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Anotace 

V této diplomové práci se věnuji základnímu popsání radionuklidů. Následně 

popisuji různé statistické metody, které pak používám při zkoumání 

získaných dat. Dále popisuji postup, který jsem použil při tvoření analýz a 

v následujících jednotlivých kapitolách popisuji výsledky, kterých jsem dosáhl při jejich 

analyzování. 

 

Klíčová slova: Statgraphics, Weibull, Exponenciální rozdělení, Krabicový graf, Kvantily, 

Metoda maximální věrohodnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 Abstract 

This thesis is focused on describing the basic description of radionuclides. I 

describe there various statistical mathods that I will use for examining obtained dates. Then 

I describe the procedure that I used when creating analysis and in the following chapters I 

describe the results that I reached during their analysing. 

 

 Keywords: Statgraphics, Weibull, exponential distribution, box plot, quantile, maximum 

likelihood method.  
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1. Úvod 

V dnešní době - době „jaderné krize“, kdy je stát tlačen ostatními zeměmi, které 

zavrhly jádro a vyzvaly k odstavení jaderných elektráren nebo k co největšímu zabezpečení 

a následnému testování jejich bezpečnosti a vlivu na životní prostředí, jsou nové přístupy a 

pohledy na jadernou energetiku vítaným přínosem. Proto také vznikla tato moje diplomová 

práce, a to po kontaktu s ČVUT Praha - katedry jaderného a fyzikálního inženýrství, která 

zajišťuje biomonitoring atmosférické depozice radionuklidů.  Byl mi poskytnut materiál -  

jejich interní sborník Biomonitoring atmosférické depozice radionuklidů v okolí Jaderné 

elektrárny Temelín v roce 2010. Mé informace budou pro ně přínosem z jiného pohledu 

než zkoumají.  

Jaderná energie je v dnešní době pro Českou republiku nepostradatelným 

energetickým zdrojem, která vyrábí v Česku 40% energie dodávané skupinou ČEZ. A 

proto není možné a ani v plánu není zrušení nebo zastavení čerpání energie z jádra.  

Naopak je v plánu přistavit nový blok JET, který by měl zdvojnásobit výkon této jaderné 

elektrárny. 

Základem mé diplomové práce je získání všech možných dat, které by se daly 

následně statisticky analyzovat z interního sborníku Biomonitoring atmosférické depozice 

radionuklidů v okolí Jaderné elektrárny Temelín z roku 2010. Cílem práce je popsat 

základní radionuklidy  - jednotlivé typy.  A poté blíž se věnovat popsání vhodných 

statistických metod, které budou použity pro modelování se soubory, kde jsem popsal 

postup pro jejich  modelování analýz a zobrazení výsledků. 

 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se seznámíme s 

obecným rozdělení radionuklidů. V druhé části se věnuji popisu statistických metod, které 

následně využívám při práci a zkoumáni dat. V poslední části mé diplomové práce popisuji 

postupné vypracování a seznamuji s výsledky zkoumání, které jsem zjistil. 
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1.1 Vznik radionuklidů 

Ke tvorbě radionuklidů vedou v elektrárně dva procesy. Jedním procesem je štěpný 

proces, druhým je proces aktivace. Za normálního provozu reaktoru vznikají v jaderném 

palivu obsahujícím uran 235 štěpné produkty a transurany, které většinou zůstávají 

v palivu a jsou z reaktoru odstraňovány spolu s vyhořelým jaderným palivem. Část 

štěpných produktů je však schopna projít mikroskopickými trhlinami vnějšího obalu 

produktů jaderného paliva až do chladiva aktivní zóny. 

Mezi nejvýznamnější radionuklidy, vznikající během provozu jaderné elektrárny, patří: 

- štěpné produkty: 85Kr a 133Xe, izotopy jódu 131I a 133I, 90Sr, 134Cs a 137Cs,  

- aktivační korozní produkty:  51Cr, 55Fe, 57Mn, 60Co, 59Ni, 65Zn, 

- aktivační produkty chladiva: 3H, 14C, transurany, a to zejména 239Pu.  

Radionuklidy nacházející se v chladivu a v technologických systémech jaderné 

elektrárny se musí z bezpečnostních důvodů odstraňovat ve speciální čistící stanici vody. 

Při procesech čištění kontaminovaných předmětů vznikají radioaktivní odpady, a to 

převážně nízko aktivní a středně aktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo, které 

představuje přibližně 95% všech zdrojů aktivity v jaderné elektrárně. Vyhořelé jaderné 

palivo je po odstranění štěpných produktů znovu použitelné, proto není považováno za 

radioaktivní odpad. Zbytek po tomto přepracování vyhořelého paliva představuje vysoce 

aktivní odpad, který musí být bezpečně uložen. Za vysoce aktivní odpad může být 

vyhořelé palivo prohlášeno pouze tehdy, je-li takto označeno příslušným právním úkonem- 

tj. zákonem pro nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Vzhledem k nebezpečnosti 

vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, je nakládání s nimi přesně stanoveno 

a kontrolováno státním dozorem a provozovatelem elektrárny. 

Čerpáno z [1]. 
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1.2 Radionuklidy 

Nuklid je atom s určitým počtem protonů a neutronů v jádře. Radionuklid je 

nestabilní nuklid, podléhající samovolné radioaktivní přeměně. Většina přirozených 

radionuklidů vznikla při výbuchu supernovy, který předcházel vzniku naší sluneční 

soustavy.  Dodnes se dochovaly pouze radionuklidy mající velmi dlouhý poločas přeměny. 

Mezi tyto radionuklidy patří například uran 238U. Jeho poločas přeměny je 4,5 miliardy let, 

a to se rovná odhadovanému stáří Země.  Za celou dobu existence naší planety se stačila 

přeměnit teprve polovina jeho počátečního množství. V přírodě dochází ke vzniku 

radionuklidů stále, a to  buď přeměnou jiných nestabilních jader  nebo vlivem kosmického 

záření. 

Čerpáno z  [2]. 

1.2.1 	 Přírodní	radionuklidy		

V přírodě se kromě stabilních chemických prvků vyskytují ve velmi nízkých 

koncentracích i prvky přírodního radioaktivního původu. Tyto přírodní radionuklidy 

můžeme rozdělit do tří kategorií na základě svého původu a vzniku. Dělí se na 

radionuklidy primární nebo-li původní, fosilní, radionuklidy druhotné a radionuklidy 

kosmogenní. 

Čerpáno z [3]. 

1.2.1.1 Primární	radionuklidy	(původní,	fosilní)	

Patří zde radionuklidy vzniklé s ostatními stabilními jádry během kosmické 

nukleogeneze termonukleárními reakcemi uvnitř hvězd, jež poté vybuchly jako supernovy 

a těmito prvky obohatily zárodečný oblak. Z tohoto oblaku pak vznikla naše sluneční 

soustava včetně Slunce. Jejich poločas rozpadu je velmi dlouhý, a to větší než 108let. Tento 

typ radionuklidů má i význam geologický. Jejich radioaktivním rozpadem je z nich 

uvolňováno teplo, které je důležitým zdrojem geotermální energie, sloužící k zahřívání 

nitra Země. Hovoříme o radionuklidech: uran 235U, 238U, thorium 232Th, draslík 40K. Za 

nejrozšířenější primární radionuklid je považován draslík, jehož obsah v zemské kůře 
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dosahuje přibližně 3.10-3 %. Nejvýznamnější přírodní radionuklid primárního typu 

v zemské kůře představuje uran (238U a 235U). V roce 1841 byl prvek uran poprvé 

vyizolován v čisté formě a své jméno dostal podle právě objevené planety Uran. Jedná se o 

těžký stříbřitý kov, jehož hustota je 19g/cm3. Na vzduchu oxiduje tmavě šedým povlakem. 

V minulosti se používal k barvení skla. Roku 1896 byla na přírodní uranové rudě H. 

Bequerelem poprvé objevena radioaktivita. Hlavní využití uranu je v jaderné technice - 

jako štěpný materiál. 

Čerpáno z [3]. 

1.2.1.2 Druhotné	radionuklidy	

Druhotnými radionuklidy jsou rozpadové produkty primárních radionuklidů. 

Primární radionuklidy 232Th, 238U a 235U se rozpadají na jádra. Tato jádra jsou radioaktivní 

a stejně tak je tomu i u jejich dalších a dalších rozpadových produktů, čemuž se říká tvorba 

radioaktivní rozpadové řady. Jednotlivé dceřiné produkty alfa i beta radioaktivitu a 

excitovaná jádra emitují záření gama. V těchto rozpadových řadách je ustavena tzv. 

sekulární radioaktivní rovnováha.  

Čerpáno z [3]. 

1.2.2 Umělé	radionuklidy	

Přesto že, přírodní radionuklidy uranu jsou nezbytné pro jadernou energetiku, pro 

potřeby vědy, techniky, zdravotnictví a průmyslu je nutné radionuklidy vyrábět uměle.  Ke 

změně stabilního jádra v jádro radioaktivní je nezbytné změnit počet protonů a neutronů 

tak, aby došlo k narušení jejich rovnovážné konfiguraci. Toho dosáhneme ostřelováním 

výchozího terčíkového jádra A vhodnými částicemi – protony či neutrony vstupujícími do 

jádra, kde vyvolají příslušné změny, jaderné reakce. Výsledkem je vznik jádra B, které je 

většinou v excitovaném stavu a po vyzáření gama záření přejde do základního stavu. Toto 

jádro B bývá často radioaktivní. Je-li ozařován terčík obsahující N atomů výchozího 

ozařovaného prvku svazkem částic (protonů či jiných nabitých částic z cyklotronu, nebo 

neutronů z jaderného reaktoru) o intenzitě I [počet částic/cm2/sec.], budou se v terčíku 

postupně hromadit atomy výsledného radionuklidu. Za dobu ozařování t bude aktivita A (t) 
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požadovaného radionuklidu v terčíku přibližně dána produkční rovnicí:   A(t)   =   I . N .  

. (1  e.t).   [cm2] je účinný průřez dané jaderné reakce a  [s-1] je rozpadová konstanta 

vznikajícího radionuklidu (s poločasem rozpadu souvisí vztahem  = 

0,693/T1/2).  Množství vyrobené aktivity je přímo úměrné intenzitě ozařujícího svazku, 

množství terčíkové látky a účinnému průřezu reakce. Ze začátku je toto množství přibližně 

úměrné i ozařovací době t, ale vlivem radioaktivního rozpadu vznikajícího radionuklidu, 

vyjádřeného saturačním faktorem (1 - et), se přírůstek počtu vznikajících jader postupně 

zpomaluje a po cca 5-6 poločasech výsledného radionuklidu B je již dosaženo stavu 

nasycení (cca 98%), rychlost produkce a rozpadu se vyrovnává, aktivita dále neroste. 

