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ABSTRAKT  

Neparametrické metody v oblasti managementu kvality 

Obsahem této diplomové práce je využití neparametrických metod v oblasti 

managementu kvality. Cílem diplomové práce je ukázat, přiblížit a názorně představit 

jednotlivé nejpoužívanější neparametrické metody z hlediska testování hypotéz a jejich 

využití v praxi, resp. v oblasti managementu kvality.  

První část diplomové práce je zaměřena na rozbor těch nejpoužívanějších 

neparametrických statistických metod z oblasti testování statistických hypotéz a jejich využití 

v oblasti managementu kvality. Druhá část diplomové práce je zaměřena na aplikaci 

vybraných neparametrikckých metod pomocí softwaru Minitab na simulovaných datech a za 

využití praktických příkladů z oblasti managementu kvality. Následně jsou metody 

zhodnoceny a doporučeny pro aplikaci v managementu kvality. 

 

Klíčová slova 
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ABSTRACT 

Nonparametric Statistical Methods in Quality Management 

The presented diploma thesis focuses on the topic of usage of non-parametric methods 

in the field of quality management. The aim of thesis is to demonstrate, explain and clarify 

individual and most widely used non-parametric methods in term of testing hypotheses and 

their use in practice, respectively in the field of quality management. 

The first part of the diploma thesis deals with the analysis of the most widely used 

non-parametric statistical methods of testing statistical hypotheses and their application in the 

field of quality management. 

The second part of the thesis focuses on the application of selected non-parametric 

methods by using Minitab software in simulated data being described on practical examples 

from the field of quality management. Subsequently, the methods are evaluated. Ultimately, 

recommendations for application into practice of quality management are made. 
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ÚVOD 

 

Kvalita se v soudobé společnosti objevuje na každém kroku. Podstatné je rozlišit, zda 

se jedná pouze o přídavné jméno nebo skutečnost. Podniky dnešní doby bez zavedeného 

systému managementu kvality prakticky nefungují. Management kvality se stal jakýmsi 

symbolem úspěšné organizace, která snadno bojuje se svou konkurencí a která snadno dokáže 

zvýšit spokojenost svých zákazníků. Management kvality je propletený neuvěřitelným 

množstvím statistických metod, které podporují nejen jeho rozvoj, ale zejména podporují 

zjištění stávajícího stavu a dokáží pomoci při plánování stavu budoucího jednotlivých 

procesů, které se v podniku objevují.  

Ve většině podniků, kde dochází k vlastnímu měření, přetrvává předpoklad 

normálního rozdělení pro naměřená data. Bohužel v praxi bývá tento předpoklad často 

porušen. Není ojedinělé, že naměřené hodnoty, které se podrobují určité analýze, nepocházejí 

z normálního rozdělení.  

Data, která normální rozdělení nemají, nejsou nepoužitelná (znehodnotit se mohou 

například i uznávanou transformací). Naopak. Dnes existují statistické metody, které dokáží 

zpracovávat data i za předpokladu, že data nepocházejí z normálního rozdělení. Jedná se o 

metody neparametrické. Jde jen o to, aby se tyto metody dostaly k širší veřejnosti. Je důležité, 

aby si všichni uvědomili fakt, že nenormální neznamená nekvalitní. 

V rozhodovacích mechanismech tvoří testy důležitou úlohu, proto je práce zaměřena 

na oblast testování, kde data nesplňují podmínku normálního rozdělení. Jedná se o metody 

neparametrické, které však nejsou tolik známé a přitom jsou v praxi velmi potřebné. 

Diplomová práce poukazuje v první části na vybrané metody, které jsou nejpoužívanější a 

jsou vhodné pro praktické použití. Ve druhé části diplomové práce jsou na simulovaných 

datech znázorněny jednotlivé testy, které mají praktické využití i díky jednoho 

z nejpoužívanějších softwarů pro podporu managementu kvality, Minitabu. 

Cílem diplomové práce je ukázat, přiblížit a názorně představit neparametrické 

metody, které jsou více než vhodné pro využití v managementu kvality. Dílčím cílem je pak 

zhodnotit jednotlivé neparametrických metody a jejich užití na příkladech z oblasti 

managementu kvality.  Diplomová práce předpokládá základní znalosti z oblasti matematické 

statistiky a managementu kvality, které se opírají o dané skutečnosti, jež nebudou detailněji 

vysvětleny.
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1 MĚŘENÍ DAT V MANAGEMENTU KVALITY 

 

„Úplná normalita je tak vzácný jev, že se dá vyloučit z mezí normálu, a tím se 

sama stává nenormální.“ 

        M. Štětina 

 

Ve všech oblastech managementu kvality, kde se provádí jakákoli měření, následné 

zpracování těchto dat staví na předpokladu normálního rozdělení. Normální rozdělení je 

jedním z nejdůležitějších spojitých rozdělení. Má zásadní význam jak ve statistice samotné, 

tak v managementu kvality. Normální rozdělení je jednovrcholové rozdělení, které je 

symetrické kolem střední hodnoty (bude rozvedeno v následující kapitole).  

Mezi hlavní oblasti, kde se předpokládá normální rozdělení, patří: 

 SPC (statistická regulace procesu) 

 Způsobilost procesu  

 Testování statistických hypotéz 

 Plánování experimentů, ANOVA 

 Six Sigma 

 Analýza systému měření 

 Analýza odlehlých hodnot 

 Analýza způsobilosti výrobního zařízení  

 

Pokud není předpoklad o normalitě splněn, prakticky není možné použít mnoho 

jednoduchých postupů, metod či testů pro analýzu a interpretaci, jako je tomu u normálního 

rozdělení. Ověření normality je proto důležitý krok. Existuje mnoho testů i grafických metod, 

které testují, zda naměřené hodnoty pocházejí z normálního rozdělení, či nikoli.  

Shromažďování, resp. měření dat je velmi důležité, protože mimo jiné lze získat 

takové informace, které umožní [1]: 

 Správně rozhodovat 

 Rozlišovat mezi intuicí, vnímáním a realitou 

 Odhalovat slabá místa 

 Preciznější řízení procesů 

 Propojení klíčových výsledků podniku 

 Lepší komunikaci mezi manažery a ostatními zaměstnanci 
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 Analyzovat vztahy mezi jednotlivými ukazateli 

 

Aby bylo výše uvedené splněno, musí mít tato měření jisté vlastnosti. Mezi 

nejdůležitější patří například [1]: 

 Validita 

 Úplnost 

 Dostatečná podrobnost 

 Správné načasování měření 

 Přesnost 

 Efektivnost 

 Stálost 

 Interpretovatelnost 

 Srozumitelnost 

 Odpovědnost 

 Důvěryhodnost 

 

Jak dokazuje průzkum [2], téměř všechny podniky zpracovávají naměřená data.  Co je 

ovšem podstatnější, že více než polovina dnešních podniků ověřuje jeden z důležitých 

předpokladů a to normalitu dat. Tento průzkum také zjistil, že nejčastějším nástrojem pro 

ověřování normality dat jsou právě testy. Grafické metody samotné se příliš nepoužívají. 

Když už k jejich použití dochází, pak v kombinaci s testy. Není se čemu divit. Většině 

podniků totiž kralují koncepce managementu kvality, které pracují s daty a také staví na tom, 

že se ověřuje normalita dat. Ve světě jsou nejčastějšími odvětvové standardy a koncepce ISO.  

Grafické metody nejsou stoprocentní, záleží u nich především na subjektivním úhlu 

pohledu. Testy jsou rozhodovacím mechanismem. Rozhoduje se například mezi „je – není“, 

„závisí – nezávisí“, apod. Test statistické hypotézy je rozhodovacím pravidlem, které 

náhodnému výběru přiřadí jedno ze dvou rozhodnutí: zamítnutí nebo nezamítnutí hypotézy 

[3]. V praxi ovšem často dochází k tomu, že předpoklad o normalitě dat není splněn. Daleko 

lepší variantou, než je transformace dat, je využití neparametrických metod. A právě tomu se 

tato diplomová práce věnuje.  
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2 TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ 

 

„Existují tři druhy lží. Malá lež, velká lež a statistika.“ 

        M. Boháč 

 

Matematická statistika je disciplína, která se zabývá  „teoretickým rozborem a návrhem 

metod získávání a analýzy empirických dat obsahujících prvek nahodilosti, tedy 

teorií plánování experimentů, výběrů, statistických odhadů, testování hypotéz a 

statistických modelů“ [4]. 

Jednou z hlavních oblastí, kterou se matematická statistika zabývá, je právě testování 

hypotéz. Testování hypotéz je obecně postup, pomocí kterého můžeme určit na základě 

naměřených dat (jsou zajištěna náhodným výběrem ze základního souboru dat), zda náhodná 

veličina (jejíž realizací jsou právě naměřená data) vykazuje určitou vlastnost (předpoklad o 

parametrech či rozdělení základního souboru dat). 

Při testování statistických hypotéz se zaměřujeme na dvě proti sobě stojící hypotézy 

(tvrzení), kde jedna něco tvrdí (předpoklad) a druhá to popírá. Předpoklad, který při testování 

ověřujeme, se nazývá nulová hypotéza a označujeme jej H0. Naopak tvrzení, které se snaží 

předpoklad popřít, bývá označováno jako alternativní hypotéza a označujeme jej H1. Volba 

alternativní hypotézy vyplývá z konkrétní situace a možných rozhodnutí, k nimž vede test. 

Alternativní hypotéza může být buď oboustranná, která tvrdí, že parametr základního 

souboru je jiný, než nulová hypotéza tvrdí, nebo jednostranná a ta tvrdí, že parametr je 

menší nebo větší, než který uvádí hypotéza nulová[5]. 

Můžeme tedy říci, že statistický test je postup, umožňující rozhodnout, zda je či není 

daná statistická hypotéza přijatelná. Statistickým testem rozhodujeme (na základě výběrových 

charakteristik), jestli nulovou hypotézu přijmeme, nebo zamítneme, resp. nezamítneme 

(neexistuje dostatek důkazů pro zamítnutí). 

Dalším krokem při testování statistických hypotéz spočívá v určení hladiny 

významnosti testu. Hladina významnosti testu určuje pravděpodobnost, že nulová hypotéza 

bude zamítnuta, ačkoliv platí. Tuto pravděpodobnost nazýváme chyba I. druhu a označujeme 

ji α. Naopak může dojít k druhé situaci, která tvrdí, že nesprávně přijmeme hypotézu H0, 

ačkoliv neplatí. Pravděpodobnost, že tato situace nastane, nazýváme jako chyba II. druhu a 

označujeme ji β. Pravděpodobnost 1 – β nazýváme síla testu a představuje možnost, že 

zamítneme nulovou hypotézu H0, když neplatí. Proto, aby došlo k minimalizaci obou chyb, se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Empirie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD_experiment%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDb%C4%9Br_(statistika)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odhad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Testov%C3%A1n%C3%AD_hypot%C3%A9z
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_(statistika)&action=edit&redlink=1
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zpravidla postupuje tak, že se předem zvolí chyba α (hladina významnosti testu) a to co 

nejnižší (většinou se volí 0,05, popř. 0,01), aby jistota správnosti rozhodnutí byla co nejvyšší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet testovacího kritéria je důležitým krokem k určení hladiny významnosti [6], 

na jehož základě vlastně provádíme rozhodnutí o platnosti nulové hypotézy. Testovací kritéria 

jsou ovlivněna různými typy rozdělení a výpočet testovacího kritéria je závislý na povaze dat 

a testované hypotéze.  Mezi nejznámější patří Studentův t-test pro testování rozdílu 2 

středních hodnot, F-test pro testování rozdílu 2 rozptylů nebo χ
2
-test pro testování rozdílů 

četnosti souborů). 

Obor hodnot testovacího kritéria má 2 části. Kritický obor hodnot testovacího 

kritéria, který svědčí ve prospěch alternativní hypotézy H1, což znamená, že nulovou 

hypotézu H0 zamítáme. Naopak hypotézu H0 nezamítneme v případě, že se daná hodnota 

nachází v oboru přijetí. Vymezení těchto oborů hodnot se provádí pomocí kritických hodnot 

testovacího kritéria (kvantily specifické pro příslušné rozdělení, které souvisejí se zvolenou 

hladinou významnosti α [5].  

Závěrečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí nulové hypotézy H0 učiníme na 

základě hodnoty testovacího kritéria. Nachází-li se hodnota testovacího kritéria v kritickém 

oboru, zamítáme nulovou hypotézu H0 a přijímáme hypotézu H1 (alternativní hypotézu). 

Pokud se hodnota testovacího kritéria nachází v oboru přijetí, v tom případě nulovou 

hypotézu H0 přijímáme (alternativní hypotézu H1 tudíž zamítáme). 

Obrázek 1 Obor hodnot pro testovací kritérium [4] 
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Obecný postup při testování [6]: 

1. Stanovení nulové a alternativní hypotézy 

2. Stanovení hladiny významnosti α a vhodného statistického testu 

3. Výpočet testovacího kritéria 

4. Určení kritické hodnoty 

5. Provedení porovnání testovacího kritéria a kritické hodnoty a na jeho základě 

provedení rozhodnutí o nulové hypotéze 

 

2.1 Normalita dat 

 

Normální rozdělení je jedno z nejdůležitějších rozdělení (spojitých) a má zcela zásadní 

význam v matematické statistice či teorii pravděpodobnosti. Náhodná veličina x má normální 

rozdělení tehdy, je-li možno náhodný výsledek interpretovat, jako součet nekonečně mnoha 

malých nezávislých vlivů [7].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavení normálního rozdělení ve statistice vyplývá z tzv. centrální limitní věty, která 

tvrdí, že průměr velmi velkého náhodného výběru je náhodnou veličinou s přibližně 

normálním rozdělením, i když má základní soubor rozdělení jiné, než normální [8]. Normální 

rozdělení je symetrické kolem střední hodnoty, označuje se μ. Variabilita rozdělení souboru 

náhodných hodnot kolem její střední hodnoty se nazývá rozptyl (střední kvadratická 

Obrázek 2 Gaussova křivka [5] 
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odchylka) a označuje se σ
2
. Obecně se zapisuje náhodná veličina s normálním rozdělením 

s parametry μ a σ
2
, jako: X~N(μ;σ

2
). 

Na obrázku 2 je možné vidět tvar hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení, tzv. 

Gaussovu křivku, jejíž tvar je zvonovitý a svého maxima dosahuje ve střední hodnotě. 

Hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny X s normálním rozdělením – X~N(μ;σ
2
),  pro       

-∞<μ<+∞ a σ
2 

>0 (a dále  -∞ <x<+∞) ve tvaru[6]: 

 

 ( )   
 

√  
 
 (   ) 

   
     

         (1.1) 

 

 

Výhodou normálního rozdělení je i fakt, že za určitých podmínek dobře aproximuje 

řadu jiných (spojitých i diskrétních) rozdělení pravděpodobnosti. V souvislosti s normálním 

rozdělením se často spojuje tzv. „zákon chyb“, protože k normálnímu rozdělení patří náhodné 

chyby (chyby měření způsobené nezávislými příčinami, obvykle z důvodu velkého množství 

dat).  

