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Anotace 
 

V této bakalářské práci s názvem „Elementární statistické vyhodnocení hromadných 

dat z praxe “ jsem v úvodu krátce představil firmu Vítkovické slévárny, spol. s r.o., dále pak 

popsal teoretický úvod do problematiky popisné statistiky a základy analýzy rozptylu zvané 

ANOVA. V praktické části pak způsob shromaždování dat, jejich specifikace, příprava a 

očištění od chybových měření a následné vyhodnocení pomocí aplikace statistického 

softwaru, v mém případě se jednalo o Microsoft Office Excel 2007.  

 

 

Klíčová slova:  

statistika, popisná statistika, histogram, rozptyl, analýza rozptylu, ANOVA 

 

 

Summary 
 

In this bachelor work, entitled "Elementary statistical evaluation of data from mass 

practice" the introduction I briefly introduced the company Vítkovické slévárny, spol. s r.o., 

and described the theoretical introduction into the basics of descriptive statistics and analysis 

of variance known as ANOVA. In the practical part of the way of collecting data, 

specifications, preparation and purification from error measurement and subsequent 

evaluation using statistical software, in my case it was Microsoft Office Excel 2007. 
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statistic, descriptive statistic, analysis of varience, variability, ANOVA, histogram  
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Úvod 
Důvodem, proč je v dnešní době statistika nedílnou součástí našeho života, je její 

široké uplatnění snad ve všech odvětvích moderní doby. Statistika je v určitém smyslu 

jazykem pro shromažďování dat, manipulaci s nimi a jejich kvantitativní interpretaci. Ať už 

jako možnost zhodnocení sesbíraných osobních údajů, nástroj pro ekonomické plánování 

nebo v oblasti výzkumu nových léků.  

V této bakalářské práci se pokusím aplikovat teoretické poznatky z oblasti základní 

popisné statistiky a analýzy rozptylu na datové matice z praxe. V práci jsem použil základní 

charakteristické statistické nástroje, které jsem aplikoval na soubor dat získaný několikaletým 

měřením na jiskrovém optickém spektrometru Spectromax v rámci laboratoře Vítkovických 

sléváren, spol.s r.o. Jedná se o procentové zastoupení jednotlivých chemických prvků 

v analýzách vybraných druhů litin a ocelí. Jednotlivé chemické analýzy jsou součástí 

archivovaných dat, která jsou ve společnosti uchovávána minimálně po dobu 10 let.  

 Dovolte, abych Vám tuto společnost v krátkosti představil. Firma Vítkovické slévárny, 

spol. s r.o. je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a 

v neposlední řadě také odlitků ze slitin mědi. Společnost Vítkovické slévárny, s.r.o. je jedním 

z předních evropských výrobců válců pro válcovny plechů. Jako samostatný subjekt tato 

společnost vznikla v rámci privatizace v roce 2003, ale je nositelem tradice výroby válců již 

od roku 1910 a výroby odlitků dokonce od roku 1828. V současné době je technologie výroby 

válců zmodernizovaná a využívá licenční technologii odstředivého lití. Slévárna odlitků je 

zaměřena zejména na výrobu tvarově složitých odlitků. To je umožněno zejména využitím 

moderních technologií, především při výrobě forem a jader, které jsou vyráběny 

do samotuhnoucích směsí jak z přírodních písků, tak z umělých ostřiv. Dále jsou používány 

moderní postupy bezrámového formování tam, kde je to vhodné. Výroba jader je zajištěna 

vibračním zhutňováním na otočném karuselu. U všech odlitků je kladen důraz na vysokou 

kvalitu, úzké rozmezí chemického složení dané jakosti, vysokou rozměrovou přesnost.  

 Nedílnou součástí výroby odlitků, či odstředivě litých válců je kontrola chemického 

složení materiálu. A to jak veškerého vstupního materiálu, chemického složení materiálu 

v průběhu tavení, tak kontroly finálního výrobku. Tato měření jsou prováděna na jednotlivých 

vzorcích materiálu v laboratoři VS, spol. s r.o., která je součástí Útvaru Kontroly a řízení 

jakosti. Vzorky musí být speciálně upraveny tak, aby jedna jejich strana byla vybroušena do 

hladkého povrchu. Tato úprava se provádí v laboratoři na různých strojích jako je kotoučová 

řezačka, leštička nebo dvoukotoučová bruska. Takto upravený vzorek je pak analyzován. 
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Konkrétním měřícím přístrojem je optický spektrometr, který bude blíže popsán v praktické 

části práce. Výsledky všech měření jsou uchovávány v písemné i digitální podobě. Archivace 

v digitální formě mi poskytla ohromné množství dat, které jsem mohl použít jako základní 

statistický soubor a dále s ním pracovat. 

Statistika – teoretický základ 
 

Statistika je matematická věda zabývající se sběrem, analýzou, interpretací a prezen-

tací dat. Je to také zároveň způsob jak dále rozvíjet lidské znalosti  použitím empiricky získa-

ných dat, tedy jak zkoumat realitu pomocí naměřených, či jinak získaných informací 

Předmětem statistiky, jako teoretické disciplíny, je zkoumání stavu a vývoje hromadných 

jevů. Statistika hromadným jevem rozumí určité proměnlivé vlastnosti pozorovatelné u 

dostatečně velkého množství takových jedinců (prvků), kteří mají některé podstatné vlastnosti 

shodné. Vymezíme-li přesně tyto shodné vlastnosti u jednotlivých jedinců (prvků) z hlediska 

věcného, časového a prostorového, mluvíme o nich jako o statistických jednotkách a jejich 

souhrn nazýváme statistickým souborem o rozsahu n, který je roven počtu statistických 

jednotek.  

 Statistická analýza dat nabývá v dnešní době stále většího významu a je jedním ze 

základních přístupů v celé řadě, nejen technicky, zaměřených věd. Velmi velkou výhodou 

dnešní statistiky je využití počítačové techniky a tak možnost zpracovávat ohromná množství 

dat, zpracování souborů obrovského množství dat s minimální časovou náročností. 

 Charakteristiky vlastností statistických jednotek označujeme za statistické znaky. 

Statistické znaky dělíme podle různých hledisek, ale v žádném případě se nejedná o nějakou 

jednoduchou záležitost. Stačí si kupříkladu uvědomit, že některé vlastnosti statistických jed-

notek nelze charakterizovat pouze jediným znakem. Mnohé vlastnosti statistických jednotek 

lze charakterizovat ve formě čísel, jiné však pouze slovně. V případech, kdy lze vlastnosti 

statistických jednotek bezprostředně vyjádřit čísly, mluvíme o kvantitativních znacích. Po-

kud vlastnosti určujeme pouze definicemi slovními, mluvíme o znacích kvalitativních. 