Konečná aktivita vyrobeného radionuklidu B je pakA = I.N.. 

Čerpáno z [3]. 

1.2.2.1 Výroba	radionuklidů	v	reaktoru	

Nejsnadnějším způsobem výroby radionuklidů v reaktoru je ozařování jader 

neutrony. Vzhledem k tomu, že neutron nemá elektrický náboj, nepůsobí elektrické 

odpudivé síly a proto i pomalý neutron vstoupí do jádra. Nejběžnější reakcí je prostý 

neutronový záchyt. Během ozařování neutrony vznikají jádra s přebytkem neutronů, 

vykazující radioaktivitu .Intenzívním zdrojem neutronů je jaderný reaktor, což znamená, 

že tyto radionuklidy jsou vyráběny ozařováním vhodného terčíkovitého materiálu 

v ozařovací komůrce reaktoru. Záchytu neutronů za vzniku radioaktivních jader se využívá 

také v neutronové analýze (metoda analýzy chemického složení látek). Při ozařování 

zkoumaného vzorku neutrony dochází ke vzniku radionuklidů, přičemž spektrometrickou 

analýzou energií emitovaného záření, především gama, aktivovaného vzorku můžeme 

stanovit příslušný radionuklid a zpětně lze stanovit i jemu odpovídající neaktivní výchozí 

nuklid. Další metodou, používanou pro výrobu radionuklidů v jaderném reaktoru je 

ozařování uranu U235 neutrony, které vyvolá štěpení jader uranu na jádra menší, 

radioaktivní. Méně často používanou metodou výroby radionuklidů je jejich chemická 

separace ze štěpných produktů uranu jako paliva v reaktoru. Velké množství radionuklidů 

obsahují také vyhořelé palivové články z reaktoru. Izolace jednotlivých radionuklidů z této 

různorodé směsi je však velmi obtížná.  
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Čerpáno z [3]. 

 

1.2.3 Nejvýznamnější	radionuklidy	

V současné době známe asi 2 000 radionuklidů. V přírodě jich byla nalezena 

přibližně stovka, štěpením těžkých jader jich vzniká okolo dvou set. Většina ostatních 

radionuklidů vznikla umělou cestou v laboratořích a řada z nich má význam pouze 

vědecký. Hlavní faktor, který rozhoduje o významu a použití radionuklidů v praxi je 

poločas rozpadu. Drtivá většina důležitých radionuklidů má dlouhý poločas rozpadu, 

měsíce, roky, desetiletí i více. Tento faktor umožňuje jejich dlouhodobé používání ve 

formě uzavřených zářičů. V nukleární medicíně se však využívá i některých krátkodobých 

radionuklidů. Ty nacházejí uplatnění díky svým chemickým a farmakokinetickým 

vlastnostem ve formě otevřených zářičů, označovaných jako radiofarmak. Jsou 

intravenózně aplikovány do organismu. Z hlediska radiační zátěže organismu je krátký 

poločas rozpadu výhodou. Do skupiny krátkodobých radionuklidů patří především uhlík 
11C s poločasem rozpadu 20,4 minut, kyslík 15O s poločasem rozpadu 122 sekund a fluor 
18F s poločasem rozpadu 110 minut. V nukleární medicíně je nejdůležitějším 

radionuklidem technicium 99mTc s poločasem rozpadu 6 hodin. Je čistým gama zářičem. 

Získává se beta-rozpadem molybdenu 99Mo v generátoru. Techniciová radiofarmaka 

nacházejí uplatnění při statické a dynamické scintigrafii ledvin, jater, plic, srdce, mozku a 

dalších orgánů a také při diagnostice nádorů. Radijód 131I, poločas rozpadu je 8 dnů, je 

významný při diagnostice a terapii onemocnění štítné žlázy. 

Nejlehčím radionuklidem je tritium 3H. Jedná se o čistý zářič. Jeho poločas 

rozpadu je 12,3 roku. Vyskytuje se v přírodě jako radionuklid kosmogenní, je vyráběn i 

uměle, a to pro využití v medicíně a biologii.  

Mezi další lehké radionuklidy patří uhlík 14C s poločasem rozpadu 5730 let. Jedná 

se rovněž o radionuklid kosmogenního typu. Na uhlíku 14C je založena radiokarbonová 

metoda využívající se při určování stáří archeologických předmětů.  
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Všeobecně rozšířeným radionuklidem s velice dlouhým poločasem rozpadu je 

draslík 40K. Jeho poločas rozpadu je 1,26.109 let. 

Mezi středně těžké významné radionuklidy patří kobalt 60Co, poločas rozpadu je 

5,27 let. Je zdrojem tvrdého gama záření. Používá se v radioterapii, defektoskopii a dalších 

technických aplikacích. Kobalt 57Co je zase zdrojem měkkého gama záření. Oba tyto 

radionuklidy jsou využívány jako etalonové zářiče. 

Těžším radionuklidem je iridium 192Ir, poločas rozpadu je 74,2 dnů.  

Z těžkých jader uranové skupiny jsou významné obzvlášť tyto přírodní radionuklidy: 

Thorium 232Th, poločas rozpadu 1,39.109 let. Je obsažen v horninách zemské kůry. 

Uran 235U, poločas rozpadu 7,1.108let, je důležitým štěpným materiálem. Je používán 

v jaderných elektrárnách. Při štěpení v jaderných reaktorech se získává velké množství 

energie. 

Uran 238U, poločas rozpadu 4,51.109let je nejrozšířenějším druhem uranu vyskytujícím se 

v přírodě. Používá se jako štěpný materiál nepřímo – přes plutonium, které v atomovém 

reaktoru vzniká z 238U pohlcením neutronu. 

Čerpáno z [3]. 
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2. Popis a výběr vhodné statistické metody 

Matematická statistika nabízí několik vhodných metod. V této práci jsem jich 

několik vybral a popsal. 

2.1 Metoda maximální věrohodnosti 

Tato metoda je jednou z centrálních metod matematické statistiky a je univerzální 

metoda pro konstrukci odhadů parametrů. Jejím úkolem je odhadování neznámých veličin 

v závislosti na pozorovaných, experimentálních datech. Odhadem se přibližně určují 

neznámé parametry statických souborů. Bodový odhad spočívá v nahrazení neznámé 

hodnoty parametru základního souboru nebo jeho funkce hodnotou výběrové 

charakteristiky. Tento odhad se skládá ze dvou částí. První částí je formulace 

pravděpodobnostního modelu, popisujícího danou reálnou situaci, ve druhé části se provádí 

ověření shody daného modelu se skutečnosti na základě pozorovaných dat. Nejlepší odhad 

získáme pro takovou hodnotu parametru rozdělení, pro kterou dosahuje věrohodnostní 

funkce svého maxima. Základem maximálního věrohodnostního odhadu je správný a 

přesný popis pravděpodobnostního modelu. Bude-li popis reálné situace nepřesný, budou 

získané odhady nekonzistentní se získanými daty.  Věrohodnostní funkce mohou být dle 

zvoleného modelu a neznámých parametrů různě komplikované. Důsledkem jsou funkce, 

které nemusí mít analytické řešení a při hledání maxima je pak nutné použít numerické 

metody. Výhody maximálního věrohodnostního odhadu vycházejí z asymptotických 

vlastností. Pro nízké počty pozorování je vhodnější použít jiné metody odhadu. 

Čerpáno z [4]. 
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2.2 Weibullovo rozdělení 

Weibullovo rozdělení se týká spojité náhodné veličiny, představující délku života 

(dobu bezporuchovosti) technických zařízení, u kterých nelze uplatnit rozdělení 

exponenciální. Využívá se tam, kde dochází k projevům mechanického opotřebení nebo 

únavy materiálu. Použijeme-li Weibullovo rozdělení, pracujeme pouze s jedním tvarem 

rovnic, a proto nemusíme použít rovnice sloužící pro další typy rozdělení. Je to velmi 

výhodné v případě numerologických výpočtů v prostředí tabulkového procesoru. 

Parametr d závisí na materiálu, namáhání a podmínkách užívání (d > 0); c > 0. 

Funkce hustoty pravděpodobnosti: 

 

 (pro c = 1 získáme exponenciální rozdělení E()) 

 

Grafické zobrazení hustoty pravděpodobnosti pro  = 1 a různé hodnoty c 

 

Graf.1. Zobrazení hustoty pravděpodobnosti 
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Distribuční funkce je dána vztahem: 

 

Grafické znázornění distribuční funkce v případě, kdy = 1 a různé hodnoty c: 

 

Graf.2. Znázornění distribuční funkce 

Použití Weilbullova rozdělení je vhodné pro zkoumání životnosti nějakého zařízení. 

Pokud X značí životnost zařízení, pro k > 1je vhodným modelem pro životnost zařízení 

podléhající opotřebení či únavě, pro k < 1 je vhodným modelem pro životnost zařízení, u 

kterého dochází k poruchám v důsledku vad. Pokud se k = 1, dostaneme exponenciální 

rozdělení. V této diplomové práci bude použito Weibullovo rozdělení pro zkoumání 

pravděpodobnosti zda bude naměřena koncentrace ≤ X. Weibullovo tříparametrové 

rozdělení bývá často zobecňováno v rozdělení dvouparamterové nebo jednoparametrové. 

Můžeme tedy rozlišit tři typy Weibullova rozdělení. 

1) tříparametrové rozdělení, které je reprezentované parametrem tvaru β, parametrem 

měřítka h a parametrem umístění g. Distribuční funkce tříparametrového Weibullova 

rozdělení je dána vztahem:  
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Symbol t představuje náhodnou veličinu, která při analýze spolehlivosti bude představovat 

čas poruchy nebo počet cyklů/operací. 

2) Dvouparametrové je zobecněné tříparametrové rozdělení. Parametr g je roven nule. 