Pro ověření normality dat se používají jak grafické metody, tak i statistické testy. Mezi 

nejznámější statistické testy patří Chí-kvadrát test dobré shody, Shapiro-Wilkův test, 

Kolmogov-Smirnov test, Anderson-Darling test, apod. Jako nejpoužívanější grafické metody 

bývají často používány například histogram, pravděpodobnostní graf, Q-Q graf a P-P graf.  

 

2.1.1 Vybrané metody pro ověření normality dat 

 

1. Shapiro-Wilkův test normality [6] 

Shapiro-Wilkův test je především určen pro soubory relativně malé (3 ≤ n ≤ 50). Tento 

test se používá pro testování hypotézy, která tvrdí, že náhodný výběr x1, …,xn pochází 

z normálního rozdělení s parametry μ a σ
2
. Dá se říct, že tento test je spjatý s Q-Q grafem, 

protože je založen na zjištění, zda se body sestrojené v tomto grafu významně liší od přímky, 

která je mezi nimi proložena. 

 

Hypotézy: 

H0: Soubor má normální rozdělení 

H1: Soubor nemá normální rozdělení  
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Testovací kritérium má tvar: 

  
  

  
 
(∑       (         )
 
   )

 

∑ (    ̅)
  

   

       (1.2) 

 

   – uspořádané hodnoty náhodného výběru 

       – tabelizované koeficienty váhy 

 ̅ – výběrový průměr 

(  
 

 
, pro n sudé a   

   

 
, pro n liché) 

 

Pokud hodnota testového kritéria nepřekročí tabelizovanou kritickou hodnotu tohoto testu, 

nulovou hypotézu zamítáme na dané hladině významnosti α. 

 

2. Q-Q graf [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Q-Q graf - základní popis 

 

Kvantilově-kvantilový graf umožňuje posouzení, zda naměřené hodnoty pocházejí  

právě z nějakého známého rozdělení (nejčastěji se volí normální). Z tvaru Q-Q grafu se dá 

posuzovat například homogenita, normalita, špičatost, symetrie, apod. Hlavní uplatnění Q-Q 

grafu je v posouzení normálního rozdělení daného souboru naměřených hodnot. Zvláštní je 

označení Q-Q grafu v případě, kdy zvoleným rozdělením je právě normální rozdělení, tehdy 

je označován jako „rankitový graf“. 

Ideální průběh shody 

teoretických a neměřených 

hodnot 

Naměřené 

hodnoty 

Osa Y: 

hodnoty 

kvantilové 

funkce 

daného 

rozdělení 

Osa X: vzestupně uspořádané hodnoty pozorovaných kvantilů 
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Obrázek 4 Příklady Q-Q grafů [9] 

 

Na osu y se nanáší tzv. teoretické hodnoty a na osu x naopak hodnoty naměřené. 

Pokud se porovnávají naměřené hodnoty s normálním rozdělením, pak se jako teoretické 

hodnoty vynášejí hodnoty normovaného normálního rozdělení. Q-Q graf je jednou 

z nejlepších grafických metod pro posouzení shody naměřených hodnot s daným rozdělením. 

 

2.2 Parametrické a neparametrické metody 

 

Induktivní statistické metody se dělí obecně na parametrické a neparametrické metody 

[10].  

a) Parametrické metody  

pracují s parametry základních souborů, přičemž vycházejí ze specifických předpokladů o 

rozdělení pravděpodobnosti základních souborů a výběrových statistik. Obecně se 

předpokládá normální rozdělení základního souboru. Důsledkem centrální limitní věty je fakt, 

že parametrické metody lze použít bez ohledu na rozdělení proměnné v základním souboru, 

za předpokladu, že jsou vzorky dostatečně velké (n>50). Bohužel  často dochází 

k nesprávnému měření výsledků, protože se může stát, že soubor obsahuje extrémní hodnoty 

proměnných, proto vyřazení takovéhoto extrému může úplně změnit výsledek testu. V případě 

porušení normality může být použita transformace nebo může být využito neparametrických 

metod, které nepředpokládají konkrétní rozdělení proměnné.  
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b) Neparametrické metody  

nespoléhají na odhad parametrů konkrétního rozdělení proměnné v základním souboru. Často 

se tyto metody označují také jako metody s volným rozdělením. Neparametrické metody 

pracují s četností (například Chí-kvadrát test) nebo pořadím, které bylo přiděleno původním 

údajům (například Kruskal-Wallisův test). Bohužel při použití malého vzorku ze základních 

souborů s normálním rozdělením vykazují neparametrické metody, v porovnání s těmi 

parametrickými, menší sílu testu.  

 

Parametrické testy je vhodné použít v případě splnění předpokladů: 

 homogenity rozptylu 

 normálního rozdělení základního souboru 

 rovnosti intervalů 

 

Neparametrické metody je naopak vhodné použít v případě, že: 

 jsou porušeny základní předpoklady parametrických testů 

 jsou k dispozici pouze klasifikační nebo pořadová data 

 nelze ověřit normální rozdělení výsledných naměřených dat  

 

Všeobecně jsou parametrické testy robustnější. Ovšem pokud nastane podezření, že se 

rozdělení v některých směrech rozchází s požadovanými předpoklady, snižuje se tím platnost 

a prokazatelnost výsledků, ke kterým jsme dospěli právě pomocí parametrického testu, je 

lepší dát přednost naopak testům neparametrickým. 

Neparametrické testy se dají použít i pro údaje z intervalové a poměrové škály, pokud 

je převedeme na pořadová data zavedením vhodné kategorizace nebo pomocí vhodného 

uspořádání (tímto provedením může dojít k informačnímu úbytku). 
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Tabulka 1 Přehled vybraných parametrických a neparametrických metod [10] 

 

 

PARAMETRICKÉ METODY 
NEPARAMETRICKÉ 

METODY 

Testy 

jednovýběrové 

 Jednovýběrové testy o 

průměru 

 Jednovýběrové testy o 

rozptylu 

 Jednovýběrové testy o 

relativní četnosti 

 

 Kvantilový test 

Testy 

dvouvýběrové 

 Testy o shodě dvou 

rozptylů 

 Testy o shodě dvou 

průměrů 

 Testy o shodě dvou 

relativních četností 

 

 Znaménkový test 

 Wilcoxonův test (pro dva, 

ale i pro jeden výběr) 

Testy pro nezávislé 

výběry, nezávislé 

vzorky 

 Studentův t-test 

dvouvýběrový pro 

nepárové hodnoty 

 Jednovýběrový test pro 

srovnání s jednou 

hodnotou 

 Složitější varianty 

ANOVA pro srovnání 

více průměrů 

 Snedecorův F-test 

 Mediánový test 

 Mann-Whineův test 

 Kolmogorov-Smirnovův 

test pro dva výběry 

 Kruskal-Wallisův test pro 

více než dva nezávislé 

výběry  

 Wald-Wollowitzův test 

(run test) 

 Robustní dvouvýběrový 

test 

 

Testy pro závislé 

výběry, závislé 

vzorky 

 Studentův dvouvýběrový 

t-test pro párové hodnoty 

 Friedmannův test pro více 

než dva závislé výběry 

 McNemarův χ
2
 test (pro 

kontingenční tabulky) 

 

Testy závislosti 2 

znaků 

 Jednoduchá lineární 

korelační analýza 

 Lineární a nelinérní 

regrese 

 ANOVA jako test 

závislosti jevu na jednom 

či více faktorech 

 

 χ
2
 test (pro kontingenční 

tabulky) 

 Fisherův faktoriálový test 

(pro kontingenční tabulky) 

 Kendallův test pořadové 

korelace 
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3 NEPARAMETRICKÉ METODY 

 

„Žádné statistické techniky nevytvoří "dobré" výsledky z dat pochybné kvality.“ 

           M. Buyse  

 

Neparametrické metody jsou statistickými metodami, které nepředpokládají konkrétní 

rozdělení. Jsou to speciální testy, které nevyžadují splnění skoro žádných předpokladů o 

charakteru rozdělení náhodných veličin. Neparametrické testy jsou obecně založeny na 

zkoumání náhodnosti výskytu různých alternativ, na zkoumání náhodnosti střídání znamének 

rozdílů v hodnotách, na zkoumání pořadí velikosti rozdílů v hodnotách, apod. Základní 

myšlenkou neparametrických metod je rovnoměrnost rozdělení hodnot daného souboru a 

příliš velký nebo naopak příliš malý počet shluků je zcela nenáhodný. 

Řešení neparametrických testů nezávisí na typu rozdělení základního souboru, a tudíž 

nejsou závislé na tom, zda byl použit správný model rozdělení v souladu se skutečným 

rozdělením základního souboru. Řada neparametrických metod je schopna testovat nejen 

rozdělení číselných hodnot znaků, ale i hodnot slovních znaků, zejména ordinálních (rozlišení 

podle relací). Jiné neparametrické metody jsou naopak vhodné pro řešení nominálních znaků 

(zařazujících se do skupin). Neparametrické testy mají tedy širší oblast využití než testy 

parametrické. 

Jsou-li splněny předpoklady použití parametrických testů, potřebují neparametrické 

testy analogických hypotéz větší rozsah náhodného výběru k dosažení stejné síly testu proti 

analogickým alternativním hypotézám. Tato „závada“ je však kompenzována širšími 

možnostmi použití neparametrických testů a vhodnou volbou testu lze zmíněný nedostatek 

téměř eliminovat. Velmi důležitou podtřídu neparametrických testů tvoří pořadové testy, ve 

kterých se místo s původními hodnotami náhodné veličiny v náhodném výběru pracuje s 

pořadovými čísly těchto hodnot, seřazených podle velikosti. Hlavní dva pojmy vyskytující se 

v oblasti neparametrických metod jsou „pořadí“ a „shody“ [11].  

Je-li dáno n nezávislých pokusů pozorování náhodné veličiny X, pak je zcela jisté, že 

se hodnoty x1, x2, …, xn mezi sebou liší, přičemž jejich pořadí je dáno hodnotou indexu i. Ri 

(„pořadí“) udává počet čísel x1, x2, …, xn, která jsou menší nebo rovna číslu xi (kvantitativní 

data převedeme na pořadí tak, že nejmenší číslo dostane pořadí 1, druhé nejmenší dostane 

pořadí 2 a nejvyšší dostane pořadí n, kde n zobrazuje velikost souboru). Může ovšem dojít 

také k situaci, kdy čísla x1, x2, …, xn nejsou různá, ale některá z nich jsou stejná a tudíž 
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vytvářejí tzv. „shluky“. Hodnotám, které tvoří určitou shodu, se přiřazuje následně jejich 

průměrné pořadí. Uspořádat lze nejen hodnoty kvantitativního znaku, ale i hodnoty 

kvalitativního ordinárního znaku. Prostřednictvím vhodného ordinálního znaku lze často 

provést uspořádání tam, kde je vyjádření složitějších vlastností souboru jedním nebo několika 

kvantitativními znaky obtížné nebo úplně nemožné. 

V posledních letech došlo v oblasti neparametrickcýh metod k velkému rozvoji, 

zejména díky dostupnosti počítačů, respektive různých statistických softwarů. 

Neparametrické testy jsou vhodné například v případě, kdy nejsou splněny předpoklady testů, 

které jsou postaveny na speciálních předpokladech o rozdělení pravděpodobnosti náhodné 

veličiny. Dále v případě, že sledovaná veličina není číselná, ale její jednotlivé úrovně lze 

seřadit a přiřadit jim pořadová čísla. V neposlední řadě jsou vhodné také v případě, kdy 

hodnoty sledované veličiny jsou stanoveny nepřesně (čímž nemohou být považovány za 

spolehlivé) nebo jsou stanoveny subjektivně [12]. 

 

3.1 Výhody a nevýhody neparametrických testů [11] 

 

Hlavní výhody neparametrických testů: 

 

 Nejsou závislé na tvaru rozdělení základního souboru 

 Nevyžadují počet parametrů distribuční funkce 

 Jsou nenáročné na informace 

 Jsou použitelné pro malý rozsah výběru 

 Po výpočetní stránce jsou jednodušší a rychlejší 

 Jsou použitelné jak pro kvantitativní, tak i pro kvalitativní znaky 

 

Nevýhody neparametrických testů: 

 

 Menší síla testu v porovnání s parametrickými testy 

 V případě kvantitativních znaků nevyužívají celou informaci o údajích, ale jen pořadí 

údajů 
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3.2 Základní vybrané neparametrické metody  

 

1. KVANTILOVÝ TEST  

 

Kvantilový test je neparametrickým testem specifickým pro jeden výběr. Test se 

doporučuje v případě, že n > 30 a 0,10 < q < 0,90. V kvantilovém testu se vychází ze 

stanovené nulové hypotézy [10]: 

H0:      

Znamená to, že 100q% kvantil základního souboru xq  je roven dané konstantě c. Náhodným 

výběrem o rozsahu n je zjištěn počet členů m v náhodném výběru, u kterých je hodnota znaku 

x menší, než konstanta c. Bývá pravidlem, že před vykonáním tohoto testu se všechna 

pozorování, která se rovnají konstantě c, odstraní z výběru a hodnota n se tím zmenší. 

Alternativní hypotézou je v tomto případě oboustrannosti: 

H1:      

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

Testovací kritérium: 

   
    

√  (   )
  (   )        (2.1) 

 

Kritická hodnota je dána kvantilem     
 
 standardizovaného normálního rozdělení. Nulová 

hypotéza je zamítnuta v případě, že  

| |      
 
  

 

Kvantilový test je možno použít i pro jednostranné alternativy. V tom případě, bude 

alternativní hypotéza tvaru: 

a) H1:     , kritickou hodnotou je kvantil    a nulová hypotéza je zamítnuta v případě, 

že     . 

b) H1:     , kritickou hodnotou je kvantil      a nulová hypotéza je zamítnuta, pokud 
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2. MEDIÁNOVÝ TEST 

 

Jedním z nejjednodušších neparametrických testů je právě test mediánový. Je 

vytvořený právě na testování hypotézy s mediánem jakéhokoliv výběru. Medián je chápán 

jako míra středu neboli umístění rozdělení, proto se označuje také jako test polohy. 

V porovnání s jinými testy neparametrického charakteru má malou sílu. Z tohoto důvodu je 

důležité pro co nejlepší výsledek, aby bylo provedeno co nejvíce měření [10]. 

Nulová hypotéza: 

H0:      

 

M je mediánem náhodného výběru x1, …, xn spojitého rozdělení. Pravděpodobnost, že 

hodnota xi z výběru je větší nebo menší než právě M je 0,5. Znamená to, že se testuje 

hypotéza, že medián se rovná zvolenému číslu, naproti tomu stojí alternativní hypotéza, že se 

mu nerovná (x0 je zvolené číslo). 

Alternativní hypotéza: 

H1:      

 

Mediánový test využívá testovacího kritéria, kde S je počet měření, které přesáhnou 

hodnotu x0. Musí se tudíž nejprve vytvořit rozdíly x1-x0,…, xn-x0, počet takto kladných 

rozdílů se označuje právě S. Pokud nastane situace, že jsou některé rozdíly nulové, tak se 

vynechají a počet měření se sníží o počet nulových rozdílů.  

 

Testovací kritérium: 

    
    

√ 
  (   )        (2.2) 

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

Kritická hodnota je rovna kvantilu normálního rozdělení     
 
. 

