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I.I.
Věda, vědecké metodyVěda, vědecké metodyVěda, vědecké metodyVěda, vědecké metody



VědaVěda

Věda = systematicky uspořádaná soustava teorií

= proces poznání přírody, při kterém jsou soutěžící 
myšlenky o fungování přírody hodnoceny reálnými daty 

„Kniha přírody je psána jazykem matematiky... měřit všechno, co je měřitelné...“ „Kniha přírody je psána jazykem matematiky... měřit všechno, co je měřitelné...“ 
((G. GalileiG. Galilei))

= proces poznání přírody, při kterém jsou soutěžící 
myšlenky o fungování přírody hodnoceny reálnými daty 
(Feynman 1965)

= je ve své podstatě anarchistický podnik: 
teoretický anarchismus je lidštější a přispívá k pokroku více než jeho 

alternativy založené na zákonu a řádu (Feyerabend 1975)



Vědecká metoda, teorie vědyVědecká metoda, teorie vědy
Reálné vědyReálné vědy

-- podávají popis a výklad dílčí oblastipodávají popis a výklad dílčí oblasti
-- jsou vždy: jsou vždy: empirickéempirické

tematicky redukovanétematicky redukované
metodicky abstraktnímetodicky abstraktní

-- každá věda předpokládá každá věda předpokládá logikulogiku
-- vědecké zkoumání je většinou vědecké zkoumání je většinou poznání poznání -- vědecké zkoumání je většinou vědecké zkoumání je většinou poznání poznání 

nepříménepřímé, tj. usuzování, tj. usuzování
-- badatel musí postupovat „badatel musí postupovat „metodickymetodicky““

Vědecká metodaVědecká metoda –– technika užívaná pro rozhodnutí mezitechnika užívaná pro rozhodnutí mezi
hypotézami na základě pozorování a predikcíhypotézami na základě pozorování a predikcí

TTeorieeorie rozeznává dva základní typy metod: rozeznává dva základní typy metod: 
-- deduktivnědeduktivně--axiomatická metodaaxiomatická metoda
-- induktivní metodainduktivní metoda



Dedukce, indukce a pravdivostDedukce, indukce a pravdivost
Dedukce (Dedukce (deductiondeduction):):

-- z obecného k jednotlivému; úsudek je pravdivý, jestliže byla správná = z obecného k jednotlivému; úsudek je pravdivý, jestliže byla správná = 
pravdivá výchozí teze (zákon; premisa) a úsudek byl budován logicky pravdivá výchozí teze (zákon; premisa) a úsudek byl budován logicky 
správnými krokysprávnými kroky
-- veškerý materiál teorie je obsažen v axiomech (veškerý materiál teorie je obsažen v axiomech (EuklideusEuklideus, , Aristoteles, Aristoteles, 
R. R. DescartesDescartes, G. , G. LeibnizLeibniz))
-- progresívníprogresívnídedukcededukce(od axiomů k teorémům) a (od axiomů k teorémům) a regresívní dedukceregresívní dedukce(opačně, = důkaz)(opačně, = důkaz)

-- ALE !!! ALE !!! „G„Gödelovaödelovavvětaětao neúplnosti“o neúplnosti“ ((GGödelödel1931) dala důkaz, že v každém axiomatickém formálním 1931) dala důkaz, že v každém axiomatickém formálním -- ALE !!! ALE !!! „G„Gödelovaödelovavvětaětao neúplnosti“o neúplnosti“ ((GGödelödel1931) dala důkaz, že v každém axiomatickém formálním 1931) dala důkaz, že v každém axiomatickém formálním 
systému lze zformulovat větu, kterou v rámci tohoto axiomatického systému nelze dokázatsystému lze zformulovat větu, kterou v rámci tohoto axiomatického systému nelze dokázat

Indukce (Indukce (inductioninduction):):
-- jak odvodit obecné z jednotlivého (jak odvodit obecné z jednotlivého (F. F. BaconBacon); ALE: generalizované ); ALE: generalizované 
tvrzení (tj. všeobecně platné) není nikdy úplně pravdivé, dokud nebyla tvrzení (tj. všeobecně platné) není nikdy úplně pravdivé, dokud nebyla 
prověřena jeho platnost v každém prověřena jeho platnost v každém jjednotlivémednotlivém případě (tzv. „případě (tzv. „problém problém 
induktivního důkazuinduktivního důkazu“; “; D. HumeD. Hume))

všechny empirické teorie mají hypotetický charakter a nemají žádnou všechny empirické teorie mají hypotetický charakter a nemají žádnou 
objektivní pravděpodobnostobjektivní pravděpodobnost (viz K. (viz K. PopperPopper níže)níže)



Metody indukce a dedukce v obrazechMetody indukce a dedukce v obrazech

(C
ry

a
n

D
. a

 k
o

l. 
2

0
0

2
, 

st
r.

 1
1

6
-1

1
7

)

SylogismusSylogismus



Teorie Teorie –– indukce a dedukce indukce a dedukce 

Induktivní Induktivní 
přístuppřístup

Dedukce Dedukce 
v axiomatickém systémuv axiomatickém systému

(Anzenbacher 1990, str. 179)



HypotHypotééza a teorieza a teorie

HypotézaHypotéza ((hypothesishypothesis): tvrzení, jehož objektivní platnost se ): tvrzení, jehož objektivní platnost se 
předpokládá (předpokládá (postulujepostuluje) a které je třeba empiricky prověřit ) a které je třeba empiricky prověřit 
((verifikovatverifikovat))

TeorieTeorie ((theorytheory): „dobře verifikované“ hypotézy, resp. ): „dobře verifikované“ hypotézy, resp. 
hypotézy vyššího typu hypotézy vyššího typu 

ParadigmaParadigma: dobře vystavená a prověřená (verifikovaná) teorie: dobře vystavená a prověřená (verifikovaná) teorie
DogmaDogma: teorie bránící se verifikaci: teorie bránící se verifikaci

hypotézy vyššího typu hypotézy vyššího typu 

Úkoly teorie (hypotézy):Úkoly teorie (hypotézy):
1. vysvětlovat fakta, 2. předpovídat, 3. umožnit verifikaci1. vysvětlovat fakta, 2. předpovídat, 3. umožnit verifikaci



Induktivní konfirmační metoda (A) vs. Induktivní konfirmační metoda (A) vs. 
hypotetickohypoteticko--deduktivní  deduktivní  sensusensu PopperPopper (B) (B) 
vs. mnohonásobné pracovní hypotézy (C)vs. mnohonásobné pracovní hypotézy (C)

(Gotelli & Ellison
2004, str. 83, 88)

Mnohonásobné pracovní Mnohonásobné pracovní hypotézy*hypotézy*

A

C

„Experimentum
crucis“

* prvně publikoval T.C. Chamberlain (1897)

A

Hypotéza Predikce

Nová pozorování, experiment

Odpovídají nová pozorování predikci?

ANO

Hypotézu zatím 
nelze zamítnout

NE (falzifikace)

Hypotéza neplatí

B
Modifikace hypotézy



Výroková logikaVýroková logika
SylogismusSylogismus
-- logický argument, kdy jedna propozice (závěr) je odvozena z jiných logický argument, kdy jedna propozice (závěr) je odvozena z jiných 
dvou propozic (premis)dvou propozic (premis)

Induktivní konfirmaceInduktivní konfirmace
[(H →→→→ p) ∧∧∧∧ p] →→→→ H
- verifikace není jednoznačně

Falzifikace hypotézy Falzifikace hypotézy -- Modus Modus tollenstollens
[(H →→→→ p) ∧∧∧∧ p] →→→→  H
- případ neshody predikce s - verifikace není jednoznačně

možná, jde o tzv. případ 
potvrzení důsledku
- logicky neplatné schéma 
inference 
(lépe: [(H →→→→ p) ∧∧∧∧ p] →→→→ ?)
Př.: 
• Pokud je půda suchá (H), rostliny 
vadnou (p).. (H →→→→ p)
• Rostliny vadnou (p), tedy půda je 
suchá (p →→→→ H).... skutečně?

- případ neshody predikce s 
pozorováním vede logicky k 
zamítnutí hypotézy
Př.: 
• Pokud je půda suchá (H), rostliny vadnou (p).. 
(H →→→→ p)
• Rostliny nevadnou ( p), tedy půda není suchá 
( p →→→→  H).



K. K. PopperPopper (1902(1902--1994)1994)

a falsifikace a falsifikace 
hypotéz I.hypotéz I.
„Konfirmace je mýtus!“*„Konfirmace je mýtus!“*
Veškeré testování ve vědě jsou Veškeré testování ve vědě jsou 
pokusy o vyvrácení teorie pokusy o vyvrácení teorie 
pozorováním.pozorováním.

CryanCryan D. a kol. (2002), str. 131.D. a kol. (2002), str. 131.

pozorováním.pozorováním.

Máme tedy kritérium jak vyloučit Máme tedy kritérium jak vyloučit 
„nesprávné“ hypotézy/teorie  „nesprávné“ hypotézy/teorie  ��������
to ale nezaručuje, že jednou na základě to ale nezaručuje, že jednou na základě 
falzifikace nezavrhneme falzifikace nezavrhneme i zbývající i zbývající 
teorie...teorie...��������

**Většina Většina nálsedovníkůnálsedovníků PopperaPoppera (ale ne (ale ne 
POPPER)POPPER): : „Akceptovaná“ „Akceptovaná“ 
(„(„korobovanákorobovaná“ “ sensusensu pozdější pozdější PopperPopper)“ )“ 
hypotéza je ta, která úspěšně odolá hypotéza je ta, která úspěšně odolá 
opakovaným pokusům ji opakovaným pokusům ji vyvrátitvyvrátit !“!“



K. Popper K. Popper 
a falsifikace hypotéz II.a falsifikace hypotéz II.

Lze tedy ospravedlnit názor, že k našim teoriím dospíváme Lze tedy ospravedlnit názor, že k našim teoriím dospíváme 
cestou indukce ?cestou indukce ?
(tj. že shromážděním pozorování a zkušeností odvozujeme (tj. že shromážděním pozorování a zkušeností odvozujeme 
hypotézy)hypotézy)hypotézy)hypotézy)

PopperPopper: : NENE �������� vědecké hypotézy se netvoří takto jednoduše, vědecké hypotézy se netvoří takto jednoduše, 
spíše jsou výsledkem náhlých intuitivních vhledů, které jsou spíše jsou výsledkem náhlých intuitivních vhledů, které jsou 
až  dodatečně přetvářeny v empiricky ověřitelné hypotézy...až  dodatečně přetvářeny v empiricky ověřitelné hypotézy...

