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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá aplikací jednoduchých statistických a grafických metod, 

v chemických laboratořích, které používáme pro srovnání předem získaných dat, dvou metod 

nezbytných pro zjišťování amoniakálního dusíku v průmyslových vodách a to metody 

destilační a spektrofotometrické. 

V úvodu je definován úkol celé bakalářské práce i její význam.  

Jako hlavní část je zde čtvrtá kapitola, ve které jsou použity některé jednoduché statistické a 

grafické metody, jejichž výpočty nám slouží pro stanovení normality dat, významnosti rozdílu 

mezi dvěma výběrovými průměry a stanovení odlehlých hodnot. 

V závěru práce jsou uvedeny výsledky a shrnutí použitých statistických a grafických metod a 

je proveden rozbor souvislostí a odlišností mezi daty získanými destilační a 

spektrofotometrickou metodou. 
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Amoniakální dusík, destilační metoda, spektrofotometrická metoda, statistické metody, 

grafické metody, statistické testy, testování hypotéz. 

 

  



 

 

Abstract 

This Bachelor work deals with an applications of simples statistical and graphical methods to 

compare the data previously obtained the necessary two methods for detecting ammonia in 

industrial waters and methods of distillation and spectrophotometric in chemical laboratories. 

The aim and significance bachelors work is defined in the introduction. 

The main part of work is fourth chapter, in which there was used some simple statistical and 

graphical methods, calculations are used to determine the normality of data, significance 

differences between the two sampling averages and the determination of outliers. 

In The conclusion work are mentioned outcome and summary of the statistical and graphical 

methods and are analyzed context, the links and differences between data from distillation and 

spectrophotometric methods. 

 

Key words: 

Ammonia nitrogen, distillation method, spectrophotometric method, statistical methods, 

graphical methods, statistical tests, hypothesis testing. 

 

 

  



 

 

Seznam zkratek 

N-NH3    nedisociovaný amoniakální dusík 

N-NH4
+   disociovaný amoniakální dusík 

H2SO4    kyselina sírová  

NH3    amoniak  

KOH    hydroxid draselný 

ZS    základní soubor 

VS    výběrový soubor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Seznam symbolů 

X    koncentrace amoniaku a amonných iontů ve vzorku v mg/l 

c    hodnota odečtená ze spekrtofotometru 

V    objem vzorku v ml 

𝑓𝑖 𝑛     empirická frekvenční funkce 

𝐹𝑖 𝑛     empirická distribuční funkce 

𝑝 𝑥𝑖     pravděpodobnost  

H0    nulová hypotéza 

H1    alternativní hypotéza 

T    testovací kritérium 

K    kritická hodnota 

W    kritický obor  

V    obor přijetí 

p    pravděpodobnost chyby prvního druhu, hladina významnosti 

β    pravděpodobnost chyby druhého druhu 

x25    dolní kvartil 

x50    medián (druhý kvartil); častěji se značí 𝑥  

x75    horní kvartil 

xp    p – procentní kvartil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Obsah 

1 Úvod - cíl a význam bakalářské práce ............................................................................... 12 

2 Profil společnosti, historie a současnost ............................................................................. 13 

3 Teoretická část ..................................................................................................................... 14 

3.1 Význam amoniakálního dusíku ve vodách ................................................................................. 14 

3.2 Metody stanovení amoniakálního dusíku ve vodách .................................................................. 15 

3.2.1 Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem absorpční spektrofotometrií .... 15 

3.2.2 Odměrné neutralizační stanovení amoniakálního dusíku (destilační metoda) .................... 17 

3.3 Teoretické základy použitých statistických metod ..................................................................... 18 

3.3.1 Číselné charakteristiky ........................................................................................................ 18 

3.3.2 Statistické testy .................................................................................................................... 19 

3.3.2.1 Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro-Wilkův test) ČSN 010225 ............... 21 

3.3.2.2 Test významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry (dvouvýběrový t-test) .................. 22 

3.3.2.3 Test významnosti rozdílu mezi dvěma rozptyly (F - test) ........................................................... 23 

3.3.2.4 Grubbsův test odlehlých hodnot (dle ČSN 010222) .................................................................... 24 

3.3.2.5 Znaménkové testy nezávislosti dat .............................................................................................. 25 

3.3.3 Kvantilové charakteristiky (viz ČSN ISO 8595) ................................................................. 27 

3.3.4 Box–Plot (Krabicový graf) .................................................................................................. 29 

4 Experimentální část ............................................................................................................. 31 

4.1 Výpočet číselných charakteristik pro data získaná pomocí destilační metody ........................... 31 

4.2 Výpočet číselných charakteristik pro data získaná pomocí spektrofotometrické metody .......... 32 

4.3 Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro-Wilkův test) ČSN 010225, pro data 

získaná destilační metodou ............................................................................................................... 33 

4.4 Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro-Wilkův test) ČSN 010225, pro data 

získaná metodou spektrofotometrickou ............................................................................................ 35 

4.5 Test významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry (dvouvýběrový t-test), výpočet 

pomocí MS Excel a programu Stathgraphic ..................................................................................... 36 

4.6 Grubbsův test odlehlých hodnot (dle ČSN 010222) ................................................................... 39 

4.6.1 Grubbsův test odlehlých hodnot pro data získaná destilační metodou ................................ 39 

4.6.2 Grubbsův test odlehlých hodnot pro data získaná spektrofotometrickou metodou ............. 40 

4.7 Znaménkový test nezávislosti dat pro data získaná destilační metodou ..................................... 41 

    4.8 Znaménkový test nezávislosti pro data získaná spektrofotometrickou metodou ........................ 42 

4.9 BOX-PLOT (krabicový graf) pro data získaná destilační metodou............................................ 43 

4.10 BOX-PLOT (krabicový graf) pro data získaná spektrofotometrickou metodou ...................... 45 

5 Závěr ..................................................................................................................................... 49 

6 Seznam použité literatury a zdrojů .................................................................................... 51 

7 Seznam příloh ...................................................................................................................... 53 

 



Aplikace statistických metod při stanovení obsahu amoniaku ve vodě  12 

1 Úvod - cíl a význam bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je srovnání dvou souborů dat získaných uplatněním dvou 

rozdílných metod měření.  

Výsledná data jsou použita již z předchozího zkoumání a jsou nedílnou součástí závěrečné 

zprávy vytvořené v rámci mé oborové praxe v chemických laboratořích průmyslového 

podniku OKK Koksovny, a. s., provozu Jan Šverma. Podstatou projektu byla analýza 

odebraných vzorků odpadní vody z různých technologických úseků, pomocí aplikace dvou 

rozdílných metod měření, za účelem stanovení množství amoniakálního dusíku 

v průmyslových vodách. Při rozboru bylo užito metody spektrofotometrické a metoda 

destilační, které jsou v současné době nejběžnějšími metodami uplatněnými při určování 

výsledků tohoto měření. 

V této práci jsou na pořízená data aplikovány jednoduché statistické numerické a grafické 

metody, pomocí nichž jsou získány potřebné informace o sledovaných metodách, které jsou 

dále zpracovány a vyhodnoceny. Statistickými metodami je zjišťováno do jaké míry se 

soubory dat od sebe navzájem odlišují.  
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2 Profil společnosti, historie a současnost 

Výstavba dnešní Koksovny Jan Šverma začala roku 1890 v Mariánských Horách pod jménem 

Koksovna Ignát a dostavena byla v roce 1892. Nacházela se v blízkosti hloubené jámy 

budoucího dolu Ignát. Byla vybudována jako integrální součást dolu a ve své době byla 

největší v celém revíru.  

Roku 1918 se stala samostatným podnikem a vyráběla především koks používaný jako topivo 

a redukční činidlo pro vysoké pece. Ten byl kromě vnitrostátního použití exportován také do 

Maďarska, Švýcarska, Německa, Rakouska a Polska. Vedlejším produktem byl koksárenský 

plyn, který využívaly dusíkárny, elektrárna a Vítkovické železárny. Dalšími produkty byl 

benzol, dehet a síran amonný. 

Po složitém vývoji se stala roku 1952 součástí Ostravsko Karvinských Koksoven, n. p., 

s nimiž sdílela všechny další proměny.  

Základní činnost Koksovny Jan Šverma je výroba koksu z kvalitního koksovatelného uhlí, 

které je získáváno nejen z ostravsko-karvinského revíru, ale také z jiných částí Evropy a 

světa. Hlavním výrobním programem je produkce koksu, suroviny nezbytné nejen pro výrobu 

železa, ale i pro celou řadu dalších odvětví.   

V oboru výroby koksu patří k evropské špičce. Kromě nejrůznějších druhů koksu, vyráběných 

pro klientelu na domácím i zahraničním trhu, produkují koksovny nezanedbatelné množství 

koksárenského plynu, dehet, benzol, síran amonný a elementární síru.  