Nulová hypotéza je zamítnuta v případě, že  

| |      
 
  

Pro jednostranný test je H1:     , resp. H1:        Pak nastává zamítnutí H0 na 

hladině významnosti α v případě, že       , resp.     , kde      a    jsou příslušné 

kvantily normálního rozdělení. 



~ 16 ~ 
 

3. ZNAMÉNKOVÝ TEST 

 

Znaménkový test může být chápán jako nejjednodušší varianta neparametrického testu 

vůbec. Jedná se o variantu porovnávání střední hodnoty souboru s referenční hodnotou. Dá se 

říci, že se zajímá pouze o znaménko rozdílu. Nejčastěji se používá znaménkový test pro 

jednoduché třídění, párový znaménkový test a znaménkový test pro velké soubory [10]. 

a) Znaménkový test pro jednoduché třídění je nejjednodušší variantou znaménkového 

testu. Postupuje se stejně, jako při mnoha dalších jiných testech a to prvním 

krokem, kterým je volba hladiny významnosti. Následně se vypočtou rozdíly mezi 

hodnotou znaku prvků a hodnotou referenční. Z toho zjistíme počet jednotlivých 

kladných    a záporných    znamének těchto rozdílů, přičemž        . Pro 

další postup se použije menší z těchto četností      {     }. Testovacím 

kritériem v tomto případě je pravděpodobnost výskytu více x příznivých alternativ 

z celkového počtu N prvků souboru s binomickým rozdělením pro 50% 

pravděpodobnost obou alternativ. Pravděpodobnost se dá zjistit jak z tabulek, tak 

příslušných softwarů. Nulová hypotéza o nevýznamném rozdílu je zamítnuta 

v případě, kdy vypočítané testovací kritérium je menší než zvolená hladina 

významnosti. 

b) Párový znaménkový test je možné použít při porovnávání dvou souborů se stejným 

obsahem. Párový znaménkový test pro malé soubory (n < 10) je postupem stejný, 

jako jednoduchý znaménkový test. Navíc se jen vypočítá rozdíl mezi hodnotami 

znaku dvojic prvků ze souborů. Nulová hypotéza o nevýznamném rozdílu pro 

jednostranný test není zamítnuta v případě, že testovací kritérium je větší, než 

zvolená hladina významnosti. 

c) Párový znaménkový test pro velké soubory (n > 10) je poslední variantou 

znaménkového testu. Na začátku musí být opět stanovena hladina významnosti a 

vypočítány rozdíly mezi jednotlivými hodnotami znaku dvojic prvků ze souborů. 

Opět se zjistí počet jednotlivých kladných    a záporných    znamének těchto 

rozdílů, přičemž        . Pro další postup se použije menší z těchto četností 

     {     }. Vypočítá se testovací kritérium g, které má normální rozdělení 

   
      

√    (     )
         (2.3) 
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 Nulová hypotéza o nevýznamném rozdílu nebude zamítnuta v případě, že testovací 

kritérium je menší pro jednostranný test než příslušný kvantil      normovaného normálního 

rozdělení pro zvolenou hladinu významnosti. 

 

 

4. WILCOXONŮV TEST 

 

Wilcoxonův test je obdobou t-testu. Existuje varianta jednovýběrového testu, který 

bývá označován též jako párový test a poté také varianta dvouvýběrového Wilcoxonova testu. 

Používá se tedy na porovnání střední hodnoty souboru se známou konstantou nebo pro 

porovnání středních hodnot dvou souborů stejného rozsahu [7]. 

Jednovýběrový (párový) Wilcoxonův test je provedením o něco složitější, než test 

znaménkový, resp. test mediánový. Je ovšem také citlivější, protože využívá jak informace o 

směru rozdílů, tak o jejich velikosti a formě pořadí. Právě proto se předpokládá, že výběr 

bude n > 15 a předpokládá se spojitost rozdělení. 

 

Nulovou hypotézou v tomto případě předpovídá, že medián párových rozdílů d0,5 je roven 0: 

H0:        

 

Alternativní hypotézou tedy je: 

H1:        

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

Z náhodného výběru s počtem párových pozorování musí být vyřazeny páry, u kterých je 

hodnota znaku rovna nule (d = x – y = 0). Následně se stanoví pořadí hodnot | | a zjistí se 

součet pořadí    a ta odpovídá kladným hodnotám d a pak    a ta odpovídá záporným 

hodnotám d.  

Musí přitom platit: 

      
 (   )

 
          (2.4) 
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Testovací kritérium: 

   
   

 

 
 (   )

√
 (   )(    )

  

  (   )        (2.5) 

 

Kritická hodnota má normální rozdělení N (0,1) a její tvar je     
 
 

 

Nulová hypotéza se zamítá na hladině α v případě, že platí: 

| |       
 
  

  

Dvouvýběrový Wilcoxonův test je analogií dvouvýběrového t-testu. Jen s tím 

rozdílem, že se místo původních pozorování použije jejich pořadí určené na základě nX + nY 

hodnot vzniklých spojením obou výběrů. Stanoví se tedy pořadí hodnot v souboru vzniklém 

spojením výběrů X a Y a zjistí se součty pořadí WX a WY odpovídající výběrům X a Y. WX a 

WY by měly mát přibližně stejnou hodnotu za předpokladu platnosti nulové hypotézy. 

Předpokládá se, že velikost obou výběrů bude n, m > 10 a budou spojitého charakteru [7]. 

Nulová hypotéza vychází z předpokladu, že dva nezávislé výběry mají shodné střední 

hodnoty, nejčastěji se volí medián: 

H0:   ̃     ̃  

 

Alternativní hypotéza: 

H1:  ̃     ̃  

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

Testovací kritérium: 

   
   ( )      

 (     )

 

√
  (     )

 

   (   )       (2.6) 

 

Kritická hodnota má normální rozdělení N (0,1) a její tvar je      

Nulová hypotéza je zamítnuta v případě, že platí: 

| |         
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5. MANN-WHITNEYŮV TEST 

 

Tento test se používá pro hodnocení nepárových pokusů. Porovnávají se 2 různé 

výběrové pokusy a testuje se hypotéza, zda veličina X odpovídající výběru n1 a veličina Y 

odpovídající výběru n2 mají stejné pravděpodobnostní rozdělení [13]. Veličiny X a Y nemusí 

vyloženě odpovídat normálnímu rozdělení, ale stačí předpoklad, že jsou spojitého rozdělení. 

Oba výběry se sloučí a uspořádají se společně jako jeden výběr vzestupně podle 

velikosti. Dále se musí zjistit součet pořadí hodnot x1,…, xn ve spojených výběrech. Tento 

součet označíme T1. Proti tomu musí být zjištěn součet pořadí hodnot y1,…yn a ten se 

označuje T2. Pokud se výběry neliší, pak by veličiny X a Y měly mít stejné rozdělení 

pravděpodobnosti a tím i průměrné pořadí. Tím by se měl dostat zhruba stejný počet hodnot 

pro každou skupinu. 

Nulová hypotéza: 

H0:       

 

Alternativní hypotéza: 

H1:        

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

Platí, že součet všech pořadí musí odpovídat součtu číslic od 1 do n: 

      
 (   )

 
         (2.7) 

 

Výpočet hodnot U1 a U2: 

        
  (    )

 
           (2.8) 

 

        
  (    )

 
           (2.9) 

     {     }         (2.10) 

 

Testovací kritérium bude použito menší z hodnot U1 a U2, které bude porovnáváno 

s tabulkovou kritickou hodnotou Mann-Whitneyova testu pro příslušné výběry a zvolenou 

hladinu významnosti α. 
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Je-li    (       ) , pak je nulová hypotéza o shodě rozdělení veličin X a Y 

zamítnuta. 

 

 

6. KOLMOGOROV-SMIRNOVŮV TEST 

 

Test Kolmogorov-Smirnov je testem dobré shody, který se používá při testování o 

tvaru rozdělení náhodné veličiny X vzhledem k uvažovanému teoretickému rozdělení. Může 

být použit také v případě testování, zda dvě náhodné veličiny pocházejí ze stejného rozdělení. 

Tato metoda pracuje přímo s jednotlivými naměřenými hodnotami náhodných veličin. 

V tomto případě se pracuje s četnostmi při rozdělení do tříd. Předpokládá se spojité rozdělení, 

ale existují jeho verze i pro testování diskrétních náhodných veličin. Testuje se nejčastěji tedy 

rovnost (podobnost) distribučních funkcí F (x) a G (x) dvou nezávislých výběrů [14]. 

Nulová hypotéza: 

H0:  ( )   ( ), platí pro všechna     

 

Alternativní hypotéza: 

H1:  ( )   ( ), alespoň pro jedno x 

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

Dva nezávislé výběry X a Y různé velikost m a n se spojí do jednoho výběru Z o délce 

m + n. Následně dochází k označení empirických distribučních funkcí prvního ( ̂( ) a 

druhého ( ̂( )) výběru. Pak: 

 ̂( )  
 

 
∑   ( )
 
             (2.11) 

 ̂( )  
 

 
∑   ( )
   
            (2.12) 

kde ξi je definováno:   ( )  {
          
          

, i = 1, …, m + n 

 

Testovací kritérium vypadá následovně: 

            | ̂( )    ̂( )|        (2.13) 
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Kritická hodnota je tabelizovaná hodnota Dm,n. Pokud ale nastane situace, že výběry jsou 

relativně velké, aproximuje se číslo Dm,n číslem D* 

   √
   

   
  

 

 
          (2.14) 

Nulová hypotéza se zamítá, jestliže D ≥ Dm,n, resp. jestliže D > D*. 

 

 

7. KRUSKAL-WALLISŮV TEST 

 

Tímto testem se testuje předpoklad, zda nezávislé výběry pocházejí ze stejného 

základního souboru či nikoliv. Předpokladem pro použití tohoto testu je, aby všechny 

pozorování byly na sobě nezávislé a aby uvažovaná proměnná byla měřená na ordinární škále, 

a aby všech k výběrových distribučních funkcí mělo přibližně stejný tvar [13]. 

Nulová hypotéza předpokládá, že všech k nezávislých náhodných výběrů n1,…, nk, které 

pocházejí ze spojitého rozdělení s distribuční funkcí Fi(x), i = 1, …, k, pochází ze stejného 

rozdělení, případně z rozdělení s identickými distribučními funkcemi. 

H0:   ( )    ( )    ( ) 

 

Alternativní hypotéza: 

H1:   ( )    ( )    ( ) 

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

 Všechny naměřené hodnoty je potřeba seřadit do jedné vzestupné posloupnosti a 

každé hodnotě se tímto přiřadí pořadí, které ji náleží v celkovém uspořádání. Pro každý 

jednotlivý výběr se spočítají pořadové hodnoty všech jeho členů a jejich součet v i-tém 

výběru se označuje Ri. 

 

Testovací kritérium: 

  
  

 (   )
∑

  
 

  
  (   )     

  
         (2.15) 

 

Pokud nastane případ, že je v posloupnosti značný počet stejných hodnot, lze jim 

přiřadit pořadí a tím musí být testovací kritérium upraveno (vydělena korekčním faktorem): 
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  ∑ (  
    )

 
   

(    )

         (2.16) 

s – počet hodnot, které se opakují 

tj – kolikrát se opakuje hodnota v uspořádanosti postupnosti 

 

Korekce zvyšuje hodnotu H, proto se nedoporučuje v případě, kdy není mnoho 

stejných pozorování ji aplikovat, protože účinek korekce je pak nepatrný. 

 

Kritická hodnota je rovna     
 (k-1) 

 

Nulová hypotéza je zamítnuta v případě, že platí: 

      
 (   )  

 

 

8. WALD-WOLFOWITZŮV TEST 

 

Jedná se o test nepřetržitých opakování. Říká se mu také run test a nemá speciální 

dodatečné předpoklady. Testuje nejen polohu dvou výběrů vůči mediánu, ale také i tvar jejich 

rozdělení. Tento test má menší statistickou sílu, ale lze jej použít v případě, kdy průměrné 

hodnoty pořadí se ve skupinách nijak zásadně neliší [15]. 

Nulová hypotéza Wald-Wolfowitzova testu předpokládá, že dva výběry pocházejí ze 

stejného rozdělení, proti které stojí hypotéza alternativní, která tvrdí, že se v některém 

z aspektů rozcházejí (například medián, variabilita nebo tvar rozdělení). 

Nulová hypotéza: 

H0:  ( )   ( ) 

 

F(x) a G (x) jsou distribuční funkce nezávislých výběrů. 

 

Alternativní hypotéza: 

H1:  ( )   ( ) 

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 
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Nejprve se musí hodnoty obou nezávislých výběrů (X = X1, …, Xn a Y = Y1,…, Yn) 

různé velikosti m a n seřadit do neklesající posloupnosti podle velikosti. Následně se sleduje 

pořadí znaků X a Y, které se sečtou, a jejich výsledkem je počet posloupností po sobě 

následujících hodnot, které náleží do stejného výběru (r).  

Pokud jsou výběry malého rozsahu (tj. m, n < 20), H0 se zamítá v případě, že  

    (   ). Tabulkovou kritickou hodnotou je právě   (   ). 

V případě, že jsou výběry většího rozsahu, bývá rozdělení za platnosti H0 

aproximováno normálním rozdělením s průměrem Mr a směrodatnou odchylkou Sr. 

   
     

   
           (2.17) 

   √
      (        )

(   ) (     )
        (2.18) 

 

Testovací kritérium: 

   
|  (

      

   
  )|    

√
      (         )

(   ) (     )

  (   )       (2.19) 

Kritická hodnota je kvantilem normálního rozdělení N (0,1)     
 
 

Nulová hypotéza je zamítnuta na hladině významnosti α v případě, že platí: 

| |      
 
  

 

 

9. ROBUSTNÍ DVOUVÝBĚROVÝ TEST 

 

Neparametrický robustní dvouvýběrový test patří mezi testy zkoumající shodnost 

mediánů u dvou nezávislých výběrů. Základním předpokladem obvykle bývá velikost obou 

výběrů, která by měla být vyšší než 12 (m, n > 12) a spojité rozdělení [15]. 

 

Nulová hypotéza: 

 H0:   ̃     ̃  

 

Alternativní hypotéza: 

H1:  ̃     ̃  
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Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

 Pozorovaná data se musí vzestupně uspořádat a označit jejich příslušnost k tzv. 

skupinkám X a Y a následně se definuje jejich počet: 

 (   )                          

 (   )                          

 

Následně se vypočítají jednotlivé střední hodnoty (U (YX) a U (XY)) a ukazatele variability 

(VX a VY). 

 

Střední hodnoty: 

 (  )  ∑
 (   )

 

 
             (2.20) 

 (  )  ∑
 (   )

 

 
             (2.21) 

 

Ukazatele variability: 

   ∑ [ (   )   (  )]
  

           (2.22) 

   ∑ [ (   )   (  )]
  

           (2.23) 

 

Testovací kritérium: 

  
  (  )   (  )

 √       (  ) (  )
   (   )       (2.24) 

 

Nulová hypotéza je zamítnuta v případě, že platí        (kde      je kvantil normálního 

rozdělení a je tabelizován). 

