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 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

 

II. 

  

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 6. Obsah BP 

2. Originál zadání BP 7. Textová část BP 

3. Zásady pro vypracování BP 8. Seznam použité literatury 

4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy 

5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  

 

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. Měl by 
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nad spojením BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 

ad 2) Originál zadání BP obdrží student na oborové katedře. 

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za originálem zadání BP. 

(„Zásady pro vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách 

fakulty). 

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení je napsané na zvláštním listu (ke stažení na 

webových stránkách fakulty) a je vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 

odevzdání BP. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými 

osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listu vloženo prohlášení spolupracující 

právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu max. 

jedné strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah BP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech číslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
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– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 

ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 

jako přílohy (viz ad 9). 
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Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 8) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. 

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listu. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 

být uveden odkaz v textu BP. 
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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na statistické zpracování souborů dat s malými 

rozsahy. Toto téma není problematikou pouze výzkumů, ale i malosériových výrob a výrob, 

kde není možné získat z mnoha důvodů více náměrů. V této práci je popsáno vyhodnocení 

kvantitativních i kvalitativních dat různými možnostmi, které statistika nabízí. Mezi tyto 

možnosti zejména patří intervaly spolehlivosti, testování statistických hypotéz a také 

kontingenční tabulky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Malé výběry, intervaly spolehlivosti, Hornův postup, testování statistických hypotéz, 

neparametrické testy, t-test, kontingenční tabulky 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the statistical processing of small samples. This topic is 

not only research issue but it is also a problem of small-quantity productions and 

manufacturing facilities where it is not possible to obtain more measurements for many 

reasons. In this thesis there is described the evaluation of quantitative and qualitative data by 

different possibilities which statistic offers. The possibilities are especially confidence 

intervals, statistical hypothesis testing and also contingency tables. 

 

KEY WORDS 

Small samples, confidence intervals, Horn procedure, statistical hypothesis testing, 

nonparametric tests, t-test, contingency tables 
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ÚVOD 

Záměrem této bakalářské práce je zmapování možností statistického zpracování a 

vyhodnocení dat souborů s malým rozsahem. Většina odborné literatury poukazuje na to, že 

analýza malých výběrů je nepřesná a závěry jsou vždy zatíženy značnou míry nejistoty. Jako 

minimální a optimální výběr je pro správnou a úplnou statistickou analýzu uváděn takový, 

kde 𝑛 > 30. Výběry malých rozsahů by proto měly být užívány jen tam, kde není 

z experimentálních důvodů možné zvýšit počet měření.  

I přesto, že je problematika malých souborů koncentrována převážně do výzkumů 

v širokém spektru oblastí, ať už biochemické, klinické, psychologické nebo lékařské praxi, 

najdou se i podniky v průmyslové oblasti, kde je nutné pracovat s výběry malých rozsahů. 

Mohou to být například malosériové výroby, kde je kladen velký důraz na flexibilitu nebo 

výroby produktů, které je možno ověřit a testovat pouze destruktivní zkouškou.  

V první kapitole bude zmínka o intervalech spolehlivosti pro střední hodnotu jakožto o 

jedné možnosti statistického přístupu ke zpracování souborů dat s malým rozsahem právě 

prostřednictvím odhadů neznámých charakteristik. Budou uvedeny dva typy intervalů 

spolehlivosti, které budou porovnány pro dvě různé velikosti souborů. Jako další možnost pro 

analýzu malých souborů bude uveden tzv. Hornův postup, který je specifický pro konkrétní 

rozsahy výběrů. Ukázkou na jednoduchém příkladu bude porovnán interval spolehlivosti 

získaný právě Hornovým postupem s klasickým intervalem spolehlivosti obdržený 

Studentovým t-testem. 

Jiným přístupem statistického zpracování dat, a to testováním statistických hypotéz se 

bude zabývat druhá kapitola. Budou představeny nejpoužívanější statistické testy, kdy jejich 

volba má zásadní dopad na výslednou interpretaci získaných dat. Speciálně pro malé rozsahy 

budou uvedeny tzv. neparametrické metody, které nepředpokládají normální rozdělení. Na 

druhé straně bude zmíněno i o parametrických testech. Na příkladech převzatých z odborné 

literatury bude porovnáno chování jednotlivých testů na konkrétních výběrech. V této kapitole 

bude zmínka i o chybách I. a II. druhu a jejich souvislosti se soubory dat malých rozsahů.  

Třetí kapitola pojedná o kontingenčních tabulkách, zejména pak o jejich čtyřpolní 

variantě, vhodné pro analýzu malých souborů dvou proměnných a testech jejich vzájemných 

vztahů. Bude zmíněna možnost měření síly závislosti mezi proměnnými pomocí koeficientů 

asociace. Na závěr kapitoly bude na příkladu vysvětlen tzv. Simpsonův paradox.  
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1 INTERVALY SPOLEHLIVOSTI MALÝCH VÝBĚRŮ 

Jedním z hlavních cílů statistiky je odhad vlastností a charakteristik základního souboru 

pomocí informací získaných na základě výběrového šetření. V případě, kdy zkoumáme znaky 

u všech statistických jednotek základního souboru, mluvíme o úplném šetření. V praxi je ale 

častěji využívané šetření neúplné, jehož důležitou formou je šetření výběrové. Při výběrovém 

šetření se zjišťují mimo jiné i pomocí odhadů požadované vlastnosti jen u vybraných jednotek 

základního souboru a jeho úlohou je tedy podat informaci o neznámé hodnotě charakteristiky 

základního souboru nebo o parametrech rozdělení náhodné veličiny. Existují dva druhy 

odhadů, a to bodový a intervalový. V rámci této bakalářské práce se budeme zabývat pouze 

odhady intervalovými. 

Intervalový odhad určuje interval, v němž se bude se zadanou pravděpodobností 1 – α 

nacházet skutečná hodnota daného parametru θ. Neznámý parametr θ odhadujeme dvěma 

číselnými hodnotami LD a LH, které tvoří meze tzv. intervalu spolehlivosti neboli 

konfidenčního intervalu CI. Interval spolehlivosti pokryje neznámý odhadovaný parametr θ 

rozdělení základního souboru s předem zvolenou, dostatečně velkou pravděpodobností 1 – α 

𝑃(𝐿𝐷 < 𝜃 < 𝐿𝐻) = 1 − 𝛼, 

kterou nazveme koeficient spolehlivosti (konfidenční koeficient, statistická jistota). Ten se 

volí obyčejně roven 0,95 nebo 0,99. Parametr α se nazývá hladina významnosti [1]. 

Pro intervaly spolehlivosti CI platí, že 

a) čím je rozsah výběru n větší, tím je interval spolehlivosti užší, 

b) čím je odhad přesnější a má menší rozptyl, tím je interval spolehlivosti užší, 

c) čím je vyšší statistická jistota (1 – α), tím je interval spolehlivosti širší. 

Intervaly spolehlivosti střední hodnoty μ pro výběry pocházející z normálního rozdělení 

N (μ, σ2) se pak rozlišují podle velikosti výběru [2]: 

V případě, že není známa směrodatná odchylka σ, ale v rámci dostatečně velkého výběru 

tj. 𝑛 ≥ 30, ta může být nahrazena výběrovou směrodatnou odchylkou s, aniž by vznikla 

významná chyba, platí pro interval spolehlivosti pro střední hodnotu vztah: 

 �̅� − 1,96
𝜎
√𝑛

≤  𝜇 ≤ 𝑥 + 1,96
𝜎
√𝑛

 (1.1) 

V případě, že není známa směrodatná odchylka a výběr je malý, tj. 𝑛 ≤ 30, ta musí být 

odhadnuta výběrovou směrodatnou odchylkou s a spolu s použitím kvantilu pro veličinu 
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�̅�−𝜇
𝑠 √𝑛 se Studentovým t-rozdělením, platí pro interval spolehlivosti pro střední hodnotu 

vztah: 

 �̅� − 𝑡1−𝛼2
(𝑛 − 1)

𝑠
√𝑛

 ≤  𝜇 ≤ �̅� + 𝑡1−𝛼2
(𝑛 − 1)

𝑠
√𝑛

 (1.2) 

 

Pro nás zajímavější pohled na intervaly spolehlivosti pro malé výběry je popsán v článku 

[3], kde jsou zkoumány intervaly spolehlivosti pro n = 1 a n > 1.  

Předmětem našeho zájmu bude 100(1 − 𝛼)% interval spolehlivosti pro μ ve tvaru  

 (𝑥 − 𝜁|𝑥| ≤ 𝜇 ≤ 𝑥 + 𝜁|𝑥|) (1.3) 

 

1.1 Interval spolehlivosti pro n = 1 

Mějme náhodnou proměnnou X se střední hodnotou μ a standardní směrodatnou 

odchylkou σ, jejíž hustota pravděpodobnosti je 𝑓(𝑥) = 1
√2𝜋𝜎2

𝑒−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 . 

