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Úvod do testování statistických hypotéz Úvod do testování statistických hypotéz 
(klasická frekvenční statistika)(klasická frekvenční statistika)

Statistické testy pro 1, 2 a více souborů, ANOVAStatistické testy pro 1, 2 a více souborů, ANOVA



Testování Testování 
statistických hypotézstatistických hypotéz

Jak je možné a jakým způsobem odvodit z výsledků zjištěných na Jak je možné a jakým způsobem odvodit z výsledků zjištěných na 
jednom výběrovém souboru informaci o celé populaci?jednom výběrovém souboru informaci o celé populaci?

VIZ deduktivněVIZ deduktivně--induktivní proces induktivní proces --
pomocí indukční statistikypomocí indukční statistiky

•• Statistická hypotézaStatistická hypotéza se týká základního souboru, který neznáme.se týká základního souboru, který neznáme.
•• Úkolem matematické statistiky je rozhodnout na základě 1Úkolem matematické statistiky je rozhodnout na základě 1--n n 
výběrových výběrových souborů o „platnosti“ určité hypotézysouborů o „platnosti“ určité hypotézy
••Toto rozhodování se provádí tzv. Toto rozhodování se provádí tzv. testem statistické hypotézytestem statistické hypotézy

•• jedná se rozhodovací pravidlo, které každé realizaci náhodného jedná se rozhodovací pravidlo, které každé realizaci náhodného 
výběru přiřadí jedno ze dvou rozhodnutí:výběru přiřadí jedno ze dvou rozhodnutí:

zamítnutí zamítnutí nebonebo nezamítnutí hypotézynezamítnutí hypotézy

Zakladatelé: R. Fisher, J. Neyman, E. Pearson



Fisher Fisher versusversus Neyman & Pearson: Neyman & Pearson: 
dva rozddva rozdíílnlnéé ppřířístupy k testovstupy k testováánníí hypothypotéézz

Fisher Fisher ((1954, 19561954, 1956): testování signifikance (významnosti)): testování signifikance (významnosti)

1.1. Formulujeme Formulujeme nulovou hypotézunulovou hypotézu (H(H00))

2.2. Provedeme Provedeme experiment experiment (pozorování) a rozhodneme na základě (pozorování) a rozhodneme na základě 
hypotézy o hypotézy o 

3.3. volběvolbě testové charakteristikytestové charakteristiky (kriteria, (kriteria, test test statisticsstatistics).).

4.4. Zjistíme tzv. Zjistíme tzv. PP--valuevalue a rozhodneme o platnosti Ha rozhodneme o platnosti H00

Co to je H
0
?

Co to je P-value?

Co to je kriterium?



Co Co to to je je 
statistická nulová hypotéza?statistická nulová hypotéza?

Obecně se preferuje nejjednodušší vysvětlení (Obecně se preferuje nejjednodušší vysvětlení (viz Princip viz Princip parsimonieparsimonie) ) →→
nnejčastěji se pak definuje nulová hypotéza jako:ejčastěji se pak definuje nulová hypotéza jako:

→→ „Není rozdíl mezi...“ „Není rozdíl mezi...“ nebonebo „X a Y se rovnají...“„X a Y se rovnají...“

(např. „Není rozdíl mezi délkou života kuřáků a nekuřáků“)(např. „Není rozdíl mezi délkou života kuřáků a nekuřáků“)

to ale ve skutečnosti znamená: to ale ve skutečnosti znamená: 

→→ „Rozdíly mezi skupinami nejsou větší než by bylo možné „Rozdíly mezi skupinami nejsou větší než by bylo možné 
očekávat v důsledku náhodné variability.očekávat v důsledku náhodné variability.””

TTakovakové tvrzení nazýváme é tvrzení nazýváme statistická nulová hypotéza (Hstatistická nulová hypotéza (H00) () (nullnull
hypothesishypothesis)), protože hypotéza , protože hypotéza vylučuje jakoukoliv další sílu (= vliv) vylučuje jakoukoliv další sílu (= vliv) 
mimo náhodnou variabilitu.mimo náhodnou variabilitu. Zpět



KdKdy zamítám y zamítám 
nulovou hypotézu?nulovou hypotézu?

Nulovou hypotézu zamítám, Nulovou hypotézu zamítám, 

pokud dostanu uspořádání dat, pokud dostanu uspořádání dat, 

které je velmi nepravděpodobné které je velmi nepravděpodobné 

za předpokladu platnosti za předpokladu platnosti 

nulové hypotézy!nulové hypotézy!

pokračuj...



Co to je testová statistika Co to je testová statistika 
(testové kritérium)?(testové kritérium)?

--většinou se jedná o specifický vzorec, do kterého dosazuji numerické většinou se jedná o specifický vzorec, do kterého dosazuji numerické 
hodnoty charakteristik zjištěných na výběruhodnoty charakteristik zjištěných na výběru

-- vzorce jsou navrženy tak, že při platnosti Hvzorce jsou navrženy tak, že při platnosti H00 má testové kriterium má testové kriterium 
rozdělení pravděpodobnosti shodné s některým z teoretických rozdělení pravděpodobnosti shodné s některým z teoretických 
modelů modelů (např. normální rozdělení, Studentovo t(např. normální rozdělení, Studentovo t-- rozdělení, F rozdělení, F 
rozdělení, aj.)rozdělení, aj.)

-- pro teoretické modely jsou sestaveny kvantilové tabulkypro teoretické modely jsou sestaveny kvantilové tabulky



PP--hodnota a „signifikantní výsledek“ hodnota a „signifikantní výsledek“ 
((FisherůvFisherův přístup)přístup)

PravděpodobnostPravděpodobnost výskytu uspořádání datvýskytu uspořádání dat zz provedenprovedenéého ho experimentuexperimentu
(či (či popozorovzorováníání) a extrémnějšího pak měří tzv. ) a extrémnějšího pak měří tzv. PP = = PP--valuevalue →→

pravděpodobnostpravděpodobnost, že , že pozorujeme naše data nebo data stejně či více pozorujeme naše data nebo data stejně či více 
extrémní za předpokladu pravdivosti nulové hypotézyextrémní za předpokladu pravdivosti nulové hypotézy: : P = P = PP(data(data|H|H

00
).).

Na čem závisí Na čem závisí PP ??
(1) na velikosti výběru (s rostoucím (1) na velikosti výběru (s rostoucím nn klesá), (2) na velikosti odchylky skutečné klesá), (2) na velikosti odchylky skutečné 

hodnoty parametru od hodnoty předpokládaného hypotézou (čím dále, tím je menší) hodnoty parametru od hodnoty předpokládaného hypotézou (čím dále, tím je menší) 

a (3) na variabilitě uvnitř výběrů (menší variabilita a (3) na variabilitě uvnitř výběrů (menší variabilita →→ menší P)menší P)

KonvencíKonvencí tehdy* tehdy* �� když když P P ≤ 0,05**≤ 0,05** –– pak pak zamítámzamítám HH0 0 a říkám, že a říkám, že 
výsledek je „signifikantní“výsledek je „signifikantní“))
když když P P >> 0,050,05 –– pak pak nezamítámnezamítám HH0 0 a říkám, a říkám, 
že výsledek je „nesignifikantní“že výsledek je „nesignifikantní“

Kdy je P dostatečné malé? Čím menší, tím silnější důkaz proti HKdy je P dostatečné malé? Čím menší, tím silnější důkaz proti H00..

* Obecně neexistuje žádný důvod proč volit právě takovou hodnotu. Jde pouze o konvenci.

** „Either an exceptionally rare chance has occurred or the theory is not true” (Fisher 1959, p. 39)



NeymanNeyman a a PearsonPearson (1928, 1933): (1928, 1933): 
testovtestováánníí hypothypotéézz

1.1. Formulujeme Formulujeme nulovou hypotézu*nulovou hypotézu* (H(H
00
)) a k ní a k ní alternativualternativu (H(H

AA
). ). [[HH

AA
musí musí 

platit, když zamítneme Hplatit, když zamítneme H
00
]]

2.2. Zvolíme Zvolíme rizikoriziko ((hladinu významnostihladinu významnosti = = significancesignificance levellevel) v souhlase s ) v souhlase s 

důsledky, které by mohla mít důsledky, které by mohla mít chyba I. druhuchyba I. druhu..

3.3. Zvolíme Zvolíme rozsahrozsah výběru.výběru.

4.4. Provedeme Provedeme experiment experiment (pozorování) a rozhodneme na základě (pozorování) a rozhodneme na základě 

hypotézy o hypotézy o volbě volbě testové charakteristikytestové charakteristiky (kriteria, (kriteria, test test statisticsstatistics, , TT). V ). V 

tabulkách nalezneme tabulkách nalezneme kritickou hodnotukritickou hodnotu ((criticalcritical valuevalue, , kk
aa
) testové ) testové 

charakteristiky na zvolené hladině významnosti. charakteristiky na zvolené hladině významnosti. 

Jestliže T ≤ k
a
, nezamítneme nulovou hypotézu (Pozor ! H

0
nemusí být 

pravdivá !!!**). Jestliže T > k
a
, zamítneme (reject) nulovou hypotézu

a říkáme, že platí H
A
. ** „Absence důkazu není důkazem absence“ (C. ** „Absence důkazu není důkazem absence“ (C. SaganSagan))

5.5. Spočítáme Spočítáme silofunkcisilofunkci ((sílu, sílu, powerpower) testu ) testu (je(je--li to možné)li to možné) a a 

rozhodneme, zda pravděpodobnost s níž zamítáme nulovou hypotézu rozhodneme, zda pravděpodobnost s níž zamítáme nulovou hypotézu 

když neplatí je dostatečně velká, tedy pravděpodobnost chyby II. když neplatí je dostatečně velká, tedy pravděpodobnost chyby II. 

druhu je dostatečně malá.druhu je dostatečně malá.



Co Co to to je je 
statistická alternativní hypotéza ?statistická alternativní hypotéza ?

Alternativní (statistická) hypotéza HAlternativní (statistická) hypotéza HA A ((alternativealternative hypothesishypothesis) ) 
(ve smyslu (ve smyslu NeymanaNeymana a a PearsonaPearsona): ): 

→→ buď explicitně definována jako „ne Hbuď explicitně definována jako „ne H00“ (nejčastěji, pokryje tak nejvíce “ (nejčastěji, pokryje tak nejvíce 
alternativ) nebo konkrétní hodnotou/intervalemalternativ) nebo konkrétní hodnotou/intervalem

→→ vědecká hypotéza se dostává do pozice alternativní hypotézy, vědecká hypotéza se dostává do pozice alternativní hypotézy, 
předpokládající nenulový účinekpředpokládající nenulový účinek

→→ statistická hypotéza se zabývá strukturou dat, statistická hypotéza se zabývá strukturou dat, ne mechanismemne mechanismem, , 
který ho způsobil (často je náš pokus černou skříňkou který ho způsobil (často je náš pokus černou skříňkou –– blackblack boxbox) ) →→
výzkumník musí v dalším kroku usoudit na mechanismus z výzkumník musí v dalším kroku usoudit na mechanismus z 
pozorovaného výsledkupozorovaného výsledku



Hladina významnosti Hladina významnosti 
((NeymanNeyman--PearsonůvPearsonův přístup)přístup)

Hladina významnosti (Hladina významnosti (αα)),, např. např. αα=0,05: =0,05: 
proporce chybně zamítnutých Hproporce chybně zamítnutých H00 za užití pravidla za užití pravidla 
„když„když P ≤ P ≤ αα, pak zamítám H, pak zamítám H00““, pokud by se experiment opakoval , pokud by se experiment opakoval 
mnohokrát a Hmnohokrát a H00 byla pravdivábyla pravdivá

PP--valuevalue dle těchto autorů jen říká, zdadle těchto autorů jen říká, zda--li se zamítá nebo nezamítá Hli se zamítá nebo nezamítá H00

na námi zvolené hladině významnosti (na námi zvolené hladině významnosti (αα) ... nic víc... () ... nic víc... (OakesOakes 1986)1986)



Možná rozhodnutí při Možná rozhodnutí při 
testování statistických hypotéztestování statistických hypotéz

SkutečnostSkutečnost

Rozhodnutí statistického testuRozhodnutí statistického testu

Zamítneme HZamítneme H
00

Nezamítneme HNezamítneme H
00

HH
0 0 

je správnáje správná Chyba I. druhuChyba I. druhu
Správné Správné 

rozhodnutírozhodnutí

HH
0 0 

neplatíneplatí
Správné Správné 

rozhodnutírozhodnutí

Chyba Chyba 

II. druhuII. druhu



•• je spojena se zamítnutím nulové hypotézy, která ve skutečnosti platíje spojena se zamítnutím nulové hypotézy, která ve skutečnosti platí
•• její pravděpodobnost se nazývá a značí její pravděpodobnost se nazývá a značí αα =  RIZIKO = =  RIZIKO = 

je to pravděpodobnostje to pravděpodobnost, , že se dopustíme chyby I. druhu falešným že se dopustíme chyby I. druhu falešným 
zamítnutím nulové hypotézyzamítnutím nulové hypotézy

= = falefalešněšně pozitivní výsledek; = pozitivní výsledek; = producerproducer errorerror

•• 11-- αα = spolehlivost testu= spolehlivost testu

•• velikost této chyby se volí velikost této chyby se volí malámalá (obvykle (obvykle αα == 0,05; 0,01; 0,001) a její 0,05; 0,01; 0,001) a její 
hodnotu si stanovujeme hodnotu si stanovujeme předpřed testováním testováním 

Chyba I. Druhu (Chyba I. Druhu (Type I errorType I error))

αα = P ? = P ? →→ pozor: ačkoliv se P a ozor: ačkoliv se P a αα často ztotožňují, jejich význam je často ztotožňují, jejich význam je 
odlišný odlišný 
více např.  více např.  SchervishSchervish MJ. (1996), MJ. (1996), HubbardHubbard R. R. && BayarriBayarri MJ. (2003)MJ. (2003)



Chyba II. Druhu (Chyba II. Druhu (Type II errorType II error))
-- je pravděpodobnost nesprávného přijetí nulové hypotézyje pravděpodobnost nesprávného přijetí nulové hypotézy
Značí se Značí se ββ = = falefalešněšně negativní výsledek; negativní výsledek; = = consumerconsumer errorerror

• 11--ββ = = síla testusíla testu = jedná se o = jedná se o 

pravděpodobnost, že zamítneme pravděpodobnost, že zamítneme 

nulovou hypotézu, která ve nulovou hypotézu, která ve 

skutečnosti neplatí (měla by být skutečnosti neplatí (měla by být 

alespoň 0,8, alespoň 0,8, tj. pak máme tj. pak máme 

dobrou šanci detekovat dobrou šanci detekovat 

signifikantní rozdíl v datech, signifikantní rozdíl v datech, 

pokud je tento přítomnýpokud je tento přítomný))

•• ββ závisí na velikosti výběru závisí na velikosti výběru 

(klesá), velikosti (klesá), velikosti αα (se snižující se (se snižující se 

αα roste roste ββ) a na velikosti odchylky ) a na velikosti odchylky 

skutečné hodnoty parametru od skutečné hodnoty parametru od 

hodnoty předpokládaného hodnoty předpokládaného 

hypotézou (čím dále, tím je nižší)hypotézou (čím dále, tím je nižší) (Gotelli & Ellison 2004, str.103)

Vztah mezi sílou testu (1Vztah mezi sílou testu (1--ββ), ), PP a a nn



β

α

Copak jsou ty chyby ? (II)Copak jsou ty chyby ? (II) *

H0HA

kritická hodnota na hladině a
oblast zamítání H

0 

(a akceptace H
1
)

oblast nezamítání H
0

oblast 

zamítání H
0 

i 

H
1 

(správně 

pro α/2)

11--ββ

HH00: : µµ=140,0=140,0
HHAA: : µµ=137,5=137,5



Vysvětlení Vysvětlení 
chyby II. chyby II. 

druhudruhu

Očekávané Očekávané 
pravděpodobnosti výskytů pravděpodobnosti výskytů 
různého počtu samic druhu různého počtu samic druhu 

XX, pokud jsme vybrali , pokud jsme vybrali 
náhodně 17 zvířat z náhodně 17 zvířat z 
populace druhu populace druhu XX..