V rozmezí let 1992 – 1997 proběhla modernizace a ekologizace provozu Koksovny Jan 

Šverma, v rámci níž byla realizována řada ekologických staveb a ekologických opatření 

například odprášení koksové strany při vytlačování koksu, hermetizace postupu plnění uhelné 

vsázky do komor, hermetizace chemických provozů, odsíření koksárenského plynu, které 

minimalizuje obsah čpavku a sulfanu v koksárenském plynu a především vybudování 

akumulačních a retenčních nádrží včetně potrubí k odvádění odpadních fenolčpavkových vod 

do Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava. Tyto fenolčpavkové vody jsou kontrolovány 

v chemických laboratořích Koksovny Jan Šverma, aby nedocházelo k překročení stanovených 

limitů. 

Chemické laboratoře kontrolují nejen vody, které produkuje Koksovna Jan Šverma, ale také 

vody, které produkují ostatní podniky. 

Koksovna Jan Šverma měla do roku 2010 v provozu pouze jednu koksárenskou baterii se 72 

komorami, z nichž každá disponovala kapacitou 11,3 tun koksu. Roční produkce Koksovny 

tak byla přibližně 400 - 420 tis. tun koksu [8]. 
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3 Teoretická část 

Teoretická část této bakalářské práce stručně vysvětluje principy a význam stanovení 

amoniakálního dusíku v průmyslových vodách, které dále postupují do Ústřední čistírny 

odpadních vod. Jako součást je zde popis metod stanovení amoniakálního dusíku ve vodách, 

který vychází z českých norem ČSN, jejichž platnost byla zrušena bez náhrady, ale pro 

rychlost i přístrojovou nenáročnost těchto metod jsou využívány i nadále. Jako další zde 

nalezneme popis statistických numerických a grafických metod, které byly použity pro 

zpracování předem zjištěných dat.  

3.1 Význam amoniakálního dusíku ve vodách 

Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Patří mezi zvláštní ukazatele 

chemického složení povrchových vod, podle nichž se řadí povrchové vody do tříd čistoty. 

Rovněž při vypouštění odpadních vod do povrchových patří obsah amoniakálního dusíku 

k závazným ukazatelům. U pitné vody je obsah amoniakálního dusíku zahrnut mezi ukazatele, 

kde slouží jako indikátor znečištění podzemních vod živočišnými odpady (pokud je ovšem 

prokazatelně vyloučen původ anorganický, popř. vznik rozkladem látek rostlinného původu). 

Obsah amoniakálního dusíku je sledován v surové splaškové vodě, ve většině průmyslových 

odpadních vod a při kontrole provozu i účinnosti biologických čistíren odpadních vod. Obsah 

amoniaku je nedílnou součástí dusíkové bilance přírodních i odpadních vod. Stanovení 

amoniakálního dusíku je nejběžnějším prováděním stanovení vody a to ve všech typech vod. 

Poměr disociovaného iontu 𝑁𝐻4
+ a nedisociovaného iontu NH3 (ve skutečnosti hydrátu 

amoniaku NH3 ∙ H2O) závisí na hodnotě pH. Při teplotě 20 °C se vyskytuje při pH = 7 a 

nižším pouze ion 𝑁𝐻4
+, při pH vyšším než 10,5 převyšuje nedisociovaný hydrát. Zhruba při 

pH 9,3 je poměr disociovaného a nedisociovaného amoniaku 1:1. 

Koncentrace amoniakálního dusíku ve vodě se vyjadřuje hmotnostní koncentrací v mg.l
-1

 jako 

𝑁𝐻4
+ nebo NH3, případně 𝑁 − 𝑁𝐻4

+, 𝑁 − 𝑁𝐻3. Vzhledem k tomu, že používanými 

analytickými postupy se nerozliší obsah disociovaného a nedisociovaného amoniaku ve vodě 

(stanoví se vždy součet obou forem), je optimální vyjadřovat obsah celkového amoniakálního 

dusíku ve vodě jako N (amoniakální N), a to v mg.l
-1

 nebo v mmol.l
-1

. 

Pro přímé stanovení amoniakálního dusíku ve vodách můžeme použít např. absorpční 

spektrofotometrickou metodu s Nesslerovým činidlem. Avšak nevýhodou této metody je 

práce s jedem (rtuťnatou solí) a méně výhodná žlutá barva reakčního produktu stanovení. 

Výhodou pak je pracovní i časová nenáročnost této metody. 
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Kromě spektrofotometrické metody pro stanovení amoniakálního dusíku ve vodách se 

začínají využívat iontově selektivní elektrody, vhodné však spíše pro čisté přírodní vody. Při 

větší koncentraci amoniakálního dusíku ve vodě se používá klasické neutralizační odměrné 

stanovení. Toto stanovení vždy vyžaduje separaci NH3 ze vzorku. K této separaci využíváme 

destilaci [3].  

 

3.2 Metody stanovení amoniakálního dusíku ve vodách 

Pro stanovení amoniakálního dusíku v průmyslových vodách tedy využíváme dvě základní 

metody, a to stanovení pomocí Nesslerova činidla tzv. absorpční spektrofotometrii a odměrné 

neutralizační stanovení amoniakálního dusíku (destilační metoda) [3]. 

 

3.2.1 Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem absorpční 

spektrofotometrií 

Princip této metody je založen na reakci amoniaku a hydroxidu alkalických kovů 

s tetrajodortuťnatanem sodným nebo draselným za vzniku jodidu tzv. Millonovy báze 

(oxidimerkuriaminjodidu) (3.1): 

 

2 𝐻𝑔𝐼4 2− + 𝑁𝐻3 + 3𝑂𝐻− ⇌  𝐻𝑔2𝑁 𝐼. 𝐻2𝑂 + 7𝐼− + 2𝐻2𝑂  (3.1) 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Jodid Millonovy báze 

 

Jodidu Millonovy báze, který vzniká, odpovídá strukturní vzorec na obrázku č. 1. Rtuť 

vstupuje jako substituent vodíku v molekule jodidu amonného.  

Uvedený jodid je málo rozpustná žlutohnědá sloučenina, která při podmínkách stanovení a při 

malých koncentracích amoniaku vytváří žlutohnědé koloidní roztoky, jejichž barevnou 

intenzitu lze stanovovat spektrofotometricky [3]. 

 

 

Hg H 

O N 

Hg H 

I 
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Použití: 

Tato metoda je vhodná pro stanovení amoniaku a amonných iontů ve všech typech vod, při 

koncentraci amoniakálního dusíku větší než 0,05 mg/l. Bez ředění lze stanovit obsah 

amoniakálního dusíku do 3 mg/l.  

 
Rušivé vlivy: 

Stanovení amoniakálního dusíku ruší aminy, chloraminy, aceton, aldehydy a alkoholy, dále 

všechny organické látky, které se barví Nesslerovým činidlem. V jejich přítomnosti je nutno 

NH3 ze vzorku vydestilovat a spektrofotometrické stanovení provádět v destilátu. Jako další 

mohou stanovení amoniakálního dusíku rušit vápník, hořčík a železo. Tyto látky odstraníme 

přídavkem Seignettovy soli. 

Větší obsah železa, sulfidy a zákal odstraníme čiřením. Ke 100 ml neutrálního vzorku 

přidáme 1 ml roztoku síranu zinečnatého, přimícháme, přidáme 1 ml 4% NaOH a znovu 

promícháme. Vzniklou sraženinu odstraníme odstředěním nebo filtrací skleněným filtrem. 

 

Postup zkoušky při stanovení amoniakálního dusíku spektrofotometricky: 

Do 50 ml vzorku se přidá několik kapek Seignettovy soli (vinan draselno-sodný) a směs 

důkladně promícháme. Dále přidáme 1 ml Nesslerova činidla a směs opět řádně promícháme 

a necháme ustát 10 minut.  Poté se vzorek měří na 10 minut zahřátém přístroji – spekolu 

(spektrofotometru) – při vlnové délce 𝜆 =425 nm a v 5 ml kyvetách proti slepému pokusu.  

 

Postup slepého pokusu: 

Do 50 ml odměrné baňky se přidá 50 ml destilované vody bez amoniaku, poté se přidá 

několik kapek Seignettovy soli a 1 ml Nesslerova činidla, stejně jak do zkoumaného vzorku. 

Nakonec měříme na spekolu (spektrofotometru) [3]. 

 

Výpočet: 

Hmotnostní koncentraci amoniakálního dusíku můžeme určit z kalibrační křivky 

s přihlédnutím na případné ředění vzorku nebo pomocí vzorce: 

 

𝑋 =
c∙50

V
  (3.2) 

 

kde   X…… koncentrace amoniaku a amonných iontů ve vzorku v mg/l 

 c……. hodnota odečtená ze spektrofotometru 

 V…….objem vzorku v ml 
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3.2.2 Odměrné neutralizační stanovení amoniakálního dusíku (destilační 

metoda) 

Amoniakální dusík se získává destilací ze vzorku, jehož pH je předem upraveno na hodnotu 

7,4, jako plynný NH3 a jímá se do kyseliny sírové (3.3). Spotřebované množství kyseliny 

sírové k neutralizaci předestilovaného amoniaku (NH3) se stanoví zpětnou titrací odměrným 

roztokem hydroxidu draselného (KOH) stejné molarity na methylovou červeň nebo na 

Taschirův směsný indikátor (3.4) [3]. 