Distribuční funkce tříparametrového Weibullova rozdělení je dána vztahem: 	

 

3) Jednoparametrové Weibullovo rozdělení je rovněž zobecněním tříparametrového 

rozdělení a to pro případ, že parametr umístění g je roven nule a parametr tvaru β je 

konstantou β=C. Toto rozdělení má tedy pouze jeden neznámý parametr, parametr měřítka 

h. Při použití tohoto rozdělení se předpokládá, že konstantní symbol tvaru g je známý 

apriori, z předchozích zkušeností. Distribuční funkce jednoparametrového Weibullova 

rozdělení je dána vztahem: 

 

Stanovení parametrů Weilbullova rozdělení 

Poměrně velké množství analýz, které jsou prováděny při hodnocení 

bezporuchovosti elektronických zařízení, využívá Weilbullovo rozdělení. Abychom mohli 

toto rozdělení použít, musíme provést správný odhad příslušných parametrů. Tento odhad 

lze provést různými teoretickými metodami – metoda maximální pravděpodobnosti, 

metoda nejmenších čtverců, využitím životnostech tabulek, atd. Současný software 

umožňuje realizaci procedur odhadu parametrů nejen Weibullova rozdělení různými 

metodami. Analýzy bez využití těchto prostředků jsou velmi komplikované, protože 

skutečná data o době bez poruchy mohou být směsicí kompletních a nekompletních 

pozorování. Mezi vhodné softwarové programy patří například STATISTICA, NCSC, 

Smith-Weibull. Tyto programy bývají označovány jako „survival analysis“ a umožňují 

pracovat s cenzurovanými daty. 

Čerpáno z [5], [6], [7], [8]. 
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2.3 Exponenciální rozdělení 

Exponenciální rozdělení má náhodná veličina X představující dobu čekání do 

nastoupení poisonovského náhodného jevu, či délku časového nebo délkového intervalu 

mezi těmito dvěma jevy. Závisí na parametru který představuje převrácenou hodnotu 

střední hodnoty doby čekání nastoupení sledovaného jevu. 

Náhodná veličina X má exponenciální rozdělení E() tehdy, je-li hustota pravděpodobnosti 

dána vztahem:  

 

 

Graf.3. Hustoty pravděpodobnosti 
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Distribuční funkce: 

 

 

Graf.4. Graf distribuční funkce 

Vlastnosti:  

 

Čerpáno z [9]. 

2.4 LOGNORMAL - Logaritmicko- normální rozdělení 

Logaritmicko – normální rozdělení je využíváno v teorii spolehlivosti, ve 

vodohospodářství, při modelování průtoků vody v řekách, při popisu velikosti částic 

sypkých materiálů, atd.   

Náhodná veličina x má rozdělení logaritmicko-normální s parametry .Jsou 

označovány LN má-li hustotu pravděpodobnosti: 
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Má-li náhodná veličina X rozdělení LN 	 	, ), má potom náhodná veličina Y = Ln X 

rozdělení N 	 	, ). Má-li veličina Y rozdělení N 	 	, ), veličina X= eY má rozdělení  

N  	 	, ).  

Čerpáno z [10]. 

2.5 P-value - P-hodnota 

P-hodnota testu se používá u testů, kde má tato definice smysl a pravděpodobnost, 

s jakou testovací statistika nabývá „horších“ hodnot, které více svědčí proti testované 

hypotéze, než je pozorovaná hodnota statistiky. P-hodnota je obvyklým výstupem 

počítačových programů, sloužících k testování hypotéz. Udává mezní hladinu 

významnosti, při které bychom hypotézu ještě zamítali. Hypotézu Ho zamítáme na hladině 

α v případě, že p-hodnota je menší než α.  

 

 

Obr. 1 P-hodnota 

 

 
Čerpáno z [11]. 
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2.6 Krabicový graf (box-and-whisker plot) 

 Krabicový graf se používá v popisné statistice. Je to pohodlný způsob, jak graficky 

zobrazit skupiny číselných údajů a poskytnout informace o těchto důležitých veličinách: 

 Nejvyšší (maximální) hodnota 

 Nejnižší (minimální) hodnota 

 Rozsah hodnot mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou (neboli „rozpětí“ - spread) 

 Střední hodnotu skupiny dat (nazývané medián) - medián představuje důležitou 

hodnotu, pro kterou platí, 50% hodnot dat je vyšších a 50% hodnoty dat je nižších. 

Box-plot může také určit, které měření, pokud vůbec, by mohl být považován odlehlé 

hodnoty. 

 

Obr. 2 Box and whisker plot 

 

 Oblast „prostředních dat“ 50% hodnoty (nazývaná „mezikvartilové rozpětí“ - 

midspread) 

 Hodnoty, nad kterou se vyskytují 25% nejvyšších hodnot ze vzorku dat a pod kterou 

se nachází 75% hodnot nižších (nazývaná 75tý percentil) 

  Hodnota, nad kterou se vyskytuje 75% hodnot dat z daného vzorku dat a pod kterou 

se vyskytuje 25% nejnižších hodnot (nazývaná 25tý percentil) 
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Tento graf může být také doplněn o indikaci extrémních hodnot. 

 

Obr. 3 Box and whisker plot + extrémy 

Extrémní hodnoty jsou pouze zobrazené symbolem křížku nebo kolečka, ale 

nebereme je v úvahu, aby nám nedeformovaly vytvořený samotný graf. Tato varianta je 

užitečná v situacích, kdy se nám buď vyskytují chybné hodnoty (například v důsledku 

změny daných podmínek nebo díky chybám v měření) nebo když hodnoty porušují řád. 

 
 
 

Čerpáno z [12]. 
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2.7 Kvantily  

Neboli kvantilová funkce hledá právě taková , kterým odpovídá určitá daná 

hodnota distribuční funkce F ( x ), čili vlastně inverzní funkci k dané funkci F ( x). 

Distribuční funkce je sice neklesající, ale v určitých oblastech nemusí být také rostoucí, 

proto tedy inverzní funkce nemusí vůbec existovat (není jednoznačná). Proto je nutné 

celou funkci dodefinovat.  

Definice: Nechť F ( x )je distribuční funkce, pak kvantilovou funkci  Xp zavedeme 

pro P Ԑ  ‹0,1› pomocí vztahu  

                                               

 

 

Hodnoty této funkce jsou kvantily, p-kvantilem nazýváme  

Kvantily jsou po řadě 1. kvartil medián MẹX = 

,3. kvartil  Medián MẹX nám dává informaci o poloze středu 

rozdělení,mezikvartilová vzdálenost zase charakterizuje šířku rozdělení. 

 
 
Čerpáno z [13]. 
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3. Analýza dat 

V této samostatné kapitole popíšu postup zkoumání jednotlivých dat a následně 

ukážu a okomentuji získané výsledky. Data použita v této kapitole jsou získána z reálného 

měření ze školy: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE -  FAKULTA 

JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ, KATEDRA DOZIMETRIE A APLIKACE 

IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ. Tyto data jsou prezentována v jejich interním sborníku [15] 

[16]. 

 

3.1 Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) v lesním humusu – 

horizont A - 2000-2010  

V této podkapitole se budu zabývat jenom analýzou této tabulky.  Vzorek je 

odebírán jednou za rok a jedná se o Lesní humus nehumifikovaný.  Měření je prováděno 

od roku 2000. Každý rok je odebráno 29 vzorků, které jsou následně analyzovány. Postup 

sběru a analýzy je dán interními směrnicemi  [17]. 

 

Postup při analyzování vzorků : 

Jako první bylo nutné získat tato data ze sborníku.  Data byla prezentována formou 

obrázku, a proto bylo nutné jejich převedení na text. K tomuto účelu byl využit software 

Adobe Acrobat X Pro, který  data převedl do formátu Microsoft Office. Následně byly 

přeneseny jednotlivé tabulky do programu Statgraphics.  
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Obr. 4 Hmotnostní aktivita horizont A 2000-2010 

Zde je vidět, jak data vypadala ve sborníku. Levý žlutý sloupec označuje číslo 

sběru dat,  vrchní řádek rok, ve kterém byl prováděn odběr. V bílém poli jsou již jednotlivá 

data o velikosti naměřené radioaktivní hmotnostní aktivitě 137Cs(Bq/Kg). 
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Nyní vidíme již data převedena do programu Statgraphics. Prvních 11 tabulek 

obsahuje naměřená data z roku 2000 – 2010, poslední tabulka 12 obsahuje všechna data, 

která byla naměřena. Každý rok bylo naměřeno a následně analyzováno 29 odebraných 

vzorků, které jsou reprezentovány v jednotlivých řádcích. Tato data reprezentují jednotlivé 

odběry z různých míst v okolí JE Temelín.  

 

Obr. 5 Hmotnostní aktivita humus horizont - A 2000-2010 Statgraphics 

 

Po té byla provedena explorační analýza dat pomocí programu modulu Box-and-

Whisker Plot v programu Statgraphics a vykresleno grafické rozdělení dat. 
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Obr. 6 Krabicový graf humus horizont A 2000-2010 

V tabulce vidíme, jak se vyvíjí a mění Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) v lesním 

humusu – horizont A 2000-2010 a souhrn za všechny roky. Popis Grafu Box and Whisker 

Plot je sepsán v kapitole 2.8 Krabicový graf ( box-and-whisker plot ). 

Po analýze box-and-whisker Plot jsem provedl analýzu jednotlivých sloupců a 

nechal program vyhodnotit, zda tato data zapadají do exponenciálního rozdělení. Je třeba si 

dát pozor, protože některé starší verze programu Statgraphics neumožňují provést analýzy, 

z důvodu nedostatečné velikosti datového souboru - 29 měření. Proto je nutné použít 

novější verzi Statgraphics, kde si již program poradí i  s 29 hodnotami.  
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Zde jsou zobrazena výsledná analytická data, které jsou vymodelovány pomocí 

programu Statgraphics. Tab1. Fitted Distributions humus horizont A 2000-2010. Rok 2000 

zobrazen níže odpovídá datům získaných měřením lesního humusu z horizontu A v roce 

2000. Tato tabulka reprezentuje 29 vzorků získaných měřením v roce 2000, kde se měřila 

Hmotnostní aktivita prvku 137Cs (Bq/kg) ve 29 vzorcích humusu z horizontu A. 

Titulek této analýzy je popsán jako Col_1_humus_A což označuje, že se jedná o 

první sloupec v programu Statgraphics. Následně je popsáno, že se jedná o data z roku 

2000.  Poslední údaj před samotnou tabulkou udává, že šlo o 29 vzorků, které byly v 

rozsahu velikosti 24 až 495 Bq/kg. 