 

 

10. FRIEDMANŮV TEST 

 

Friedmanův test nebo také analýza je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu 

dvojného třídění pro data z ordinální škály. Testuje se předpoklad, že všechny jednotlivé 

výběry pocházejí ze stejného rozdělení a tudíž jejich distribuční funkce jsou stejné [14]. 
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Základem Friedmanovy analýzy je tabulka dvojného třídění Xij (i = 1, …, n a j = 1, …, 

k), která má n řádků (označuje rozsah výběru – stejný pro všechny výběry) a k sloupců (počet 

testovaných výběrů). 

 

Nulová hypotéza: 

H0:   ( )     ( )      ( ) 

 

Alternativní hypotéza: 

H1:   ( )     ( )      ( ) 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

Následně se přiřadí každé hodnotě v řádku i pořadí Rxij od 1 po k podle velikosti. 

Hodnota R se získá tak, že se spočítají výsledné součty pořadí ve sloupcích a umocní se: 

  ∑ (∑     
 
   )

 
 
           (2.25) 

 

Testovací kritérium: 

   
  

  (   )
    (   )       (2.26) 

 

Kritická hodnota je rovna     
  s (k-1) stupni volnosti. 

 

Nulová hypotéza se zamítá na hladině významnosti α v případě, že platí: 

       
 (   )  

 

 Může nastat situace, kdy je stejných hodnot v posloupnosti značný počet, a proto se 

jim přiřazuje průměrné pořadí a testovací kritérium musí být upraveno (vyděleno korekčním 

faktorem): 

     
 

  ∑ (  
    )

 
   

 (    )

          (2.27) 

s – počet hodnot, které se opakují 

tj – kolikrát se opakuje hodnota v uspořádání posloupnosti. 

 

Korekce zvyšuje hodnotu F a tedy pokud není stejných pozorování příliš, nebo nejsou 

rozsáhlé, je účinek korekce vcelku nepatrný. 
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11. KENDALLŮV KOEFICIENT 

 

Kendallův koeficient měří sílu závislosti mezi dvěma pořadovými proměnnými. Pří 

výpočtu Kendallova koeficientu τ dvou nezávislých výběrů X = X1,…, Xn a Y = Y1, …, Yn 

stejné velikosti n nejprve každému prvku v rámci skupiny bude přiřazeno pořadí (Rx1, Ry1) 

[13]. 

Pořadí prvků ve skupině je libovolné, a proto je potřeba přeorganizovat prvky tak, aby 

byly seřazeny vzestupně nejprve v jedné skupině (X) a k nim je přiřazeno pořadí skupiny Y. 

Příslušné pořadí znamená, že pokud k-tý prvek skupiny X má pořadí Rxk, přiřadí se k němu 

pořadí Ryk k-tého prvku skupiny Y. Následně se vypočítá počet souhlasných a nesouhlasných 

párů: 

Pokud platí následující, pak: 

                  nebo                   – Souhlasný pár 

                  nebo                   – Nesouhlasný pár 

         a/nebo         – Nerozhodný pár 

 

Pokud se ve výběru nevyskytují shodné údaje, pak se použije pro výpočet Kendallova 

koeficientu následující vzorec, který vyjadřuje rozdíl mezi pravděpodobností, že hodnoty 

dvou proměnných jsou shodné ve stejném pořadí, proti pravděpodobnosti, že hodnoty nejsou 

ve stejném pořadí: 

  
      

[
 (   )

 
]
          (2.28) 

ns – je počet souhlasných párů 

nns – je počet nesouhlasných párů 

n(n-1)/2 – je počet všech možných párů 

 

Pokud se ve skupinách vyskytují shodné údaje, požije se následující vzorec: 

  
 (      )

√ (   )  √ (   )  
        (2.29) 

 

Tx (resp. Ty) – pro každou opakující se hodnotu ve skupině X (resp.Y) je její počet opakování 

odčítán od druhé mocniny jejího počtu opakování a výsledky jsou sčítány: 

   ∑ (  ( )
    ( ))
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Sx (resp. Sy) – počet hodnot, které se opakují ve skupině X (Y) 

ti(x) (resp. ti(y)) – počet opakování hodnoty Xj (Yj) ve skupině X (Y) 

Pro výběry malého rozsahu (n ≤ 50) bylo odvozeno přesné rozdělení pravděpodobnosti s  

 ( )      ( )  
 (    )

  (   )
 . Nulová hypotéza je zamítnuta na dané hladině významnosti α 

v případě, že hodnota τ je větší nebo rovna tabelizované kritické hodnotě. 

 

Při větším rozsahu (n > 50) má koeficient τ normální rozdělená za předpokladu platnosti 

nulové hypotézy a proto je možné k testování jeho významnosti použít testovacího kritéria: 

   
  √ (   )

√ (    )
          (2.30) 

 

Nulová hypotéza se zamítá na hladině významnosti α pokud platí, že: 

| |      
 
  (pro oboustranný test), resp. | |        (pro jednostranný test), kde     

 
 (resp. 

    ) je kvantil normálního rozdělení. 

 

 

3.3 Speciální druh neparametrických metod 

 

Speciálním případem, kde se využívají neparametrické metody, jsou kontingenční 

tabulky. Kontingenční tabulky jsou určeny zejména k analýze velkého množství číselných dat. 

Pomocí různých metod dokáže snadno shrnout objem dat, což umožňuje získat nový pohled 

na data (z důvodu shrnutí dle vlastností apod.). 

Kontingenční tabulky se používají k zobrazení vzájemného vztahu dvou statistických 

znaků, ale co je důležitější, slouží také k testování vzájemné závislosti mezi těmito znaky. 

K tomu se využívají právě některé neparametrické testy. Předpokladem je, aby znaky byly 

diskrétního charakteru (jak kvantitativní tak kvalitativní).  

 

1. McNEMARŮV TEST 

 

McNemarův test se nejčastěji používá v případě, kdy se v souboru n náhodně 

vybraných proměnných sleduje přítomnost, resp. nepřítomnost výskytu nějakého znaku. 

Načež se v takové souboru provede nějaký zákrok a znovu se zjišťuje, zda je daný znak 



~ 28 ~ 
 

přítomen či nikoli. Cílem je tedy zjistit, zda tento zákrok změnil pravděpodobnost výskytu 

znaku [7]. 

Výskyt sledovaného znaku se označuje + a případ, kdy se nevyskytuje daný znak 

naopak -. Tím se zajistí nové tabulky: 

 

Tabulka 2 Tabulka absolutních četností 

Před 

zásahem 

Po zásahu 

+ 

Po zásahu 

- 
Celkem 

+ n11 n12 n1. 

- n21 n22 n2. 

Celkem n.1 n.2 n 

 

Tabulka 3 Tabulka pravděpodobností 

Před 

zásahem 

Po zásahu 

+ 

Po zásahu 

- 
Celkem 

+ p11 p12 p1. 

- p21 p22 p2. 

Celkem p.1 p.2 1 

 

 

X = před zásahem; X = +,- 

Y = po zásahu; Y = +, -  

 

Nulová hypotéza: 

H0: p1. = p.1 

 

Alternativní hypotéza: 

H1: p1. ≠ p.1 

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

Testovací kritérium: 

   
(       )

 

       
   

         (2.31) 

 

 Nulová hypotéza se zamítá v případě, kdy       
 ( ). Pomocí asymptotického 

rozdělení chí-kvadrát o 1 stupni může být provedena aproximace, pokud (n12 + n21) ≥ 8. 
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2.    TEST NEZÁVISLOSTI 

 

Tento test se používá pro ověření závislosti statistických znaků uspořádaných 

v dvourozměrné kontingenční tabulce (pro kvalitativní znaky), resp. korelační tabulce (pro 

kvantitativní znaky) [16].  

Nulová hypotéza: 

H0: Znaky jsou nezávislé 

 

Alternativní hypotéza: 

H1: Znaky jsou závislé 

 

Hladina významnosti α se nejčastěji používá 0,05. 

 

K tomu, aby bylo možné potvrdit, nebo vyvrátit nulovou hypotézu musí být sestrojeny 

tzv. teoretické četnosti eij, což jsou četnosti, které by tabulka při stejných řádkových a 

sloupcových součtech jednotlivých políček tabulky uvedených v jejích okrajích obsahovala 

v případě nezávislosti sledovaných znaků. 

Pravděpodobnosti jsou odhadnuty relativními četnostmi n.i/n a nj./n. Pravděpodobnost 

výskytu v  políčku daném indexy i a j při hypotéze nezávislosti je rovna 
    

  
 . 

Teoretická četnost eij je pak rovna n násobku této pravděpodobnosti a musí platit při 

X
2
 rozdělení, aby byly všechny teoretické četnosti větší než 5: 

    
    

 
          (2.32) 

 

Testovací kritérium: 

Pro dvourozměrnou tabulku: 

  ∑ ∑
(       )

 

   

 
   

 
           (2.33) 

r – počet řádků 

c – počet sloupců  

Pro čtyřpolní tabulku: 

   
 (|              | 

 

 
)
 

            
       (2.34) 
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Kritická hodnota: 

 (   )(   )
 (   )   

 

Nulová hypotéza se zamítá v případě, že platí K ≥      (   )(   )
 , to znamená, že 

mezi jednotlivými znaky je závislost. 

 

 

3. FISHERŮV FAKTORIÁLOVÝ TEST 

 

Fisherův faktoriálový test, někdy označovaný také jako přímý exaktní, se používá 

v případech, kdy ve čtyřpolní tabulce nastávají případy nízké četnosti a znemožňují tedy 

použití testu X
2
 test nezávislosti [7].  

Vytvoří se soubor všech kontingenčních tabulek se stejnými marginálními četnostmi 

jako má původní kontingenční tabulka. U každé jednotlivé tabulky souboru se vypočítá 

pravděpodobnost P a číslo d, což je logaritmická interakce dané tabulky: 

   
                

                  
        (2.35) 

 

               (2.36) 

   
      

      
          (2.37) 

 

Následně se sečtou všechny pravděpodobnosti P tabulek (se stejnými marginálními 

četnostmi), jejichž d jsou v absolutní hodnotě větší nebo rovny | |. Což znamená, že výchozí 

kontingenční tabulka má | | rovnu dané hodnotě a sčítají se pravděpodobnosti jen těch 

tabulek, které mají v absolutní hodnotě hodnotu d rovnu nebo větší hodnotě d výchozí 

tabulky.  

Nulová hypotéza (hypotéza o nezávislosti) se zamítá v případě, že součet všech 

těchto pravděpodobnosti je menší nebo roven číslo α. 
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4 VYUŽITÍ NEPARAMETRICKÝCH METOD V MANAGEMENTU 

KVALITY 

 

„Buďme měřítkem kvality.“  

         Steve Jobs 

 

Management kvality je v dnešní době podstatnou součástí téměř všech podniků a to až 

do té míry, že bývá mezi předními funkcemi v podniku. V poslední době lze tvrdit, že 

management kvality se stává jakousi filozofií, která se opírá o mnoho principů, technik, 

nástrojů a metod. A touto filosofií se neřídí jen podniky jako takové, ale také jejich 

zaměstnanci, tedy lidé, kteří nechtějí jen kvalitně odvedenou práci, ale také kvalitně vedený 

život. 

Definice kvality je různorodá a citovaná pokaždé jinak. Lze říci, že každý si může 

vybrat „tu svou“. Existuje samozřejmě „normovaná“ definice kvality podle normy ČSN EN 

ISO 9000:2006, která představuje kvalitu jako „stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních charakteristik“ [17]. 

Mezi další nejčastěji citované definice patří například [18]: 

 „Kvalita je způsobilost k užití.“ Juran 

 „Kvalita je shoda s požadavky.“ Crosby 

 „Kvalita je to, co za ni považuje zákazník.“ Feigenbaum 

 

Pojem kvalita a pojem jakost jsou synonyma. Po několikaleté debatě na globální 

úrovni, zda jsou tyto pojmy stejné či nikoli, se nakonec předpokládá, že dané pojmy jsou 

synonymy. Může tedy dojít k jejich zaměnění. V poslední době je trendem více používat 

pojem kvalita a přizpůsobují se mu také podniky, odborné publikace, internet, apod. Potřeba 

podniku zajistit komplexní kvalitu produktů,  jako výsledek výstupů procesů či mezi podniky,  

vedla k zavedení různých systémů managementu kvality. Každý podnik má zavedený nějaký 

systém řízení. Systém managementu kvality je definovaný jako manažerský systém určený 

pro řízení a kontrolu organizace s ohledem na kvalitu [17]. 

Management kvality jako takový znamená zejména využití všech manažerských 

funkcí pro plánování, řízení, organizování, vedení, kontrolu a řízení lidských zdrojů ve všech 

úrovních. Pro každý podnik je nejdůležitější vymezení strategických cílů managementu 

kvality v souladu s celkovým cílem podniku a v souladu s dalšími dílčími cíli. Z těchto cílů by 



~ 32 ~ 
 

mělo být patrné, kam směřuje další vývoj řešení kvality v procesech. Při realizaci 

strategických cílů musí být použito metod a prostředků pro zajištění kvality a průběžné 

kontroly plnění cílů. Management kvality v podnicích vytváří odraz míry znalostí, zkušeností, 

schopností a hodnot manažerů a zaměstnanců. Pravdou je, že konkrétní přístup 

k managementu kvality může být tedy úplně odlišný [18].  

Současná situace na světovém trhu a celková situace ekonomiky či politiky vyžaduje 

po podnicích, aby byly výkonné, konkurenceschopné a aby dokázaly řídit kvalitu. Je proto 

nutností zajistit, aby manažeři takovýchto podniků nezapomínali na principy, na nichž 

management kvality jako takový stojí. Protože jakýkoliv systém je účinný pouze v případě, že 

stojí na pevných základech. 

Jedná se o základní principy moderního managementu kvality [18]: 

 Zaměření na zákazníka 

 Vůdcovství 

 Zapojení zaměstnanců 

 Flexibilita 

 Procesní přístup 

 Systémový přístup k managementu 

 Neustálé zlepšování 

 Management na základě faktů 

 Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli 

 Společenská odpovědnost organizací. 

 

Výše uvedené principy lze označit za obecně platné. Záleží na podniku jako takovém, 

jakou si zvolí cestu k vytvoření systémů managementu kvality. Cestou se v tomto případě 

myslí koncepce systémů managementu kvality a v dnešní době se rozlišují celkem tři a to: 

 Koncepce ISO 

 Koncepce odvětvových standardů 

 Koncepce TQM 

 

Jedním z mnoha důvodů, proč by se měly podniky vůbec zabývat kvalitou své 

produkce jako takové, je například konkurence. V dnešní době se častěji prokazuje, že zaměřit 

se pouze na jeden z konkurenčních atributů (cena, kvalita a čas) nestačí. Je potřeba usilovat o 

co nejlepší spojení všech těchto tří atributů – ceny, kvality a času a vytvořit tak pro zákazníka 
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jedinečný a neopakovatelný produkt. Kvalitní produkce není jen předpokladem hojné 

prodejnosti a tedy vysokého výdělku, ale jde zejména o to, že pokud se podnik stane 

nekvalitním producentem, může to mít na hospodárnost výroby, resp. na celý podnik 

nedozírné následky [19].  

 

4.1 Statistické metody v managementu kvality 

 

Statistické metody se začaly používat v řízení koncem 19. století a to zejména ve 

vojenské oblasti. Postupem času se dostaly prakticky do všech odvětví řízení, zejména pak do 

řízení kvality, kde bývají dobrým sluhou, ale špatným pánem. 