 

Při jímání NH3 do kyseliny sírové probíhá reakce: 

 

𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑆𝑂4 ⇄ 𝑁𝐻4𝐻𝑆𝑂4        (3.3) 

 

při titraci se stanovuje nezreagovaná kyselina sírová v předloze 

 

𝐻2𝑆𝑂4 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 ⇄ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2 𝐻2𝑂      (3.4) 

 

Použití: 

Toto odměrné neutralizační stanovení je vhodné pro stanovení amoniakálního dusíku ve všech 

typech vod, jejichž koncentrace N-NH3 je větší než 10 mg/l
-1

. Pro menší koncentrace 

amoniakálního dusíku je vhodné použít spektrofotometrickou metodu. 

 
Rušivé vlivy: 

Stanovení amoniakálního dusíku může narušit chlor, který se před destilací může odstranit 

thiosíranem sodným. Dále stanovení může narušit vápník a těkavé organické sloučeniny. 

 

Postup při destilaci: 

Do 500 ml destilační baňky se odměří objem vzorku (10 nebo 100 ml) a zředí se destilovanou 

vodou asi na objem 350 ml. Do předlohy, kterou je titrační baňka o objemu 250 ml, se odměří 

25 ml odměrného roztoku kyseliny sírové o koncentraci c(H2SO4) = 0,01 mol.l
-1

 nebo 0,05 

mol.l
-1

 a to dle očekávaného množství N v destilátu. Obsah kyseliny v předloze se upraví tak, 

aby ústí chladiče dosahovalo pod hladinu. Do destilační baňky se přidá 20 ml 40% NaOH 

nebo 50% KOH. Do předlohy oddestilujeme asi 200 ml destilátu, potom se destilace ukončí. 

Do předlohy s kyselinou sírovou se přidají dvě kapky methylové červeně a titruje se roztokem 

hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH) = 0,1 mol.l
-1

 nebo c(NaOH) = 0,02 mol.l
-1

, až se 

růžová barva indikátoru změní na žlutou [3]. 

 



Aplikace statistických metod při stanovení obsahu amoniaku ve vodě  18 

Výpočet: 

 

𝑐 𝑁 =
 𝑉𝑠−𝑉𝑐 ∙𝑓𝑡 ∙𝑐 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∙103

𝑉0
        (3.5) 

 

kde 

𝑐(𝑁)       Koncentrace látkového množství amoniakálního dusíku ve vzorku [m.mol.l
-1

] 

𝑉𝑠       Spotřeba odměrného množství roztoku hydroxidu sodného při titraci slepého      

      stanovení [ml] 

𝑉𝑐        Spotřeba odměrného množství roztoku hydroxidu sodného při titraci destilátu      

      vzorku [ml] 

𝑉0       Objem vzorku pro destilaci [ml] 

𝑐(𝑁𝑎𝑂𝐻)  Koncentrace látkového množství odměrného roztoku hydroxide sodného [mol.l
-1

] 

𝑓𝑡        Titrační přepočítávací faktor [3] 

 
 

3.3 Teoretické základy použitých statistických metod 

V rámci již zjištěných dat pro stanovení amoniaku ve vodách se budeme snažit porovnat 

spektrofotometrickou a destilační metodu za pomocí využití statistických numerických a 

grafických metod. 

3.3.1 Číselné charakteristiky 

Statistický soubor lze popsat v zásadě dvěma způsoby: 

1) pomocí funkcí 

2) pomocí čísel 

 

Jako funkce se užívá empirické frekvenční funkce 𝑓𝑖 𝑛  resp. Empirické distribuční funkce 

𝐹𝑖 𝑛 . Číselné charakteristiky jsou numerickým vyjádřením nejzákladnějších vlastností 

frekvenční funkce. Podle toho, které vlastnosti frekvenční funkce popisují, je lze rozdělit na: 

 charakteristiky polohy 

 charakteristiky variability 

 charakteristiky asymetrie 

 charakteristiky špičatosti 
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Dále je možné je rozdělit také podle způsobu konstrukce na charakteristiky: 

 momentové 

 kvantilové 

 ostatní 

Ve statistice jsou číselné charakteristiky definovány podobně jako charakteristiky diskrétních 

náhodných veličin s tím rozdílem, že pravděpodobnosti 𝑝 𝑥𝑖  nahradíme relativními 

četnostmi 𝑓𝑖 𝑛 . Takovéto charakteristiky nazýváme empirickými číselnými charakteristikami. 

Jelikož je mezi číselnými charakteristikami počítanými ze  ZS a z VS zásadní kvalitativní 

rozdíl, je potřeba odlišit i jejich symboliku. Zatímco základní charakteristiky (počítané 

v celém ZS) jsou konstanty, výběrové charakteristiky jsou náhodné veličiny. Budou-li např. 2 

osoby zpracovávat celý ZS, získají stejné střední hodnoty, disperze apod. Jestliže však 

provedou náhodný výběr ze ZS, získají různé údaje a tudíž i různé střední hodnoty a disperze. 

Výběrové charakteristiky jsou tedy proměnlivé a to díky náhodnému výběru – náhodné 

proměnné [1]. 

 

Tab. 1 Značení číselných charakteristik 

 Střední hodnota Disperze Koeficient korelace 

Základní charakteristika 𝜇 𝜎2 𝜌 

Výběrová charakteristika 𝑋  𝑆2 R 

Realizace výběr. charakter. = 

empirické charakteristiky 
𝑥  𝑠2 r 

 

Základní charakteristiky jsou značeny malými řeckými písmeny, zatímco výběrové 

charakteristiky jsou značeny velkými latinskými písmeny (s výjimkou 𝑥 , které se tradičně 

značí takto). Realizaci těchto náhodných veličin pak značíme malými latinskými písmeny. 

Podobně značíme např. i momentové charakteristiky [1]. 

3.3.2 Statistické testy 

Jako statistickou hypotézu chápeme určitý předpoklad nebo pravidlo o rozdělení jedné nebo 

více náhodných veličin, které na základě zjištěných výsledků, objektivně předepisují 

rozhodnutí, má-li být ověřovaná hypotéza zamítnuta či nikoliv. 

Tento předpoklad nazýváme nulovou hypotézou a značíme H0. Ověřování platnosti H0 se 

nazývá testování nulové hypotézy. 
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Pro případ, jestliže H0 neplatí, je potřeba ještě uvést, s jakou jinou alternativou než H0 

počítáme. Tato možnost je nazývána alternativní hypotézou a značí se H1. Obecně H1 nemusí 

být negací H0. 

Principem testování je sestrojení tzv. testovacího kritéria T, které je z hlediska teorie 

pravděpodobnosti náhodná veličina. T se sestrojí tak, aby měla některé z tabelových rozdělení 

a to právě tehdy, když platí H0. Vypočítané T chápeme jako realizaci této náhodné veličiny. T 

se porovná s kritickou hodnotou [1], [5], [7], [14]. 

 

Obecný postup testování: 

1) Nejdříve formulujeme nulovou hypotézu H0 a alternativní hypotézu H1 

2) Vypočítáme testovací kritérium T 

3) Nalezneme kritickou hodnotu K pro hladinu významnosti p 

4) Porovnáme K a T, ponecháme nebo zamítneme hypotézu H0 

 

Kritická hodnota K rozděluje obor hodnot náhodné veličiny T na dvě části: 

a) Kritický obor W 

b) Obor přijetí V 

 

Je-li T > K neboli T ∈ W, H0 se zamítá. 

Je-li T < K neboli T ∈ V, H0 se nezamítá [1], [2], [4], [7]. 

 

Při testování se můžeme dopustit těchto chyb: 

1. Zamítáme hypotézu, která platí, tzn. chyba prvního druhu. Pravděpodobnost chyby prvního 

druhu se značí p (hladina významnosti) a její smysl je vyjádřen zápisem: 

 

𝑝 = 𝑃 𝑇 ∈  𝑊 𝐻0          (3.6) 

 

2. Přijímáme hypotézu, která neplatí, tzn. chyba druhého druhu. Pravděpodobnost chyby 

druhého druhu se značí β a její smysl je vyjádřen zápisem [1], [9], [14], [15]: 

 

𝛽 = 𝑃 𝑇 ∈  𝑉 𝐻1          (3.7) 
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3.3.2.1 Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro-Wilkův test) ČSN 

010225 

Jak je známo, žádná data v reálném světě nevykazují normální rozdělení, pouze se mu více či 

méně blíží. Úkolem testů normality je tedy zjistit, jak moc se rozdělení zkoumaného souboru 

blíží normálnímu rozdělení.  

Normální rozdělení dat v souboru je vyžadováno v mnoha statistických testech či metodách a 

v našem případě jde o dvouvýběrový t-test. Nebude-li požadavek na normalitu dat splněn, 

použití tohoto testu není zcela správné. Pro ověření normality dat v souboru použijeme test 

shody empirického rozdělení s teoretickým tzv. Shapiro-Wilkův test. 