 Z praktických důvodů budeme rozlišovat statistické znaky podle způsobu kvantifikace 

vlastností statistických jednotek pomocí různých typů konceptuálních škál neboli typy vztahů 

mezi obměnami a hodnotami proměnné:  
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 Nominální škála slovní proměnné, jejichž obměny nelze hierarchicky uspořádat, tzn., 

že nelze jednoznačně stanovit, která je nižší a která vyšší. O jejich obměnách lze 

pouze konstatovat, zda jsou stejné nebo různé. Např.: pohlaví, jméno, rodinný stav atd. 

 Ordinální škála vychází z přirozeného uspořádání objektů vzhledem k nějaké vlast-

nosti. Jsou to slovní i číselné proměnné, jejichž obměny lze jednoznačně seřadit od 

nejnižší k nejvyšší nebo obráceně. Jejich obměny lze porovnávat rozdílem, ale ne 

podílem. Např.: nejvyšší dokončené vzdělání, hodnosti v armádě, pořadí v soutěži, atd.  

 Intervalová škála vyžaduje stanovení měrové jednotky a arbitrárního počátku. Stup-

nice třídění údajů mající jasné pořadí, které na rozdíl od ordinální škály je určeno i 

jasným a stále stejným intervalem mezi nimi. [1] 

 

Celý elementární statistický postup můžeme zjednodušeně vyjádřit jeho fázemi na obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obrázek 1: Elementární statistický postup 

 Zdroj: vlastní  

 

 Charakteristika vlastností statistických jednotek pomocí statistických znaků je 

důležitým problémem, neboť předmětem vlastního statistického zkoumání jsou statistické 

znaky. Podle toho na jakých škálách jsou vlastnosti statistických jednotek kvantifikovány, 

používáme metody parametrické nebo neparametrické. Parametrické metody jsou vhodné 

pouze pro vlastnosti kvantifikované na škále intervalové a neparametrické na škálách 

ordinální a nominální. 

Sledování statistických znaků, matice dat 

Třídění za účelem uspořádání 

Tabulka četností 

Graf, diagram - obrazové vyjádření tabulky 
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Při zkoumání statistických znaků se statistika zaměřuje na dva základní okruhy problémů: 

 popisnou (deskriptivní) statistiku -  popisuje stav a dynamiku statistických znaků 

 výběrovou (induktivní) statistiku – zabývá se procesem zobecňování výsledků 

vybrané části na celý základní soubor (populaci) 

1.1 Elementární statistické postupy 
 

Popisná statistika zkoumá stav kvantitativně nebo kvalitativně vyjádřitelných hro-

madných jevů, které se snaží popsat určitými takříkajíc zhušťujícími charakteristikami. Tedy 

získané informace sumarizuje, zpracovává ve formě grafů nebo tabulek a vypočítává jejich 

číselné charakteristiky.  Vlastnosti, které se pro jednotlivé jednotky mění, nazýváme veliči-

nami, statistickými znaky nebo také proměnnými. V popisné statistice se vyskytují veličiny: 

 kvantitativní – vyjádřené číselnou hodnotou (např. cena, hmotnost atd.)  

 kvalitativní – vyjádřené určitou vlastností (např. pohlaví, barva vlasů atd.) 

kvantitativní veličiny pak mohou být diskrétní, což znamená, že hodnoty jsou v jedné ko-

nečné množině, dále pak spojité tzn. nabývající hodnoty ze zadaného intervalu. 

  K řešení jednotlivého daného problému je potřebné nejprve naměřená, nebo jiným 

způsobem získaná data setřídit a vytvořit si o nich základní představu. Statistické třídění je 

založeno na rozčlenění statistických jednotek zkoumaného souboru – základního souboru, 

podle variant statistického znaku do menších a stejnorodějších částí -  tzv. dílčích souborů.[3]  

1.2 Metody třídění dat  
 

 1.2.1 Tabulkové rozdělení  
Jelikož jde u základních statistických metod většinou o velké množství údajů, které 

jsou nepřehledné, použijeme metody třídění dat. K zpřehlednění získaných dat využijeme 

formu tabulek a grafů. Cílem je, aby vynikly charakteristické rysy a zákonitosti 

analyzovaného souboru.  Třídění může být provedeno podle jednoho nebo i více znaků. Pro 

jednoduchost předpokládejme sledování pouze jednoho statistického znaku v daném 

statistickém souboru, který měříme na intervalové škále. Výsledkem měření je většinou 

neuspořádaná řada hodnot předem vybraného sledovaného znaku. Seřadíme-li hodnoty znaku 

podle velikosti od nejmenší k největší, tím získáme variační řadu. Ve většině případů se 

v získané variační řadě vyskytne řada stejných hodnot za sebou. To pak ukazuje na možnost 

uspořádat třídění do výhodnější formy – tzv. tabulky jednorozměrného rozdělení četností.  

Ty pak můžeme dále rozdělit na : 
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 Absolutní četnost - různým hodnotám (variantám) statistického znaku xi se přiřadí 

číslo ni, odpovídající počtu výskytů příslušné varianty xi.  

 Relativní četnosti - vznikají vztažením absolutních četností k celkovému počtu prvků 

v souboru - rozsahu souboru. Jsou to poměrná čísla charakterizující přehledně struk-

turu zkoumaného souboru. Poměr četnosti k celkovému počtu dat. 

 Kumulativní četnosti - vznikají postupným přičítáváním absolutních nebo relativních 

četností a informují nás o tom, kolik statistických jednotek (prvků souboru) či jaká 

poměrná část souboru nabývá hodnot znaku menších než daná hodnota. 

 

Použijeme-li třídění podle dvou nebo více znaků dostáváme vícerozměrné rozdělení 

četností, které se pak nejlépe prezentuje v kombinační tabulce. Kombinační tabulky se vy-

užívá při zkoumání závislosti statistických znaků. Zpravidla má kombinační tabulka v hlavič-

ce (vyjadřuje hodnotu sloupců) znaky nezávislé (faktoriální), v legendě (vyjadřuje hodnotu 

řádků) znaky závislé (rezultativní) a v polích (průsečících řádků a sloupců) tabulky četnosti 

výskytu jednotlivých kombinací hodnot (variant) sledovaných znaků.  

 

 1.2.2 Grafické znázornění  
Pro větší názornost používáme kromě tabulek i znázornění datového souboru pomocí 

grafů. Používá se několik typů, ale uvedl bych jen pár příkladů:  

 Histogram je sloupcový graf, kdy na vodorovnou osu znázorníme třídy a na svislou 

osu četnosti nebo relativní četnosti; pro znázornění intervalových četností – v tomto 

případě je interval 0,1 %.  

