programu do činnosti.
2. Volba pracovního souboru.
3. Vytvoření nebo změna souboru editorem
4. Přechod do Transfer Menu
5. Vyplnění panelu
6. Vlastní výpočet
1. Program se uvede do činnosti příkazem SOLO a enter (z vhodného adresáře). Na síti je nutné
aktivovat program pro každou stanici z jiného adresáře, jinak dochází k chybám v některých
činnostech.
2. Volba pracovního souboru. Po uvedení do činnosti zkouší systém SOLO vyhledat a otevřít soubor,
jehož název a cesta jsou uloženy v jeho definičním souboru (poslední soubor, zde zaznamenaný při
předchozí aktivaci):
a) Jestliže soubor není nalezen, je možné ihned zadat název nové databáze i s cestou k adresáři, ve
kterém je uložena (již existující) nebo má být uložena (nová) databáze. Musí se napsat název:
- disku (disk drive), např. D
- cesty (path name), která musí začínat obráceným lomítkem
- databáze (data base).
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V nově vytvářené databázi zvolíme počet proměnných, (maximum no. variables), pro které se
rezervují volné sloupce. Je vhodné zvolit větší počet než je počet naměřených veličin, další proměnné
se často vytvářejí transformacemi.
b) Pokud je přístupný poslední zapsaný soubor, je otevřen. Jeho výměnu za jinou databázi lze provést
klíčem F3.
Upozornění.
Jestliže je při aktivaci programu dostupná databáze, se kterou systém pracoval naposled, přejde
program ihned do editoru s touto databází. Protože každá změna hodnoty v editoru se okamžitě
zaznamená jako trvalá, je nebezpečí přepsání správné hodnoty jiným číslem. Další uživatel, i když s
cizím souborem nepracoval, mohl nedopatřením nebo z neznalosti změnit údaje v databázi. Při
používání stejného počítače (nebo adresáře v síti) různými osobami je proto vhodné pracovat se
soubory archivovanými na disketách a vyhnout se tomuto zdroji chyb.
3. Vytvoření nebo změna souboru editorem. Editor je program systému, který se aktivuje po spuštění
SOLO nebo volbou E v transfer menu (klíč F10). Pracuje s otevřenou databází (novou-nenaplněnou
nebo již existující). Možnosti:
a) Databáze je prázdná a má být vyplněna hodnotami. V každém políčku (spreadsheetu) editoru se
zapíše číslo (s desetinnou tečkou). Přesuny na další spreadsheety v databázi jsou možné šipkami,
entrem, PgUp a PgDn.
b) Databáze je naplněná, pak se zvolí jedna z možností:
- výměna za jinou databázi (klíč F3)
- opravy číselných hodnot nebo doplnění dalších údajů
- hodnoty v databázi se ponechají bez změny, přejde se přes transfer menu (klíč F10) na některou
výpočetní činnost, ve které se bude s touto databází pracovat.
4. Přechod do Transfer Menu (klíč F10), volba některé z činností. Základní činnosti jsou:
B - Transformace
E - Editor
P - Grafy
R - Regresní a korelační analýza
U- Popisné statistiky (a jednovýběrový t - test)
1 - Grafické menu
Q - Ukončení činnosti SOLO (Quit).
Pokud není provedena volba Q, lze zadat úlohu a provést v dané činnosti výpočty.
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5. Vyplnění panelu.
Každá činnost se aktivuje z tak zvaného panelu, který musí vyplnit uživatel. Panel obsahuje informace
o zadání výpočtu s přihlédnutím na konkrétní data a přání uživatele.
V levé části prvého řádku panelu je název souboru dat, který je otevřen. Panel má číslo a lze zadat i
jeho název, vyplněný panel lze uložit (Alt-K) a později znovu použít.
Pohyb kurzoru po různých spreadsheetech panelu je doprovázen změnou textu v nápovědním řádku
(2. řádek shora). V něm jsou vysvětleny možnosti vyplnění příslušného políčka.
Je vhodné vyplnit panel nejprve předdefinovanými hodnotami (Alt-C) a pak provést úpravy.
Dolní část panelu obsahuje help s činnostmi klíčů (některé byly vysvětleny v části 11.3).
6. Vlastní výpočet.
Provede se s hodnotami otevřené databáze podle zadání v panelu. Je možný pouze z panelu, pomocí
klíčů:
a) F6 - výsledky na monitor (Ctrl-P uloží obsah obrazovky do otevřeného report souboru.
b) F8 - výsledky se tisknou na tiskárnu (P = Printer) nebo zapisují do souboru (F = File), kterým se
rozumí otevřený report soubor.
Příklad 11.2.
1. Otevření nové databáze s názvem BMI pro 10 proměnných (buď při aktivaci programu nebo klíčem
F3):
<Open a New or Existing Data Base>
Disk Drive

