
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra managementu kvality

STATISTICKÉ HODNOCENÍ VÁHY
ZMRAZENÝCH A ROZMRAZENÝCH VÝROBKŮ

Bakalářská práce

2015 Sára Mihalová









4

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že

• jsem byla seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního (§60 – školní dílo); 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou

práci užít (§35 odst. 3); 

• souhlasím s tím, že bakalářská práce bude archivována v elektronické formě v 

databáziÚstřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO;

• bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů,

které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výš e); 

• beru na vědomí, že odevzdáním své bakalářské práce souhlasím s jejím 

zveřejněním podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek 

její obhajoby. 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval(a) 

samostatně.

V Ostravě 30. 4. 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis 



5

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji prof. RNDr. Josefu Tošenovskému, CSc. za cenné rady, připomínky a 

odborné vedení mé bakalářské práce.

V Ostravě dne 30. 4. 2015 ...........................................

podpis



6

ABSTRAKT

MIHALOVÁ, Sára. Statistické hodnocení zmrazených a rozmrazených

výrobků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Stupeň

kvalifikace: B (Bc). Vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. Ostrava. 

55 s. 

Tématem bakalářské práce je statistické hodnocení váhy zmrazených a 

rozmrazených výrobků. Práce je zaměřena na segment zmrazených rybích filetů a 

cílem je vyhodnotit, zda výrobci nešidí zákazníky přidáváním různých prostředků ke 

zvýšení hmotnosti na úkor kvality a pro snížení nákladů. Na naměřených datech byl 

proveden test normality, test parametrické hypotézy o střední hodnotě a nakonec byla 

provedena analýza jednoduchého třídění. Výsledky provedeného testování potvrzují 

původní předpoklady o možném klamání spotřebitele, co se týče čisté váhy masa po 

rozmrazení. Na základě zjištěných údajů by konzumenti mohli, a měli, přehodnotit 

nákupy takto zpracovaných výrobků, které jsou na první pohled levnějšími, avšak ve 

finále dražšími a méně kvalitními.

Klíčová slova

analýza rozptylu jednoduchého třídění, ANOVA, Levenův test, Shapiro-Wilkův test, 

Scheffého metoda, test normality, testování parametrických hypotéz, t-test

jednovýběrový, Tukeyho metoda, 
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ABSTRACT

MIHALOVÁ, Sára. Statistical evaluation of the Difference in Weight of 

Frozen and Thawed Products. VŠB - Technical University of Ostrava. Degree: 

Bachelor (Bc.). Supervisor: prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. Ostrava. 55 p. 

The theme of thesis is the statistical evaluation of the difference in weight of 

frozen and thawed products. The thesis is focused on the segment of frozen fish fillets 

and the goal is to assess, if manufacturers deceive customers by adding various menas 

to increse the weight at the expense of quality and to reduce costs. The measured data

was tested for normality, on data was made a parametric hypothesis test about the 

mean and finally it was made an analysis of simple sorting. Results of testing 

confirmed the initial conditions about the possible deception of consumers, in terms 

of right weight of the meat after thawing. Based on the collected data, consumers 

could, and should, rethink purchases of these products that are cheaper at first glance, 

but in the final more expensive and lower quality.

Keywords

analysis of variance, ANOVA, Levene's test, normality test, one-sample t-test, 

parametric hypothesis test, Shapiro-Wilk test, Scheffé method, Tukey method
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Tématem této bakalářské práce je statistické hodnocení váhy zmrazených a 

rozmrazených výrobků. Pro tyto účely byly vybrány rybí filety, které obsahují 

ve většině případů velké procento vody a dochází tak často k záměrnému klamání 

konečného spotřebitele. Aktuálně uvědomělého zákazníka může zajímat, zda se mu 

stále ještě vyplatí kupovat zmrazený výrobek za levnější cenu a současně sníženou 

kvalitu či nikoliv a koupě dražší čerstvé ryby ho ve výsledku vyjde jak kvalitou, tak 

i cenou mnohem lépe.

První část práce je zaměřena na teoretické východiska použitých metod

zpracování experimentálně sesbíraných dat ke statistickému zpracování. Jedná se 

o ověření, zda má náhodná veličina určité, předem dané, rozdělení pravděpodobnosti

a následné testování hypotéz, zda získaná data vyhovují určitým předpokladům.

Praktická část je nosným pilířem celé bakalářské práce, kdy na základě

nákupu náhodně vybraných různých druhů zmražených filetů, je zpracována 

za použití metod z teoretické části statistika o jejich váze před a po rozmrazení. 

Práce je doprovázena přehlednými tabulkami a tabulkami příslušných kvantilů

používaných rozdělení.

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda výrobce nešidí konečného 

spotřebitele, případně poukázat na nekalé praktiky týkající se skutečného množství 

masa deklarovaného na obalech po rozmrazení a zda si zákazník nekupuje jen 

předražený výrobek s minimálním množstvím masa. Dále pak zjistit, které druhy ryb 

se od sebe signifikantně liší.

Práce by měla sloužit jako informační zdroj pro aktivní konzumenty

mrazených ryb a vyvození vlastních závěrů o dalším nákupu takto zpracovaných 

výrobků.
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Pro statistické zpracování váhy zmrazených a rozmrazených výrobků byl 

vybrán segment rybích filet, které především svým obsahem vody a různých 

přidaných chemických látek mohou do jisté míry znepokojovat. Rybím filetem 

rozumíme kus rybí svaloviny, která je odříznutá od páteře a je zbavena kostí a hlavy. 

Zdrojem celé kapitoly je literatura [1].

Rozhodujícím prvkem kvality zmražených filetů je v první řadě druh ryby a 

její samotné zpracování, zmražení, které je nejefektivnější, pokud se provádí šokově

ihned po výlovu na rybářské lodi. Existují 3 způsoby, jak naložit s vylovenými

rybami. První a nejlepší způsob se označuje jako "seafrozen", kdy dochází 

ke zpracování ryb a k hlubokému zmrazení už na moři, na lodi. Druhou méně častou 

možností je tzv. "double frozen". Ryby se na lodi zmrazí a dovezou na pevninu, kde 

se rozmrazí, zpracují, to zahrnuje vykuchání, nafiletování popř. se nadrtí a vytvoří se 

filé a poté dojde k opětovnému zmrazení. Tento způsob je tím nejhorším možným, 

který do značné míry ryby znehodnocuje a stávají se tak méně kvalitními, co do 

výživových látek, vzhledu i chuti. Třetí způsob je z hlediska výsledné kvality mezi 

těmito dvěma a označuje se jako "landfrozen". Vylovené ryby se skladují na lodi při

velmi nízkých mínusových teplotách, ale nedochází ke zmrazení. Na pevnině se 

následně zpracují a mrazí.