H0: p♀=p♂=0,5  

HA: p♂:p♀=1:2  

Suma Pi hodnot (   ) H
A

ohraničených kritickými hodnotami (   ) v 

případě platnosti H
0

= pravděpodobnost chyby II. druhu

P
i

P
i

99 %

87 %



Biologická versus statistická významnostBiologická versus statistická významnost

(průměry = body, a jejich 95% konfidenční intervaly= úsečky): 
možné výsledky, které mohou v praxi nastat

Hypotetické pozorované efekty Hypotetické pozorované efekty 

(Hilborn & Mangel 1997, upraveno)

Hodnocení velikosti účinkuHodnocení velikosti účinku ((effecteffect sizesize; ES; ES) ) 
σ

µµ
21

−

=ES



HHyybridnbridníí přístup užívaný v současnosti přístup užívaný v současnosti 
při testování hypotézpři testování hypotéz

1.1. Formulujeme Formulujeme nulovou hypotézunulovou hypotézu (H(H
00
)) a k ní a k ní alternativualternativu (H(H

AA
).).

2.2. Zvolíme Zvolíme riziko = hladinu významnostiriziko = hladinu významnosti ((αα) v souhlase s důsledky, ) v souhlase s důsledky, 
které by mohla mít chyba I. druhu.které by mohla mít chyba I. druhu.

3.3. Zvolíme Zvolíme rozsahrozsah výběru.výběru.
4.4. Provedeme Provedeme experiment experiment (pozorování) a rozhodneme na základě (pozorování) a rozhodneme na základě 

hypotézy o hypotézy o volbě volbě testové charakteristikytestové charakteristiky (kriteria, (kriteria, test test statisticsstatistics, , 
TT). V tabulkách nalezneme ). V tabulkách nalezneme kritickou hodnotukritickou hodnotu ((criticalcritical valuevalue, , kk

αα
). ). 

Jestliže Jestliže T T < < kk
αα
, nezamítneme (, nezamítneme (not not rejectreject) nulovou hypotézu. ) nulovou hypotézu. 

Jestliže Jestliže T T ≥≥ kk
αα
, , zamítneme (zamítneme (rejectreject) hypotézu) hypotézu a říkáme, že odchylky a říkáme, že odchylky 

od hypotézy jsou statisticky významné.od hypotézy jsou statisticky významné.

V čem je ta „hybridnost“ ? Prezentujeme často aktuálně zjištěné 

hodnoty P (např. P = 0,0123, P = 0,00018) jako „sílu důkazu“ proti H
0

(=„strength of evidence against the H
0
“).



Jedna nebo dvě strany?Jedna nebo dvě strany?
Obecný tvar hypotézy může mít Obecný tvar hypotézy může mít dvě formydvě formy. . 

Buď Vás zajímáBuď Vás zajímá
•• obecně, jeobecně, je--li (specifický) rozdíl mezi populačním parametrem (xli (specifický) rozdíl mezi populačním parametrem (x11) a ) a 

hypotetizovanouhypotetizovanou hodnotou (xhodnotou (x00))
= = oboustranná hypotézaoboustranná hypotéza (testuje se oboustranným testem, (testuje se oboustranným testem, twotwo--tailingtailing

testingtesting))

nebonebo
•• jeje--li specifický li specifický smsměrěr rozdílurozdílu mezi populačním parametrem a mezi populačním parametrem a 

hypotetizovanouhypotetizovanou hodnotouhodnotou
= = jednostranná hypotézajednostranná hypotéza (jednostranný test, (jednostranný test, oneone--tailingtailing testingtesting))

(či obráceně)(či obráceně)

≤HH00: x: x11 = x= x00

HHAA: x: x11 ≠ x≠ x00

HH00: x: x11 xx00

HHAA: x: x11 >> xx00

≤

Př.

(= (= simplesimple hypothesishypothesis, , 

point point hypothesishypothesis))

(= (= directionaldirectional

hypothesishypothesis, , compositecomposite

hypothesishypothesis))



Výběr směru hypotézy + příkladVýběr směru hypotézy + příklad

Příklad: 
Zkoumám vliv 2 druhů hnojiv na produkci pšenice. 
Pak se mohu ptát:

(A) H0: Oba druhy hnojiv mají stejný účinek na výnos.
HA: Oba druhy hnojiv mají různý účinek na výnos.

nebo

(B) H0: První druh hnojiva má stejný nebo menší účinek 
na výnos.
HA: První druh hnojiva má větší účinek na výnos.
(nebo nerovnosti obrátím) Zpět

Pravidlo:
Je legitimní použít jednostrannou alternativu HA pouze pokud je 

HA formulována před analýzou dat.



Kritická hodnota testuKritická hodnota testu
Kritická hodnotaKritická hodnota = = hodnotahodnota kvantilu hraniční pro oblast zamítání kvantilu hraniční pro oblast zamítání 

HH00 na zvolené na zvolené PP nebo nebo αα

•• V případě V případě oboustranného testuoboustranného testu::
musíme musíme rozdělit danou hladinu významnosti na dvě častirozdělit danou hladinu významnosti na dvě časti
reprezentující dva možné konce distribuce.reprezentující dva možné konce distribuce.

Značíme kZnačíme kαα(2)(2), např. t, např. t0,05(2)0,05(2)

•• V případě V případě jednostranného testujednostranného testu::
uvažujeme uvažujeme pouze jeden konec distribucepouze jeden konec distribuce a danou hladinu a danou hladinu 
významnosti proto významnosti proto nedělíme.nedělíme.

Značíme kZnačíme k αα(1)(1), např. t, např. t0,05(1)0,05(1)

Platí, že kritická hodnota pro jednostranný test je vždy méně 
extrémnější než kritická hodnota pro oboustranný test, 

tj. jednostranný test má větší sílu než test oboustranný !



Jedna nebo Jedna nebo 
dvě strany IIdvě strany II

Oboustranný testOboustranný test

Jednostranný testJednostranný test

Příklad:Příklad:
testuji průměr kvantitativní testuji průměr kvantitativní 

spojité proměnné (např. spojité proměnné (např. 
výšku, hmotnost) z výběru výšku, hmotnost) z výběru 

proti očekané hodnotě proti očekané hodnotě 
při při αα = 0,05= 0,05..

kritická 

hodnota -kα(2)

kritická 

hodnota kα(2)

kritická 

hodnota kα(1)
žlutá 

plocha

žlutá 

plocha

1,96

α/2

α

*

Zvárová 2001, upraveno



Kritika testování nulových hypotézKritika testování nulových hypotéz
�� běžnéběžné používánípoužívání „klamných,„klamných, hloupých,hloupých, banálních“banálních“ HH

00
(=(= falsefalse HH

00
,, trivialtrivial HH

00
,,

sillysilly nullsnulls))

→→ ideálníideální HH
00

mámá býtbýt taková,taková, žeže jejíjejí zamítnutízamítnutí mámá logickélogické důsledky,důsledky, kterékteré vedouvedou kk
lepšímulepšímu pochopenípochopení studovanéhostudovaného problémuproblému
→→ bohuželbohužel veve většiněvětšině případůpřípadů lzelze platnostplatnost HH

00
(H(H

00
:: nenínení rozdíl)rozdíl) zamítnoutzamítnout apriorněapriorně

bezbez sběrusběru datdat
→→ důvoddůvod užíváníužívání „banálních“„banálních“ HH

00
(„nulový(„nulový rozdíl“)rozdíl“):: jeje mnohdymnohdy obtížnéobtížné vytvořitvytvořit HH

00
ss

nenulovýmnenulovým efektemefektem:: stávajícístávající teorieteorie nemusínemusí býtbýt dostatečnědostatečně precizní,precizní, abyaby sese takovátaková
HH
00

mohlamohla SMYSLUPLNĚSMYSLUPLNĚ formulovatformulovat

�� hodnotahodnota PP jeje založenazaložena ii nana pravděpodobnostipravděpodobnosti datdat extrémnějšíchextrémnějších nežnež jeje

výsledekvýsledek pozorovánípozorování (a(a kterékteré nebylynebyly pozorovány!)pozorovány!)

→→ většinavětšina HH
00

predikujepredikuje unimodálníunimodální rozdělenírozdělení pravděpodobnostípravděpodobností (normální(normální aa
odvozenéodvozené odod normálníhonormálního rozdělení)rozdělení) →→ vlivvliv „nepozorovaných„nepozorovaných výsledků“výsledků“ jeje obvykleobvykle
malýmalý

�� vv případěpřípadě zamítnutízamítnutí HH
00

docházídochází kk akceptováníakceptování HH
AA

bezbez toho,toho, jakjak dobředobře

souhlasísouhlasí ss datydaty ((→→ případpřípad SallySally ClarkClark))

�� neschopnostneschopnost zamítnoutzamítnout HH
00
,, kdyžkdyž jeje PP velkévelké →→ příčinoupříčinou můžemůže totižtotiž býtbýt špatnýšpatný

designdesign studie,studie, napřnapř.. malýmalý početpočet opakování,opakování, jeje důležitédůležité provádětprovádět sílusílu testu!testu!



Další čteníDalší čtení
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�� HubbardHubbard R. R. && BayarriBayarri MJ. (2003): MJ. (2003): ConfusionConfusion overover measuresmeasures ofof evidence (pevidence (p’s’s) versus ) versus 
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Testování statistických Testování statistických 
hypotéz hypotéz 

--
obecné poznámkyobecné poznámky



Testování statistických Testování statistických 
hypotéz hypotéz -- dej si pozor na ...dej si pozor na ...

Na co si dát při testování pozor aneb jaký test zvolit? Na co si dát při testování pozor aneb jaký test zvolit? 

•• je nutno volit testy podle toho, na jaké škále je studovaná je nutno volit testy podle toho, na jaké škále je studovaná 

proměnná měřenaproměnná měřena

•• statistické testy mají statistické testy mají specifické předpokladyspecifické předpoklady a a jistá jistá 

omezeníomezení

�� při jejich při jejich nesplnění nesplnění či či nedbání omezenínedbání omezení je je nesprávné nesprávné 

tyto testy používattyto testy používat -- získané výsledky jsou (mohou být) získané výsledky jsou (mohou být) 

nepřesné až chybné a tedy nepravdivénepřesné až chybné a tedy nepravdivé

�� testovat tutéž hypotézu (parametr) lze často více testy          testovat tutéž hypotézu (parametr) lze často více testy          

možné problémy s interpretací při různých závěrech možné problémy s interpretací při různých závěrech 

těchto testůtěchto testů



Základní dělení testů hypotézZákladní dělení testů hypotéz
TestTest

Parametrické Parametrické 

testytesty
RandomiRandomizační (permutační) testyzační (permutační) testy

-- test se týká test se týká parametrůparametrů

rozdělení populace rozdělení populace 

(ve většině případů (ve většině případů 

normálního rozdělení, normálního rozdělení, 

tj. průměru a nebo tj. průměru a nebo 

standardní odchylky; standardní odchylky; 

ale i jiných rozdělení...)ale i jiných rozdělení...)

-- data musí splňovat data musí splňovat 

požadavky testu, požadavky testu, 

ad normální rozdělení:ad normální rozdělení:

tj. např. tj. např. normalitu normalitu a a 

stejnost variancístejnost variancí

-- test se netýká daných parametrů test se netýká daných parametrů 

rozdělení populacerozdělení populace

-- jako alternativa, pokud data jako alternativa, pokud data 

nesplňují požadavky  nesplňují požadavky  paramparam. testu. testu

-- užívá se pro data měřená na užívá se pro data měřená na 

ordinální škále a pro data na ordinální škále a pro data na 

kvantitativní škále pro malé výběry kvantitativní škále pro malé výběry 

((n<10n<10) a ) a pracuje s pořadím datpracuje s pořadím dat

-- má menší sílu než odpovídající má menší sílu než odpovídající 

parametrický test v případě splnění parametrický test v případě splnění 

podmínek k užití podmínek k užití paramparam. testu. testu

-- lze je využít pouze pro jednoduchý lze je využít pouze pro jednoduchý 

experimentální designexperimentální design

-- analýza má minimální analýza má minimální 

předpoklady o distribuci předpoklady o distribuci 

datdat

-- používá randomizaci používá randomizaci 

pozorovaných dat jako pozorovaných dat jako 

základ pro usuzovánízáklad pro usuzování

-- výpočetně náročná = výpočetně náročná = 

počítačpočítač

-- závěry z MCA jsou často závěry z MCA jsou často 

aplikovatelné jen na aplikovatelné jen na 

sebraná datasebraná data

BayesiánskáBayesiánská analýza*analýza*

Monte Carlo testyMonte Carlo testy Neparametrické pořadové testyNeparametrické pořadové testy

* Mimo rozsah učiva tohoto kurzu.



Postupné kroky při testování Postupné kroky při testování 
statistické hypotézystatistické hypotézy

MonteMonte CarloCarlo analýzaanalýza
1)1) specifikuj testovou statistikuspecifikuj testovou statistiku
2)2) vytvoř (simuluj) distribuci vytvoř (simuluj) distribuci 

testové statistiky za testové statistiky za 
předpokladu platnosti Hpředpokladu platnosti H00

3)3) zvol jedno či oboustranný zvol jedno či oboustranný 
testtest

4)4) porovnej pozorovanou porovnej pozorovanou 
statistiku s distribucí statistiku s distribucí 
simulovaných hodnot a simulovaných hodnot a 
stanov přibližné stanov přibližné PP

Parametrická analýzaParametrická analýza
1)1) specifikuj testovou statistikuspecifikuj testovou statistiku
2)2) specifikuj nulovou distribuci specifikuj nulovou distribuci 
3)3) zvol jedno či oboustranný zvol jedno či oboustranný 

testtest
4)4) vypočti vypočti PP



Základní typy uspořádání pokusuZákladní typy uspořádání pokusu

zcela zcela znáhodněnéznáhodněné
((completelycompletely randomizedrandomized))

blokové blokové 
((blockblock))

-- z populace vybereme náhodně z populace vybereme náhodně n n 
jedinců (prvků)jedinců (prvků)
-- z takto vybraných z takto vybraných nn jedinců jedinců 
(prvků) náhodně vybereme (prvků) náhodně vybereme nn

11

jednotek, na které aplikujeme jednotek, na které aplikujeme 
první pokusný zásah, ze zbývajících první pokusný zásah, ze zbývajících 
náhodně vybereme náhodně vybereme nn

22
jedinců, na jedinců, na 

které aplikujeme druhý pokusný které aplikujeme druhý pokusný 
zásah atd.zásah atd.

-- blok je vytvářen jedinci (prvky), blok je vytvářen jedinci (prvky), 
kteří jsou si v nějakém smyslu kteří jsou si v nějakém smyslu 
blízcí blízcí (prostorově, časově, geneticky atp.)(prostorově, časově, geneticky atp.)

-- blokovým uspořádáním blokovým uspořádáním 
můžeme vyloučit (odfiltrovat) můžeme vyloučit (odfiltrovat) 
nekontrolovatelné či náhodné nekontrolovatelné či náhodné 
vlivy při experimentu (rozdíl mezi vlivy při experimentu (rozdíl mezi 
bloky nás nezajímá)bloky nás nezajímá)
-- nejjednodušším typem je tzv. nejjednodušším typem je tzv. 
párové uspořádánípárové uspořádání ((pairedpaired))



Nejtypičtější uspořádání Nejtypičtější uspořádání 
experimentů*experimentů*

zcela znáhodněnézcela znáhodněné

((completely randomizedcompletely randomized))

blokovéblokové

((blockblock))

PříkladPříklad: 3 různé zásahy (: 3 různé zásahy (treatmentstreatments:     ,     ,      ) a kontrola (:     ,     ,      ) a kontrola (controlcontrol:     ):     )

umožňuje umožňuje 
dělit dělit 

variabilitu na variabilitu na 
komponentykomponenty*existují složitější typy uspořádání *existují složitější typy uspořádání -- více pozdějivíce později

blokblok



Testování hypotéz Testování hypotéz ––
rozhodovací strom aneb jaký test použít ?rozhodovací strom aneb jaký test použít ?

jednovýběrový t-test

test normality

test dobré shody

Kolmogorov-Smirnovův t.

1 soubor

Bowkerův test

párový t-test

parametrické t.

Wilcoxon t.

neparametrické t.

splňují data podmínky?

blokové uspořádání

kontingenční tabulky

t-test

parametrické t.

Mann-Whitney t.

neparametrické t.

splňují data podmínky?

znáhodněné uspořádání

2 soubory

vícerozměrné kontingenční tabulky ANOVA

3 a více souborů

1 znak (proměnná)

test pro 
nominální data

test pro 
ordinální data
test pro 
kvantit. data

**

*…nebo 2 znaky

jednovýb. 