Pro získání intervalu spolehlivosti ve tvaru 1.3 chceme najít hodnotu ζ takovou, která 

bude splňovat 

𝑃(𝑋 − 𝜁|𝑥| ≤ 𝜇 ≤ 𝑋 + 𝜁|𝑥|) ≥ 1 − 𝛼, 

kde pro všechna 𝛼 ∈ (0,1) bez ohledu na hodnotu μ a σ. 

Pro takovýto interval, kde 𝜁 > 1 potom platí 

𝑃(𝑋 − 𝜁|𝑋| ≤ 𝜇 ≤ 𝑋 + 𝜁|𝑋|) = 1 − 𝑃(|𝑋 − 𝜇| ≥ 𝜁|𝑋|)   

= 1 − 𝑃 ��
𝑋 − 𝜇
𝜎

� ≥ 𝜁 �
𝑋 − 𝜇
𝜎

+
𝜇
𝜎
��  

 = 1 − �Φ�
|𝜇|
𝜎

𝜁
𝜁 − 1�

− Φ�
|𝜇|
𝜎

𝜁
𝜁 + 1�

�  

kde Ф značí distribuční funkci normovaného normálního rozdělení. 

K tomu, aby mohla být stanovená minimální pravděpodobnost pokrytí rovna (1 − 𝛼), 

musí být ζ zvolena tak, aby platilo 
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 max
|𝜇|
𝜎

�Φ�
|𝜇|
𝜎

𝜁
𝜁 − 1�

− Φ�
|𝜇|
𝜎

𝜁
𝜁 + 1�

� = 𝛼 (1.4) 

Při řešení tohoto výrazu se vychází z faktu, že pro každé y je výraz �|𝜇|
𝜎
�
𝑦
 maximalizující 

oblast �Φ �|𝜇|
𝜎

𝑦
𝑦−1

� − Φ�|𝜇|
𝜎

𝑦
𝑦+1

��, ve tvaru 

 �
|𝜇|
𝜎 �𝑦

= �1 −
1
𝑦2
��

−𝑦
2
𝑙𝑜𝑔 �

𝑦 − 1
𝑦 + 1

� (1.5) 

Tudíž, řešení rovnice 1.4 je stejné jako řešení vztahu 

 Φ��
|𝜇|
𝜎 �𝜁

𝜁
𝜁 − 1

� −Φ��
|𝜇|
𝜎 �𝜁

𝜁
𝜁 + 1

� = 𝛼 (1.6) 

Teď lze rovnici 1.6 řešit numericky a tak pro všechny 𝛼 ∈ (0,1) získat skutečné hodnoty ζ. 

Výsledky pro běžné hodnoty α jsou dány v tabulce 1.1 

 
α 

.20 .15 .10 .05 .01 
ζ 2,42 3,23 4,84 9,68 48,39 

Tabulka 1.1: Hodnoty pro interval spolehlivosti ve tvaru 2.3 

Například 90% interval spolehlivosti pro μ je dán  (𝑥 − 4,84|𝑥| ≤ 𝜇 ≤ 𝑥 + 4,84|𝑥|). 

 

1.2 Interval spolehlivosti pro n > 1 

Interval spolehlivosti ve tvaru 1.3 byl původně odvozený se záměrem použití pro jedno 

pozorování náhodné veličiny. Ovšem tento interval pro střední hodnotu může být použitý i u 

více než jednoho pozorování. 

Jestli (𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛) jsou pozorování z normálního rozdělení s neznámými parametry 

𝑁(𝜇,𝜎2), potom �̅� = ∑ 𝑥𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=1  pochází z rozdělení 𝑁 �𝜇, 𝜎

2

𝑛
�. Tudíž pro 100(1 − 𝛼)% interval 

spolehlivosti pro μ z více než jednoho pozorování můžeme psát 

 (�̅� − 𝜁|�̅�| ≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝜁|�̅�|), (1.7) 

kde hodnoty ζ jsou z tabulky 1.1. 
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Použití intervalu spolehlivosti ve tvaru 1.7 při 𝑛 > 1 je vhodné pouze pokud poskytne 

kratší interval než běžně používaný interval spolehlivosti pro střední hodnotu μ ve tvaru 

 𝑥� − 𝑡𝑛−1
𝑠

√𝑛
≤ 𝜇 ≤ 𝑥� + 𝑡𝑛−1

𝑠

√𝑛
 (1.8) 

kde 𝑠 značí směrodatnou odchylku a 𝑡𝑛−1 je kvantil Studentova rozdělení s 𝑛 − 1 stupni 

volnosti. 

Nyní porovnáme intervaly spolehlivosti ve tvaru 1.7 a 1.8, tak, že porovnáme výraz 

𝐸(𝜁|𝑋�|) s výrazem 𝐸 �𝑡𝑛−1
𝑆
√𝑛
�. (Odvození těchto výrazů je nad rámec této bakalářské práce, 

proto byly z článku [3] převzaty konečné odvozené vztahy). 

 𝐸(𝜁|𝑋�|) = 𝜁𝐸(|𝑋�|) = 𝜁 �𝜇 �1− 2Φ�
−𝜇√𝑛
𝜎 ��+ 𝜎�

2
𝑛𝜋

𝑒−
𝑛𝜇2
2𝜎2� (1.9) 

a 

 𝐸 �𝑡𝑛−1
𝑆
√𝑛

� = 𝑡𝑛−1
𝐸(𝑆)
√𝑛

= 𝑡𝑛−1
𝜎
√𝑛

 Γ �
𝑛
2
� / �Γ �

𝑛 − 1
2

��
𝑛 − 1

2 � (1.10) 

 

Srovnáním kvantilů Studentova rozdělení z tabulky 1.2 s hodnotami ζ v tabulce 1.1, je 

jasně vidět, že v případě 𝑛 = 2 pro všechna α platí 𝑡1 > 𝜁, kdežto v případě 𝑛 = 3 pro 

všechna α je situace opačná, tudíž 𝑡2 < 𝜁. 

 α 
𝑡𝑛−1 .20 .15 .10 .05 .01 

𝑡1 3,08 4,17 6,31 12,71 63,66 
𝑡2 1,89 2,28 2,92 4,30 9,92 

Tabulka 1.2: Hodnoty kvantilů Studentova t-rozdělení s jedním stupněm volnosti 

 

To znamená, že pro 𝑛 = 2 je interval ve tvaru 1.7 přesnější než klasický interval 

spolehlivosti vycházející ze Studentova rozdělení, ale pro 𝑛 = 3 je výhodnější využití právě 

intervalu spolehlivosti vycházejícího ze Studentova rozdělení ve tvaru 1.8. 
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1.3 Hornův postup pro 4 ≤ n ≤ 20 

Pro velikost výběrů 4 ≤ n ≤ 20 se využívá 100(1 − 𝛼) interval spolehlivosti pro střední 

hodnotu μ ve tvaru  

 𝑃𝐿 − 𝑅𝐿𝑡𝐿,1−𝛼/2(𝑛)  ≤  𝜇 ≤  𝑃𝐿+𝑅𝐿𝑡𝐿,1−𝛼/2(𝑛), (1.11) 

který získáme tzv. Hornovým postupem.  

Tento postup je založen na pořadových statistikách.  

Hornův postup: 

Mějme náhodnou veličinu 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

1. Seřadíme náhodnou veličinu vzestupně (𝑡𝑗.  𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖+1,   ∀𝑖= 1, … ,𝑛) 

2. Spočítáme hloubku pivotu h podle rovnice 1.12 nebo 1.13, podle toho, které bude 

celým číslem 

 ℎ =
𝑖𝑛𝑡 �𝑛 + 1

2 �
2

 
(1.12) 

 

 ℎ =
𝑖𝑛𝑡 �𝑛 + 1

2 + 1�
2

 
(1.13) 

3. Podle hloubky pivotu h se zjistí dolní pivot 𝑥𝐷 = 𝑥(ℎ) a vypočte se horní pivot 

𝑥𝐻 = 𝑥(𝑛+1−ℎ) 

4. Odhadneme parametr polohy, tj. pivotová polosuma 𝑃𝐿 = 𝑥𝐷+𝑥𝐻
2

 

5. Dalším krokem je odhad parametru rozptylu, tj. pivotového rozpětí 𝑅𝐿 = 𝑥𝐻 − 𝑥𝐷 

6. Náhodnou veličinu TL určíme podle rovnice 1.14, která má přibližně symetrické 

rozdělení a jehož vybrané kvantily jsou uvedeny v tabulce 1.3. 

 𝑇𝐿 =
𝑃𝐿
𝑅𝐿

=
𝑥𝐷 + 𝑥𝐻

2(𝑥𝐻 − 𝑥𝐷) (1.14) 

7. Vypočteme 100(1 − 𝛼) interval spolehlivosti pro μ podle rovnice 1.11. 
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Bylo provedeno porovnání Studentova t-testu, robustních t-testů a testů s využitím pivotů, 

na jehož základě bylo určeno, že pro výběry 4 ≤ n ≤ 20 nejlépe vyhovují statistiky z pivotů. 

Klasické t-statistiky lze užít, pokud data neobsahují vybočující hodnoty [4]. 