Uncensored Data - Col_1_humus_A 

Data variable: Col_1 (A(Bq/kg) - 2000) 

29 values ranging from 24,0 to 495,0 

Fitted Distributions 

Tab. 1. Fitted Distributions humus horizont A rok 2000 

Exponential Exponential (2-Parameter) Lognormal 

mean = 225,103 scale = 0,00497257 mean = 241,741 

 lower threshold = 24,0 standard deviation = 241,108 

  Log scale: mean = 5,1426 

  Log scale: std. dev. = 0,83098

 

Weibull (3-Parameter) Weibull 

shape = 1,30937 shape = 1,55658 

scale = 222,212 scale = 250,463 

lower threshold = 18,9999  
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StatAdvisor 

           Následná data z tabulky ukazují, že všechny výsledky padnou do všech 5vybraných 

modelů dat a zobrazuje jejich následné hodnoty. Odhadované parametry modelů jsou 

uvedeny výše v Tab. 1. Fitted Distributions humus horizont A rok 2000.  

Po zkoušce Fitted distributions (zobrazenou výše v Tab.1. Fitted Distributions 

humus horizont A rok 2000) datového souboru z roku 2000 u dat Hmotnostní aktivity 

137Cs (Bq/kg) v lesním humusu – horizont A. Proběhla následná analýza dat z roku 2000, 

zda zde modelově vybrané pravděpodobnostní kvantily dat se blíži kvantilům modelu a zda 

je možné s nimi dále pracovat. 

Tab.2. Goodness-of-Fit Tests humus horizont A 2000 

 Exponential Exponential  

(2-Parameter) 

Lognormal Weibull Weibull  

(3-Parameter) 

DPLUS 0,110915 0,0961277 0,100632 0,0763092 0,066444 

DMINUS 0,166019 0,118024 0,116443 0,117571 0,11486 

DN 0,166019 0,118024 0,116443 0,117571 0,11486 

P-Value 0,406025 0,813972 0,826554 0,817611 0,838824 

             Tato tabulka (Tab.2. Goodness-of-Fit Tests humus horizont A 2000) porovnává 

distribuční funkci pravděpodobnostního modelu koncentrace radionuklidů za období roku 

2000 a zobrazuje výsledky zkoušek provedených k určení, zda datový soubor 

Col_1_humus_A (data z roku 2000 obsažena v tabulce Hmotnostní aktivity 137Cs (Bq/kg) 

v lesním humusu – horizont A 2000-2010 z Obrázku Obr.5 Hmotnostní aktivita A 

Statgraphics) může být přiměřeně modelována různými distribucemi. A jak vidíme v tomto 

testu, tak všechny hodnoty vyšly pozitivně, protože hodnoty P-Vaule jsou větší než 0.05 a 

je tedy možné použít všechny modely. Tato práce se zaměřuje na podrobnější práci 

s exponenciálním modelem, který je nejjednodušší (obsahuje pouze 1 parametr) a vychází 

nejlépe téměř  u všech modelů, kromě několika dat z kůry borovice – podzimní odběr a 

humus z horizont B - zobrazeny níže. Pro svoje popsání je vhodný k následnému 

modelování. Kdyby byla  P-Value nižších než 0,05 tak to by znamenalo, že data ze sloupce 
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Col_1_humus_A nepochází z vybrané distribuce s 95% jistotou a nebylo by ji vhodné 

modelovat. 

 

 

Graf. 5. Quantile Plot humus horizont A 2000 

 

Tento vymodelovaný graf nám ukazuje, s jakou pravděpodobností se bude bod 

nacházet na hodnotě radiace. Porovnává distribuční funkci pravděpodobnostního modelu 

koncentrace radionuklidů za období roku 2000. 

F (x) = P (X≤x) – Kde X je náhodná veličina = koncentrace v daném bode v daném roce  

odběru humusu z horizontu A. 
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Graf.6. Quantile Plot 2 humus horizont A 2000 

1  

200 1 ∗  
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Následně jsem vytvořil tabulku Tab.3. Porovnání P-Value humus horizont A 2000-

2010 z dat z obrázku Obr. 5 Hmotnostní aktivita humusu – horizont A 2000-2010 

Statgraphics, kde sleduji, zda jsou všechny hodnoty z výsledku testu dobré shody 

(goodness of fit test), kde se porovnávají naměřené a teoretické četnosti exponenciálního 

modelu a  testuje se nulová hypotéza a zda data mají exponenciální rozdělení. Z tabulky je 

vidět,  že zkoumaná data se pohybují v dovolené mezi P-Value. Moje modelování se 

zaměřuje na Exponenciální rozdělení.  Tato tabulka nám ukazuje, že všechny hodnoty 

vyhovují, protože jejich hodnota je vyšší než hodnota 0,05 a tedy může být s nimi dále 

pracováno a modelováno. 
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Tab. 3. Porovnání P-Value humus horizont A 2000-2010 

 

Po této analýze, kde všechna data exponenciálního rozdělení jsou v pořádku a 

platná, jsem začal s nimi dále pracovat. V testu neprošlo rozdělení Weibull (3-parameter) 

které bylo nižší ve dvou testech P-Value než minimální stanovená hranice 0,05. A to rok 

2002 a 2003 - nebylo by jej vhodné modelovat. Moje práce se primárně zaměřuje na 

modelovaní pomocí exponenciálního rozdělení, které je tady naprosto v pořádku. Následně 

po kontrole dat jsem zkopíroval data a výsledky analýz ze Statgraphics do programu 

Microsoft Excel a vypočítal Vážené průměry. Ty  jsou zobrazeny níže -  posledních šest 

řádků tabulky. 

Tab.4. Vážený průměr humus horizont A 2000-2010 

 

Po té jsem v programu Excel  vytvořil tabulku, kde je vizuálně zobrazeno 

zastoupení jednotlivých četností ze zadané datové tabulky a následně zkontrolováno, zda je 

zastoupeno všech 29 měření. 
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Dále jsem vytvořil porovnávající tabulku, kde třídím data do kvantilů. K tomuto 

jsem využil funkci programu Microsoft Excel a příkaz – PERCENTIL viz. Kapitola 2.7 

Kvantily. Tento příkaz vrátí hodnotu, která odpovídá zadaným percentilu v oblasti hodnot. 

Tyto hodnoty jsem nastavil jako horní a dolní kvantil. Tato funkce může taky posloužit 

ke stanovení prahových hodnot.  

  

Obr. 7 zobrazení četnosti tabulky humus horizont A 2000 
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Tab. 5.  Modelovací funkce humus horizont A 2000-2010 

 

Řádek číslo jedna ukazuje, z jakého roku  budou data pocházet. 

Druhý řádek, který je označený jako data (0.25), obsahuje dolní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 98 na řádku data (0,25) 

v sloupci 2000 znamená, že u 25% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 98 (Bq/Kg). 

Třetí řádek, označený P(model<data(0.25), označuje pravděpodobnost, s jakou 

bude koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než dolní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.25. 

Čtvrtý řádek, který je označený jako data (0.75), obsahuje horní kvartily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 371 na řádku data (0,75) v 

sloupci 2000 znamená, že u 75% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 371 (Bq/Kg). 

Pátý řádek, označený P (model<data(0.75), označuje pravděpodobnost, s jakou 

bude koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než horní kvartil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.75. 

Řádky 5 – 8 doplňují výpočty o modelové hodnoty pro následné porovnání v grafu.  
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Graf.7. Hmotnostní aktivita humus horizont A 2000-2010 

 

V grafu jsou zobrazeny pro každý analyzovaný rok dolní a horní kvantily 

naměřených dat (označeno data (0.25), data(0.75)) i exponenciálního modelu  (označeno 

model(0.25), model(0.75)). Dále je pro každý analyzovaný rok zobrazen aritmetický 

průměr naměřených hodnot, což je v případě exponenciálního rozdělení zároveň bodový 

odhad převracené hodnoty parametru lambda exponenciálního rozdělení. Tento graf 

vizuálně ukazuje, jak jednotlivé kvantily dat se velice blíži kvantilům modelu. V některých 

místech tato data na sebe nesedí, což je spojeno se vzniklou odchylkou od měření nebo 

nenadálém výskytu skokové změny naměřené hmotnostní aktivity. Ale v globálním 

pohledu jde vidět, že je systém dobře popsán. V grafu byl také nalezen lineární trend, který 

je klesajícího rázu a říká nám, že v okolí JE Temelín ubývá výskytu v přírodě 

radioaktivního prvku 137 Cs. 
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3.2 Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) v mechu -podzimní 

odběry 2000-2010 

V této podkapitole se budu zabývat jenom analýzou tabulky Hmotnostní aktivita 137Cs 

(Bq/kg) v mechu – podzimní odběr. Tento vzorek je odebírán jednou za rok a jedná se o 

mech.  Měření je prováděno od roku 2000. Každý rok je odebráno 29 vzorků, které jsou 

následně analyzovány.  

 

Zde jsou vidět data převedena do programu Statgraphics. Prvních 11 tabulek 

obsahuje naměřená data z roku 2000 - 2010.  Poslední tabulka 12 obsahuje všechna data, 

která byla naměřena. Každý rok bylo naměřeno a následně analyzováno 29 odebraných 

vzorků, které jsou reprezentovány v jednotlivých řádcích. Tato data reprezentují jednotlivé 

odběry z různých míst v okolí JE Temelín.  

 

Obr. 8 Hmotnostní aktivita v mechu 2000-2010 Statgraphics 

Následně byla provedena explorační analýza dat pomocí programu modulu Box-

and-Whisker Plot v programu Statgraphics a vykresleno grafické rozdělení dat. 
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Obr. 9 Krabicový graf mech 2000-2010 

Na obrázku lze vidět, jak se vyvíjí a mění Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) 

v mechu  - 2000-2010 a souhrn za všechny roky. Popis Grafu Box and Whisker Plot je 

sepsán v kapitole 2.8 Krabicový graf ( box-and-whisker plot ). 

Po analýze box-and-whisker Plot jsem provedl analýzu jednotlivých sloupců a 

nechal program vyhodnotit, zda tato data zapadají do exponenciálního rozdělení.  
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Zde jsou zobrazena výsledná analytická data, která jsou vymodelována pomocí 

programu Statgraphics. Tabulka- Tab.6.Fitted Distributions mech 2000 odpovídá datům 

získaných měřením z mechu . Tato tabulka reprezentuje 29 vzorků získaných měřením 

v roce 2000, kde se měřila Hmotnostní aktivita prvku 137Cs (Bq/kg) ze vzorku. 