(Störig 2000, str. 521)



ModelováníModelování a modela model
Modelování Modelování ((modellingmodelling):): využívá analogie, tj. podobnosti vlastností a využívá analogie, tj. podobnosti vlastností a 

vztahů s cílem maximálního zjednodušování.vztahů s cílem maximálního zjednodušování.
ModelModel: : 
•• nástroj pro zhodnocení hypotézy nástroj pro zhodnocení hypotézy 
•• není hypotézou, ale není hypotézou, ale jeje specifickým vyjádřením hypotézyspecifickým vyjádřením hypotézy
•• hypotéza může být reprezentována více modelyhypotéza může být reprezentována více modely
•• vede vědce k přemýšlení o procesech, které dosud ignorovalvede vědce k přemýšlení o procesech, které dosud ignoroval
•• pomáhá poznat/rozeznat důležité a nedůležité parametry a pomáhá poznat/rozeznat důležité a nedůležité parametry a 

procesyprocesyprocesyprocesy
•• lépe preferovat jednodušší než složitější modellépe preferovat jednodušší než složitější model

((Princip Princip parsimonieparsimonie, „, „OccamovaOccamova břitva“břitva“; ; 
William William OccamOccam, 1290, 1290--1349)1349)

Model Model je vytvářen na principu abstrakce ( = model numerický)je vytvářen na principu abstrakce ( = model numerický)
Typy modelů:Typy modelů:
(A)(A) model deterministický model deterministický vs.vs. model stochastický model stochastický ((pravděpodobnostnípravděpodobnostní))

(B)(B) model statický model statický vs.vs. model dynamickýmodel dynamický
(C)(C) model teoretický model teoretický (popisuje proces) (popisuje proces) vs.vs. model empirický model empirický (popisuje (popisuje 

výsledek procesu)výsledek procesu)



Hypotézy, metody a modely Hypotézy, metody a modely 

Vědecká hypotézaVědecká hypotéza: : úspěšnost zisku potravy je účinnější u hejna než u úspěšnost zisku potravy je účinnější u hejna než u 
individuálních jedincůindividuálních jedinců
ModelyModely::
Nulový modelNulový model = startovní bod vědeckého výzkumu = startovní bod vědeckého výzkumu �������� pokouší se pokouší se 
vysvětlit pozorovaná data nejjednodušším způsobemvysvětlit pozorovaná data nejjednodušším způsobem = = data jsou data jsou 
variabilní v důsledku náhody či chyb při jejich záznamu*variabilní v důsledku náhody či chyb při jejich záznamu*: C = a: C = a
Model A: C = Model A: C = aSaS

PříkladPříklad: jak je úspěšnost zisku potravy ovlivněna velikostí hejna?: jak je úspěšnost zisku potravy ovlivněna velikostí hejna?

Model A: C = Model A: C = aSaS
Model B: C = Model B: C = aSaS/(1+/(1+bSbS)     )     
Model C: Model C: CC = = ASeASe--bSbS

a, b = parametry modelu, a, b = parametry modelu, 
S = velikost hejna, S = velikost hejna, 
C= úspěšnost zisku potravyC= úspěšnost zisku potravy

(Hilborn & Mangel 1997, str. 25-6)

* ale...* ale...



BayesiánskéBayesiánské usuzování: usuzování: 
moderní indukcemoderní indukce

Nulový model nemusí být nutně nejjednodušší, protože většinou Nulový model nemusí být nutně nejjednodušší, protože většinou 
máme již alespoň nějaké informace o studovaném problému (tzv. máme již alespoň nějaké informace o studovaném problému (tzv. 
apriorní informaceapriorní informace, , prior prior knowledgeknowledge). ). 

... výhodou ... výhodou BayesiánskéhoBayesiánského usuzování je, že otázka zní jinak než u usuzování je, že otázka zní jinak než u ... výhodou ... výhodou BayesiánskéhoBayesiánského usuzování je, že otázka zní jinak než u usuzování je, že otázka zní jinak než u 
klasické statistiky: ptáme se, který z modelů lépe vysvětluje data, tj. klasické statistiky: ptáme se, který z modelů lépe vysvětluje data, tj. 
je pravděpodobnější,je pravděpodobnější,

...ale je mu ale vytýkáno, že může být předpojatý a apriorní ...ale je mu ale vytýkáno, že může být předpojatý a apriorní 
informace může být subjektivní ...informace může být subjektivní ...



Souhrn: základní filozofie vědySouhrn: základní filozofie vědy
FilozofFilozof Klíčová slovaKlíčová slova Typ konfrontaceTyp konfrontace

Karl Popper

Falzifikace hypotézFalzifikace hypotéz Jednotlivá hypotéza je/není vyvrácena Jednotlivá hypotéza je/není vyvrácena 
konfrontací s daty konfrontací s daty 
((klasická (frekvenční) statistikaklasická (frekvenční) statistika; ; FisherFisher))

Thomas Kuhn

Paradigma, normální Paradigma, normální 
věda, vědecká revolucevěda, vědecká revoluce

Paradigma je používáno tak dlouho, až Paradigma je používáno tak dlouho, až 
se nashromáždí takové množství se nashromáždí takové množství 
odporujících dat, že je nahrazeno odporujících dat, že je nahrazeno 

Thomas Kuhn
odporujících dat, že je nahrazeno odporujících dat, že je nahrazeno 
„novým“ paradigmatem („novým“ paradigmatem (knihakniha
„„StrukturaStruktura vvěědeckdeckýýchch revolucrevolucí“)í“)

((paradigmatický vývoj vědyparadigmatický vývoj vědy))

Imre Lakatos
Vědecký výzkumný Vědecký výzkumný 

programprogram
Konfrontace mnohonásobných hypotéz Konfrontace mnohonásobných hypotéz 
s daty jako arbitrems daty jako arbitrem
((BayesiánskýBayesiánský přístuppřístup))

Paul Feyerabend
„„Cokoliv jdeCokoliv jde“ “ 

(„(„AnythingAnything goesgoes“)“)
kritika metodologiekritika metodologie (kniha „Rozprava (kniha „Rozprava 
proti metodě, 1975; česky AURORA proti metodě, 1975; česky AURORA 
2001)2001)



Další čteníDalší čtení
•• Fajkus B. (2005): Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Fajkus B. (2005): Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. --
Academia, Praha.Academia, Praha.
•• AnzenbacherAnzenbacher A. (1990, 2004): Úvod do filosofie.A. (1990, 2004): Úvod do filosofie.-- SPN, resp. Portál, Praha.SPN, resp. Portál, Praha.
•• CryanCryan D. a kol. (2002): Logika.D. a kol. (2002): Logika.-- Portál, Praha.Portál, Praha.
•• FeyerabendFeyerabend P. (2002): Rozprava proti metodě.P. (2002): Rozprava proti metodě.-- Aurora, Praha.Aurora, Praha.
•• HendlHendl J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat.J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat.-- Portál, Praha, str. 1Portál, Praha, str. 1--
35 35 (základní myšlenky (základní myšlenky PopperovaPopperova přístupu na str. 28přístupu na str. 28--29)29)..
•• HilbornHilborn R., R., MangelMangel M. (1997): M. (1997): TheThe ecologicalecological detectivedetective..-- PrincetonPrinceton UnivUniv. . PressPress, , •• HilbornHilborn R., R., MangelMangel M. (1997): M. (1997): TheThe ecologicalecological detectivedetective..-- PrincetonPrinceton UnivUniv. . PressPress, , 
PrincetonPrinceton, str. 1, str. 1--38.38.
•• StStörigörig H. J. H. J. (2000): Malé dějiny filosofie. (2000): Malé dějiny filosofie. –– Karmelitánské nakladatelství. Karmelitánské nakladatelství. 
•• http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_methodhttp://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
•• Tkadlec E. (2011): Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách.Tkadlec E. (2011): Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách.-- UP UP 
Olomouc, str.3Olomouc, str.3--58.58.



Feyerabend: přehled hlavních tezíFeyerabend: přehled hlavních tezí

((FeyerabendFeyerabend 2002, str.172002, str.17--20)20)



II.II.
Statistika Statistika -- definice a pojmydefinice a pojmy



Co je to statistika?Co je to statistika?

Statistika

[z [z latinsklatinskéhoého STATUS, tj. STAV, STÁTSTATUS, tj. STAV, STÁT] ] 
= vědecké studium dat popisujících existující variabilitu = vědecké studium dat popisujících existující variabilitu 

(tedy zajímají nás jak rozdíly, tak podobnosti (tedy zajímají nás jak rozdíly, tak podobnosti hromadnýchhromadných jevů)jevů)

a hodnotící soutěžící myšlenky (hypotézy) vysvětlující dataa hodnotící soutěžící myšlenky (hypotézy) vysvětlující data

matematická
(obor teoretické matematiky)

aplikovaná
(např. biostatistika)

deskriptivní induktivní

Statistika



Vývoj statistikyVývoj statistiky
�� PočátkyPočátky

–– STATISTICASTATISTICA -- pojem poprvé užil pojem poprvé užil 
Ital Ital GirolamoGirolamo GhiliniGhilini (1589)(1589)

�� Vývoj moderní statistiky nastal v 17. Vývoj moderní statistiky nastal v 17. 
století století 
-- dva zdroje:dva zdroje:

–– (1) (1) vývoj politických systémůvývoj politických systémů

�� John John GrauntGraunt (1620(1620--1674)1674)

William William PettyPetty (1623(1623--1687)1687)

�� 18. století18. století

–– stimul ze strany astronomiestimul ze strany astronomie

�� PierrePierre--Simon de Simon de LaplaceLaplace (1749(1749--1827)1827)

�� CarlCarl Friedrich GaussFriedrich Gauss (1777(1777--1855) 1855) 
-- zavedl pojem „nejmenších čtverců“zavedl pojem „nejmenších čtverců“