 1-α 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 
n       
4  0,477 0,555 0,738 1,040 1,331 
5  0,869 1,370 2,094 3,715 5,805 
6  0,531 0,759 1,035 1,505 1,968 
7  0,451 0,550 0,720 0,978 1,211 
8  0,393 0,469 0,564 0,741 0,890 
9  0,484 0,688 0,915 1,265 1,575 
10  0,400 0,523 0,668 0,878 1,051 
11  0,363 0,452 0,545 0,714 0,859 
12  0,344 0,423 0,483 0,593 0,697 
13  0,389 0,497 0,608 0,792 0,945 
14  0,348 0,437 0,525 0,661 0,776 
15  0,318 0,399 0,466 0,586 0,685 
16  0,299 0,374 0,435 0,507 0,591 
17  0,331 0,421 0,502 0,637 0,774 
18  0,300 0,380 0,451 0,555 0,650 
19  0,288 0,361 0,423 0,502 0,575 
20  0,266 0,337 0,397 0,464 0,519 

Tabulka 1.3: Kvantily 𝑡𝐿 , (𝑛) 𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛í 𝑇𝐿1−𝛼  

 

Ve firmě na výrobu pyrotechnických pomůcek se mimo jiné vyrábí rozbušky. Hlavním 

měřitelným parametrem je u nich časová prodleva od zapálení po vybuchnutí. U sedmi 

rozbušek byly naměřeny tyto časy: 5,10 s; 4,99 s; 5,04 s; 5,05 s; 4,99 s; 5,01 s; 4,96 s. 

Předpokladem je, že tento statistický soubor má normální rozdělení se střední hodnotou 𝜇 a 

rozptylem 𝜎2. Hladina významnosti bude zvolena 𝛼 = 0,05. Úkolem je vypočítat 95% 

interval spolehlivosti pro střední hodnotu souboru pomocí klasického Studentova t-testu a 

pomocí Hornova postupu a tyto získané intervaly porovnat. 

Matematicky tedy budeme porovnávat interval spolehlivosti pro Studentův t-test ve tvaru 

�̅� − 𝑡1−𝛼2
(𝑛 − 1)

𝑠
√𝑛

 ≤  𝜇 ≤ �̅� + 𝑡1−𝛼2
(𝑛 − 1)

𝑠
√𝑛

 

a interval spolehlivosti získaný Hornovým postupem ve tvaru 

𝑃𝐿 − 𝑅𝐿𝑡𝐿,1−𝛼/2(𝑛)  ≤  𝜇 ≤  𝑃𝐿+𝑅𝐿𝑡𝐿,1−𝛼/2(𝑛). 
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Pro výpočet intervalu spolehlivosti Studentova t-testu vypočteme průměr (�̅� = 5,02 𝑠) a 

směrodatná odchylka (𝑠 = 0,05 𝑠). Ze statistických tabulek Studentova rozdělení pro rozsah 

spolehlivosti 95% a pro 6 stupňů volnosti, odečteme hodnotu 𝑡6 (2,447). Tak máme všechny 

potřebné údaje pro výpočet intervalu spolehlivosti pro Studentův t-test, který je 

4,97 ≤  𝜇 ≤ 5,07 

Nyní spočteme 95% interval spolehlivosti Hornovým postupem, soubor naměřených dat 

uspořádáme, což je nezbytné pro získání dolního a horního pivota. Když hloubka pivota 

𝐻 = 𝑖𝑛𝑡(2), potom je dolní pivot 𝑥𝐷 = 𝑥2 = 4,99 a horní pivot 𝑥𝐻 = 𝑥6 = 5,05. Pivotová 

polosuma je 𝑃𝐿 = 5,02 a pivotové rozpětí je 𝑅𝐿 = 0,06. Z tabulky 1.3 zjistím hodnotu 

𝑡𝐿,1−𝛼/2 �𝑡𝐿,0,975 = 0,720�. Dostaneme interval spolehlivosti získaný Hornovým postupem ve 

tvaru 

4,98 ≤  𝜇 ≤ 5,06 

Je zřejmé, že interval spolehlivosti získaný Hornovým postupem, je užší než interval 

spolehlivosti pro Studentův t-test. 
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2 TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, cílem statistiky je na základě výběrových dat 

posuzovat obecnější skutečnosti týkající se základního souboru. To je možné buď 

prostřednictvím výše zmíněných odhadů neznámých charakteristik základního souboru na 

základě výběrových charakteristik, nebo prostřednictvím testování hypotéz. 

V praxi nás často zajímá, zda platí určité tvrzení o parametrech rozdělení, z kterého 

náhodný výběr pochází anebo tvrzení, že toto rozdělení je konkrétním typem rozdělení. 

Takováto tvrzení, týkající se rozdělení náhodných veličin se nazývají statistické hypotézy. 

Testování hypotéz lze chápat jako proces, v němž proti sobě stojí dvě tvrzení – nulová a 

alternativní hypotéza. O nulové hypotéze má test rozhodnout, zda se zamítne či nikoliv. 

Alternativní hypotéza je ta, kterou přijímáme, zamítneme-li hypotézu nulovou. Celý postup 

testování je v podstatě zamítání alternativních hypotéz. Platnost hypotéz se tedy ověřuje 

pomocí statistického testu, kdy se sestrojuje určité testové kritérium. Padne-li toto kritérium 

do oboru přijetí, nulová hypotéza se nezamítá. Padne-li však do kritického oboru, je nulová 

hypotéza zamítnuta. Pravděpodobnost padnutí testového kritéria do kritického oboru se 

nazývá hladina významnosti α [1, 6]. 

2.1 Neparametrický versus parametrický test 

Existují stovky různých statistických testů a zvolit ten vhodný není vždy jednoduché. 

Výběr statistického testu má významný dopad na interpretaci dat [5].  

Statistické testy lze rozdělit na dvě skupiny a to testy parametrické a jejich 

neparametrické alternativy. Častým předpokladem pro použití parametrických testů je 

normální rozdělení základního souboru. Pokud normalitu populace předpokládat nelze, může 

být žádoucí použití neparametrického testu.  

Konkrétní test je volen na základě testované charakteristiky, předpokladů a vlastností 

daného testu. 

Parametrickými metodami se testují hypotézy, které předpokládají určité 

pravděpodobnostní rozdělení základního souboru. Všechny tyto testy vycházejí z předpokladu, 

že máme jeden nebo více výběrů z normálního rozdělení (t-testy, analýza rozptylu, lineární 

regresní model).  

Tak silný předpoklad při praktických aplikacích nebývá často splněn. Pokud neplatí ani 

přibližně, nebo to nevíme, pak musíme volit statistickou metodu, kterou dostaneme spolehlivé 
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výsledky bez nutnosti splnění předpokladů normality. Jedním z alternativních postupů je 

použití tzv. neparametrických metod, které vycházejí z pořadí pozorovaných hodnot v jejich 

vzestupném uspořádání. Jsou to tedy metody, kdy předmětem testu hypotézy není tvrzení o 

hodnotě parametru nějakého konkrétního rozdělení a nulová hypotéza je formulovaná 

obecněji, např. jako shoda rozdělení nebo nezávislost veličin, např. pokud se nulová hypotéza 

týká mediánu rozdělení, právě neparametrické metody jsou velmi vhodné a dokonce mají 

proti parametrickým i řadu výhod. 

Obecně však platí, že tyto výhody jsou vyváženy nevýhodou – ve srovnání s testy 

parametrickými jsou neparametrické testy slabší, tzn., že pravděpodobnost zamítnutí nulové 

hypotézy v situaci, kdy zamítnuta být má, je menší. Proto by neparametrické testy měly být 

užívány jen tehdy, kdy předpoklady pro parametrické testy splněny nejsou.  

 

2.2 Neparametrické testy 

Nejen v případě výběrů malých rozsahů, které pocházejí z výrazně nenormálních 

základních souborů, je použití neparametrických testů doporučované a žádoucí. I v případech, 

kdy mají výběrová data ordinální charakter je nezbytné užití těchto metod. 

Proto zde bude představeno několik zástupců neparametrických testů, vhodných pro 

testování výběrů s malým rozsahem. 

Nejprve ale musíme zavést nový pojem, který se u těchto testů často vyskytuje. Mějme 

daná různá reálná čísla 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. Pořadím 𝑅𝑖 čísla 𝑥𝑖 nazýváme počet těch čísel 𝑥1, … , 𝑥𝑛, 

která jsou menší nebo rovna číslu 𝑥𝑖.  

 

2.2.1 Jednovýběrový Wilcoxonův test 

Wilcoxonův test pro jeden výběr je neparametrickou alternativou známějšího 

jednovýběrového t-testu. Předpokládejme, že 𝑋1,  𝑋2, … ,𝑋𝑛 je náhodný výběr ze spojitého 

rozdělení s distribuční funkcí 𝐹(𝑥). Chceme testovat hypotézu, že F je symetrická kolem nuly 

v tom smyslu, že 

𝐹(𝑥) = 1 − 𝐹(−𝑥), −∞ < 𝑥 < ∞. 

V tomto případě je nula mediánem daného rozdělení. Seřaďme 𝑋1,  𝑋2, … ,𝑋𝑛 do rostoucí 

posloupnosti podle velikosti jejich absolutní hodnoty, tj. 
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|𝑋|(1) < |𝑋|(2) < . . .  < |𝑋|(𝑛). 