Ve výstupech všech procesů je možné pozorovat variabilitu, která je definována jako 

„rozsah, v němž se vzájemně liší hodnoty dat, procesů a funkcí“ [20]. Variabilitu lze najít 

v různých fázích životního cyklu produktu a lze ji pozorovat u měřitelných charakteristik 

produktu. Právě statistické metody mohou takovou variabilitu měřit, analyzovat, popisovat a 

interpretovat i při malém rozsahu souboru dat. Díky použití statistické analýzy je možno lépe 

pochopit příčiny variability, jejich velikost či charakter. 

Lepší rozhodování při existujících údajích je možno docílit právě pomocí statistických 

metod. Statistické metody mohou pomoci také při neustálém zlepšování produktů a procesů a 

tím k větší spokojenosti zákazníka. Statistické metody lze v podniku použít ve všech 

úrovních. Lze je použít na provozech, dílnách, vstupech či výstupech, ale i jako výchozí prvek 

pro vedení podniku. Samotné použití určité statistické metody je velmi obtížné a to jak 

z hlediska požadovaných výsledků, tak z hlediska nákladů na danou metodu, protože 

neuvážené zvolení metodu může vést k promarněné investici i ke zkresleným výsledkům. 

Základem pro užití statistiky je existence relevantních dat. Naměřených hodnot musí 

být samozřejmě co nejvíce a mohou být z jakékoliv oblasti, kterou se bude útvar kvality 

v podniku zabývat. Existuje mnoho statistických nástrojů, jedním z nich je také testování 

hypotéz. Testování hypotéz se používá zejména ke schopnosti rozhodnout, zda na předepsané 

hladině významnosti je daná hypotéza týkající se parametru souboru platná či nikoli.  

Ve většině případů použití jakékoliv statistické metody (nejen) v managementu kvality 

předpokládá normální rozdělení. Tomu jsou nejpoužívanější statistické metody také 

přizpůsobeny. Bohužel v praxi často dochází k tomu, že naměřené hodnoty nemají 

s normálním rozdělením nic společného a tady dochází k prvním problémům. Ve většině 

případů se doporučují různé transformace dat na požadované normální rozdělení. Ovšem 
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zejména v oblasti testování hypotéz by tato transformace mohla dosti zkreslovat. Je zde tedy 

varianta volby trochu jiných statistických metod, které se označují jako neparametrické. Ty 

normalitu dat nepředpokládají. Nepředpokládají totiž žádné rozdělení daného souboru, který 

je potřeba testovat (viz kapitola 3). 

 

4.2 Neparametrické metody v managementu kvality 

 

Neparametrické metody se v managementu kvality, konkrétně při testování hypotéz 

zatím netěší většímu zájmu. A to zejména proto, že o jejich existenci, natož některých funkcí, 

si nejsou v podnicích vědomi. Bohužel nejsou tak masově preferované jako klasické 

parametrické metody, které předpokládají normální rozdělení. 

Normální rozdělení je velmi dobře propracovaný element pro hodnocení, který je 

dostupný lidem, ve všech úrovních podniku. Mnoho standardních testů předpokládá existenci 

normálního rozložení. Bohužel dochází k tomu, že se dává přednost při informovanosti 

v podnicích, školách i publikacích právě normálnímu rozdělení. Existuje mnoho parametrů 

kvality, které ze své podstaty nemají normální rozdělení. Obecně lze tvrdit, že [21]: 

 Normální rozdělení je v oblasti kvality časté, ale není pravidlem 

 U menšího vzorku dat nemusí dojít k prokazatelnosti normality 

 Výhodou normálního rozdělení je větší síla testu 

 Data lze na normální rozdělení převést pomocí transformace, ovšem ne vždy jde o 

přínos 

 

Užívání metod, které předpokládají normální rozdělení, může zavánět jistou 

pohodlností. Přeci jen jsou testy obecně platné, přijatelné a jejich vzorce a postupy obecně 

známé. Hlavním důvodem pro užívání parametrických testů, tedy testů, které předpokládají 

normální rozdělení je fakt, že jejich výkon je větší. To znamená, že mají větší sílu rozpoznat 

platnost, resp. neplatnost hypotézy. 

Prakticky v drtivé většině se předpokládá, že měřené hodnoty v podnicích při měření 

jakéhokoli procesu oplývající nějakými určitými vlastnostmi dosahují normality. Ovšem 

v případě, kdy tyto předpoklady nejsou splněny, nemusí dojít k tomu, že by podnik data musel 

vyloučit. Jedná se také o ekonomické aspekty pro každý podnik. Samostatné jakékoliv měření 

dat není levnou záležitostí pro žádný podnik. Proč tedy data zahazovat a provádět tak měření 

znovu a znovu, dokud se „netrefí“ do předpokladu normálního rozdělení? Navíc tou největší 
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výhodou neparametrických metod je, že nepotřebují soubory dat o velkém rozsahu. K tomu, 

aby dobře sloužily, stačí relativně malý počet naměřených hodnot. 

Neparametrické metody jsou robustní a to je jejich hlavní výhodou. Ovšem mají 

nespočetné množství dalších výhod před metodami parametrickými, zejména se jedná o [22]: 

 Předpokládá se pouze spojitost mezi danými soubory a nezáleží na tvaru rozdělení 

 Rozsah souboru může být malý 

 Jsou použitelné i v případě, že není znám tvar pravděpodobnosti základního souboru 

 Jsou použitelné v případě, že výběry pocházejí ze základního souboru s různými 

rozděleními sledovaných náhodných veličin 

 Jsou vhodné i pro použití v případě, že data mají charakter ordinárních proměnných, 

některé dokonce i pro nominální proměnné nebo proměnné klasifikační 

 Jsou výpočtově poměrně jednoduché 

 Většina z nich má softwarovou podporu 

 

Bohužel jako vše, mají i neparamterické metody své nevýhody. Není jich ovšem 

mnoho. Jde zejména o menší sílu ve srovnání s metodami parametrickými. Ovšem tento 

nedostatek lze odstranit například tím, že se zvýší rozsah výběru. 

Neparametrické metody jsou velmi praktické. Lze je použít téměř vždy a odpadají tím 

starosti s odlehlými hodnotami, asymetrií, apod. U neparametrických hodnot se pracuje 

zejména s mediánem. Obecně lze říci, že pokud jsou data prezentována mediánem a kvantily 

(percentily) nebo se jedná o ordinální stupnice či skóre, je lepší volit automaticky 

neparamterické metody. V ostatních případech se provede test normality, na jehož základě se 

rozhodne, jakým směrem bude testování pokračovat. 

Jelikož není psaným pravidlem, že všechny náhodné výběry mají normální rozdělení, 

pomalu, ale jistě, nacházejí uplatnění také neparamterické metody a to nejen v managementu 

kvality. Oblasti managementu kvality, kde se dají neparametrické metody použít, jsou různé. 

Zejména se jedná o oblasti, ve kterých se testují různé statistické hypotézy, například o 

neshodách, spokojenosti zákazníků, nezávislosti dat, odhady parametrů, kvalita vyrobených 

produktů, apod.  
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5 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ METODY V SOFTWARU  

MINITAB  

 

„Statistika je jediná věda, která při použití stejných vzorců umožnuje různým 

expertům dostat různé výsledky.“  

E. Esar  

 

V dnešním světě plném softwarových vymožeností existuje celá řada statistických 

programů, které se hojně využívají k usnadnění výpočtů v různých oblastech statistiky. Ani 

neparametrické metody nejsou výjimkou. Bohužel zatím neexistuje software, který by ovládal 

úplně všechny neparametrické metody, ovšem existují softwary, které určité 

neparametrických metod obsahují. Pro tuto diplomovou práci byl vybrán software Minitab 

(konkrétně verze Minitab 16), ve kterém bude na příkladech ukázáno a vysvětleno několik 

vybraných neparametrických metod. 

 

5.1 Software Minitab 

 

Minitab je statistickým softwarem, který je určený pro analýzy dat. Minitab byl 

vyvinut v USA, konkrétně v Pensylvania State University týmem špičkových vědců v roce 

1972. Software Minitab byl ze začátku dostupný jako zjednodušená verze OMNITABu, což 

byl program pro statistické analýzy od 

společnosti NIST. Minitab je 

distribuován společností Minitab Inc., 

která sídlí ve State Colledy 

v Pensylvanii. 

Tento jednoduchý a výkonný 

software je v dnešní době jedním 

z nejpoužívanějších na světě, v oblasti 

zvyšování kvality procesů. Minitab je 

určen pro uživatele jak z oblasti praxe, 

tak také pro uživatele z řad studentů a jejich pedagogů na vysokých školách. Ostatně jeho 

původní účel byl právě na podporu výuky statistiky. Tento software nabízí širokou škálu 

znalostí statistiky na všech jejich úrovních. 

Obrázek 5 Logo Minitab 16 [23] 
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V poslední době je Minitab využíván zejména ve spojitosti s implementací Six Sigma 

a také s dalšími metodami pro procesní zlepšování, které jsou založeny na statistice. V dnešní 

době existuje již 7 jazykových verzí tohoto programu (anglická, francouzská, španělská, 

německá, japonská, korejská a čínská). 

Používání statistického softwaru Minitab je snadné pro uživatele zkušenější i začátečníky. 

Obsahuje širokou řadu nástrojů, které jsou vhodné i pro velmi náročné projekty. Minitab 

dokáže přijímat data v mnoha formátech souborů. Obsahuje jasné a přehledné grafy, které se 

snadno vytvářejí pro jakýkoliv účel [23].  

 

Mezi nejpoužívanější funkce v softwaru Minitab patří například: 

 

 Popisná statistika 

 Regresní analýza 

 Analýza rozptylu 

 Statistické řízení procesů 

 Nástroje řízení kvality 

 Analýza systému měření 

 Plánované experimenty 

 Analýza spolehlivosti 

 Síla testů a rozsah vzorků 

 Multivarianční analýza 

 Časové řady 

 Neparametrické metody 

 Simulace a rozdělení 

 Makra a přizpůsobení 

 Tabulky

 

5.2 Neparametrické metody v software Minitab 16 

 

Jako jeden z mála softwarů zaměřených na statistiku má Minitab i funkci pro 

neparametrické metody. Hlavními neparametrickými metodami, které nalezneme v tomto 

statistickém softwaru, jsou: 

 

 Znaménkový test 

 Jednovýběrový Wilcoxonův test 

 Mann-Whitney test 

 Mediánový test 

 Kruskal-Wallis test 

 Friedmannova analýza 

 Run test 
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Obecně před použitím některých z neparametrických testů je potřeba zadaný soubor 

dat seřadit od nejmenšího po největší. Pokud se bude daný test provádět pomocí aplikace 

Minitab, nemusí se zadaný soubor dat nikterak seřazovat. 

V software Minitab totiž nemá na výsledek vliv seřazení. Software je natolik vyspělý a 

účinný, že daný test provede bez fyzického seřazení naprosto bez problémů a toto seřazení 

nemá žádný vliv na konečný výsledek v tomto softwaru. 

Tyto neparametrické testy nalezneme v programu Minitab 16 v záložce STAT, kde 

nalezneme také další vhodné funkce pro statistiku jako takovou, ale zejména pro využití 

v oblasti řízení kvality v praxi. Konkrétní testy pak nalezneme v položce 

NONPARAMETRICS (obrázek 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Neparametrické metody v Minitab 16 
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5.3 Příklady vybraných testů v softwaru Minitab 16 

 

Následující oblast bude věnována aplikaci vybraných neparametrických metod 

v softwaru Minitab 16, respektive těch, které software umožňuje. Všechna data použitá 

v následujících příkladech jsou simulovaná. 

 

A. ZNAMÉNKOVÝ TEST 

 

Příklad č. 1: V závodě vyrábějícím kovové tyče probíhá pravidelná výstupní kontrola 

před odevzdání zákazníkovi. Při kontrole je vybráno náhodným výběrem 50 tyčí, které se 

následně přeměří kvalifikovanými pracovníky. Předpokládaná délka jedné tyče je 18 m. 

Úkolem je zjistit, zda je předpokládaná délka správná. Výsledky (soubor označený v Minitab 

16 jako DATA1) měření jsou zaznamenány v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Výsledky měření pro příklad č. 1 

18,03 18,02 18,02 18,02 17,98 18,02 18,00 18,00 17,98 17,99 

18,03 18,03 18,02 18,02 17,98 18,01 17,98 18,01 18,00 17,97 

18,03 18,01 18,01 17,99 18,02 18,00 17,99 17,99 18,01 18,00 

18,03 18,02 18,03 17,98 18,01 18,01 18,00 18,01 17,99 18,01 

18,03 18,02 18,02 17,99 18,02 17,98 18,01 17,99 17,98 17,99 

 

 

Než se začne s aplikací znaménkového testu, musí se provést zjištění, zda data 

pocházejí či nepocházejí z normálního rozdělení. Jak je u neparametrických metod 

podmínkou, data by měla mít jiné, než normální rozdělení. Provede se tedy test normality dat. 

Při testování normality nabízí Minitab 16 celkem 3 druhy testů (Anderson – Darling, 

Kolmogorov – Smirnov a Ryan – Joiner). Postupně se vyhodnotí všechny testy normality. 

Nejdůležitější hodnotou bude P-VALUE, podle které se určí, zda data pochází či nepochází 

z normálního rozdělení.  

V programu Minitab tyto testy normality jsou umístěny: STAT→BASIC 

STATISTICS→NORMALITY TEST (obrázek 7). 
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Obrázek 7 Testy normality v Minitab 16 

 

Po kliknutí na Normality Test se otevře zadávací okno, do kterého se vyberou 

příslušná data, která se následně nechají otestovat (obrázek 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Test normality - zadávací okno v Minitab 16 
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Následně se vybere z 3 nabízených testů a porovná se jejich hodnota P-value. Nulovou 

hypotézou je v tomto případě tvrzení, že data pocházejí z normálního rozdělení. Alternativní 

hypotézou je naopak tvrzení, že data z normálního rozdělení nepochází. Hladina významnosti 

je 0,05. Pokud tedy hodnota P-value bude menší, než hodnota 0,05, pak nulovou hypotézu 

zamítáme a přijímáme hypotézu alternativní, která tvrdí, že data získaná náhodným výběrem 

nepocházejí z normálního rozdělení: 

 Anderson – Darling (obrázek 9) – hodnota P-value z obrázku je menší než 0,05. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Výsledek testu Anderson – Darling DATA1 

 Ryan – Joiner (obrázek 10) – hodnota P-value z obrázku je větší než 0,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Výsledek testu Ryan – Joiner DATA1 
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 Kolmogorov – Smirnov (obrázek 11) – hodnota P-value z obrázku je menší než 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Výsledek testu Kolmogorov – Smirnov DATA1 

 

Tabulka 5 Porovnání výsledků testů normality 

Název testu Hodnota P-value H0 H1 

Anderson – Darling <0,05 X   

Ryan – Joiner   >0,1       X 

Kolmogorov - 

Smirnov 
<0,01 X   

 

První test (Anderson-Darling) vyšel vítězně pro hypotézu alternativní. Bohužel test 

druhý (Ryan-Joiner) vyšel příznivěji pro hypotézu nulovou.  Proto bylo potřeba udělat i třetí 

test (Kolmogorov-Smirnov), který by nakonec při váhání rozhodl. 

