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Úvod 
 

Problémy s jakostí a jejich řešení představují mnoho činností a procesů, které je potřeba řídit 

(např. kontrola jakosti produktu, údržby, opravy, atd.). Historický vývoj ukazuje, že jakost 

produktů a procesů neustále rostou. Pro neustálý růst požadavků na jakost dochází ke 

zdokonalování produktů, zlepšování funkceschopnosti, zlepšování technologických procesů a 

neustálé zdokonalování a zlepšování managementu jakosti[1]. 

Proto musí organizace v systému managementu jakosti provádět měření a analýzy procesů a 

produktů, jak vyžadují normy [2]. 

K tomuto potřebují celou řadu metod a nástrojů řízení jakosti. Mezi nejznámější patří cyklus 

PDCA, FMEA, QFD, model EFQM, sedm nových nástrojů řízení (afinitní diagram, diagram 

vzájemných vztahů, systematický (stromový) diagram, maticový diagram, analýza údajů 

v matici, diagram PDPC, síťové diagramy)[1].  

Důležitou skupinu metod a nástrojů představuje sedm základních nástrojů řízení (kontrolní 

tabulky, vývojový diagram, diagram příčin a následku, histogram, Paretův diagram, bodový 

diagram, regulační diagram), které byly vyvinuty v Japonsku zejména K. Ishikawou a W. E. 

Demingem. Používají se zejména při řešení problémů operativního řízení jakosti a při 

zlepšování jakosti. Jsou typické svou jednoduchostí a přehledností. Klíčovým nástrojem 

analýzy shromážděných údajů je histogram, který poskytuje velice cenné informace[3]. 

Proto se tímto nástrojem budu zabývat v mé bakalářské práci. Cílem této práce je popsat 

problematiku významnosti histogramů v analýze dat a volby šířky tříd a numericky ověřit tyto 

získané poznatky na vygenerovaných datech. 

První kapitola popisuje význam histogramů v analýze dat a řízení jakosti. Jsou zde uvedeny 

základní grafické nástroje a možnosti analýzy dat. 

V návrhu třídního rozdělení na základě analýzy dat, což je druhá kapitola, jsem se ponořil do 

problematiky získávání dat a s tím spojené chyby měření. Dále jsem zde zařadil základní 

statistiky včetně základních druhů rozdělení.  

Třetí kapitola se věnuje grafickému znázornění dat, kde jsem se zmínil o prezentaci výsledků 

a o současných přístupech ke konstrukci histogramů. 

Čtvrtá kapitola přímo souvisí s druhou, protože zde je řešena problematika volby optimální 

šířky tříd včetně historického vývoje volby šířky tříd. 

V poslední kapitole se snažím numericky zpracovat vygenerované data.  
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1 Histogram v oblasti řízení jakosti 
 

Při statistickém zpracování dat se ukazuje jako velmi vhodné kombinovat numerické a 

grafické metody, protože některé nevýhody jedné metodiky jsou kompenzovány metodou 

druhou. Např. velká citlivost na chybná měření a menší názornost u klasických numerických 

metod jsou vhodně doplňovány adekvátními grafickými metodami. Naopak grafické metody 

jsou např. nejednoznačné [4].  

Grafické metody jsou ve statistické analýze dat velmi rozšířené a často používané, protože 

jsou přehledné a snadno interpretované[5]. 

 

1.1 Základní grafické nástroje využívané v oblasti řízení jakosti  

Mezi základní grafické nástroje v řízení jakosti patří [4]: 

1.1.1 Histogram 

Histogram je jedním z nejstarších klasických odhadů hustoty pravděpodobnosti. Jde o 

sloupcový graf, kde na ose x jsou jednotlivé třídy, definující šířky sloupců h, a na ose y jsou 

výšky sloupců, které odpovídají četnostem výskytu hodnot v odpovídajících třídách[6]. 

Každá třída má jasně definovanou dolní a horní hranici tříd xD a xH [7]. 

Histogram si určitě drží důležitou pozici ve znázornění údajů a odhadů hustoty, protože je 

lehký na výpočet a lehce srozumitelný[8].  

 

 

Rozlišujeme 2 druhy histogramů: 

A. Histogram s rovnoměrným rozdělením do tříd (obr. 1.1)  

Šířky jednotlivých sloupců jsou konstantní a představují třídy[9].  

B. Histogram s nerovnoměrným rozdělením do tříd (obr.1.2)  

Tento histogram je vhodný např. v případě, že při rovnoměrném rozdělení do tříd vychází 

některé třídy prázdné[4]. 
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       Obr. 1.1 Histogram s rovnoměrnými třídami           Obr. 1.2 Histogram s nerovnoměrnými třídami 

  

1.1.2 BOX – PLOT (krabicový graf) 

BOX – PLOT (tzv. krabicový graf), který umožňuje: 

 - určení mediánu M jako robustního odhadu polohy 

 - posouzení symetrie rozložení pravděpodobnosti v okolí kvantilů 

 - posouzení symetrie rozložení pravděpodobnosti u konců rozdělení 

 - identifikace odlehlých hodnot[10] 

Krabicový graf (obr.1.3) je konstruován jako obdélník o délce, která je rovna rozdílu 75% 

kvantilu a 25% kvantilu. V místě mediánu je obdélník rozdělen vertikální čarou. Od obou 

protilehlých stran obdélníku pokračují úsečky, které jsou ukončeny body (A,B), které nám 

určují hranice hradeb. Hodnoty ležící mimo hradby jsou považovány za podezřelé a mohou 

být ze souboru vyloučeny jako hodnoty vybočující (odlehlé)[10]. 

 

 

Obr. 1.3 BOX - PLOT 

1.1.3 Graf rozptýlení s kvantily 

Graf rozptýlení s kvantily vyniká jednoduchou konstrukcí a univerzálností k posouzení 

statistických zvláštností dat. Je kombinací grafu rozptýlení s vynesením hodnot významných 

kvantilů (obr.1.4) [10]. 
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Obr. 1.4 Graf rozptýlení s kvantily 

 

1.2 Analýza tvaru histogramu 

Pro histogram je potřebná dostatečná velikost souboru dat, aby bylo možné analyzovat tvar 

histogramu[9]. 

Tato analýza tvaru histogramu umožňuje posoudit: 

a) Typ rozdělení  

Podle osy symetrie je možné analyzovat histogram a určit do jakého rozdělení spadá[7].  

 

b) Odhad statistických ukazatelů  

Z tvaru histogramu jsme schopni odhadnout statistické ukazatele polohy a měnivosti (obr.1.5) 

[7]. 

 

Obr. 1.5 Odhady statistických ukazatelů z histogramu 

  

Graf rozptýlení s kvantily 
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c) Působení vymezitelných příčin variability  

Nejčastěji se vyskytují tvary  histogramů včetně možných vymezitelných příčin, které jsou 

uvedeny v tab. 1.1[7].  

Je-li analýzou prokázáno, že sledovaný znak jakosti či parametr procesu má normální 

rozdělení, pak by histogram měl mít zvonovitý tvar, který signalizuje, že na proces působí 

pouze náhodné vlivy, a že je tak ve statisticky stabilním stavu. Každá odchylka histogramu od 

tohoto tvaru pak signalizuje pravděpodobné působení identifikovatelných (vymezitelných) 

vlivů[7]. 

 

Tab. 1.1 Tvary histogramů a možné vymezitelné příčiny jejich odchylek od zvonovitého tvaru 

Tvar histogramu Možné příčiny odchylek tvaru histogramu 

 

 

Působení náhodných vlivů 

 

Smíchání dat ze dvou výběrových souborů (data ze dvou výrobních dávek, 

dvou výrobních linek, od dvou pracovníků…) 

 

Výsledky součtu několika rozdělení zvonovitého tvaru (nárůst opotřebení 

nástroje), neúplný výrobní proces, nedodržování výrobního předpisu 

 

Nesprávné zaokrouhlování hodnot 

Nesprávné zařazování hodnot do tříd 

Chyby měření 

 

 

Působení objektivních fyzikálních zákonů 

Použití neúplných dat 

 

Přesnost a rozlišovací schopnost přístroje 

Nesprávně zařazena analýzy dat (vytřídění neshodných jednotek před 

měřením znaku jakosti) 

 

 

Chyby při přepisování 

Chyby při měření 
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d) Prvotní analýza způsobilosti procesu 

Jsou-li do histogramu zakresleny specifikace (horní a dolní toleranční meze) USL a LSL, lze 

provést odhad způsobilosti procesu a v případě signalizující nezpůsobilý proces zvážit 

přijatelná řešení zvýšení způsobilosti. Možné situace a jejich řešení jsou v tabulce 1.2[7]. 