 

Obrázek 2: Histogram četností koncentrace uhlíku 

Zdroj: vlastní 
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 Polygon četností a relativních četností – graf vhodný pro znázornění prostého roz-

dělení četností; spojnicový graf.  

 

Obrázek 3: Polygon četností koncentrace uhlíku 

Zdroj: vlastní 

 

 Kruhový (výsečový) diagram - je znázornění pomocí výsečí kruhu, kde každé třídě 

odpovídá jedna výseč. Velikosti obsahu výsečí odpovídají četnostem třídy. 

 

Obrázek 4: Kruhový diagram četností koncentrace uhlíku 

Zdroj: vlastní 

 

 dále pak bych uvedl i další možnosti: Bodový graf, Sloupkový graf, Krabicový graf, 
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Řada vlastností datového souboru se dá vyčíst z i tvaru histogramu nebo polygonu četností. 

Rozlišujeme několik charakteristických průběhů těchto grafů (souměrný, nesouměrný, podle 

počtu vrcholů). [4] 

 

1.2.3 Statistické charakteristiky  
Tyto charakteristiky shrnují informaci obsaženou v datech a charakterizují základní rysy 

zkoumaného souboru dat. Umožňují porovnávat více souborů. Jsou známy 4 skupiny statisti-

ckých charakteristik:   

 charakteristika polohy 

 charakteristika variability 

 charakteristika špičatosti  

 charakteristika šikmosti 

Dále bych se zabýval pouze prvníma dvěma, které byly v rámci výuky probrány: 

  

 Charakteristiky polohy – charakterizují střední hodnotu, kolem které ostatní hodnoty 

kolísají. Charakterizují úroveň (velikost) proměnné. Nejznámější je aritmetický 

průměr, a další pak je harmonický, geometrický a kvadratický průměr. Tyto 

charakteristiky jsou funkcí všech hodnot souboru a pak známe ještě charakteristiky, 

které nejsou funkcí všech hodnot a mezi ně patří modus a kvantily. Jejich výhodou je, 

že nejsou ovlivněny odlehlými hodnotami. Modus je varianta s největší četností, 

vrchol rozdělení a kvantily jsou hodnoty, které rozdělují uspořádaný statistický soubor 

na určitý počet stejně obsazených částí. Z několika druhů kvantilů bych uvedl např. 

medián, což je prostřední hodnota uspořádaného statistického souboru a kvartil, což 

jsou vlastně 3 kvantily, které rozdělují uspořádaný statistický soubor na stejné 4 části. 

 Charakteristiky variability - udávají kolísání hodnot kolem zvoleného středu (např. 

kolem nějaké střední hodnoty). Z těchto charakteristik bych se zmínil o variačním 

rozpětí R, což je rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou. Kvartilové rozpětí 

Rq, což je rozdíl mezi kvartily x75 – x25 a směrodatné odchylce, která udává, jak se 

v průměru liší jednotlivé hodnoty znaku od aritmetického průměru v obou směrech a 

vypočítá se jako druhá odmocnina rozptylu. Směrodatná odchylka je vhodná pro in-

terpretaci dat. Rozptyl počítá jak s variabilitou hodnot kolem aritmetického průměru, 

tak s variabilitou vzájemných odchylek jednotlivých hodnot.  
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V poslední řadě bych se zmínil o charakteristice relativní variability a to o variabilitě 

nominální proměnné známé taky jako mutabilita. Míra mutability M udává podíl 

dvojic jednotek s různou obměnou z celkového počtu všech možných dvojic 

jednotek.[5] 

  

1.2 ANOVA – analýza rozptylu 
 

Přes krátký přehled základní charakteristické statistiky jsme se dostali až k složitější me-

todě matematické statistiky, a to k analýze rozptylu známé také pod zkratkou ANOVA. Pod 

touto zkratkou jsou soustředěny statistické metody, které umožňují provádět vícenásobné 

porovnávání středních hodnot. Tato metoda je založena na hodnocení vztahů 

mezi rozptyly porovnávaných výběrových souborů. 

  Analýza rozptylu je založena na představě, že variabilita, se kterou kolísají hodnoty 

sledované náhodné veličiny kolem střední hodnoty jejího rozdělení, vzniká jako důsledek 

různých vlivů, z nichž každý přispívá k této celkové variabilitě určitým podílem. Celkový 

rozptyl (kvadrát směrodatné odchylky - σ
2
) jako míru variability lze pak rozčlenit na dílčí 

rozptyly náležející těmto jednotlivým vlivům – faktorům. Při analýze sledujeme dílčí příspě-

vek jednoho nebo dílčí příspěvky jen několika málo sledovaných faktorů vedle zbylých vlivů, 

které v našem měření přímo nesledujeme.  

Předpoklady pro validní použití metody analýzy rozptylu pro testování rozdílu více 

středních hodnot: 

 nezávislost měření (uvnitř skupin i mezi skupinami) 

 normalita dat v každé skupině 

 homogenita rozptylů uvnitř skupin (alespoň přibližná shoda rozptylů uvnitř 

skupin) 

Základním úkolem analýzy rozptylu je posouzení hlavních a interakčních účinků jed-

notlivých faktorů (kategoriálních nezávislých proměnných,  jejichž hodnoty nazýváme úrovně 

faktorů) na závisle proměnnou (proměnné) kvantitativního typu. Existují dva druhy analýzy 

rozptylu – jednofaktorová a vícefaktorová. Dál se budu zabývat pouze tou jednodušší.  