Při tomto uspořádání označíme 𝑅𝑖+ pořadí 𝑋𝑖 a zavedeme veličiny 

 

 𝑆+ = � 𝑅𝑖+ 

𝑋𝑖≥0

, 𝑆− = � 𝑅𝑖+ 

𝑋𝑖<0

 (2.1) 

 

Vyjadřující součet pořadí nezáporných hodnot 𝑋𝑖, resp. záporných hodnot.  Pro testování 

symetričnosti distribuční funkce kolem nuly použijeme kritérium 𝑚𝑖𝑛(𝑆+,𝑆−). Pokud je toto 

kritérium menší nebo rovno tabelované kritické hodnotě, nulovou hypotézu zamítáme. 

Tento test je omezen pouze pro výběry o minimální velikosti 𝑛 = 6 (pro menší výběry 

nejsou na hladině významnosti 𝛼 = 0,05 definovány kritické hodnoty). Dalším předpokladem 

jednovýběrového Wilcoxonova testu je i symetrie hustoty kolem mediánu.  

 

2.2.2 Dvouvýběrový Wilcoxonův test (Mann-Whitneyův test) 

Tento test, známý též jako U-test Manna a Whitneyho, je „náhradou“ dvouvýběrového t-

testu, není-li splněný předpoklad normality pro jeho použití. 

Mějme náhodný výběr  𝑋1,  𝑋2, … ,𝑋𝑚 ze spojitého rozdělení s distribuční funkcí F a dále 

𝑌1,  𝑌2, … ,𝑌𝑛 je na něm nezávislý náhodný výběr ze spojitého rozdělení s distribuční funkcí G. 

Testuje se nulová hypotéza 𝐻0:𝐹 = 𝐺 proti alternativní hypotéze 𝐻1:𝐹 ≠ 𝐺. 

Postupuje se tak, že se seřadí všechny údaje společně do neklesající posloupnosti. 

Vypočítá se součet pořadí hodnot pro obě skupiny a označí se jako 𝑇1 a 𝑇2. Na jejich základě 

se stanoví výběrové charakteristiky zvlášť pro každý výběr (𝑛 ≤ 20) 

 

 𝑈1 = 𝑚𝑛 +
𝑚(𝑚 + 1)

2
− 𝑇1  ,     𝑈2 = 𝑚𝑛 +

𝑛(𝑛 + 1)
2

− 𝑇2 (2.2) 

 

Poté je hodnota testového kritéria 𝑚𝑖𝑛(𝑈1,𝑈2) porovnána s tabelovanou kritickou 

hodnotou. Je-li toto kritérium menší nebo rovno kritické hodnotě uvedené v tabulce, 

zamítneme hypotézu, že distribuční funkce obou rozdělení jsou stejné. 
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2.2.3 Kruskal-Wallisův test 

Tato neparametrická obdoba analýzy rozptylu při jednoduchém třídění je používána při 

nenaplnění předpokladu normality. Jedná se o rozšíření Wilcoxonova dvouvýběrového testu 

pro případy porovnávání 𝐼 ≥ 3 výběrů.  

Uvažujme 𝑘 nezávislých výběrů, které jsou postupně o rozsahu 𝑛1,𝑛2, … , 𝑛𝐼. Označme 

𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 +  … + 𝑛𝐼. Předpokládejme, že každý tento výběr pochází z nějakého rozdělení 

se spojitou distribuční funkcí. Testujeme hypotézu, že všechny výběry pochází ze stejného 

rozdělení oproti alternativě, že alespoň dva z výběrů pochází z různých rozdělení. 

Postup je podobný jako u Wilcoxonova dvouvýběrového testu, kdy seřadíme všech 𝑛 

prvků z 𝐼 výběru do rostoucí posloupnosti a určí se pořadí jednotlivých prvků. Označme 𝑇𝑖 

součet pořadí těch prvků, které patří do i-tého výběru (𝑖 = 1, 2, … , 𝐼). Pro kontrolu správnosti 

určení pořadí využijeme vztahu 

𝑇1 + 𝑇2 +  … +  𝑇𝐼 =
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

 

Testové kritérium se stanoví podle  

 𝑄 =
12

𝑛(𝑛 + 1)�
𝑇𝑖2

𝑛𝑖
− 3(𝑛 + 1)

𝐼

𝑖=1

 (2.3) 

 

kde n je celkový počet pozorování a I je počet výběrů. Za platnosti 𝐻0 má toto kritérium 

asymptoticky rozdělení 𝜒2 o 𝐼 − 1 stupních volnosti. Je-li 𝑄 ≥ 𝜒𝐼−12 (𝛼) ,zamítneme hypotézu 

na hladině významnosti 𝛼. 

 

2.3 Parametrické testy  

Parametrické testy předpokládají určité pravděpodobnostní rozdělení základního souboru. 

Ve většině případů se jedná o předpoklad normálního rozdělení populace. Pokud je tento 

předpoklad splněn, slouží tyto testy k ověření hypotéz o parametrech populačních rozdělení, ze 

kterých byl pořízen výběrový soubor [7]. 

Jak víme, normální rozdělení 𝑁(𝜇,𝜎2) je charakterizované dvěma parametry a to střední 

hodnotou 𝜇 a rozptylem 𝜎2. Tyto parametry jsou zpravidla neznámé, protože většinou je nemožné 
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získat všechna data ze sledované populace. Pokud chceme odvodit testy hypotézy o střední 

hodnotě a rozptylu tohoto rozdělení, musíme si připomenout větu o normálním rozdělení.  

Mějme posloupnost normálně rozdělených nezávislých náhodných veličin 𝑋1,  𝑋2, … ,𝑋𝑛 

s parametry 𝜇,𝜎2. Nechť  

𝑋� = 1
𝑛
∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑥=1   a 𝑆2 = 1

𝑛−1
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋�)2𝑛
𝑖=1  

jsou funkce náhodných veličin, potom veličina 

𝑡 =
𝑋� − 𝜇
𝑆 √𝑛 

má Studentovo rozdělení t s 𝑛 − 1 stupni volnosti a veličina 

𝜒2 =
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜎2
 

má Pearsonovo rozdělení 𝜒 s 𝑛 − 1 stupni volnosti. 

Studentovo a Pearsonovo rozdělení se využívají k odvození kritérií pro testování parametrů 

normálního rozdělení. 

Skupina testů o střední hodnotě se Studentovým t rozdělením testového kritéria ve všech 

svých modifikacích představuje jedny z nejpoužívanějších a nejznámějších statistických testů. 

 

2.3.1 Jednovýběrový t-test 

Mějme náhodný výběr 𝑋1,  𝑋2, … ,𝑋𝑛 z 𝑁(𝜇,𝜎2), kde parametr 𝜎2 není znám. Testuje se 

hypotéza 𝐻0: 𝜇 = 𝜇0, kde 𝜇0 je dané číslo, proti alternativě 𝐻1: 𝜇 ≠ 𝜇0. Nulovou hypotézu 

zamítneme, bude-li 𝑋� hodně vzdáleno od čísla 𝜇0.  

Testové kritérium má tvar 

 𝑇 =
𝑋� − 𝜇0
𝑆 √𝑛 (2.4) 

 

při platnosti hypotézy 𝐻0 Studentovo rozdělení o 𝑛 − 1 stupních volnosti.  

Nulová hypotéza se zamítne na hladině 𝛼, jestliže platí |𝑇| ≥ 𝑡𝑛−1(𝛼). 
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2.3.2 Dvouvýběrový t-test 

Nechť 𝑋1,  𝑋2, … ,𝑋𝑛 je výběr z 𝑁(𝜇1,𝜎2) a 𝑌1,  𝑌2, … ,𝑌𝑚 je výběr 𝑁(𝜇2,𝜎2) a oba 

výběry jsou na sobě nezávislé. Předpokládejme, že 𝑛 ≥ 2, 𝑚 ≥ 2 a parametr 𝜎2 neznáme. 

Chceme testovat hypotézu 𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 = Δ proti alternativní hypotéze 𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ Δ, kde 

Δ je nějaké dané číslo (nejčastěji však Δ = 0). Označme 𝑋�, 𝑆𝑋2 a 𝑌�, 𝑆𝑌2 charakteristiky těchto 

výběrů. Nulovou hypotézu zamítneme na hladině 𝛼, platí-li 

 

 |𝑇| = �
𝑋� − 𝑌� − Δ

�(𝑛 − 1)𝑆𝑋2 + (𝑚 − 1)𝑆𝑌2
∙ �
𝑛𝑚(𝑛 + 𝑚 − 2)

𝑛 +𝑚 � ≥ 𝑡𝑛+𝑚−2(𝛼) (2.5) 

 

Důležitým předpokladem použití dvojvýběrového t-testu je kromě nezávislosti 

jednotlivých veličin i shodnost rozptylů obou populací. 