 

Tab. 1.2 Histogram a analýzy způsobilosti procesu 

Situace Opatření 

 

 

Nejsou nutné žádné zásahy do procesu, proces je způsobilý. 

 

Proces je blízký způsobilosti, krátkodobě nejsou nutná žádná opatření, z dlouhodobého 

pohledu je třeba provádět analýzu procesu s cílem proces zdokonalit a zvýšit míru jeho 

způsobilosti. 

 

Proces produkuje neshodné výrobky, není způsobilý. Je třeba stroj seřídit na střed 

tolerančního pole. 

 

Proces je na středu tolerančního pole, ale produkuje neshodné jednotky. Není způsobilý 

z důvodu velké variability. Je nutné přijmout opatření ke snížení této variability: převod 

výroby na jiný, přesnější stroj, nákup nového přesného stroje, zvážení, zda toleranční 

meze nejsou zbytečně přísné. 

 

Proces není na středu tolerančního pole, a současně jeho variabilita je velká. Není 

způsobilý. Opatření lze hledat v nákupu nového stroje, je třeba zvážit zúžení 

tolerančního pole. 
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2 Návrh třídního rozdělení na základě analýzy dat 

Především při současných postupech, kdy pro sběr dat se již ve značně široké míře používají 

automatické měřicí ústředny, jsou dat značné objemy. Abychom mohli vůbec něco usuzovat, 

je třeba data nějakým způsobem zpracovat a získat co možná jednoduché a srozumitelné 

parametry, tato data popisující, případně co možná jednoduché vztahy mezi jednotlivými 

měřenými veličinami. Kromě toho získaná data jsou i v případě deterministického vztahu 

mezi proměnnými obvykle zatížena chybami, vzniklými při měření, velmi často však 

pracujeme s daty náhodnými (stochastickými)[11]. 

 

2.1 Druhy chyb měření 

Každý proces měření a kontroly probíhá za určitých konkrétních podmínek, které tento proces 

různým způsobem ovlivňují. Při každém měření vznikají chyby, které jsou důsledkem 

nedokonalosti lidských smyslů, nepřesnosti měřících prostředků, volbou nevhodné měřící 

metody, nemožnosti přesně dodržet konstantní podmínky měření, nemožnosti vyloučit rušivé 

vlivy atd. Přítomnost chyb se projevuje tím, že při opakování téhož měření, výsledky měření 

vykazují rozptyl[12]. 

Chyby, jichž se lze vyvarovat, se zařazují mezi chyby hrubé. Systematické a náhodné chyby 

tvoří skupinu chyb, jichž se nelze zcela vyvarovat[12]. 

2.2 Základní statistiky 

2.2.1 Náhodný jev 

Každou zákonitost lze schematicky vyjádřit jako vztah nějakého komplexu podmínek a 

výsledku, ke kterému uskutečnění tohoto komplexu podmínek vede. Příkladem je známý 

fyzikální zákon o změně skupenství vody, jestliže je voda zahřátá na 100    ۫C při tlaku 1035 

hPa. Realizaci komplexu podmínek zahřátí vody na 100    ۫C při tlaku 1035 hPa, výsledkem – 

nazveme jej jevem – je změna vody v páru. Tento jev, který za daných podmínek musí vždy 

nastat, je jevem jistým, který se značí Ω. Naproti tomu o jevu, který při realizaci téhož 

komplexu podmínek nastat nemůže, mluvíme o jevu nemožném, který se značí Ф. Nemožným 

jevem vzhledem k výše uvedenému komplexu podmínek bude zachování kapalného 

skupenství vody[13, 14]. 

Realizace určitého souboru podmínek nemusí vést k jednoznačnému výsledku a také výsledku 

opakovaných realizací mohou být různé. To znamená, že vedle podchycených, základních 



15 

 

podmínek je výsledek závislý na dalších, náhodných činitelích. Takové jevy, které v závislosti 

na náhodě mohou, ale nemusí při uskutečnění daného souboru podmínek nastat, nazýváme 

náhodnými jevy a samotnou realizaci podmínek náhodným pokusem[14]. Náhodný pokus je 

každý konečný děj, který po svém ukončení dosahuje právě jednoho výsledku z dané množiny 

výsledků. Před ukončením náhodného pokusu nevíme, který z výsledků nastane. Proto 

výsledek není předem znám. Výsledkem náhodného pokusu je elementární jev[13, 15]. 

 

2.2.2 Náhodná proměnná (také náhodná veličina) 

Náhodná veličina se značí X, Y, Z, … a lze ji chápat jako proměnnou, která nabývá své 

hodnoty nahodile, v závislosti na výsledku pokusu[13]. 

K jejímu určení je potřeba: 

 vymezit hodnoty, které může nabývat. Ty tvoří tzv. obor hodnot náhodné proměnné 

 stanovit pravděpodobnosti, se kterými tyto hodnoty nabývá[13]. 

Výsledky některých náhodných pokusů (elementární jevy) jsou vyjádřeny čísly (hod 

kostkou), u některých však nikoliv (hod mincí: rub, líc). U takových pokusů je účelné přiřadit 

elementárním jevům čísla. Toto přiřazení se provede pomocí funkce, definovaná na množině 

 [15]. 

Charakteristickým rysem náhodné veličiny je měnivost jejích hodnot při opakování pokusu 

vlivem náhodných činitelů a z toho plynoucí nemožnost jednoznačného vymezení její 

hodnoty před provedením pokusu[14]. 

Podle oboru hodnot lze rozdělit náhodné veličiny na diskrétní náhodné veličiny a spojité 

náhodné veličiny. Diskrétní náhodnou veličinu definujeme jako takovou náhodnou veličinu, 

která může nabývat spočetně (konečně nebo nekonečně) mnoha hodnot. Spojitou náhodnou 

veličinou nazveme pak takovou náhodnou veličinu, která je definována možnými hodnotami 

(všechna čísla) z konečného nebo nekonečného intervalu[13, 14, 16]. 

K poznání pravděpodobnostních zákonitostí, kterými se řídí náhodné procesy, je nutno 

především vymezit možné číselné hodnoty, jichž může náhodná veličina nabývat. Dále potom 

pravděpodobnostní chování této veličiny, tj. stanovit pravděpodobnosti, že náhodná veličina 

nabude určité hodnoty z určitého intervalu. Pravidlo, které každé hodnotě nebo množině 

hodnot z každého intervalu přiřazuje pravděpodobnost, že náhodná veličina nabude této 

hodnoty nebo hodnoty z tohoto intervalu, nazýváme zákonem rozdělení (rozložení) náhodné 

veličiny nebo krátce rozdělením (rozložením) náhodné veličiny[14]. 
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Popis zákonů rozdělení náhodné veličiny 

Máme 3 prostředky popisu zákona náhodné veličiny[13, 14, 16]: 

 

A. Distribuční funkce 

Jedním z prostředků popisu zákona rozdělení náhodné veličiny je udání tzv. distribuční 

funkce, které každému reálnému číslu přiřazuje pravděpodobnost, že náhodná veličina nabude 

hodnoty menší nebo nejvýše rovné předem určené hodnotě. Označíme-li distribuční funkci 

náhodné veličiny X symbolem F(x), je podle definice 

    )()( xXPxF  .        (1) 

 

Každá distribuční funkce má tyto vlastnosti: 

 Hodnoty distribuční funkce leží mezi 0 a 1, 

     1)(0  xF .        (2) 

 Distribuční funkce je funkcí neklesající, pro všechna x2 > x1 platí 

     )()( 12 xFxF  .       (3) 

 Každá distribuční funkce splňuje podmínky 

      0)( F         (4) 

      1)( F         (5) 

Pomocí distribuční funkce může být popsán zákon rozdělení jak diskrétní, tak spojité náhodné 

veličiny.  