Z daných výsledků je patrné, že 2 ze 3 testů zamítají nulovou hypotézu, tedy nakonec 

je možno tvrdit, že je přijata alternativní hypotéza, která zní, že data nepocházejí z normálního 

rozdělení. 

 Po porovnání tří testů v programu Minitab 16 je možno tedy definitivně přijmout 

hypotézu alternativní, která tvrdí, že data sesbíraná náhodným výběrem pochází z jiného, než 
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normálního rozdělení. Může se tedy pokračovat v testování pomocí metod neparametrických, 

v tomto případě se jedná o použití ZNAMÉNKOVÉHO TESTU.  

 

Řešení: H0:  ̃     

H1:  ̃     

 

V software Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím jedné z neparametrických 

metod, konkrétně se jedná o znaménkový test. Postup je následující: 

STAT→NONPARAMETRICS→1-SAMPLE SIGN. Zobrazí se zadávací okno pro 

znaménkový test (obrázek 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Zadávací okno znaménkového testu v Minitab 16 

 

Do pole Variables se vybere příslušný sloupec, ve kterém jsou data uložena. Pro tento 

příklad je potřeba zatrhnout Test median, protože se předpokládá nějaká střední hodnota, 

kterou je potřeba do tohoto políčka zadat. V Alternative je na výběr mezi větším, menším a 

nerovnajícím se se zadanou hodnotou. V tomto případě bylo vybráno nerovnající se hodnotě 

odhadované, protože je tak zadaná nulová a alternativní hypotéza. 
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Obrázek 13 Výsledek znaménkového testu v Minitab 16 

 

Po kliknutí na tlačítko OK se objeví v poli Session výsledek zvoleného testu (obrázek 

13).  Nejdůležitější z daného výsledku je samozřejmě hodnota P-value, označená na obrázku 

jako P.  

Na obrázku je tedy možné vidět, že hodnota P-value je 0,0961, což je větší než hladina 

významnosti α, která je byla stanovena na 0,05. Z tohoto testu tedy vyplývá závěr, že se 

přijímá nulová hypotéza a to ta, která tvrdí, že předpokládaná střední hodnota naměřených 

tyčí náhodným výběrem je 18 m. 

 

 

B. JEDNOVÝBĚROVÝ WILCOXONŮV TEST 

 

Tento test je svým způsobem stejný jako test předešlý, tedy znaménkový test. S tím 

rozdílem, že jednovýběrový Wilcoxonův trest bývá často označován za mnohem citlivější než 

jiné testy. Tento test bude pro jeho citlivost ukázán na stejném příkladu jako znaménkový test, 

pro porovnání. Zadání příkladu tedy zůstává stejné. Pouze se mění test, kterým se hypotéza 

vyvrátí nebo potvrdí. 

 

Příklad č. 2: V závodě vyrábějícím kovové tyče probíhá pravidelná výstupní kontrola 

před odevzdání zákazníkovi. Při kontrole je vybráno náhodným výběrem 50 tyčí, které se 

následně přeměří kvalifikovanými pracovníky. Předpokládaná délka jedné tyče je 18 m. 

Úkolem je zjistit, zda je předpokládaná délka správná. Výsledky (soubor označený DATA1) 

měření jsou zaznamenány v tabulce 4. 
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Protože se jedná o data z předchozího příkladu, kde byly provedeny testy pro 

normalitu dat, nebudou se nyní opakovat. 

 

Řešení: H0:  ̃     

H1:  ̃     

 

V softwaru Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím jedné z neparametrických 

metod, konkrétně se jedná o jednovýběrový Wilcoxonův test. Postup je následující: 

STAT→NONPARAMETRICS→1-SAMPLE WILCOXON. Zobrazí se zadávací okno pro 

jednovýběrový Wilcoxonův test (obrázek 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Zadávací okno pro jednovýběrový Wilcoxonův test v Minitab 16 

 

Do pole Variables se vybere příslušný sloupec, ve kterém jsou data uložena. Pro tento 

příklad je potřeba zatrhnout Test median, protože se předpokládá nějaká střední hodnota, 

kterou je potřeba do tohoto políčka zadat. V Alternative je na výběr mezi větším, menším a 

nerovnajícím se se zadanou hodnotou. V tomto případě bylo vybráno nerovnající se hodnotě 

odhadované, protože je tak zadaná nulová a alternativní hypotéza 
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Obrázek 15 Výsledek jednovýběrového Wilcoxonova testu v Minitab 16 

 

Po kliknutí na tlačítko OK se objeví v poli Session výsledek zvoleného testu (obrázek 

15).  Nejdůležitější z daného výsledku je samozřejmě hodnota P-value, označená na obrázku 

jako P.  

Na obrázku je tedy možné vidět, že hodnota P-value je 0,030, což je menší, než 

zvolená hladina významnosti α 0,05. Tedy v tomto případě musí být nulová hypotéza 

zamítnuta. A musí být přijata hypotéza alternativní, která zní, že předpokládaná střední 

hodnota náhodného výběru není 18 m.  

Na obrázku 13 i 15 je patrné, že test stanovil skutečný medián a to na 18,01. Odchylka 

od 18 je sice v setinách, ale očividně při tomto citlivějším jednovýběrovém Wilcoxonovu 

testu bohužel velmi patrná.  

Znaménkový test i jednovýběrový Wilcoxonův test pracují na stejném principu a 

přesto je patrné, že se podstatně liší svou citlivostí. Je vidět, že tento test je velmi citlivý i na 

malé odchylky a proto by mu měla být dávána větší váha. Pro použití v praxi může být 

takovýto test sice trochu pracnější, o to však přesnější. 

 

 

C. MANN – WHITNEY TEST 

 

U toho testu dochází k porovnání dvou náhodně vybraných souborů. Konkrétně se 

testuje, zda dva základní soubory se spojitými distribučními funkcemi mají stejné rozdělení 

pravděpodobnosti, tzn., zda jsou závislé a rozdíl mezi nimi je statisticky významný. 
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Příklad č. 3: V podniku vyrábějícím ocelové trubky se odebírají vzorky pro 

chemickou analýzu, zda tyto trubky obsahují takový podíl fosforu, který je v toleranci 

s požadavky zákazníka. Zákazník chce, aby podíl fosforu v trubkách byl co nejnižší. Podnik 

odebírá vzorky na denní i odpolední směně. Úkolem je zjistit, zda kvalita vyrobených trubek 

je závislá na tom, kdy jsou vyráběny. Výsledky měření obou směn (označeny v Minitab 16 

jako Tavba 1- ranní směna a Tavba 2 – odpolední směna) jsou uvedeny v tabulce 6.  

 

Tabulka 6 Výsledky měření fosforu ranní a odpolední směny 

RANNÍ SMĚNA 

0,018 0,019 0,019 0,019 0,019 0,018 0,014 0,013 0,016 0,017 

0,017 0,014 0,014 0,012 0,016 0,014 0,016 0,015 0,013 0,015 

0,015 0,017 0,017 0,015 0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,013 

0,013 0,013 0,013 0,017 0,013 0,015 0,015 0,013 0,015 0,012 

0,014 0,014 0,012 0,014 0,013 0,020 0,023 0,12 0,018 0,020 

0,014 0,017 0,14 0,016 0,015 0,015     

          

ODPOLEDNÍ SMĚNA 

0,019 0,019 0,015 0,016 0,016 0,018 0,019 0,015 0,013 0,017 

0,017 0,017 0,017 0,019 0,20 0,018 0,015 0,023 0,014 0,017 

0,015 0,011 0,015 0,017 0,014 0,018 0,013 0,015 0,021 0,015 

0,015 0,015 0,012 0,016 0,013 0,013 0,017 0,015 0,019 0,015 

0,016 0,015 0,016 0,019 0,015 0,013 0,015 0,017 0,014 0,014 

0,018 0,016 0,019 0,015 0,015 0,017     

 

 

Než se začne s aplikací Mann-Whitney testu, musí se provést zjištění, zda data 

pocházejí či nepocházejí z normálního rozdělení. Jak je u neparametrických metod 

podmínkou, data by měla mít jiné, než normální rozdělení. Provede se tedy test normality dat. 

Testování se provede stejně jako u testů výše.  

Následně se vybere z 3 nabízených testů a porovná se jejich hodnota P-value. Nulovou 

hypotézou je v tomto případě tvrzení, že data pocházejí z normálního rozdělení. Alternativní 

hypotézou je naopak tvrzení, že data z normálního rozdělení nepochází. Hladina významnosti 

je 0,05. Pokud tedy hodnota P-value bude menší, než hodnota 0,05, pak nulovou hypotézu 
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zamítáme a přijímáme hypotézu alternativní, která tvrdí, že data získaná náhodným výběrem 

nepocházejí z normálního rozdělení: 

- RANNÍ SMĚNA 

 Anderson – Darling (obrázek 16) – hodnota P-value je menší než 0,05. 

 Ryan – Joiner (obrázek 17) – hodnota P-value je 0,027. 

 Kolmogorov – Smirnov (obrázek 18) – hodnota P-value je menší než 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Výsledek testu Anderson – Darling TAVBA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Výsledek testu Ryan Joiner TAVBA 1 
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Obrázek 18 Výsledek testu Kolmogorov-Smirnov TAVBA 1 

 

Ve všech třech případech je hodnota P-value menší než 0,05 a tudíž musí dojít 

k zamítnutí nulové hypotézy a k přijetí alternativní hypotézy, která zní, že data nepocházejí 

z normálního rozdělení. 

 ODPOLEDNÍ SMĚNA: 

 Anderson – Darling (obrázek 19) – hodnota P-value je 0,015. 

 Ryan – Joiner (obrázek 20) – hodnota P-value je větší než 0,1. 

 Kolmogorov – Smirnov (obrázek 21) – hodnota P-value je menší než 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Výsledek testu Anderson – Darling TAVBA 2 
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 Jak je možno vidět u dvou ze tří testů bylo potvrzeno, že se hypotéza nulová zamítá a 

přijímá se tímto alternativní hypotéza. Nakonec je patrné, že data nepocházejí z normálního 

rozdělení. Výsledkem tedy je, že data naměřená ranní i odpolední směnnou nepocházejí 

z normálního rozdělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 Výsledek testu Ryan Joiner TAVBA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Výsledek testu Kolmogorov-Smirnov TAVBA 2 
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Řešení: H0:       

  H1:       

V software Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím Mann-Whitney testu. 

Postup je následující: STAT→NONPARAMETRICS→MANN-WHITNEY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Zadávací okno pro Mann-Whitney test v Minitab 16 

 

 

Zobrazí se zadávací okno pro Mann Whitney test (obrázek 22). Zvolená hladina 

významnosti α je 0,05. 

Do pole First Sample se vyberou data ranní směny (označená jako TAVBA 1). Do 

pole Second Sample se vloží data odpolední směny (označená jako TAVBA 2). Confidence 

level je 95%. Alternative je totéž jako u předešlých testů. V našem případě opět vybíráme not 

equal, tedy že se příslušné soubory nerovnají. Nulová hypotéza totiž zní, že příslušné soubory 

mají stejné rozdělení pravděpodobnosti. Alternativní hypotéza tedy tuto skutečnost popírá. 

Po kliknutí na tlačítko OK se objeví v poli Session výsledek zvoleného testu (obrázek 

23).  Nejdůležitější z daného výsledku je samozřejmě hodnota 0,0285, což je hledané P-value. 

Protože je hodnota menší než 0,05, dochází k zamítnutí nulové hypotézy. Výslednou 

hypotézou, která je platná, je hypotéza alternativní, která tvrdí, že tyto dva soubory 

nepocházejí ze stejného pravděpodobnostního rozdělení. 
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Obrázek 23 Výsledek Mann-Whitney testu v Minitab 16 

 

Vztahujíc se k příkladu to tedy znamená, že výsledky odebraných vzorků nejsou 

závislé na tom, zda je odebírá ranní nebo odpolední směna. Rozdíly mezi jednotlivými 

soubory jsou statisticky významné na zvolené hladině významnosti α. 

 

D. KRUSKAL – WALLIS TEST 

 

Tento test je vhodný pro více než 2 výběry.  

 

Příklad č. 4: Podnik vyrábějící gumové medvídky v 18kg pytlích provádí z každé ze 3 

směn náhodným výběrem kontrolu jednotlivých pytlů, zda jejich hmotnost opravdu 

odpovídá předepsané hmotnosti stanovenou zákazníkem. Ovšem se v poslední době ukázalo, 

že se neplní pytle na požadovanou hmotnost. Vedení odstranilo téměř všechny technické 

problémy, ale bohužel se situace nelepší. Proto se rozhodlo monitorovat 3 směnný provoz, 

ve kterém se nezávisle zaměnili pracovníci. Chce zjistit, zda kvalita naplněných pytlů souvisí 

s tím, kdo je plní. Bylo tedy z každé směny odebráno 10 18kg pytlů, které byly následně 

převáženy. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 7 (v Mnitab 16 označeny jako DATA). 

 

Než se začne s aplikací Kruskal-Wallis testu, musí se provést zjištění, zda data 

pocházejí či nepocházejí z normálního rozdělení. Testování se provede jako u výše uvedených 

testů. 

 Anderson – Darling test (obrázek 24): hodnota P-value je menší než 0,007. 
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 Ryan – Joiner test (obrázek 25): hodnota P-value je větší než 0,1. 

 Kolmogorv – Smirnov test (obrázek 26): hodnota P-value je menší než 0,01. 

 

 

Tabulka 7 Výsledky měření váhy pytlů  

17,96 (1) 17,97 (2)  17,96 (3) 

17,96 (1) 17,97 (2) 17,97 (3) 

17,98 (1) 17,98 (2) 17,97 (3) 

17,97 (1) 17,97 (2) 17,95 (3) 

18,00 (1) 18,01 (2) 18,00 (3) 

18,00 (1) 18,01 (2) 18,00 (3) 

18,00 (1) 17,94 (2) 17,95 (3) 

18,02 (1) 18,02 (2) 18,02 (3) 

18,02 (1) 18,01 (2) 18,02 (3) 

18,01 (1) 18,00 (2) 18,00 (3) 

1 – ranní směna; 2 – odpolední směna; 3 – noční směna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Výsledek testu Anderson – Darling souboru DATA 
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Obrázek 25 Výsledek testu Ryan - Joiner souboru DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 Výsledek testu Kolmogorov-Smirnov souboru DATA 

 

 Opět je možné vidět, že dva ze tří testů nulovou hypotézu zamítají. Data naměřená na 

směnách nepocházejí z normálního rozdělení, tedy se zamítá nulová hypotéza o normálním 
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rozdělení. Může se proto přejít k řešení příkladu pomocí neparametrické metody, konkrétně 

Kruskal-Wallis test. 

 

Řešení: H0: Kvalita naplněných pytlů souvisí s tím, kdo je plní. 

  H1: Kvalita pytlů není ovlivněna s tím, kdo je plní. 

 

V software Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím Kruskal-Wallis testu. 

Postup je následující: STAT→NONPARAMETRICS→KRUSKAL-WALLIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Zadávací okno pro test Kruskal-Wallis v Minitab 16 

 

 Zobrazí se zadávací okno pro Kruskal-Wallis test (obrázek 27).  Hladina významnosti 

α je 0,05. 