 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/variabil.htm#rozptyl


Bakalářská práce – Pavel Gnida 

 

9 

 

1.3.1  Jednofaktorová analýza rozptylu  
Někdy taky nazývaná jako analýza rozptylu jednoduchého třídění (One-way ANOVA) 

představuje nejjednodušší případ, kdy analyzujeme účinek jednoho faktoru na zkoumanou 

závisle proměnnou. V podstatě se jedná o zobecněnou analogii případu zjišťování rozdílu 

průměrů mezi dvěma nezávislými skupinami pomocí nepárového t-testu. V případě jedno-

faktorové analýzy rozptylu jde o zjišťování rozdílů průměrů mezi více skupinami (které re-

prezentují jednotlivé úrovně neboli kategorie sledovaného faktoru) prostřednictvím vý-

počtu testovacího kritéria F. Zjišťujeme, zda skupiny vytvořené klasifikačním faktorem jsou 

si podobné nebo zda jednotlivé průměry tvoří nějaké identifikovatelné shluky. Základní sta-

tistikou počítanou v analýze rozptylu je obecně testovací kritérium F, pomocí něhož se testuje 

hypotéza, zda průměry ve skupinách určených působícím faktorem (příp. faktory) se od sebe 

liší více než na základě působení přirozené variability (náhodného kolísání). Počí-

taná testovací statistika F zohledňuje variabilitu výběrových průměrů a zároveň přirozenou 

variabilitu závislé náhodné proměnné.[7]  

Celkovou variabilitu (rozptyl) sledované proměnné lze rozdělit na 2 složky: 

 rozptyl „uvnitř skupin“ (rozptyl mezi jedinci ve stejné skupině kolem skupinového 

průměru – ten je způsoben přirozenou variabilitou (pro nás neznámou, způsobenou 

náhodnými vlivy).  

 rozptyl „mezi skupinami“ (tzn. rozptyl skupinových průměrů kolem společného, cel-

kového průměru ze všech skupinových průměrů) – o něm předpokládáme, že je způ-

soben jednak pokusným zásahem (působícím faktorem) a jednak opět přirozenou va-

riabilitou. 

Při porovnání obou rozptylů poměrem (pomocí  F-testu) pak můžeme testovat nulovou hypo-

tézu o shodě těchto rozptylů.  

Výpočet F-statistiky v analýze rozptylu můžeme tedy zapsat v obecné formě jako po-

měr rozptylu mezi skupinami a rozptylu uvnitř skupin. Vypočítané testovací krité-

rium F porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou a pokud celková variabilita měřená po-

mocí F-statistiky překročí tuto kritickou hodnotu, zamítneme hypotézu o shodě rozptylů a tím 

i nulovou hypotézu analýzy rozptylu, že střední hodnoty sledovaných skupin se neliší.[8] 

Předpokládejme tedy, že máme k (kdy k ≥ 2) náhodných výběrů tzn. data jsou 

z k různých skupin. Náhodnou veličinu v i-tém výběru označíme jako xi1, xi2,…, xini , kdy n>1, 

i=1,2,…, I. Výběry jsou z populací, které mají rozdělení N(µi,σ
2
) tedy rozptyly ve všech po-

pulacích shodné.  

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/Ftest.htm#Ftest
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/Ftest.htm#Ftest
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Celkem máme k dispozici       
     nezávislých náhodných veličin.  

Nulovou hypotézu, kterou chceme testovat, můžeme zapsat jako  

H0 :   µ1 = µ2 = …= µI        (1) 

kde  µ1 … µI  jsou střední hodnoty  

K tomu je alternativa hypotéza H1 : že nulová hypotéza H0 neplatí  

Test této hypotézy vyžaduje v první řadě kvantifikaci rozdílu výběrových průměrů xi.  

Vhodným kvantifikátorem je jejich rozptyl, tzv. rozptyl mezi třídami (S
2

B ).  

Vytvoříme si tabulku, do které budeme zapisovat všechny hodnoty měření, průměry a roz-

ptyly pro jednotlivé výběry.  

 

Výběr Hodnoty Počet měření Průměr   Rozptyl 

1 X1 n1 x1 S1
2
 

… … … … … 

i x ni  xi  si
2
 

… … … … … 

I xI nI xI sI
2
 

celkem  n x  

Tabulka 1: Hodnoty měření  - obecně 

  k - počet tříd (výběr) 

  ni – počet měření ve třídě  

  n – počet všech měření  

  xij - naměřená hodnota; index i značí třídu , index j značí číslo měření 

xi – průměr hodnot pro i-tou třídu 

x  - průměr průměrů  

  si
2
- rozptyl pro i-tou třídu    

1

)(
1

2

2










i

n

j

iij

i
n

xx

s

i

                    (2) 

  

 SB
2 
- rozptyl mezi třídami      

  
 

    
        –    

 
 
        (3)  

 

Z tabulky č. 1 zjistíme jsou-li rozptyly jednotlivých tříd statisticky významně odlišné, pokud 

tomu tak není a průměrné hodnoty naopak odlišné jsou, pak se rozhodujeme mezi dvěma pří-

činami jejich odlišnosti :  
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H0 : střední hodnoty pro všechny třídy jsou stejné a platí tedy:   µ1= µ2=…= µI  pak se průměry 

liší pouze proto, že náhodně kolísají kolem stejné střední hodnoty.  

H1 : střední hodnoty jsou pro jednotlivé třídy různé a platí tedy:  12…I  protože existuje 

významný vliv zkoumaného faktoru. Výsledné hodnoty pak kolísají kolem střední hodnoty 

společné pro všechny třídy. Existuje rozptyl středních hodnot – rozptyl vyvolaný sledovaným 

faktorem, který také nazýváme odhad reziduálního rozptylu.  

 

odhad reziduálního rozptylu 
k

s

s

k

i

i
 1

2

2             (4) 

dále si spočítáme  

 

počet stupňů volnosti pro reziduální rozptyl  =k (ni –1)          (5)  

průměr průměrů  
k

x

x

k

i

i
 1              (6) 

odhad rozptylu průměrů 
1

)(
1

2

2









k

xx

s

k

i

i

pů              (7) 

 

počet stupňů volnosti pro rozptyl průměrů   p= k-1              (8) 

 

a nakonec vypočítáme F test     
   
 

  
                   (9) 

 

Pokud je statistika F větší než F kritické je nutno hypotézu H0 zamítnout a přijmout H1.  

Výpočty se často také provádí pomocí součtu čtverců odchylek a stupňů volnosti. Jako poměr 

vypočtených průměrných čtverců MSA  a MSE. 

MSA  - odhad mezi-skupinové variability  

MSE – odhad variability uvnitř skupin 

 

Pokud má platit nulová hypotéza budou tyto variability zhruba stejné. Pokud se jedná o 

skupiny s různými průměry, bude variabilita mezi skupinami větší než variabilita uvnitř 

skupin. 
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S 
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volnosti  

„průměrný“čtverec 

MS 

F statistika 

průměrů 

tříd 

(ošetření) 





k

i

iiA xxnS
1

2)(  
1 kvA  2

půi
A

A
A sn
S

MS 


 
E

A

MS
MS

F   

reziduální 

 



in

j

iij

k

i

E xxS
1

2

1

)(  
knvE   2s

S
MS

E

E
E 


 

 

celková 

(totální) 



in

j

iij

k

i

T xxS
1

2

1

)(  
1 nvT    

Tabulka 2: - variabilita - ANOVA 

Výsledné hodnoty vypočtené aplikací MS Excel jsou taktéž prezentovány v této podobě a 

výpočty si tedy názorně ukážeme v praktické části práce. 