 

B. Pravděpodobnostní funkce 

Zákon rozdělení diskrétní náhodné veličiny X lze vedle tohoto způsobu určit také 

pravděpodobnostní funkcí, kterou budeme označovat p(x).  

 

Každá pravděpodobnostní funkce má tyto vlastnosti: 

 Pravděpodobnost je vždy větší nebo rovna 0 

      0)( xp            (6) 

 Součet jednotlivých pravděpodobností je roven 1 

      1)( 
x

xp         (7) 
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C. Hustota pravděpodobnosti 

Zákon rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu může být popsán jak pomocí už známé 

distribuční funkce, tak i pomocí hustoty pravděpodobnosti, označována f(x). Hustota 

pravděpodobnosti vykazuje podobné vlastnosti jako pravděpodobnostní funkce p(x) u 

diskrétních veličin. 

 

Každá hustota pravděpodobnosti má tyto vlastnosti: 

 Je nezáporná 

     0)( xf         (8) 

 Splňuje vztah 

     1)( 




dxxf         (9) 

 Pravděpodobnost, že náhodná veličiny X nabude hodnoty z nějakého intervalu, je 

určena relací 

    
2

1

)()( 21

x

x

dxxfxXxP        (10) 

 

2.2.3 Důležité typy rozdělení pravděpodobnosti 

Protože některé typy funkcí p(x) resp. f(x) jsou zvláště důležité, mají speciální pojmenování a 

označení a jejich hodnoty jsou tabelovány[15]. 

 

 

2.2.3.1 Důležité typy rozdělení pro diskrétní náhodnou proměnnou 

a) Rovnoměrné rozdělení R(n) 

Náhodná veličina X má rovnoměrné (rektangulární) rozdělení, jestliže má konstantní 

pravděpodobnostní funkce p(x) v celém intervalu hodnot, kterých může nabýt[14]. 

Tvar rozdělení má daný matematický zápis (32) a grafické zobrazení (obr. 2.1)[13, 15]: 

    
n

xpnRX
1

)()(~          (11) 
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Obr. 2.1 Graf pravděpodobnostní funkce 

 

b) Binomické rozdělení Bi(n,p) 

Náhodná veličina X má binomické rozdělení s parametry n, p právě když pravděpodobnostní 

funkce má danou rovnici[14]. 

Tvar rozdělení má daný matematický zápis (33) a grafické zobrazení (obr. 2.2)[13, 15]: 

       xnxn

x ppxppnBiX


 1)(),(~        (12) 

 

 

Obr. 2.2 Graf pravděpodobnostní funkce 

 

Parametry: 

n= počet opakování pokusu 

p= pravděpodobnost, se kterou nastane sledovaný jev při jednom pokusu 

 

c) Hypergeometrické rozdělení 

Náhodná veličina X má hypergeometrické rozdělení s parametry N, M, n právě když 

pravděpodobnostní funkce má danou rovnici[14]. 

Tvar rozdělení má daný matematický zápis (34) a grafické zobrazení (obr. 2.3)[13, 15]: 

   
   

 N

n

MN

xn

M

xxpnMNHX



 )(),,(~        (13) 
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Obr. 2.3 Graf pravděpodobnostní funkce 

 

2.2.3.2 Důležité typy rozdělení pro spojitou náhodnou proměnnou 

a) Rovnoměrné rozdělení R(n) 

Náhodná veličina X má rovnoměrné (rektangulární) rozdělení, jestliže má konstantní hustotu 

funkce f(x) v celém intervalu hodnot, kterých může nabýt[14]. 

Tvar rozdělení má daný matematický zápis (35) a grafické zobrazení (obr. 2.4)[13, 15]: 

     
ab

xfbaRX



1

)(),(~         (14) 

 

 

Obr. 2.4 Graf hustoty pravděpodobnosti 

 

b) Normální rozdělení N(  , 2 ) 

Normální rozdělení je nejdůležitějším rozdělením spojité náhodné veličiny, kterým se však 

dají aproximovat za jistých podmínek i některá rozdělení diskrétní. Obecně lze říci, že toto 

rozdělení je použitelné všude tam, kde kolísání náhodné veličiny je způsobeno součtem 

velkého počtu nepatrných a vzájemně nezávislých vlivů. (Například při sériové výrobě 
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ovlivňuje rozměry výrobků kolísající kvalita surovin, nestejnoměrnost strojového zpracování, 

různá pozornost dělníka apod.)[14]. 

Tvar rozdělení má daný matematický zápis (36,37) a grafické zobrazení (obr. 2.5 a,b)[13, 15]: 

 

Hustota pravděpodobnosti 
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Distribuční funkce 
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Speciálně pro parametry   = 0,   = 1 dostáváme N(0,1). To je tzv. standardní (normované) 

rozdělení. Distribuční funkce se zde značí )(x [13]. 

 

Hustota pravděpodobnosti: 
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Distribuční funkce:  
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   Obr. 2.5a Graf hustoty pravděpodobnosti            Obr. 2.5b Graf distribuční funkce 
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Pravidlo 3 sigma[17, 18]: 

 

Pravidlo 3 sigma pro normální rozdělení nám ukazuje, že téměř veškeré hodnoty (98%) leží v 

rozmezí  3 směrodatných odchylek od střední hodnoty (obr. 2.6). 

Asi 68% hodnot leží v rozmezí  1 směrodatné odchylky od střední hodnoty. Asi 95% hodnot 

leží v rozmezí  2 směrodatné odchylky od střední hodnoty. Téměř všechny hodnoty (99,7%) 

leží v rozmezí  3 směrodatné odchylky od střední hodnoty. 

 

 

 

 

 

   

  

2.6 Graf rozložení pravděpodobnosti výskytu hodnot 

 

Toto pravidlo se dá velice jednoduše dokázat i početně[15]: 

   

  %73,999973,0)3(1)3()3()3(
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Parametry a jejich vliv na tvar křivky: 

 

 …střední hodnota  

 …směrodatná odchylka 

 

Oba dva parametry mají významný vliv na tvar křivky. Střední hodnota   nám posouvá 

křivku po ose x (tzn. mění nám polohu křivky). Směrodatná odchylka nám mění tvar křivky 

(buď nám křivku rozšiřuje na ose x a zároveň snižuje na ose y, nebo naopak)[15]. 
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2.2.3.3 Důležitá rozdělení funkce náhodné proměnné 

a) Pearsonovo rozdělení 2

n  (Chí-kvadrát)  

Mají-li náhodné proměnné Xi, i = 1,2,…,n rozdělení N(0,1) a jsou-li nezávislé, pak náhodná 

veličina Y má rozdělení 2

n  s n stupni volnosti. Tvar rozdělení má daný matematický zápis 

(40) a grafické zobrazení (obr. 2.7)[13, 15]: 

     
n

iXY
1

2           (19) 

 

 

Obr. 2.7 Graf hustoty pravděpodobnosti 

 

b) Studentovo rozdělení tn 

Má-li náhodná proměnná X1 rozdělení N(0,1) a náhodná proměnná X2 rozdělení 2

n  a jsou-li 

X1 a X2 nezávislé, pak náhodná proměnná Y má Studentovo rozdělení tn s n stupni volnosti. 

Tvar rozdělení má daný matematický zápis (41) a grafické zobrazení (obr. 2.8)[13, 15]: 

n

X

X
Y

2

1         (20) 

 

 

Obr. 2.8 Graf hustoty pravděpodobnosti 
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c) Fischerovo – Snedecorovo rozdělení Fm,n 

Má-li náhodná proměnná X1 rozdělení 2

m  a X2 rozdělení 2

n  a jsou-li X1 a X2 nezávislé, pak 

náhodná proměnná Y má Fischerovo – Snedecorovo rozdělení Fm,n (m,n jsou stupně volnosti). 