Wilcoxonův test

Pozn.:Pozn.: schéma reprezentuje výběr nejužívanějších testů pro testování hypotéz o schéma reprezentuje výběr nejužívanějších testů pro testování hypotéz o 

střední hodnotě, shodě dat s očekáváním či testů normality pro 1 znak a 1střední hodnotě, shodě dat s očekáváním či testů normality pro 1 znak a 1--2 2 

výběry (výjimky viz výše) výběry (výjimky viz výše) -- není proto úplné a je možné k němu mít výhrady...:není proto úplné a je možné k němu mít výhrady...:--))



Testy hypotéz Testy hypotéz 
týkajících se týkajících se 

kvalitativních (kategoriálních)kvalitativních (kategoriálních)
proměnnýchproměnných



Analýza frekvencí Analýza frekvencí --
test dobré shody test dobré shody ((GoodnessGoodness ofof fitfit))

Získáme soubor Získáme soubor kategoriálníchkategoriálních* dat * dat 
a přejeme si vědět, zdaa přejeme si vědět, zda--li populace, li populace, 
ze které tento soubor pochází, ze které tento soubor pochází, 
se shoduje s předpokládanou se shoduje s předpokládanou 
teoretickou distribucí.teoretickou distribucí.

V nejjednodušším V nejjednodušším 
případě srovnáváme případě srovnáváme 
skutečně zjištěné skutečně zjištěné a a 
očekávané četnosti očekávané četnosti jevůjevů

-- jako výsledek experimentu (pozorování) sledujeme výskyt náhodného jevujako výsledek experimentu (pozorování) sledujeme výskyt náhodného jevu AA, o , o 

jehož pravděpodobnosti předpokládáme, že je rovna danému číslu jehož pravděpodobnosti předpokládáme, že je rovna danému číslu P(A)P(A)

-- pozorovaná četnost jevu pozorovaná četnost jevu AA v v nn nezávisle opakovaných pokusech je nezávisle opakovaných pokusech je ffii a relativní a relativní 

četnost pak četnost pak p=p=ffii/n/n

SledujemeSledujeme--li li více jak jeden jevvíce jak jeden jev, zajímá nás, , zajímá nás, 
jak se liší pozorované četnosti od očekávanýchjak se liší pozorované četnosti od očekávaných

(tedy: zda(tedy: zda--li je shoda mezi „dosaženým“ a očekávaným“ nebo ne!)li je shoda mezi „dosaženým“ a očekávaným“ nebo ne!)

pak…pak…



Míra         má přibližně Míra         má přibližně Pearsonovo rozděleníPearsonovo rozdělení o o n = kn = k--11 stupních volnostistupních volnosti

Test dobré shody Test dobré shody 
(pro 1 proměnnou(pro 1 proměnnou s 2 a vs 2 a víceíce kategoriemikategoriemi)) ((GoodnessGoodness ofof fitfit))

Za míru odchylek „dosažených“ od „očekávaných“ odchylek Za míru odchylek „dosažených“ od „očekávaných“ odchylek 
je považována míra:je považována míra:

∑
=

−

−

=

k

i i

ii
k

f

ff

1

2

1

2

ˆ

)ˆ(
χ

i
f̂ … očekávaná absolutní četnost  jevu … očekávaná absolutní četnost  jevu i i v kategorii v kategorii kk

i
f … skutečně zjištěná absolutní četnost jevu … skutečně zjištěná absolutní četnost jevu i i v kategorii v kategorii kk

2

1−k
χ

JeJe--li vypočítané li vypočítané χχ22 větší než kritická hodnota větší než kritická hodnota χχ 22
((αα,n),n), , 

zamítáme Hzamítáme H00 o shodě zjištěných a očekávaných frekvencí o shodě zjištěných a očekávaných frekvencí 
na zvolené hladině významnosti (na zvolené hladině významnosti (αα).).

Př.

čti:čti:„chí„chí--kvadrát“kvadrát“

PředpokladyPředpoklady: 1) pozorování jsou : 1) pozorování jsou 
klasifikována do kategorií klasifikována do kategorií 
vzájemně nezávisle.vzájemně nezávisle.
2) Ne více jak 20% kategorií má 2) Ne více jak 20% kategorií má 
očekávané frekvence nižší než 5.očekávané frekvence nižší než 5.



Jak vypadá Jak vypadá 
PearsonovoPearsonovo ((χχ22) rozdělení ?) rozdělení ?

--je to funkce, jejíž hodnoty je to funkce, jejíž hodnoty 
kolísají v intervalu kolísají v intervalu 〈〈0,+∞)0,+∞)

-- má pouze 1 parametr: má pouze 1 parametr: 

νν [[nýný]] ... stupně volnosti... stupně volnosti

(= počet kategorií (= počet kategorií –– 1)1)

Hustoty pravděpodobnosti Hustoty pravděpodobnosti 
pro pro PearsonovoPearsonovo rozdělení s rozdělení s 
1, 2, 3 a 6 stupni volnosti.1, 2, 3 a 6 stupni volnosti.

(Sokal & Rohlf 1995)



Tabulka Tabulka 
kritických kritických 
hodnot hodnot χχ22
distribucedistribuce

((LepšLepš 1996)1996)



Složená vs. jednoduchá HSložená vs. jednoduchá H00

JeJe--li kategorická proměnnáli kategorická proměnná

vícestavovávícestavová dichotomická (binární)dichotomická (binární)

• H0 je složená (compound H0)
= obsahuje více jak jeden 
nezávislý výrok
• HA je nesměrovaná (omni-

nebo nondirectional)
• v případě zamítnutí H0 test 
neposkytuje směrované 
rozhodnutí 
Př.: H

0
: Poměr krevních skupin (A, B, AB, 0) 

v populaci je 45:20:7:28

H
A
: Alespoň jeden poměr se odlišuje od 

předpokladu

• H0 je jednoduchá (simple H0)
= obsahuje právě jeden nezávislý 
výrok
• HA může být i směrovaná 
(jednostranná) (directional)
• v případě zamítnutí H0 test 
poskytuje směrované rozhodnutí 
• lze provést i test jednostranné H 
(jdou-li data ve směru HA, dělíme P
dvěma)
Př.: viz následující snímek



PříkladPříklad
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Genetik získal 100 potomků při křížení a ptá se, zda-li jeho výsledek 
odpovídá teoreticky očekávanému fenotypovému poměru žlutě a 
červeně kvetoucích rostlin 3:1. Získal 84:16, ale teoreticky měl získat 
75:25. Je výsledek experimentu signifikantně odlišný od předpokladu?

841,3
2

)1;05,0(

2

)11,05,0(

2

)1,( ===
−−

χχχ
α k

2 kategorie; k = 22 kategorie; k = 2

HH00: poměr žlutá:červená odpovídá 3:1 : poměr žlutá:červená odpovídá 3:1 
HHAA: poměr je jiný : poměr je jiný ((alternativaalternativa: poměr je více jak 3:1 ve prospěch žluté barvy): poměr je více jak 3:1 ve prospěch žluté barvy)

32,4841,3
2

)1;05,0( =<=
test
χχ zamítáme H0

protože

kritická hodnota na kritická hodnota na αα = 0,05:= 0,05:

*

(pro jednostranný test: skutečná proporce 

žlutých rostlin (84 ze 100=84%) je vychýlená 

ve směru H
A

(oproti předpokladu H
0
=75%), a 

tedy P dělíme dvěma) 



Test heterogenity Test heterogenity 
(více souborů jedné kategoriální proměnné)(více souborů jedné kategoriální proměnné)

Postup:Postup:
1.1. Spočítáme testy dobré shody pro všechny vzorky zvlášť.Spočítáme testy dobré shody pro všechny vzorky zvlášť.
2.2. Sečteme všechny dosažené a očekávané četnosti pro jednotlivé Sečteme všechny dosažené a očekávané četnosti pro jednotlivé 

vzorky a spočítáme test dobré shody pro takto vzniklý jeden vzorky a spočítáme test dobré shody pro takto vzniklý jeden 
soubor.soubor.

3.3. Pokud jsou vzorky homogenní, měly by být obě hodnoty přibližně Pokud jsou vzorky homogenní, měly by být obě hodnoty přibližně 
stejné stejné –– rozdíl mezi nimi je též proměnná s rozdíl mezi nimi je též proměnná s PearsonovýmPearsonovým
rozdělením.rozdělením.

4.4. Hodnotu této statistiky porovnám s kritickou hodnotou na Hodnotu této statistiky porovnám s kritickou hodnotou na 
příslušné příslušné a a aa DF (rozdíl DF výše zmíněných DF (rozdíl DF výše zmíněných promprom.) a rozhodnu H.) a rozhodnu H00

H0: všechny vzorky (soubory) pocházejí z téže populace Př.

Naším cílem může být zjistit, zdaNaším cílem může být zjistit, zda--li li 
můžeme zkombinovat výsledky jednotlivých (dílčích) experimentů můžeme zkombinovat výsledky jednotlivých (dílčích) experimentů 

(pozorování) do jednoho souboru(pozorování) do jednoho souboru?!?!



Příklad:

Mendel experimentoval s 

křížením hrachu a zabýval 

se barvou semen. Celkem 

provedl 10 experimentů s 

křížením homozygota 

dominantního (AA; žlutá 

semena) a recesivního  

(aa; zelená s.). 

Předpokladem bylo, že 

poměr fenotypů semen
získaných křížením bude 

3:1 ve prospěch žlutých 

semen. 
H
0
: Experimenty jsou 

homogenní (tj. pocházejí z 

téže populace).

H
A
: Experimenty jsou 

heterogenní (tj. pocházejí z 

různých populací)

(Zar 1999, str. 468)



Kontingenční tabulkyKontingenční tabulky((ContingencyContingency tablestables))

„Nástavba“ testu dobré shody. „Nástavba“ testu dobré shody. 

Užívají se pro zjišťování Užívají se pro zjišťování 
a) vztahůa) vztahů mezi 2 a více znaky nominálnímimezi 2 a více znaky nominálními (každý s 2 a více (každý s 2 a více 
kategoriemi)kategoriemi)
b)b) vlivu více kategoriálních proměnných (tzv. vlivu více kategoriálních proměnných (tzv. prediktorůprediktorů) na jednu ) na jednu 
„„odpovědníodpovědní“ kategoriální proměnnou“ kategoriální proměnnou
(popř. diskrétních kvantitativních nebo spojitých kvantitativních proměnných s hodnotami (popř. diskrétních kvantitativních nebo spojitých kvantitativních proměnných s hodnotami 

sloučenými do skupin !!!)sloučenými do skupin !!!)

Jaké hlavní typy hypotéz umožňují testovat Jaké hlavní typy hypotéz umožňují testovat 

kontingenční tabulky?kontingenční tabulky?
1. Hypotézu o shodnosti struktury (1 znaku ve 2 a více výběrech)1. Hypotézu o shodnosti struktury (1 znaku ve 2 a více výběrech)
2. Hypotézu o nezávislosti (2 znaků v 1 výběru)2. Hypotézu o nezávislosti (2 znaků v 1 výběru)
3. Hypotézu o symetrii (2 znaků či opakovaných měření v 1 3. Hypotézu o symetrii (2 znaků či opakovaných měření v 1 

výběru)výběru)



Příklad č.1: Byl studován výskyt mihulí v tocích České republiky. Předběžné výsledky 
ukázaly, že jejich přítomnost/nepřítomnost v toku není určena současným stupněm 
znečištění ani znečištěním v minulosti (nelze ale vyloučit jednorázovou intoxikaci). Byly tedy 
studovány další vlastnosti jednotlivých toků, zvl. mechanické zábrany, které mohou 
limitovat pohyb kruhoústých a ryb v toku. Toky byly klasifikovány do 2 typů: a) s přítomnosti 
jezů a splavů zabraňujících zpětnému návratu vodních obratlovců a b) bez přítomnosti jezů 
a splavů. Bylo celkem vyšetřeno 100 toků. Z nich bylo 50 s jezy a 50 bez jezů. Z toků typu a) 
byly mihule nalezeny v 10 případech, v tocích typů b) ve 40 případech. Je poměr toků s 
výskytem/absencí mihulí shodný v obou typech toků (tj. v tocích s bariérami/bez bariér)?

Příklad č. 2: Zkoumáme vzájemný výskyt dvou druhů na skalní stepi. Celkem jsme na plochu 
rozmístili náhodně 100 plošek o rozměru 1x1 m. Na každé ploše jsme zaznamenali 
přítomnost/nepřítomnost druhu A a druhu B. Oba druhy se vyskytovaly v 36 čtvercích, ani 
jeden ve 20 čtvercích, pouze druh A se vyskytoval ve 30 čtvercích. Vyskytují se druhy 
vzájemně nezávisle?

Příklad č. 3: Sledujeme skupinu 20 pacientů, kteří byli léčeni dvěma různými hypertenzivy A
a B. Každý pacient dostával po dobu 1 měsíce lék A a po odeznění případných účinků po 
dobu 1 měsíce lék B. Výsledek byl klasifikován jako úspěch (tlak snížen o více než 15 mm 
Hg) či neúspěch.  Liší se léky v účinku?

Kontingenční tabulky Kontingenční tabulky -- příkladypříklady



Kontingenční tabulky Kontingenční tabulky IIII..
--v mnoha situacích v mnoha situacích sbíráme data simultánně pro 2 (a více) sbíráme data simultánně pro 2 (a více) 

proměnnýchproměnných a tak by bylo zajímavé zjistit, zdaa tak by bylo zajímavé zjistit, zda--li li 
frekvence výskytu v různých kategoriích jedné proměnné frekvence výskytu v různých kategoriích jedné proměnné 

jsou jsou nezávislé nezávislé na frekvencích další proměnné (= na frekvencích další proměnné (= HH00))

Y+Y+ YY-- CelkemCelkem

X+X+ AA BB A+BA+B

XX-- CC DD C+DC+D

CelkemCelkem A+CA+C B+DB+D nn

Marginální součtyMarginální součty
((marginální distribucemarginální distribuce))

Cj Cj

Ri

Ri

ΣΣCCjj== ΣΣRRii==nn

PříkladPříklad: dvě nominální proměnné (: dvě nominální proměnné (X, YX, Y), každá se dvěma kategoriemi (), každá se dvěma kategoriemi (++, , --))

A, B, C, DA, B, C, D = = absolutníabsolutní četnosti kombinací znaků = četnosti kombinací znaků = BUŇKABUŇKA, n = velikost výběru, n = velikost výběru



Kontingenční tabulky Kontingenční tabulky IIIIII..
Jak ale spočítat očekávané frekvence, Jak ale spočítat očekávané frekvence, 

pokud by byly jevy nezávislé?pokud by byly jevy nezávislé?

OpakováníOpakování: pravděpodobnost současného výskytu dvou : pravděpodobnost současného výskytu dvou nezávislýchnezávislých
jevů A jevů A aa B je rovna B je rovna součinu jejich pravděpodobnostísoučinu jejich pravděpodobností,,

tj. tj. P(A)P(A)**P(B)P(B)
Obecně pro Obecně pro 
kontingenční kontingenční 
tabulku:tabulku: n
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Test dobré shody pro kontingenční tabulku se pak vypočítá:Test dobré shody pro kontingenční tabulku se pak vypočítá:
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se stupni volnosti se stupni volnosti DF = (rDF = (r--1)(c1)(c--1)1)



Grafická Grafická 
vizualizace vizualizace 
kontingenční kontingenční 
tabulkytabulky Mozaikový diagramMozaikový diagram: : frekvence buněk jsou reprezentovány frekvence buněk jsou reprezentovány 

„dlaždicemi“, jejichž plocha je proporční jejich relativní frekvenci v „dlaždicemi“, jejichž plocha je proporční jejich relativní frekvenci v 

souborusouboru

→→ šířka sloupečku je proporční jeho podílu na celku (viz šířka sloupečku je proporční jeho podílu na celku (viz CCjj))

→→ výška každé dlaždice je proporční frekvenci buňky výška každé dlaždice je proporční frekvenci buňky [nap[napřř. A/(A+C). A/(A+C)]]

Sloupcový diagram relativních Sloupcový diagram relativních 
frekvencí:frekvencí:
srovnání srovnání podmíněnýchpodmíněných (%) četností jedné (%) četností jedné 

proměnné proměnné [[např. např. A/(A+B)A/(A+B)] ] pro separátní pro separátní 

kategorie druhé proměnné kategorie druhé proměnné 
(lze(lze--li určit směr vlivu, pak na ose li určit směr vlivu, pak na ose x x vynášíme kategorie vysvětlující vynášíme kategorie vysvětlující 
proměnné a na ose proměnné a na ose yy četnosti kategorie (í) vysvětlované četnosti kategorie (í) vysvětlované 
proměnné)proměnné)
------ tzv. tzv. RowRow percentspercents nebo nebo ColumnColumn percentspercents

(Gotelli a Ellison 2004)
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Kontingenční tabulky: Kontingenční tabulky: 
2x2 tabulky (= 2x2 tabulky (= čtyřpolníčtyřpolní tabulkytabulky))

-- jde o jde o nejjednoduššínejjednodušší typ kontingenčních tabulek s typ kontingenčních tabulek s r=2r=2 a a c=2c=2 a s a s DF=1DF=1

Lze rozlišit celkem Lze rozlišit celkem 3 typy3 typy experimentálního designu, který vede experimentálního designu, který vede 
k analýze prostřednictvím čtyřpolních tabulek:k analýze prostřednictvím čtyřpolních tabulek:

A.A. Kategorie 1Kategorie 1
-- je fixováno je fixováno nn, ale nejsou , ale nejsou 

fixovány marginální fixovány marginální 
součtysoučty

-- pro analýzu užíváme pro analýzu užíváme 
YatesovuYatesovu korekci* korekci* nebo nebo 
výpočet:výpočet:

2121

2

2 )(

CCRR

bcadn −

=χ

B.B. Kategorie 2Kategorie 2 („(„srovnávací pokussrovnávací pokus“)“)
-- před analýzou je určen jeden nebo před analýzou je určen jeden nebo 
druhý okraj (absolutní četnosti)druhý okraj (absolutní četnosti)
-- buď užiji buď užiji YatesovuYatesovu korekci, korekci, lépelépe
HaberovuHaberovu korekci* korekci* nebo nejlépe nebo nejlépe 
FisherůvFisherův exaktní test*exaktní test*
C.C. Kategorie 3Kategorie 3 („(„independenceindependence trialtrial“)“)
--oba okraje jsou fixoványoba okraje jsou fixovány
--použiji použiji YatesovuYatesovu korekci testu dobré korekci testu dobré 
shody* shody* nebonebo HaberovuHaberovu korekci*korekci*

Př.