 

2.3.3 Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA, F-test) 

V případech tří a více výběrů, není možné použít dvojvýběrový t-test. Jeho zobecněním je 

právě jednofaktorová analýza rozptylu, známější jako ANOVA (z ang. ANalysis Of Variance)  

Uvažujme tedy 𝐼 nezávislých výběrů, 

𝑌11 , … ,𝑌1𝑛1 je výběr z 𝑁(𝜇1,𝜎2) 

𝑌𝐼1 , … ,𝑌𝐼𝑛𝐼 je výběr z 𝑁(𝜇𝐼 ,𝜎2) 

Chceme testovat hypotézu 𝐻0: 𝜇1 = . . . = 𝜇𝐼 proti alternativě, že existují alespoň dvě 

střední hodnoty, které si rovny nejsou. 

Test se provede následovně, nejprve si označme průměry jednotlivých výběrů 

𝑌𝚤� =
𝑌𝑖1+ …+𝑌𝑖𝑛𝑖

𝑛𝑖
  pro 𝑖 = 1, … , 𝐼 

a průměr všech hodnot 

𝑌� =
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑛
 

Nyní spočteme celkový součet čtverců 𝑆𝑇. Za odhad 𝜇 se bere 𝑌�.  
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𝑆𝑇 = ���𝑌𝑖𝑗 − 𝑌��
2

𝑗

= ��𝑌𝑖𝑗2 − 𝑛𝑌�2
𝑗𝑖𝑖

 

Reziduální součet čtverců 𝑆𝑒 se vypočte následovně, za odhad 𝜇𝑖 se bere 𝑌𝚤� . 

𝑆𝑒 = ���𝑌𝑖𝑗 − 𝑌𝚤��
2

𝑗

= ��𝑌𝑖𝑗2 − 𝑛𝑖𝑌𝚤�
2

𝑗𝑖𝑖

 

Veličina 𝑆𝐴 = 𝑆𝑇 − 𝑆𝑒 se interpretuje jako součet čtverců připadající na rozdíly v ošetřeních.  

Potom má testové kritérium za platnosti nulové hypotézy tvar 

 𝐹𝐴 =
(𝑛 − 𝐼)𝑆𝐴
(𝐼 − 1)𝑆𝑒

 (2.6) 

 

F rozdělení o 𝐼 − 1 a 𝑛 − 𝐼 stupních volnosti. Takže hypotézu 𝐻0 zamítneme na hladině 

𝛼 v případě, že  

𝐹𝐴 ≥ 𝐹𝐼−1,𝑛−𝐼(𝛼). 

 

2.4 Analýza vybraných statistických testů u malých výběrů 

Existují stovky studií porovnávajících parametrické testy a jejich neparametrické 

alternativy se závěry, že neparametrické testy by měly být preferovány v případě malých 

výběrů a, že klasický t-test s rostoucí velikostí výběrů se stává silnějším jakožto důsledek 

centrální limitní teorie. Proto se zde zaměříme na studie, které se vymykají z přístupů v 

existujících publikacích. 

Jednou z nich je využití Likertova škálování pro porovnání parametrického t-testu a jeho 

neparametrické alternativy Mann-Whitneyho testu.  

Škálování může být obecně označeno jako relativně jednoduchá metoda výzkumu, s 

pomocí které lze zachytit určitý kvalitativní jev v kvantitativní podobě. Jedná se o 

transformaci jevu nebo skupiny jevů, které se reálně vyskytují a mají určité vlastnosti, na 

číselně definovanou stupnici, která nám pomůže tento jev změřit, tj. pracovat s ním jako s 

číselně vyjádřenou proměnou a porovnávat mezi sebou jevy (nebo skupiny jevů) zasazené na 

jednu vytvořenou škálu, jinými slovy lze říct, že škálování je převod objektů na čísla podle 

určitého pravidla. Škálování bývá označováno jako prostředek pro „změření nezměřitelného“. 
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Používá se zejména ve vědách pracujících s tzv. měkkými daty, jako je např. psychologie 

nebo sociologie, ale i v ekonomii (vytváření ordinárních čísel pro varianty ekonomického 

jednání) nebo politologii (zařazení subjektů na pravo-levicovém politickém spektru). Velmi 

často se užívá v praxi, např. v marketingu (kvantifikace subjektivních dojmů z určitého 

produktu) nebo HR (zefektivňování procesů na pracovišti) [15]. 

Pomocí Likertova škálování bylo definováno 14 různých rozdělení populace. Bylo 

vygenerováno 10000 náhodných vzorků pro každou z 98 distribučních kombinací a ty byly 

podrobeny t-testu a Mann-Whitneymu testu. Simulace byly provedeny pro různě velké 

výběry, pro nás zajímavý je velikost výběru 𝑁 = 10. 

Výsledky ukázaly, že rozdíl mezi silou t-testu a Mann-Whitneyho testu byla malá a 

přesahovala 10% jen pro pár z 98 distribučních kombinací. 

Zajisté pro statistické usuzování platí výrok „více je lépe“, včetně zákona o velkých 

číslech, větších rozsazích výběrů, které naznačují, že intervaly spolehlivosti budou užší a bude 

dosaženo větší spolehlivosti, nicméně realita výzkumů je mnohdy daleko od statistických 

ideálů. Někdy je prostě nezbytné pracovat pouze s malými rozsahy výběrů z mnoha různých 

důvodů, ať už je to rozpočet, čas nebo etické omezení. V několika oblastech vědy, jako je 

výzkum vzácných zvířecích druhů, vzácných chorob a jiných, není jiných možností než 

použití malých výběrů. 

Jinýma očima je na volbu statistického testu v případě malých výběrů pohlíženo v článku 

[14]. Je zde studována možnost použití parametrického Studentova t-testu pro případy 

extrémně malých velikostí výběrů, zde chápaných jako 𝑁 ≤ 5. 

Tato studie pojednává o odhadech chyby I. druhu a síly testu u jedno a dvojvýběrového t-

testu pro normální rozdělení populace a pro různé modifikace jako je rozdílná velikost 

vzorků, rozdílné rozptyly, jejich kombinace a lognormální rozdělení populace. 

Simulace byly prováděny stanovením síly testu a chyb I. druhu u jedno a dvojvýběrového 

t-testu. Vzorky byly z populace  normálního rozdělení s průměrem 0 a standardní 

směrodatnou odchylkou 1. Simulace byly uskutečněné pro hodnoty D od 0 do 40, kde 𝐷 = 0 

odpovídá situaci, že platí nulová hypotéza a 𝐷 = 40 odpovídá situaci, že platí alternativní 

hypotéza s extrémně silným efektem, velikosti výběrů byly 𝑁 = 2,𝑁 = 3,𝑁 = 5 .Pro 

dvojvýběrový t-test byly oba vzorky stejné velikosti. Každá simulace měla 1000 opakování. 

P-hodnoty < 0,05 byly považované za statisticky významné. 
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Výsledkem této studie je závěr, že není zásadní chybou použití Studentova t-testu pro 

extrémně malé velikosti výběrů. Ve většině simulačních případů chyba I. druhu nepřekročila 

nominální hodnotu 5%. Dvojvýběrový t-test je pro malé rozsahy též použitelný za 

předpokladu vysokého korelačního koeficientu. V případě simulace rozdílných rozptylů 

kombinovaných s rozdílnou velikostí výběrů a pro případ jednovýběrového testu s daty 

pocházejícími z nenormálního rozdělení byla pozorovaná vysoká chyba I. druhu. 

 

2.5 Chování chyb I. a II. druhu u malých výběrů 

Velmi výraznou souvislost s testováním hypotéz má statistická významnost. Jak bylo 

popsáno na začátku kapitoly, testování statistických hypotéz se provádí tak, že z výběrových 

dat je vypočteno testové kritérium a na základě jeho porovnání s kvantily rozdělení (za 

předpokladu platnosti nulové hypotézy) se zjistí, zda je na dané hladině spolehlivosti možné 

nulovou hypotézu zamítnout. 

 

Rozhodnutí statistického testu 

Platí 𝐇𝟎 𝑯𝟏 

𝐇𝟎 𝑂𝐾 (𝑝 = 1 − 𝛼) 𝐶ℎ𝑦𝑏𝑎 1.  𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢 (𝑝 = 𝛼) 

𝑯𝟏 𝐶ℎ𝑦𝑏𝑎 2.  𝑑𝑟𝑢ℎ𝑢, (𝑝 = 𝛽) 𝑂𝐾 (𝑝 = 1 − 𝛽) 

Tabulka 2.1: Možná rozhodnutí na základě testování platnosti hypotéz 

 

Běžně se v odborné statistické literatuře uvádí rozhodovací tabulka uplatňovaná při 

testování hypotéz (viz tabulka 3.1), nicméně většinou se jejímu obsahu a významu nevěnuje 

patřičná pozornost. 

Z tabulky je patrné, že rozhodnutí testu o hypotéze nemusí být vždy v pořádku. K chybě 

prvního druhu dochází, když je nulová hypotéza zamítnuta, přestože 𝐻0 platí. Podobně chyba 

druhého druhu nastane, když nulová hypotéza zamítnuta není, přestože neplatí. Kvalita testu 

je dána pravděpodobnostmi, s jakými tyto chyby mohou nastat (α a β v tabulce 3.1).  
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Obrázek 2.1: Znázornění chyb I. a II. druhu při malém n 

 

Platí, že pro daný výběrový soubor obvykle nelze současně minimalizovat pravděpodob-

nosti obou druhů chyb. 