Rozlišují se dva důvody pro existenci vody ve filetách. Žádoucí přidání vody 

je tzv. glazování. Jde o pokrytí rybího masa tenkou vrstvou vody, čímž je pak 

chráněno před hlubokou dehydratací a oxidací. Množství této vody je za použití dobré 

výrobní technologie pro ochranu ryb do 5%. V případě, že bylo použito více jak 5% 

glazury, má výrobce povinnost, dle Nařízení EU č. 1169/2011, tuto informaci 

na obalu uvést. Množství glazury bývá většinou cca 10 % celkové hmotnosti výrobku,

v praxi se však setkáváme s tím, že glazura obsahuje 20 až 30%. Pokud je na obalu 

uvedena pouze hmotnost balení a čistá hmotnost masa, víme, kolik procent váhy tvoří

právě toto glazování. Příkladem může být uvedená hmotnost balení 1000 g, čistá

hmotnost 800 g. V takovém případě by měly, nikoliv mají, filety obsahovat 20 % 
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vody použité právě na tuto formu ochrany. Dle provedeného měření je však vidno, že

tato informace je mnohdy klamná a procento obsahu vody je daleko vyšší.

Nežádoucí výskyt vody je pak způsoben přidáváním chemických látek, 

především polyfosfátů, nejčastěji stabilizátor polyfosforečnan sodný, či kyseliny 

citrónové nebo jedlé soli přímo do rybí svaloviny. Takto zpracovaná a zmražená ryba 

pak obsahuje mnohdy i 50% vody a ve výsledku ovlivňuje do značné míry kvalitu 

ryby jak z hlediska chuti či křehkosti, tak i možnosti přípravy, která je ztížená 

především vytíkáním bílé pěny a vody z masa. Při takovéto úpravě se rybí maso 

v podstatě vaří ve vlastní vodě, nikoliv smaží či peče. Kromě přidávání těchto látek, 

které na sebe vážou vodu, se lze setkat, stejně jako je tomu u jiných masových 

výrobků, především drůbežího, s tzv. křehčením. 

Na stránkách stream.cz je ke zhlédnutí video Křehčené maso v rámci pořadu 

Peklo na talíři, dostupné online, kde Roman Vaněk, autor pořadu, s šéfkuchařem

Pražského kulinářského institutu Zdeňkem Marcínem společně testují křehčené krutí 

maso v porovnání s čerstvým masem. Ve výsledku se ukázalo původně levnější

křehčené maso o celých 37 Kč dražší a po upečení kilového kusu masa, samozřejmě s 

malou odchylkou, kterou výrobce udává, většinou pohybující se kolem 2%, zůstalo 

pouhých 648 g masa. V archívu České televize, v pořadu Černé ovce je též ke 

zhlednutí reportáž o mražených rybách, které testoval v roce 2012 časopis dTest.
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Prvním důležitým faktorem, který tvoří předpoklad vycházející z možností 

dobře s danými daty pracovat a také z příjemných vlastností odvozených řešení je, 

zda se řídí náš základní soubor normálním rozdělením. Testování statistických 

hypotéz pak umožňuje hodnotit, zda naměřené data vyhovují předem určenému

předpokladu. 

Máme k dispozici výsledky nezávislých pozorování (měření) statistického 

znaku, tj. hodnoty náhodné veličiny a je třeba odhadnout rozdělení 

pravděpodobnosti této zkoumané veličiny respektive učinit výpověď o 

pravděpodobnostním prostoru , na kterém je definovaná, může se úloha 

zjednodušit předpokladem, že tato náhodná veličina patří do nějaké známé třídy 

distribučních funkcí , kde je vektorový či skalární parametr a 

parametrický prostor. Tato třída je známá buď z teoretických znalostí o podstatě

pokusu či z dřívějších zkušeností s podobnými daty.

Úkolem je pomocí naměřených hodnot zkoumané náhodné veličiny 

určit hodnotu parametru . Tyto naměřené hodnoty lze považovat za nezávislých 

náhodných veličin, které mají stejné rozdělení pravděpodobnosti jako zkoumaná 

náhodná veličina . Odtud plyne definice náhodného výběru.

Def. Náhodný vektor , jehož složky jsou nezávislé náhodné veličiny, 

které mají stejné rozdělení pravděpodobnosti jako zkoumaná náhodná veličina , se 

nazývá náhodný výběr rozsahu příslušný statistickému znaku nebo také výběr z 

rozdělení o distribuční funkci .

Def. Každou borelovsky měřitelnou funkci náhodného výběru

nazýváme výběrovou funkcí.
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Def. Nechť je náhodný výběr rozsahu příslušný statistickému 

znaku . Výběrovou funkci

nazýváme výběrový průměr,

nazýváme výběrový rozptyl a funkci

nazýváme výběrová směrodatná odchylka. [2], [3]

Normální rozdělní je jedním z nejdůležitějších rozdělení v teorii 

pravděpodobnosti. Náhodné jevy dějící se ve společnosti, v různých odvětvích vědy a 

techniky, lze snadno normálním rozdělením modelovat. Některá jiná rozdělení lze při

dostatečně velké rozsahu normálním rozdělením aproximovat.

Def. Náhodná veličina má normální rozdělení s parametry a , je-li

její hustota pravděpodobnosti rovna 

Graf hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení s parametry a je 

Gaussova křivka. Gaussova křivka je symetrická a má globální extrém v bodě střední 

hodnoty, tzn., že při provedení nezávislých pokusů se budou hodnoty nejčastěji 

koncentrovat kolem střední hodnoty. Výsledky vychýlené mimo střední hodnotu 

budou vycházet zhruba stejně. Hodnota vypovídá o špičatosti grafu a roptýlení 

všech hodnot. 
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V praxi se často pro data používá pravidlo tří sigma, které říká, že všechny hodnoty 

by se měly nacházet do tří směrodatných odchylek od průměru. Hodnoty, které budou 

ležet mimo tento interval lze považovat za hrubé chyby a ze souboru je vyřadíme.

Graf 2.1 Gaussova křivka

Zdroj: WikiSkripta, 2013, CeSt

Pro okolí tří směrodatných odchylek dostaneme přibližně 99,73% hodnot, jak je vidět

na obrázku 2.1.