Tvar rozdělení má daný matematický zápis (42) a grafické zobrazení (obr. 2.9)[13, 15]: 

n

X
m

X

Y
2

1

         (21) 

 

 

Obr. 2.9 Graf hustoty pravděpodobnosti 
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3 Grafické znázornění dat 

3.1 Prezentace výsledků 

 

Prezentace výsledků je obvykle konečnou fází analýzy dat. Zde je nutné si uvědomit, že 

použitím vhodných metod lze zdůraznit nebo naopak potlačit některé rysy našich dat a tak 

konzumenta našich výsledků vést požadovaným směrem. Výsledky analýz dat můžeme 

uvádět v číselné (obvykle tabelární) formě nebo ve formě grafické[11].  

3.1.1 Prezentace výsledků v číselné formě 

Prezentace výsledků v číselné formě je základní způsob. Má výhodu v tom, že uvádíme 

”přesné” hodnoty, na druhou stranu však, pokud je údajů větší množství, je tento způsob často 

velmi nepřehledný, a to i v případě, že použijeme tabelární formy. Číselné výsledky zpravidla 

vhodným způsobem zaokrouhlujeme. Výsledek by měl být uveden se stejnou přesností jako 

nejméně přesný vstupní údaj. Data i výsledky v číselné formě obvykle uspořádáváme do 

tabulek. Návrhu uspořádání tabulky je nutné věnovat nejvyšší péči, protože od ní závisí 

snadnost orientace a přehlednost výsledků. Jedním ze základních údajů jakékoliv analýzy je 

průměrná hodnota. Aritmetický průměr je, zejména při malých souborech, značně citlivý na 

velké hodnoty. Pokud tedy chceme data prezentovat korektně, je nutné uvádět vždy ještě 

rozptyl nebo směrodatnou odchylku, případně i minimum a maximum. Někdy je vhodnější 

místo průměru nebo spolu s ním uvést modus nebo medián[11]. 

3.1.2 Grafická prezentace výsledků 

Grafická prezentace dat má oproti prezentaci v numerické formě řadu výhod. Je přehlednější, 

dovoluje zobrazit velká kvanta dat, ukazuje trendy a závislosti mezi jednotlivými veličinami 

v podstatě na první pohled. Navíc dovoluje použití řady triků, kterými lze našim datům a 

výsledkům opticky pomoci k tomu, aby vyhlížely lépe nebo zdůrazňovaly takovou vlastnost, 

na kterou chceme upozornit. Na druhou stranu vytvořit vzhledný a přitom věcný graf není 

zcela jednoduchou záležitostí[11]. 
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3.2 Současné přístupy ke konstrukci histogramů 

Pro zpracování statistického souboru je často výhodné provést tzv. třídní rozdělení, kdy 

hodnoty seřadíme podle velikosti a „pokryjeme“ je třídami. Všechny hodnoty v dané třídě 

nahradíme jedinou, tzv. třídním znakem, který je aritmetickým průměrem dolní a horní 

hranicí. Počet hodnot v každé třídě tvoří tzv. třídní četnost[4, 13]. 

Rozdělování souboru do tříd má velký význam: 

 protože po rozdělení do tříd pracujeme dále jen s třídními znaky, zjednoduší se další 

výpočty, ale na úkor přesnosti 

 u neroztříděného souboru, kdy může být i každá hodnota jiná, není vidět tvar rozdělení 

četností, které je jinak zřetelné u rozsáhlých souborů 

 některé statistické procedury přímo předpokládají rozdělení souboru do tříd [13]. 

 

3.2.1 Postup rozdělování souboru do tříd 

 

Současné postupy rozdělování souboru do tříd jsou víceméně podobné, a proto jsem čerpal z 

těchto literatur[4, 13, 17]: 

 

1) Shromáždění dat 

2) Seřazení souboru dat od nejmenší hodnoty po největší a poté nalezení xmin a xmax 

3) Výpočet variačního rozpětí  

     minmax xxV     (22)  

4) Stanovení počtu tříd: 

Nyní tento velký interval (V) rozdělíme do několika menších intervalů, které tvoří 

třídy histogramu, o stejné šířce. Jedna z možností určení počtu tříd je použití deseti 

intervalů, ale toto pravidlo nemusí vždy fungovat.  

U symetrických rozdělení se doporučuje použití Sturgesových vztahů pro určení počtu 

tříd k závislosti na rozsahu souboru o velikosti n: 

 

a, n>100    )log(10 nk      (23) 

b, 40>n 100    nk  2      (24) 

c, n 40    )ln(4426,11 nk      (25) 
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5) výpočet šířky třídy  

     
k

V
h    ,    (26) 

kde V je variační rozpětí a k je počet tříd. 

Určení počtu tříd histogramu je složitější a zároveň velice důležitá část pro histogram, 

proto se budu touto problematikou zabývat v oblasti „slabá místa konstrukce 

histogramů“.  

6) Volba dolní hranice xD první třídy a rozdělení souboru do tříd (třídy se vytvářejí tak 

dlouho, až je xmax zařazeno), určení středů tříd (třídní znaky)  

7) Definování tříd, třídních znaků a určení četností v jednotlivých třídách 

8) Sestrojení histogramu 
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4 Volba optimální šířky třídy 

4.1 Historický vývoj výpočtu šířek tříd histogramů  

D.W. Scott v roce 1992 podal zajímavé historické vysvětlení na volbu šířky třídy histogramu. 

Nejstarší publikované pravidlo na tuto volbu je od H. A. Sturgese z roku 1926. Jak Scott 

poukázal, Sturgesův návrh je spíše pravidlo pro určení počtu tříd než pravidlo pro výpočet 

šířky třídy, ale v podstatě odpovídá volbě šířky 
^

h . 

            
n

V
h

2

^

log1
                                (27) 

kde V je variační rozpětí a n je velikost souboru[19]. 

Osvědčená teorie (např. Scott 1992) ukazuje, že tento způsob výpočtu šířky vede k určení 

histogramu hlavně při velkém počtu dat. Nicméně Sturgesovo pravidlo, nebo jeho obměny, 

které byly navrhnuty D. P. Doanem v roce 1976, jsou většinou používány ve statistických 

balíčcích jako standard[19].  

Účelem je vyvinout pravidla, která usilují o dosažení vyváženosti mezi dobrým 

matematickým a praktickým výkonem a jednoduchostí[19].  

Podobný vzorec navrhl i v roce 1975 H. J. Larson[8] 

      nh 10

^

log221  .        (28) 

Už nějakou dobu je známo, že např. N. V. Smirnow (1950) volil optimální stupeň rozkladu 

šířky je 3

1


n . Nicméně to nebylo až do relativně nedávné práce Scotta (1979) a D. Freedmana 

a P. Diaconise (1981) plně porozuměno. Jejich práce vedla k návrhu několika pravidel ve 

formě  

      3

1^^ 

 nCh        (29) 

pro nějaké statistiky 
^

C . Speciální zmínění si zaslouží Scottovo (1979) normální pravidlo 

     3

1^^

49,3


 nh  ,       (30) 

kde 
^

  je odhad směrodatné odchylky[19].  
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4.2 Šířka – slabé místo konstrukce histogramů 

Nejdůležitější parametr, který musí být stanoven při konstrukci histogramu je jeho šířka třídy, 

která je zároveň nejslabším místem konstrukce. Šířka třídy je délka dílčího intervalu reálné 

osy x, někdy nazývána jen “šířka”, na které je histogram založený. Není příliš těžké si 

uvědomit, že volba šířky třídy má obrovský vliv na vzhled výsledného histogramu. Volba 

velké šířky třídy má za následek histogram, který nám minimalizuje počet tříd a tím i snižuje 

informační obsah histogramu (obr. 4.1 a). Volba příliš malé šířky třídy má za následek zubatý 

(hrbatý) histogram s oddělenými částmi (obr. 4.1 c). Volba optimální šířky třídy (obr. 4.1 b) 

vede k variantě tvaru mezi těmito dvěma extrémy. Ideální šířka třídy by měla být zvolena tak, 

aby histogram zobrazoval nutnou strukturu údajů bez kladení příliš mnoho důvěryhodnosti 

údajů a zároveň nás jasně informuje o obsahu[8, 19, 20]. 

 

Obr. 4.1 Příliš velká (a), optimální (b) a příliš malá (c) šířka tříd histogramu pro stejná data 

 

4.3 Principy hledání optimální šířky třídy 

 

Při analýze odhadu potřebujeme vhodný nástroj pro měření chyby odhadu, a to jak z 

lokálního, tak i z globálního hlediska[8]. 