�� 19. století19. století

�� AdolpheAdolphe QueteletQuetelet (1796 (1796 -- 1874)1874)
-- belgický astronom a matematik, belgický astronom a matematik, 
zavedl pojem „průměrný člověk“zavedl pojem „průměrný člověk“

FrancisFrancis GaltonGalton (1822(1822--1911)1911)�� William William PettyPetty (1623(1623--1687)1687)

–– (2) (2) zájem o hry (matematika)zájem o hry (matematika)

�� BlaiseBlaise PascalPascal (1623(1623--1662)1662)

�� PierrePierre de Fermatde Fermat (1601(1601--1665)1665)

�� JacquesJacques BernoulliBernoulli (1654(1654--170)  170)  
-- zakladatel moderní teorie zakladatel moderní teorie 
pravděpodobnosti (práce ARS pravděpodobnosti (práce ARS 
CONJECTANDI)CONJECTANDI)

�� Abraham de Abraham de MoivreMoivre (1667(1667--
1754)1754)

�� FrancisFrancis GaltonGalton (1822(1822--1911)1911)
-- „otec“ biometrie, regrese „otec“ biometrie, regrese 
„k průměru“„k průměru“

�� Florence Florence NightingaleNightingale (1820(1820--1910)1910)
-- první žena statističkaprvní žena statistička

�� Karl Karl PearsonPearson (1857(1857--1936)1936)
-- popsal nově řadu popisných a popsal nově řadu popisných a 
korelačních statistikkorelačních statistik

�� 20. století20. století

�� RonaldRonald A. A. FisherFisher (1890(1890--1962)1962)
-- vedoucí osobnost biometrievedoucí osobnost biometrie



Užití statistiky v biologii (ekologii) Užití statistiky v biologii (ekologii) 
%

Pramen: Podíl článků zahrnujících numerickou a statistickou analýzu v časopise 
The American Naturalist za 100 let (převzato ze Sokal & Rohlf 1995)



Doporučení pro začátečníkyDoporučení pro začátečníky

•• Data porážejí příběhy (?!)Data porážejí příběhy (?!)
•• Vždy se na data podívejte !Vždy se na data podívejte !
•• Pozor na skryté proměnné !Pozor na skryté proměnné !•• Pozor na skryté proměnné !Pozor na skryté proměnné !
•• Jak byla data získána?Jak byla data získána?
•• Variabilita je všude !Variabilita je všude !
•• Závěry nejsou 100 % jisté !Závěry nejsou 100 % jisté !



Statistika a „lži“Statistika a „lži“
„Jsou tři druhy lží: lži, odsouzeníhodné lži a statistiky“.„Jsou tři druhy lží: lži, odsouzeníhodné lži a statistiky“.

Kde všude číhá nebezpečí při statistické práci:Kde všude číhá nebezpečí při statistické práci:

(Mark Twain)

(Swoboda 1977)



III. III. 
Základy statistikyZáklady statistikyZáklady statistikyZáklady statistiky



Data Data 
Populace, výběr, proměnnáPopulace, výběr, proměnná

konečná

(finite)

nekonečná

(infinite)

Populace = základní soubor

(population)

Proměnná = znak(finite) (infinite)

Individuální pozorování

(individual observation = item, case [prvek])

Soubor pozorování = výběrový soubor = výběr

(sample)

Proměnná = znak
(variable, character)

DataData = = zjištěné hodnoty zjištěné hodnoty 
proměnnéproměnné

= čísla s kontextem= čísla s kontextem
populacepopulace

individuální pozorování  tvořící výběr individuální pozorování  tvořící výběr 
z populacez populace
prvky (konečné) populaceprvky (konečné) populace



Proměnné v biologii a škála měřeníProměnné v biologii a škála měření

měření kvantifikace klasifikace

Proměnná
(variable)

Kontinuální p.
(continuous v.)

Diskontinuální p.
(discontinuous, discrete, meristic v.)

Poměrná p.
(ratio v.)

Intervalová p. (kardinální)
(interval v.)

Měřitelná prom ěnná
(measurement variable)

Ordinální (po řadová) prom ěnná
(ranked variable)

binární
(binary v.)

vícestavová
(multistate v.)

Nominální (kategoriální) prom ěnná
(attribute, categorical or nominal variable)

Lze provádět transformaci (= změnu škály) dat na nižší, Lze provádět transformaci (= změnu škály) dat na nižší, 
ale ne vyšší škály měření*.ale ne vyšší škály měření*.

*Existují výjimky.*Existují výjimky.



Data v biologii Data v biologii –– typy proměnnýchtypy proměnných

�� ProměnnáProměnná
primárníprimární (primaryprimary vv.; nezávisle zjišťovaná)

odvozená odvozená (derivedderived v.v.; = poměry, indexy) poměry, indexy) 
-- jisté problémy, ale i výhodyjisté problémy, ale i výhody

�� ProměnnáProměnná

-- jisté problémy, ale i výhodyjisté problémy, ale i výhody

extenzivní extenzivní (měřící množství)

intenzivníintenzivní (měřící stav)



Odvozená proměnnáOdvozená proměnná
•• Znaky na pysku u rodu Znaky na pysku u rodu prstnatecprstnatec ((DactylorhizaDactylorhiza):):

HeslopHeslop--Harrisonův index = (2A)/(B+C). Harrisonův index = (2A)/(B+C). 

BMI Kategorie Zdravotní rizika

méne než 18,5 podváha vysoká

18,5 - 24,9 norma minimální

25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší

30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená

35,0 - 39,9
obezita 2. stupně 

(závažná)
vysoká

40,0 a více obezita 3. stupně (těžká) velmi vysoká

•• Index tělesné hmotnosti BMI (Index tělesné hmotnosti BMI (body body massmass indexindex))

DactylorhizaDactylorhiza maculatamaculatasubspsubsp. . maculatamaculata
© Bohumil Trávníček© Bohumil Trávníček



Klasifikace podle úlohy, jakou má proměnná Klasifikace podle úlohy, jakou má proměnná 
ve studii: ve studii: 

závisle vs. nezávisle proměnnézávisle vs. nezávisle proměnné
•• Závisle proměnná Závisle proměnná ((odpovědní, cílováodpovědní, cílová, vysvětlovaná, , vysvětlovaná, dependentdependent
variablevariable): ): 

její chování se snažíme vysvětlit, popsat jako výsledek působení její chování se snažíme vysvětlit, popsat jako výsledek působení 
tzv. nezávisle(tzv. nezávisle(ýchých) proměnné() proměnné(ýchých).).tzv. nezávisle(tzv. nezávisle(ýchých) proměnné() proměnné(ýchých).).

•• Nezávisle proměnná Nezávisle proměnná (vysvětlující, (vysvětlující, explanační, ovlivňujícíexplanační, ovlivňující, , 
prediktorprediktor, , independent independent variablevariable): ): 

jejím chováním se snažíme vysvětlit změnu závisle proměnné. jejím chováním se snažíme vysvětlit změnu závisle proměnné. 
Často uvažujeme příčinný vztah mezi proměnnými (nezávisle Často uvažujeme příčinný vztah mezi proměnnými (nezávisle 
proměnná ovlivňuje závisle proměnnou). proměnná ovlivňuje závisle proměnnou). [[PřirozenýPřirozený vs. vs. 
manipulativní manipulativní prediktorprediktor]]

•• Rušivá proměnná Rušivá proměnná ((confoudingconfouding variablevariable) ) -- nelze oddělit její účinek nelze oddělit její účinek 
od nezávisle proměnné na závisle proměnnouod nezávisle proměnné na závisle proměnnou



Kvalita měření, přesnost dat a výběrové statistiky Kvalita měření, přesnost dat a výběrové statistiky 

�� VychýlenostVychýlenost = zkreslení = zkreslení [[BiasBias] ] = = 
systematická chybasystematická chyba, vyjadřuje , vyjadřuje 
stupeň těsnosti měřené a skutečné stupeň těsnosti měřené a skutečné 
hodnotyhodnoty, , tjtj. . zzdada--lili jsou naměřené jsou naměřené 
hodnoty konzistentně nižší či vyšší hodnoty konzistentně nižší či vyšší 
než ve skutečnostinež ve skutečnosti

�� PreciznostPreciznost [[PrecisionPrecision]] = = 
stupeň těsnosti mezi opakovanými stupeň těsnosti mezi opakovanými 
měřeními téže kvantity (prvku), tedy měřeními téže kvantity (prvku), tedy 
stupeň variability dat, měřena např. stupeň variability dat, měřena např. 
ss, , ss22, , ssxx

(pro její označení se v češtině používá  běžně pojmu (pro její označení se v češtině používá  běžně pojmu 

Přesnost Přesnost [[AccuracyAccuracy]]

než ve skutečnostinež ve skutečnosti
(pro její označení se v češtině používá  běžně pojmu (pro její označení se v češtině používá  běžně pojmu 
přesnostpřesnost))

Precizní, Precizní, 
nevychýlenénevychýlené

Neprecizní, Neprecizní, 
nevychýlenénevychýlené

Precizní, Precizní, 
vychýlenévychýlené

Neprecizní, Neprecizní, 
vychýlenévychýlené

µµµµ = průměr populace, y = průměr výběru
_



Přesnost II.Přesnost II.
Preciznost

zkreslení

průměr výběru

převzato z: http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Businesspřevzato z: http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business--stat/opre504.htm#rrstatthinkstat/opre504.htm#rrstatthink



Přesnost měřeníPřesnost měření

Naměřená hodnotaNaměřená hodnota Implikované limityImplikované limity Rozmezí přesnostiRozmezí přesnosti

193193 192,5192,5--193,5193,5 11

192,8192,8 192,75192,75--192,85192,85 0,10,1

192,76192,76 192,755192,755--192,765192,765 0,010,01

Př.:Př.:

Měření je v praxi vždy „nepřesné“ u spojitých proměnných = Měření je v praxi vždy „nepřesné“ u spojitých proměnných = 
ke „skutečné hodnotě“ se pouze blížíme...ke „skutečné hodnotě“ se pouze blížíme...

Jak je to s odvozenými (podílovými) jevy?Jak je to s odvozenými (podílovými) jevy?
Počet platných číslic odpovídá Počet platných číslic odpovídá 

dekadickému řádu počtu prvků v souboru.dekadickému řádu počtu prvků v souboru.