Označujeme . Distribuční funkce je pak ve tvaru

Abychom určili hodnoty distribuční funkce normálního rozdělení, stačí tabelovat 

hodnoty distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a platí

Pro číselené charakteristiky polohy a variability normálního rozdělení platí 

a . [2], [4]

Příkladem demonstrace normálního rozdělení je pro zajímavost Galtonova 

deska. Desku tvoří řad s klíny tak, že v každé další řadě je o 1 klín více a v 

řadě je právě klínů. Do otvoru nahoře padá velké množství kuliček, které jsou v 

každé řadě vychýleny buď nalevo, nebo napravo a řídí se alternativním rozdělením. V 
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každé řadě dojde k vychýlení s pravděpodobností rovné . Naspod celého systému je 

celkově přihrádek, do nichž kuličky padají zcela náhodně a vytvoří zvonovitý

tvar dosti podobný právě Gausově křivce. Mezi kuličkami je jedna odlišné barvy a s 

největší pravděpodobností skončí tato kulička ve středové části. Tento přístroj je k 

vidění v Dolní oblasti Vítkovic v expozici Světa techniky.

Existuje několik způsobů, jak vyhodnotit normalitu dat. Jednou z možností je 

použití některé z grafických metod, např. histogram,  N-Q graf, Q-Q graf či P-P graf 

aj. 

Druhou možností je použití statistických testů. Tyto testy se liší sílou a 

především i náročností jejich provedení. Mezi nejčastěji používané metody řadíme 

například chí-kvadrát test dobré shody při neznámých parametrech, Kolmogorův-

Smirnovův test či Shapiro-Wilkův test, který je ve statistické literatuře doporučován a 

je i předepsán normou ČSN 010225. [5]

Shapiro-Wilkův test normality je určený pro menší soubory o rozsahu 

. Pro snadnější ruční výpočty je vhodné sestrojit tabulku, viz tabulka 3.1,

dle které se potom vypočítá testovací kritérium. Hodnotu určíme podle rozsahu 

souboru, pro sudý rozsah a pro lichý . Od čtvrtého sloupce se 

jednotlivé hodnoty píší nikoliv shora, ale zespod tabulky směrem nahoru.

Testujeme hypotézu:

soubor pochází z normálního rozdělení proti 

soubor nepochází z normálního rozdělení.
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Výpočet vyžaduje koeficienty , které souvisí s očekávanými statistikami 

normálního rozdělení. Koeficienty jsou uvedeny v Příloze C, ve které jsou uvedeny

hodnoty a pro požadované koeficienty platí .

Tabulka 2.1 Shapiro-Wilkův test

1 x1 x1
2

2 x2 x2
2

. . .

. . .

. . .
n-l+1 xn-l+1 xn-l+1

2 L an-l+1 xn-l+1-xl

. . . . .

. . . . .

. . . . .
n-1 xn-1 xn-1

2 2 an-1 xn-1-x2

n xn xn
2 1 an xn-x1

Výsledky z tabulky 2.1 dosadíme do vzorců

Výsledné testovací kritérium má tvar

Kritické hodnoty jsou pro Shapiro-Wilkův test jsou uvedeny v Příloze D.

Pokud platí nerovnost

pak hypotézu o normálním rozdělení nelze zamítnout. [5], [6], [7]
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Hodnotu neznámého parametru lze odhadnout použitím bodových a 

intervalových odhadů. Druhou možností je metoda testování statistických hypotéz, 

kdy se zformuluje výrok (hypotéza) o nějakém neznámém parametru a na základě

náhodného výběru se pak testuje, zda hypotéza platí či nikoliv.

Hypotéza, kterou chceme testovat, o které chceme učinit výpověď, zda platí či

nikoliv se označuje symbolem a nazývá se nulová hypotéza. Dále se pak definuje 

hypotéza alternativní, se kterou se počítá v případě, že neplatí. Alternativní 

hypotéza se značí . [8]

Při provádění testu o můžeme dojít ke dvěma možným rozhodnutím:

• se zamítá ve prospěch alternativy nebo

• nelze zamítnout.

Při testování nulové hypotézy postupujeme v následujících krocích:

1. stanovení a ,

2. volba pravděpodobnosti chyby 1. druhu, hladiny testu , která se zpravidla 

volí nebo ,

3. volba vhodné testovací statistiky,

4. určení kritického oboru , tj. množiny všech hodnot testovacího kritéria, při

kterých hypotézu zamítáme,

5. formulace závěru testu.

Testováním hypotézy můžeme dojít ke správnému výsledku, tzn. zamítneme 

neplatnou hypotézu nebo nezamítneme platnou hypotézu, nebo můžeme udělat chybu 

1. nebo 2. druhu. [2] Možné výsledky jsou zobrazeny v tabulce 3.2.
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Tabulka 2.2 Rozhodnutí o hypotéze

Hypotézu považujeme vždy za apriori platnou až do okamžiku, kdy nás informace 

získané z výběrového souboru nepřesvědčí o opaku. Nikdy neřekneme, že hypotézu 

přijímáme, jelikož nevíme, zda by nám informace z jiného výběru neumožnila 

hypotézu zamítnout. [8]

Jedením z nejčastěji používaných testů o parametru jednorozměrného 

normálního rozdělení je jednovýběrový.

Nechť je výběr z normálního rozdělení, tj. , kde a

parametry neznáme. O parametru se můžeme domnívat, že je roven, popřípadě

je menší nebo větší, než určitá hodnota .

Testujeme hypotézu:

• proti ,

• proti ,

• proti ,

Testovacím kritériem je výběrová funkce:

Za parametr dosazujeme za platnosti nulové hypotézy hodnotu . Hodnoty pro 

kvantily t-rozdělení jsou uvedeny v Příloze A. [8], [9]
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V případě, že máme nezávislých výběrů z normálního rozdělení, kdy 

parametr není znám, testujeme hypotézu, že střední hodnoty jednotlivých výběrů

jsou shodné, tj. . Pokud je hypotéza o rovnosti středních 

hodnot zamítnuta, je vhodné dále testovat, které výběry se od sebe signifikantně liší

pomocí mnohonásobného porovnávání, speciálně pak použitím Scheffého nebo 

Tukeyho metody. 

Základním předpokladem pro testování shodnosti středních hodnot je

předpoklad, že každý z nezávislých výběrů pochází z normálního rozdělení, a že

tato rozdělení mají shodné rozptyly. Nejprve proto před vlastním testem bude třeba

ověřit normalitu dat, a zda mají naměřená data shodné rozptyly za použití Bartlettova 

testu či Levenova. K posouzení zdrojů variability náhodných výběrů slouží metoda

zvaná ANOVA.

K ověření hypotézy shody rozptylů se používá např. Bartlettův test nebo při

nesplnění podmínky dostatečných četností, kdy v každém z nezávislých výběrů

bylo vybráno alespoň 6 jednotek, aproximační Levenův test, který je méně citlivý na 

předpoklad normality a zároveň je ale méně silným testem.

Nulovou hypotézu formulujeme následovně:

proti alternativě, že aspoň jedna z rovností neplatí.

Pro použití Levenova testu nejprve vytvoříme skupin náhodných veličin
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a na ty následně aplikujeme analýzu rozptylu (podrobněji viz kapitola 2.5.2) a platí-li

hypotéza o shodě rozptylů, má výsledná statistika rozdělení.