ČtyřpolníČtyřpolní tabulky tabulky –– příklady 1příklady 1
Příklady (kategorie 1): sloupce a řádky jsou zaměnitelné

(1) Zkoumáme vzájemný výskyt dvou druhů na skalní stepi. Celkem jsme na

plochu rozmístili náhodně 100 plošek o rozměru 1x1 m. Na každé ploše

jsme zaznamenali přítomnost/nepřítomnost druhu A a druhu B. Oba druhy

se vyskytovaly v 36 čtvercích, ani jeden ve 20 čtvercích, pouze druh A se

vyskytoval ve 30 čtvercích. Vyskytují se druhy vzájemně nezávisle?

(2) Při studiu vztahu mezi barvou vlasů a očí v populaci Němců antropolog 

pozoroval náhodný výběr 6800 lidí s těmito výsledky:

obecně H
0
: P (C|G1)=P(C|G2), 

kde G1 a G2 jsou dvě skupiny 

srovnávané ve vztahu ke znaku C 

(př.: H0 : TO|TV=TO|SV→726/3855=131/2945)
nebo

H0 : TV|TO=TV|SO→726/857=3129/5943)

Barva vlasů (V)

Tmavá (T) Světlá (S) Celkem

Barva očí 

(O)

Tmavá (T) 726 131 857

Světlá (S) 3129 2814 5943

Celkem 3855 2945 6800

Jak chápat statistickou hypotézu? – jako

tzv. statistickou nezávislost

H
0 

: Barva očí je nezávislá na barvě 

vlasů

= H
0 

: Barva vlasů je nezávislá na

barvě očí. 

= H
0 

: Barva očí a barva vlasů jsou 

vzájemně nezávislé.



ČtyřpolníČtyřpolní tabulky tabulky –– příklady 2příklady 2
Příklad č. 3 (kategorie 2): Studuji promořenost populací 2 druhů myšic

vnitřními parazity. Prohlédnu 100 zvířat 1. druhu na přítomnost /

nepřítomnost parazitů (parazité přítomni u 50 jedinců) a totéž provedu pro

2. druh (prohlédnu 50 jedinců; paraziti u 20 jedinců).

Ptám se: liší se promořenost parazity u těchto druhů? (tj. liší se proporce

populace infikované parazity u druhů nebo ne?, H
0
: p

1
=p

2
)

Příklad č. 4 (kategorie 3): Testuji schopnost 2 druhů vodních plžů odolávat

vodnímu proudu. Náhodně vyberu 20 jedinců prvního druhu a 10 jedinců

druhého druhu, nechám je přitisknout k podložce a pustím vodu.

Experiment ukončím ve chvíli, kdy polovina všech jedinců (bez ohledu na

druh) je odnesena proudem.

Jsou oba druhy schopné odolávat vodnímu proudu stejně za daných

podmínek nebo ne?



ČtyřpolníČtyřpolní tabulky IItabulky II
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YatesovaYatesova korekce na kontinuitukorekce na kontinuitu

HaberovaHaberova korekcekorekce

-- složitější, počítá jinak čitatel vzorce pro složitější, počítá jinak čitatel vzorce pro čtyřpolníčtyřpolní tabulky, tabulky, 
výpočet viz výpočet viz ZarZar (1999), str. 491(1999), str. 491--492.492.



Vliv skryté proměnné na analýzu Vliv skryté proměnné na analýzu 
frekvencí frekvencí –– SimpsonůvSimpsonův paradox paradox 

Jsou záchranářské helikoptéry úspěšnější v záchraně životů než sanitky?Jsou záchranářské helikoptéry úspěšnější v záchraně životů než sanitky?
helikoptéra Sanitka

Postižený zemře 64 (32% z Celkem) 260 (24% z Celkem)

Postižený přežije 136 840

Celkem 200 1100

Vážná nehoda

helikoptéra sanitka

Postižený zemře 48 (48%) 60 (60%)

Postižený přežije 52 40

Celkem 100 100

Lehká nehoda

helikoptéra sanitka

Postižený zemře 16 (16%) 200 (20%)

Postižený přežije 84 800

Celkem 100 1000

Jev, kdy vliv další = skrytá(é) (= rušivá(é)) proměnná(é) změní Jev, kdy vliv další = skrytá(é) (= rušivá(é)) proměnná(é) změní 
směr působení nebo obrátí závislost v kontingenční tabulce směr působení nebo obrátí závislost v kontingenční tabulce 

(při slučování dílčích skupin do jedné).(při slučování dílčích skupin do jedné).



FisherůvFisherův exaktní testexaktní test
-- vhodný pro analýzu vhodný pro analýzu čtyřpolníchčtyřpolních tabulek kategorie 2 tabulek kategorie 2 -- srovnávací srovnávací 
pokuspokus
-- založen na založen na hypergeometrickéhypergeometrické pravděpodobnostipravděpodobnosti
-- počítá přímo pravděpodobnost výskytu dané počítá přímo pravděpodobnost výskytu dané čtyřpolníčtyřpolní tabulky tabulky 

-- možnost jednostranného a oboustranného* testumožnost jednostranného a oboustranného* testu
-- zvláště vhodný, když n zvláště vhodný, když n < 30< 30
Jednostranný testJednostranný test: : 
-- pro testování Hpro testování H00 je třeba, je třeba, aby získaná data směřovala k Haby získaná data směřovala k HAA a pak a pak 
sečíst pravděpodobnosti výskytu všech sečíst pravděpodobnosti výskytu všech čtyřpolníchčtyřpolních tabulek s tabulek s 
extrémnějším počtem fextrémnějším počtem f1111 než byl v získané tabulce (tj. ve směru než byl v získané tabulce (tj. ve směru 
alternativní hypotézy) při zachování konstantních marginálních součtů alternativní hypotézy) při zachování konstantních marginálních součtů 
-- proto „exaktní“ proto „exaktní“ 
-- nejdounejdou--li data ve směru Hli data ve směru H

AA
, netestujeme a říkáme, že nelze zamítnout H, netestujeme a říkáme, že nelze zamítnout H

0 0 

*složitější výpočet*složitější výpočet

!!!!!

!!!!
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FisherůvFisherův
exaktní test exaktní test 
-- příkladpříklad
V populaci lidí zkoumám, zda-li 

je levo/pravorukost 

nezávislá/závislá na pohlaví. 

Vybral jsem náhodně 34 mužů 

a 36 žen a prozkoumal jejich 

„rukost“ - viz tabulka:

H
0
: Levorukost je stejně či více 

rozšířená mezi chlapci než mezi 
dívkami.
H
A
: Levorukost je méně běžnější u 

chlapců než u dívek.
Řešení? FET

Muži Ženy Celkem

Levorucí 6 12 18

Pravorucí 28 24 52

Celkem 34 36 70

0.33

Nezamítám H0

*

Jak vypadají 
tyto tabulky?
takto...



Tabulky ve směru HTabulky ve směru H
aa

pro pro FisherůvFisherův exaktní text exaktní text -- příkladpříklad
ff1111=3=3 MužiMuži ŽenyŽeny CelkemCelkem

LevorucíLevorucí 33 1515 1818

PravorucíPravorucí 3131 2121 5252

CelkemCelkem 3434 3636 7070

ff1111=2=2 MužiMuži ŽenyŽeny CelkemCelkem

LevorucíLevorucí 22 1616 1818

PravorucíPravorucí 3232 2020 5252

CelkemCelkem 3434 3636 7070

ff1111=4=4 MužiMuži ŽenyŽeny CelkemCelkem

LevorucíLevorucí 44 1414 1818

PravorucíPravorucí 3030 2222 5252

CelkemCelkem 3434 3636 7070

ff1111=1=1 MužiMuži ŽenyŽeny CelkemCelkem

LevorucíLevorucí 11 1717 1818

PravorucíPravorucí 3333 1919 5252

CelkemCelkem 3434 3636 7070

ff1111=6=6 MužiMuži ŽenyŽeny CelkemCelkem

LevorucíLevorucí 66 1212 1818

PravorucíPravorucí 2828 2424 5252

CelkemCelkem 3434 3636 7070

ff1111=5=5 MužiMuži ŽenyŽeny CelkemCelkem

LevorucíLevorucí 55 1313 1818

PravorucíPravorucí 2929 2323 5252

CelkemCelkem 3434 3636 7070

ff1111=0=0 MužiMuži ŽenyŽeny CelkemCelkem

LevorucíLevorucí 00 1818 1818

PravorucíPravorucí 3434 1818 5252

CelkemCelkem 3434 3636 7070

Pozn.: Data jsou ve směru Pozn.: Data jsou ve směru 

alternativní hypotézy až po alternativní hypotézy až po 

vyčerpání možností buňky fvyčerpání možností buňky f
1111

..

Marginální součty se nemění!Marginální součty se nemění!



Párové testování dat na nominální škále Párové testování dat na nominální škále 
McNamarůvMcNamarův testtest = = testtest symetrie*symetrie*

-- jedná o typ designu, kdy na jedná o typ designu, kdy na stejném objektustejném objektu provádíme (postupně) buď dva provádíme (postupně) buď dva 

zásahy (zásahy (treatmentytreatmenty)) či na něm zjišťujeme dvě nominální veličinyči na něm zjišťujeme dvě nominální veličiny

Pokus (Proměnná) 1Pokus (Proměnná) 1

++ --

Pokus Pokus 
(Proměnná) 2(Proměnná) 2

++ aa bb

-- cc dd

cb

cb

cb

cb
c

cb

cb
b

+

−
=

+








 +
−

+
+








 +
−

=
2

22

2 )(

2

)(

2

)(

2

)(

2

)(

χ

HH00: (b: (b--c)=0 =c)=0 =>> b:c=1:1 = „úspěšnost (či lépe neúspěšnost) je stejná“b:c=1:1 = „úspěšnost (či lépe neúspěšnost) je stejná“

DF=1

-- obdobně lze provádět test pro více jak 2x2 kategorie = obdobně lze provádět test pro více jak 2x2 kategorie = BowkerůvBowkerův testtest

Pokud je platná HPokud je platná H00, pak očekávaný , pak očekávaný 
počet počet bb a a cc je (je (bb++cc)/2)/2
POZOR: pozorování nejsou POZOR: pozorování nejsou 
vzájemně nezávislá, nelze užít vzájemně nezávislá, nelze užít 
klasický test dobré shody !!!klasický test dobré shody !!!

Př.

KonkordantníKonkordantní ((a+da+d; souhlasná ; souhlasná 
reakce) a reakce) a diskordantnídiskordantní ((b+cb+c; rozdílná ; rozdílná 
reakce) reakce) páry.páry.

* Alternativa: binomický test s H
0
: p(b)=p(c)=0,5, kde  n=b+c



McNamarův McNamarův 
test test -- příkladpříklad

Příklad: Sledujeme skupinu 18 pacientů, 

kteří byli léčeni dvěma různými 

hypertenzivy A a B. Každý pacient dostával 

po dobu 1 měsíce lék A a po odeznění 

případných účinků po dobu 1 měsíce lék B. 

Výsledek byl klasifikován jako úspěch (tlak 

snížen o více než 15 mm Hg) či neúspěch.  

Liší se léky v účinku?

•H0: Úspěšnost obou léků je shodná
HA: Úspěšnost léků není shodná

Zaměříme se na pacienty vykazující u 
každého léku jiné výsledky (= 
diskordantní páry; b a c).

χ2=(b-c)2/(b+c)=(3-9)2/(3+9)=3,00

χ2
KRIT = 3,84�χ2< χ2

KRIT

Závěr: nezamítáme H0

*



Poměr proporcí (relativní risk) a poměr šancíPoměr proporcí (relativní risk) a poměr šancí
-- alternativní míry závislosti v kontingenční tabulcealternativní míry závislosti v kontingenční tabulce
Poměr pravděpodobností (populačních proporcí)Poměr pravděpodobností (populačních proporcí): : pp11/p/p22,, jeje--li výsledek li výsledek 
škodlivý (diagnostika), pak se poměr nazývá škodlivý (diagnostika), pak se poměr nazývá relativní risk relativní risk ((relativerelative riskrisk))

Poměr šancí Poměr šancí ((oddsodds ratio;ratio;θθ): poměr šancí za dvou rozdílných ): poměr šancí za dvou rozdílných 
podmínekpodmínek
šancešance ((oddsodds): p): p11/(1/(1--pp11), tj. poměr pravděpodobnosti, ), tj. poměr pravděpodobnosti, 
že jev nastane, k pravděpodobnosti, že nenastaneže jev nastane, k pravděpodobnosti, že nenastane

Příklad
(2x2 tabulky, typ 1)

Status kouření matky

kuřačka nekuřačka

Hmotnost 

novorozeněte

nízká 237 
(p

11
)=237/3726=)=237/3726=

0,0640,064

197
(p

22
)=197/6067)=197/6067

==0,0320,032

normální 3489 5870

celkem 3726 6067

• Relativní risk mít novorozeně s menší 

hmotností je u matek-kuřaček 2x větší 

než u nekuřaček: pp
11
/p/p

22
= 0,064/0,032= 0,064/0,032

= = 22

•• Poměr šancí mítPoměr šancí mít novorozeně s menší 

hmotností u matek-kuřaček je cca 2x 

větší než u nekuřaček: θ = [pp
11
/(1/(1--pp

11
))]]//

[pp
22
/(1/(1--pp

22
))]=0,0679/0,03356]=0,0679/0,03356==2,0242,024 ≈≈ 22

2

2

1

1

1

1

p

p

p

p

−

−

=θ

(Samuels & Witmer 2003, p. 445)



-- test testuje shodu pozorované a test testuje shodu pozorované a 
očekávané očekávané kumulativní frekvenční kumulativní frekvenční 
distribucedistribuce

Testování shody empir. a Testování shody empir. a teoretteoret. . 
rozdělení ordinální a kvantit. rozdělení ordinální a kvantit. promprom..
Jak zjistit, zdaJak zjistit, zda--li existuje shoda mezi očekávanou a skutečně zjištěnou li existuje shoda mezi očekávanou a skutečně zjištěnou 

distribucí v pokusu, kde hodnotíme distribucí v pokusu, kde hodnotíme 
ordinální či kvantitativní proměnnou (tj. ordinální či kvantitativní proměnnou (tj. kategorie lze seřaditkategorie lze seřadit !!!)!!!)

Kolmogorov-Smirnovův test (Kolmogorov-Smirnov test; K-S test)

-- pro každou kategorii pro každou kategorii ii určíme určíme 
absolutní rozdíl mezi oběma absolutní rozdíl mezi oběma 
distribucemi:distribucemi:

iii
FFd ˆ−=

-- nejvnejvětšíětší rorozdílzdíl ddMAXMAX je je povapovažovánžován
zza a testovoutestovou statistikustatistiku,, kteroukterou
porovnporovnámeáme s tabulkovou s tabulkovou 
hodnotou s parametry hodnotou s parametry nn (velikost (velikost 
souboru) a souboru) a kk (počet kategorií)(počet kategorií)

KRIT
dd ≥

max
Pokud                      , zamítáme H0.

PoznámkaPoznámka: postup pro kvantitativní proměnnou je složitější, než je uvedeno. : postup pro kvantitativní proměnnou je složitější, než je uvedeno. 