Naproti statistické významnosti stojí síla testu. Častý problém statistického testování 

spočívá v tom, že sice držíme pod kontrolou chybu prvního druhu, ale ztrácíme ze zřetele, 

jaká je právě síla testu. Připomeňme, že síla testu 𝑝 = (1 − 𝛽) je pravděpodobnost správného 

přijetí alternativní hypotézy za předpokladu, že je tato v základním souboru platná [10].  

 

Významnou závislost má síla testu na velikosti výběrového souboru. Porovnáním 

obrázku 2.1 a 2.2 je tato skutečnost potvrzena. 

 

Obrázek 2.2: Znázornění chyb I. a II. druhu při zvětšení n 
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Bohužel však je rozsah výběru téměř vždy limitován praktickými omezeními (přílišné 

finanční nebo časové náklady, přílišná pracnost, případně fakt, že výběr je již proveden, 

nemohli jsme jej ovlivnit a nelze jej opakovat) [9]. 

 

Podrobně se chováním chyb 1. a 2. druhu v závislosti na velikosti souboru zabývá článek 

„Does Size Matter? Exploring the Small Sample Properties of Maximum Likelihood 

Estimation“[8]. Veškeré výsledky, které budou uvedeny níže, jsou převzaty právě z tohoto 

článku.  

Detailní pohled na chování maximálně věrohodných odhadů získaných simulací Monte 

Carlo s měnícím se rozsahem výběru a měnícím se počtem nezávisle proměnných byl 

předmětem politických výzkumů publikovaných právě v tomto článku. V poslední době 

metody věrohodných odhadů nahrazují dříve využívané metody nejmenšího čtverce pro 

rozbory malých výběrů. Metody nejmenších čtverců mají jednoduchá rozhodovací pravidla, u 

kterých se stanovuje tvar vztahu mezi Y a X, zatímco u metod věrohodných odhadů jsou tato 

pravidla mnohem komplexnější. 

Uvažujme známé předpoklady o chybách I. a II. druhu. Chyba I. druhu nastane, když i 

přes platnost nulové hypotézy, tuto zamítneme. Očekávejme, že s nižším rozsahem výběru 

nedochází ke zvyšování chyby I. druhu. Na druhou stranu chyba II. druhu nastane, když i při 

neplatnosti nulové hypotézy, tuto nezamítneme. Zamítnutí nulové hypotézy u malých výběrů 

nastane s menší pravděpodobností, takže očekávejme zvýšení chyby II. druhu. 

Metodou Monte Carlo bylo vygenerováno 1000 modelů sad dat se známým vztahem 

mezi nezávislými a závislými proměnnými. Poté byl proces převrácen a vypočetly se odhady 

𝛽 a rozptylovo-kovarianční matici takovou, že je možné spočítat z-skóre a zjistit jak často se 

vyskytují chyby I. a II. druhu u různých velikostí souborů. Cílem je zjistit podíl chyb I. a II. 

druhu u různých velikostí výběrů (jedná se o rozsah velikostí od 10 do 200 v intervalech po 

10) pro jednu až pět nezávisle proměnných. Přesný popis modelu generovaných dat je nad 

rámec této bakalářské práce, nicméně je popsán v článku [8]. Nyní se podívejme na získané 

výsledky pro chybu I. druhu při snižování velikosti výběru. 

Z obrázku 2.3 je zřejmé, že v případě jedné nezávisle proměnné v rozsahu 20 – 200 se 

výsledné hodnoty pohybují kolem hodnoty α = 0,05. Výjimkou je rozsah výběru 10, kde 

statistickou významnost podíl chyby I. druhu snižuje. Pro nás významnou oblast z hlediska 

malých rozsahů výběrů, tj. 𝑛 < 30 tedy plyne, že se tvorba chyb I. druhu snižuje. 

27 

 



 

 

 
Obrázek 2.3: Jedna nezávisle proměnná 

 

Obrázek 2.4 popisuje situaci pro dvě nezávisle proměnné. Grafické výsledky byly 

získány zprůměrováním chyb I. druhu pro každou nezávisle proměnnou. Pro  rozsahy 20 – 

200 se četnosti tvorby chyb I. druhu pohybují nad hladinou významnosti α = 0,05. Výjimkou 

je opět rozsah výběru 10, kde statistickou významnost podíl chyby I. druhu snižuje.  

 

Obrázek 2.4: Dvě nezávisle proměnné 
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Nyní budeme diskutovat chování chyb II. druhu u malých výběrů. Z obrázku 2.5 je 

patrné, že v případě jedné nezávisle proměnné se chyba II. druhu u velkých výběrů pohybuje 

kolem nulové hodnoty. Pouze u velikosti výběru 𝑁 = 40 se chyba II. druhu blíží hodnotě 

0,05. U rozsahu výběru 𝑁 = 30 se tato pravděpodobnost zdvojnásobí a u nižších rozsahů 

prudce naroste. 

 

Obrázek 2.5: Jedna nezávisle proměnná 

Případ pro dvě nezávisle proměnné je vidět na obrázku 2.6. I zde, stejně jako u jedné 

nezávisle proměnné je výskyt tvorby chyby II. druhu pro velké výběry v podstatě nulový. 

Jediný rozdíl je v tom, kdy začíná docházet k prudkému nárůstu výskytu chyby II. druhu. Pro 

srovnání vezměme hodnotu 𝑁 = 30, kde pravděpodobnost tvorby chyby II. druhu je 0,3525, 

což je oproti případu pro jednu nezávisle proměnnou více než sedminásobek zvolené hladiny 

významnosti α a více než trojnásobek její hodnoty. 
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Obrázek 2.6: Dvě nezávisle proměnné 

 

 

Dle obrázku 2.7 je v případě tří a více nezávisle proměnných opět patrný zhoršující se 

trend tvorby chyby II. druhu a to radikálním způsobem. Už pro 𝑁 = 130 je v případě tří 

nezávisle proměnných překročena zvolená hladina významnosti 𝛼 = 0,05, u čtyř nezávisle 

proměnných je to v hodnotě 𝑁 = 160 a pro pět nezávisle proměnných je to v hodnotě 

𝑁 = 180. 
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Obrázek 2.7: Tři, čtyři a pět nezávisle proměnných 
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3 KONTINGENČNÍ TABULKY 

Doposud jsme se v této bakalářské práci v rámci malých rozsahů výběrových dat zabývali 

(mimo neparametrické testy) pouze náhodnými veličinami, jejichž hodnoty lze smysluplně 

vyjádřit číselně, přičemž číselné hodnoty těchto veličin mají skutečně význam čísel, nikoliv 

pouze číslic, symbolů, znaků nebo pouze pořadí či uspořádání. Takovéto veličiny se většinou 

nazývají kvantitativní (číselné, numerické, někdy též kardinální). Přesněji řečeno kvantitativní 

se nazývají ty veličiny, u nichž rozdíl a případně i podíl (poměr) dvou změřených hodnot 

těchto veličin má reálný význam.  

Ne všechny náhodné veličiny jsou ale kvantitativní. Nekvantitativní veličiny se nejčastěji 

označují jako veličiny kvalitativní. Některé kvalitativní náhodné veličiny nabývají hodnot, 

které je možné smysluplně uspořádat.  

Mnoho statistických metod vypracovaných pro kvantitativní veličiny (kvantitativní data) 

nelze použít pro veličiny kvalitativní (např. u nominálních veličin nemá žádný smysl i zcela 

běžný pojem střední hodnoty). Pro analýzu nominálních a ordinálních náhodných veličin se 

používají buď upravené metody pro veličiny kvantitativní, nebo metody zcela speciální.  

Jednou ze stěžejních metod analýzy kvalitativních dat je tzv. kontingenční tabulka. Tato 

metoda nepoužívá uspořádání napozorovaných hodnot a je tudíž vhodná i pro nominální 

náhodné veličiny, běžně se ale užívá i pro veličiny ordinální a někdy (po setřídění dat) i pro 

veličiny kvantitativní. 

Díky kontingenční tabulce je možné rozhodnout, zda dvě náhodné veličiny spolu nějak 

významně souvisí nebo jsou či nejsou závislé [9]. 

Uvažujme náhodný vektor 𝑍 = (𝑋,𝑌), který má diskrétní rozdělení. Náhodná veličina 𝑋 

nabývá hodnot 1, … , 𝑟 a náhodná veličina 𝑌 nabývá hodnot 1, … , 𝑐. Náhodná veličina 𝑋 a 𝑌 

představuje znak nějakého statistického souboru (např. pohlaví, dosažené vzdělání atd.). 