Titulek této analýzy je popsán jako Col_1_mech, což označuje, že se jedná o první 

sloupec v programu Statgraphics. Následně je popsáno, že se jedná o data z roku 2000. A 

jako poslední údaj před samotnou tabulkou je popsán, že šlo o 29 vzorků, které byly v 

rozsahu velikosti 3,0 až 518 Bq/kg. 

Uncensored Data - Col_1_mech 

Data variable: Col_1 (A(Bq/kg) - 2000) 

29 values ranging from 3,0 to 518,0 

Fitted Distributions 

Tab. 6. Fitted Distributions mech 2000 

Exponential Exponential (2-Parameter) Lognormal 

mean = 42,0345 scale = 0,0256184 mean = 34,5801 

 lower threshold = 3,0 standard deviation = 50,1365 

  Log scale: mean = 2,97724 

  Log scale: std. dev. = 1,06399

 

Weibull (3-Parameter) Weibull 

shape = 0,700736 shape = 0,787295

scale = 36,0566 scale = 34,4386 

lower threshold = 3,0  
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StatAdvisor 

           Následná data z tabulky ukazují, že všechny výsledky padnou do všech pěti 

vybraných modelů dat a zobrazuje jejich následné hodnoty. Odhadované parametry 

modelů jsou uvedeny výše v tabulce Tab. 6. Fitted Distribution mech 2000.  

Po zkoušce Fitted distributions (zobrazenou výše v tabulce 6. Fitted Distribution 

mech 2000) z datového souboru z roku 2000 u dat Hmotnostní aktivity 137Cs (Bq/kg) 

v mechu proběhla následná analýza dat z roku 2000, zda zde modelově vybrané 

pravděpodobnostní kvantily dat se blíži kvantilům modelu a zda je možné s nimi dále 

pracovat. 

 

Tab. 7. Goodness-of Fit Test mech 2000 

 Exponential Exponential  

(2-Parameter) 

Lognormal Weibull Weibull  

(3-Parameter) 

DPLUS 0,217775 0,233984 0,093506 0,148143 0,183804 

DMINU

S 

0,0688827 0,0344809 0,0627491 0,144729 0,0893768 

DN 0,217775 0,233984 0,093506 0,148143 0,183804 

P-Value 0,127783 0,0835573 0,961632 0,547768 0,282261 

 

             Tento panel porovnává distribuční funkci pravděpodobnostního modelu 

koncentrace radionuklidů za období roku 2000 a zobrazuje výsledky zkoušek provedených 

k určení, zda datový soubor Col_1_mech (data z roku 2000 obsažena v tabulce Hmotnostní 

aktivity 137Cs (Bq/kg) mech z Obrázku Obr. 8 Hmotnostní aktivita v mechu 2000-2010 

Statgraphics) může být přiměřeně modelován různými distribucemi.  Jak vidíme v tomto 

testu,  všechny hodnoty vyšly pozitivně, protože hodnoty P-Vaule jsou větší než 0.05 a je 

tedy možno použít všechny modely. Kdyby byla  P-Value nižších než 0,05 tak by to 
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znamenalo, že data ze sloupce Col_1_mech nepochází z vybrané distribuce s 95% jistotou 

a nebylo by ji vhodné modelovat. 

 

 

Graf.8. Graf Quantile Plot mech 2000 

Tento vymodelovaný graf nám ukazuje, s jakou pravděpodobností se bude bod 

nacházet na hodnotě radiace. Porovnává distribuční funkci pravděpodobnostního modelu 

koncentrace radionuklidů za období roku 2000. 
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Tab. 8. Porovnání P-Value mech 2000-2010 

 

Následně jsem vytvořil tabulku Tab.8. Porovnání P-Value mech 2000-2010 z dat 

Hmotnostní aktivity 137Cs (Bq/kg) v mechu 2000-2010(Obr. 8 Hmotnostní aktivita v 

mechu 2000-2010 Statgraphics), kde sleduji, zda jsou všechny hodnoty z výsledku testu 

dobré shody (goodness of fit test), kde se porovnávají naměřené a teoretické četnosti 

exponenciálního modelu a testuje se nulová hypotéza, že data mají exponenciální 

rozdělení. Z tabulky  vidíme,  že zkoumaná data se pohybují v dovolené mezi P-Value v 

exponenciálním rozdělení. V exponenciálním rozdělení dvouparametrovém se vyskytují 

data pod hodnotou P-Value 0,05 a to v létech 2004 a 2005 a lze předpokládat, že nepatří do 

tohoto rozdělení a nebylo by je v hodné použít k modelování. Moje modelování se 

zaměřuje na exponenciální rozdělení, kde vyšly všechna data nad minimální hodnotou 

0.05. A tedy může být s nimi dále pracováno a modelováno. 
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Tab. 9. Modelovací funkce mech 2000-2010 

 

Řádek číslo jedna ukazuje, z kterého roku data budou pocházet. 

Druhý řádek, který je označen jako data(0.25), obsahuje dolní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazená hodnota 11 na řádku data (0,25) 

v sloupci 2000 znamená, že u 25% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 11 (Bq/Kg). 

Třetí řádek, označený P(model<data(0.25), označuje pravděpodobnost, s jakou 

bude koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než dolní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.25. 

Čtvrtý řádek, který je označený jako data(0.75), obsahuje horní kvartily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 33 na řádku data (0,75) v 

sloupci 2000 znamená, že u 75% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 33 (Bq/Kg). 

Pátý řádek, označený P(model<data(0.75), označuje pravděpodobnost, s jakou bude 

koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než horní kvartil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.75. 

Řádky 5 – 8 doplňují výpočty o modelové hodnoty pro následné porovnání v grafu.  

 

 



Tomáš Jurco : Statistické modelování koncentrace radionuklidů v okolí JE Temelín 

2012                                                                                                                                37 
 

 

Graf.9. Hmotnostní aktivita v mechu 2000-2010 

V grafu jsou zobrazeny pro každý analyzovaný rok dolní a horní kvantily 

naměřených dat (označeno data(0.25), data(0.75)) i exponenciálního modelu  (označeno 

model(0.25), model(0.75)). Dále je pro každý analyzovaný rok zobrazen aritmetický 

průměr naměřených hodnot, což je v případě exponenciálního rozdělení zároveň bodový 

odhad převracené hodnoty parametru lambda exponenciálního rozdělení. Tento graf 

vizuálně ukazuje, jak jednotlivé kvantily dat se blíži kvantilům modelu. V některých 

místech tyto data na sebe nesedí, což je spojeno se vzniklou odchylkou od měření nebo 

nenadálém výskytu skokové změny naměřené hmotnostní aktivity. Ale v globálním 

pohledu jde vidět, že je systém dobře popsán, a to zejména v dolních kvantilech a 

v několika místech horních kvartilů. V grafu byl také nalezen lineární trend, který je 

klesajícího rázu a říká nám, že v okolí JE Temelín ubývá výskytu přírodně radioaktivního 

prvku 137 Cs. 
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3.3 Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) kůry borovice  - 

podzimní odběry 2000-2010 

V této podkapitole se budu zabývat pouze analýzou této tabulky. Tento vzorek je 

odebírán jednou za rok a jedná se o mech. Toto měření je prováděno od roku 2000. Každý 

rok je odebráno 29 vzorků, které jsou následně analyzovány. Postup sběru a analýzy je dán 

interními směrnicemi. 

 

 Zde  vidíme  již převedená data do programu Statgraphics. Prvních 11 tabulek 

obsahuje naměřená data z roku 2000 - 2010. Poslední tabulka 12 obsahuje všechna data, 

která byla naměřena. Každý rok bylo naměřeno a následně analyzováno 29 odebraných 

vzorků, které jsou reprezentovány v jednotlivých řádcích. Tato data reprezentují jednotlivé 

odběry z různých míst v okolí JE Temelín.  

 

Obr. 10 Hmotnostní aktivita kůra borovice 2000-2010 Statgraphics 

Následně byla provedena explorační analýza dat pomocí programu modulu Box-

and-Whisker Plot v programu Statgraphics a vykresleno grafické rozdělení dat. 
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Obr. 11 Krabicový graf kůra borovice 2000-2010 

Na obrázku lze vidět, jak se vyvíjí a mění Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) 

v kůře borovice - 2000-2010 a souhrn za všechny roky. Popis Grafu Box and Whisker Plot 

je sepsán v kapitole 2.8 Krabicový graf ( box-and-whisker Plot ). 

Po analýze box-and-whisker Plot jsem provedl analýzu jednotlivých sloupců a 

nechal program vyhodnotit, zda tato data zapadají do exponenciálního rozdělení.  
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Zde jsou zobrazena výsledná analytická data, která jsou vymodelována pomocí 

programu Statgraphics. Tabulka Tab.11Fitted Distributions kůra borovice 2000 odpovídá 

datům získaných měřeným z kůry borovice. Tato tabulka reprezentuje 29 vzorků získaných 

měřením v roce 2000, kde se měřila Hmotnostní aktivita prvku 137Cs (Bq/kg) ve 29 

vzorcích z kůry borovice. 

Tabulka této analýzy je popsána jako Col_1_kura což označuje, že se jedná o první 

sloupec v programu Statgraphics. Následně je popsáno, že se jedná o data z roku 2000. A 

jako poslední údaj před samotnou tabulkou je popsáno, že šlo o 29 vzorků, které byly v 

rozsahu velikosti 11,0 až 121 Bq/kg. 

Uncensored Data - Col_1_kura 

Data variable: Col_1 (A(Bq/kg) - 2000) 

29 values ranging from 11,0 to 121,0 

Fitted Distributions 

Tab. 10. Fitted Distribution kůra borovice 2000 

Exponential Exponential (2-Parameter) Lognormal 

mean = 54,2414 scale = 0,023126 mean = 55,3978 

 lower threshold = 11,0 standard deviation = 30,6414 

  Log scale: mean = 3,88108 

  Log scale: std. dev. = 0,516645 

 

Weibull (3-Parameter) Weibull 

shape = 2,10102 shape = 2,36863 

scale = 54,9854 scale = 61,1927 

lower threshold = 5,44705  
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           Následná data z tabulky ukazují, že všechny výsledky padnou do všech 5vybraných 

modelů dat a zobrazuje jejich následné hodnoty. Odhadované parametry modelů jsou 

uvedeny výše v Tab.10. Fitted Distributions kůra borovice 2000.  