 Praktická část – data, metody měření, výpočty 
 

Po krátkém teoretickém úvodu do problematiky statistiky a jejich některých metod se do-

stáváme k možnosti jejich využití v praxi. Ještě před samotným měřením je nutno vybrat způ-

sob získávání dat. Tento problém byl v mém případě již vyřešen, jelikož data již byla sesbí-

rána. Počáteční datový soubor obsahoval cca 20 tisíc záznamů různé datové povahy.  Násle-

dovalo tedy několik hodin práce s nimi, než vznikl základní datový soubor a následně 

výběrový datový soubor, na který jsem aplikoval statistické metody za pomocí softwaru 

Microsoft Office Excel 2007. V další části této práce popíšu jakým způsobem byla data 

naměřena a následně pak postup práce s nimi. 

2.1 Data – povaha, způsob získání  
 

Firma Vítkovické slévárny, s.r.o., jak již jsem uvedl v úvodu této práce, se zabývá 

výrobou válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2003 také 

odlitků ze slitin mědi. Součástí firmy je i laboratoř Útvaru Kontroly a řízení jakosti, ve které 

se provádí chemické rozbory ocelí a litin. Jednotlivé vzorky z taveb byly po úpravě analyzo-

vány na optickém emisním spektrometru. Tyto analýzy chemického složení různých druhů 

litin a ocelí byla shromažďována během let 2003 – 2013 v rámci předepsané archivace, kterou 

se naše firma zaručuje provádět u veškerých našich výrobků v rámci vnitřní Příručky kvality a 

dle ČSN EN ISO 9001. Tato data byla získána měřením na optických spektrometrech, které 

bych Vám rád v krátkosti představil. 



Bakalářská práce – Pavel Gnida 

 

13 

 

 

 2.1.1 Optické spektrometry  

Optická emisní spektrometrie (OES) využívající obloukové a jiskrové buzení je prefero-

vaná metoda ke stanovení chemického složení kovových materiálů. Tato metoda je široce 

používána v průmyslu a zpracování kovových materiálů, včetně primárních výrobců, sléváren 

a dalších výrobců. Díky krátkému času analýzy a vlastní přesností jsou Arc/Spark OES sys-

témy nejefektivnější v kontrole zpracovávaných slitin. Tyto spektrometry se používají pro 

různé stupně  výrobního cyklu včetně vstupní kontroly materiálů, vlastního zpraco-

vání, kontroly jakosti polotovarů a konečných výrobků a mnoho dalších aplikací, kde je poža-

dováno spolehlivé stanovení chemického složení kovových materiálů. Spektrometr je optický 

přístroj, který slouží k měření a oddělení vlnových délek vstupního záření a následně k 

zobrazení intenzit jednotlivých vlnových délek. Skládá se ze dvou základních prvku: 

monochromátoru a detektoru. Monochromátor je tvořen dvěma soustavami, optickou a 

disperzní. Optická část slouží k fokusaci a kolimaci paprsku v přístroji, funkcí disperzní části 

je oddělení jednotlivých vlnových délek záření. Detailní princip průchodu počátečního spektra 

až na jednotlivé vlnové délky příslušných prvků bychom mohli přeskočit a věnovat se až 

samotné detekci. Detektor je zařízení, které nám převádí záření na elektrický náboj. V dnešní 

době jsou nejpoužívanější polovodičové CCD čipy, jejichž princip je založen na 

fotoelektrickém jevu. Fotony dopadající na CCD čip jsou převáděny na elektrony a to tak, že 

intenzita dopadajících fotonů je přímo úměrná vznikajícím elektronům. Takto vzniklý 

elektrický signál je pak dále konvertován AD převodníkem do digitální formy, kterou již pak 

lze jednoduše zpracovávat na připojeném počítači vybaveném příslušným softwarem. [9] 

Přístroj SPECTROMAXx se skládá z následujících částí: 

 

 CCD optické systémy 

 Jiskřiště 

 Budicí zdroj – Plně digitální plazmový generátor 

 Řídicí elektronika spektrometru 

 Odečítací systém 

 Software Spark Analyzer Vision MX 

 Software pro správu naměřených dat 
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Konkrétní přístroj, který byl pro měření použit, je SPECTROMAXx dodávaný firmou 

Spectro CS, s.r.o. (viz. Obr. 5) 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

Obrázek 5: Optický spektrometr SPECTROMAX x 

Zdroj: vlastní 

 

Spektrometr je kombinací dvou optických systémů a 18 CCD detektorů s vysokým rozliše-

ním. Pracovní rozsah vlnových délek  SPECTROMAXx-M: 140 - 670 nm.  

Budicí generátor je plně digitálně řízený generátor plazmy s digitálně určeným průběhem vý-

boje, digitálně generované impulsy a digitálně řízené impulzy. Odečítací systém je tvořen  

Vysokorychlostním 32bit ADC převodníkem, DSP-controler s frekvencí 66 MHz, sériový 

interface k budicímu generátoru, 18 vstupů pro 18 CCD snímačů a Analyticky software Spark 

Analyzer Vision MX.[6] 

 

 2.2 Základní úprava datových matic   
 

Teď se dostávám k časově nejnáročnější fázi této bakalářské práce a to úpravě původ-

ního datového souboru, přípravě základního datového souboru a nakonec výběrového dato-

vého souboru. Jak jsem již dříve uvedl, jednotlivá data jsou uložena v písemné, ale hlavně i 

v digitální podobě. Přesněji v databázovém souboru analyza.mdb Microsoft Access 1997. 

Naštěstí je tento, dnes již zastaralý, software zcela kompatibilní a naměřená data jsem bez 

problému pomocí exportu převedl do souboru Microsoft Excel 2007 analyzy.xlsx. Uvedený 
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soubor obsahoval kolem 16500 jednotlivých datových záznamů (entit) a každá entita dalších 

14 atributů (obr. 6).  

 

Obrázek 6: Data - analýzy chemického složení  

 Zdroj: vlastní 

 

Jednotlivé entity tedy obsahovaly atributy : ID analýzy, příslušné číslo tavby, jakostní 

zařazení, datum lití a pak hodnoty koncentrací jednotlivých chemických prvků. Bylo zřejmé, 

že všechny znaky nebudou pro mou práci důležité a pro zjednodušení práce je potřeba 

z tohoto množství dat vybrat pouze to nejdůležitější.   

Z datového souboru jsem odstranil atributy (sloupce) – idanalyzy, číslo tavby a datum 

lití, jelikož pro mě v dalším postupu neměly vypovídající hodnotu, co se týče cíle této práce.  