Na kolik míst tedy měřit?Na kolik míst tedy měřit?
Počet jednotek mezi nejmenším a největším pozorováním by Počet jednotek mezi nejmenším a největším pozorováním by 
měl být 30 měl být 30 –– 300 v jednotkách posledního významného čísla300 v jednotkách posledního významného čísla.

192,76192,76 192,755192,755--192,765192,765 0,010,01



ZaokrouhlováníZaokrouhlování
= proces snižování platných míst= proces snižování platných míst

Pravidla:Pravidla:
–– číslo se nemění, pokud je následováno číslem číslo se nemění, pokud je následováno číslem 

< ne< než 5ž 5

–– pokud je číslo následováno číslem pokud je číslo následováno číslem > > 5 nebo 5 5 nebo 5 –– pokud je číslo následováno číslem pokud je číslo následováno číslem > > 5 nebo 5 5 nebo 5 
následovanou dalším nenulovým číslem, zvyšuje se následovanou dalším nenulovým číslem, zvyšuje se 
o 1o 1

–– pokud je číslo, na které se zaokrouhluje, pokud je číslo, na které se zaokrouhluje, 
následováno 5 (bez dalších následujících čísel) následováno 5 (bez dalších následujících čísel) 
nebo dále nulami, buď se nemění nebo dále nulami, buď se nemění –– jeje--li sudé, nebo li sudé, nebo 
se zvýší o 1 se zvýší o 1 –– jeje--li lichéli liché



Domácí úkolDomácí úkol
Zaokrouhlete na příslušný počet platných číslic:Zaokrouhlete na příslušný počet platných číslic:

Zaokrouhlované 
číslo

Počet platných 
číslic

Výsledek

26,58 226,58 2

133,7137 5

0,03725 3

0,03715 3

18316 2

17,3476 3



SymbolySymboly

ŘeckéŘecké symbolysymboly běžněběžně užívanéužívané veve statisticestatistice
((a výslovnosta výslovnost))

alfaalfa betabeta chíchí deltadelta mmíí nýný pípí rhorho sigmasigma tautau thetathetaalfaalfa betabeta chíchí
((kvadrátkvadrát))

deltadelta mmíí nýný pípí rhorho sigmasigma tautau thetatheta
((fífí))

αα ββ χ χ ((22)) δδ µµ νν ππ ρρ σσ ττ θθ



Princip statistického usuzováníPrincip statistického usuzování

výběrvýběr

Statistické usuzování Statistické usuzování ((statisticalstatistical inferenceinference): proces vedoucí k ): proces vedoucí k 
charakteristice populace na základě studia výběru z takové populacecharakteristice populace na základě studia výběru z takové populace

PopulacePopulaceDataData výběrvýběr

StatistikyStatistiky Parametryusuzováníusuzování



Výzkumný plánVýzkumný plán
= jak má vypadat studie, která umožní zodpovězení výzkumných = jak má vypadat studie, která umožní zodpovězení výzkumných 
otázekotázek

PozorováníPozorování
(observační studie, výběrové šetření)(observační studie, výběrové šetření)

Výzkumný Výzkumný plánplán Případová studie (Případová studie (anecdotalanecdotal evidenceevidence))

ExperimentExperiment
Cílem Cílem je:je:
maximalizace maximalizace interní* interní* a a externí** externí** validity***validity***
(+ maximalizace validity měření (+ maximalizace validity měření –– viz viz výševýše))

* stupeň průkaznosti studie z hlediska působení nezávisle proměnných na * stupeň průkaznosti studie z hlediska působení nezávisle proměnných na 
závisle proměnné, které sledujemezávisle proměnné, které sledujeme
** schopnost zobecnit naše výsledky nad rámec studie** schopnost zobecnit naše výsledky nad rámec studie
*** *** z výsledků lze odvodit správná rozhodnutíz výsledků lze odvodit správná rozhodnutí



PozorováníPozorování
Pozorování Pozorování (= šetření; observační studie; přírodní experiment; (= šetření; observační studie; přírodní experiment; 
observationobservation; ; samplingsampling studystudy)):: pasivnípasivní sledování daného jevu sledování daného jevu 
(proměnné) na přirozeně určeném (proměnné) na přirozeně určeném výběruvýběru..

•• využíváme využíváme přirozené variability přirozené variability proměnné, která je naším zájmem proměnné, která je naším zájmem 
•• sběr sběr musí být proveden standardizovaným způsobem na relativně musí být proveden standardizovaným způsobem na relativně 
velké skupině jedincůvelké skupině jedinců
•• většinou většinou jednorázové*jednorázové* ((snapshotsnapshot; ; opakované v prostoru), ale i opakované v prostoru), ale i 
opakované v časeopakované v čase ((trajectorytrajectory;; panelové, opakované průřezové panelové, opakované průřezové opakované v časeopakované v čase ((trajectorytrajectory;; panelové, opakované průřezové panelové, opakované průřezové 
šetření)šetření)
•• mnoho rušivých proměnných mnoho rušivých proměnných �������� lze jen omezeně lze jen omezeně 
kauzálně kauzálně interpretovatinterpretovat (doklady o kauzálním vztahu (doklady o kauzálním vztahu 
jsou slabé, problém rušivých proměnných = jsou slabé, problém rušivých proměnných = confoudingconfouding))
•• jedině možné, jedině možné, pokudpokud nelnelze provést experiment z důvodů:ze provést experiment z důvodů:

•• znáhodněníznáhodnění není možné není možné 
nebo praktickénebo praktické
•• etické problémy a etické problémy a 
pohodlnost (neznalost)pohodlnost (neznalost) (Wonnacot & Wonnacot, 1997, str. 17)

* ale i např. * ale i např. 
„„spacespace forfor

timetime“ “ 
substitutionsubstitution

X Y

YX

Z

?

YX

Z



Observační studie Observační studie -- příkladypříklady
MortonMorton: srovnání objemu : srovnání objemu craniacrania Indiánů a EvropanůIndiánů a Evropanů
-- MortonMorton zjistil, že Indiáni mají menší mozkovnu než Evropanézjistil, že Indiáni mají menší mozkovnu než Evropané
-- zdánlivě solidní a objektivní pozorování, ale výběr byl nenáhodný, zdánlivě solidní a objektivní pozorování, ale výběr byl nenáhodný, 
výsledky silně vychýlené a nepravdivé (výsledky silně vychýlené a nepravdivé (GouldGould 1981)1981)
Kouření a hmotnost novorozenců (Kouření a hmotnost novorozenců (YerushalmyYerushalmy 1971 AJE, 1972 AJOG)1971 AJE, 1972 AJOG)
-- ženyženy--kuřačky mají menší novorozence bez nekuřačkykuřačky mají menší novorozence bez nekuřačky
-- byl nějak kontrolován vliv skrytých (rušivých) proměnných byl nějak kontrolován vliv skrytých (rušivých) proměnných -- byl nějak kontrolován vliv skrytých (rušivých) proměnných byl nějak kontrolován vliv skrytých (rušivých) proměnných 
(alkoholismus,  „biologické rozdíly už před začátkem kouření“?)(alkoholismus,  „biologické rozdíly už před začátkem kouření“?)
-- dostatečně „kontrolovaná“ studie může poskytovat informaci o dostatečně „kontrolovaná“ studie může poskytovat informaci o 
kauzalitě, ale její interpretace musí být obezřetnákauzalitě, ale její interpretace musí být obezřetná
Stravování a rakovina žaludku (Stravování a rakovina žaludku (HaenszelHaenszel etet alal. 1972, JNCI). 1972, JNCI)
-- case case –– controlcontrol studie: studie: případy jsou většinou využity všechny případy jsou většinou využity všechny 
dostupné s danou chorobou (dostupné s danou chorobou (sample sample ofof convenienceconvenience), primární důraz je ), primární důraz je 
kladen na vhodný výběr kontrolykladen na vhodný výběr kontroly



Pozorování a výběr (Pozorování a výběr (samplesample))
„Nelze jíst celého vola jenom proto, abychom poznali, že to jde ztuha“„Nelze jíst celého vola jenom proto, abychom poznali, že to jde ztuha“

(Samuel (Samuel JohnsonJohnson))

Výběr by měl být náhodný !!! Výběr by měl být náhodný !!! 
(teoreticky pěkné, ale prakticky obtížné)(teoreticky pěkné, ale prakticky obtížné)

Co je to „náhodný“?Co je to „náhodný“? každý člen populace má stejnou šanci každý člen populace má stejnou šanci 
(pravděpodobnost), že může být vybrán a jeho (pravděpodobnost), že může být vybrán a jeho 
výběr nesmí ovlivnit šanci dalšího členavýběr nesmí ovlivnit šanci dalšího člena

Velikost výběru Velikost výběru ((sample sample sizesize) značíme) značíme: : nn CensusCensus = pracuji s celou populací= pracuji s celou populací

Proč výběr?Proč výběr?
• omezené zdrojeomezené zdroje
•• řídký či naopak řídký či naopak 
hustý výskythustý výskyt
•• problém problém 
destrukcedestrukce
•• menší v. může menší v. může 
být přesnější než být přesnější než 
velký v.velký v.