Po zkoušce Fitted distributions (zobrazenou výše v Tab.10. Fitted Distributions 

kůra borovice 2000 ) datového souboru z roku 2000 u dat Hmotnostní aktivity 137Cs 

(Bq/kg) v kůře borovice. Proběhla následná analýza dat z roku 2000, zda zde modelově 

vybrané pravděpodobnostní kvantily dat se blíži kvantilům modelu a je-li možné s nimi 

dále pracovat. 

Tab. 11.Goodness-of-Fit Test kůra borovice 2000 

 Exponential Exponential 

 (2-Parameter) 

Lognormal Weibull Weibull  

(3-Parameter) 

DPLUS 0,147527 0,120212 0,0838021 0,111623 0,0992191 

DMINU

S 

0,332085 0,304843 0,184239 0,129493 0,138725 

DN 0,332085 0,304843 0,184239 0,129493 0,138725 

P-Value 0,00333558 0,00912495 0,279643 0,715656 0,63212 

             Tato tabulka (Tab.11. Goodness-of-Fit Tests kůra borovice 2000) porovnává 

distribuční funkci pravděpodobnostního modelu koncentrace radionuklidů za období roku 

2000 a zobrazuje výsledky zkoušek provedených k určení, zda datový soubor Col_1_kura ( 

data z roku 2000 obsažena v tabulce Hmotnostní aktivity 137Cs (Bq/kg) kůře borovice 

z Obrázku Obr.10 Hmotnostní aktivita kůry borovice 2000-2010 Statgraphics může být 

přiměřeně modelována různými distribucemi. A jak je vidět v tomto testu tak skoro 

všechny hodnoty vyšly pozitivně, ale u dvou rozdělení exponenciálního a exponenciálního 

se dvěma parametry se objevily hodnoty nižší P-Vaule než 0.05 což znamená, že je není 

vhodné použít. Je vhodné tedy využít zbývající tři rozdělení Lognormal a Weibull a 

Weibull ( 3- Parameter) popsány výše v této práci a to v kapitola 2.2 a 2.3  Data která vyšla 
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s  P-Value nižší než 0,05  znamenají že tato data ze sloupce Col_1_kura nepochází z 

vybrané distribuce s 95% jistotou a nebylo by ji vhodné modelovat. 

 

Graf.10. Quantile Plot kůra borovice 2000 

Tento vymodelovaný graf nám ukazuje, s jakou pravděpodobností se bude bod 

nacházet na hodnotě radiace. Porovnává distribuční funkci pravděpodobnostního modelu 

koncentrace radionuklidů za období roku 2000. 

 

Následně jsem vytvořil tabulku Tab.13. Porovnání P-Value kůry borovice 2000-

2010 z dat z  Obrázku Obr.10. Hmotnostní aktivita kůry borovice 2000-2010 Statgraphics , 

kde sleduji, zda jsou všechny hodnoty z výsledku testu dobré shody (goodness of fit test), 

kde se porovnávají naměřené a teoretické cennosti exponenciálního modelu a testuje se 

nulová hypotéza, že data máji exponenciální rozdělení.  
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Tab. 12.Porovnání P-Vaule kůra borovice 2000-2010 

 

Z tabulky Tab.18. porovnání P-Value kůry borovice 2000-2010 je patrné, že 

zkoumaná data se nepohybují v dovolených mezích P-Value u exponenciálního rozdělení, 

a to v celé době zkoumání - tedy roku 2000 až 2010 v jednoparametrovém modelu, ale ani 

u dvouparametrového modelu se nevyskytují všechny hodnoty nad povolenými hranicemi, 

a to v letech 2000,2006-2008 - tyto hodnoty jsou znázorněny červeně. Ke zjištění, proč tato 

data nevyhovují, by bylo potřeba přesnější analýzy chemicko-fyzikální. Protože moje práce 

je zaměřena pouze na statistickou analýzu, nejsou zkoumaný důvody, proč tyto data jsou 

chybná.  Tabulka nám ukazuje, že všechny ostatní hodnoty ,kromě exponenciálního 

modelu a exponenciálního modelu dvouparametrového, vyhovují a to, protože je jejich 

hodnota vyšší než hodnota 0,05 a tedy může být s nimi dále pracováno a modelováno. 

 

Po těchto analýzách jsem vytvořil tak  jako v předchozích případech zkoumání tabulku, 

kde data rozděluji do kvantilu a kvartilu a následně pomocí Excel funkcí je vypočítávám. 
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Tab. 13. Modelovací funkce kůra borovice 2000-2010 

 

Řádek číslo jedna ukazuje, z kterého roku  budou data pocházet. 

Druhý řádek, který je označený jako data(0.25), obsahuje dolní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 44 na řádku data (0,25) 

v sloupci 2000 znamená, že u 25% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 44 (Bq/Kg). 

Třetí řádek, označený P(model<data(0.25), označuje pravděpodobnost, s jakou 

bude koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než dolní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.25. 

Čtvrtý řádek, který je označený jako data(0.75), obsahuje horní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 65 na řádku data (0,75) v 

sloupci 2000 znamená, že u 75% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 65 (Bq/Kg). 

Pátý řádek, označený P(model<data(0.75), označuje pravděpodobnost, s jakou bude 

koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než horní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.75. 

Řádky 5 – 8 doplňují výpočty o modelové hodnoty pro následné porovnání v grafu.  
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Graf.11. Hmotnostní aktivita kůra borovice 2000-2010 

V grafu jsou zobrazeny pro každý analyzovaný rok dolní a horní kvantily 

naměřených dat (označeno data(0.25), data(0.75)) i exponenciálního modelu  (označeno 

model(0.25), model(0.75)). Dále je pro každý analyzovaný rok zobrazen aritmetický 

průměr naměřených hodnot, což je v případě exponenciálního rozdělení zároveň bodový 

odhad převracené hodnoty parametru lambda exponenciálního rozdělení. Tento graf 

vizuálně ukazuje, jak jednotlivé kvantily a kvartily jsou od sebe vzdáleny. I když na 

některých místech tato data na sebe navazují. Ale v globálním pohledu jde vidět, že je 

systém chybně popsán a data nemají správnou vypovídací hodnotu. V grafu byl také 

nalezen lineární trend, který je klesajícího rázu i když data na sebe ve větší míře 

neodpovídají. Tento trend nám říká, že v okolí JE Temelín ubývá výskytu v přírodě 

radioaktivního prvku 137 Cs. 
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3.4 Plošná aktivita 137Cs (Bq/m2) v lesním humusu – horizont 

B - 2000 – 2010 

V této podkapitole se budu zabývat pouze analýzou této tabulky. Tento vzorek je 

odebírán jednou za rok a jedná se o Lesní humus nehumifikovaný.  Měření je prováděno 

od roku 2000, každý rok je odebráno 29 vzorků, které jsou následně analyzovány. Postup 

sběru a analýzy je dán interními směrnicemi. 

 

Zde jsou vidět data již převedena do programu Statgraphics. Prvních 11 tabulek 

obsahuje naměřená data z roku 2000 - 2010.  Poslední tabulka 12 obsahuje všechna data, 

která byla naměřena. Každý rok bylo naměřeno a následně analyzováno 29 odebraných 

vzorků, které jsou reprezentovány v jednotlivých řádcích. Tato data reprezentují jednotlivé 

odběry z různých míst v okolí JE Temelín.  

 

Obr. 12 Hmotnostní aktivita horizont B 2000-2010 Statgraphics 

Následně byla provedena explorační analýza dat pomocí programu modulu Box-

and-Whisker Plot v programu Statgraphics a vykresleno grafické rozdělení dat. 
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Obr. 13 Krabicový graf horizont B 2000-2010 

Na grafech lze vidět, jak se vyvíjí a mění plošná aktivita 137Cs (Bq/kg) v lesním 

humusu – horizont B 2000-2010 a souhrn za všechny roky. Popis Grafu Box and Whisker 

Plot je sepsán v kapitole 2.8 Krabicový graf ( box-and-whisker plot ). 

Po analýze box-and-whisker Plot jsem provedl analýzu jednotlivých sloupců a 

nechal program vyhodnotit, zda tato data zapadají do exponenciálního rozdělení.  

 
Níže jsou zobrazena výsledná analytická data, která jsou vymodelována pomocí 

programu Statgraphics. Data v Tabulce Tab.14. Fitted Distributions humus horizont B rok 

2000 zobrazena níže odpovídá datům získaných měřením lesního humusu z horizontu B 

v roce 2000.  Tabulka reprezentuje 29 vzorků získaných měřením v roce 2000, kde se 

měřila Plošná aktivita prvku 137Cs (Bq/kg) ve 29 vzorcích humusu z horizontu B 
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Tabulka této analýzy je popsána jako Col_1_humus_B což označuje, že se jedná o 

první sloupec v programu Statgraphics. Následně je popsáno, že se jedná o data z roku 

2000. A jako poslední údaj před samotnou tabulkou je popsáno, že šlo o 29 vzorků, které 

byly v rozsahu velikosti 83 až 736 Bq/kg. 

 

Uncensored Data - Col_1_humus_B 

Data variable: Col_1 (A(Bq/kg) - 2000) 

29 values ranging from 83,0 to 736,0 

Fitted Distributions 

Tab. 14. Fitted Distributions humus horizont B 

Exponential Exponential (2-Parameter) Lognormal 

mean = 390,034 scale = 0,00325696 mean = 401,397 

 lower threshold = 83,0 standard deviation = 248,012 

  Log scale: mean = 5,83327 

  Log scale: std. dev. = 0,56865 

 

Weibull (3-Parameter) Weibull 

shape = 2,28688 shape = 2,35216 

scale = 430,804 scale = 440,617 

lower threshold = 8,64349  
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           Následná data z tabulky ukazují, že všechny výsledky padnou do všech pěti 

vybraných modelů dat a zobrazuje jejich následné hodnoty. Odhadované parametry 

modelů jsou uvedeny výše v Tab.14. Fitted Distributions humus horizont B.  

Po zkoušce Fitted distributions (zobrazenou výše v Tab.14. Fitted Distributions 

humus horizont B ) datového souboru z roku 2000 u dat Plošné aktivity 137Cs (Bq/kg) 

v lesním humusu – horizont B proběhla následná analýza dat z roku 2000, zda se zde 

modelově vybrané pravděpodobnostní kvantily dat  blíží kvantilům modelu a zda je možné 

s nimi dále pracovat. 