Lze testovat i HLze testovat i H00: dvě proměnné mají shodnou distribuci !!! A modifikací využít test pro zjištění : dvě proměnné mají shodnou distribuci !!! A modifikací využít test pro zjištění 

normality rozdělení dat (tzv. normality rozdělení dat (tzv. LillieforsůvLillieforsův test).test).



KolmogorovKolmogorov--
SmirnovůvSmirnovův test test 
-- tabulky tabulky 
kritických hodnot kritických hodnot 
(část)(část)

Kumulativní 

teoretická distribuce

Kumulativní 

empirická distribuce

(Gotelli & Ellison 2004, str. 381)



KolmogorovKolmogorov--Smirnovův test Smirnovův test -- příkladpříklad
Příklad: Studuji chutnost 5 typů stravy pro kočky lišící se pouze obsahem vody. Obsah 

je kvantifikován ordinální stupnicí o 5 stupních: 1 (mokrá) až 5 (suchá). Celkem jsem 

testoval těchto 5 typů stravy na 35 kočkách tak, že jsem každé kočce dal na výběr z 

těchto 5 druhů stravy a pozoroval její reakci (výběr). 

Ptám se: preferují kočky nějaký typ nebo ne?

(Zar 1999)

*



Statistické testy hypotéz Statistické testy hypotéz 
týkající setýkající se

kvantitativní a ordinální kvantitativní a ordinální 
proměnnéproměnné



Hypotézy o jednom výběruHypotézy o jednom výběru
(One(One--sample hypotheses)sample hypotheses)



NeparametrickýNeparametrický zznaménkový test naménkový test ((thethe Sign test)Sign test)

= = Binomický test na Binomický test na pp=0,5 (=0,5 (BinomialBinomial testtest))
-- uvažujeme náhodný výběr o rozsahu uvažujeme náhodný výběr o rozsahu nn ze spojitého rozdělení s ze spojitého rozdělení s 
mediánem mediánem M; test je vhodný pokud je proměnná silně asymetrickáM; test je vhodný pokud je proměnná silně asymetrická
-- nejobecněji nejobecněji testujemetestujeme, zda, zda--li li medián určený Hmedián určený H00 (tedy nabývající (tedy nabývající 
hodnoty hodnoty aa) ) leží ve leží ve středu výběrustředu výběru nebo nenebo ne (tj. (tj. HH00: M=a: M=a))
-- test je slabý, zvl. pro malé test je slabý, zvl. pro malé nn

-- testové kritérium: Stestové kritérium: S++ = = počet rozdílů počet rozdílů xx
ii
--a s kladným znaménkema s kladným znaménkem

�platíplatí--li Hli H00, má binomické rozdělení , má binomické rozdělení BiBi ((nn; 0,5) (tj. H; 0,5) (tj. H0 0 je ekvivalentní: je ekvivalentní: 
pp=0,5; = =0,5; = binomický test binomický test [[BinomialBinomial testtest]]).).
-- POZOR !!!: POZOR !!!: nn = původní = původní nn minus počet vyřazených hodnot minus počet vyřazených hodnot 
(= hodnoty rovnající se (= hodnoty rovnající se hypotetizovanémuhypotetizovanému mediánu)mediánu)

-- oboustranný testoboustranný test: H: H00 zamítáme pokud Szamítáme pokud S+ + ≤≤ SS
αα(2), n(2), n nebo Snebo S++ ≥≥ nn--SS

αα(2), n(2), n
(viz tabulky, nad n(viz tabulky, nad n>25>25 lze aproximovat normlze aproximovat normálnímálním r.)r.)

-- jednostranný testjednostranný test: H: H00 zamítámezamítáme pro (a) Hpro (a) HAA: M: M<<aa, když S, když S+ + << SS
αα((11), n), n nebo nebo 

pro (pro (bb) H) HAA: M: M>>aa, když S, když S++ >> nn--SS
αα((11), n), n



Znaménkový test Znaménkový test -- příkladpříklad
Byla měřena teplota těla (ve stupních Celsia) 25 náhodně vybraných 
krabů osídlujících příbojovou zónu vystavených prostředí se stálou 
experimentální teplotou vzduchu 24,3 0C: 

25,8; 24,6; 22,9; 25,1; 27,3; 24,0; 24,5; 23,9; 26,2; 24,3; 24,6; 23,3; 25,5; 28,1; 24,8; 23,5; 26,3; 25,4; 25,5; 

23,9; 27,0; 24,8; 22,9; 25,4

Je teplota krabů shodná s teplotou vnějšího prostředí?

H
0
: M = 24,3 H

A
: M ≠ 24,3

Počet kladných rozdílů x
i
-24,3: 17

Počet záporných rozdílů x
i
-24,3: 7

Počet vyřazených hodnot (nulových rozdílů): 1

pak n = 24

kritická hodnota S pro n = 24 a oboustranný test na α = 0,05 je: 6 a 18 (pro 

jednostranný test na α = 0,05 pak 7 a 17) 

Závěr: 17 je méně extrémní než 18 - nezamítáme H
0

(oboustranný test)



Tabulky Tabulky 
kritických kritických 
hodnot pro hodnot pro 
znaménkový znaménkový 
test test -- částčást



Parametrický SParametrický Studentůvtudentův tt--testtest ((OneOne--sample tsample t--test)test)

Testování Testování oboustrannéoboustranné
hypotézy o průměruhypotézy o průměru

H0:      =µ
0

HA:     ≠µ
0

x
s

x
t

0
µ−

= s DF=ns DF=n--11

Pokud t ≥ tα(2),ν 

→ zamítáme H
0

Testování Testování jednostrannéjednostranné
hypotézy o průměruhypotézy o průměru

H0:      ≥ µ
0

HA:     < µ
0

x
s

x
t

0
µ−

= s DF=ns DF=n--11

Pokud t ≤ −tα(1),ν 

→ zamítáme H
0

t t ≥ ≥ ttα(α(11),ν),ν v pv případě Hřípadě HAA:     :     > µ
0

x

x

x

x

PPodmínkyodmínky použití testu: použití testu: 1. 1. rozdělení sledované náhodné veličiny ve rozdělení sledované náhodné veličiny ve 
výběru by nemělo být příliš odlišné od normálního (test je ale robustní výběru by nemělo být příliš odlišné od normálního (test je ale robustní 
na na odchylkyodchylky→→); 2. p); 2. prostrostýý náhodnnáhodnýý výběrvýběr

x



Hypotézy o Hypotézy o 
jednom výběru jednom výběru 

H
1
: µ≠µ

0

Vztah tvaru hypotézy, hladiny 
významnosti a rozhodování

Příklad: Příklad: αα=0,05, normální rozdělení N(0;1)=0,05, normální rozdělení N(0;1)

(Zvárová 2001)

H
1
: µ<µ

0

H
1
: µ>µ

0



Doporučení pro užití tDoporučení pro užití t--testutestu

•• Mimo případ malých rozsahů souboru je důležitější podmínka Mimo případ malých rozsahů souboru je důležitější podmínka 
prostého náhodného výběru, než že populace má normální prostého náhodného výběru, než že populace má normální 
rozdělení.rozdělení.

•• n n << 15: použít t15: použít t--test pokud data mají test pokud data mají ±± normální rozdělení (zhruba normální rozdělení (zhruba 
symetrická, jeden vrchol, žádné odlehlé hodnoty), jinak nesymetrická, jeden vrchol, žádné odlehlé hodnoty), jinak ne

•• n n ≥ 15: užít t≥ 15: užít t--test mimo případy silně šikmého rozdělení či test mimo případy silně šikmého rozdělení či 
přítomnosti odlehlých hodnotpřítomnosti odlehlých hodnot

•• velké výběry: tvelké výběry: t--test lze užít i pro zešikmená data pokud je n ≥ 40test lze užít i pro zešikmená data pokud je n ≥ 40



Jednovýběrový Jednovýběrový tt--test test -- příkladpříklad



Interval spolehlivosti Interval spolehlivosti 
pro populapro populační průměr I.ční průměr I.

Víme, že 95% všech možných průměrů výběrů (o velikosti Víme, že 95% všech možných průměrů výběrů (o velikosti nn) ) 
z populace s z populace s µµ je přítomno v je přítomno v tt--rozdělenírozdělení v rozmezí v rozmezí --tt0,05(2)0,05(2),,νν aa tt0,05(2),0,05(2),νν

95,0),2(05,0),2(05,0 =







≤

−
≤−

νν

µ
t

s

x
tP

x

( ) 95,0),2(05,0),2(05,0 =+≤≤−
xx
stxstxP

νν
µ

= = konfidenčníkonfidenční interval pro průměrinterval pro průměr

Na čem závisí šíře intervalu?Na čem závisí šíře intervalu?
•• se se ↑ ↑ nn ↓ ↓ šíře intervalu šíře intervalu 
•• sese ↓ ↓ ss

xx
↓ ↓ šíře intervalušíře intervalu

•• sese ↓ ↓ αα ↑ ↑ šíře intervalušíře intervalu

((ConfidenceConfidence llimitsimits))



Kolik intervalů spolehlivosti nepokrývá populační průměr? Kolik intervalů spolehlivosti nepokrývá populační průměr? 
Odpověď: „Odpověď: „αα--procentprocent““

Vygenerováno náhodněVygenerováno náhodně 50 výběrů o n=10 z populace se známým průměrem50 výběrů o n=10 z populace se známým průměrem

Interval spolehlivosti Interval spolehlivosti II.II.

Za předpokladu, že známe σ, pak

(Zvárová 2001)(Zvárová 2001)



Tabulky Tabulky 
Studentova Studentova 
rozdělenírozdělení

(Zar 1996,upraveno)



Testování proporce výsledku Testování proporce výsledku 
(„úspěchů“) v populaci(„úspěchů“) v populaci

•• zabýváme se proporcí zabýváme se proporcí pp nějakého výsledku v populaci („úspěch“)nějakého výsledku v populaci („úspěch“)
•• protože pracujeme s výběrem, protože pracujeme s výběrem, 
pak odhadem pak odhadem pp je výběrová proporceje výběrová proporce

•• lze ukázat, že s rostoucím lze ukázat, že s rostoucím nn se rozdělení výběrové proporce blíží se rozdělení výběrové proporce blíží 
rozdělení normálnímu s parametry rozdělení normálnímu s parametry µ µ = = pp a a ss = = √√((pp*(1*(1--pp)/)/nn))
•• podmínky užití: prostý náhodný výběr, dostatečně velký výběrpodmínky užití: prostý náhodný výběr, dostatečně velký výběr

n

n
p

úspěch
=

  
)

n

pp

pp
z

)(

 

00

0

1−−

−

=

)

Statistický test Statistický test pro proporci Hpro proporci H
00
: p = p: p = p

00
využívá zvyužívá z--

statistiku mající standardizované normální rozdělení:statistiku mající standardizované normální rozdělení:
•• použít jedině když použít jedině když npnp

00
a a nn(1(1--pp

00
) ) ≥ 10≥ 10

•• PP--hodnoty pro testhodnoty pro test HH
0 0 

jsou:jsou:



Proporce populace Proporce populace -- příkladpříklad
Náhodný výběr mezi novorozenci zjistil mezi 25468 prověřenými 13173 Náhodný výběr mezi novorozenci zjistil mezi 25468 prověřenými 13173 
chlapců. Publikované poznatky ukazují, že zastoupení chlapců a dívek chlapců. Publikované poznatky ukazují, že zastoupení chlapců a dívek 
není 1:1, ale že chlapci jsou v populaci četnější než dívky? Jak se shoduje není 1:1, ale že chlapci jsou v populaci četnější než dívky? Jak se shoduje 
pozorování s předpokladem?pozorování s předpokladem?
HH

00
: p = 0.5: p = 0.5

HH
AA
: p : p >> 0.50.5 51720

25468

13172
. ==p

)

495

25468

5050

5051720

1
00

0 .
).)(.(

..

)(

 
=

−

=

−−

−

=

n

pp

pp
z

)

Z tabulek z-rozdělení vyčteme, že P (Z ≥5.49) je hodnota menší než 
0.002.
Zamítáme HH

0 0 
a říkáme, že chlapců je v populaci novorozenců více než a říkáme, že chlapců je v populaci novorozenců více než 

50%.50%.



Statistická Statistická 
tabulka tabulka 
normovaného normovaného 
normálního normálního 
rozdělenírozdělení
(z(z--rozdělení)rozdělení)

(tabulka uvádí (tabulka uvádí 
proporci normály, proporci normály, 

která leží za která leží za 
hodnotou hodnotou zz

ii

(tj. je více (tj. je více 
extrémní)extrémní)

((ZarZar 1996)1996)



Kvantitativní Kvantitativní 
a ordinální proměnnéa ordinální proměnné

Hypotézy o dvou výběrech Hypotézy o dvou výběrech ––
znáhodněné uspořádáníznáhodněné uspořádání

(Two sample hypotheses)(Two sample hypotheses)



TTestováníestování rozdílůrozdílů mezimezi dvěmadvěma průměryprůměry: : oboustranná hypotézaoboustranná hypotéza

HH00: : µµ11
−−µµ

22
=0=0

HHAA: : µµ
11
−−µµ

22
≠≠00

HH00: : µµ1 1 
=µ=µ

22

HHAA: : µµ
11
≠≠µµ

22

21

21

xx
s

xx
t

−

−

=

variance variance rozdílurozdílu mezimezi 2 2 nezávislýminezávislými
proměnnýmiproměnnými je je rovnarovna součtusoučtu variancívariancí těchtotěchto
proměnnýchproměnných:: tt--test test vyžadujevyžaduje, , abyaby σσ

11

22=σ=σ
22

22∗∗,,

pakpak střední chyba rozdílu průměrů je:střední chyba rozdílu průměrů je:
s

s

n

s

n
x x

p p

1 2

2

1

2

2

−

= +

pokudpokud t t ≥≥ tt
αα(2)(2),,νν

.... .... zamítámezamítáme HH00

((pro pro jednostranný testjednostranný test:: je důležité sledovat orientaci Hje důležité sledovat orientaci H
00

a tedy i znaménko ta tedy i znaménko t--

hodnoty, která není v abhodnoty, která není v abssolutní hodnotěolutní hodnotě, viz jednostranný t, viz jednostranný t--testtest))

Jak spočítat společnou varianci?Jak spočítat společnou varianci?
(=sdružený odhad rozptylu):(=sdružený odhad rozptylu):

ParametrickParametrický ý dvouvýběrovýdvouvýběrový tt--testtest
((twotwo--sample tsample t--testtest))

* otestovat F* otestovat F--testemtestem

2

)1()1(

21

2

22

2

112

−+

−+−
=

nn

snsn

s
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DvouvýběrovýDvouvýběrový tt--testtest

- nejsounejsou--li výběry na sobě nezávislé, tj. oba např. obsahují měření li výběry na sobě nezávislé, tj. oba např. obsahují měření stejného stejného 

jedincejedince, pak uvedený postup nemůžeme použít!, pak uvedený postup nemůžeme použít!

Nezávislost výběrůNezávislost výběrů

Normální rozděleníNormální rozdělení

Prosté náhodné výběryProsté náhodné výběry

Shodné rozptyly ve skupináchShodné rozptyly ve skupinách

Podmínky užití tPodmínky užití t--testu:testu:

-- rozdělení sledované náhodné veličiny vrozdělení sledované náhodné veličiny v obou skupinách by nemělo být příliš odlišné obou skupinách by nemělo být příliš odlišné 

od normálníhood normálního

-- pokud by pozorování vpokud by pozorování v některém výběru nebyla nezávislá, pak by mohlo dojít některém výběru nebyla nezávislá, pak by mohlo dojít 

kk neoprávněnému zmenšení odhadu rozptyluneoprávněnému zmenšení odhadu rozptylu ss22. Mohl by tedy vyjít významný rozdíl, . Mohl by tedy vyjít významný rozdíl, 

přestože přestože by ve skutečnosti rozdíl nebylby ve skutečnosti rozdíl nebyl..

-- pokud se rozptyly vpokud se rozptyly v obou skupinách výrazně liší, můžeme použít modifikaci obou skupinách výrazně liší, můžeme použít modifikaci 

dvouvýběrového t testu. Vdvouvýběrového t testu. V tomto případě dostaneme odlišný počet stupňů volnostitomto případě dostaneme odlišný počet stupňů volnosti..