Následně jsem se z  jednotlivých záznamů rozhodl vybrat 15 nejvíce zastoupených druhů 

jakostí s minimální četností 300 záznamů. Do užšího výběru se tedy dostaly záznamy entit, 

která odpovídala jakosti: 8304, 8425, 8660, 8712, 8735, 8837, B10, GG25, GGG40, GJS400, 

GP240, GS20MN5, GS45, V75MO, WCB. Tyto popisy jsou vesměs interní firemní označení 

jakostních skupin, jejichž názvy sice přesně neodpovídají normě ČSN, ale to není pro tuto 

práci taktéž důležité. Při výběru daných 15 skupin jsem postupoval tak, že jsem celkový 

soubor seřadil podle sloupce „jakost“ a vytvořil jsem kontigenční tabulku pro všechny 

záznamy. Vypočtené četnosti jednotlivých jakostí jsem pak seřadil od největší hodnoty 

sestupně.   

Úpravu původního datového souboru bych tedy mohl strukturovat takto:  

 

 Výběr reprezentativního vzorku dat 

Jak jsem již dříve uvedl, rozhodl jsem se aplikovat statistické metody pouze na určitou 

část získaných dat. Z celkového souboru, který obsahoval více než 50 různých druhů 
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jakostí, byla vybrána reprezentativní skupina 15 nejčetněji zastoupených jakostí. 

Ideální je v tomto případě vytvořit z tabulky četností sloupcový graf, z kterého lze 

jednoduše odečíst, které z jakostí jsou v souboru zastoupeny v největším počtu. Vybral 

jsem jakosti, které měly více než 300 záznamů. Takto upravený soubor jsem rozdělil 

na 15 dílčích výběrových souborů, kde každý soubor obsahoval přes 300 náhodně 

vybraných záznamů. V jednotlivých souborech jsem vymazal sloupce s doprovodnými 

chemickými prvky a ponechal pouze pět základních, které mají pro jednotlivé jakosti 

vypovídající hodnotu. Ve výsledku zbyly sloupce s těmito atributy: 

 „jakost“  - textový nebo numerický  název jakosti 

 „C“ -  hodnoty uhlíku vyjádřené v procentech 

 „Mn“ - hodnoty manganu vyjádřené v procentech 

 „Si“ - hodnoty křemíku vyjádřené v procentech 

 „Cr“ - hodnoty chromu vyjádřené v procentech 

 „Ni“ - hodnoty niklu vyjádřené v procentech 

 

 

Obrázek 7: Četnost jakostí – sloupcový graf  

Zdroj: vlastní 

 

 Kontrola chybějících hodnot a jejich doplnění  

Vzhledem k velmi velkému množství dat byly chybějící nebo neúplné záznamy 

automaticky vyřazeny  

 

 Kontrola extrémních a chybných hodnot  

Dále bylo důležité projít všechny záznamy a zkontrolovat hodnoty, které se extrémně 

lišily od ostatních hodnot. K tomuto účelu je vhodné si opět vytvořit graf, tentokrát 
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spojnicový. Kde je na vodorovné ose je index a na svislé hodnota koncentrace prvku 

viz. obrázek 7. Tyto extrémní hodnoty mohly vzniknout chybným měřením přístroje 

v důsledku nehomogenity nebo vady analyzovaného vzorku. Nebo je mohl zapříčinit 

lidský faktor při zapisování analýzy do firemní databáze.  

Chybné hodnoty byly nulové hodnoty u některých znaků, které vznikly například 

špatným formátem čísla v buňce. V grafu na obr. 8 si můžeme všimnout v jednom 

případě velmi nízkých hodnot a ve druhém případě naopak vysokých hodnot 

koncetrace uhlíku. Nejedná se však o chybné hodnoty, v obou případech se jedná o 

případ změny technologie a to předepsaného chemického složení. 

 

 

Obrázek 8: Spojnicový graf – uhlík  

Zdroj: vlastní 

 

 Eliminace znaků s nízkým informačním obsahem  

Tuto činnost jsem již popsal v první odrážce – výběr reprezentativního vzorku dat.  

Jedná se o data, která nejsou pro tuto práci relevantní a nebudeme je vůbec pro 

výpočty používat. Jednalo se o záznamy ve sloupcích označených jako datum, id 

analýzy, čísla tavby a hodnoty doprovodných prvků. 

 

 Sjednocení formátů 

V této konečné fázi úpravy datových matic se provádí kontrola jednotlivých buněk. 

Zkoumáme, jsou-li všechna kvantitativná data v buňkách ve formátu čísla a naopak 

názvy ve formátu text. V mém případě se jedná o vyjímku, jelikož názvy některých 

jakostí mají formát čísla. Veškeré textové proměnné je potřeba sjednotit, tzn. aby ve 
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stejných názvech byla stejně všechna malá písmena a stejně tak i velká. Dále jsem 

sjednotil počty desetinných míst čísel v buňkách jednotlivých sloupců.  

Takto upravené výběrové statistické soubory jsou připraveny na aplikaci statistických metod.  

 

2.2.1 Popisná statistika  
 

Několik hodin úprav statistických souborů by se nám teď mělo zúročit a většinu práce 

s výpočty provede počítač, stačí pouze aplikovat příslušný software, který nám práci velmi 

urychlí a zjednoduší. K těmto výpočtům jsem využil Microsoft Office Excel 2007, který je 

plně dostačující pro tyto základní statistické metody. Pro jednotlivé soubory jsem tedy 

vytvořil základní popisnou statistiku pro kvantitativní znak. A to pro každý chemický prvek 

jednotlivých jakostí zvlášť.  

 

 

Obrázek 9: Popisná statistika – jakost 8425  

Zdroj: vlastní 

 

Z tabulky na obrázku č. 9 můžeme vyčíst průměrné hodnoty daných chemických prvků, 

nejčetněji zastoupenou hodnotu nebo také velmi široké rozmezí mezi minimální a maximální 

hodnotou. Tento velký rozdíl ovšem není špatnou předchozí úpravou datové matice, ale je dán 

širokým rozpětím koncentrace uhlíku normy této jakosti.  

Dále jsem pro jednotlivé chemické prvky a jednotlivé jakosti vytvořil histogram (obr. 10), 

který nám graficky znázorňuje četnost taveb v jednotlivých třídách, kde jedna třída 

znázorňuje koncentraci uhlíku v rozmezí 0,1%. Histogram je rozdělen do 8 stejných tříd 

příslušných koncentrací chemických prvků. Na svislé ose je vynesena četnost neboli počet 

taveb v dané koncentrační třídě. Rozsahy koncentrací jsou pak na vodorovné ose. 