Tab. 15. Goodness-of-Fit Tests humus horizont B 2000 

 Exponential Exponential  

(2-Parameter) 

Lognormal Weibull Weibull  

(3-Parameter) 

DPLUS 0,151524 0,119219 0,0884277 0,09769

2 

0,0951773 

DMINU

S 

0,305348 0,224453 0,149456 0,11945

2 

0,121379 

DN 0,305348 0,224453 0,149456 0,11945

2 

0,121379 

P-Value 0,00896326 0,107662 0,553104 0,80235

7 

0,786344 

             Tato tabulka (Tab.15. Goodness-of-Fit Tests Humus horizont B 2000) porovnává 

distribuční funkci pravděpodobnostního modelu koncentrace radionuklidů za období roku 

2000 a zobrazuje výsledky zkoušek provedených k určení, zda datový soubor 

Col_1_humus_B ( data z roku 2000 obsažena v tabulce Hmotnostní aktivity 137Cs (Bq/kg) 

humus horizont B z Obrázku Obr.12. Hmotnostní aktivita horizont B 2000-2010 

Statgraphics  může být přiměřeně modelována různými distribucemi.  Jak je patrné 

z tohoto testu, skoro všechny hodnoty vyšly pozitivně až na rozdělení exponenciálního 
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tvaru se objevily hodnoty nižší P-Vaule než 0.05 a proto s 95% jistotou nezapadají do 

tohoto modelu. Proto by bylo vhodné využít k modelování zbývající čtyři rozdělení 

exponenciální 2-parametry ,Lognormal a Weibull a Weibull ( 3- Parameter) popsány výše 

v této práci a to v kapitolách 2.2 a 2.3. Data, která vyšla s  P-Value nižších než 0,05 

znamenají, že tato data ze sloupce Col_1_humus_B nepochází z vybrané distribuce s 95% 

jistotou a nebylo by je vhodné modelovat. 

 

Graf.12. Quantile Plot horizont B 2000 

Tento vymodelovaný graf nám ukazuje, s jakou pravděpodobností se bude bod 

nacházet na hodnotě radiace. Porovnává distribuční funkci pravděpodobnostního modelu 

koncentrace radionuklidů za období roku 2000. 

 

Následně jsem vytvořil tabulku Tab.16. Porovnání P-Value humus horizont B 

2000-2010 z dat z obrázku Obr.14 .Hmotnostní aktivita horizont B 2000-2010 

Statgraphics, kde sleduji, zda jsou všechny hodnoty z výsledku testu dobré shody 

(goodness of fit test), kde se porovnávají naměřené a teoretické četnosti exponenciálního 

modelu a testuje se nulová hypotéza, zda data mají exponenciální rozdělení.  
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Tab. 16. Porovnání P-Value humus horizont B 2000-2010 

 

Z tabulky Tab.16. Porovnání P-Value humus horizont B 2000-2010 je vidět,  že 

některá zkoumaná data se nepohybují v dovolených mezích P-Value u exponenciálního 

jednoparametrového modelu, a to data za rok 2000 a rok 2006. A proto je s 95% jistotou 

jisté, že tyto 2 roky nespadají do vybrané distribuce. Ke zjištění, proč tato data nevyhovují, 

by bylo potřeba přesnější analýzy. Protože moje práce je zaměřena pouze na statistickou 

analýzu,  jsou  data pouze popsána, že nesplňují podmínku P-Value 0.05. Tato tabulka nám 

ukazuje, že všechny ostatní hodnoty kromě exponenciálního vyhovují a to, protože jejich 

hodnota je vyšší než hodnota 0,05 a tudíž může patřit do vybraných distribucí. 

Po těchto analýzách jsem vytvořil, jako v předchozích případech zkoumání tabulku, 

kde data rozděluji do kvantilu a kvartilu a následně pomocí Excel funkcí je vypočítávám. 
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Tab. 17. Modelovací funkce humus horizont B 2000-2010 

 

Řádek číslo jedna ukazuje, z kterého roku  budou data pocházet. 

Druhý řádek, který je označený jako data(0.25), obsahuje dolní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 257 na řádku data (0,25) 

v sloupci 2000 znamená, že u 25% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 257 (Bq/Kg). 

Třetí řádek, označený P(model<data(0.25), označuje pravděpodobnost, s jakou 

bude koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než dolní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.25. 

Čtvrtý řádek, který je označený jako data(0.75), obsahuje horní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 504 na řádku data (0,75) v 

sloupci 2000 znamená, že u 75% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 504 (Bq/Kg). 

Pátý řádek, označený P(model<data(0.75), označuje pravděpodobnost, s jakou bude 

koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než horní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.75. 

Řádky 5 – 8 doplňují výpočty o modelové hodnoty pro následné porovnání v grafu.  
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Graf.13. Plošná aktivita v humus horizont B 2000-2010 

V grafu jsou zobrazeny pro každý analyzovaný rok dolní a horní kvantily 

naměřených dat (označeno data(0.25), data(0.75)) i exponenciálního modelu  (označeno 

model(0.25), model(0.75)). Dále je pro každý analyzovaný rok zobrazen aritmetický 

průměr naměřených hodnot, což je v případě exponenciálního rozdělení zároveň bodový 

odhad převracené hodnoty parametru lambda exponenciálního rozdělení. Tento graf 

vizuálně ukazuje, jak jednotlivé kvantily a kvartily jsou od sebe vzdáleny. I když na 

některých místech tato data na sebe navazují pěkně. Ale v globálním pohledu jde vidět, že 

je systém chybně popsán a data nemají správnou vypovídací hodnotu. V grafu byl také 

nalezen lineární trend, který je klesajícího rázu i když data na sebe ve větší míře 

neodpovídají. Tento trend nám říká, že v okolí JE Temelín ubývá výskytu v přírodě 

radioaktivního prvku 137 Cs. 
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3.5 Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) v lesním humusu – 

horizont B (F) - 2000-2010 

V této podkapitole se budu zabývat pouze analýzou této tabulky. Tento vzorek je 

odebírán jednou za rok a jedná se o mech.  Měření je prováděno od roku 2000. Každý rok 

je odebráno 29 vzorků, které jsou následně analyzovány. Postup sběru a analýzy je dán 

interními směrnicemi. 

A zde jsou vidět data již převedena do programu Statgraphics. Prvních 11 tabulek 

obsahuje naměřená data z roku 2000 - 2010. A poslední tabulka 12 obsahuje všechna data, 

která byla naměřena. Každý rok bylo naměřeno a následně analyzováno 29 odebraných 

vzorků, které jsou reprezentovány v jednotlivých řádcích. Tato data reprezentují jednotlivé 

odběry z různých míst v okolí JE Temelín.  

 

Obr. 14 Hmotnostní aktivita horizont B (F) Statgraphics 

Následně byla provedena explorační analýza dat pomocí programu modulu Box-

and-Whisker Plot v programu Statgraphics a vykresleno grafické rozdělení dat. 
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Obr. 15 Krabicový graf humus horizont B (F) 2000-2010 

Na obrázku lze vidět, jak se vyvíjí a mění Hmotnostní aktivita 137Cs (Bq/kg) 

Hmotnostní aktivita horizont B (F) - 2000-2010 a souhrn za všechny roky. Popis Grafu 

Box and Whisker Plot je sepsán v kapitole 2.8 Krabicový graf ( box-and-whisker plot ). 

 

Po analýze box and whisker Plot jsem provedl analýzu jednotlivých sloupců a 

nechal program vyhodnotit, zda tato data zapadají do exponenciálního rozdělení. Je třeba si 

dát pozor, protože některé starší verze programu Statgraphics neumožňují provést analýzu, 

z důvodu nedostatečné velikosti datového souboru - 29 měření. Proto je nutné použít 

novější verzi Statgraphics,  kde si již program poradí i již s 29 hodnotami.  
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Zde jsou zobrazena výsledná analytická data, která jsou vymodelována pomocí 

programu Statgraphics. Tabulka Tab.18. Fitted Distributions humus horizont B (F) 2000 

odpovídá datům získaných měřeným z mechu. Tato tabulka reprezentuje 29 vzorků 

získaných měřením v roce 2000, kde se měřila Hmotnostní aktivita prvku 137Cs (Bq/kg) 

ve 29 vzorcích z kůry borovice. 

Tabulka této analýzy je popsána jako Col_1_horizont_B(F) což označuje, že se 

jedná o první sloupec v programu Statgraphics. Následně je popsáno, že se jedná o data 

z roku 2000 a jako poslední údaj před samotnou tabulkou je popsáno, že šlo o 29 vzorků, 

které byly v rozsahu velikosti 111,0 až 1584 Bq/kg. 

Uncensored Data - Col_1_horizont_B(F) 

Data variable: Col_1 (A(Bq/kg) - 2000) 

29 values ranging from 111,0 to 1584,0 

Fitted Distributions 

Tab. 18. Fitted Distributions humus horizont B (F) 2000 

Exponential Exponential (2-Parameter) Lognormal 

mean = 517,276 scale = 0,00246138 mean = 529,135 

 lower threshold = 111,0 standard deviation = 402,966 

  Log scale: mean = 6,04254 

  Log scale: std. dev. = 0,676317 

 

Weibull (3-Parameter) Weibull 

shape = 1,15441 shape = 1,6762 

scale = 429,02 scale = 582,272 

lower threshold = 107,802  
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StatAdvisor 

           Následná data z tabulky ukazují, že všechny výsledky padnou do všech 5vybraných 

modelů dat a zobrazuje jejich následné hodnoty. Odhadované parametry modelů jsou 

uvedeny výše v Tabulce Tab.18.Fitted Distributions humus horizont B (F) 2000. 

Po zkoušce Fitted distributions (zobrazenou výše v .18.Fitted Distributions humus 

horizont B (F) 2000 ) datového souboru z roku 2000 u dat Hmotnostní aktivity 137Cs 

(Bq/kg) humus horizont B (F) proběhla následná analýza dat z roku 2000, zda zde 

modelově vybrané pravděpodobnostní kvantily dat se blíži kvantilům modelu a je-li možné 

s nimi dále pracovat. 