A co když není splněna A co když není splněna 
podmínka rovnosti variancí ?podmínka rovnosti variancí ?

užíváme užíváme 

WelchovuWelchovu* aproximaci t* aproximaci t--testutestu

′ =
−

+

t
x x

s

n

s

n

1 2

1

2

1

2

2

2

se speciálně počítanými stupni volnostise speciálně počítanými stupni volnosti

(*též známa pod názvem „(*též známa pod názvem „SatterthwaiteSatterthwaite’s methods’s methods“)“)

)1/()1/(

)(

2

4

21

4

1

22

2

2

1

−+−

+
=

nSEnSE

SESE
df

SE = střední chyba průměru



DvouvýběrovýDvouvýběrový
tt--test: test: 

jednostranná jednostranná 
hypotéza; hypotéza; 

příklad 1příklad 1



DvouvýběrovýDvouvýběrový tt--test; příklad 2test; příklad 2
Existují rozdíly v hmotnosti žen a mužů studujících 2. ročník biologie na UP?Existují rozdíly v hmotnosti žen a mužů studujících 2. ročník biologie na UP?

Tests of Assumptions Section

Assumption Value

Probabilit

y Decision(.050)

Skewness Normality (pohlavix=m) -1.4629 0.143505Cannot reject normality

Kurtosis Normality (pohlavix=m) 0.9918 0.321314Cannot reject normality

Omnibus Normality (pohlavix=m) 3.1236 0.209763Cannot reject normality

Skewness Normality (pohlavix=ž) 0.0858 0.931622Cannot reject normality

Kurtosis Normality (pohlavix=ž) 0.4145 0.678507Cannot reject normality

Omnibus Normality (pohlavix=ž) 0.1792 0.914309Cannot reject normality

Variance-Ratio Equal-Variance Test 1.0765 0.920826Cannot reject equal variances

Modified-Levene Equal-Variance 

Test 0.003 0.956722Cannot reject equal variances

Descriptive Statistics Section

Standard Standard 95.0% LCL 95.0% UCL

Variable Count Mean Deviation Error of Mean of Mean

pohlavix=m 16 70.3125 8.364359 2.09109 65.85545 74.76955

pohlavix=ž 12 59.41667 8.061788 2.327238 54.29445 64.53888

Equal-Variance T-Test Section

Alternative Prob Reject H0

Hypothesis T-Value Level at .050

Difference <> 0 3.4636 0.00186 Yes

Difference < 0 3.4636 0.99907 No

Difference > 0 3.4636 0.00093 Yes

Difference: (pohlavix=m)-(pohlavix=ž)

Aspin-Welch Unequal-Variance Test Section

Alternative Prob Reject H0

Hypothesis T-Value Level at .050

Difference <> 0 3.4826 0.001898 Yes

Difference < 0 3.4826 0.999051 No

Difference > 0 3.4826 0.000949 Yes

Proveden náhodný Proveden náhodný 

výběr 28 osob (16 výběr 28 osob (16 

mužů a 12 žen)mužů a 12 žen)

45.0
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71.7

85.0

m ž

Box Plot

pohlavix

h
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o
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s
tx

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

m ž

Error Bar Plot

pohlavix

h
m
o
tn
o
s
tx



Test shody rozptylů (Test shody rozptylů (variancívariancí): F): F--testtest
H

0
: σ

1 
= σ

2

H
A

: σ
1
≠ σ

2

F
s

s
=

1

2

2

2

kde kde v čitateli je větší z v čitateli je větší z 
obou obou ss2   2   !!!!!!!!!!

jeje--li li FF
testestt

≥≥ FF
αα((2),2),νν1,1,νν22

...... zamítáme H...... zamítáme H00

FF--test*test*

Studovaná veličina (F) má tzv. Studovaná veličina (F) má tzv. FisherFisher--SnedecorovoSnedecorovo ((FF) ) rozdělení rozdělení se se 
dvěma parametry: stupni volnosti čitatele a jmenovateledvěma parametry: stupni volnosti čitatele a jmenovatele

• test je slabý, velmi náchylný na nedodržení normálního rozdělení 

srovnávaných souborů, zvl. pro malé soubory

*Alternativou jak porovnat rozptýlenost ve skupinách měření je užít 

Levenův test (Levene test): ten lze užít najednou i pro více jak 2 

soubory, je robustní na odchylky od normálního rozdělení, více zde.

•• Použijeme pouze na data Použijeme pouze na data 

kvantitativní.kvantitativní.

•• Lze použít i jednostranný testLze použít i jednostranný test



1 2 3 4 5 6 8 10

1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 238,88 241,88

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,40

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,85 8,79

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,96

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,74

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,06

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,64

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,35

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,14

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,98

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,85

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,75

13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,77 2,67

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,60

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,54

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,49

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,45

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,41

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,38

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,35

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,32

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,30

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,37 2,27

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,25

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,24

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,16

35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,22 2,11

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,08

45 4,06 3,20 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 2,05

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 2,03

60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,10 1,99

70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,97

80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,95

90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1,94

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,03 1,93

FF--rozdělenírozdělení--
tabulky tabulky (část)(část)



Interval spolehlivosti pro rozdíl Interval spolehlivosti pro rozdíl 
mezi dvěma průměrymezi dvěma průměry

PPokud neexistuje významný rozdílokud neexistuje významný rozdíl mezi průměry výběrůmezi průměry výběrů, , 
lze očekávat, lze očekávat, 

že interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot že interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot 
bude zahrnovat nulubude zahrnovat nulu. . 

==µµ
11
−−µµ

22
d21

21
2,

2

xx

nn

std
−

−+

±
α



NeparametrickýNeparametrický MannMann--Whitney UWhitney U--testtest
-- místomísto změřenýchzměřených hodnothodnot
pracujemepracujeme s s jejichjejich pořadímpořadím
-- data seřadíme sestupně či data seřadíme sestupně či 
vzestupně (zde sestupně)vzestupně (zde sestupně) bez bez 
ohledu na různé souboryohledu na různé soubory
-- Co testujeme:Co testujeme:
HH

00
:Rozdělení obou skupin je shodné :Rozdělení obou skupin je shodné 

(mediány se rovnají*).(mediány se rovnají*).
HH

AA
:Rozdělení obou skupin se liší :Rozdělení obou skupin se liší 

(mediány se liší*).(mediány se liší*).

U n n
n n

R= +

+

−
1 2

1 1

1

1

2

( )

′ = +
+

−U n n
n n

R
1 2

2 2

2

1

2

( )

RR
ii
= součet pořadí v souboru = součet pořadí v souboru ii

nn
ii
= počet prvků v souboru = počet prvků v souboru ii

U + UU + U´́= n= n
11
nn

22
;;hodnoty se pohybují v intervaluhodnoty se pohybují v intervalu 〈〈0; 0; nn

11
nn

22
〉〉

většívětší z z obouobou U U porovnámeporovnáme s s kritickoukritickou hodnotouhodnotou UU
αα(2),n1,n2(2),n1,n2

jeje--lili U U čiči UU´́> > UU
kritkrit

, , zamítámezamítáme HH
00

(v případě řazení vzestupného hledáme menší z obou U)(v případě řazení vzestupného hledáme menší z obou U)

(stejným hodnotám dáváme průměrné (stejným hodnotám dáváme průměrné 

pořadí)pořadí) * tato hypotéza má jeden specifický předpoklad: 

rozdělení hodnot (distribuce) je shodné u obou 

skupin, a liší se jen pozicí „mediánu“, což většinou 

nebývá splněno, proto se používá obecnější 

hypotéza



UU--test:test:
příkladpříklad

(Komenda 1994)



UU--test:test:
tabulky tabulky -- částčást



Kvantitativní Kvantitativní 
a ordinální proměnnéa ordinální proměnné

Hypotézy o dvou výběrech Hypotézy o dvou výběrech 
––

blokové (= párové) uspořádáníblokové (= párové) uspořádání



Testování prTestování průůměrného rozdílu: měrného rozdílu: 
parametrický parametrický 

párový párový tt--test test ((pairedpaired tt--testtest))
-- v v testutestu neužívámeneužíváme původnípůvodní změřenzměřenéé hodnothodnoty,y,

ale ale rozdílrozdílyy příslušnýchpříslušných párůpárů pozorovánípozorování ((měřeníměření; ; dd
ii
))

HH00
: : µµdd = 0= 0

HHAA
: : µµdd ≠≠ 00

t
d

s
d

=

jeje--lili ||tt
testtest

|| > t> tαα(2)(2),,νν

�� zamítáme Hzamítáme H00

OboustranOboustrannýný testtest::

Pokud t ≤ −tα(1),ν 

→ zamítáme H0
tt ≥ ≥ ttα(α(11),ν),ν v pv případěřípadě HHAA: : µµdd >> 00

JednostrannýJednostranný testtest:: HH00
: : µµdd ≥≥ 00

HHAA
: : µµdd << 00

νν = = nn--1 párů1 párů

(nebo obráceně)



Párový tPárový t--
test:test:
příkladpříklad

HH00: Není rozdíl v účinku přípravků A : Není rozdíl v účinku přípravků A aa B.B.

HHAA: Je rozdíl v účinku přípravků A : Je rozdíl v účinku přípravků A aa B.B.

Postup:Postup:

1. spočítáme průměr rozdílů1. spočítáme průměr rozdílů

2. spočítáme standardní odchylku a standardní chybu:2. spočítáme standardní odchylku a standardní chybu:

PrůměrPrůměr ss ssxx

44 4.3094584.309458 1.523621.52362

3. dosadíme do vzorce t3. dosadíme do vzorce t--testu:testu:

t = 4/1,52 = 2,625t = 4/1,52 = 2,625

4. porovnáme s kritickou hodnotou t4. porovnáme s kritickou hodnotou t0,05(2), 7 0,05(2), 7 = 2,365...... t= 2,365...... t>>ttkritkrit -- zamítáme Hzamítáme H00



NeparametrickýNeparametrický
Wilcoxonův pořadový testWilcoxonův pořadový test

-- testovacítestovací proceduraprocedura zahrnujezahrnuje počítánípočítání rozdílůrozdílů, , jimžjimž se se přiřadípřiřadí pořadípořadí
bezbez ohleduohledu nana znaménkoznaménko odod nejmenšínejmenšíhoho popo největšínejvětší

-- sečtousečtou se se pořadípořadí se se znaménkyznaménky + a  + a  -- zvlášťzvlášť
výsledekvýsledek jsoujsou testovétestové statistikystatistiky TT

++
a a TT--

Oboustranný testOboustranný test: : jeje--li menší z obou T < li menší z obou T < TT
αα(2),(2),n n 

....zamítáme H....zamítáme H00

Jednostranný testJednostranný test: H: H00 zamítáme pro zamítáme pro 
(a) H(a) HAA: : MM<<aa, když , když TT+ + << SS

αα((11), ), nn nebo pro nebo pro 
((bb) H) HAA: M: M>>aa, když , když TT++ >> nn--SS

αα((11), n), n

Co se testuje:
H

0
: Není systematická diference uvnitř párů 

(medián rozdílů M je nulový).
H

1
: Je systematická diference uvnitř párů
(medián rozdílů M je různý od nuly).



Wilcoxonův Wilcoxonův 
pořadový pořadový 
testtest --
příkladpříklad



Wilcoxon Wilcoxon 
test:test:

tabulky tabulky --
částčást



Tří a více souborů ordinální Tří a více souborů ordinální 
nebo kvantitativní proměnnénebo kvantitativní proměnné

--
statistické testystatistické testy



Analýza variance Analýza variance 
((AnalysisAnalysis ofof variancevariance; ; ANOVA)ANOVA)

-máme-li více než dva výběry, testování 
rozdílů mezi průměry provádíme vždy 

analýzou variance, 
ne testováním dílčích hypotéz vždy pro 

dva výběry → PROČ? 
Nejsme schopni udržet chybu I. druhu 
na požadované hladině pro všechny 

prováděné testy !!!

-- rozlišujemerozlišujeme jednojedno ((oneone--wayway) ) a a vícevíce--cestnécestné ((multiple, multiple, multifactormultifactor) ) 
ANOVyANOVy →→ rozumímerozumíme tímtím ((simultánnísimultánní)) analýzuanalýzu vlivuvlivu jednjednéé čiči vícevíce
kategoriálních proměnných (kategoriálních proměnných (faktorůfaktorů, , prediktorůprediktorů) ) nana „závislou“ „závislou“ 

kvantitativní nebo ordinálníkvantitativní nebo ordinální proměnnouproměnnou
→→ různérůzné úrovněúrovně danéhodaného faktorufaktoru se se nazývajínazývají hladinyhladiny ((treatmenttreatment levellevel))

(zde na okraj: existují i jiná (zde na okraj: existují i jiná -- složitější složitější -- uspořádání uspořádání ANOVyANOVy!!!)!!!)

Počet 
testů

Pravděpodobnost 
výskytu alespoň
1 chyby I. druhu 

(α=0,05)

3 0,14

10 0,40

45 0,90

c 1-(1-α)C



ANOVA ANOVA -- příkladypříklady
Příklad č. 1Příklad č. 1::

liší se průměrný počet květů jedinců vstavače pleťového mezi liší se průměrný počet květů jedinců vstavače pleťového mezi 
5 populacemi?5 populacemi?

ŘešeníŘešení: : 
jednocestná ANOVA, faktor: populace, počet hladin: 5 (populací)jednocestná ANOVA, faktor: populace, počet hladin: 5 (populací)

Příklad č. 2Příklad č. 2::
jaký je vliv 3 druhů hnojiv a 3 intenzit zálivky na růst vybraného druhu?jaký je vliv 3 druhů hnojiv a 3 intenzit zálivky na růst vybraného druhu?

Možné (vhodnější) řešeníMožné (vhodnější) řešení: : 
jeden pokus (a ne dva nezávislé pokusy!!!), dvoucestná ANOVA, faktor jeden pokus (a ne dva nezávislé pokusy!!!), dvoucestná ANOVA, faktor 

č. 1: hnojení, počet hladin: 3 (např. hnojivo 1, hnojivo 2, hnojivo 3), č. 1: hnojení, počet hladin: 3 (např. hnojivo 1, hnojivo 2, hnojivo 3), 
faktor č. 2: zálivka, počet hladin: 3 (např. kontrola, zálivka malým a faktor č. 2: zálivka, počet hladin: 3 (např. kontrola, zálivka malým a 

větším množstvím vody) větším množstvím vody) –– jejich kombinace 3x3 hladiny = 9jejich kombinace 3x3 hladiny = 9



Jednocestná ANOVA Jednocestná ANOVA ((OneOne--way ANOVAway ANOVA))

-- testujeme vliv testujeme vliv alespoň 2 alespoň 2 ((nejčastěji 3 a vícenejčastěji 3 a více)) hladin jednoho faktoruhladin jednoho faktoru
na na kvantitativní kvantitativní proměnnouproměnnou

H
0

: µ
1

=µ
2

=...=µ
k

kk = počet hladin faktoru (tj. počet srovnávaných souborů)= počet hladin faktoru (tj. počet srovnávaných souborů)

PŘEDPOKLADYPŘEDPOKLADY ANOVyANOVy::
•• výběry pocházejí z téhož normálního rozdělení (a mají tedy stejný výběry pocházejí z téhož normálního rozdělení (a mají tedy stejný 
parametr = střední hodnotu)parametr = střední hodnotu), , vyplývá z toho též vyplývá z toho též 
rovnostrovnost (jejich) (jejich) variancívariancí σσ

11
22==σσ

22
22=...==...=σσ

kk
22**

•• znáhodněnéznáhodněné uspořádání pokusu (hodnoty jsou vzájemně uspořádání pokusu (hodnoty jsou vzájemně 
nezávislé) !!!nezávislé) !!!
•• reziduályreziduály jsou normálně distribuoványjsou normálně distribuovány
•• vzorky jsou korektně klasifikoványvzorky jsou korektně klasifikovány
•• hlavní efekty jsou aditivníhlavní efekty jsou aditivní
••(+ !!! předpoklad pro náš výklad: (+ !!! předpoklad pro náš výklad: nn

11
=n=n

22
=...==...=nn

kk
))

**Doporučuje se Doporučuje se 

otestovat tuto otestovat tuto 

hypotézu pomocí hypotézu pomocí 

např. např. BartletovaBartletova

testutestu



Jednocestná ANOVA Jednocestná ANOVA 
Pokud platí HPokud platí H00, měly by být výběry identické. Pak lze na všechny , měly by být výběry identické. Pak lze na všechny 
výběry pohlížet jako na výběry vybrané z jedné a téže populace. výběry pohlížet jako na výběry vybrané z jedné a téže populace. 

Pak máme dva alternativní způsoby, jak odhadnout varianci Pak máme dva alternativní způsoby, jak odhadnout varianci σσ22

této populace:této populace:

1. průměrný rozptyl všech výběrů s1. průměrný rozptyl všech výběrů spp
22,,

nebonebo
2. usuzovat ze zjištěného s2. usuzovat ze zjištěného sxx

2 2 –– zjištěného rozptylu mezi zjištěného rozptylu mezi 
průměry výběrůprůměry výběrů

JeJe--li Hli H00 pravdivá, pravdivá, 
tyto dva odhady by měly být stejné !!!tyto dva odhady by měly být stejné !!!