Jak mohu Jak mohu provést výběrprovést výběr??
•• prostý náhodný v. prostý náhodný v. ((simplesimple randomrandom s.),s.), resp. tzv.resp. tzv.
„„haphazardhaphazard samplingsampling“ “ (výběr s vracením (výběr s vracením vsvs výběr bez vracení)výběr bez vracení)

•• stratifikovaný náhodný v. stratifikovaný náhodný v. ((stratifiedstratified ss..)) (=kvótní)(=kvótní)
•• shlukový v. shlukový v. (cluster s.)(cluster s.)
●● systematický v. systematický v. ((systematicsystematic s.) s.) 
•• náhodný výběr uvnitř bloků náhodný výběr uvnitř bloků (r. s. (r. s. withinwithin blocksblocks))
•• výběr výběr na na základě dobrovolnosti, základě dobrovolnosti, dostupnostidostupnosti
•• case case ––controlcontrol ((matchingmatching))

Velikost výběru Velikost výběru ((sample sample sizesize) značíme) značíme: : nn



Tabulka Tabulka 
náhodných náhodných 
číselčísel

((ZarZar 1996)1996)



Jak mohu provést výběrJak mohu provést výběr-- přehledpřehled

((QuinnQuinn & & KeoughKeough 20022002))



HeracleumHeracleum mantegazzianummantegazzianum

Perglová et al. 2006 »



Vliv typu výběru na Vliv typu výběru na 
vybrané statistikyvybrané statistiky

Studenti na 2. přednášce z biostatistiky (šk.r. 
2010/11)

Osoba č. Pohlaví Věk Původ Výška
Hmotno
st Výběr

Kategorie, 
jednotky M, Z roky

(V 
=venkov, 

M = město 
nad 50 tis. 
Obyvatel) cm kg nahodny

systematic
ky

stratifikova
ny

1 z 22 v 177 61 1 1

2 z 22 m 165 56 1

3 z 21 v 172 64 1

4 m 21 v 172 57

5 z 21 m 170 56 1

6 z 20 v 183 62 1

7 z 20 v 154 53

8 m 20 v 175 63

9 z 19 v 173 53

10 z 19 v 161 45 1

11 z 20 v 170 57 1 1

12 z 19 v 160 54

13 z 25 m 165 54

14 m 20 v 182 68

15 m 21 v 178 65

16 m 21 v 178 66 1 1 1

17 m 23 v 177 74

58.3

71.7

85.0

Box Plot

H
m

ot
no

st

17 m 23 v 177 74

18 z 20 v 160 46 1

19 m 21 v 183 83 1

20 z 21 v 177 71

21 m 21 v 172 66 1

22 z 20 v 171 66

23 z 21 v 164 54

24 m 24 v 170 60

18.0

20.7

23.3

26.0

nahodny stratif ikovany systematicky vse

Box Plot

puvod

V
ě

k

150.0

161.7

173.3

185.0

nahodny stratif ikovany systematicky vse

Box Plot

puvod
V

ys
ka

45.0
nahodny stratif ikovany systematicky vse

puvod



ExperimentExperiment
ExperimentExperiment (= pokus; (= pokus; experimentexperiment)): sleduje vliv plánovitě vybraných : sleduje vliv plánovitě vybraných 
faktorůfaktorů (= (= prediktorůprediktorů = = nezávislých proměnnýchnezávislých proměnných,, resp. úrovní daného resp. úrovní daného 
faktoru, faktoru, treatmentstreatments) ) na na závisle proměnnou(é)závisle proměnnou(é) ve vybraných ve vybraných 
experimentálních skupinách (tvořených experimentálních skupinách (tvořených subjekty, subjekty, experimentalexperimental unitunit). ). 

-- zřejmázřejmá kauzalita (kauzalita (cause cause �������� effecteffect))
-- nutné nutné opakováníopakování** (replikace(replikace) ) –– snížení role náhodysnížení role náhody
-- klíčové je klíčové je znáhodněníznáhodnění* = * = randomizacerandomizace = náhodné = náhodné 
přiřazenípřiřazení zásahu zásahu ((randomizationrandomization))přiřazenípřiřazení zásahu zásahu ((randomizationrandomization))
-- dát pozor nadát pozor na rušenírušení „skrytou proměnnou“* „skrytou proměnnou“* 
((confoundingconfounding)

Kdy je nemožné experimentovat ?Kdy je nemožné experimentovat ?
•• dlouhá časová škála dlouhá časová škála (řada ekologických systémů pracuje na škále desítek(řada ekologických systémů pracuje na škále desítek--stovek let)stovek let)

•• nemožnost experimentální nemožnost experimentální manipulacemanipulace (vs.(vs. historickhistorickáá kontrolakontrola ––
historic controlhistoric control))
•• nízký počet opakování (replikací)nízký počet opakování (replikací)
•• nemožnost kontrolovat experimentnemožnost kontrolovat experiment



Typy experimentůTypy experimentů
•• komparativní experiment komparativní experiment –– alespoň 2 skupinyalespoň 2 skupiny

•• pokusnápokusná ((experimentalexperimental) ) a a kontrolníkontrolní ((controlcontrol)) skupinaskupina ((efekt efekt 
placebaplaceba))
•• utajení, dvojité a trojité utajení utajení, dvojité a trojité utajení ((slepý slepý pokus = pokus = blindingblinding), ), 
vyrovnávánívyrovnávání ((matchingmatching))

•• manipulativní experimentymanipulativní experimenty (např. transplantační pokusy)(např. transplantační pokusy)
•• příčina příčina �� nnáásledeksledek•• příčina příčina �� nnáásledeksledek
•• náročné je provádět na větší prostorové a časové škálenáročné je provádět na větší prostorové a časové škále
•• problém přenesení závěrů mezi škálamiproblém přenesení závěrů mezi škálami

•• presspress versusversus pulsepulse experimentexperiment
•• měří resistenci versus měří resistenci versus 
resilienciresilienci systémusystému

•• jednorázovéjednorázové nebo nebo opakovanéopakované
((např. BACI = např. BACI = BeforeBefore--AfterAfter, , ControlControl--ImpactImpact))

(G
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te
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so

n
2

0
0

4
, 

st
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Experimenty Experimenty -- příkladypříklady
Potřebnost kontrolní skupiny Potřebnost kontrolní skupiny –– užívání užívání ClofibrateClofibrate ((NENEJJM M 1980)1980)
-- pacienti dostávali pacienti dostávali ClofibrateClofibrate, lék na snížení hladiny cholesterolu v krvi, , lék na snížení hladiny cholesterolu v krvi, 
s cílem snížit pravděpodobnost časného úmrtís cílem snížit pravděpodobnost časného úmrtí
-- vědci zaznamenali, že řada subjektů nebrala plnou dávku vědci zaznamenali, že řada subjektů nebrala plnou dávku –– rozdělením rozdělením 
na 2 skupiny zjistili, že ti, co užívali pravidelně více než 80% tablet měli na 2 skupiny zjistili, že ti, co užívali pravidelně více než 80% tablet měli 
nižší úmrtnostnižší úmrtnost... ALE ...... ALE ...vizviz tabulkatabulka

-- bebez kontroly by byl závěr chybný... co se tedy zjistilo, co se s pacienty z kontroly by byl závěr chybný... co se tedy zjistilo, co se s pacienty 
děje?děje?

Clofibrate Placebo

Užívání n Mortalita n Mortalita

≥ 80% 708 15% 1813 15%

< 80% 357 25% 882 28%



Experiment: opakování a nezávislostExperiment: opakování a nezávislost
•• OpakováníOpakování ((replicationreplication)) = prvek = = prvek = 
pozorování na prostorové/časové pozorování na prostorové/časové 
škále odpovídající aplikaci pokusného škále odpovídající aplikaci pokusného 
zásahu s předpokladem vzájemné zásahu s předpokladem vzájemné 
nezávislostinezávislosti ((independenceindependence))

•• NezávislostNezávislost ((IndependenceIndependence) = ) = 
pozorování získané na jednom pozorování získané na jednom prvku prvku 
((replicatereplicate) nesmí mít vliv na ) nesmí mít vliv na 

Problém závislosti ploch

Kolik opakování ?Kolik opakování ?
•• závisí na variabilitě závisle závisí na variabilitě závisle 
proměnné* a „proměnné* a „effecteffect sizesize“ “ (= (= jaký jaký 

rozdíl si přejeme detekovat mezi průměry srovnávaných rozdíl si přejeme detekovat mezi průměry srovnávaných 
souborů?)souborů?)

•• pravidlo pravidlo „„Aspoň 10 opakováníAspoň 10 opakování“ “ 
na kategorii / hladinu zásahuna kategorii / hladinu zásahu

*doporučuje *doporučuje 
se dělat se dělat 

pilotní studiepilotní studie

((replicatereplicate) nesmí mít vliv na ) nesmí mít vliv na 
pozorování zjišťovaná na dalších pozorování zjišťovaná na dalších 
prvcíchprvcích

•• PseudoreplikacePseudoreplikace = = datadata
(=opakování) jsou považována za (=opakování) jsou považována za 
nezávislá, ale jsou závislá nezávislá, ale jsou závislá ((HurlbertHurlbert

19841984)), přesněji: reziduální chyby , přesněji: reziduální chyby 
pozorování jsou na sobě závislé pozorování jsou na sobě závislé 
((ScheinerScheiner 20012001); ); opakování na špatné škáleopakování na špatné škále

Nezávislé plochy

(Gotelli & Ellison 2004, str. 152)

Příklad: 
kolibříci 
a nektar



Replikace a randomizace I.Replikace a randomizace I.
ConfoudingConfouding („směšování, rušení“) = pokud jsou testované a „skryté“ („směšování, rušení“) = pokud jsou testované a „skryté“ 
faktory vzájemně „překryté“, není možné jejich vlivy oddělit faktory vzájemně „překryté“, není možné jejich vlivy oddělit 

RandomizaceRandomizace ((znáhodněníznáhodnění) = ) = náhodné přirazení zásahu danému náhodné přirazení zásahu danému 
opakováníopakování

ŘešeníŘešení: replikace a : replikace a randomizace randomizace 

SprávněSprávně: replikovaný a : replikovaný a 
randomizovanýrandomizovaný designdesign

ŠpatněŠpatně: replikovaný, ale : replikovaný, ale 
„„confoudedconfouded“ design“ design

zásah 1
zásah 2

teplejší studenější teplejší studenější

gradient prostředí gradient prostředí

(Gotelli & Ellison 2004, str. 152)



Replikace a randomizace II.Replikace a randomizace II.

Vypálená plocha Nevypálená plocha

Subvzorky 
(subsamples)

Špatný design studie – opakování na špatné škále

Lokalita 1

Př.:Př.: Chci testovat vliv vypalování na druhové složení stepní vegetaceChci testovat vliv vypalování na druhové složení stepní vegetace..