Mějme funkci f(x), kterou chceme odhadnout a tento odhad označíme )(
^

xf . Kvalitním 

měřítkem odhadu v daném bodě x je střední kvadratická chyby MSE (Mean Squared Error), 

definována 

   })()({)( 2
^

xfxfExMSE  .    (31) 

Pro chování odhadu na celém intervalu slouží kritérium zvané střední integrální kvadratická 

chyba MISE (Mean Integrated Squared Error) 

     dxxfxfEMISE })()({ 2
^

.   (32) 

Během vhodné volby vyhlazovacího parametru (šířky) dochází ke konvergenci MISE k 0 

( 3

2

n ) (viz. tab. 4.1)[8]. 
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V posledních 20 letech byl navrhnut a zkoumán nový neparametrický odhad hustoty. 

Nejrozsáhleji zpracovaný odhad je jádrový odhad hustoty pravděpodobnosti, objeven 

Rosenblattem (1956) a Parzenem (1962). Tento odhad je neměnný, ale dochází ke 

zdokonalení pro histogram MISE=0 ( 5

4

n ) (viz. tab. 4.1) [8]. 

 

Tab. 4.1 Ukázka konvergence MISE 

Počet 

dat 

Vzorce 

3

2

n  5

4

n  

10 
0,215443 0,158489 

100 
0,046416 0,025119 

1000 
0,010000 0,003981 

10000 
0,002154 0,000631 

100000 
0,000464 0,000100 

1000000 
0,000100 0,000016 

 

4.3.1 Jádrový odhad hustoty pravděpodobnosti 

Jádrový odhad hustoty pravděpodobnosti si lze představit tak, že z každého bodu se 

interpoluje povrch, který má nejvyšší hodnotu v místě výskytu bodu a klesá se vzdáleností od 

bodu. Na hranicí okruhu zadaného pro výpočet klesá k nule. Jádro hustoty je pak počítáno 

z těchto povrchů (obr.4.2a). Pokud se někde jádra jednotlivých bodů překrývají, hodnota 

buňky se počítá jako součet jejich hodnot (obr.4.2b) [21]. 

         

  Obr.4.2a Jádrový odhad hustoty pravděpodobnosti           Obr.4.2b Ukázka překrytých jader bodů 

 

Metody, které se používají k odhadu jádrové hustoty pravděpodobnosti, lze použít k odvození 

optimální šířky třídy h[21]. 
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4.3.2 Odvození optimální volby šířky histogramu 

Máme náhodný vzorek s hustotou f(x). Potřebujeme identifikovat šířku intervalu, který 

obsahuje pevný bod x, protože n se mění.  Když )(xIn bude ten interval a )(xtn označí 

konečný bod na levé straně intervalu, tak pravděpodobnost určení šířky je dána vztahem[8] 

     



nn

n

hxt

xt

n dyyfxp

)(

)(

)()( .    (33)  

Za y v )(xIn jsme pomocí Taylorova rozšíření dosadili )(0))(´()()( 2

nhxyxfxfyf  [8].  

Proto 

    dyhxyxfxfxp
nn

n

hxt

xt

nn })(0))(´()({)(

)(

)(

2




  

   )(0)}]({2)[´(
2

1
)( 32

nnnnn hxtxhhxfxfh  .   (34)  

Když )(xvn bude počet hodnot, které spadají do )(xIn , pak )(xvn má binomické rozdělení 

Bi(n,p). Odhad hustoty histogramu je dán[8] 

    
n

n

hn

xv
xf




)(
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^

.             (35) 

s očekáváním  

 )(0)}(){´()´(
2

1
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^

nnn
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n hxtxxfxfhxf
h

xp
xfE           (36) 

Proto hodnota s vychýlením je dána vztahem 

  )(0)}(){´()´(
2

1
)()}({ 2

^

nnn hxtxxfxfhxfxfE           (37) 

Všimněme si, že vychýlení je závislé na h
2

. Také stojí za povšimnutí, jakým způsobem je 

vychýlení závislé na hustotě f (x). Vychýlení nabývá velkých hodnot právě v těch intervalech, 

kde má hustota relativně velké zakřivení[8]. 

Nyní rozptyl odhadu histogramu je dán vztahem[8] 
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Kombinací máme, že 
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31 

 

dxxtxxfdxxfh
hn

xMISE n

n
n   


 2222 )}({)´()´(

4

1

)(

1
)(  

        )
1

(0)}({)´( 32

nnn h
n

dxxtxxfh   .        (40) 

 

Potom potřebnými úpravami získáme potřebný vzorec pro volbu optimální šířky 

histogramu[8] 

    3

1

3

1

2
}

)´(

6
{






n

dxxf
hn .           (41) 

Optimální výběr šířky vyžaduje znalost pravé podkladové funkce f(x). Tato znalost je vzácná. 

Tukey v roce 1977 navrhnul použití Gaussovy hustoty jako referenční standard, který by měl 

být použit opatrně, ale frekventovaně. Proto navrhuje údaje pro výběr šířky založený na 

odhadu směrodatné odchylky[8]  

    3

1

49,3



 nshn .              (42) 

Plné upřesnění histogramu také vyžaduje polohování třídy, jakmile je rozhodnuto o šířce. 

Tato varianta také může ovlivnit výsledný vzhled histogramu. Nevypadá to, že by byla účelná 

cesta pro výběr polohování třídy, takže v praxi se doporučuje, aby se uživatel podíval na 

několik histogramů se stejnou šířkou třídy [21]. 
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5 Numerické ověření pro rozdílné výběry 
 

Mým cílem bakalářské práce je zjistit, jak ovlivňuje šířka třídy a počet tříd výsledný vzhled 

histogramu. Během sestrojení histogramu je jedno, který údaj vypočítáme, protože druhý si 

dokážeme zjistit. Je jasné, že pokud známe rozpětí dat a třeba počet tříd, tak jednoduchým 

podílem zjistíme šířku třídy a naopak.  

Pro dokázání vlivu šířky tříd či počtu tříd na histogram jsem potřeboval data, které jsem si 

vygeneroval v Microsoft Excelu 2007, jak pro symetrická, tak i pro asymetrická rozdělení. 

Mezi zvolené symetrické rozdělení patří normální, rovnoměrné a Studentovo. Mezi 

nejznámější asymetrické rozdělení patří Pearsonovo a Fischerovo, které jsem si pochopitelně 

vybral (viz tab. 5.1). Zvolil jsem si tři různé přístupy k volbě šířky třídy (viz tab. 5.1). První 

přístup je určení šířky třídy pomocí Sturgesova pravidla, které je závislé na počtu 

vygenerovaných dat. Toto pravidlo patří k nejstarším a nejznámějším přístupům k definování 

šířky třídy histogramu, proto jsem si vybral tento způsob výpočtu. Druhý přístup je spíše 

intuitivní, neboť šířku h dostaneme tak, že variační rozpětí dělíme 1, 2 nebo 5 či jejich 

násobky tak, abychom dostali 7 – 20 třídních intervalů stejné šíře. Při tomto způsobu výpočtu 

může každý jedinec mít jiný počet tříd. Třetí přístup jsem si zvolil Scottovo pravidlo, které je 

novější. Toto pravidlo zahrnuje závislost nejen na počtu vygenerovaných datech, ale i na 

statistické charakteristice, především na směrodatné odchylce. Pro tyto experimenty jsem si 

definoval i různé rozsahy dat. Šířku třídy jsem postupně určoval na datech o rozsazích n=40, 

n=100 a n=1000 (viz tab. 5.1). 

 

Tab. 5.1 Přehled typů rozdělení, vzorců a rozsahů 

Typ rozdělení Vzorce Rozsah dat 

Normální 

Vzorec 1 

a, n>100     )log(10 nk    

b, 40>n 100     nk  2   

c, n 40     )ln(4426,11 nk    

 

n = 40 

 
Rovnoměrné 

Studentovo  

n = 100 

 
Pearsonovo Vzorec 2 hVk   

Fischerovo Vzorec 3 
3

1

49,3






n

V
k



 

 

n = 1000 
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5.1 Numerické ověření - postupy 

Zde je popsán postup, který je aplikován ve všech případech uvedených v mé práci. 