Dělení variability v Dělení variability v AnověAnově

Variabilita kolem celkového průměru (grand mean)

Variabilita kolem průměrů skupin (souborů, treatmentů)

Datový příklad 1 Datový příklad 2
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µ≈x

i
x

i
x

x

Vždy Vždy 33 soubory ploch pod vlivem 3 hladin hnojiva: A (plocha 1soubory ploch pod vlivem 3 hladin hnojiva: A (plocha 1--10), B (1110), B (11--20) a C (2120) a C (21--30).30).



ANOVA ANOVA ––
jak je to s těmi variancemijak je to s těmi variancemi

KKaždáaždá odchylkaodchylka konkrétní konkrétní hodnotyhodnoty odod celkovéhocelkového průměruprůměru
lzelze rozložitrozložit nana::
PPakak celkový součet čtverců celkový součet čtverců SSSS

TOTTOT
reprezentuje reprezentuje 

celkovou variabilitu souboru datcelkovou variabilitu souboru dat ==

= součet čtverců uvnitř skupin = součet čtverců uvnitř skupin SSSS
EE

+  součet čtverců mezi skupinami +  součet čtverců mezi skupinami SSSS
GG

DFDF
TOTALTOTAL

=DF=DFEE+DF+DF
GG

)()()( xxxxxx
iiijij
−+−=−

SS x xE ij i

j

n

i

k i

= −










==

∑∑ ( )
2

11

SS n x x
G i i

i

k

= −

=

∑ ( )2

1

DF n N k
E i

i

k

= − = −

=

∑ ( )1
1

DF k
G
= −1

kde kde kk=počet skupin, =počet skupin, nn
ii
=velikost skupiny =velikost skupiny ii, , NN=počet všech hodnot (tj. suma =počet všech hodnot (tj. suma nn

ii
))

Stupně volnosti:Stupně volnosti:

∑
=

−=

n

i

ijTOT
xxSS

1

2
)(



ANOVA ANOVA ––
jak je to konečně s těmi variancemijak je to konečně s těmi variancemi

MS
SS

DF

SS

N k
E

E

E

E
= =

−

Průměrný čtverec uvnitř skupin Průměrný čtverec uvnitř skupin 
(= s(= spp

22))

MS
SS

DF

SS

k
G

G

G

G
= =

−1

Průměrný čtverec mezi Průměrný čtverec mezi 
skupinami (= sskupinami (= sxx

22))

Připomeneme: JePřipomeneme: Je--li Hli H00 pravdivá, pravdivá, 
tyto dva odhady by měly být stejné !!!tyto dva odhady by měly být stejné !!!

F
MS

MS

G

E

=

Jejich poměr by tak měl být roven zhruba jedné. Jejich poměr by tak měl být roven zhruba jedné. 
Toto porovnání provedeme pomocí Toto porovnání provedeme pomocí FF--testutestu::

jeje--li F li F ≥≥ FFα(1),(α(1),(kk−−1),(Ν1),(Ν−−kk) ) zamítáme Hzamítáme H
00

ModelModel: : XXijij = = µµ+ A+ Aii + + εεijij Model v případě platnosti HModel v případě platnosti H00: : XXijij = = µµ+ + εεijij



Jak chápat poměr variancí?Jak chápat poměr variancí?
Celkovou variabilitu kolem střední hodnoty (celkového průměru) Celkovou variabilitu kolem střední hodnoty (celkového průměru) 

můžeme rozložit na variabilitu:můžeme rozložit na variabilitu:

variabilitu nevysvětlenou variabilitu nevysvětlenou 
(= „náhodnou“)(= „náhodnou“)

vysvětlenou vysvětlenou 
(= „různými“ skupinami)(= „různými“ skupinami)

F
MS

MS

G

E

=

nevysvětlenýnevysvětlený +

vysvětlený rozptylvysvětlený rozptyl

nevysvětlený rozptylnevysvětlený rozptyl
==

Jestliže HJestliže H00 není pravdivá, čitatel vzroste. není pravdivá, čitatel vzroste. 
Jmenovatel však bude stále odhadem Jmenovatel však bude stále odhadem σσ22..

Co to tedy znamená, když zamítneme nulovou hypotézu:Co to tedy znamená, když zamítneme nulovou hypotézu:
že ALESPOŇ jedna skupina (průměr) se odlišuje od ostatních. že ALESPOŇ jedna skupina (průměr) se odlišuje od ostatních. 

(Ale která?)(Ale která?)

Jiný pohled Jiný pohled 

na na ANOVuANOVu



Jednoduchá ANOVA Jednoduchá ANOVA -- příkladpříklad

Lepš (1996: 80)



Analysis of Variance Table

Source Sum of Mean Prob

Term DF Squares Square F-Ratio Level

A:Habitat 2 108.45 54.22 0.70 0.499

S(A) 73 5646.62 77.35

Total 75 5755.07

Jednocestná ANOVA: počítačový výstupJednocestná ANOVA: počítačový výstup
PříkladPříklad: Existuje rozdíl ve výšce rostlin mezi 3 populacemi?: Existuje rozdíl ve výšce rostlin mezi 3 populacemi?
Musí následovat otázka: jak jsou vybrané příslušné populace? To Musí následovat otázka: jak jsou vybrané příslušné populace? To 
odpoví na otázku, zdaodpoví na otázku, zda--li po případném zamítnutí Hli po případném zamítnutí H00 provádět provádět 
mnohonásobná porovnávání.mnohonásobná porovnávání.

SSG SSESSTOT MSE MSG F=MSG/MSEDFG DFE

DFTOT

Faktor (nezávislá proměnná)Faktor (nezávislá proměnná)

Zdroj variabilityZdroj variability

reziduální

P-hodnota 

Závěr:Závěr: Nelze zamítnout HNelze zamítnout H
00

o stejné o stejné 

průměrné výšce rostlin ve 3 populacích.průměrné výšce rostlin ve 3 populacích.



Modely Modely ANOVyANOVy

1. 1. Model I.Model I. -- model s pevnými efektymodel s pevnými efekty ((fixed effectsfixed effects)) –– lze jít dálelze jít dále
HH00: není rozdíl mezi průměry srovnávaných hladin: není rozdíl mezi průměry srovnávaných hladin
2.2. Model II.Model II. -- model s náhodnými efektymodel s náhodnými efekty ((random effectsrandom effects)) –– analýzu analýzu 

ukončíme po Fukončíme po F--testutestu
HH00: variabilita uvnitř souborů je stejná či vyšší než mezi soubory: variabilita uvnitř souborů je stejná či vyšší než mezi soubory
3.3. Model III.Model III. -- smíšený modelsmíšený model ((mixed modelmixed model)) –– kombinuje 1. a 2.kombinuje 1. a 2.

(tento model je možné uvažovat až u dvou(tento model je možné uvažovat až u dvou-- a vícea více--cestné ANOVy)cestné ANOVy)

ChcemeChceme--li vědět více o tom, které soubory se od sebe lišíli vědět více o tom, které soubory se od sebe liší (zamítli (zamítli 
jsme Hjsme H00), musíme nejdříve upozornit na to, ), musíme nejdříve upozornit na to, 

že v že v ANOVěANOVě rozlišujeme rozlišujeme 3 modely3 modely a podle toho se liší a podle toho se liší 
i hypotézy, které testujeme: i hypotézy, které testujeme: 

A jak že se to zjišťuje?A jak že se to zjišťuje?



Mnohonásobná porovnání Mnohonásobná porovnání 
(Multiple (Multiple comparisoncomparison teststests))

Máme opět několik možností jak srovnávatMáme opět několik možností jak srovnávat::
A) každého s každým:A) každého s každým:

např.např. HH00: : µµAA= = µµBB

TukeyTukey (HSD) t(HSD) testest (konzervativní)(konzervativní)

StudentStudent--NewmanNewman--KeulsKeuls ttestest

BonferroniBonferroni ttest , est , DuncanDuncan ttest, LSDest, LSD--test (test (nejliberálnějšínejliberálnější))

B)B) každého s kontroloukaždého s kontrolou

DunnetDunnet testtest

C)C) mnohonásobné kontrasty mnohonásobné kontrasty (multiple (multiple constrastconstrast))

porovnáváme vybraný zásah oproti „průměrnému“ zásahu porovnáváme vybraný zásah oproti „průměrnému“ zásahu 

ostatních skupin: ostatních skupin: SchefféScheffé testtest

)
11

(
2

,
2

BA

BA

nn

s
SE

SE

xx
q +=

−
=

SE= střední chyba odhadu rozdílu SE= střední chyba odhadu rozdílu 

průměrů A průměrů A aa BB

ss22= MS= MSEE

n=počet hodnot ve skupině A+Bn=počet hodnot ve skupině A+B

qqaa,v,k,v,k =„=„StudentizedStudentized rangerange“, “, 

v=DFv=DFEE

k k == popoččet et skupinskupin

αα = hladina významnosti= hladina významnosti

-- testy nám umožní říci, které soubory (průměry) se od sebe lišítesty nám umožní říci, které soubory (průměry) se od sebe liší

-- problémy s udržením chyby I. druhu na zvolené hladině problémy s udržením chyby I. druhu na zvolené hladině 

(řešení (řešení →→ familyfamily(=experiment)(=experiment)--wisewise αα [=α(f)] versus versus 

comparisoncomparison--wisewise αα [α(c)])); ; 

-- chyba II. druhu se objevuje častěji než v Fchyba II. druhu se objevuje častěji než v F--testu testu ANOVyANOVy

-- a priori a priori (plánovaná porovnávání) a(plánovaná porovnávání) a

-- a posterioria posteriori (porovnávání po (porovnávání po ANOVěANOVě) testy) testy

Bonferroni procedura

α/c

Dunn-Šidák procedura

1-(1-α)1/c

Sekvenční Bonferroni

Nejmenší P testuji α/c, 
druhé nejmenší P pak 
α/(c-1), další P...α/(c-2),.

c = počet testů



Mnohonásobná porovnání: Mnohonásobná porovnání: 
možnosti zobrazení výsledkůmožnosti zobrazení výsledků

Různá písmena (Různá písmena (indexyindexy) nad sloupečky (nebo u hodnot v tabulce) označují ) nad sloupečky (nebo u hodnot v tabulce) označují 

signifikantní rozdíly mezi průměry skupin (signifikantní rozdíly mezi průměry skupin (±± SE)SE)
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„Každý s každým“ testy v ANOVĚ: „Každý s každým“ testy v ANOVĚ: 
doporučenídoporučení

•• rozpětí průměrů rozpětí průměrů neovlivňujeneovlivňuje kritickou kritickou 

hodnotu (hodnotu (kk)) pro pro Tukey'sTukey's HSD HSD 
(nejkonzervativnější = nejvyšší (nejkonzervativnější = nejvyšší kk pro všechny testy; tj. pro všechny testy; tj. 

zamítne nejméně Hzamítne nejméně H
00
) ) aa Fisher's LSDFisher's LSD (nejliberálnější (nejliberálnější 

= nejnižší = nejnižší kk pro všechna srovnání; tj. zamítne nejvíce Hpro všechna srovnání; tj. zamítne nejvíce H
00
)

•• NNewmanewman--KeulsKeuls a Duncan a Duncan procedurproceduryy

zvyšujízvyšují kk jako funkci „vzdálenosti“ pořadí jako funkci „vzdálenosti“ pořadí 

mezi průměrymezi průměry

Možné důsledkyMožné důsledky
Př.:Př.: Pokud je HPokud je H

00
akceptována pro 2 porovnání ze 3, např. takto: akceptována pro 2 porovnání ze 3, např. takto: 1. 1. µµ

11
≠≠ µµ

33
, 2, 2. µ. µ

11
= µ= µ

22;;
3. 3. 

µµ
22

= µ= µ
33
�� to ale není možné! Správný závěr: buďto ale není možné! Správný závěr: buď (a) (a) µµ

11
≠ µ≠ µ

22
nebonebo µµ

22
≠ µ≠ µ

33
nebonebo (b) (b) 

aniani µµ
11

aniani µµ
33

se rovnáse rovná µµ
22
..

Potřebujete více dat pro rozhodnutí mezi těmito alternativami...Potřebujete více dat pro rozhodnutí mezi těmito alternativami...

PřPř.:.: Kritické hodnoty pro experiment s 10 hladinami (4 opakování na Kritické hodnoty pro experiment s 10 hladinami (4 opakování na 

zásah) jako funkce „vzdálenosti“ pořadí srovnávaných průměrů.zásah) jako funkce „vzdálenosti“ pořadí srovnávaných průměrů.



Neparametrická jednocestná Neparametrická jednocestná ANOVAANOVA
KruskalKruskal--Wallisův testWallisův test

-- lze ji aplikovat na data ze lze ji aplikovat na data ze znáhodněnéhoznáhodněného experimentálního experimentálního 
uspořádáníuspořádání v případě nesplnění podmínek pro užití „parametrické“ v případě nesplnění podmínek pro užití „parametrické“ 
jednocestné jednocestné ANOVyANOVy
-- je založena na pořadí dat, ne na jejich hodnotáchje založena na pořadí dat, ne na jejich hodnotách

H
N N

R

n
N

i

ii

k

=

+

− +

=

∑
12

1
3 1

2

1( )
( )

nn
ii
... ... početpočet pozorovánípozorování veve skupiněskupině ii, , NN ... je ... je početpočet všechvšech pozorovánípozorování

RR
ii
... ... součetsoučet pořadípořadí pozorovánípozorování skupinyskupiny ii, k ... , k ... počet skupinpočet skupin

-- pro k<6 pro k<6 existujíexistují speciálníspeciální tabulkytabulky, pro k>5 , pro k>5 lzelze distribucidistribuci H H aproximovataproximovat
PearsonovýmPearsonovým ((χχ22) ) rozdělenímrozdělením s s kk--1 1 stupnistupni volnostivolnosti
-- lze provádět mnohonásobná porovnávánílze provádět mnohonásobná porovnávání (např. K(např. K--W ZW Z--test)test)



KruskalKruskal--Wallisův testWallisův test--příkladpříklad

LepšLepš (1996: 87)(1996: 87)



Dvoucestná ANOVA Dvoucestná ANOVA 
((TwoTwo--wayway ANOVAANOVA))

NejobecnějiNejobecněji
-- simultálnísimultální analýzaanalýza vlivuvlivu dvoudvou faktorůfaktorů nana studovanoustudovanou proměnnouproměnnou

-- výhodnávýhodná:: stačístačí 1 experiment 1 experiment nana analýzuanalýzu vlivuvlivu obouobou faktorůfaktorů + + navícnavíc
umožňujeumožňuje studiumstudium interakcíinterakcí ((interactionsinteractions) ) mezimezi faktoryfaktory

TypyTypy dvoudvoucestnécestné ANOVyANOVy::
1. 1. „„vyvyváženávážená“ “ dvoufaktdvoufakt. . ANOVAANOVA ((balanced, orthogonal twobalanced, orthogonal two--way way 

ANOVAANOVA))
2. 2. „„nevynevyváženávážená“ “ dvoufaktdvoufakt. . ANOVAANOVA ((unbalanced twounbalanced two--way ANOVAway ANOVA))
3. 3. dvoufaktdvoufakt.. ANOVA bez replikacíANOVA bez replikací ((ANOVA ANOVA withoutwithout replicationsreplications))
44. . znáhodněnéznáhodněné blokybloky ((twotwo--way ANOVA with way ANOVA with randomisedrandomised blocksblocks))
55. . opakovanéopakované měřeníměření ((twotwo--way ANOVA with repeatedway ANOVA with repeated--measuresmeasures))



Dvoufaktorová ANOVA z pohledu Dvoufaktorová ANOVA z pohledu 
počtu opakovánípočtu opakování

vyvážená ANOVAvyvážená ANOVA

((balanced designbalanced design))

nevyvážená nevyvážená 

ANOVAANOVA

((unbalanced unbalanced 

ANOVAANOVA))

ANOVAANOVA

bez replikacíbez replikací

nevyvážená nevyvážená 

proporční proporční 

ANOVA ANOVA 

((unbalancedunbalanced

proportionalproportional

ANOVAANOVA))

Dvoucestná Dvoucestná 

ANOVA, ANOVA, 

1.(A) i 2.(B) 1.(A) i 2.(B) 

faktor fixní, faktor fixní, 

křížky=počet křížky=počet 

opakováníopakování

nevyvážená nevyvážená 

proporční proporční 

ANOVA ANOVA 

((unbalanced unbalanced 

proportional proportional 

ANOVAANOVA))