Vypálená plocha Nevypálená plocha (subsamples)

Dobrý design studie

Lokalita 1

Lokalita 2

Lokalita 3

PseudoreplikacePseudoreplikace



Hierarchické uspořádání experimentu a Hierarchické uspořádání experimentu a 
problém replikace a problém replikace a pseudoreplikacepseudoreplikace

Studujeme klíčení spor houbového Studujeme klíčení spor houbového patogenapatogena v závislosti na délce v závislosti na délce 
uchovávání v konstantních podmínkách uchovávání v konstantních podmínkách (nezávislá proměnná = čas s (nezávislá proměnná = čas s 
hladinami T1 hladinami T1 až T43 týdnů, 3 až T43 týdnů, 3 PetrihoPetriho misky na zásah, v každé po 10 misky na zásah, v každé po 10 
koloniích)koloniích)

Kolik mám Kolik mám Kolik mám Kolik mám 
opakování? opakování? 
A A co když co když 
použijeme pouze použijeme pouze 
jednu jednu PetrihoPetriho
misku na zásah?misku na zásah?

(Samuels & Witmer 2003, p. 323)



3. provádíme 3. provádíme tříděnítřídění s cílem data uspořádats cílem data uspořádat

První pohled na dataPrvní pohled na data
1.1. sledujeme proměnné (znaky)sledujeme proměnné (znaky)

2.2. získáme datazískáme data –– výsledkem je neuspořádaný soubor výsledkem je neuspořádaný soubor 
((MATICE DAT; MATICE DAT; matrixmatrix))

3. provádíme 3. provádíme tříděnítřídění s cílem data uspořádats cílem data uspořádat

4. výsledkem je 4. výsledkem je TABULKATABULKA ((tabletable; četnostní = frekvenční); četnostní = frekvenční)
-- mírně rozdílný přístup v závislosti na typu dat mírně rozdílný přístup v závislosti na typu dat ––

nominální versus ordinální a kvantitativnínominální versus ordinální a kvantitativní

5. z ní můžeme vytvořit její „grafické zobrazení“ 5. z ní můžeme vytvořit její „grafické zobrazení“ ––
GRAFGRAF = = DIAGRAM (DIAGRAM (graphgraph, , diagramdiagram) ) 



Příklad neuspořádané tabulky Příklad neuspořádané tabulky 
(datové matice)(datové matice)

ID GRIDCODE N_výška Druh Datum Sběratel

1 500 413 vineale J. Krátká

3 416 416 carinatum 14.7.1922 Staněk

2 449 449 carinatum 17.7.1922 Staněk

každý řádek reprezentuje data 
zjištěná na jednotlivém 
individuálním pozorování (subjektu)

2 449 449 carinatum 17.7.1922 Staněk

5 319 319 carinatum VI.86 Grull

4 330 330 carinatum 20.7.1922 Staněk

8 242 242 carinatum 5.8.1929 Podpěra

7 288 288 carinatum 28.7.1994 Bahulová

6 471 500 carinatum 12.8.1976 Dvořák



Příklad Příklad 
neuspořádané neuspořádané 
tabulky 2tabulky 2



Studenti na 2. přednášce z biostatistiky (šk.r. 2013/14)

Osoba č. Pohlaví Věk Původ Výška Hmotnost

Kategorie, 
jednotky M, Z roky

(V =venkov, M = 
město nad 25 
tis. Obyvatel) cm kg

1 z 20 v 169 58

2 z 21 v 159 45

3 m 20 m 185 79

4 m 20 v 175 63

5 m 23 m 182 70

6 m 20 v 185 76

7 z 20 v 172 58

8 z 22 m 168 52

9 m 23 m 178 72

10 z 20 m 160 48

11 z 20 v 170 65

12 m 21 m 180 73

13 z 21 v 163 47

14 z 20 m 168 70

15 m 21 m 172 64

16 m 20 v 172 6716 m 20 v 172 67

17 z 20 v 175 60

18 z 21 v 162 50

19 z 20 v 168 53

20 z 22 m 153 52

21 m 25 m 168 61

22 m 21 v 170 55

23 z 22 v 171 65

24 z 26 m 168 63

25 z 20 v 162 58

26 z 22 v 169 65

27 m 21 v 183 80

28 m 20 m 181 83

29 m 21 v 173 69

30 z 23 v 158 47

31 m 23 v 182 66

32 z 21 v 161 50

33 z 20 v 169 50

34 z 21 v 174 76

35 z 19 v 168 56



Nominální znakyNominální znaky ČeleďČeleď Pozorovaná Pozorovaná 
frekvence frekvence 
(n(nii))

Relativní Relativní 
četnost četnost 
((ffii==nnii/n/n))

AsteraceaeAsteraceae 2020 0,40,4

PoaceaePoaceae 1515 0,30,3

BrassicaceaeBrassicaceae 55 0,10,1

JuncaceaeJuncaceae 1010 0,20,2

SoučetSoučet 5050 1,01,0

Frekvenční tabulkaFrekvenční tabulka
((qualitativequalitative frequencyfrequency tabletable))

Absolutní četnost (Absolutní četnost (nnii ) =) =
počet prvků v dané kategorii počet prvků v dané kategorii ii

Relativní četnost (Relativní četnost (ffii ) =) =
relativní vyjádření absolutní relativní vyjádření absolutní 
četnosti četnosti nnii dané kategorie dané kategorie ii k k 

∑= nn ∑= ff
četnosti četnosti nnii dané kategorie dané kategorie ii k k 
součtu všech součtu všech nnii

∑
=

= k

i
i

i
i

n

n
f

1

i = 1, 2, …, ki = 1, 2, …, k
∑= inn ∑= iff



Frekvenční tabulka Frekvenční tabulka -- příkladpříklad

Frequency Distribution of Pohlaví
Cumulative Cumulative

Pohlaví Count Count Percent Percent
m 13 13 36.11 36.11
z 23 36 63.89 100.00z 23 36 63.89 100.00

Frequency Distribution of P ůvod

Cumulative Cumulative
Puvod Count Count Percent Percent
m 12 12 33.33 33.33
v 24 36 66.67 100.00



Spojité znakySpojité znaky
Frekvenční (četnostní) tabulkaFrekvenční (četnostní) tabulka
((frequencyfrequency tabletable))
(pozor (pozor –– je příliš různých hodnot je příliš různých hodnot 
s malou frekvencí s malou frekvencí -- nutno vytvořit nutno vytvořit 

intervalyintervaly –– ekvidistantníekvidistantní ((intint. stejné . stejné 
délky)délky) nebo nebo neekvidistantníneekvidistantní ((intint. . 
nestejné délky, pak u histogramů nutno nestejné délky, pak u histogramů nutno 
intervaly intervaly normovatnormovat))

ff f/nf/n

<     ≤

Tečkový graf = diagram Tečkový graf = diagram 
rozptýlenírozptýlení (dotdot plotplot)

HistogramHistogram
((histogramhistogram))

Krabicový diagramKrabicový diagram
(box plotbox plot)



Frekvenční tabulka Frekvenční tabulka -- příkladpříklad
Frequency Distribution of V ěk

Cumulative Cumulative Graph of
Vek Count Count Percent Percent Percent
18 To 20 2 2 5.56 5.56 ||
20 To 21 24 26 66.67 72.22 ||||||||||||||||||||||||||
21 To 23 1 27 2.78 75.00 |
23 To 24 8 35 22.22 97.22 ||||||||
24 To 26 1 36 2.78 100.00 |
Frequency Distribution of Výška

Cumulative Cumulative Graph of
Vyska Count Count Percent Percent Percent
150 To 162 6 6 16.67 16.67 ||||||
162 To 174 17 23 47.22 63.89 ||||||||||||||||||
174 To 186 11 34 30.56 94.44 ||||||||||||174 To 186 11 34 30.56 94.44 ||||||||||||
186 To 198 1 35 2.78 97.22 |
198 To 210 1 36 2.78 100.00 |
Frequency Distribution of Hmotnost

Cumulative Cumulative Graph of
Hmotnost Count Count Percent Percent Percent
40 To 50 1 1 2.78 2.78 |
50 To 60 10 11 27.78 30.56 |||||||||||
60 To 70 12 23 33.33 63.89 |||||||||||||
70 To 80 7 30 19.44 83.33 |||||||
80 To 90 6 36 16.67 100.00 ||||||
Frequency Distribution of BMI

Cumulative Cumulative Graph of
BMI Count Count Percent Percent Percent
18 To 20 8 8 22.22 22.22 ||||||||
20 To 23 12 20 33.33 55.56 |||||||||||||
23 To 25 10 30 27.78 83.33 |||||||||||
25 To 28 5 35 13.89 97.22 |||||
28 To 30 1 36 2.78 100.00 |



Grafická presentace datGrafická presentace dat
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Sloupcový (2D) diagram 
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Sloupcový (pseudo3D) 
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Pareto chartPareto chart
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Počet květů v květenství Počet květů v květenství 
orlíčkuorlíčku

diagram [Bar chart]

Koláčový diagram 
[Doughnut chart]

Spojnicový diagram*, 
polygon 

[Line chart, polygon]

PříkladPříklad

* nejvhodnější pro znázornění časových řad



Četnostní diagramy (histogramy)Četnostní diagramy (histogramy)
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j = 1, 2, …, kj = 1, 2, …, k
Kumulativní četnost =Kumulativní četnost = udává, jaká část souboru má menší nebo stejnou udává, jaká část souboru má menší nebo stejnou 

hodnotu znaku jako je hodnota znaku odpovídající dané kum. četnostihodnotu znaku jako je hodnota znaku odpovídající dané kum. četnosti



Jak volit počet intervalů v histogramu?Jak volit počet intervalů v histogramu?
(kvantitativní proměnná)(kvantitativní proměnná)

SturgersovoSturgersovo
pravidlopravidlo

Dixonovo Dixonovo 
pravidlopravidlo

I = 1+3,3logI = 1+3,3log nn I = 10log I = 10log nn

Obecně: Obecně: 
existuje více existuje více 
možností možností 
výpočtuvýpočtu

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0
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4 intervaly 8 intervalů 15 intervalů 100 intervalů

O.K.O.K.
n n = počet různých hodnot = počet různých hodnot 

ve výběruve výběru

PříkladPříklad: počet květů v květenství : počet květů v květenství 
jedinců rozrazilu klasnatého jedinců rozrazilu klasnatého 

((nn = 245)= 245)



Jak široké intervaly? PříkladJak široké intervaly? Příklad
Frequency Distribution of Hmotnost