Do pole Response se zadávají naměřené hodnoty. Do pole Factor se naopak zadá to, 

podle čeho budou data třízena a hodnocena. V tomto případě je to směna. Číslo 1 je ranní 

směna, číslo 2 je odpolední směna a číslo 3 je noční směna. Po kliknutí na OK se zobrazí 

v poli Session výsledek test Kruskal-Wallis (obrázek 28). 

Jak je možné na obrázku 31 vidět, hodnota P-value je rovna 0,768 (rozhodující je 

hodnota v předposledním řádku). Protože je hodnota P-value větší, než zvolená hladina 

významnosti α=0,05, dochází k zamítnutí alternativní hypotézy. Přijímá se tedy hypotéza 

nulová a to ta, která tvrdí, že kvalita naplněných pytlů souvisí s tím, kdo je v dané směně plní.  
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Obrázek 28  Výsledek test Kruskal-Wallis v Minitab 16 

 

 

E. MOOD´S MEDIAN TEST 

 

Tento test se využívá k porovnání více souborů, zda jejich mediány jsou stejné. 

Mood´s Median test je obdobou Pearsonova Chí-kvadrát testu. 

 

Příklad č. 5: V tomto příkladu se bude vycházet z příkladu č. 4. Jen s tím rozdílem, 

že se bude pomocí tohoto testu řešit, zda jednotlivé směny mají stejné mediány, tedy zda 

pocházejí ze stejného pravděpodobnostního rozdělení. Samozřejmě, že jiného než 

normálního. Jak již testy výše ukázaly, data nepocházejí z normálního rozdělení. Výsledky 

měření jsou v tabulce č. 7. 

 

Řešení: H0: Data z různých směn mají stejnou hodnotu mediánu 

  H1: Data z různých směn nemají stejnou hodnotu mediánu 

 

V software Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím Mood´s Median testu. 

Postup je následující: STAT→NONPARAMETRICS→MOOD´S MEDIAN TEST.  
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Obrázek 29 Zadávací okno testu Mood´s Median v Minitab 16 

 

 

Zobrazí se zadávací okno pro Mood´s Median test (obrázek 29).  Hladina významnosti 

α je 0,05. 

Do pole Response se zadávají naměřené hodnoty. Do pole Factor se naopak zadá to, 

podle čeho budou data třízena a hodnocena. V tomto případě je to směna. Číslo 1 je ranní 

směna, číslo 2 je odpolední směna a číslo 3 je noční směna. Po kliknutí na OK se zobrazí 

v poli Session výsledek testu Mood´s Median (obrázek 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Výsledek Mood´s Median testu v Minitab 16 
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Jak je možné vidět na obrázku 33, tak hodnota P-value je v tomto případě 0,875, což 

znamená, že je větší než 0,05 a tím pádem dochází k zamítnutí alternativní hypotézy. Přijímá 

se tedy hypotéza nulová a to ta, která tvrdí, že jednotlivá data z různých směn mají stejnou 

hodnotu mediánu. 

 

 

F. FRIEDMANOVA ANLÝZA 

 

Tento test je neparametrickou obdobou analýzy dvojného třídění, lze je využít 

v případě, kdy se porovnává několik aspektů, které by na sobě mohly záviset. 

 

Příklad č. 6:  U náhodně vybraných pracovníků firmy vyrábějící porcelán byl měřen 

směnový výkon. Úkolem je zjistit, zda úroveň výkonů jednotlivých pracovníků v jednotlivých 

směnách je odlišná. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce 8. 

 

Než se začne s aplikací Friedmanovy analýzy, musí se provést zjištění, zda data 

pocházejí či nepocházejí z normálního rozdělení. Testování se provede stejně jako u testů 

výše.  

Následně se vybere z 3 nabízených testů a porovná se jejich hodnota P-value. Nulovou 

hypotézou je v tomto případě tvrzení, že data pocházejí z normálního rozdělení. Alternativní 

hypotézou je naopak tvrzení, že data z normálního rozdělení nepochází. Hladina významnosti 

je 0,05. Pokud tedy hodnota P-value bude menší, než hodnota 0,05, pak nulovou hypotézu 

zamítáme a přijímáme hypotézu alternativní, která tvrdí, že data získaná náhodným výběrem 

nepocházejí z normálního rozdělení: 

 Anderson – Darling (obrázek 31) – hodnota P-value je 0,021. 

 Ryan – Joiner (obrázek 32) – hodnota P-value větší než 0,1. 

 Kolmogorov – Smirnov (obrázek 33) – hodnota P-value je menší než 0,044. 

 

Opět je možné vidět, že dva ze tří testů nulovou hypotézu zamítají. Data jednotlivých 

výkonů ve všech směnách nepocházejí z normálního rozdělení. Přijímáme tedy alternativní 

hypotézu a nulovou hypotézu zamítáme. 

Může se proto přejít k řešení příkladu pomocí neparametrické metody, konkrétně 

Friedman testu. 
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Tabulka 8 Výsledky měření výkonů pracovníků v normohodinách 

Směna Pracovník Výkon 

1 1 8,25 

2 1 9,50 

3 1 8,00 

1 2 7,75 

2 2 7,50 

3 2 11,00 

1 3 9,00 

2 3 8,00 

3 3 8,50 

1 4 11,00 

2 4 11,50 

3 4 10,50 

1 5 9,50 

2 5 8,75 

3 5 8,00 

1 6 8,25 

2 6 8,25 

3 6 8,00 

1 7 9,50 

2 7 7,50 

3 7 8,00 

1 8 9,75 

2 8 9,50 

3 8 7,25 

1 9 10,50 

2 9 9,25 

3 9 9,75 

1 10 8,50 

2 10 8,00 

3 10 11,00 

1 – ranní směna; 2 – odpolední směna; 3 – noční směna 
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Obrázek 31 Výsledek testu Anderson – Darling souboru VÝKON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Výsledek testu Ryan-Joiner souboru VÝKON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Výsledek testu Kolmogorov-Smirnov souboru VÝKON 
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Řešení:  H0: Úroveň výkonu v jednotlivých směnách se neliší. 

H1: Úroveň výkonu v jednotlivých směnách se liší. 

 

V software Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím Friedman testu. Postup je 

následující: STAT→NONPARAMETRICS→FRIEDMAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 Zadávací okno Friedmanovy analýzy v Minitab 16 

 

 

Zobrazí se zadávací okno pro Friedman test (obrázek 34).  Hladina významnosti α je 

0,05. 

Do pole Response se zadávají naměřené hodnoty, v tomto případě se jedná o naměřené 

normohodiny jednotlivých pracovníků. Do políčka Treatments se zadávají v tomto případě 

směny a políčko Blocks obsahuje jednotlivé pracovníky. 

Číslo 1 je ranní směna, číslo 2 je odpolední směna a číslo 3 je noční směna. Po 

kliknutí na OK se zobrazí v poli Session výsledek testu (obrázek 34). 

Jak je patrné na obrázku 35, hodnota P-value je rovna 0,103 (jedná se o první řádek, 

který je tím podstatným). Tato hodnota je tedy větší než hladina významnosti α = 0,05. A 

proto se nulová hypotéza přijímá, alternativní hypotéza se naopak zamítá. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že úroveň výkonu se v jednotlivých směnách nijak 

neliší. 
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Obrázek 35 Výsledek Friedman testu v Minitab 16 

 

 

G. RUNS TEST (WALD-WOLFOWITZ) 

 

Tento test je vhodný při zjišťování náhodnosti pořadí. 

 

Příklad č. 7: Podnik vyrábějící fotoaparáty se rozhodl po vypuštění nového a 

unikátního fotoaparátu provést měření spokojenosti zákazníků. Dotazník obsahoval mnoho 

otázek, které se týkaly specifikace fotoaparátu, končil však zásadní jednoduchou otázkou: 

„Jste spokojeni s fotoaparátem?“. Odpověď má tudíž pouze 2 možnosti a to ANO nebo NE. 

Úkolem je zjistit, zda pořadí odpovědí je náhodné či nikoliv. Výsledky jednotlivých odpovědi 

je možné vidět v tabulce č. 9 (v Minitabu označené jako Odpovědi). Odpovědi typu ANO je 

přiřazena hodnota 1. Naopak odpovědi typu NE je přiřazena hodnota 0. 

 

 

Řešení: H0: Pořadí výsledků je náhodné. 

  H1: Pořadí výsledků není náhodné. 

 

 

V software Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím Runs testu. Postup je 

následující: STAT→NONPARAMETRICS→RUNS. 

Zobrazí se zadávací okno pro Runs testu (obrázek 36).  Hladina významnosti α je 0,05. 

Do pole Variables se zadávají sloupce hodnot, které budou podrobeny Runs testu. Dále je na 

výběr, zda se budou hodnoty porovnávat s průměrem nebo jinou hodnotou. Také záleží na 
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situaci. V tomto případě se bude testovat kolem průměru. Po kliknutí na OK se zobrazí v poli 

Session výsledek testu (obrázek 37). 

 

 

Tabulka 9 Výsledky poslední odpovědi z dotazníku spokojenosti zákazníka 

Typ odpovědi 
Přiřazená 
hodnota 

Typ odpovědi 
Přiřazená 
hodnota 

Ano 1 Ne 0 

Ano 1 Ne 0 

Ano 1 Ne 0 

Ano 1 Ano 1 

Ne 0 Ano 1 

Ne 0 Ne 0 

Ano 1 Ano 1 

Ne 0 Ano 1 

Ano 1 Ano 1 

Ne 0 Ano 1 

Ano 1 Ne 0 

Ne 0 Ne 0 

Ano 1 Ano 1 

Ano 1 Ano 1 

Ano 1 Ano 1 

Ano 1 Ano 1 

Ano 1 Ne 0 

Ne 0 Ano 1 

Ne 0 Ne 0 

Ano 1 Ano 1 
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Obrázek 36 Zadávací okno Runs testu v Minitab 16 

 

Jak je možno vidět na obrázku 37, hodnota P-value je Runs testem stanovena na 0,669. 

Tato hodnota je větší, než zvolená hladina významnosti α = 0,05. Z tohoto výsledku je tedy 

patrné, že nulová hypotéza bude přijata. Alternativní hypotéza se tedy zamítá.  

Pořadí odpovědí jednotlivých respondentů na spokojenost daného fotoaparátu bylo 

zcela náhodné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 Výsledek Runs testu v Minitab 16 
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H.    TEST NEZÁVISLOSTI 

 

Tento test je vhodný pro kontingenční tabulky, díky kterému je možné posoudit 

nezávislost dat. 

 

Příklad č. 8: Podnik vyrábějící pokličky na nerezové hrnce se v poslední době potýká 

s vysokou zmetkovostí své výroby. Pokličky vyrobené v určité směně (ranní nebo odpolední), 

jsou náhodným výběrem (z každé směny stejný počet kusů) převezeny na kontrolní 

oddělení, kde se pokličky následně testují, zda jsou shodné či nikoli. Shodné výrobky se 

odvážejí na sklad, kde se následně zabalí pro zákazníka. Neshodné výrobky (zmetky) jsou 

ukládaný do speciálních boxů pro následnou opravu či jiné zpracování. Vedení podniku se 

rozhodlo zjistit, zda kvalita pokliček závisí na tom, během jaké směny byly vyrobeny. 

Výsledky shodných kusů a zmetků jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

 

Řešení: H0: Kvalita výrobků nezávisí na tom, kdy byly vyrobeny. 

  H1: Kvalita výrobků závisí na tom, kdy byly vyrobeny. 

 

 

V software Minitab 16 lze vyřešit zadaný příklad použitím kontingenční tabulky. 

Postup je následující: STAT→TABLES→CROSS TABULATION AND CHI-SQUARE. 

Zobrazí se zadávací okno pro vytvoření kontingenční tabulky (viz obrázek 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 38 Zadávací okno pro kontingenční tabulku 
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Tabulka 10 Výsledky dobrých kusů a zmetků 

Směna Zmetek / 

Dobrý kus 

Směna Zmetek / 

Dobrý kus 

Směna Zmetek / 

Dobrý kus 

Ranní Zmetek Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Ranní  Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Ranní Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Ranní Zmetek 

Ranní Zmetek Ranní Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Ranní Zmetek 

Odpolední  Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Ranní Zmetek Odpolední Dobrý kus Ranní Zmetek 

Odpolední Dobrý kus Ranní Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus Ranní Zmetek 

Odpolední Dobrý kus Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Ranní Dobrý kus Odpolední Zmetek Odpolední Zmetek 

Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Odpolední Zmetek Ranní Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Zmetek Ranní Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Ranní Zmetek Ranní Zmetek 

Ranní Dobrý kus Ranní Zmetek Odpolední Dobrý kus 

Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Odpolední Zmetek Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Odpolední Zmetek Odpolední Dobrý kus 

Ranní Dobrý kus Odpolední Zmetek Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Ranní Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Ranní Zmetek Ranní Dobrý kus 

Ranní Zmetek Ranní Zmetek Ranní Zmetek 

Ranní Dobrý kus Odpolední Zmetek Odpolední Zmetek 

Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus 

Odpolední Zmetek Odpolední Dobrý kus Ranní Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Ranní Zmetek Ranní Dobrý kus 

Odpolední Dobrý kus Odpolední Dobrý kus Odpolední Zmetek 

Ranní Dobrý kus     
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Následně záleží na tom, jak má výsledná tabulka vypadat. V tomto případě se do pole 

For rows (do řádků) zadal sloupec Směna a do pole For columns (do sloupců) sloupec Zmetek 

/ Dobrý kus. Jak je možné vidět na obrázku 38, v zadávacím okně jsou podokna Chi-Square a 

Other-Stats. V podokně Chi-Square (obrázek 39) je pro    test nezávislosti důležité 

zaškrtnout políčko Chi-Square analysis. Kontingenční tabulky v Minitab 16 umožňují ale 

použít i jiné statistické metody či testy v podokně Other-Stats. Hladina významnosti α je 0,05. 

Po kliknutí na OK se zobrazí v poli Session výsledná kontingenční tabulka a výsledek testu 

(obrázek 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 Podokno Chi-Square 

Obrázek 40 Výsledná kontingenční tabulka s Chí-kvadrát testem 
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Jak je možné vidět na obrázku 40, výsledek Chí-kvadrát testu nezávislosti (jeho P-

value) je 0,361. Hodnota je P-value je tedy větší než hladina významnosti α 0,05 a proto 

nulovou hypotézu přijímáme a alternativní hypotézu tímto zamítáme. Vyplývá tedy z tohoto 

testu fakt, že kvalita vyrobených pokliček nezávisí na tom, během jaké směny byly vyrobeny. 

Pro porovnání je možné v podokně Other-Stats (obrázek 41) zvolit také další test pro 

určení nezávislosti: Fisherův exaktní test pro 2x2 kontingenční tabulky. Pro porovnání je 

dobré jej také použít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je z výsledku testu patrné (viz obrázek 42), hodnota P-value je větší než hladina 

významnosti α 0,05 a proto nulovou hypotézu přijímáme a alternativní hypotézu tímto 

zamítáme. Tento test potvrdil nezávislost mezi kvalitou vyrobených pokliček a směnou, 

kterou byly vyrobeny. 