Vypočteme charakteristiky variability

Testovací statistika má tvar

Hodnoty kvantilů rozdělení jsou uvedeny v Příloze B. Hypotézu zamítáme v 

případě, že . [2], [3]

Nechť máme 2 nezávislých výběrů se stejným rozptylem, tj.

Na tomto modelu je třeba testovat hypotézu o rovnosti středních hodnot, tj.

proti alternativě, že aspoň jedna z rovností neplatí.

Variabilita uvnitř jednotlivých náhodných výběrů je rovna součtu čtverců

odchylek od průměru v jednotlivých výběrech
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Za platnosti nulové hypotézy má statistika  .

Variabilitu jednotlivých pozorování kolem celkového průměru charakterizuje 

reziduální součet čtverců

Za platnosti nulové hypotézy má statistika 
��

2 �

Variabilita mezi jednotlivými náhodnými výběry

Za platnosti nulové hypotézy má statistika 

Mezi těmito charakteristikami variabilit platí vztah

Jestliže je nulová hypotéza o rovnosti středních hodnot pravdivá, potom má

statistika 

rozdělení o a stupních volnosti. Hodnoty kvantilů rozdělení jsou 

uvedeny v tabulce 9.2 popř. tabulce 9.3. Hypotézu zamítáme v případě, že

. [2], [3], [10]

Obvykle se výsledky shrnují do tabulky 2.3, která obsahuje zdroje variability, 

realizaci testové statistiky a hodnotu p-value. Při použití doplňku programu EXCEL 

nalezneme v tabulce ještě kritickou hodnotu a rozhodnutí o hypotéze je o to 

jednodušší.
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Tabulka 2.3 Analýza rozptylu dat

představuje nejnižší hladinu, na které můžeme hypotézu o rovnosti 

středních hodnot zamítnout. Hypotézu tedy zamítneme, jestliže hodnota p-value je 

menší než hladina významnosti .

V případě, že při analýze rozptylu dojdeme k zamítnutí nulové hypotézy,

zjistíme pomocí mnohonásobného pozorování, které výběry se od sebe signifikantně

liší.

Rozhodujeme o platnosti hypotézy

proti alternativě, že tato rovnost neplatí.

Aplikací Scheffého metody zamítneme , jestliže platí

kde je realizace nestranného odhadu parametru .

Aplikací Tukeyho metody zamítneme , jestliže platí

Taková nerovnost je aplikovatelná v případě vyváženého třídění, kdy máme stejné 

četnosti u jednotlivých skupin.
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Tukeyho metoda je na rozdíl od Scheffého metody aplikovatelná i v případě

nevyváženého třídění. Pak zamítáme hypotézu, jestliže platí

V počítačových programech tuto metodu nalezneme pod označením HSD, která 

vznikla jako zkratka honest significant difference. [11]
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Pro statistické zpracování rozdílu vah rozmražených a zmražených výrobků

byly vybrány naporcované rybí filety různých druhů mořských i sladkovodních ryb, 

které jsou k dostání v běžných obchodních řetězcích. 

Při nákupu mražených filet by měl zákazník, stejně jako u jiných produktů,

číst důkladně etikety. Etiketa nám podává prvotní informace o kupovaném produktu a 

existuje několik důležitých náležitostí, které musí nutně splňovat. Tím nejdůležitějším

ukazatelem je pro nás v současnou chvíli hmotnost balení a čistá hmotnost masa po 

odkapání vody. Dále je třeba uvést složení výrobku a to v pořadí od nejvíce 

zastoupené části po nejméně. Zpravidla bývá na prvním místě uvedeno maso, na 

druhém pak pitná voda, popřípadě různé stabilizátory a ostatní chemické látky 

upravující vůni, chuť a kvalitu produktu. Nezbytností je identifikační značka 

výrobce, která je známkou veterinárního schválení daného výrobce či distributora. 

Každý obal je označen písmenkovým kódem země, ve které se nachází 

zpracovatelský podnik, unijní zkratkou ES a schvalovacím číslem podniku. Mezi

údaje, které je třeba sledovat, patří samozřejmě i datum zmražení, minimální 

trvanlivost a uchování u spotřebitele. Teplota v mrazáku významně ovlivňuje 

trvanlivost masa, při -18°C lze uchovávat rybu ve většině případů až do doby 

trvanlivosti. [1]

Všechny testované balíky ryb měly hmotnost 1000 g, pocházely z různých 

zemí a od různých výrobců. Byly vybrány náhodně a testovány na kuchyňské váze. 

Rozmrazování filet probíhalo vždy šetrným způsobem v lednici po vytažení z

mrazáku. Nebylo použito žádných urychlujících prostředků, jako např. mikrovlnné

trouby, ani nebyly rozmrazovány při pokojové teplotě, která by měla vliv 

na výslednou kvalitu masa.

Ke každému druhu ryb je zpracována přehledná tabulka pro lepší orientaci, 

která obsahuje jak informace z etiket, tak i senzorické hodnocení filet po rozmrazení 

na stupnici od 1 do 5, kdy stupeň 1 značí velmi hezkou, čistou pevnou rybu a stupeň 5 

pak rybu, která se rozpadá, je slizká popřípadě dost nevzhledná.
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Jedna z nejoblíbenějších a nejkupovanějších mořských ryb, která je do České 

republiky hojně dovážena, je Treska aljašská (Theragra chalcogramma). Na všech 

vybraných balících byla deklarována čistá hmotnost masa po odkapání 800 g. Ryby

byly loveny přes vlečné sítě v Tichém oceánu a původem bylo zboží z Číny.

Jednotlivé údaje z etiket jsou zpracovány v tabulce 3.1. Můžeme už při koupi

usuzovat, že čistá hmotnost masa, bude pravděpodobně menší než 800 g, vzhledem k 

přidaným stabilizátorům, pitné vodě a k nezbytnému glazování ryb. U balení 2 dělalo 

glazovaní celých 25 % hmotnosti. Na povrchu některých filet je větší vrstva ledu, což

by mohl být signál, že byly ryby špatně skladované či došlo k rozmrazení a 

opětovnému zmrazení, čímž ztratily na kvalitě. U levnějších variant lze pozorovat, že

hmotnost balení je lehce "doháněna" malými ocasními kousky ryb, které se pak dále

hůř zpracovávají, než celá hezká porce masa. Všechny filety jsou zafóliované, obaly

jsou pevné, etikety splňují veškeré obsahové požadavky.