 

1) Shromáždění dat 

Data jsem získal vygenerováním pseudonáhodných čísel v Microsoft Excelu 2007. 

Vygeneroval jsem data z normálního normovaného rozdělení o počtu n=20. Tyto data 

jsem si přehledně zpracoval do tabulky 5.2. 

 

Tab. 5.2 Shromážděná data 

1,25 0,08 -0,05 1,85 

-1,28 0,45 -2,38 0,02 

-0,88 0,23 -1,68 -0,37 

-0,02 -0,48 0,22 0,78 

-0,71 1,01 -0,46 1,07 

 

2) Seřazení souboru dat od nejmenší hodnoty po největší a poté nalezení xmin a xmax 

Shromážděná data jsem si setřídil a nalezl nejmenší (xmin) a největší (xmax) hodnoty, 

které jsem v tabulce 5.3 barevně odlišil. 

 

Tab. 5.3 Setříděná data 

-2,38 -0,48 0,02 0,78 

-1,68 -0,46 0,08 1,01 

-1,28 -0,37 0,22 1,07 

-0,88 -0,05 0,23 1,25 

-0,71 -0,02 0,45 1,85 

 

3) Výpočet variačního rozpětí  

Variační rozpětí je statistická charakteristika, která vyjadřuje míru variability daného 

souboru. I proto jsem potřeboval znát největší a nejmenší hodnotu. Jakmile jsem tyto 

hodnoty nalezl v setříděných datech, tak jsem jednoduchým výpočtem určil variabilitu 

dat čili variační rozpětí. 

 

minmax xxV   

23,4)38,2(85,1 V   
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4) Stanovení počtu tříd 

Pro stanovení počtu tříd je potřeba využít nějakého vzorce, které jsem definoval v tab. 

5.1. Jelikož mám vygenerovaná data ze symetrického rozdělení, tak jsem si zvolil 

Sturgesovo pravidlo. Vlivem počtu dat n=20, tak volím vzorec 2. 

 

)ln(4426,11 nk   

32,5)20ln(4426,11 k  

 

Jelikož musím mít celý počet tříd a zároveň musím všechny hodnoty pokrýt třídami, 

tak volím počet tříd k=6. 

 

5) výpočet šířky třídy  

Šířka třídy je velice ovlivněna počtem tříd a taky variabilitou dat. Jelikož chci pokrýt 

všechna data třídami, kterých mám 6, tak tomu musím přizpůsobit rovnoměrné šířky 

tříd. I proto jsem šířku třídy vypočetl podílem variačního rozpětí ku počtu tříd. 

 

k

V
h     

71,0
6

23,4
h   

 

6) Volba dolní hranice xD první třídy a rozdělení souboru do tříd (třídy se vytvářejí tak 

dlouho, až je xmax zařazeno), určení středů tříd (třídní znaky)  

Volba dolní hranice první třídy je dána minimální hodnotou. Hodnoty ležící na 

hranicích tříd jsem zařadil do vyšší třídy. Střed tříd, neboli třídní znak, jsem určil 

aritmetickým průměrem krajních bodů tříd. 

 

7) Definování tříd, třídních znaků a určení četností v jednotlivých třídách  

V tomto bodě jsem využil získaných informací z bodu 6 a sestavil jsem přehlednou 

tabulku 5.4, ve které jsem zobrazil jednotlivé hranice tříd, třídní znaky a četnosti. 
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Tab. 5.4 Třídy, třídní znaky a četnosti 

Třída Třídní 

znak 
Četnost 

< ) 

-2,38 -1,67 -2,025 1 

-1,67 -0,96 -1,315 2 

-0,96 -0,25 -0,605 5 

-0,25 0,46 0,105 7 

0,46 1,17 0,815 3 

1,17 1,88 1,525 2 

 

 

8) Sestrojení histogramu (obr. 5.1)  

Tento bod je závěrečnou fází konstrukce histogramu. Zde jsem použil zjištěných počtů 

dat patřících do určité třídy, které jsem vynesl na osu y. Hodnoty na ose x odpovídají 

třídním znakům.  

 

 

Obr. 5.1 Histogram 

 

5.2 Vliv velikosti souboru na šířku třídy 

Pro určení závislosti jsem si vygeneroval náhodná čísla, u kterých jsem si zvolil normální 

normované rozdělení a pomocí 3 vzorců, které jsou uvedeny v tabulce 5.1, jsem si vypočítal 

počty tříd, které jsem přehledně zpracoval do tabulky 5.5. Při zpracování jsem barevně odlišil 

největší (zeleně) a nejmenší (oranžově) počet tříd při určitém počtu vygenerovaných dat. 
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Tab. 5.5 Vliv vzorců na závislost velikost počtu dat na počtu tříd  

 

Počet 

vygener

ovaných 

dat 

Vzorce 

a,n>100       )log(10 nk   

b, 40>n 100       nk  2   

c, n40        )ln(4426,11 nk   

 

 

hVk   

 

3

1

49,3






n

V
k



 

Počet tříd 

5 4 9 2 

10 5 8 4 

20 6 9 4 

30 6 11 4 

50 15 9 5 

70 17 9 6 

100 20 12 9 

500 27 12 13 

1000 30 15 20 

3000 35 15 31 

6000 38 14 41 

10000 40 14 81 

 

Pokud se určuje počet tříd podle prvního vzorce (Sturges, 1926), tak je jednoznačně vidět, že 

vypočtené počty tříd jsou rozděleny na 3 skupiny a to na skupinu první, do které bych zařadil 

počet vygenerovaných dat roven 5, 10, 20 a 30, protože u těchto dat se počet tříd určovalo 

podle vzorce )ln(4426,11 nk  . Poté nastává skok, který je způsobený výpočtem podle 

vzorce nk  2  a do této druhé skupiny jsou zařazeny počty vygenerovaných dat n=50, 

n=70 a n=100. Poslední skok nastává při překročení počtu vygenerovaných hodnot roven 100. 

Pro tyto hodnoty jsem použil vzorec )log(10 nk  . U všech tří skupin je znatelný pozvolný 

růst počtu tříd. 

Druhý vzorec hVk   nevykazuje žádné skokové změny, ale naopak relativně konstantní 

počet tříd a minimálními výkyvy. Jelikož ve vzorci nepočítáme s počtem dat, tak zde není 

žádná závislost. Při tomto způsobu výpočtu se opíráme především o variační rozpětí, které 

nám ovlivňuje počet tříd. 
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U třetího vzorce 

3

1

49,3






n

V
k



 dochází při malých počtech dat k malému nárůstu počtu 

tříd, ale pouze do okamžiku, kdy počet dat je větší než 100. Poté dochází ke skokovým 

změnám a to především při vyšším počtu dat. Tento způsob výpočtu je velice ovlivněn právě 

vygenerovanými daty, protože v čitateli se pracuje s variačním rozpětím, což je rozdíl 

maximální a minimální hodnoty. Je velice pravděpodobné, že čím bude dat více, tak právě 

tento rozdíl bude vyšší. 

Při srovnání všech tří vzorců při malém počtu dat (n<40) jsou počty tříd u prvního a třetího 

vzorce téměř stejné, ale druhý vzorec má výrazně vyšší hodnoty. Je to způsobeno tím, že 

první a třetí vzorec mají zahrnutou funkční závislost na počtu dat. Kdežto druhý vzorec je 

odvozen od variačního rozpětí. 

U počtu dat ležící mezi 40 a 100 hodnotami je situace jiná, první vzorec evidentně přeskočil 

zbylé vzorce co do výše počtu tříd a je to způsobeno právě použitím jiného výpočtového 

vzorce. Počet tříd v druhém sloupci se téměř nezměnil, ale je pořád větší než ve třetím 

sloupci. 

Další změna nastává u počtu dat větších než 100. Zde jednoznačně vévodí počet tříd v 1. 

sloupci. Třetí sloupec se postupně vyrovnává v počtu tříd druhému, ale pořád mají téměř 

dvakrát méně tříd než je u prvního vzorce.  