D (název disku)

Path Name

\solo\data\skr (cesta k adresáři)

Data Base

BMI (název databáze)

Maximum no. of variables

10 Must be less than 500.

2. Vyplnění databáze v editoru pro skupinové rozdělení četností. Na proměnné STTBMI jsou hodnoty
STředů Tříd BMI, POCET udává absolutní četnosti ve třídě. Změnu názvů umožní činnost Alt-V.
Kurzíva je použita pro text programu SOLO.
D:\solo\data\skr\BMI Panel 1 C2R3
SOLO Editor
STTBMI POCET C3
Row 1 20.55 3 .
Row 2 21.55 2 .
Row 3 22.55 10 .
Row 4 23.55 13 .
Row 5 24.55 16 .
Row 6 25.55 19 .
Row 7 26.55 16 .
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Row 8 27.55 17 .
Row 9 28.55 12 .
Row 10 29.55 7 .
Row 11 30.55 2 .
Row 12 31.55 1 .
Row 13 32.55 1 .
Row 14 33.55 1 .
Count (13) (13) (0)
Pozn.: C2R3 = pozice kurzoru (2.sl.= Column, 3.ř.= Row).
3. Otevření report souboru v adresáři: d:\solo\data\skr
Příponou .TXT je odlišen od databáze se jménem BMI ve stejném adresáři. Činnost se aktivuje F4:
<Select Another Report File
Disk Drive -- D název disku
Path Name -- \solo\data\skr cesta k souboru
File Name -- BMI název souboru
Extension -- TXT přípona
4. Volba výpočetní činnosti přes transfer menu (F10).

11.6. Popis základních možností výběru podmnožiny.
Možnosti společné i pro jiné panely se týkají zejména volby podmnožin souboru, pro které se má
činnost provést.
a) Variables = proměnné (u řady výpočtů jich lze zadat i několik najednou). Způsob vyhodnocení
závisí na činnosti, která byla aktivována.
b) Breakdown variable (dělící proměnná). Soubor se rozdělí podle jejich jednotlivých hodnot, výpočty
se provedou zvlášť v každém podsouboru.
c) Filter: umožní provést výpočet jen pro podmnožinu, která vyhovuje podmínce. Filter: variable
(např. vek), operator (např. LE) a value (např. 24) omezí výpočet pro tu část souboru, která vyhovuje
filtru (zde pro prvky, jejichž věk je menší nebo roven 24).
Logický operátor se zadá alfanumericky nebo symbolicky:
"Rovná se": EQ (equal) nebo = .
"Menší než": LT (less than) nebo < .
"Menší nebo rovno než": LE (less or equal) nebo <=.
"Větší než": GT (greater than) nebo >.
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"Větší nebo rovno než": GE (greater or equal) nebo >=.
"Nerovná se": NE (not equal) nebo <>.
Pro řadu činností je možné použít oba způsoby (break i filter) výběru podmnožiny současně.