Cumulative Cumulative
Graph of

Hmotnost Count Count Percent Percent
Percent

Up To 50 1 1 2.78 2.78 |
51 To 52 1 2 2.78 5.56 |
52 To 53 2 4 5.56 11.11 ||
53 To 54 1 5 2.78 13.89 |
54 To 55 1 6 2.78 16.67 |
55 To 56 1 7 2.78 19.44 |
56 To 57 1 8 2.78 22.22 |
57 To 58 1 9 2.78 25.00 |
58 To 59 1 10 2.78 27.78 |

V souboru je 28 různých 
hodnot

I = 1+3,3logI = 1+3,3log n = 1+3,3*log28 =n = 1+3,3*log28 =
= 5.77 = 5.77 �� 5 intervalů5 intervalů
Šířka intervalu?Šířka intervalu?
MaxMax--Min = 88 Min = 88 --48 = 4048 = 40
Šířka intervalu = 40/5 = 8 kgŠířka intervalu = 40/5 = 8 kg58 To 59 1 10 2.78 27.78 |

59 To 60 1 11 2.78 30.56 |
60 To 61 1 12 2.78 33.33 |
61 To 62 3 15 8.33 41.67 |||
62 To 63 2 17 5.56 47.22 ||
63 To 64 1 18 2.78 50.00 |
64 To 65 2 20 5.56 55.56 ||
66 To 67 2 22 5.56 61.11 ||
67 To 68 1 23 2.78 63.89 |
71 To 72 1 24 2.78 66.67 |
72 To 73 1 25 2.78 69.44 |
73 To 74 1 26 2.78 72.22 |
74 To 75 2 28 5.56 77.78 ||
77 To 78 1 29 2.78 80.56 |
78 To 79 1 30 2.78 83.33 |
82 To 83 1 31 2.78 86.11 |
84 To 85 1 32 2.78 88.89 |
85 To 86 1 33 2.78 91.67 |
86 To 87 2 35 5.56 97.22 ||
87 To 88 1 36 2.78 100.00 |

Šířka intervalu = 40/5 = 8 kgŠířka intervalu = 40/5 = 8 kg

Frequency Distribution of Hmotnost
Hmotnost Count Percent

Up To 48 1 2.78
48 To 56 6 16.67
56 To 64 11 30.56
64 To 72 6 16.67
72 To 80 6 16.67
Over 80 6 16.67

Frequency Distribution of Hmotnost
Hmotnost Count Percent
40 To 50 1 2.78
50 To 60 10 27.78
60 To 70 12 33.33
70 To 80 7 19.44
80 To 90 6 16.67

Úprava hranic intervalů na desítky a 
změna šířky intervalu na 10 kg:



Lodyha s listy (Lodyha s listy (stemstem--leaf diagramleaf diagram))

Příklad: výška česneku obecného

Lodyha Listy

____________________________________________

3 |44

3 |679

4 |11223333334

-- jedná se o číselně vyjádřený histogramjedná se o číselně vyjádřený histogram
-- výhodou je většinou vedle presentace rozdělení i uvedení výhodou je většinou vedle presentace rozdělení i uvedení 
originálních datoriginálních dat
-- vhodné pro soubory vhodné pro soubory 
s malým s malým nn

Pravidlo:Pravidlo:
4 |55555555566666777778888999999

5 |001122233

5 |666666777889

6 |00022

6 |559

7 |2

7 |68

___________________________________________

Jednotka = 1   Příklad:  1 |2 reprezentuje hodnotu 12

4| 5 reprezentuje hodnotu  45

Dlouhé lodyhy Dlouhé lodyhy 
s krátkými listy s krátkými listy 
a krátké lodyhy a krátké lodyhy 
s dlouhými listy svědčí s dlouhými listy svědčí 
o špatné volbě o špatné volbě 
měřítka.měřítka.



Kvantily (Kvantily (quantilesquantiles) I.) I.
Kvantil Kvantil xxpp (= (= pp--procentní kvantil) je taková hodnota (kvantitativního, procentní kvantil) je taková hodnota (kvantitativního, 
ordinálního) znaku, pro kterou platí, že nejméně ordinálního) znaku, pro kterou platí, že nejméně pp--procent prvku má procent prvku má 
hodnotu menší nebo rovnu hodnotu menší nebo rovnu xxpp a 100a 100--pp % prvků je větších nebo rovno % prvků je větších nebo rovno 
xxpp..
PPříslušnýříslušný kvantil získáme jako kvantil získáme jako pořadí pořadí kk--té hodnotyté hodnoty ve vzestupně ve vzestupně 
uspořádaných datech výběru o rozsahu uspořádaných datech výběru o rozsahu nn::

+<< npnp
, pak, pak

jeje--lili npnp/100 celé číslo:/100 celé číslo:

nenínení--lili npnp/100 celé číslo:      /100 celé číslo:      kk je nejbližší vyšší číslo v pořadí a kvantil je nejbližší vyšší číslo v pořadí a kvantil 
je hodnota znaku s tímto pořadovým je hodnota znaku s tímto pořadovým 
číslemčíslem

(tj. kvantil leží mezi (tj. kvantil leží mezi 
hodnotami dvou hodnotami dvou 

sousedních hodnot )sousedních hodnot )

1
100100

+<< np
k

np

5,0
100

+= np
k



Kvantily II.Kvantily II.

-- při zkoumání struktury souborů podle znaku při zkoumání struktury souborů podle znaku XX se zpravidla se zpravidla 
užívají soustavy kvantilůužívají soustavy kvantilů

KvartilyKvartily:: xx25  25  , x, x50  50  , x, x7575

Dolní Dolní kvartilkvartil = = xx25     25     (Q(Q1 1 ,,lowerlower quartilequartile))

MediánMedián = = xxMediánMedián = = xx50 50 

Horní Horní kvartilkvartil = = xx75    75    (Q(Q33, , upperupper quartilequartile))

Decily:Decily: xx1010, x, x2020, …,x, …,x9090

Percentily:Percentily: xx11, x, x22, …, x, …, x9999



Popisná (deskriptivní) statistikaPopisná (deskriptivní) statistika
Jak zredukovat a vyjádřit zjištěná (změřená) Jak zredukovat a vyjádřit zjištěná (změřená) 

data jednodušeji data jednodušeji 
při dostatečném zachování informace?při dostatečném zachování informace?

Výpočet  charakteristikVýpočet  charakteristik
polohy=koncentracepolohy=koncentrace (středu), (středu), variabilityvariability (rozptýlenosti), (rozptýlenosti), polohy=koncentracepolohy=koncentrace (středu), (středu), variabilityvariability (rozptýlenosti), (rozptýlenosti), 

odhaleníodhalení stupně symetriestupně symetrie aa špičatosti špičatosti datdat

jedná se o tzv. bodové statistikybodové statistiky; 
tyto statistiky jsou v případě výběru tzv. výběrovými statistikamivýběrovými statistikami
((odhady parametrů populace =odhady parametrů populace = estimationsestimations)), tj. jsou zatíženy chybou !!!jsou zatíženy chybou !!!

(a o(a označují se latinkou!značují se latinkou!));
v případě populace jsou tzv. parametryparametry ((parametersparameters) ) a jsoua jsou konstantní !!!konstantní !!!

(a o(a označují se řeckými písmeny !značují se řeckými písmeny !))



Popisná statistikaPopisná statistika
ccharakteristiky centrální tendenceharakteristiky centrální tendence a rozptýlenostia rozptýlenosti -- přehledpřehled

Modus Medián Průměr

Míry centrální tendence

Nominální Ordinální Kvantitativní (metrická)

Data

Entropie Mezikvart ilové rozpětí
Interkvartilová odchylka

Variance
standardní odchylka
absolutní odchylka
variační koeficient

Míry variability

Modus Medián Průměr
-aritmetický

-geometrický
-harmonický

koeficient kvartilové variace
Variation ratio



Charakteristiky centrální Charakteristiky centrální 
tendence (střední hodnoty)tendence (střední hodnoty)

Modus (Modus (ModeMode))

Medián (Medián (MedianMedian))

Vážený aritmetický průměrVážený aritmetický průměr

(v pořadí)

Nominální dataNominální data

Ordinální dataOrdinální data

Kvantitativní dataKvantitativní data

(Weighted (Weighted 
average)average)

Typy 
průměrů -
příklady

Aritmetický průměr (Aritmetický průměr (Average, meanAverage, mean))

Useknutý aritmetický průměrUseknutý aritmetický průměr

Geometrický průměrGeometrický průměr

Harmonický průměrHarmonický průměr

Kvantitativní dataKvantitativní data

((GeometricGeometric
meanmean))

(Harmonic (Harmonic 
mean)mean)

(pouze pro x≥0)

(pouze pro x>0)



Zpráva z internetových novin...Zpráva z internetových novin...
Dvě třetiny zaměstnanců berou
podprůměrnou mzdu
foto: Internet

Padesát procent zaměstnanců pobírá méně než 15 542 korun, 
druhá půlka má příjem větší. Jen deset procent zaměstnanců z nich
ale pobírá měsíčně hrubý plat vyšší než 27 281 korun, čtvrtina
zaměstnanců pak plat vyšší než 20 130 korun. Vyplývá to z údajů
Českého statistického úřadu, kterými chce korigovat údaje
o průměrné mzdě.o průměrné mzdě.
6.10.2003 15:57 ČESKÁ REPUBLIKA - Ta totiž tím, že zahrnuje v průměru příjmy jak těch nejbohatších, tak těch s nejnižšími příjmy, 
nevypovídá o tom, jak se mění mzdy v průběhu jednotlivých let, kde dochází k nejvyšším nárůstům.
Statistici spočítali příjmy v tzv. mediánu, který přesněji charakterizuje jednotlivé příjmové skupiny a vyjadřuje reálné
příjmy celé skupiny. Průměrný příjem v nové metodice dosáhl v ČR v roce 2002 18 133 korun, mzda tzv. 
prostředního zaměstnance (medián) byla 15 542.
Průměrné mzdy 18 133 korun loni nedosáhlo 66% zaměstnanců, naopak větší plat než byl loni průměr pobíralo 34% 
zaměstnanců. V české ekonomice totiž pokračuje diferenciace platů, která byla největší okolo roku 1993-94, řekl
Právu předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer. V české ekonomice stále více platí, že cesta k vysokému
platu se jmenuje vysokoškolské vzdělání, řekl Ivo Makalouš z ČSÚ. 
Tzv. medián (střední plat) zaměstnance se základním vzděláním byl 12 070 korun, bez maturity 14 409 korun, 
s maturitou 18 514 korun, držitel titulu bakalář si mohl loni vydělat 20 000, vysokoškolák s úplným universitním 
vzděláním 31 835 korun. U vysokoškoláků nepřesáhla nezaměstnanost 2 - 2,5 procenta (v celé populaci byla 
v průměru 10 procent). Viz též... http://Bude vaše mzda průměrná?/



Vztah mezi Vztah mezi modusemmodusem, mediánem a , mediánem a 
průměrem v případě průměrem v případě uniuni//bimodálníhobimodálního

rozdělení kvantitativních datrozdělení kvantitativních dat

Unimodální symetrické r. Bimodální r.