Při počtu dat jdoucí k nekonečnu je však v třetím sloupci výrazná změna. Ve třetím sloupci je 

dvakrát více tříd než v prvním a zároveň čtyřikrát více než ve druhém sloupci.  

 

5.3 Grafické porovnání histogramů   

V tomto bloku práce se budu snažit dokázat vliv volby vzorce pro výpočet šířky třídy na 

konečný tvar histogramu. Sestrojil jsem histogramy z vygenerovaných dat pro tyto rozdělení: 

normální (viz obr. 5.2), rovnoměrné (viz obr. 5.3), Studentovo (viz obr. 5.4),  Pearsonovo (viz 

obr. 5.5) a Fischerovo (viz obr. 5.6). Během zpracování grafů jsem využil třech nejznámějších 

vzorců (viz. vzorce v tab. 5.1), které jsem také zohlednil do názvu histogramu (např. 

histogram 1 – při konstrukci byl použit vzorec 1, atd.). Tyto vzorce jsem vyzkoušel na třech 

různých počtech vygenerovaných dat a to n=40, n=100 a n=1000. Tzn. zhotovil jsem 45 

histogramů (pro každé rozdělení 9). Histogramy jsem pro různý počet dat odlišil barevně 

(n=40 – oranžová, n=100 – zelená, n=1000 – červená). Poté jsem dle vlastního názoru zvolil 

optimální histogram a histogram, u kterého selhal vzorec. Veškeré hodnocení v této kapitole 

je pouze můj subjektivní názor, který vyplývá z dosažených znalostí v této problematice. 
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5.3.1 Histogramy pro normální rozdělení 

    

Obr. 5.2a, Histogramy pro N(4,9) při n=40 

 

Při srovnání těchto tří histogramů, které jsem zhotovil pomocí 40 vygenerovaných dat, je 

evidentní, že histogram 2 je případ, kde selhal vzorec (konkrétně vzorec 2). Tento histogram 

vůbec neodpovídá normálnímu rozdělení. Je možné, že zde došlo ke špatnému 

zaokrouhlování hodnot, případně špatné zařazení hodnot do příslušných tříd. Při volbě 

optimálního histogramu je na zváženou, který ze zbylých dvou histogramů lépe opisuje 

Gaussovu křivku. Myslím si, že histogram 3 (vzorec 3) je právě případ, kde je zvolena příliš 

velká šířka třídy a tím pádem nám i snižuje informační obsah daného histogramu. Proto volím 

histogram 1 (vzorec 1) jako nejlépe vykreslující dané rozdělení a lze z něj vyčíst příkladnou 

analýzu. 

 

Obr. 5.2b, Histogramy pro N(4,9) při n=100 

 

Pro tyto histogramy jsem potřeboval data o rozsahu n=100.  Vzorec 1 je při tomto počtu dat 

nepoužitelný, protože jak je vidět na histogramu 1, tak je možné, že došlo ke špatnému 

zaokrouhlování, případně k chybám při přepisování, neboť jsou viditelné izolované hodnoty. 

Při použití vzorce 2 je patrné, že došlo při sběru dat ke smíchání dvou výběrů a to nám 

evidentně ovlivňuje konečný vzhled histogramu 2. I proto padne jasná volba optimálního 

zobrazení na histogram 3 (vzorec 3).    
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                   Obr. 5.2c, Histogramy pro N(4,9) při n=1000 

 

Při srovnání těchto tří histogramů je na zváženou, který zvolit za ideální (optimální). Ale 

vzhledem k velkému počtu vygenerovaných dat si myslím, že histogram 1 (vzorec 1) mi 

podává nejvěrohodnější informace o daném histogramu, a proto volím tento histogram. U 

histogramů 2 a 3 je šířka třídy příliš malá. Zde není jednoduché nalézt histogram, u kterého 

selhal vzorec, protože všechny relativně dobře popisují normální rozdělení.   

 

5.3.2 Histogramy pro rovnoměrné rozdělení 

 

Obr. 5.3a, Histogramy pro R při n=40 

 

Histogram 1 (vzorec 1) mi jednoznačně vyšel jako optimální.  Histogram 3 (vzorec 3) je šířka 

třídy zvolena příliš velká. Navíc ani zdaleka neopisuje opticky proloženou křivku daného 

rozdělení. Histogram 2 (vzorec 2) je ideální ukázka, kde vzorec selhal. Je evidentní nesprávné 

zpracování dat, především nesprávné zaokrouhlování, případně mohlo dojít k chybě již při 

sběru dat.  
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Obr. 5.3b, Histogramy pro R při n=100 

 

Při této analýze zhotovených histogramů je přesně opačná situace. Histogram 1 (vzorec) a 

histogram 2 (vzorec 2) si přehodili pozice. Během zpracování dat u histogramu 1 zřejmě došlo 

k chybě či k přepisu určitých hodnot. Je zřejmé, že zde je i šířka příliš úzká a dochází 

k zubatému histogramu s jednou prázdnou třídou. Naopak histogram 2 je možno velmi dobře 

analyzovat. Histogram 3 (vzorec 3) spíše zobrazuje normální rozdělení, než rovnoměrné. I zde 

bych se přikláněl k variantě, že vzorec je nepoužitelný.   

        

 

Obr. 5.3c, Histogramy pro R při n=1000 

 

Na těchto histogramech nejde určit jasný vítěz, jasný optimální histogram, neboť ani jeden 

neopisuje křivku rovnoměrného rozdělení. Ale přece jen bych se přikláněl k volbě histogramu 

1, protože počet tříd je optimální vzhledem k rozsahu dat. U histogramu 2 a 3 je téměř 

identický počet tříd. U těchto histogramů je vysoká variabilita četností v různých třídách, a 

proto bych tyto vzorce dále nepoužíval. 
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5.3.3 Histogramy pro Studentovo rozdělení 

 

           Obr. 5.4a, Histogramy pro t(10) při n=40 

 

Evidentní selhání vzorce je vyobrazeno na histogramu 1 (čili vzorec 1). Není tu žádné 

viditelné Studentovo zobrazení. Naopak histogram 2 (vzorec 2) je optimální. U histogramu 3 

(vzorec 3) je jediný problém. Šířka třídy je příliš velká a to nám zkresluje informace. 

 

Obr. 5.4b, Histogramy pro t(10) při n=100 

            

Pro relativně malý rozsah dat je vidět, že vzorec 1 není vhodný, protože šířka třídy je příliš 

malá a vznikají prázdné třídy. I zde je těžká volba, ale nyní jsem si vybral histogram 3 (vzorec 

3), protože mi více přiléhá k opticky proložené křivce Studentova rozdělení. U histogramu 2 

(vzorec 2) dochází k prázdné třídě, což může být způsobeno určitým špatným přepisem dat. 

 

Obr. 5.4c, Histogramy pro t(10) při n=1000 



42 

 

Jdou-li data k nekonečnu, tak potom se Studentovo rozdělení rovná normálnímu. Tuto znalost 

mi potvrzují i vyhotovené histogramy, protože jak u normálního, tak i u Studentova rozdělení 

padla jasná volba optimálního histogramu na histogram 1 (vzorec 1). Vyčnívá především 

vhodně zvoleným počtem tříd. U histogramu 3 (vzorec 3) je jednoznačné smíchání dat ze 

dvou souborů. Histogram 2 (vzorec 2) je případ, kde selhal vzorec, neboť šířka je příliš velká. 

 

5.3.4  Histogramy pro Pearsonovo rozdělení 

 

            Obr. 5.5a, Histogramy pro
2 (10) při n=40 

 

Vzorec 2 je u Pearsonova rozdělení nepoužitelný (viz histogram 2). Naopak jsem se 

rozhodoval mezi histogramem 1 a 3. Moji volbu výrazně ovlivnil počet tříd, protože si 

myslím, že u histogramu 3 (vzorec 3) je šířka třídy příliš velká (čili počet tříd příliš malý). 

Optimální histogram je histogram 1 (vzorec 1).  