Tabulka 3.1 Údaje o baleních filet Tresky

Původ

zboží

Deklarovaná 

hmotnost

Váha po

rozmrazení

Přidané

stabilizátory

Vzhled

Balení 1 Čína 800 g 489 g E 451 5

Balení 2 Čína 750 g 556 g neuvedeno 4

Balení 3 Čína 800 g 474 g E 451 5

Balení 4 Čína 800 g 730 g neuvedeno 2

Po rozmrazení jsou filety až na jednu výjimku velmi potrhané, křehké, maso 

se rozpadá a nedrží při sobě. Je znát velké množství vody, které bylo do rybí 

svaloviny přidáno a zničilo tak její strukturu. Výsledné váhy čtyř balení po 

rozmrazení a odkapání veškeré vody jsou postupně 489 g, 556 g, 474 g a 730 g. Ze 

všech testovaných ryb dopadla treska kupodivu nejhůř a samovolně z ní vyteklo 

největší množství vody.



26

Z celkového množství čistého masa uváděného na etiketách v porovnání s 

množstvím po rozmrazení a zhodnocení v tabulce 3.2 vidíme, že jsme zakoupili 

dohromady 29 % vody.

Tabulka 3.2 Celkové hodnocení Tresky

Treska aljašská dopadla z hlediska váhy, chuti i vizuální stránky ze všech testovaných 

ryb nejhůř.

Rybou, která se u nás kupuje a konzumuje nejvíc, je Pangasius, přesněji 

Pangasius dolnooký (Pangasius hypophthalmus). Pangasius nemá typický rybinový

zápach, jeho maso je křehké, čistě bílé a je relativně levné. Tato sladkovodní ryba se 

chová v nádržích v údolí řeky Mekong ve Vietnamu a nedávno vyšly najevo 

znepokojující zprávy o způsob chovu, především o znečištěné a teplé vodě , ve které 

je chován, a o jejich rychlému vykrmování. Obavy na vliv zdraví člověka byly však 

Státním veterinárním ústavem a některými výrobci vyvráceny a nikdy nebyly tyto 

informace potvrzeny.

Výrobci na etiketách Pangasia uvádí různé čisté hmotnosti masa. Co se týče

složení, oproti tresce obsahují některé balíky navíc i stabilizátor E452. U Balení 4

bylo uvedeno, že obsahuje krom masa ještě celých 20 % vody a 20 % glazury, což se 

projevilo i po následném rozmrazení a vzhledu ryb. Ryby pocházejí z farmového 

chovu z Vietnamu. Obaly jsou pevné a etikety z hlediska obsahu správné a 

postačující. Všechny údaje jsou zaznamenány v tabulce 3.3.
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Filety Pangasia jsou vizuálně kvalitnější, obalené lehkou vrstvou ledu. Co se 

týče jednotlivých porcí, jsou stejnoměrné, hezky upravené a balení neobsahuje žádné 

malé kousky.

Tabulka 3.3 Údaje o baleních filet Pangasia

Původ

zboží

Deklarovaná 

hmotnost

Váha po

rozmrazení

Přidané

stabilizátory

Vzhled

Balení 1 Vietnam neuvedeno 733 g neuvedeno 2

Balení 2 Vietnam 800 g 687 g neuvedeno 3

Balení 3 Vietnam 800 g 702 g E 451 2

Balení 4 Vietnam neuvedeno 499 g E 451, E452 5

Po rozmrazení drží filety vcelku, netrhají se, ale maso je více slizké než v 

případě tresky. I přes přidané polyfosfáty a pitnou vodu obsahovaly filety dohromady 

o něco méně vody, než tomu bylo u filetů tresky. Po odkapání vody byly naměřeny 

hmotnosti 733 g, 687 g, 702 g a 499 g.

Z vytvořené tabulky celkové zhodnocení, tabulka 3.4, je patrno, že obsah 

čistého masa v zakoupených balících filet Pangasia je 73 %. Obsahuje o 2 % více 

masa než Treska aljašská.

Tabulka 3.4 Celkové hodnocení Pangasia

. .

Vzhledem k neuvedeným čistým hmotnostem masa u dvou balení uvažujeme v těchto 

případech váhu celého balení, tj. 1.000 g.
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Další testovanou rybou je mořský Štikozubec, jiným názvem Štika mořská 

(Merluccius merluccius), která je některými prodejci doporučována z hlediska 

výživových látek a malým množstvím obsažené vody. Má málo tučné a krásně bíle 

maso.

Na rozdíl od ostatních druhů ryb byla u 3 testovaných balíků výrobcem 

uvedená pouze čistá hmotnost masa 1 000 g. Složení je pouze maso, neobsahuje 

žádné přidané chemické látky na udržení vody ve svalovině, ani žádné na podporu 

barvy či ztrátu rybí chuti. Na Balení 1 byla uvedená pouze glazura ve výši 20 %, po 

šetrném rozmrazení se však tato hodnota jeví jako lehce podhodnocená. Původ zboží

Argentina a Norsko. Obaly je pevný a jsou na nich uvedeny veškeré podstatné 

náležitosti. Údaje o baleních Štikozubce jsou uvedeny v tabulce 3.5.

Filety jsou vizuálně kvalitní, jen s velmi lehkou vrstvou ledu, čisté, pevné a 

balení neobsahuje žádné malé kousky. 

Tabulka 3.5 Údaje o baleních filet Štikozubce

Původ

zboží

Deklarovaná 

hmotnost

Váha po

rozmrazení

Přidané

stabilizátory

Vzhled

Balení 1 Argentina 1.000 g 835 g neuvedeno 2

Balení 2 Norsko 1.000 g 888 g neuvedeno 1

Balení 3 Argentina 1.000 g 850 g neuvedeno 1

Balení 4 Argentina 1.000 g 839 g neuvedeno 1

Po důkladném a šetrném rozmrazení v lednici, jsou filety stále krásné, 

vypadají kvalitně, masitě a chutně. Po odkapání veškeré vody dosahovaly čisté

hmotnosti nejvyšších hodnot, 835 g, 888 g, 850 g a 839 g. Ze všech testovaných ryb 

dopadly filety štikozubce nejlépe ve všech sledovaných aspektech., tj. množství masa, 

vzhled, kvalita jednotlivých kusů filetů a chuti.



29

Až možná překvapivě celých 85 % váhy všech balení Štikozubce obsahuje

čisté maso a jen 15% tvoří voda.

Tabulka 3.6 Celkové hodnocení Štikozubce

. .

1

Poslední testovanou rybou je Tilápie Nilská (Oreochromis niloticus), která by 

měla pomalu převyšovat, co do zkonzumovaného množství, Pangasia. Tilápie se díky 

nízkým nárokům chová po celém světě, dokonce i v u nás v České republice. Maso je 

oproti jiným rybám výrazně sladší a velmi jemné.

Na etiketách Tilápie byly uvedeny čisté hmotnosti buď 800, nebo 1.000 g.