Nulová hypotéza zde znamená, že data mají normální rozdělení. Pokud platí, že W je menší 

než kvantil W
* 
hypotéza o normalitě souboru dat se zamítá [11], [12], [13]. 

 

Testujeme hypotézu 

 H0: Soubor má normální rozdělení 

proti alternativě 

 H1: Soubor nemá normální rozdělení 

 
Výpočet testovacího kritéria:  

 

𝑊 =
𝑏2

𝜑2
          (3.8) 

 

𝜑2 =  𝑥𝑖
2 −𝑛

𝑖 = 1
  𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  

2

𝑛
       (3.9) 

 

𝑏2 =   𝑎 𝑛  −𝑗+ 1  𝑥 𝑛−𝑗+1 − 𝑥 𝑗   
𝑙
𝑗=1        (3.10) 

 

Kvantil W* se určí z tabulek [1]. 

 

Je-li W > W*, zamítáme hypotézu H0 a přijímáme hypotézu H1. 

 

Poznámka:  

1) Shapiro-Wilkův test je určen pro malé soubory 3 ≤ 𝑛 ≤ 50 

2) Potřebné tabulky [1]: a) pro výpočet testovacího kritéria 

    b) tabulka koeficientů 𝑎𝑛−𝑗+1 

    c) tabulky kvantilů W* 
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Tab. 2 Výpočet testovacího kritéria: 

i 

1 
𝑥 𝑖  

2 

𝑥 𝑖 
2  

3 

j 

4 
𝑎𝑛−𝑗+1 

5 

𝑥𝑛−𝑗 +1 − 𝑥𝑗  

6 

5*6 

7 

1 

2 

. 

. 

. 

𝑛 − 𝑙 + 1 
. 

. 

. 

𝑛 − 1 

𝑛 

𝑥1 

𝑥2 
. 

. 

. 

𝑥𝑛−𝑙+1 
. 

. 

. 

𝑥𝑛−1 

𝑥𝑛  

𝑥1
2 

𝑥2
2 
. 

. 

. 

𝑥𝑛−𝑙+1
2 

. 

. 

. 

𝑥𝑛−1
2 

𝑥𝑛
2 

 

 

 

 

 

l 

. 

. 

. 

2 

1 

 

 

 

 

 

𝑎𝑛−𝑙+1 
. 

. 

. 

𝑎𝑛−1 

𝑎𝑛  

 

 

 

 

 

𝑥𝑛−𝑙+1 − 𝑥𝑙  
. 

. 

. 

𝑥𝑛−1 − 𝑥2 

𝑥𝑛 − 𝑥1 

 

 
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

  𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 
    𝑎𝑛−𝑗 +1 𝑥𝑛−𝑗+1 − 𝑥𝑗  

𝑗 =1

 

1 = 𝑛 2  pro n sudé a 1 = (𝑛 − 1)/2 pro n liché 

Počínaje 4. Sloupcem se tabulka vyplňuje ze spodu nahoru [1]. 

 

3.3.2.2 Test významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry (dvouvýběrový t-

test) 

Dvouvýběrový t-test se používá k testování rozdílu mezi dvěma průměry. Data jsou ve dvou 

skupinách, o kterých předpokládáme, že pocházejí z normálního rozdělení. Tyto testy jsou 

často označovány jako testy dobré shody. 

Mějme tedy dva výběry o rozsahu n1 a n2 z rozdělení N 𝜇1, 𝜎1
2  a N  𝜇2, 𝜎2

2  a výběrové 

průměry 𝑋 1, 𝑋 2. Rozptyly 𝜎1
2 a 𝜎2

2 neznáme [1], [4], [16], [17], [15]. 

 

Testujeme hypotézu 

 H0: μ1 = μ2 

proti alternativě 

 H1: μ1≠ μ2 

Podle toho zda 𝝈𝟏
𝟐 = 𝝈𝟐

𝟐 nebo 𝝈𝟏
𝟐 ≠ 𝝈𝟐

𝟐, což ověříme F-testem, volíme testovací kritérium T. 

 

a) Je-li  𝝈𝟏
𝟐 = 𝝈𝟐

𝟐, pak testovací kritérium T je: 

 

𝑇 =
𝑋 1−𝑋 2

  𝑛1−1 ∙𝑆1
2+ 𝑛2−1 ∙𝑆2

2
∙  

𝑛1∙𝑛2∙ 𝑛1+𝑛2−2 

𝑛1+𝑛2
     (3.11) 
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kde 𝑋 1, 𝑋 2 jsou výběrové průměry 

 𝑆1
2, 𝑆2

2 výběrové rozptyly 

 𝑛1, 𝑛2 rozsahy 1. a 2. výběru 

 

Kritická hodnota 𝑡𝑛1+𝑛2−2 𝑝  se určí z tabulek Studentova rozdělení pro 𝑛1 + 𝑛2 − 2 stupně 

volnosti a hladinu významnosti p [1]. 

 

Je-li 𝑇 > 𝑡𝑛1+𝑛2−2 𝑝  zamítáme H0 a přijímáme H1. 

 

b) Je-li  𝝈𝟏
𝟐 ≠ 𝝈𝟐

𝟐, pak testovací kritérium T je: 

 

𝑇 =
𝑋 1−𝑋 2

 𝑉1+𝑉2
   (3.12) 

 

Kde 𝑉𝑖 =
𝑆𝑖

2

𝑛𝑖−1
; pro i = 1, 2 

 

Kritická hodnota K se vypočítá: 

 

𝐾 =
𝑉1∙𝑡𝑛1−1

 𝑝 +𝑉2 ∙𝑡𝑛2−1
 𝑝 

𝑉1+𝑉2
       (3.13) 

 

𝑡𝑛1−1 𝑝 , 𝑡𝑛2−1 𝑝  určíme z tabulek Studentova rozdělení pro n1 – 1 a n2 – 1 stupně volnosti 

a hladinu významnosti p [1]. 

Je-li K > T, zamítáme hypotézu H0 a přijímáme H1. 

 
 

Poznámka: 

Testovací kritéria (7), (8) a (9), stejně jako příslušné kritické hodnoty jsou použity z vět 

normálního rozdělení [1], [4]. 

 

3.3.2.3 Test významnosti rozdílu mezi dvěma rozptyly (F - test) 

F-test je obecně libovolný statistický test, kde má náhodná veličina podle nulové hypotézy F-

rozdělení (Fisher-Snedeckorovo), tedy rozdělení, které má mít podíl dvou náhodných veličin s 

distribucí chí-kvadrát (takové rozdělení má například výběrový rozptyl).  

Celkový F-test testuje nulovou hypotézu ve tvaru, 𝐻0: 𝛽1 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0. Testujeme tedy, zda 

hodnota vysvětlované proměnné závisí na lineární kombinaci vysvětlujících proměnných. 

Pokud bychom nulovou hypotézu nezamítli, znamenalo by to, že množina vysvětlujících 
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proměnných je zvolena zcela špatně a museli bychom najít jinou, lepší skladbu těchto 

proměnných. Je třeba poznamenat, že nezamítnutí nulové hypotézy je jev velmi ojedinělý. 

Nulovou hypotézu testujeme na dvou náhodně vybraných vzorcích. 

Mějme tedy dva náhodné výběry z rozdělení N 𝜇1, 𝜎1
2  a N  𝜇2, 𝜎2

2  o rozsahu n1 a n2 a 

výběrové rozptyly 𝑆1
2 a 𝑆2

2 [1], [4], [18].  

 

Testujeme hypotézu 

 H0: 𝜎1
2= 𝜎2

2
 

proti alternativě 

 H1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

Testovací kritérium:  

 

𝑇 =
𝑆1

2

𝑆2
2          (3.14) 

 

Sestavíme tak, aby větší z rozptylů 𝑆1
2 a 𝑆2

2  byl v čitateli. 

 

Příslušné rozptyly se vypočítají podle vztahu: 

 

𝑠2 =
  𝑥𝑖−𝑥  2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
         (3.15) 

 

Kritická hodnota: 

𝐹𝑛1−1,𝑛2−1 𝑝  

Určíme z tabulek Fischerova rozdělení pro n1 – 1 a n2 – 1 stupně volnosti a hladinu 

významnosti p. Obvykle se volí p = 0,05 [1]. 

 

Je-li T > 𝐹𝑛1−1,𝑛2−1 𝑝 , zamítáme hypotézu H0 a přijímáme hypotézu H1 [1], [14]. 