 

 

 

Obr. 5.5b, Histogramy ro
2 (10) při n=100 

 

Vše je jinak u rozsahu n=100, neboť zde je vzorec 1 jednoznačně nevhodný. Došlo zde i 

k vytvoření prázdných tříd, což značí chyby při přepisování dat. Podobná situace nastala i u 

histogramu 2 (vzorec 2). I proto volím jako optimální histogram, u kterého se šířka počítala 

pomocí vzorce 3. 
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            Obr. 5.5c, Histogramy pro
2 (10) při n=1000 

 

Jak již v předešlých případech při rozsahu dat n=1000, padla volba optimálního histogramu na 

histogram 1 (vzorec 1). Je evidentní, že tento vzorec pracuje s větším počtem tříd, což nám 

podává potřebné informace o daném histogramu. Opět histogram 2 (vzorec 2) má malý počet 

tříd. Tento vzorec evidentně při velkých počtech dat selhává. Dokreslím-li si opticky křivku 

Pearsonova rozdělení do histogramu 3, tak zjistím, že tento histogram se nepodobá danému 

rozdělení, protože to vypadá, že došlo ke smíchání dat ze dvou souborů. 

 

5.3.5 Histogramy pro Fischerovo rozdělení 

 

Obr. 5.6a, Histogramy pro F (10,10) při n=40 

 

Histogram 1 (vzorec 1) splňuje předpoklady optimálního histogramu pro Fischerovo 

rozdělení. Naopak zbylé dva histogramy není možné použít. U histogramu 3 (vzorec 3) je 

nevhodná volba šířky, kde nám vyjde příliš malé množství tříd. Histogram 2 (vzorec 2) má 

prázdné třídy, které značí chyby v přepisování. 
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Obr. 5.6b, Histogramy F(10,10) při n=100 

 

Histogram 1 (vzorec 1) je případ, kde je ukázáno selhání vzorce. Naopak se dá uvažovat o 

zbylých dvou histogramech. Histogram 2 i 3 jsou podobné co do počtu tříd, tak i co to 

vzhledu. Ale přece jen bych se přikláněl k histogramu 3. 

                     

Obr. 5.6c, Histogramy pro F(10,10) při n=1000 

 

Zde je jednoznačná volba optimálního histogramu a to histogram 3 (vzorec 3). Histogram 1 a 

2 nám vlivem malého počtu tříd nic neříká, zkresluje nám informace. 

 

5.4 Vyhodnocení volby vzorců  

Volbu optimálního vzorce lze vyčíst z jednotlivých případů již v minulé kapitole. Do této 

volby jsem zahrnul jak „optimální počet tříd“, tak i při optickém proložení křivky určitého 

rozdělení histogramem, jak daná křivka opisuje histogram. Nejprve jsem určil optimální 

vzorce pro dané rozdělení a rozsah. Poté jsem se ponořil do problematiky volby optimálního 

vzorce při daném počtu dat, včetně určení celkově nejvhodnějšího vzorce pro všechna data.  
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5.4.1 Volba optimálního vzorce pro dané rozdělení a rozsah 

V tomto případě jsem zkoumal vztah jednotlivých vzorců na různé typy rozdělení 

pravděpodobnosti. Při počtech dat n=40, n=100 a n=1000 jsem vyhodnocoval volbu 

optimálního vzorce u daných typů rozdělení a vše jsem zaznamenával do tabulky 5.6. 

 

Tab. 5.6 Vztah vzorců na typy rozdělení 

Rozdělení 
N(4,9) R t(10) F(10,10) 

 

Vzorce 

vzorec 1 

a,n>100          )log(10 nk   

b, 40>n 100   nk  2   

c, n40     )ln(4426,11 nk   

2 2 1 1 2 

vzorec 2 hVk   0 1 1 0 0 

vzorec 3 
3

1

49,3






n

V
k



 
1 0 1 2 1 

 

 

Přehlednější zpracování je grafické a proto jsem zhotovil 5 grafů, které mi jasně ukazují 

převládající vzorec v daném rozdělení. 

 

   

   Obr. 5.7 Optimální vzorec při N rozdělení      Obr. 5.8 Optimální vzorec při R rozdělení 

 

           

    Obr. 5.9 Optimální vzorec při t rozdělení     Obr. 5.10 Optimální vzorec při 
2  rozdělení 

)10(2
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Obr. 5.11 Optimální vzorec při F rozdělení 

 

Na obr. 5.7 vidíme převahu 1. vzorce, a proto lze říci, že pro normální rozdělení je vhodné 

počítat šířky třídy pomocí Sturgesova vzorce. Nevhodné je použití 2. vzorce. Totožná situace 

je i na obr. 5.10, kde je zobrazeno Pearsonovo rozdělení. Obdobně lze mluvit o rovnoměrném 

rozdělení na obr. 5.8, kde také převažuje 1. vzorec, ale zde bych nedoporučoval 3. vzorec. 

Fischerovo rozdělení (obr. 5.11) je přesný opak, co do volby vzorců, než normální a 

Pearsonovo rozdělení. Převažuje zde 3. vzorec. Trošku neobvyklá situace nastala u 

Studentova rozdělení (obr. 5.9), kde je možné použít všechny tři vzorce, ale jelikož se 

Studentovo rozdělení, při počtu dat jdoucích do nekonečna, blíží k normálnímu, tak bych se 

více naklonil k možnosti využívat více 1. vzorec. 

  

5.4.2 Volba optimálního vzorce při daném počtu dat  

Při této volbě optimálního vzorce jsem si zpracoval tabulku 5.7, ve které jsem zpracoval počet 

optimálních vzorců při daných počtech dat, včetně součtů těchto vzorců u všech dat. 

 

Tab. 5.7 Sumarizace optimálního vzorce při daných počtech dat 

Vzorce 
Počet dat 

Suma 
40 100 1000 

vzorec 1 

a,n>100          )log(10 nk   

b, 40>n 100   nk  2   

c, n 40     )ln(4426,11 nk   

4 0 4 8 

vzorec 2 hVk   1 1 0 2 

vzorec 3 
3

1

49,3






n

V
k



 
0 4 1 5 
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Tabulkově zpracovaná data toho moc neřeknou, a tak jsem tyto údaje zhotovil i v grafické 

podobě a vyhodnotil pomocí prstencových grafů.  

Na obr. 5.12 vidíme, že při nízkých počtech dat je ideální pro výpočet šířky třídy volit 1. 

vzorec, který mi vyšel u 4 různých rozdělení z 5. U tohoto počtu dat se zdá být nejhorší 3. 

vzorec, který se nehodí ani na jedno rozdělení. 

Na obr. 5.13 je podobná situace, s tím rozdílem, že je zrcadlově převrácená. Zde z 80% 

převažuje vzorec č. 3. Naopak 1. vzorec, při počtu dat n=100, nemá zde zastoupení.  

Na třetím obr. 5.14 je při počtu dat n=1000 výhodné používat 1. vzorec. 

Již z tabulky 5.15 je viditelná převaha vzorce 1, který je ideální volit v 53 % případů. Při 

rozhodování o volbě vzorce bych si nevybral vzorec 2 (obr. 5.15). 

 

 

               

       Obr. 5.12 Optimální vzorec při 40 datech      Obr. 5.13 Optimální vzorec při 100 datech 

 

 

                              

    Obr. 5.14 Optimální vzorec při 1000 datech                        Obr. 5.15 Sumarizace vzorců pro všechny n 
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Závěr 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo pojednat o tématu optimalizace konstrukce 

histogramu na základě analýzy dat a zaměřit se na problematiku „význam histogramů 

v analýze dat a řízení jakosti“ a především na konstrukci histogramů s definováním slabých 

míst, která jsou zásadním problémem v konstrukci. 

Přínosem této práce je popsání několika způsobů výpočtů šířky třídy a jejich srovnání na 

vygenerovaných datech.  

Při konstrukci histogramů dosahuje nejlepších výsledků Sturgesův vzorec. Samozřejmě, že v 

praxi je nutné při volbě vzorců přihlížet k rozsahu dat, která máme k dispozici. 

Histogramy jsou v praxi velice rozsáhlé, proto se člověk může s touto problematikou setkat. 

 

Všechny výpočty byly provedeny v programu Microsoft Excel 2007. Data pro zobrazení 

histogramu jsem vygeneroval z programu Statgraphics.  
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