Obsahovaly pitnou vodu a stabilizátory E451 i E452. Balení 1, Balení 2 a Balení 4 

měly uvedeny obsah vody 20 %. Ryby pocházejí z Číny. Obaly jsou pevné a etikety z 

hlediska obsahu správné a postačující. Všechny údaje jsou zaznamenány v tabulce 

3.7.

Tabulka 3.7 Údaje o balení filet Tilápie

Původ

zboží

Deklarovaná 

hmotnost

Váha po

rozmrazení

Přidané

stabilizátory

Vzhled

Balení 1 Čína 1.000 g 689 g E451 3

Balení 2 Čína 800 g 708 g E451, E452 2

Balení 3 Čína 1.000g 780 g neuvedeno 2

Balení 4 Čína 800 g 630 g neuvedeno 3
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Šetrným rozmrazení v lednici byly zjištěny čisté hmotnosti postupně 689 g, 

708 g, 780 g a 630 g. Kvalita filetů nebyla nejhorší, některé kusy se rozpadaly, jiné 

byly zase vcelku čisté a pevné, nicméně je lze hodnotit jako lepší ze všech 

testovaných ryb.

Ztráty na hmotnosti jsou uvedeny v tabulce 3.8. 78 % váhy tvořilo maso a 22

% pak voda, což filety Tilápie řadí na druhé místo.

Tabulka 3.8 Celkové hodnocení Tilápie

Pro celkové shrnutí byl vytvořen jednoduchý sloupcový graf 3.1, do kterého 

jsou zaznamenány údaje o deklarovaných čistých hmotnostech, naměřených 

hmotnostech po rozmražení ryb a množství vody.

Graf 3.1 Shrnutí hmotností filetů
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Dalším vhodným nástrojem, jak zaznamenat rozdíly mezi pozorovanými

hodnotami a učinit prvotní analýzy souboru, je krabicový graf (Boxplot). Jde v 

podstatě o grafické zaznačení 5 hodnot: minima, 25 % kvantilu (dolní kavrtil), 

mediánu, 75 % kvantilu (horní kvartil) a maxima.

V programu EXCEL vytvoříme nejprve tabulku, kde budou všechny výše zmiňované 

charakteristiky uvedeny, viz tabulka 3.9.

Tabulka 3.9 Hodnoty charakteristik

VZOREC

=MIN(data)

=PERCENTILE(data;0.25)

=MEDIAN(data)

=PERCENTILE(data;0.75)

=MAX(data)

Vstupní oblastí dat k vytvoření skládaného grafu, je tabulka 3.10.

Tabulka 3.10 Vstupní oblast ke grafu

VZOREC

=minimum

=dolní kvartil-min

=medián-dolní kvartil

=horní kvartil-medián

=maximum
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Do výsledného grafu se vytvoří přes nabídku formátování error bars neboli vousy, 

které signalizují variabilitu dat pod dolním kvartilem a nad horním kvartilem. Vidíme, 

že Štikozubec má odlehlou střední hodnotu a Treska má o něco větší variabilitu než

ostatní druhy ryb.

Graf 3.2 Krabicový graf
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V následující kapitole jsou použity teoretické základy z kapitoly 2

pro testování různých hypotéz na datech, která byla získána náhodným výběrem 16

balíků různých druhů rybích filetů.

Nejprve je provedeno ověření normality celého souboru dat. Nebereme zde v 

potaz, o jaký druh ryby jde a testujeme soubor jako celek. Na základě normality 

provedeme test hypotézy o střední hodnotě, která nám lehce odpoví na otázku, zda 

výrobci všeobecně šidí zákazníka uváděnými čistými hmotnostmi masa.

Pro druhou část této kapitoly jsou roztřízeny jednotlivé data podle druhu 

rybích filetů. Pro analýzu rozptylu jednoduchého třídění se předpokládá, že naměřená 

data pocházejí z normálního rozdělení. Tento předpoklad však nebývá často splněn,

neboť díky jen několika paralelním měření, lze odchylku od normálního rozdělení 

těžko zjistit pomocí statistických testů. Proto je mnohem důležitější předpoklad 

shodných variabilit uvnitř jednotlivých skupin. Pomocí testů mnohonásobného 

porovnávání pak dojdeme k závěru, zda se některé druhy ryb od sebe signifikantně

liší či nikoliv.

Při testování rozdílu vah zmrazených a rozmrazených filet se nejprve ověří na 

nezávislém výběru dat, zda mají normální rozdělení pravděpodobnosti využitím

grafické metody (Q-Q graf) a Shapiro-Wilkova testu. Nebereme zde v potaz, o jaký

druh ryby jde, a testujeme celý soubor.

Testujeme hypotézu

výběr pochází z normálního rozdělení, tj. 

proti alternativě

výběr nepochází z normálního rozdělení, tj. nemá .
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K sestrojení kvantil-kvantilového (Q-Q) grafu využijeme tabulku 4.1 a přidáme 

regresní přímku, pomocí možnosti lineární trend dat.

Tabulka 4.1 Hodnoty pro Q-Q graf

Graf 4.1 Q-Q graf
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Data jsou shromážděny kolem proložené přímky a koeficient determinace je blízký 1, 

což značí kvalitní regresní model, proto můžeme říci, že se data blíží rozdělení 

normálnímu.

Dále vytvoříme tabulku pro výpočet testovacího kritéria Shapiro-Willkova 

testu, která nám usnadní další výpočty. Pro .

Tabulka 4.2 Shapiro-Willkův test

Výsledky z tabulky 4.2 dosadíme do příslušných vzorců
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Po dosazení do testovacího kritéria dostáváme hodnotu

Výslednou hodnotu srovnáváme s kritickou hodnotou z tabulky 9.5, kde je pro 

hladinu významnosti .

Srovnáním testovacího kritéria s kritickou hodnotou můžeme říct, že nulovou 

hypotézu nelze zamítnout. 

Soubor naměřených hodnot má normální rozdělení.

Náhodná veličina (čistá hmotnost masa po odkapání vody) má tedy 

normální rozdělení, tj. , jak bylo prověřeno v kapitole 4.1. Na většině

balíků byla deklarovaná čistá hmotnost masa 800 g, proto budeme testovat hypotézu

proti oboustranné alternativě .

Použijeme t-test jednovýběrový z kapitoly 2.4 Testování parametrických hypotéz.

Testovací statistika má tvar

Hodnota výběrových funkcí je rovna
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Testovací statistika se realizuje hodnotou

Pro hladinu významnosti určíme z tabulky 9.1 kvantilů t-rozdělení kvantil 

Pak kritický interval určíme jako 

.

Protože se hodnota testovací statistky realizovala v kritickém oboru, tj. ,

hypotézu zamítáme.

Než přistoupíme k analýze rozptylu, nejprve ověříme, že naměřená data jsou 

homoskedastická, tj. že rozptyly uvnitř jednotlivých skupin nejsou statisticky 

významně rozdílné.