Z histogramu lze např. přímo vyčíst kolik taveb bylo v příslušné jakosti mimo povolenou mez 

koncentrace uhlíku udávanou v příslušné ČSN, což je 3,30 - 3,80% uhlíku. A zároveň také, 

jaká hodnota je pro danou jakost z technologického hlediska nejpoužívanější. K hodnotám 
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mimo danou mez mohlo dojít, buď specifikací požadavků zákazníka u dané zakázky nebo 

chybou v technologii výroby.   

 

 

Obrázek 10: Histogram – Obsah uhlíku 

Zdroj: vlastní 

 

 Pro shrnutí koncentrací chemických prvků v jednom grafu, jsem vytvořil spojnicový 

graf (obr. 11) s přehledem obsahu prvků, na kterém je možno sledovat rozsahy maximální a 

minimální hodnoty koncentrací prvků jednotlivých měření. Také lze vyčíst specifika pro 

danou jakost, vzájemnou provázanost koncentrací daných prvků, které jsou důležité například 

pro tvrdost daného materiálu.  

   

 

Obrázek 11: Spojnicový graf – přehled obsahu prvků 

Zdroj: vlastní 

Všechny ostatní grafy a tabulky jsou uvedeny v příloze této práce a na přiloženém CD.  
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2.2.2 ANOVA – analýza rozptylu   
 

Po jednotlivých popisných statistikách, které mají víceméně informativní charakter, i když 

samozřejmě mají svou vypovídající hodnotu a jisté místo v oblasti statistiky, se dostávám 

k hlavní metodě této bakalářské práce a to k praktickému použití analýzy rozptylu. O jejím 

významu jsem se již zmiňoval v teoretické části, ale ve zkratce pro připomenutí. 

Analýzy rozptylu je statistická metoda umožňující zjistit zda mezi dvěma nebo více 

metrickými proměnnými jsou významné rozdíly. Progresivita této metody spočívá ve 

skutečnosti, že nesrovnáváme přímo aritmetické průměry, ale rozptyly, které přesněji než 

aritmetický průměr charakterizují „rozptýlenost“ nebo „blízkost“ dat okolo aritmetického 

průměru. Základní myšlenkou analýzy variance je práce se dvěma rozptyly. Máme-li soubor 

metrických dat, který je rozdělen do dvou či více skupin, pak můžeme vypočítat dva na sobě 

nezávislé odhady rozptylů:  

 mezi průměry skupin (mezi výběry)  

 uvnitř skupin (všechny výběry)  

Rozptyl uvnitř skupin lze vypočítat tak, že nejdříve vypočítáme rozptyly pro všechny 

skupiny a z nich pak určíme průměr. Tento rozptyl „uvnitř“ skupin je spolehlivějším 

odhadem, protože není ovlivněn možnými rozdíly mezi skupinami a je dán pouze náhodným 

kolísáním dat. Naproti tomu je rozptyl „mezi“ průměry skupin závislý na rozdílech mezi 

skupinami. Jestliže je rozptyl „mezi“ skupinami významně vyšší než rozptyl „uvnitř“ skupin, 

znamená to, že skupiny nejsou náhodnými výběry z téhož základního souboru (tzn. výsledky 

ve skupinách se statisticky významně liší). K objektivnímu posouzení poměru obou rozptylů 

se používá F-testu, což je podíl rozptylu mezi skupinami a rozptylu uvnitř skupin. 

Podmínky užití analýzy rozptylu jsou následující:  

 metrická data  

 náhodné rozdělení dat  

 homogenita (rovnost) rozptylu uvnitř skupin (ANOVA nevyžaduje stejné počty prvků 

ve srovnávaných souborech, ale výrazná odlišnost v počtu prvků mezi srovnávanými 

soubory (n=30 x n=500; n=80 x n=1000) může narušit podmínku homogenity rozptylu 

uvnitř skupin. Proto se při plánování výzkumu snažíme používat alespoň přibližně 

stejně velké soubory. 
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Teď bych přistoupil ke konkrétním výpočtům a vyhodnocení. Aplikace ANOVA je 

součástí softwaru Microsoft Office Excel 2007, takže tento software opět můžu použít. Tato 

funkce není součástí základní instalace MS Office Excel 2007, a proto se musí instalovat jako 

doplněk.  Pro upřesnění – tlačítko Office – možnosti aplikace – doplňky – spravovat – 

Analytické nástroje. Aplikaci použiji na výběrový statistický soubor. Data ze všech 

jednotlivých souborů jsem zkopíroval do jediného souboru anova.xlxs, a to tak, že každý nový 

list bude v jednotlivých sloupcích obsahovat data všech jakostí jednoho prvku. To znamená, 

že pro uhlík, mangan, křemík, chrom a nikl zvlášť. Pro přehlednost jsem pak soubor 

anova.xlsx rozdělil na dílčí soubory s názvy jednotlivých prvků např. uhlik_anova.xlsx.  

 

Obrázek 12: ANOVA – výběrový statistický soubor – uhlik_anova.xlsx 

Zdroj: vlastní 

 

Na takto připravený soubor jsem aplikoval v MS Excelu v položce „DATA“ funkci 

„Analýza rozptylu“- „Jednofaktorová analýza rozptylu“. Výsledné tabulky – ANOVA1 (obr. 

13) a ANOVA2 (obr. 14) jsem vložil do nového listu aplikace Excel. Po úpravě tyto tabulky 

vypadaly takto:  

V prvním sloupci „výběr“ jsou uvedeny možné zdroje proměnlivosti jednotlivých 

pozorování. Druhý sloupec udává počet měření pro každou jakost. Ve třetím sloupci 

s názvem Součet je suma všech naměřených koncentrací pro daný výběr. Ve sloupci Průměr 

je pak podíl dvou předchozích hodnot a výsledná hodnota představuje aritmetický průměr 

koncentrace uhlíku v daných jakostních výběrech. Ve sloupci rozptyl (2) jsou střední 

kvadratické odchylky, které vyjadřují variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem 

její střední hodnoty. Z výsledku je patrné, že rozptyly uvnitř skupin jsou statisticky 

nevýznamné a můžeme tedy odhadnout společný rozptyl koncentrace uhlíku v rámci všech 

jakostí.  
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Obrázek 13: Výsledná tabulka ANOVA 1 pro obsah uhlíku 

Zdroj: vlastní 

 

 

Další tabulku si nejdříve popíšeme obecně a pojmenujeme si všechny výstupní veličiny, 

jelikož výstupní tabulka aplikace Excel není tak přehledná.  