Tab. 19.Goodness-of-Fit Tests humus horizont B (F) 2000 

 Exponential Exponential  

(2-Parameter) 

Lognormal Weibull Weibull  

(3-Parameter) 

DPLUS 0,109922 0,0773635 0,073165 0,113845 0,0697302 

DMINU

S 

0,212887 0,155812 0,12046 0,082449

5 

0,116413 

DN 0,212887 0,155812 0,12046 0,113845 0,116413 

P-Value 0,144385 0,492802 0,794025 0,846508 0,826782 

             Tato tabulka (Tab.19. Goodness-of-Fit Tests humus horizont B (F) ) porovnává 

distribuční funkci pravděpodobnostního modelu koncentrace radionuklidů za období roku 

2000 a zobrazuje výsledky zkoušek provedených k určení, zda datový soubor 

Col_1_humus_B(F) ( data z roku 2000 obsažena v tabulce Hmotnostní aktivity 137Cs 

(Bq/kg) v  humusu  horizont B (F) 2000-2010 z Obrázku Obr.14. Hmotnostní aktivita 

horizont B (F) 2000-2010 Statgraphics může být přiměřeně modelována různými 

distribucemi. A jak je vidět v tomto testu, všechny hodnoty vyšly pozitivně, protože 

hodnoty P-Vaule jsou větší než 0.05 a je tedy možné použít všechny modely. Kdyby byla  
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P-Value nižších než 0,05 tak by to znamenalo, že data ze sloupce Col_1_humus_B(F) 

nepochází z vybrané distribuce s 95% jistotou a nebylo by ji vhodné modelovat. 

 

Graf.14. Quantile Plot humus horizont B (F) 2000 

Tento vymodelovaný graf nám ukazuje, s jakou pravděpodobností se bude bod 

nacházet na hodnotě radiace. Porovnává distribuční funkci pravděpodobnostního modelu 

koncentrace radionuklidů za období roku 2000 

Následně jsem vytvořil tabulku Tab.20. Porovnání P-Value humus horizont B (F) 

2000-2010 z dat z obrázku Obr.14. Hmotnostní aktivita humusu – horizont B (F) 2000-

2010 Statgraphics, kde sleduji, zda jsou všechny hodnoty z výsledku testu dobré shody 

(goodness of fit test), kde se porovnávají naměřené a teoretické cennosti exponenciálního 

modelu a  testuje se nulová hypotéza, že data mají exponenciální rozdělení. Z tabulky je 

vidět,  že zkoumaná data se pohybují v dovolené mezi P-Value. Moje modelování se 

zaměřuje na Exponenciální rozdělení. A tato tabulka nám ukazuje, že všechny hodnoty 

vyhovují, protože jejich hodnota je vyšší než hodnota 0,05 a tedy může být s nimi dále 

pracováno a modelováno. 
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Tab. 20. Porovnání P-Value Humus horizont B (F) 2000-2010 

 

Z tabulky Tab.20. porovnání P-Value humus horizont B (F) 2000-2010 je vidět,  že 

zkoumaná data se nepohybují v dovolených mezích P-Value u exponenciálního rozdělení  

jednoparametrového a to v letech 2001 a v roce 2002.  Proto tyto vzorky s 95% jistotou 

nepatří do této distribuce. K přesnému zjištění, proč tato data nevyhovují by bylo potřeba 

přesnějších analýz a zkoumání. Tím se ale tato práce nezabývá,  je zaměřena výhradně na 

statistickou analýzu. Tato tabulka nám ukazuje, že všechny ostatní hodnoty kromě 

Exponenciálního modelu jednoparametrového vyhovují a to, protože je jejich hodnota 

vyšší než hodnota 0,05 a proto s nimi může být dále pracováno a modelováno. 

 

Po těchto analýzách jsem vytvořil, jako v předchozích případech zkoumání tabulku 

kde data rozděluji do kvantilu a kvartilu a následně pomocí Excel funkcí je vypočítávám. 
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Tab. 21. Modelovací funkce humus horizont B (F) 2000-2010 

 

Řádek číslo jedna ukazuje, z kterého roku  budou  data pocházet. 

Druhý řádek, který je označený jako data(0.25), obsahuje dolní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 271 na řádku data (0,25) 

v sloupci 2000 znamená, že u 25% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 271 (Bq/Kg). 

Třetí řádek, označený P(model<data(0.25), označuje pravděpodobnost, s jakou 

bude koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než dolní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.25. 

Čtvrtý řádek, který je označený jako data(0.75), obsahuje horní kvantily ( . ) 

naměřených dat v daném roce. Například zobrazena hodnota 783 na řádku data (0,75) v 

sloupci 2000 znamená, že u 75% naměřených dat v roce 2000 byla koncentrace menší 

nebo rovna 783 (Bq/Kg). 

Pátý řádek, označený P(model<data(0.75), označuje pravděpodobnost, s jakou bude 

koncentrace radionuklidů naměřených dat menší než horní kvantil exponenciálního 

modelu. Pokud by data byla zcela popsána exponenciálním modelem, tato hodnota by se 

rovnala 0.75. 

Řádky 5 – 8 doplňují výpočty o modelové hodnoty pro následné porovnání v grafu.  
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Graf.15. Hmotnostní aktivita humus Horizont B (F) 2000-2010 

V grafu jsou zobrazeny pro každý analyzovaný rok dolní a horní kvantily 

naměřených dat (označeno data(0.25), data(0.75)) i exponenciálního modelu  (označeno 

model(0.25), model(0.75)). Dále je pro každý analyzovaný rok zobrazen aritmetický 

průměr naměřených hodnot, což je v případě exponenciálního rozdělení zároveň bodový 

odhad převracené hodnoty parametru lambda exponenciálního rozdělení. Tento graf 

vizuálně ukazuje, jak se jednotlivé kvantily dat blíži kvantilům modelu, i když  jsou v této 

skupině výskyty dvou dat, které nepatří s 95% pravděpodobností do exponenciální 

distribuce. Na některých místech tato data na sebe nesedí, což je spojeno se vzniklou 

odchylkou od měření nebo nenadálém výskytu skokové změny naměřené hmotnostní 

aktivity a za poslední výskyt dvou nevhodných parametrů. V globálním pohledu je patrné, 

že data horního kvartilu pěkně na sebe v některých případech padají, ale převládá množství 

dat, které na sebe nenavazují a je zřejmé, že je systém nevhodně popsán. V grafu byl také 

nalezen exponenciální lineární trend, který je klesajícího rázu a říká nám, že v okolí JE 

Temelín ubývá výskytu v přírodě radioaktivního prvku 137 Cs. 
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Závěr 

 

Moje diplomová práce se skládá ze dvou hlavních celků - části teoretické a 

prioritně zaměřené části praktické. 

 K  teoretické části patří první dvě kapitoly, první kapitola - úvod a popis 

radionuklidu a druhá kapitola obsahuje popis a výběr vhodných statistických metod. V této 

práci jsem seznámil a radionuklidy, jejich typy a členění a druhy. V poslední teoretické 

části této diplomové práce se věnuji seznámení a základnímu popisu statistických metod, 

které jsou využity v této práci. 

 Ve druhé části, tedy části praktické se zaměřuji na podrobný popis a postup při 

zkoumání jednoho datového celku. Postupně prováním odtransformování dat ze sborníku 

do podoby, kde s nimi je již možno dále pracovat. Po té tyto data převádím do programu 

Statgraphics a následně provádím statistické analýzy - od vykreslení dat pomocí 

krabicového diagramu ( Box-and-Whisker Plot) a následného zobrazení rozdělení a 

otestování dat, zda zapadají do vybraných modelů. Po té následuje ukázka Kolmogorova a 

Smirnova testu, jednotlivé rozdělení a zjišťování, zda data do nich zapadají a následné 

vyhodnocení - ano či ne. Nastavení vykreslování Quantile Plotu pro každý rok 

z testovaného období, aby bylo vidět jaká je pravděpodobnost, že bude naměřeno tolik 

Bq/kg hmoty. Po té jsem vytvořil sumarizační tabulku s výsledky z testu dobré shody dat, 

podle které je možné rozhodnout, který model je vhodný k modelování a který není 

vhodný modelovat. Dále jsem vytvořil v Excelu sumarizační tabulku, která nám dá 

průměrné hodnoty za rok a ty dále porovnávám se získanými hodnotami. Po té jsem 

vytvořil rekapitulační tabulku, kde jsou vykresleny rozdělení datové četnosti, a je 

provedena kontrola, zda jsou všechna data reprezentována touto tabulkou. Tato tabulka 

slouží k vizuální představě, jak jsou data zastoupena v jednoročním celku. Po těchto 

přehledových tabulkách jsem následně vytvořil tabulku, kde porovnávám vytvořené 

modely s reálnými daty a vytvářím takzvané kvantily pro následné vykreslení 

v přehledovém grafu. V závěrečném grafu jsou vykreslená data, která vznikla výpočtem 

z modelů a odhalují vzniklý trend v této oblasti, a to je klesající trendová funkce, což 
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znamená, že zamoření a výskyt 137Cs (Bq/kg) klesá s oblastním zvýšením, které tato práce 

nezkoumá, protože nejsou známa podrobná zkoumání, jako jsou globální podmínky počasí 

a fyzikální možné jevy, které by mohly výskyt této látky v přírodě ovlivnit. Toto 

zpracování je provedeno celkem pětkrát na všech datech, které byly kompletní a byly 

poskytnuty ČVUT PRAHA. Zbývající 4 kompletní analýzy jsou uvedeny jako následné 

podkapitoly. U všech těchto zkoumání bylo dosaženo požadovaného výsledku a byl 

odhalen a popsán klesající trend. V této diplomové práci bylo vytvořeno celkem 5 grafů, 

z toho byly 2 dokonale popsány jednoparametrovým exponenciálním rozdělením. U těchto 

zobrazených grafů je pěkně vidět, jak tyto data spolu navzájem sedí. U zbylých 3 grafů se 

vyskytly  data, která z 95% nepatří do vybrané distribuce exponenciálního rozdělení. U 

těchto grafů je patrnější, že získané data na sebe tak pěkně nekorespondují jako grafy, kde 

vyšly všechny exponenciální parametry dobře. 

 

 K dalšímu rozšíření této práce by mohly být zakomponovány dřívější výsledky 

k zlepšení a vyhlazení dat a k využití predikce. Dále by mohlo být zahájeno podrobné 

zkoumání proč, a jak vznikly vzniklé výkyvy ve výskytu 137Cs(Bq/kg). A jako další 

zlepšení by mohla být vytvořena skripta pro automatickou úpravu dat a doplňování dalších 

výsledků do grafu.  Ke zlepšení a zpřesnění zkoumaných dat by bylo vhodné přidat více 

měření, aby vznikl kontinuální přehled o výskytu tohoto prvku a jeho vývoji v kratším 

horizontu než je jeden rok. 
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