11.7. Základní možnosti činností U, R.
Činnost U: Descriptive Statistics (popisné statistiky).
Umožňuje výpočty:
1. Základních popisných charakteristik pro data netříděná i pro skupinové rozdělení četností.
2. Jednovýběrového testu hypotézy o průměru.
3. Párového t-testu.
ad 1. Pro neroztříděná data se vyplní názvy proměnných, jejichž charakteristiky chceme počítat. Mimo
základních charakteristik lze počítat pořadové statistiky (kvantily), testy normality, krabičkové grafy,
histogramy a různě volit tvar výstupních sestav (report type).
Pro výpočet z dat již roztříděných (skupinového rozdělení četností) se vyplní za frequency variable
název proměnné, na které jsou zapsány počty pozorování v každém intervalu (nebo počty diskrétních
hodnot). Proměnná vyhodnocovaná musí obsahovat středy intervalů (nebo diskrétní měřené hodnoty).
Příklad 11.3.
Data příkladu 11.2 se týkají vzorku mužů ve věku 35 - 44 let, bez chronické nemoci. Na základě
výběrového průměru a jeho chyby se má rozhodnout, zda spíše platí
a) hypotéza nulová: vzorek byl vybrán z populace jejíž průměrné BMI je 25,
b) nebo alternativní: vzorek byl vybrán z populace s jiným průměrným BMI.
Jinak: má se posoudit, zda muži české populace, dané věkové skupiny, bez chronické nemoci, mají
BMI v průměru v normě nebo mimo normu. Výpočet chceme provést z roztříděných dat, tedy s
databází BMI.
V panelu činnosti U se použije jako hodnocená proměnná STTBMI, jako frequency variable POCET:
D:\solo\data\skr\BMI Panel..
Panel Name.......... Report Type.......D
Variable(s).........STTBMI
Sort Statistics.....N Number of Histogram Bins..
Statistical Report..Y Histogram Interval Width..
Histogram...........N Histogram Minimum.........
Probability Plot....N Histogram Maximum.........
Skewness Plot.......N
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Box Plot............N Alpha Value..............05
Hypothesized Mean........25.0
Test Direction...........T
Frequency Variable..POCET Filter Variable..........
Breakdown Variable.. Filter Operator..........
Filter Value.............
ad 2. Test jednovýběrové hypotézy o průměru na zvolené hladině významnosti đ (Alpha).
Hypothesized mean se rozumí hypotetická hodnota průměru, tj. populační charakteristika (norma), se
kterou se má porovnat výběrový průměr.
ad 3. Párový t-test je založen na testu nulové hypotézy, že průměrný rozdíl hodnot naměřených v
různých podmínkách je roven nule. Úlohu lze zadat jako v bodě 2. Předem se však na některý
neobsazený sloupec vypočítá v činnosti B (transformace) rozdíl párů (např. měření ve 24. hodině a 36.
hodině po podání léku) pro každého jedince. Průměr proměnné, na které je rozdíl uložen, se
jednovýběrovým testem hypotézy porovná s hypotetickou hodnotou 0.
Shrnutí postupu párového t - testu:
a) Transformačním programem se utvoří proměnná (např. s názvem DIF), jako rozdíl proměnných,
které se mají párově porovnávat.
b) V činnosti U se za hodnocenou proměnnou zvolí DIF a hypothesized mean = 0.
Činnost R: Korelační a regresní analýza.
1. Zadání proměnných: Dependent: závisle proměnná (y), independent: nezávislá proměnná (x).
Pokud se počítá vícenásobná regresní analýza, může být uvedeno několik nezávisle proměnných,
2. Pro výpočet regresní přímky s absolutním členem (se zadá intercept Y = ano), eventuálně i
charakteristiky (mean, standard deviation) a korelace. Pro základní výpočty není další vyplnění
důležité.
Způsob přečtení regresní přímky je popsán v jiné části.
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