Označme pro náhodný vektor 𝑍 = (𝑋,𝑌)  

𝑝𝑖𝑗 = 𝑃 (𝑋 = 𝑖,𝑌 = 𝑗) 

𝑝𝑖. = 𝑃(𝑋 = 𝑖) = �𝑝𝑖𝑗

𝑐

𝑗=1

,       𝑝.𝑗 = 𝑃(𝑌 = 𝑗) = �𝑝𝑖𝑗 
𝑟

𝑖=1

 

Předpokládejme, že se uskutečnil výběr o rozsahu 𝑛 z tohoto rozdělení. Počet případů, 

kdy se ve výběru vyskytla dvojice (𝑖, 𝑗), označme 𝑛𝑖𝑗 (absolutní četnost). Náhodné veličiny 
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𝑛𝑖𝑗 mají sdružené multinomické rozdělení s parametrem 𝑛 a pravděpodobnostmi 𝑝𝑖𝑗. 

Kontingenční tabulka je potom definována jako matice �𝑛𝑖𝑗� a je uvedena v tabulce 3.1 

společně s maticí pravděpodobností �𝑝𝑖𝑗�, kde  

𝑛𝑖. = �𝑛𝑖𝑗 ,        𝑛.𝑗 = �𝑛𝑖𝑗 ,        𝑛 = ��𝑛𝑖𝑗

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

𝑟

𝑖=1

𝑐

𝑗=1

 

A platí 

𝑛 = �𝑛.𝑗 = �𝑛𝑖. = ��𝑛𝑖𝑗

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

𝑟

𝑖=1

𝑐

𝑗=1

 

 

  𝑌                𝑌   
𝑋 1 ⋯ 𝑐 ∑            𝑋 1 ⋯ 𝑐 ∑ 
1 𝑝11 ⋯ 𝑝1𝑐 𝑝1.            1 𝑛11 ⋯ 𝑛1𝑐 𝑛1. 
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮            ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ 
𝑟 𝑝𝑟1 ⋯ 𝑝𝑟𝑐 𝑝𝑟.            𝑟 𝑛𝑟1 ⋯ 𝑛𝑟𝑐 𝑛𝑟. 
∑ 𝑝.1 ⋯ 𝑝.𝑐 1            ∑ 𝑛.1 ⋯ 𝑛.𝑐 𝑛 

Tabulka 3.1: vlevo - Matice pravděpodobností; vpravo - kontingenční tabulka 

  

Máme-li data uspořádaná do kontingenční tabulky, kdy kategorie jednoho znaku určují 

řádky a kategorie druhého znaku sloupce, jak je vidět z tabulky 3.1, můžeme testovat 

následující hypotézy: 

- hypotéza o nezávislosti dvou náhodných veličin 

- hypotéza homogenity multinomických rozdělení 

- hypotéza symetrie [7] 

Jejich konstrukce vychází z testů dobré shody při neznámých parametrech a jejich realizace je 

dána specifiky testované nulové hypotézy. 

 

3.1 Testování nezávislosti v kontingenčních tabulkách 

Poměrně často se vyskytující statistickou úlohou je rozhodnout o závislosti či nezávislosti 

dvou kvalitativních náhodných veličin, to je možné učinit pomocí tzv. testu nezávislosti v 
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kontingenční tabulce. Základním a nejpoužívanějším testem nezávislosti v kontingenční 

tabulce je Pearsonův chí-kvadrát test [16]. 

Věta 3.1 Veličiny 𝑋 a 𝑌 jsou nezávislé tehdy a jen tehdy, platí-li 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖.𝑝.𝑗, 𝑖 = 1, … , 𝑟; 𝑗 =

1, … , 𝑐. 

Vzhledem k tomu, že platí následující věta, hypotézu nezávislosti můžeme zapsat do tvaru 

𝐻0: 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖.𝑝.𝑗,         𝑖 = 1, … , 𝑟,   𝑗 = 1, … , 𝑐. 

Za platnosti nulové hypotézy má testové kritérium tvar 

 𝜒2 = ��
�𝑛𝑖𝑗 −

𝑛𝑖.𝑛.𝑗
𝑛 �

2

𝑛𝑖.𝑛.𝑗
𝑛

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

, (3.1) 

 

který má asymptotické rozdělení 𝜒2 s počtem stupňů volnosti (𝑟 − 1)(𝑐 − 1). Potom lze 

vzorec přepsat do tvaru 

 𝜒2 = 𝑛��
𝑛𝑖𝑗2

𝑛𝑖.𝑛.𝑗

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

− 𝑛. (3.2) 

 

Zamítnutí nulové hypotézy o nezávislosti veličin 𝑋 a 𝑌 provedeme v případě, kdy 

𝜒2 ≥ 𝜒(𝑟−1)(𝑐−1)
2 (𝛼). 

Aproximace rozdělení testového kritéria rozdělením chí-kvadrát je však podmíněna 

dostatečnou velikostí výběrového souboru a to tak, aby očekávané četnosti vesměs 

dosahovaly hodnoty aspoň 5. Později byla tato podmínka zmírněna tak, že menších než 5 by 

mělo být maximálně 20 % z očekávaných četností (a každá v takovém případě musí být 

alespoň jednotková). 

Při relativně malém rozsahu výběrového souboru při větším počtu kategorií jedné či více 

proměnných mohou být málo obsazená či prázdná pole v kontingenční tabulce, v takovém 

případě hovoříme o řídkých tabulkách.  

Zvláštním případem malých rozsahů, kdy nemusí být splněna podmínka, že očekávané 

četnosti dosáhnou alespoň hodnoty 5, jsou tzv. čtyřpolní tabulky, což jsou kontingenční 

tabulky, kdy 𝑟 = 𝑐 = 2. Těmito tabulkami se budeme zabývat v dalším textu. 
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𝑛11 𝑛12 𝑛1. 
𝑛21 𝑛22 𝑛2. 

𝑛.1 𝑛.2 𝑛 

Tabulka 3.2: Čtyřpolní tabulka 

Pro čtyřpolní tabulku je proto často v literatuře doporučováno použití korigované 

Pearsonovy statistiky s Yatesovou korekcí [11] 

 

 𝜒𝑌2 =
𝑛 �|𝑛11𝑛22 − 𝑛12𝑛21| − 𝑛

2�
2

(𝑛11 + 𝑛12)(𝑛21 + 𝑛22)(𝑛11 + 𝑛21)(𝑛12 + 𝑛22) (3.3) 

 

3.2 Fisherův faktoriálový test 

Protože jsou čtyřpolní tabulky v praxi nejpoužívanějším druhem kontingenčních tabulek, 

kde ne vždy je zajištěna dostatečná četnost a tudíž není možné využít testů vycházejících 

z testů dobré shody, byl vytvořen test speciálně pro čtyřpolní tabulky, který je schopný 

pracovat i s malými četnostmi, které se v těchto malých tabulkách často vyskytují. Tímto 

testem je Fisherův faktoriálový test [16]. 

 

Pravděpodobnost, kterou při daném 𝑛 ve čtyřpolní tabulce budou realizovat četnosti 

𝑛11,𝑛12,𝑛21, 𝑛22, máme 

𝑃(𝑛11,𝑛12,𝑛21, 𝑛22) =
𝑛!

𝑛11!𝑛12!𝑛21! 𝑛22!
𝑝11
𝑛11𝑝12

𝑛12𝑝21
𝑛21𝑝22

𝑛22 . 

Nechť platí hypotéza 𝐻0: 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖.𝑝.𝑗. Označíme-li 

𝑄 = 𝑝1.
𝑛1.𝑝2.

𝑛2.𝑝.1
𝑛.1𝑝.2

𝑛.2 . 

pak za platnosti hypotézy 𝐻0 

 𝑃(𝑛11,𝑛12,𝑛21,𝑛22) =
𝑛!

𝑛11!𝑛12!𝑛21!𝑛22!
𝑄. (3.4) 
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Pravděpodobnost, že vznikne tabulka s marginálními četnostmi 𝑛1.,𝑛2.,𝑛.1,𝑛.2 je rovna 

𝑅 = � 𝑃(𝑖,𝑛1. − 𝑖,𝑛.1 − 𝑖, 𝑖 + 𝑛2. − 𝑛.1).
𝑚𝑖𝑛(𝑛1.,𝑛.1)

𝑖=𝑚𝑎𝑥(0,𝑛.1−𝑛2.)

 

Po dosazení z rovnice 3.4 po malé úpravě dostaneme 

𝑅 = 𝑄
𝑛!

𝑛1.!𝑛2.!
� �𝑛1.

𝑖 � �
𝑛2.

𝑛.1 − 𝑖�
𝑚𝑖𝑛(𝑛1.,𝑛.1)

𝑖=𝑚𝑎𝑥(0,𝑛.1−𝑛2.)

 

Ale pro libovolná nezáporná celá čísla 𝑟, 𝑠 a 𝑘 splňující podmínku 𝑟 + 𝑠 ≥ 𝑘 porovnáním 

koeficientů při 𝑡𝑘  v identitě 

(1 + 𝑡)𝑟(1 + 𝑡)𝑠 = (1 + 𝑡)𝑟+𝑠 

dostaneme  

� �𝑟𝑖� �
𝑠

𝑘 − 𝑖� = �𝑟 + 𝑠
𝑘 �

𝑚𝑖𝑛(𝑟,𝑘)

𝑖=𝑚𝑎𝑥(0,𝑘−𝑠)

. 

Proto 

𝑅 = 𝑄
(𝑛!)2

𝑛1.!𝑛2.!𝑛.1!𝑛.2!
  . 