Naměřené váhy jednotlivých balíků ryb, roztříděných podle druhů jsou zpracované do 

tabulky 4.3 doplněné o řádkové četnosti, součet hodnot a řádkové průměry.

Tabulka 4.3 Naměřené hodnoty podle druhů ryb



38

Rovnost rozptylů prověříme pomocí aproximačního Levenova testu. Vzhledem k 

malým četnostem nemůžeme použít Bartletův test, pro který je třeba splnit podmínku

četností ni>6. Sestavíme tabulku 4.4 náhodných veličin .

Tabulka 4.4 Levenův test

průměry celkový průměr
83,875 55,438
78,125

17,5
12,75 6,25 78,25 71,75 42,25

Vypočteme nejprve variabilitu uvnitř jednotlivých náhodných výběrů

a variabilitu mezi jednotlivými výběry

Po dosazení do testovací statistiky dostaneme 

Pro příslušný kvantil Fisherova rozdělení pak

Testová statistika se realizovala hodnotou . Srovnáme-li tuto 

hodnotu s příslušným kvantilem F-rozdělení o 3 (počet skupin -1) a 12 (celkový

rozsah výběru - počet skupin) stupních volnosti z tabulky 9.2,

, můžeme rozhodnout o hypotéze. 
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, o rovnosti rozptylů tedy nelze zamítnout.

Za použití doplňku programu EXCEL, Analýza dat, lze jednoduše zadáním 

vstupní oblasti, popřípadě označením popisků v prvním řádku, jednoduše dojít k 

výsledkům viz tabulky 4.5 a 4.6.

Tabulka 4.5 Faktorová tabulka

Faktor

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl

Treska 4 335,5 83,875 4397,5625

Pangasius 4 312,5 78,125 3079,5625

Štikozubec 4 70 17,5 176,3333333

Tilápie 4 169 42,25 1444,166667

Tabulka 4.6 Tabulka ANOVA

ANOVA

Zdroj 
variability SS

Roz
díl MS F Hodnota P F krit

Mezi výběry 11746,313 3 3915,438 1,72152 0,21561 3,49029
Všechny 
výběry 27292,875 12 2274,406

Celkem 39039,188 15

Závěr můžeme učinit i z hodnoty p-value v tabulce 4.6. Srovnáním s hladinou 

významnosti .

Jelikož je , hypotézu o rovnosti rozptylů nelze zamítnout.



40

Splněním jednoho z důležitých předpokladů pro aplikaci metody ANOVA,

shodnost rozptylů, můžeme pokračovat k samotnému sestavení faktorové tabulky 4.7

a tabulky 4.8 analýzy rozptylu. 

Tabulka 4.7 Faktorová tabulka

Faktor

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl

Treska 4 2249 562,25 13777,58333

Pangasius 4 2621 655,25 11217,58333

Štikozubec 4 3412 853 584,6666667

Tilápie 4 2807 701,75 3824,25

Tabulka 4.8 Tabulka ANOVA

ANOVA

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F

Hodnota 
P F krit

Mezi výběry 176788,688 3 58929,563 8,017 0,00337 3,49029
Všechny 
výběry 88212,25 12 7351,021

Celkem 265000,938 15

K vytvoření tabulky 4.8 byl opět použit doplněk analýzy dat v programu EXCEL, při

ručním výpočtu vypadají jednotlivé variability následovně

a
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Dosazením příslušných variabilt do testovací statistiky 

Příslušný kvantil Fisherova rozdělení o k-1 a n-k stupních volnosti je roven 

Pro rozhodnutí na hladině 0,05 srovnáme hodnotu s příslušným

kvantilem F-rozdělení o 2 a 9 stupních volnosti z tabulky 9.2,

.

Je zřejmé, že na hladině 0,05 musíme hypotézu o nulovosti středních hodnot 

zamítnout, tudíž střední hodnota čisté hmotnosti masa nezávisí na druhu ryby.

Vzhledem k zamítnutí hypotézy o rovnosti středních hodnot na hladině je 

třeba na stejné hladině rozhodnout, zda se od sebe neliší jednotlivé výběry za pomocí 

testu mnohonásobného pozorování.

Rozhodujeme o platnosti hypotézy 

proti 

Nejprve budeme testovat jednotlivé druhy ryb pomocí Scheffého metody, 

která je obecnější, často používaná v praxi, ale méně citlivější.
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V tabulce 4.9 byl učiněn za použití funkce 

=IF(AND(Levá strana > Pravá strana);"Zamítáme";"Nelze zamítnout")

v EXCELU závěr, zda hypotézu o rovnosti středních hodnot v jednotlivých dvou 

výběrech zamítáme, či ji nelze zamítnout.

Tabulka 4.9 Scheffého metoda

Kombinace ryb Levá strana Pravá strana Závěr

TP 93 196,1698 Nelze zamítnout

TŠ 290,75 196,1698 Zamítáme

TTI 139,5 196,1698 Nelze zamítnout

PŠ 197,75 196,1698 Zamítáme

PTI 46,5 196,1698 Nelze zamítnout

ŠTI 151,25 196,1698 Nelze zamítnout

V tabulce T značí Tresku, P je Pangasius, Š Štikozubec a nakonec TI označuje Tilápii.

Jednotlivé hodnoty pravé a levé strany jsou vypočteny za použití vzorce

kde statistika a příslušný kvantil Fisherova rozdělení o a

stupních volnosti je roven

Je vidět, že pouze u dvou druhů ryb, Treska a Štikozubec, Pangasius a 

Štikozubec je překročena hodnota pravé strany. Na 5% hladině lze považovat

tyto dva druhy ryb za významně odlišné.
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Otestujeme data nyní i pomocí citlivější Tukeyho metody pro vyvážené 

třídění, zda nenajdeme podstatný rozdíl u méně kombinací než při Aplikaci Scheffého 

metody.

Za použití vzorce 

kde

jsou vypočtené hodnoty zpracovány v tabulce 4.10. Obdobně pak závěr tabulky za 

použití funkce v EXCELU 

=IF(AND(Levá strana > Pravá strana);"Zamítáme";"Nelze zamítnout").