 

Obrázek 41 Podokno Other Statistics 

Obrázek 42 Výsledek Fisherova testu 



~ 69 ~ 
 

5.4 Zhodnocení vybraných metod zpracovaných pomocí Minitab 16 

 

V předchozím oddíle byly představeny některé metody, které mají svou podporu 

v jednom z nejrozšířenějších softwarů používaných v managementu kvality. Všechny příklady 

byly aplikovány na oblast managementu kvality, aby byla prokázána jejich vhodnost užití pro 

tento obor.  

Znaménkový a jednovýběrový Wilcoxonův test se nejčastěji používá pro odhad střední 

hodnoty. V předchozí kapitole bylo porovnání jednotlivých testů na jednom příkladu ukázáno. 

Zřejmá byla zejména jejich citlivost. Znaménkový test je obecnější a je nejjednodušší 

v případě, kdy není možné v podniku použít softwarovou podporu. Wilxoxonův test je sice 

v softwaru Minitab celkem pracný, za to ale přesný. Pro praxi je lepší volbou určitě 

jednovýběrový Wilcoxonův test. Ovšem záleží na možnostech každého podniku a také na 

jeho ekonomické situaci. V dnešní době se ale naštěstí nešetří na potřebných a svým 

způsobem i nutných místech, ke kterým management kvality a celková spokojenost zákazníka 

patří. 

Dalším důležitým testem, který byl zpracován v kapitole výše je Mann-Whitney. 

Tento test porovnává zejména dva soubory, kde se testuje, zda jejich pravděpodobnostní 

rozdělení je stejné, či nikoliv. Ovšem se také používá v praxi k porovnání statistického rozdílu 

mezi soubory. Mann-Whitney test bývá často pracnější než jiné testy, ale výsledek je o to 

kvalitnější. Tento test patří k jednomu z nejpoužívanějších v praxi a má také široké využití 

zejména v oblasti managementu kvality [24].  

Kruskal-Wallis test je velmi užitečným neparametrickým testem. Zejména z toho 

důvodu, že je určen pro více než 2 výběry. Což z něj dělá prakticky unikát. Je vhodný pro 

zjištění závislostí, resp. různých souvislostí jednotlivých zkoumaných parametrů (viz příklad 

č. 4). V oblasti managementu kvality je prakticky nejvhodnějším pro pravidelné užití. 

Zejména, pokud se podnik snaží zvyšovat kvalitu svých produktů, apelovat na neustálé 

zlepšování a pátrání po příčinách v případě, kdy nejsou splněny parametry definující 

konkrétní kvalitní produkt. Vždy vyvstanou hypotézy, které je potřeba ověřit. A pokud se 

jedná o situaci, kdy je potřeba porovnat více souborů, pak je tento test tou nejlepší volbou. 

Další ze zkoumaných neparametrických testů, který byl zkoumán v předchozí kapitole, 

je mediánový test. Tento test je velice důležitým testem nejen v oblasti managementu kvality. 

Bývá často označován za obdobu Pearsonova Chí-kvadrát testu, jen s tím rozdílem, že je 

obecnější. Jeho hlavní předností je, že je vhodný pro více souborů a dokáže zjistit, zda jejich 

mediány jsou shodné, resp. zda jednotlivé soubory pocházejí ze stejného 
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pravděpodobnostního rozdělení. Tento test je jedním z nejpoužívanějších. Zejména proto, že 

pokud se jedná o data, která nepatří do normálního rozdělení, není možné odhadovat – 

testovat jejich shodnost středních hodnot – průměrů. Pokud data spadají do neparametrických 

metod, musí se brát jako jejich střední hodnota právě medián. V poslední době je medián 

daleko zkoumanějším parametrem než zmiňovaný aritmetický průměr. Širokého uplatnění 

dostál zejména v oblasti kvality. 

Friedmanův test nebo také Friedmanova analýza či Friedmanova ANOVA je další 

neparametrickou metodou, která byla v předchozí kapitole zkoumána. Tento typ testu je dosti 

specifický. Často bývá označován také jako obdoba analýzy dvojného třídění a porovnává 

zejména několik aspektů (viz příklad č. 6). Pro realizaci tohoto testu je zapotřebí sice více 

prvků, ale právě to ovlivňuje jeho sílu. V oblasti kvality má své speciální místo, protože se 

zejména používá v případě, kdy nelze použít ANOVU (analýzu rozptylů), která předpokládá 

normální rozdělení. Ovšem jak je vidět, neparametrické metody si dokáží poradit i s tímto. 

Jejich rozsah je daleko větší, než si mnozí myslí a tento test to dokazuje. 

Dalším ze zkoumaných testů v předchozí kapitole pomocí softwaru Minitab 16 je Run 

test, označovaný také jako Wald-Wolfowitz test. Tento test je vhodný nejen v oblasti 

managementu kvality. Tímto testem se dá určit jistá náhodnost či nezávislost pořadí 

v náhodném výběru. Tento test je obdobou jiných parametrických testů, které jsou zaměřeny 

na náhodnost. Tento test nepatří mezi nejsilnější neparametrické testy, ale čím je rozsah 

zkoumaného souboru větší, tím je jeho robustnost větší. 

Nezkoumanými testy, zařazenými softwarem Minitab 16 do neparametrických metod 

byly testy Pairwise Averages, Pairwise Differences a Pairwise Slopes. Používají se pro 

párování a jsou podpůrnými metodami pro jiné neparametrické testy.  

Software Minitab 16 umožňuje také pracovat s kontingenčními tabulkami a obsahuje 

také několik testů, které jsou pro ně určeny. Mezi nejznámější patří Chí-kvadrát test 

nezávislosti. Jemu je v Minitabu věnován velký prostor. A jako bonus jsou k dispozici ještě 

další dva testy pro kontingenční tabulky 2x2. Jedná se o Fisherův exaktní test a Mantel-

Haenszel-Cochran multivariační test. Kontingenční tabulky jako takové mají v oblasti 

managementu kvality využití. Zejména jedná-li se o kvalitativní proměnné. Používají se 

především v oblasti spokojenosti zákazníků, zaměstnanců, atd., dále také při pohledových 

zkouškách, porovnání neshod, apod.   
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6 OBLASTI VYUŽITÍ NEPARAMETRICKÝCH METOD 

V MANAGEMENTU KVALITY 

„Mnozí (politici, manažeři, atd..) používají statistiku jako opilec pouliční lampu - k 

udržení rovnováhy a ne k osvětlení!“ 

        E. A. Murphy 

 

V oblasti managementu kvality se statistické metody obecně využívají ve velké míře. 

Těší se oblíbenosti zejména proto, že patří mezi nejlevnější nástroje, díky kterým podnik zjistí 

nejen svůj aktuální stav z různých úhlů pohledů, ale také dokáže velmi dobře využít jejich 

služeb pro potřebu neustálého zlepšování. Organizace stále častěji plánují a uplatňují procesy 

monitorování a měření, které jsou potřebné zejména pro prokazování shody produktu, pro 

zajištění shody systému managementu kvality a pro neustálé zlepšování efektivnosti systému 

managementu kvality [25]. 

Mezi oblasti, které jsou nejčastěji měřeny a monitorovány, patří: 

 Spokojenost zákazníků 

 Interní audit 

 Monitorování a měření procesů 

 Monitorování a měření produktů 

 Řízení neshodného produktu 

 Plnění shody požadavků na produkt 

 Nápravná a preventivní opatření 

 

Statistické metody mají rozmanité pole působnosti, zejména v oblasti managementu 

kvality. Konkrétně v praxi se uplatňují zejména v oblasti: 

 Statistické regulace procesu 

 Statistické přejímky 

 Určení počtu testovaných vzorků 

 Určení statistické významnosti vlivů 

 Určování pravděpodobnostního rozdělení 

 Pravděpodobnosti výskytu neshod, neshodných výrobků 

 Výtěžnosti 

 Homogenity 

 Vyhodnocení trendů 
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 Měření spokojenosti zákazníků, zaměstnanců 

 Srovnávání výrobních linek 

 Závislost lidského faktoru na vliv výroby 

 Vyhodnocení neshodných produktů 

 Benchmarking 

 Six Sigma 

 Nákladů (Taguchiho nákladová funkce) 

 Operativní plány výroby 

 Zkoušení prototypů 

 Nezávislost dat, apod. 

 

V některých výše uvedených oblastech má své místo i testování hypotéz či 

kontingenční tabulky. A ne ve všech výše uvedených oblastech dochází k dodržení 

předpokladu normality dat. Proto zde lze využít neparametrických metod. 

Neparametrické metody mají mnoho druhů jednotlivých testů, které jsou vhodné pro 

různé situace, kdy se dají použít. Ty nejpoužívanější jsou také mezi těmi, které jsou 

softwarově podporované. Jednotlivé testy, které byly zpracovány v přechozí kapitole jsou 

vhodné zejména pro využití v managementu kvality. 

Obecně lze neparametrické metody v managementu kvality využít například v oblasti: 

 Měření spokojenosti zákazníků, zaměstnanců, apod. 

 Srovnání výrobních linek, směn, apod. 

 Zjištění závislosti mezi jednotlivými znaky  

 Zjištění homogenity dat 

 Zjištění účinnosti či neúčinnosti nápravných a preventivních opatření 

 Zjištění náhodnosti výběrů dat 

 Porovnání souborů dat z hlediska jejich statistické významnosti vlivů efektů a 

interakcí 

 Zjištění důležitosti kvalitativních znaků 

 Vyhodnocení závislosti kvalitativních znaků 

 Vyhodnocení nominálních a ordinálních znaků 

 Úroveň výkonnosti pracovníků 

 Splnění předpokladu o daném znaku kvality 

 Zjištění pravděpodobnostního rozdělení jiného než normálního 
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 Benchmarking 

 Určení výtěžnosti znaku 

 Neshodné výrobky a neshody 

 Testování na základě různých kritérií (v kontingenčních tabulkách) 

 apod. 

 

6.1 Doporučení pro uplatnění v oblasti kvality 

 

Neparametrické metody jsou málo atraktivními a také málo známými metodami 

v oblasti statistiky. Přesto by se jim mělo dostat větší pozornosti. V praxi totiž dost často 

dochází k tomu, že podnik data s normálním rozdělením nemá. A to i přesto, že jejich 

produkty jsou více než kvalitní. V managementu kvality jsou také oblasti, kde dochází 

k vyhodnocení kvalitativních dat, tedy dat, která nemají číselnou hodnotu. Je dosti těžké 

takováto data vyhodnotit. Neparametrické testy to ale umí. 

Neparametrické metody jsou vhodné zejména v malosériové či dokonce kusové 

výrobě, ale naleznou uplatnění i ve velkosériových výrobách. Proč nevyužít slabosti 

některých parametrických metod k vytvoření předností u některých metod neparametrických? 

To, co je pro parametrické metody nevhodné – ať už se jedná o malý vzorek dat nebo 

dokonce jeho nenormální rozdělení, je pro neparametrické metody více než vhodné.  

Management kvality se dosti potýká s otázkou, jak měřit kvalitativní znaky (četnosti), 

tedy znaky, které nelze mnohdy změřit (muž/žena, ano/ne, apod.). Užitím neparametrických 

metod se dají tyto problémy odstranit. Právě většina neparametrických metod je postavena na 

kvalitativních znacích a je to pro praxi jen dobře. Je veliká škoda, že se tyto metody 

nepoužívají více. Ordinární data, pořadí či četnosti jsou jedním z důvodů proč neparametrické 

metody užívat. Neparametrické metody mají své místo v oblasti managementu kvality. 

Uplatnění je více než dost (statistické hypotézy, neshody, spokojenosti zákazníků, 

nezávislosti dat, odhady parametrů, kvalita vyrobených produktů, apod.), stačí si jen vybrat, 

dle aktuálních potřeb podniku. 

Někteří kritici neparametrických metod mohou namítat, že jejich síla je menší, ale jak 

je obecně známo, čím větší bude zkoumaný vzorek, tím větší bude jeho síla. Nebo se zde 

nabízí otázka transformace dat. Transformací dat se však naměřená data mohou znehodnotit. 

Což přináší ekonomické ztráty i ztráty kvality. 
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 Používáním neparametrických metod se přece neztratí ani kontrola způsobilosti 

procesu. Proto existují i metody, které nepředpokládají normální rozdělení a určují 

momentální výkonnost procesu. Nenormalita dat není v praxi ničím ojedinělým. Záleží pouze 

na podnicích, jak se k ní postaví a zda s ní dokáží bojovat.  
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ZÁVĚR 

 

V současné době to bývá často kvalita, v jakémkoliv podání, která určuje úspěšnost 

podniků po celém světě. Spousta podniků proto přechází k procesně řízené organizaci, 

principům managementu kvality a také k následné certifikaci systémů managementu kvality, 

protože i kvalita se stala jakýmsi rozhodujícím faktorem ekonomické stability podniku.  

Pokud se chce podnik na trhu uplatnit a neustále odolávat konkurenci, musí dosáhnout 

vysoké kvality tou nejhospodárnější cestou. Statistické metody pro neustálé zlepšování 

managementu kvality jsou tím nejekonomičtějším způsobem, díky kterému se data 

shromažďují, vyhodnocují a jejich výsledky efektivně uplatňují. 

Bohužel se v praxi často stává, že i když se předpokládá normální rozdělení, mají 

k němu naměřené hodnoty daleko. Je potřeba naučit se pracovat s metodami, které normalitu 

ke svému efektivnímu fungování nepotřebují, metodami neparametrickými.  

Jak tato diplomová práce ukazuje v první části, existuje obrovské množství 

neparamterických metod a jejich uplatnění nejen v oblasti managementu kvality. Názorně 

byly některé metody také představeny v jednom z nejpoužívanějších softwaru Minitab v části 

druhé. V této diplomové práci je také poukázáno na fakt, že neparametrické metody jsou 

velmi vhodným nástrojem v managementu kvality. Protože to, co je kvalitní a s čím jsou 

zákazníci spokojeni, nemusí nutně patřit do zaškatulkovaného normálního rozdělení, které 

dnešní společnost tak ráda užívá, možná ze své pohodlnosti. A spokojený zákazník je 

především to, proč podniky prosperují, proč rostou a proč vůbec existují. 

V oblasti testování statistických hypotéz mají neparamterické metody velmi slibnou 

budoucnost. Podniky neustále vyhodnocují hypotézy, vyhodnocují svá data a dbají na to, aby 

v tom, co naměřily, zjistily a vyhodnotily, se odrážela jejich způsobilost plnit požadavky 

svých zákazníků. Někdy není na škodu se oprostit od zaběhnutých zvyklostí. Svět se dere 

kupředu mílovými kroky, to co je dnes nové, bude již zítra staré. Neparametrické metody 

v oblasti managementu kvality tímto čerstvým větrem bezesporu jsou. Je jen na okolí, jak se 

k němu postaví a zda jej nenechá bez povšimnutí odvát. Byla by to škoda a pro některé malé a 

střední podniky obzvlášť.  Právě pro ně jsou neparametrické metody velkou výzvou. 

 Kvalita již v dnešní době není něčím nedosažitelným. Podniky prošly neuvěřitelnou 

změnou od doby, kdy pojem kvalita spatřil světlo světa. Mnoho podniků jde již dávno cestou 

excelence. Kvalita se stala nejen jejich posláním, nýbrž způsobem jejich života.  
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