 

3.3.2.4 Grubbsův test odlehlých hodnot (dle ČSN 010222) 

V datových statistických souborech se velmi často vyskytují hodnoty, které vybočují z řady 

ostatních údajů. Protože odlehlé hodnoty mohou výrazně ovlivnit kvalitu výsledků 

příslušných statistických analýz, je třeba tyto vybočující hodnoty identifikovat a ze souboru 

vyloučit. 
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Testujeme hypotézu 

 H0: soubor neobsahuje odlehlé hodnoty 

proti alternativě 

 H1: soubor obsahuje odlehlé hodnoty 

 

Postup: 

1) Uspořádáme si soubor 

 

2) Vypočítáme: 𝑥  , 𝑠 

 

3) Vypočítáme testovací kritéria: 

 

𝑈𝑛 =
𝑥 𝑛 −𝑥 

𝑠
          (3.16) 

𝑈1 =
𝑥 −𝑥 1 

𝑠
          (3.17) 

 

4) V tabulkách nalezneme kritickou hodnotu h na zvolené hladině významnosti [1] 

 

5) Porovnáme h s U1, Un: 

Je-li Un ≥ h ⇒ x(n) je odlehlá hodnota a lze ji vyloučit ze souboru. 

Je-li U1 ≥ h ⇒ x(1) je odlehlá hodnota a lze ji vyloučit ze souboru. 

Je-li x(n) odlehlá hodnota, testujeme na odlehlost x(n - 1) 

Je-li x(1) odlehlá hodnota, testujeme na odlehlost x(2) 

Takto postupujeme, až nalezneme všechny odlehlé hodnoty [1], [13]. 

 

3.3.2.5 Znaménkové testy nezávislosti dat 

Znaménkový test je velmi jednoduchý test, kterým lze prověřovat, zda dva opačné jevy jsou 

stejně pravděpodobné (tj. p = 0,5, resp. 50%). Ověřuje se například, zda určitý zásah má 

vskutku objektivně prokazatelný efekt [19].  

 

I. Mějme soubor, jehož data jsou neuspořádaná a vedle sebe se nevyskytují dvě stejné 

hodnoty. 
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Testujeme hypotézu: 

 H0: data jsou nezávislá 

proti alternativě 

 H1: data jsou závislá 

 
a) Porovnáváme xi, xi + 1:  

je-li 𝑥𝑖 < 𝑥𝑖+1, bude na i-tém místě „+“ 

je-li 𝑥𝑖 > 𝑥𝑖+1, bude na i-tém místě „-“ 

 

b) Zjistíme: počet sérií s (sérií se rozumí stejná znaménka po sobě jdoucí) 

        nejdelší sérii d 

 

c) Musí platit: 𝑠 > 𝑠∗ 

  𝑑 < 𝑑∗, aby byla přijata hypotéza H0. 

 
Kde  

s* = 5 pro 𝑛 ≤ 26 

s* = 6 pro 26 < 𝑛 ≤ 153 

s* = 15 pro 153 < 𝑛 ≤ 1170 

 

𝑑∗ =
1

3 2𝑛 − 1 
− 1,96  16𝑛 − 29 /90 1/2 

 
II. Mějme neuspořádaný soubor, ve kterém se vyskytují vedle sebe dvě stejné hodnoty. 

Testujeme hypotézu 

 H0: data jsou nezávislá 

proti alternativě 

 H1: data jsou závislá 

 
a) Porovnáváme xi s x0,5. Je-li 𝑥𝑖 < 𝑥0,5, je na i-tém místě „-“, jinak „+“ 

 

b) Zjistíme počet sérií s, nejdelší sérii d 

 

c) Musí platit: 

𝑠 > 𝑠∗ , 𝑑 < 𝑑∗, aby byla přijata hypotéza H0 [1] 

kde 𝑑∗ = 3,3 ∙ log 𝑛 + 1  

 𝑠∗ = 0,5 ∙  𝑛 + 1 − 1,96 𝑛 − 1  
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3.3.3 Kvantilové charakteristiky (viz ČSN ISO 8595) 

Kvantily jsou hodnoty, které rozdělují uspořádaný soubor na určitý počet stejně obsazených 

částí. 

Nejpoužívanější kvantily jsou kvartily. Jedná se o hodnoty, které dělí soubor na čtyři části, 

z nichž každá obsahuje 25% jednotek. 

 

Kvartily jsou tři:        x25 = dolní kvartil 

   x50 = medián (druhý kvartil); častěji se značí 𝑥  

   x75 = horní kvartil 

obecně xp je p – procentní kvartil. 

 

Na rozdíl od teorie pravděpodobnosti se ve statistice p udává  i v procentech. Dále budeme 

užívat obojí značení, tedy např. 𝑥 = 𝑥0,5 = 𝑥50  

 

Kvantily nemusí být hodnotou daného souboru. Např. v souboru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

je medián průměr prostředních dvou hodnot: x50 = (5 + 6) / 2 = 5,5 

 
Při určování kvantilů rozlišujeme dva případy: 

a) soubor nerozdělený do tříd 

b) soubor rozdělený do tříd 

 

V obou případech nejprve určíme, kolikátá hodnota je hledaný kvantil, a to pomocí vzorce: 

 

𝑧𝑝 =  𝑛 ∙ 𝑝/100 + 0,5 (resp.𝑧𝑝 = 𝑛 ∙ 𝑝 + 0,5, není-li p v procentech)  (3.18) 

 

kde: zp – pořadí kvantilu xp 

n – rozsah souboru (v našem případě n = 18) 

 
 

Pak 𝑧25 =  18 ∙ 25/100 + 0,5 = 5 ⇒ pátá hodnota v uspořádaném souboru je x25 (první 

kvantil). Podobně 𝑧50 =  18 ∙ 50/100 + 0,5 = 9,5 ⇒ x50 je hodnota ležící mezi 9 a 10. 

x50 
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Odhadneme ji jako průměr těchto dvou hodnot: x50 = (9 +10) / 2 = 9,5. Tím je u 

neroztříděného souboru výpočet ukončen. 

 

U souboru rozděleného do tříd určíme pomocí zp interval, ve kterém se nachází hledaný 

kvantil a  xp pak vypočítáme podle vzorce: 

 

𝑥𝑝 =
𝑧𝑝−𝑛1

𝑛2
∙  + 𝑎         (3.19) 

kde n1 = kumulativní četnost prvků ležících před kvantilovým intervalem 

    n2 = četnost v intervalu, v němž leží hledaný kvartil 

h  = šířka intervalu        

a  = dolní hranice kvantilového intervalu 

 

Další často používané kvantily jsou: 

- decily x10, x20,….. x90 

- percentily x1, x2,…..x99 

 

Určování kvantilů podle vzorce (3.19) je rychlé, ale poměrně hrubé odhalování. Existují i jiné, 

přesnější metody, které jsou však pracnější a tedy vhodné zejména pro použití na počítači. 

 

Jednou z možností je vzorec: 

 

𝑥𝑝 =  𝑛 + 1 ∙  𝑝 −
𝑖

𝑛+1
 ∙  𝑥 𝑖+1 − 𝑥 𝑖  + 𝑥 𝑖      (3.20) 

 

Pro použití vzorce (3.20) je potřeba seřadit data podle velikosti a ke každému x(i) nalézt 

i/(n+1). 

Kvantily nejdůležitějších typů rozdělení jsou uváděny v tabulkách. Přesto při použití počítače 

je často výhodné použít přibližné vzorce pro výpočet kvantilů. Např. pro N (0, 1) lze určit up 

ze vzorce: 

 

𝑢𝑝 =
−9,4∙𝑙𝑛 

1

𝑝
−1 

 𝑙𝑛 
1

𝑝
−1  +14

         (3.21) 
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Protože tabulky normovaného normálního rozdělení jsou sestaveny od p = 0,5 (Hátle – Likeš, 

str. 443), je potřeba použít vztahu: 

 

𝑢𝑝 = −𝑢1−𝑝           (3.22) 

 

Pro rozdělení N (𝜇, 𝜎2) pak bude p kvantil: 

 

𝑥𝑝 = 𝜎 ∙ 𝑢𝑝 + 𝜇         (3.23) 

 

S použitím kvantilů se tvoří mnohé charakteristiky polohy, variability a asymetrie. Uvedeme 

dvě: 

 

tremean   𝑇 = 1/4 ∙  𝑥0,25 + 2 ∙ 𝑥0,50 + 𝑥0,75    (3.24) 

 

 

α – uřezaný průměr  𝑥  𝛼 =
 𝑥 𝑖 

𝑛−𝑔
𝑖=𝑔+1

𝑛−2∙ 𝑛∙𝛼 
, kde 𝑔 =  𝑛 ∙ 𝛼   (3.25) 

 
 𝑛 ∙ 𝛼  – značí celou část [1]   

3.3.4 Box–Plot (Krabicový graf) 

Krabicový graf je grafické znázornění zachycující nejnižší hodnotu xmin, první kvartil x25, 

medián 𝑥 , třetí kvartil x75 a nejvyšší hodnotu sledovaného znaku xmax. Někdy bývá označován 

jako Box-Plot nebo vousatá krabička. Umožňuje nám posoudit symetrii rozložení 

pravděpodobnosti v okolí kvantilů a u konců rozdělení, může informovat o existenci 

odlehlých či extrémních hodnot a určit medián M jako robustního odhadu plochy [1], [9], 

[15], [14]. 