V prvním sloupci v tabulce na obr. 14 jsou zdroje variability – Mezi výběry znamená, že se 

jedná o variabilitu mezi skupinami a popisuje nám, jak se navzájem liší skupinové průměry. 

Řádek Všechny výběry nám popisuje variabilitu uvnitř jednotlivých skupin.  

 

 

Obrázek 14: Výsledná tabulka ANOVA - obecná 

Zdroj: vlastní 

 

V sloupci Suma čtverců SS máme nejdříve hodnotu   
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SA -  among group of squares – skupinová suma čtverců  
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ST - total sum of squares – celková suma čtverců              ST= SA + SE                           (12) 

 

Ve sloupci Stupně volnosti jsou hodnoty  

VA  - stupeň volnosti pro skupinový výběr       1 kvA   kde k je počet tříd          (13) 

VE – reziduální stupeň volnosti      knvE   n je počet všech měření  (14) 

VT – počet stupňů volnosti pro celkový součet  1 nvT       (15)  

Ve sloupci Střední čtverec MS jsou podíly předchozích dvou sloupců  

MSA – mean square pro skupinový výběr       
  

  
      (16) 

Sloupec F je výsledek podílu           
   

   
      (17) 

Výslednou hodnotu F testu pak porovnáváme s hodnotou Fkrit.  Pokud je ve výpočtu statistika 

F větší než F kritické, pak to znamená, že hypotézu H0 je nutno zamítnout a přijmout H1.  

Pokud je hodnota F významně větší než 1,z toho plyne, že MS mezi skupinami je významně 

větší než MS uvnitř skupin, a tedy že se průměry skupin liší.  

 

 

 

Obrázek 15: Výsledná tabulka ANOVA 2 pro obsah uhlíku  

Zdroj: vlastní 

 

Vzhledem k tomu, že se zabýváme jednofaktorovou analýzou rozptylu, je zde uveden 

pouze jeden hlavní faktor, dle kterého test provádíme. Ostatní zdroje jsou zahrnuty do druhé 

skupiny označené jako reziduální (všechny výběry). Reziduální zdroje nebyly identifikovány 

a jsou tudíž příčinou náhodného kolísání uvnitř tříd. Což vypovídá i poměr hodnot SA a SE, kde 

hodnota SA mnohonásobně vyšší. Z velkého nepoměru hodnot středních čtverců MSA a MSE 

lze vyčíst, že hodnota F-testu bude velmi vzdálená hodnotě 1 a tudíž hypotéza H0 je zamítnuta 
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a platí hypotéza H1. Střední hodnoty koncentrací uhlíku pro jednotlivé jakosti se liší a z toho 

vyplývá významný vliv třídy jakosti na hodnotu koncentrace uhlíku.  

 

Na obr. 16 jsou graficky znázorněny průměrné hodnoty koncentrací jednotlivých jakostí.  

 

 
Obrázek 16: Význam koncentrace uhlíku pro jednotlivé jakosti 

Zdroj: vlastní 

 

Význam koncentrace uhlíku v různých jakostech ocelí a litin je z metalurgického hlediska 

velmi známý a v této práci jsme si to aplikací analýzy rozptylu na náhodně vybraném vzorku 

dat potvrdili.  

 Další jednotlivé tabulky s výpočty pro prvky Mn, Si, Cr a Ni  jsou uvedeny v příloze. 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce je aplikovat teoretické poznatky z oblasti základní popisné 

statistiky a analýzy rozptylu na datové matice z praxe. Jelikož jsem měl pocit, že se v naší 

firmě nevěnuje tomuto vědnímu oboru dostatečná pozornost, vybral jsem si toto téma jako 

zadání bakalářské práce. Pokusil jsem se v praktické části této bakalářské práce docílit závěrů, 

které by mohly být prvním krokem k získání zájmu o statistické metody v naší firmě.  

Aplikovat poznatky z oblasti statistické analýzy právě na tato data jsem se rozhodl 

z důvodu možného využití výsledných poznatků při technologii výroby. Zajímala mě možnost 

výsledky dále provázat s jinými sledovanými hodnotami, které jsou u jednotlivých odlitků a 

příslušných jakostí měřeny také (např. tvrdost, roztažnost, pnutí atd.) a následně 

implementovat do informačního systému v naší firmě.   

Jako základní datovou matici jsem použil rozsáhlý soubor dat, který obsahoval více 

než 16 tisíc záznamů. Jednalo se o analýzy chemického složení ocelí, legovaných ocelí a litin 

vzorků z taveb. Tyto vzorky jsou odebírány v rámci kontroly chemického složení jednotlivých 

výrobků. Časově nejnáročnější fáze byla základní úprava datových matic. Z původního 

souboru jsem pomocí kontingenční tabulky vybral reprezentativní vzorek dat, který obsahoval 

15 dílčích výběrových souborů s nejčetnějším počtem záznamů. Každý výběrový soubor pak 

obsahoval 300 entit o 6 znacích. Byly to atributy – jakost a hodnoty chemických prvků C, Mn, 

Si, Cr a Ni v procentech. Tyto výběrové soubory jsem zkontroloval z hlediska chybějících, 

extrémních nebo chybných hodnot a z hlediska jednotnosti formátů. Aplikací softwaru 

Microsoft Office Excel 2007 jsem vytvořil základní popisné statistiky pro jednotlivé jakosti a 

pro každý chemický prvek, což je 15 popisných tabulek, 15 spojnicových grafů a 75 

histogramů. Jsou uloženy v příloze této práce.  

Pro aplikaci analýzy rozptylu jsem opět vytvořil výběrové soubory, pro každý 

chemický prvek. Datová matice pak obsahovala 15 entit, každá o 300 znacích. Aplikací 

jednofaktorové analýzy rozptylu na datové matice, pomocí softwaru MS Office Excel 2007, 

jsem získal dvě výstupní tabulky pro každý chemický prvek. Výsledná hodnota F-testu je 

několikanásobně vyšší než hodnota F kritická. Z toho plyne, že hypotézu H0 je nutno 

zamítnout a přijmout hypotézu H1. Rozptyl uvnitř skupin je zanedbatelný, naproti tomu 

rozptyl mezi skupinami je značný. Hodnota koncentrace prvku je velmi silně ovlivněna 

příslušnou jakostí. Všechny vypočtené tabulky jsou opět součástí přílohy.  

Cíl bakalářské práce – Elementární statistické vyhodnocení hromadných dat z praxe a 

následnou aplikaci analýzy rozptylu jsem, dle mého názoru, splnil.     
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