Kladně šikmé r. Záporně šikmé r.

(Zar 1996)



Charakteristiky rozptýlenosti Charakteristiky rozptýlenosti 
(variability)(variability)

Entropie (Entropie (diversitydiversity)) Absolutní odchylka (Absolutní odchylka (abs. devabs. dev.).)

Rozptyl (Rozptyl (variancevariance))

Nominální dataNominální data

Ordinální dataOrdinální data

Kvantitativní dataKvantitativní data

VR = 1- nf / nVariation ratioVariation ratio**
nnff ... frekvence modu... frekvence modu

Rozmezí (Rozmezí (rangerange)) Mezikvartilové rozpětí Mezikvartilové rozpětí 
((interquartile rangeinterquartile range))

Kvartilová Kvartilová 
odchylka (odchylka (quartile quartile 

deviationdeviation))

Standardní (směrodatná) Standardní (směrodatná) 
odchylka (odchylka (standard deviationstandard deviation))

Variační koeficient Variační koeficient **
((coefficient of variationcoefficient of variation))
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−
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n

xx
ss i

(= rozdíl mezi 75. a 25. (= rozdíl mezi 75. a 25. 
kvantilem)kvantilem)

Ordinální dataOrdinální data
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x

s
CV[ ]%)100(

2575

2575 ×
+
−=

xx

xx
VQ

Coefficient of Coefficient of 

quartile variationquartile variation** **relativní relativní 

odchylkaodchylka



Míra vhodnosti měr centrální Míra vhodnosti měr centrální 
tendence a variability z pohledu tendence a variability z pohledu 

různých škál proměnnýchrůzných škál proměnných

Typ dat (škála)Typ dat (škála) Míra centrální Míra centrální 
tendencetendence

Míra variabilityMíra variability

NominálníNominální ModusModus entropieentropie

Pro každou škálu je Pro každou škálu je 
uvedeno pořadí měr uvedeno pořadí měr 
od nejlepší po horší od nejlepší po horší NominálníNominální ModusModus entropieentropie

OrdinálníOrdinální MediánMedián IQRIQR

ModusModus RozmezíRozmezí

KvantitativníKvantitativní PrůměrPrůměr ss

MediánMedián IQRIQR

ModusModus RozmezíRozmezí

(Norman (Norman && StreinerStreiner 1994)1994)

od nejlepší po horší od nejlepší po horší 
–– sestupně.sestupně.

IQR IQR –– mezikvartilovémezikvartilové
rozpětírozpětí
ss –– standardní standardní 
odchylkaodchylka



Charakteristiky šikmosti Charakteristiky šikmosti 
a špičatosti pro kvantit. proměnnéa špičatosti pro kvantit. proměnné

Šikmost (Šikmost (symmetrysymmetry))
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i∑ −
=

Špičatost (Špičatost (kurtosiskurtosis))

4

4
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xx
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i∑ −
=

-- měří symetrii rozdělení kolem měří symetrii rozdělení kolem 
průměruprůměru

-- měří „koncentraci“ rozdělení měří „koncentraci“ rozdělení 
kolem průměrukolem průměru

Kladně 
šikmé r.

Záporně šikmé r.

s 4s

mesokurtické r.mesokurtické r.
(mesocurtic d.(mesocurtic d.))

platykurtické r.platykurtické r.
((platycurtic d.platycurtic d.))

leptokurtické r.leptokurtické r.
((leptocurtic d.leptocurtic d.))

Pro unimodální rozdělení kontinuální proměnné: (ALE ↱↱↱↱)

symetrické symetrické r.r.:
((symetricsymetric distributiondistribution))

kladně šikmé r.:kladně šikmé r.:
((positivelypositively skewedskewed dd..))

záporně šikmé r.:záporně šikmé r.:
((negativelynegatively skewedskewed dd..))

xxx ~ˆ ==
xxx ˆ~ >>

xxx ˆ~ <<



70.0

90.0

Box Plot

Explorační analýza dat: Explorační analýza dat: 
Krabičkový diagram (Krabičkový diagram (BoxBox--plotplot))

Maximum (upper adjacent value)*

≤ vnitřní hradba (upper fence) 

(~ x + 1,5xIQR)

Vzdálená hodnota (> x75 + 
1,3(3)xIQR**) (mild, severe 

outlier)

Proč mohou Proč mohou 
být vousy být vousy 

Vous (whisker)

Graf je vhodný Graf je vhodný 
též na též na 
diagnostiku diagnostiku 
vzdálených vzdálených 
hodnothodnot..

30.0

50.0

vyska_rostliny

Variables

(c
m

)

Průměr

Dolní kvartil

Horní kvartil

Medián

(~ x75 + 1,5xIQR)

Minimum (lower adjacent value)*

≥ vnitřní hradba (lower fence) 

(~ x25 -1,5xIQR)

IQR=IQR=mezikvartilovémezikvartilové rozpětí=rozdíl mezi horním a dolním rozpětí=rozdíl mezi horním a dolním kvartilemkvartilem

být vousy být vousy 
různě dlouhé?různě dlouhé?

Závisí to na Závisí to na 
přítomnosti přítomnosti //
nepřítomnosti *nepřítomnosti *

vzdálené vzdálené 
hodnoty .hodnoty .

Vous (whisker)

Krabička (box)

** nebo (< x25 – 1,5(3)xIQR) pro 
velmi nízké hodnoty 



Krabičkový diagramKrabičkový diagram--příkladpříklad
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Příklad:Příklad:
Počet pacibulek v Počet pacibulek v 
květenství česneku květenství česneku 
Allium oleraceumAllium oleraceum
v 6 různých v 6 různých 

(Silně) vzdálená 
hodnota ((far, severe) 
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Krabičkový 
diagram-příklad 

SrovnSrovnáníání vybraných vybraných 
morfologických znaků čtyř morfologických znaků čtyř 
cytotypů cytotypů bezkolencebezkolence MoliniaMolinia

(Dančák et al., 2012, Preslia)

cytotypů cytotypů bezkolencebezkolence MoliniaMolinia
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Rok 2013 Rok 2013 –– bydliště a pohlaví bydliště a pohlaví 
studentůstudentů

Frequency Distribution of Pohlaví
Cumulative Cumulative

Pohlaví Count Count Percent Percent
m 14 14 40.00 40.00
z 21 35 60.00 100.00

Frequency Distribution of Původ 0%

20%

40%

60%

80%

100%

žena

muž

Frequency Distribution of Původ

Cumulative Cumulative
Puvod Count Count Percent Percent
m 12 12 34.29 34.29
v 23 35 65.71 100.00
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Rok 2013 Rok 2013 –– věk, výška a věk, výška a 
hmotnost studentůhmotnost studentů
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PříkladPříklad Výška a délka pravé nohy studentů 2. a 3. ročníku biologie Výška a délka pravé nohy studentů 2. a 3. ročníku biologie 
účastnících se 2. přednášky ze statistiky v r. 2008účastnících se 2. přednášky ze statistiky v r. 2008

Tab.: Proveden prostý náhodný výběr 
(9 žen a 6 mužů) muži smíšená 

pohlavíčíslo jedince výška (cm) výška nohy (cm) hmotnost (kg) pohlaví
31 187 97 75 M
26 193 112 82 M

7 172 99 60 F
23 175 97 60 F

4 176 94 75 M
18 183 98 73 M
10 186 99 80 M
17 168 88 58 F
30 173 100 65 F

2 187 111 75 M
24 162 91 56 F

8 165 90 52 F
1 186 113 82 F

22 177 106 55 F
15 170 97 60 F
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Výška (cm)
Standard Standard 95.0% LCL 95.0% UCL

Variable Count Mean Deviation Error of Mean of Mean
Pohlavi=F 9 172 7.071068 2.357023 166.5647 177.4353
Pohlavi=M 6 185.3333 5.609516 2.290075 179.4465 191.2202

Délka nohy (cm)
Standard Standard 95.0% LCL 95.0% UCL

Variable Count Mean Deviation Error of Mean of Mean
Pohlavi=F 9 97.88889 7.975657 2.658552 91.75826 104.0195
Pohlavi=M 6 101.8333 7.678976 3.134929 93.77474 109.8919

Hmotnost (kg)
Standard Standard 95.0% LCL 95.0% UCL

Variable Count Mean Deviation Error of Mean of Mean
Pohlavi=F 9 60.88889 8.738484 2.912828 54.17189 67.60588
Pohlavi=M 6 76.66666 3.50238 1.429841 72.99114 80.34219
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Výška (cm) 15 177.3 9.3 2.4 162 193 31

Délka 
nohy(cm) 15 99.4 7.8 2.0 88 113 25

Hmotnost (kg) 15 67.2 10.6 2.7 52 82 30



Rok 2011 Rok 2011 –– věk, výška a hmotnost studentůvěk, výška a hmotnost studentů
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Rok 2011 Rok 2011 ––
pohlaví a původ studentůpohlaví a původ studentů

Frequency Distribution of Pohlaví
Cumulative CumulativeGraph of

Pohlaví Count Count Percent Percent Percent
m 14 14 35.90 35.90 ||||||||||||||
z 25 39 64.10 100.00 |||||||||||||||||||||||||

Frequency Distribution of Původ
Cumulative CumulativeGraph of

Původ Count Count Percent Percent Percent
m 5 5 12.82 12.82 |||||m 5 5 12.82 12.82 |||||
v 34 39 87.18 100.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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