 
 
Postup sestrojení: 

1) Výpočet kvantilů x25, x50, x75 

 

2) Výpočet délky obdélníku 

𝑅 = 𝑥75 − 𝑥25          (3.26) 

 

3) Určení konců vodorovných paprsků: 
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𝐴 = 𝑥25 − 1,5 ∙ 𝑅         (3.27) 

 

𝐵 = 𝑥25 + 1,5 ∙ 𝑅         (3.28) 

 

4) Konstrukce grafu se znázorněním mediánu 

 

5) Posouzení symetrie, identifikace odlehlých hodnot: hodnoty ležící před hodnotou A a 

hodnoty ležící za hodnotou B jsou odlehlé hodnoty [1], [6], [9], [15], [14] 

 

 

 

                                           BOX-PLOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 BOX-PLOT 

 

 

 

  

A B x0,25 x0,50 x0,75 
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4 Experimentální část 

V experimentální části zpracováváme data, získaná spektrofotometrickou a destilační 

metodou, pomocí statistických numerických a grafických metod. Aplikací těchto statistických 

a grafických metod zjišťujeme vlastnosti souborů naměřených hodnot, jako je normalita dat a 

jejich nezávislost. Dále je zjišťována případná existence odlehlých hodnot. 

 

4.1 Výpočet číselných charakteristik pro data získaná pomocí 

destilační metody 

 

Střední hodnota: 

𝑥 =
 𝑥𝑖𝑓𝑖

 𝑓𝑖
=

2734,02

18
= 151,89 

 

Rozptyl: 

𝑠2 =
  𝑥𝑖 − 𝑥  2𝑓𝑖

𝑛 − 1
= 327,10 

 

Směrodatná odchylka: 

𝑠 =  𝑠2 =  327,10 = 18,09 

 

Variační koeficient: 

𝑉𝑥 =
𝑠𝑥

𝑥 
=

18,09

151,89
= 0,12 

 

Výpočet kvartilů: 

𝑥0,25 =  19 ∙  0,25 −
5

19
 ∙  137,38 − 137,37 + 137,37 = 137,37 

𝑥0,5 =  19 ∙  0,5 −
10

19
 ∙  152,64 − 147,60 + 147,60 = 145,08 

𝑥0,75 =  19 ∙  0,75 −
14

19
 ∙  169,54 − 164,50 + 164,50 = 165,76 
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4.2 Výpočet číselných charakteristik pro data získaná pomocí 

spektrofotometrické metody 

 

Střední hodnota: 

𝑥 =
 𝑥𝑖𝑓𝑖

 𝑓𝑖
=

2836,70

18
= 346,34 

 

Rozptyl:   

𝑠2 =
  𝑥𝑖 − 𝑥  2𝑓𝑖

𝑛 − 1
= 504,11 

 

Směrodatná odchylka: 

𝑠 =  𝑠2 =  476,10 = 21,82 

 

Variační koeficient: 

𝑉𝑥 =
𝑠𝑥

𝑥 
=

21,82

157,59
= 0,14 

 

Výpočet kvartilů: 

𝑥0,25 =  19 ∙  0,25 −
5

19
 ∙  152,00 − 151,50 + 151,50 = 151,38 

𝑥0,5 =  19 ∙  0,5 −
10

19
 ∙  166,50 − 160,00 + 160,00 = 156,75 

𝑥0,75 =  19 ∙  0,75 −
14

19
 ∙  179,90 − 175,80 + 175,80 = 176,83 
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4.3 Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro-Wilkův 

test) ČSN 010225, pro data získaná destilační metodou 
 
1) Test normality dat získaných destilační metodou 

a) Testování hypotézy: 

H0: Soubor má normální rozdělení 

H1: Soubor nemá normální rozdělení 

 

b) Výpočet testovacího kritéria:  

Tab. 3 Výpočet testovacího kritéria pro data získaná destilační metodou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑏2 =   𝑎 𝑛  −𝑗+ 1  𝑥 𝑛−𝑗+1 − 𝑥 𝑗   
𝑙
𝑗=1  

2
= 74,91240922 = 5611,869052  

𝜑2 =  𝑥𝑖
2 −

𝑛

𝑖  = 1

  𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  2

𝑛
= 421158,75 −

 2734,02 2

18
= 5887,85 

i x(i) x(i)
2
 j an-j+1 xn-j+1 - xj 5*6 

1 123,81 15328,92         

2 130,59 17053,75         

3 132,29 17500,64         

4 135,68 18409,06         

5 137,37 18870,52         

6 137,38 18873,26         

7 144,16 20782,11         

8 145,86 21275,14         

9 145,86 21275,14         

10 147,60 21785,76 9 0,0163 1,74 0,028362 

11 152,64 23298,97 8 0,0496 6,78 0,336288 

12 159,70 25504,09 7 0,0837 15,54 1,300698 

13 162,82 26510,35 6 0,1197 25,44 3,045168 

14 164,50 27060,25 5 0,1587 27,13 4,305531 

15 169,54 28743,81 4 0,2027 33,86 6,863422 

16 171,23 29319,71 3 0,2553 38,94 9,941382 

17 184,80 34151,04 2 0,3253 54,21 17,634513 

18 188,19 35416,23 1 0,4886 64,38 31,4570452 

∑ 2734,02 421158,75       74,9124092 
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𝑊 =
𝑏2

𝜑2
=

5611,869052

5887,85
= 0,95313 

 

c) Kvantil W* se určí z tabulek: 

W* = 0,897 

 

d) W > W* ⇒ platí H0 

 

Závěr: Soubor dat získaných destilační metodou má normální rozdělení. 

 

2) Test normality dat získaných destilační metodou, výpočet pomocí programu Statgraphics 

plus 

 

Tests for Normality for Col_1 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,952948 

P-Value = 0,472095 
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4.4 Test shody empirického rozdělení s teoretickým (Shapiro-Wilkův 

test) ČSN 010225, pro data získaná metodou spektrofotometrickou 
 
1) Test normality dat získaných spektrofotometrickou metodou 

 

a) Testování hypotézy: 

H0: Soubor má normální rozdělení 

H1: Soubor nemá normální rozdělení 

 

b) Výpočet testovacího kritéria:  

Tab. 4 Výpočet testovacího kritéria pro data získaná spektrofotometrickou metodou 

i x(i) x(i)
2
 j an-j+1 xn-j+1 - xj 5*6 

1 110,60 12232,36         

2 120,00 14400,00         

3 130,20 16952,04         

4 131,50 17292,25         

5 151,50 22952,25         

6 152,00 23104,00         

7 153,70 23623,69         

8 155,10 24056,01         

9 156,30 24429,69         

10 160,00 25600,00 9 0,0163 3,70 0,06031 

11 166,50 27722,25 8 0,0496 11,40 0,56544 

12 169,20 28628,64 7 0,0837 15,50 1,29735 

13 170,80 29172,64 6 0,1197 18,80 2,25036 

14 175,80 30905,64 5 0,1587 24,30 3,85641 

15 179,90 32364,01 4 0,2027 48,40 9,81068 

16 182,40 33269,76 3 0,2553 52,20 13,32666 

17 182,60 33342,76 2 0,3253 62,60 20,36378 

18 188,60 35569,96 1 0,4886 78,00 38,1108 

∑ 2836,70 455617,95       89,64179 

 

𝑏2 =   𝑎 𝑛  −𝑗+ 1  𝑥 𝑛−𝑗+1 − 𝑥 𝑗   
𝑙
𝑗=1  

2
= 89,641792 = 8035,650514  

𝜑2 =  𝑥𝑖
2 −

𝑛

𝑖  = 1

  𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  2

𝑛
= 455617,95 −

 2836,70 2

18
= 8569789444 
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𝑊 =
𝑏2

𝜑2
=

8035,650514

856978444
= 0,9377 

 

c) Kvantil W* se určí z tabulek: 

W* = 0,897 

 

d) W > W* ⇒ platí H0 

 

Závěr: Soubor dat získaných spektrofotometrickou metodou má normální rozdělení. 

 

2)Test normality dat získaných spektrofotometrickou metodou, výpočet pomocí programu 

Statgraphics plus 

 

Tests for Normality for Col_2 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,937449 

P-Value = 0,266459 

 

4.5 Test významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry 

(dvouvýběrový t-test), výpočet pomocí programu MS Excel Stathgraphic plus 

 

1) Test významnosti rozdílu mezi dvěma rozptyly (F-test) 

 
a) Testování hypotézy: 

 H0: 𝜎1
2= 𝜎2

2
 

 H1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

 

b) Výpočet testovacího kritéria:  

𝑇 =
𝑆1

2

𝑆2
2 =

504,11

346,34
= 1,45554       

Sestavíme tak, aby větší z rozptylů 𝑆1
2 a 𝑆2

2  byl v čitateli. 