Tabulka 4.10 Tukeyho metoda

Kombinace ryb Levá strana Pravá strana Závěr

TP 93 180,05 Nelze zamítnout

TŠ 290,75 180,05 Zamítáme

TTI 139,5 180,05 Nelze zamítnout

PŠ 197,75 180,05 Zamítáme

PTI 46,5 180,05 Nelze zamítnout

ŠTI 151,25 180,05 Nelze zamítnout

Hodnota kvantilu je rovna

a pro vyvážené třídění je

Vidíme, že oproti Scheffého metody se zpřísnilo kritérium na pravé straně

nerovnosti, tj. spíše odhalí signifikantí rozdíly mezi skupinami. Nicméně i tak 

docházíme ke stejnému výsledku a pouze u dvou druhů, Treska a Štikozubec, 

Pangasius a Štikozubec je překročena hodnota pravé strany. Na 5% hladině lze 

považovat tyto dva druhy ryb za významně odlišné.
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Dle provedeného měření vidíme poměrně velké rozdíly vah u různých druhů

ryb a někdy až dost překvapující výsledky. Nejvyšší čistá hmotnost masa po šetrném 

rozmrazení byla 888 g a to u Štikozubce, což se dá považovat poměrně za 

nadstandard oproti hodnotám naměřených u Tresky aljašské, u které byla 

zaznamenána nejnižší hodnota, pouhých 48,9 % hmotnosti masa a celkově

obsahovala nepředstavitelných 51,1 % vody. Jednoduché počty nám tedy říkají, že

cena Tresky se nám navýší více než dvojnásobně. Z deklarované hodnoty je to 

pouhých 61 % masa.

Pomocí kvantil-kvantilového (Q-Q) grafu jsme dokázali, že námi vybraný

soubor naměřených hodnot čistých vah rybích filetů se řídí normálním rozdělení,

což bylo také potvrzeno provedením statistického Shapiro-Wilkova testu.

Testováním hypotézy o střední hodnotě jsme došli k závěru, že realizace 

testovací statistiky náleží do kritického intervalu a hypotézu tak musíme zamítnout. 

Platí alternativní hypotéza a čistá váha rozmrazených ryb se nekoncentruje kolem 

hodnoty . Pro zajímavost, kdybychom testovali, že hodnota bude kolísat kolem

hodnoty blízké , , tj. . Testovací statistika by se realizovala 

hodnotou

V takovém případě by a hypotézu bychom nemohli zamítnout a výrobci 

zákazníka nešidí. Avšak my jsme chtěli otestovat, zda souhlasí hodnota čisté váhy na 

balení se skutečností. Došli jsme tímto k závěru, že střední hodnota váhy 

rozmrazených filetů ryb není rovna deklarované hodnotě uváděné výrobci.

Pro další testování jsme roztřídili naměřená data podle druhu ryb, abychom 

mohli provést testování, zda existují podstatné rozdíly mezi jednotlivými výběry.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro aplikaci metody ANOVA je shodnost
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rozptylů jednotlivých výběrů. Tento předpoklad byl ověřen a potvrzen pomocí 

přibližného Levenova testu. Vzhledem k malým četnostem jsme nemohli aplikovat 

Bartletův test, který byl v minulosti výhradně aplikován. Díky tomu jsme mohli 

přistoupit k metodě ANOVA. Výpočty se obvykle shrnují v tabulce analýzy rozptylu. 

Jsou zde zaznamenány jednotlivé součty čtverců, počet stupňů volnosti, podíl těchto 

hodnot, a hodnota testovací statistiky. Realizace překročila kritickou 

hodnotu a hypotézu o rovnosti středních hodnot bylo třeba zamítnout.

Pro zjištění signifikantního rozdílu mezi jednotlivými výběry byly použity dvě

metody. Obecnější Scheffého metoda a citlivější Tukeyho metoda. Byť je Tukeyho 

metoda přísnější, u obou jmenovaných metod byl zjištěny jako významně odlišné

dvě skupiny ryb a to Treska a Štikozubec a Pangasius a Štikozubec. 
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Hlavním cílem práce bylo prověřit pomocí různých statistických hodnocení,

zda výrobci nešidí zákazníka klamnou deklarovanou čistou hmotností rybích filetů a 

dosažené výsledky bohužel tuto domněnku potvrdily. Po provedeném průzkumu mezi 

rodinou a přáteli bylo zjištěno, že při nákupu balíku filet by se 

akceptovatelná čistá váha masa pohybovala kolem při zahrnutí odchylky 

hmotnosti váhy ryb před zmrazením a přidaného malého množství na krycí ochrannou 

vrstvu. Výsledky měření však zdaleka nedosahovaly těchto hodnot. 

Získání potřebných dat ke statistickému hodnocení nebylo složité, vzhledem 

k nepřebernému množství různých druhů zmrazených rybích filet od různých výrobců

v odlišných cenových hladinách, které jsou k dostání ve většině obchodních řetězců.

V teoretické části byly použity hlavně znalosti z přednášek doc. RNDr. Karla Hrona, 

Ph.D., Pravděpodobnost a matematická statistika 1 a 2 na Univerzitě Palackého v

Olomouci a statistická literatura, např. Základy matematické statistiky Jiřího Anděla.

Práce má velký přínos pro všechny, kteří chtěli ušetřit svému rozpočtu a 

mrazené rybí filety hojně nakupovali, nečetli etikety, nevšímali si přidaných 

chemických látek na vázání vody a v neposlední řadě si ani neuvědomovali, kolik 

vody z ryb po rozmrazení odteče a jakou výslednou kvalitu poté mají. Ve skutečnosti 

totiž rybí filety vyjdou dráž než nákup čerstvé, kvalitní, ryby.

V případě možného rozšíření práce by se dalo hovořit o srovnání jednotlivých 

výrobců nebo hodnotit pomocí jiných statistických metod, například kontingenčních 

tabulek a korelační analýzy různé závislosti. Zda existuje závislost mezi čistou 

hmotností rybích filetů a datem balení vzhledem k dlouhé době trvanlivosti (až 3 

roky) nebo zda hmotnost ryb závisí na výrobci, druhu ryby, způsobu zpracování aj.

Dále by se mohly zjišťovat příčiny, proč rybí filety obsahují tak velké množství vody,

zda se jedná o záměr, či problémy se skladováním, se samotným zmražením ad.

Čtenář této bakalářské práce by na základě výsledků nezávislého výběru

balení rybích filetů měl přehodnotit své priority a svému tělu a duši dopřát kvalitní 

čerstvé ryby namísto drahé vody obohacené o rybí maso.
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Příloha A

Kvantily rozdělení t

Zdroj: VŠE-KSTP, 2006, str. 8
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Příloha B

Kvantily F0,95 rozdělení F

Zdroj: VŠE-KSTP, 2006, str. 9

Zdroj: VŠE-KSTP, 2006, str. 10
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Příloha C

Koeficienty an-i+1 pro Shapiro - Wilkův test

Zdroj:http://www.kmt.zcu.cz/person/Kohout/info_soubory/letnisem/ruzne/SWkoeficienty.pdf
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Příloha D

Kritické hodnoty pro Shapiro - Wilkův test

Zdroj:http://www.kmt.zcu.cz/person/Kohout/info_soubory/letnisem/ruzne/SWkoeficienty.pdf