Podmíněná pravděpodobnost 𝑃, že při daných marginálních četnostech 𝑛1.,𝑛2.,𝑛.1,𝑛.2 

vznikne tabulka s četnostmi 𝑛11,𝑛12,𝑛21,𝑛22, je rovna 

𝑃 =
𝑃(𝑛11,𝑛12,𝑛21,𝑛22)

𝑅
. 

Po dosazení dostaneme  

 𝑃 =
𝑛1.!𝑛2.!𝑛.1!𝑛.2!

𝑛!𝑛11!𝑛12!𝑛21!𝑛22!
. (3.5) 

 

Hlavní výhodou podmíněné pravděpodobnosti je fakt, že neobsahuje žádné neznámé 

parametry a odpadají tak problémy s jejich odhadem. 
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3.3 Měření síly závislosti (asociace) mezi proměnnými 

Mezi dvěma proměnnými existuje vztah, pokud jsou hodnoty jedné proměnné vztaženy 

k hodnotám druhé proměnné (tzv. kovariují). U tohoto vztahu nás zajímá nejen souvislost 

mezi proměnnými, ale i síla tohoto vztahu. Ke zjištění síly těchto vztahů slouží tzv. 

koeficienty asociace (závislosti), které jsou různé podle druhu znaků [17]. 

Pro nominální znaky platí tyto koeficienty: 

- Koeficient Fí 

- Koeficient kontingence 

- Cramerův koeficient – Cramerovo V 

- Goodmanovo-Kruskalovo lambda 

Pro ordinální proměnné platí tyto koeficienty: 

- Goodmanovo-Kruskalovo gamma 

- Kendallovo tau b 

- Kendallovo tau c 

- Somersovo d 

- Spearmanovo rhó 

 

3.4 Simpsonův paradox 

K vysvětlení tohoto zvláštního jevu použijeme příklad vysvětlený v [16]. 

Předpokládejme, že nějaký muž onemocní určitou chorobou. Z dřívějších případů touto 

chorobou onemocnělo 18 mužů. Někteří se léčili, jiní ne, někteří přežili, jiní zemřeli. Data 

jsou znázorněna v tabulce 3.3. 

 Přežili Zemřeli Celkem 

Léčeni 5 6 11 
Neléčeni 3 4 7 
Celkem 8 10 18 

Tabulka 3.3: Údaje o nemocných mužích 

Takový člověk může uvažovat následovně: bude-li se léčit, šance na přežití se dá odhadnout 

na 5:6. Nebude-li se léčit, pak šance na přežití bude zhruba 3:4. Když dané poměry vydělíme, 

zjistíme, co je výhodnější. Protože poměr 
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5
6
3
4

=
20
18

 , 

je větší než 1, bude patrně výhodnější dát se léčit.  

Tomuto ukazateli se v obecné čtyřpolní tabulce říká poměr šancí 

𝑏 =
𝑛11𝑛22
𝑛12𝑛21

 

V případě, kdy by touto chorobou onemocněla nějaká žena, měla by k dispozici údaje o 23 

nemocných ženách zobrazených v tabulce 3.4. 

 Přežily Zemřely Celkem 

Léčeny 6 3 9 
Neléčeny 9 5 14 
Celkem 15 8 23 

Tabulka 3.4: Údaje o nemocných ženách 

I v tomto případě je poměr šancí větší než 1 (𝑏 = 30/27), takže i pro tuto ženu je výhodnější 

dát se léčit. 

Pokud ale data shrneme do jedné tabulky 3.5, kde tedy budou údaje o nemocných lidech, bez 

ohledu na pohlaví, dospějeme k poměrně zajímavému závěru. 

 Přežili Zemřeli Celkem 
Léčeni 11 9 20 

Neléčeni 12 9 21 
Celkem 23 18 41 

Tabulka 3.5: Údaje o nemocných lidech 

Na základě vypočteného poměru šancí ze souhrnných údajů, kdy 𝑏 = 99
108

, tzn., že je menší 

než 1, dospějeme k závěru, že i když pro ženu i pro muže bylo výhodnější dát se léčit, tak pro 

člověka je výhodnější se neléčit. A právě tomuto jevu se říká Simpsonův paradox, který je 

založený na jistém zvláštním chování podmíněných pravděpodobností. V případě, kdy se data 

ze dvou tabulek sloučí, vznikne tak trojrozměrná tabulka 2 × 2 × 2. 
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3.5 McNemarův test 

Mimo testy nezávislosti a homogenity je možné u čtyřpolních tabulek zjišťovat i, zda 

určitý zásah ovlivňuje pravděpodobnost výskytu určitého znaku [16]. 

Označme symbolem + výskyt sledovaného znaku a symbolem – případy, kdy se znak 

nevyskytl. Obdržíme tabulky 3.6 a 3.7  

Před zásahem Po zásahu 
+ 

Po zásahu 
- Celkem 

+ 𝑛11 𝑛12 𝑛1. 
- 𝑛21 𝑛22 𝑛2. 

Celkem 𝑛.1 𝑛.2 𝑛 

Tabulka 3.6: Tabulka absolutních četností 

 

Před zásahem Po zásahu 
+ 

Po zásahu 
- Celkem 

+ 𝑝11 𝑝12 𝑝1. 
- 𝑝21 𝑝22 𝑝2. 

Celkem 𝑝.1 𝑝.2 1 

Tabulka 3.7: Tabulka pravděpodobností 

 

A testujeme nulovou hypotézu 𝐻0: 𝑝1. = 𝑝.1 . Tato hypotéza je ekvivalentní s hypotézou 

𝐻0: 𝑝12 = 𝑝12 . Testovací kritérium má potom tvar 

 𝜒2 =
(𝑛12 − 𝑛21)2

𝑛12 + 𝑛21
, (3.6) 

 

které má potom asymptotické 𝜒2 rozdělení s jedním stupněm volnosti. 

Hypotéza 𝐻0 se zamítne v případě, že 𝜒2 ≥ 𝜒1−𝛼2 . Tuto aproximaci můžeme použít, 

pokud (𝑛12 + 𝑛21) ≥ 8. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma „Možnosti analýzy 

souborů dat s malým rozsahem“. Bylo představeno několik statistických metod vhodných 

právě pro soubory s malými rozsahy dat kvantitativního i kvalitativního charakteru. 

První kapitola byla zaměřena na část statistického zpracování dat prostřednictvím odhadů 

výběrových charakteristik. Konkrétně byl představen interval spolehlivosti pro výběrovou 

střední hodnotu 𝜇 pro velikost výběru 𝑛 = 1. Zjištění, že z jednoho pozorování lze získat 

interval spolehlivosti o konečné délce, se mnohým může jevit jako překvapivý výsledek. Za 

další zajímavý závěr lze považovat porovnání intervalů spolehlivosti pro střední hodnoty u 

výběrů o velikosti 2 a 3, kdy interval spolehlivosti ve tvaru 2.7 je pro 𝑛 = 2 přesnější než 

klasický interval spolehlivosti vycházející ze Studentova rozdělení, ale pro 𝑛 = 3 je tomu 

přesně naopak, tj. výhodnější je využití právě intervalu vycházejícího ze Studentova rozdělení 

ve tvaru 2.8. Jinou možností je využití Hornova postupu, který je vhodný pro velikosti výběrů 

větších jak 4. Na příkladu bylo předvedeno, že pro rozsah výběrů 4 až 20 je lepší využití 

Hornova postupu než klasického Studentova t-testu. 

Ve druhé kapitole bylo zaostřeno na druhou významnou část statistického zpracování dat, 

a to testování hypotéz. Nejprve byly uvedeny předpoklady pro volbu statistického testu, 

protože ty jsou pro dvě základní skupiny testů rozdílné. Dále byli představeni nejznámější a 

nejpoužívanější zástupci jak parametrických, tak i neparametrických testů. Poté byly na 

základě dostupných odborných publikací provedeny dvě analýzy vybraných testů u malých 

výběrů. Konkrétně se jednalo o porovnání parametrického t-testu a jeho neparametrické 

alternativy Mann-Whitneyho testu pomocí Likertova škálování, jehož závěrem bylo, že rozdíl 

mezi silou t-testu a Mann-Whitneyho testu byla malá.  V případě použití Studentova t-testu 

pro extrémně malé výběry 𝑁 ≤ 5 bylo závěrem, že není zásadní chybou použití Studentova t-

testu pro extrémně malé velikosti výběrů. Pozornost byla věnována i chování chyb I. a II. 

druhu, kdy je zřejmá silná závislost mezi velikostí souboru a silou testu. 

Třetí kapitola je věnována kontingenčním tabulkám jakožto stěžejní metodě analýzy 

kvalitativních dat. Byly zkoumány čtyřpolní kontingenční tabulky a metody v nich používané 

pro malé výběry. Zajímali jsme se o testy určené speciálně pro čtyřpolní tabulky a o měření 

síly závislosti mezi proměnnými pomocí různých koeficientů. Na příkladu byl popsán i 

Simpsonův paradox, jako možná anomálie při sloučení dvou čtyřpolních tabulek se zdánlivě 

podobným obsahem. 
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