 

c) Určení kritické hodnoty: 

𝐹17,17 0,05 = 2,2695 

Je-li T < 𝐹17,17 0,05 , přijímáme hypotézu H0, tedy 𝜎1
2 = 𝜎2

2. 
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2) Dvouvýběrový F-test pro rozptyl vygenerovaný MS Excelem 

Tab. 5 Dvouvýběrový F-test pro rozptyl vygenerovaný MS Excelem 

  Soubor 1 Soubor 2 

Střední hodnota 151,8901111 157,5944444 

Rozptyl 346,3439296 504,1052614 

Pozorování 18 18 

Rozdíl 17 17 

F 0,687046845   

P(F<=f) (1) 0,223527861   

F krit (1) 0,440161596   

 

3) Výpočet dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů 

a) Testování hypotézy: 

 H0: 𝜇1 = 𝜇2 

 H1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

b) Výpočet testovacího kritéria: 

𝑇 =
𝑋 1 − 𝑋 2

  𝑛1 − 1 ∙ 𝑆1
2 +  𝑛2 − 1 ∙ 𝑆2

2
∙  

𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙  𝑛1 + 𝑛2 − 2 

𝑛1 + 𝑛2
= 

𝑇 =
151,89 − 157,59

  17 ∙ 346,34 +  17 ∙ 504,11 
∙  

18 ∙ 18 ∙  18 + 18 − 2 

18 + 18
= −0,8293 

 

c) Určení kritické hodnoty z tabulek 

𝑡18+18−2 0,05 = 2,0323 

 

Závěr: 

𝑇 < 𝑡18+18−2 0,05 , přijímáme H0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplikace statistických metod při stanovení obsahu amoniaku ve vodě  38 

4) Dvouvýběrový t-test vygenerovaný MS Excelem 

Tab. 6 Dvouvýběrový t-test vygenerovaný MS Excelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Dvouvýběrový t-test vygenerovaný pomocí programu Statgraphics plus 

Hypothesis Tests 

Sample means = 151,89 and 157,59 

Sample standard deviations = 18,61 and 22,45 

Sample sizes = 18 and 18 

 

95,0% confidence interval for difference between means: -5,7 +/- 13,968   [-19,668;8,26804] 

 

Null Hypothesis: difference between means = 0,0 

Alternative: not equal 

Computed t statistic = -0,829309 

P-Value = 0,412714 

Do not rejem the null hypothesis for alpha = 0,05. 

 

 

  

  Soubor 1 Soubor 2 

Střední hodnota 151,8901111 157,5944444 

Rozptyl 346,3439296 504,1052614 

Pozorování 18 18 

Společný rozptyl 425,2245955   

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0   

Rozdíl 34   

t Stat -0,829883179   

P(T<=t) (1) 0,206197006   

t krit (1) 1,690924255   

P(T<=t) (2) 0,412394012   

t krit (2) 2,032244509   
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4.6 Grubbsův test odlehlých hodnot (dle ČSN 010222) 

1) Setříděná data získaná destilační a spektrofotometrickou metodou 

Tab. 7 Setříděná data 

Destilační Spektrofotometrická 

123,81 110,60 

130,59 120,00 

132,29 130,20 

135,68 131,50 

137,37 151,50 

137,38 152,00 

144,16 153,70 

145,86 155,10 

145,86 156,30 

147,60 160,00 

152,64 166,50 

159,70 169,20 

162,82 170,80 

164,50 175,80 

169,54 179,90 

171,23 182,40 

184,80 182,60 

188,19 188,60 
 

4.6.1 Grubbsův test odlehlých hodnot pro data získaná destilační metodou 

1) Testování hypotézy: 

H0: soubor neobsahuje odlehlé hodnoty 

H1: soubor obsahuje odlehlé hodnoty 

 

2) Výpočty testovacích kritérií: 

𝑈18 =
𝑥 18 − 𝑥 

𝑠
=

188,19 − 151,89

18,09
= 2,01 

𝑈1 =
𝑥 − 𝑥 1 

𝑠
=

151,89 − 123,81

18,09
= 1,55 

 

3) V tabulkách jsme vyhledali kritickou hodnotu: 

h = 2,577 (α = 0,05) 
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4) 𝑈18 < ;   𝑈1 <  ⇒ 𝑥18  𝑎 𝑥1 nejsou odlehlé hodnoty 

 

Závěr:  

V souboru dat získaných destilační metodou se nevyskytují žádné odlehlé hodnoty. 

 

4.6.2 Grubbsův test odlehlých hodnot pro data získaná spektrofotometrickou 

metodou 

1) H0: soubor neobsahuje odlehlé hodnoty 

    H1: soubor obsahuje odlehlé hodnoty 

 

2) Výpočty testovacích kritérií: 

𝑈18 =
𝑥 18 − 𝑥 

𝑠
=

188,60 − 157,59

21,82
= 1,42 

𝑈1 =
𝑥 − 𝑥 1 

𝑠
=

157,59 − 110,60

21,82
= 2,15 

 

3) V tabulkách jsme vyhledali kritickou hodnotu: 

h = 2,577 (α = 0,05) 

 

4) 𝑈18 < ;   𝑈1 <  ⇒ 𝑥18a𝑥1 nejsou odlehlé hodnoty 

 

Závěr:  

V souboru dat získaných spektrofotometrickou metodou se nevyskytují žádné odlehlé 

hodnoty. 
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4.7 Znaménkový test nezávislosti pro data získaná destilační 

metodou 

S ohledem na to, že se v neuspořádaném souboru dat nevyskytují vedle sebe dvě stejné 

hodnoty, provedeme výpočet nezávislosti dat dle prvního postupu. 

 

1) Testování hypotézy: 

 H0: data jsou nezávislá 

 H1: data jsou závislá 

 

2) Porovnáváme xi a xi + 1: 

Tab. 8 Porovnání hodnot xi a xi + 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

130,59 164,50 132,29 159,70 145,86 162,82 147,60 145,86 123,81 

+ - + - + - - - + 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

152,64 135,68 137,37 144,16 137,38 169,54 171,23 184,80 188,19 

- + + - + + + + 
 

 

3)  nejdelší série d = 4 

počet sérií s = 11 

 

4) s*= 5 (pro 𝑛 ≤ 26) 

𝑑∗ = 1 3  2 ∙ 18 − 1 − 1,96  
 16 ∙ 18 − 29 

90
 

1

2

= 8,34 

 

5)  𝑠 > 𝑠∗ a 𝑑 < 𝑑∗ ⇒ Platí H0 

 

Závěr: 

Data získaná destilační metodou jsou nezávislá. 
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4.8 Znaménkový test nezávislosti pro data získaná 

spektrofotometrickou metodou 

S ohledem na to, že se v neuspořádaném souboru dat nevyskytují vedle sebe dvě stejné 

hodnoty, provedeme výpočet nezávislosti dat dle prvního postupu. 

 

1) Testování hypotézy: 

 H0: data jsou nezávislá 

 H1: data jsou závislá 

 

2) Porovnáváme xi a xi + 1: 

Tab. 9  Porovnání hodnot xi a xi + 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

130,20 182,40 152,00 169,20 160,00 188,60 153,70 120,00 110,60 

+ - + - + - - - + 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

155,10 166,50 151,50 179,90 131,50 156,30 175,80 170,80 182,60 

+ - + - + + - + 
 

 

3)  nejdelší série d = 3 

počet sérií s = 13 

 

4) s*= 5 (pro 𝑛 ≤ 26) 

𝑑∗ = 1 3  2 ∙ 18 − 1 − 1,96  
 16 ∙ 18 − 29 

90
 

1

2

= 8,34 

 

5) 𝑠 > 𝑠∗ a 𝑑 < 𝑑∗ ⇒ Platí H0 

 

Závěr: 

Data získaná spektrofotometrickou metodou jsou nezávislá. 
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4.9 BOX-PLOT (krabicový graf) pro data získaná destilační metodou 

 

Postup: 

1) Seřadit data a vypočítat i/(n + 1): 

 

Tab. 10 Seřazená data a výpočet i/(n + 1) 

 

 

 

 

 

2)Výpočet kvartilů podle vzorce: 

𝑥𝑝 =  𝑛 + 1 ∙  𝑝 −
𝑖

𝑛 + 1
 ∙  𝑥 𝑖+1 − 𝑥 𝑖  + 𝑥 𝑖  

𝑥0,25 =  19 ∙  0,25 −
5

19
 ∙  137,38 − 137,37 + 137,37 = 137,37 

𝑥0,5 =  19 ∙  0,5 −
10

19
 ∙  152,64 − 147,60 + 147,60 = 145,08 

𝑥0,75 =  19 ∙  0,75 −
14

19
 ∙  169,54 − 164,50 + 164,50 = 165,76 

 

3) Kvartilové rozpětí: 

𝑅 = 𝑥75 − 𝑥25 = 165,76 − 137,37 = 28,39 

 

4) Určení konců vodorovných paprsků 

𝐴 = 𝑥25 − 1,5 ∙ 𝑅 = 137,37 − 1,5 ∙ 28,39 = 94,79 

𝐵 = 𝑥75 + 1,5 ∙ 𝑅 = 165,76 + 1,5 ∙ 28,39 = 208,345  

 

5) Konstrukce grafu: 

a) Pomocí programu MS Excel 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

x(i) 123,81 130,59 132,29 135,68 137,37 137,38 144,16 145,86 145,86 

i/(n+1) 0,053 0,105 0,158 0,211 0,263 0,316 0,368 0,421 0,474 

i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

x(i) 147,60 152,64 159,70 162,82 164,50 169,54 171,23 184,80 188,19 

i/(n+1) 0,526 0,579 0,632 0,684 0,737 0,789 0,842 0,895 0,947 
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Obr. 3 BOX-PLOT pro data získaná destilační metodou – vytvořený pomocí programu MS 

Excel 

 
b) Pomocí programu Statgraphics plus 

Analysis Summary 

Data variable: Col_1 

18 values ranging from 123,81 to 188,192 

 

 

Obr. 4 BOX-PLOT pro data získaná destilační metodou – vytvořený pomocí programu 

Statgraphics plus 

88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

BOX-PLOT

Data získaná destilační metodou

Box-Plot

120 140 160 180 200
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c) Pomocí programu MATLAB 

 

Zadání do programu MATLAB: 

%Destilační metoda 

figure(1) 

V1=[130.59 164.50 132.29 159.70 145.86 162.82 147.60 145.86 123.81 152.64 135.68 

137.37 144.16 137.38 169.54 171.23 184.80 188.19]; 

V2=sort(V1); 

subplot(1,1,1);boxplot(V2,'orientation','horizontal');title('BOX-PLOT'); 

 

Obr. 5 BOX-PLOT pro data získaná destilační metodou – vytvořený pomocí programu 

MATLAB 

 

4.10 BOX-PLOT (krabicový graf) pro data získaná 

spektrofotometrickou metodou 

Postup: 

1) Seřadit data a vypočítat i/(n + 1): 

 

 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

x(i) 110,60 120,00 130,20 131,50 151,50 152,00 153,70 155,10 156,30 

i/(n+1) 0,053 0,105 0,158 0,211 0,263 0,316 0,368 0,421 0,474 

i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

x(i) 160,00 166,50 169,20 170,80 175,80 179,90 182,40 182,60 188,60 

i/(n+1) 0,526 0,579 0,632 0,684 0,737 0,789 0,842 0,895 0,947 
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112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216

BOX-PLOT

Data získaná spektrofotometrickou metodou

2) Výpočet kvartilů podle vzorce: 

𝑥𝑝 =  𝑛 + 1 ∙  𝑝 −
𝑖

𝑛 + 1
 ∙  𝑥 𝑖+1 − 𝑥 𝑖  + 𝑥 𝑖  

𝑥0,25 =  19 ∙  0,25 −
5

19
 ∙  152,00 − 151,50 + 151,50 = 151,38 

𝑥0,5 =  19 ∙  0,5 −
10

19
 ∙  166,50 − 160,00 + 160,00 = 156,75 

𝑥0,75 =  19 ∙  0,75 −
14

19
 ∙  179,90 − 175,80 + 175,80 = 176,83 

 
 

3) Kvartilové rozpětí: 

𝑅 = 𝑥75 − 𝑥25 = 176,83 − 151,38 = 25,45 

 
 

4) Určení konců vodorovných paprsků 

𝐴 = 𝑥25 − 1,5 ∙ 𝑅 = 151,38 − 1,5 ∙ 25,45 = 113,21 

𝐵 = 𝑥25 + 1,5 ∙ 𝑅 = 176,83 + 1,5 ∙ 25,45 = 215,01  

 

5) Konstrukce grafu: 

a) Pomocí programu MS Excel 

Obr. 6 BOX-PLOT pro data získaná spektrofotometrickou metodou – vytvořený pomocí 

programu MS Excel  
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Box-Plot

110 130 150 170 190

b) Pomocí programu Statgraphics plus 

Analysis Summary 

Data variable: Col_2 

18 values ranging from 110,6 to 188,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 BOX-PLOT pro data získaná spektrofotometrickou metodou – vytvořený pomocí 

programu Statgraphics plus 

 
 

c) Pomocí programu MATLAB 

Zadání do programu MATLAB: 

%Spektrofotometrická metoda 

figure(2) 

V3=[130.20 182.40 152 169.20 160 188.60 153.70 120 110.60 155.10 166.50 151.50 179.90 

131.50 156.30 175.80 170.80 182.60]; 

V4=sort(V3); 

subplot(1,1,1);boxplot(V4,'orientation','horizontal');title('BOX-PLOT'); 
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Obr. 8 BOX-PLOT pro data získaná spektrofotometrickou metodou – vytvořený pomocí 

programu MATLAB 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce je především posouzení dvou metod, kterých bylo užito pro zjištění 

množství amoniakálního dusíku v průmyslových vodách. Hlavní pozornost při vzájemném 

porovnání spektrofotometrické a destilační metody je zaměřena na odlišnosti naměřených 

hodnot, respektive na zjištění míry odlišnosti obou uvedených metod.   

V práci jsou tyto metody stručně popsány a na zjištěná data jsou následně aplikovány 

příslušné statistické numerické a grafické metody. Získané výstupní hodnoty jsou dále 

analyzovány.  

Vlastní statistické testování získaných dat je započato numerickými výpočty číselných 

charakteristik, které jsou potřebné pro provedení dalšího statistického testování. Uplatněním 

Shapiro-Wilkova testu, tedy aplikací výpočtů a dále využitím statického programu 

Statgraphics plus, byla ověřena normalita souborů dat. Byla zjištěna skutečnost, že data 

pocházejí z normálního rozdělení, které umožňuje provedení dalšího statistického testování 

hypotéz. Použitím dvouvýběrového t-testu nebyly zjištěny mezi soubory dat rozdíly a 

znaménkovým testem byla prokázána nezávislost datových souborů. 

Pro určení existence odlehlých hodnot bylo užito dvou metod. Numerické výpočty 

u Grubbsova testu odhalily, že soubory dat nemají žádné odlehlé hodnoty. Další metodou 

zkoumání odlehlých hodnot byla grafická metoda box-plot, provedená pomocí tří různých 

programů. Vykreslení box-plotu v  programu MS Excel ukázalo, že soubory dat nemají žádné 

odlehlé hodnoty. V programech Statgraphics plus a Matlab již byly u jednotlivých metod 

zjištěny rozdíly mezi soubory dat. U dat získaných destilační metodou nebyla žádná odlehlá 

hodnota, ale u souboru dat získaného prostřednictvím spektrofotometrické metody byla 

prokázána existence jedné odlehlé hodnoty.        

Statistickým testováním a následnou analýzou souborů dat bylo zjištěno, že odlišnost obou 

souborů je tedy minimální. Z tohoto lze usoudit, že obě použité metody, destilační a 

spektrofotometrická, jsou relativně stejně přesné. Výskyt jedné odlehlé hodnoty mohl být 

způsoben například pochybením lidského faktoru již při získávání a zpracování vzorků. 

Například mohl být odebraný vzorek vody, zkoumaný na množství amoniakálního dusíku, 

znehodnocen vlivem netěsnosti uzávěru odměrné baňky.  

Pro zajištění kvality a přesnosti měření by měla být zavedena taková nápravná opatření, aby 

se případným nepřesnostem ve výsledcích měření předešlo. Jedním z důležitých opatření je 

zajištění stálosti fyzikálních a chemických podmínek v měřeném prostředí. Dalším nezbytným 
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opatřením je zajištění pravidelné kalibrace měřících přístrojů využívaných při analýze vzorků 

spektrofotometrickou metodou a také obsluha přístrojů kvalifikovanými pracovníky.  

Celkovým zhodnocením spektrofotometrické a destilační metody, které prokázalo jejich 

minimální odlišnost, lze dospět k závěru, že při výběru jedné z těchto metod zjišťování 

množství amoniakálního dusíku v průmyslových vodách, bude pro její uplatnění 

v chemických laboratořích podniku OKK Koksovny, a. s. kladena pozornost spíše 

na náročnost metody z hlediska financí, času, vybavení a složitosti technologických postupů.  
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7 Seznam příloh 

Příloha č. 1: Zjištěná data spektrofotometrickou a destilační metodou



 

Příloha č. 1: Data získaná spektrofotometrickou a destilační metodou ke stanovení množství 

amoniakálního dusíku ve vodách, sloužící ke srovnání těchto metod 

 

 
Datum  Směna 

Metoda 

Destilační Spektrofotometrická 

Celkový amoniak 

NH3 

Celkový amoniak 

NH3 

mg/l mg/l 

7.6 R 130,59 130,20 

8.6 R 164,50 182,40 

9.6 R 132,29 152,00 

10.6 R 159,70 169,20 

11.6 R 145,86 160,00 

14.6 R 162,82 188,60 

15.6 R 147,60 153,70 

16.6 R 145,86 120,00 

17.6 R 123,81 110,60 

18.6 R 152,64 155,10 

21.6 R 135,68 166,50 

22.6 R 137,37 151,50 

23.6 R 144,16 179,90 

24.6 R 137,38 131,50 

25.6 R 169,54 156,30 

28.6 R 171,23 175,80 

29.6 R 184,80 170,80 

30.6 R 188,19 182,60 