(Zar 1996, str. 250)



Možná uspořádání Možná uspořádání experimentůexperimentů -- ANOVAANOVA

Michener in Michener & Brunt 2000

BB CC

AA
AA

BB AA

BB CC

CC

CompletelyCompletely randomizedrandomized designdesign

A
B

C B
C

A

C
A

B

Randomized block designRandomized block design

A CB

A

C AB

C B

Latin square designLatin square design

AA

BB

CC

CC

AA

BB

BB

CC

AA

AA

BB

CC

AA

CC

BB

BB

AA

CC

Split plot designSplit plot design

II IIII

A, B, C = zásahy = treatmentsA, B, C = zásahy = treatments

*



VyVyvážená vážená dvoufaktorovádvoufaktorová ANOVAANOVA
-- faktoryfaktory jsoujsou překříženépřekřížené ((crossedcrossed) ) -- všechnyvšechny hladinyhladiny faktorufaktoru 1 1 existujíexistují v v 
kombinacikombinaci se se všemivšemi hladinamihladinami faktorufaktoru 22
-- faktory jsou s pevnými efektyfaktory jsou s pevnými efekty
-- každákaždá kombinacekombinace hladin obou faktorů hladin obou faktorů se se nazývánazývá buňkabuňka ((cellcell), ), početpočet
měřeníměření veve všechvšech buňkáchbuňkách je je shodnýshodný ((stejnýstejný početpočet opakováníopakování = = 
replicationsreplications))
-- pokus je uspořádán jako pokus je uspořádán jako „completelycompletely randomizedrandomized designdesign“

-- analýzaanalýza testujetestuje celkemcelkem 3 3 hypotézyhypotézy: : dvědvě podobnépodobné jakojako v v případěpřípadě
jednocestnéjednocestné ANOVyANOVy ((ALE: vliv faktoru nezávisle na faktoru druhémALE: vliv faktoru nezávisle na faktoru druhém)), , 
třetítřetí reprezentujereprezentuje testovánítestování interakceinterakce ((interactioninteraction) ) mezimezi těmitotěmito dvěmadvěma
faktoryfaktory
Model Model ANOVyANOVy::

pozorování = celkový průměr + vliv faktoru pozorování = celkový průměr + vliv faktoru AA + vliv faktoru + vliv faktoru BB + vliv + vliv 
interakce interakce AA aa BB + náhodná variabilita+ náhodná variabilita
[[výpočetvýpočet ((a a interpretaceinterpretace)) se se lišíliší s ohledem nas ohledem na model I., II. model I., II. čiči III. III. ANOVyANOVy a v závislosti na vyváženosti a v závislosti na vyváženosti 

modelumodelu]]
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Co je to interakce?Co je to interakce?
InterakceInterakce ((interactioninteraction): rozumíme tím, že společný vliv faktorů je více ): rozumíme tím, že společný vliv faktorů je více 
než aditivní. Znamená to, že vliv faktoru A je závislý na presenci dílčí než aditivní. Znamená to, že vliv faktoru A je závislý na presenci dílčí 

hladiny faktoru B (a opačně).hladiny faktoru B (a opačně).
Faktor AFaktor A

Faktor BFaktor B Hladina 1Hladina 1 Hladina 2Hladina 2 Hladina 3Hladina 3

Hladina 1Hladina 1 1010 2020 2525

Hladina 2Hladina 2 2020 3030 3535

Faktor AFaktor A

Faktor BFaktor B Hladina 1Hladina 1 Hladina 2Hladina 2 Hladina 3Hladina 3

Hladina 1Hladina 1 1010 2020 2525

Hladina 2Hladina 2 5050 2020 1010

není není 
interakce interakce 

mezi mezi 
faktoryfaktory

je silná je silná 
interakce interakce 

mezi mezi 
faktoryfaktory

B B

A A

Je-li interakce, pak variabilita mezi buňkami není rovna součtu variability faktorů A a B
SS

INT
= SS

CELL 
- SS

A
- SS

B
DF

INT
= (a-1)(b-1)

A A



Možné efekty Možné efekty 
dvou faktorů dvou faktorů 

a jejich a jejich 
interakceinterakce

A0,Bm,I0 Av,Bm,I0

A0,Bv,I0 Av,Bv,I0

A0,B0,Iv Av,B0,Im

A0,Bv,Iv
Am,Bv,Iv

AA11,,22 ... faktor A... faktor A

BB11,,22 ... faktor B... faktor B

I ... interakceI ... interakce
Vliv faktoru:Vliv faktoru:

m ... malý efektm ... malý efekt

v ... velký efektv ... velký efekt

0 ... žádný efekt0 ... žádný efekt

AA

BB

2 faktory, každý o dvou 2 faktory, každý o dvou 

hladinách, faktoriální hladinách, faktoriální 

uspořádáníuspořádání

Symboly značí průměry Symboly značí průměry 

hladin faktorůhladin faktorů

ZarZar

(1996: 245), (1996: 245), 

upravenoupraveno



Jak se počítá FJak se počítá F--test pro různé test pro různé 
modely dvoucestné ANOVymodely dvoucestné ANOVy

Testy modelu I. Testy modelu I. ANOVyANOVy jsou silnější než modelu II. a III.,jsou silnější než modelu II. a III.,

mámmám--li model III., síla testu pro fixní faktor li model III., síla testu pro fixní faktor AA roste s počtem hladin roste s počtem hladin 

nnáhodnéhoáhodného ((randomrandom) faktoru ) faktoru BB
ZarZar (1996: 247)(1996: 247)



Dvoucestná ANOVA Dvoucestná ANOVA -- příkladpříklad *



Jak vypadá počítačový výstup?Jak vypadá počítačový výstup?
Analysis of Variance Table – dvoufaktorová ANOVA, oba faktory s pevnými efekty

Source Sum of Mean Prob Power

Term DF Squares Square F-Ratio Level (Alpha=0.05)

A 2 16 8 24.00 0.000008* 0.999968

B 1 24 24 72.00 0.000000* 1.000000

AB 2 0 0 0.00 1.000000 0.050000

S 18 6 0.3333333

Total (Adjust) 23 46

Total 24

* Term significant at alpha = 0.05

AnalysisAnalysis ofof Variance TableVariance Table

SourceSource Sum Sum ofof MeanMean ProbProb PowerPower

TermTerm DFDF SquaresSquares SquareSquare FF--RatioRatio LevelLevel ((AlphaAlpha=0.05)=0.05)

AA 22 34.3333334.33333 17.1666717.16667 34.3334.33 0.000001*0.000001* 1.0000001.000000

BB 11 48.1666748.16667 48.1666748.16667 96.3396.33 0.000000*0.000000* 1.0000001.000000

ABAB 22 250.3333250.3333 125.1667125.1667 250.33250.33 0.000000*0.000000* 1.0000001.000000

SS 1818 99 0.50.5

TotalTotal ((AdjustAdjust)) 2323 341.8333341.8333

TotalTotal 2424

* Term * Term significantsignificant atat alphaalpha = 0.05= 0.05

Faktor AFaktor A

Faktor BFaktor B

InterakceInterakce

Faktor AFaktor A

Faktor BFaktor B

InterakceInterakce



Další typy dvoucestné ANOVy (1) Další typy dvoucestné ANOVy (1) 

2. 2. NevyNevyváženávážená ANOVAANOVA
-- můžemůže existovatexistovat veve dvoudvou typechtypech: : proporčníproporční replikacereplikace vs. vs. disproporčnídisproporční
replikacereplikace
-- výpočetvýpočet mnohemmnohem složitějšísložitější nežnež u u vyrovnanévyrovnané ANOVyANOVy

3. 3. DvoufaktorováDvoufaktorová ANOVA ANOVA bezbez replikacíreplikací
-- zvláštnízvláštní typtyp ANOVyANOVy, , kdekde v v každékaždé buňcebuňce je je jenjen popo jednéjedné hodnotěhodnotě
-- analýzaanalýza podobnápodobná vyrovnanévyrovnané dvoucestnédvoucestné ANOVěANOVě, ale , ale řadařada omezeníomezení
((zvláště: zvláště: nelzenelze testovattestovat interakcinterakcii apodapod.).)



Další typy dvoucestné Další typy dvoucestné ANOVyANOVy (2)(2)
4. 4. ZnáhodněnéZnáhodněné blokybloky ((twotwo--way ANOVAway ANOVA with with randomisedrandomised blocks)blocks)

-- blokblok ((blockblock)) = vymezená plocha (či časový úsek) s relativně = vymezená plocha (či časový úsek) s relativně 
homogenními podmínkami prostředíhomogenními podmínkami prostředí
-- Model III. Model III. ANOVyANOVy, , jedenjeden faktorfaktor je je fixnífixní ((takovýtakový, , jehožjehož vlivvliv chcemechceme
studovatstudovat) a ) a druhýdruhý je je náhodnýnáhodný ((blokblok) ) 

-- v bloku mám vždy v bloku mám vždy popo jednomjednom** opakovopakováníání každé hladiny faktoru každé hladiny faktoru 

-- hlavní test (faktoru)hlavní test (faktoru): : 
F = F = MSMSfaktorfaktor//MSMSreminderreminder, přičemž , přičemž SSSSreminderreminder==SSSStottot--SSSSfaktorfaktor--SsSsblokblok

-- rozdílyrozdíly mezimezi blokybloky jsoujsou využityvyužity pro pro odfiltrováníodfiltrování částičásti variabilityvariability,, kterákterá
násnás nezajímánezajímá ((→→ předpoklad: není interakce mezi blokem a faktorem předpoklad: není interakce mezi blokem a faktorem ––
možný problém* !!!)možný problém* !!!)

-- síla testu faktoru bude vyšší s více bloky a s výraznějším vlivem bloku síla testu faktoru bude vyšší s více bloky a s výraznějším vlivem bloku 
(tedy s většími rozdíly mezi bloky, mj. v heterogenním prostředí !)(tedy s většími rozdíly mezi bloky, mj. v heterogenním prostředí !)
* Pokud je více opakování hladin na blok, lze studovat i interakci blok x faktor* Pokud je více opakování hladin na blok, lze studovat i interakci blok x faktor



ZnáhodněnéZnáhodněné bloky bloky --
špatný a dobrý designšpatný a dobrý design

Znáhodněné Znáhodněné 

blokybloky

Chybný Chybný 

designdesign

... kontrola... kontrola

PříkladPříklad::

1. faktor fixní (4 hladiny), 2. náhodný (blok), 1. faktor fixní (4 hladiny), 2. náhodný (blok), 4 opakování4 opakování

LepšLepš (1996: 95), upraveno(1996: 95), upraveno



Další typy dvoucestné Další typy dvoucestné ANOVyANOVy (3)(3)
5. 5. OpakovanáOpakovaná měřeníměření ((twotwo--way ANOVA with repeated measures)way ANOVA with repeated measures)

--replikováníreplikování vznikávzniká taktak, , žeže nana témžetémže subjektusubjektu provádím postupně provádím postupně 

zásahy odpovídající hladinám testovaného faktoru (a tedy zásahy odpovídající hladinám testovaného faktoru (a tedy měřímeměříme

opakovaněopakovaně danoudanou proměnnouproměnnou), standardně v náhodném pořadí*), standardně v náhodném pořadí*

-- výpočetvýpočet analogickýanalogický jakojako v v případěpřípadě dvoucestnédvoucestné ANOVyANOVy bezbez
replikacíreplikací
-- nenínení nášnáš zájemzájem studovatstudovat rozdílyrozdíly mezimezi subjektsubjekty (y (náhodný faktornáhodný faktor)), , 
rozdílyrozdíly mezimezi subjektysubjekty jsoujsou využityvyužity pro pro odfiltrováníodfiltrování částičásti variabilityvariability,,
kterákterá násnás nezajímánezajímá
-- řadřadaa výhodvýhod (bývá ekonomická) (bývá ekonomická) a a nevýhodnevýhod (zvl.(zvl. carryovercarryover effecteffect --

řešení řešení -->> counterbalancingcounterbalancing; ; problém statistické problém statistické cirkularitycirkularity
[[ccircularityircularity, , sphericitysphericity]]))

* nebo pouze zaznamenávám proměnnou opakovaně v čase (zde jde pak o analogii split* nebo pouze zaznamenávám proměnnou opakovaně v čase (zde jde pak o analogii split--plot designu) plot designu) 



Neparametrická dvoucestná Neparametrická dvoucestná ANOVA ANOVA 
(Friedmanův test; Friedman test)(Friedmanův test; Friedman test)

-- vhodnávhodná pouzepouze pro pro analýzuanalýzu designudesignu znáhodněnýchznáhodněných blokůbloků čiči
opakovanýchopakovaných měřeníměření (jeden faktor fixní, druhý náhodný)(jeden faktor fixní, druhý náhodný)

-- pracuje s pořadím, vhodný na data, kde nelze dodržet podmínky pracuje s pořadím, vhodný na data, kde nelze dodržet podmínky 
normality a normality a homoskedalityhomoskedality



Třícestná ANOVA Třícestná ANOVA 
(Three(Three--way ANOVA)way ANOVA)

--zkoumáme vliv 3 faktorů: zkoumáme vliv 3 faktorů: 
--1. 1. třífaktoriálnítřífaktoriální ANOVAANOVA

--můžeme testovat (v případě Modelu I.) celkem můžeme testovat (v případě Modelu I.) celkem 3 základní H3 základní H00 o o 
faktorechfaktorech (jako v jednocestné (jako v jednocestné ANOVěANOVě), ), 3 H3 H0 0 o interakcích mezi 2o interakcích mezi 2--mama

faktoryfaktory a a 1 H1 H0 0 o interakci všech 3 faktorůo interakci všech 3 faktorů

Možná další uspořádání pokusu:Možná další uspořádání pokusu:
2. 2. Latinský čtverecLatinský čtverec: : 

2 zdroje variability pro blokování jednoho faktoru2 zdroje variability pro blokování jednoho faktoru
(= 1 fixní a 2 náhodné faktory (řádky a sloupce))(= 1 fixní a 2 náhodné faktory (řádky a sloupce))

3. 3. splitsplit--plot designplot design::
stejný blok je aplikován na pouze některé (tj. ne všechny) stejný blok je aplikován na pouze některé (tj. ne všechny) 
kombinace faktorů (tj. uvnitř každé z kombinace faktorů (tj. uvnitř každé z aa úrovní faktoru úrovní faktoru AA je je nn

různých bloků se všemi různých bloků se všemi bb úrovněmi faktoru úrovněmi faktoru BB) ) 



X

X(1) X(2)

X(11) X(12) X(13) X(21) X(22) X(23)

Hierarchická ANOVA Hierarchická ANOVA ((NestedNested ANOVA)ANOVA)
--uspořádání faktorů není faktoriální, ale uspořádání faktorů není faktoriální, ale hierarchickéhierarchické

((neexistujíneexistují zde všechny možné kombinace hladin faktorů)zde všechny možné kombinace hladin faktorů)

Faktor A má 2 hladinyFaktor A má 2 hladiny

Faktor B má 6 hladinFaktor B má 6 hladin
(tyto hladiny jsou všechny různé, tj. (tyto hladiny jsou všechny různé, tj. 

neexistují tu 2 stejné hladiny faktoru neexistují tu 2 stejné hladiny faktoru 

B pro 2 různé hladiny faktoru AB pro 2 různé hladiny faktoru A

Počet opakování v nejnižší Počet opakování v nejnižší 

hierarchické jednotce  (zde po 2)hierarchické jednotce  (zde po 2)

-- zvyšuje přesnost odhadu replikací díky většímu počtu zvyšuje přesnost odhadu replikací díky většímu počtu podvzorkůpodvzorků
((subsamplessubsamples))
-- lze testovat jak vliv jednotlivých faktorů lze testovat jak vliv jednotlivých faktorů (nejčastěji nejvyšší faktor je fixní, ostatní (nejčastěji nejvyšší faktor je fixní, ostatní 

hierarchické=hierarchické=nestednested) ) 

-- lze poměřovat podíl variability vysvětlené jednotlivými úrovněmilze poměřovat podíl variability vysvětlené jednotlivými úrovněmi

Příklad:
Studuji velikost genomu rostliny ze dvou kontrastních stanovišť (faktor A), v každém Studuji velikost genomu rostliny ze dvou kontrastních stanovišť (faktor A), v každém 

odeberu náhodně 3 rostliny (faktor B) a z každé rostliny 2 listy (odeberu náhodně 3 rostliny (faktor B) a z každé rostliny 2 listy (subvzorkysubvzorky).).



Transformace datTransformace dat



Transformace datTransformace dat
-- v případě, že vliv hladin faktorů není aditivnív případě, že vliv hladin faktorů není aditivní, popř. data nemají , popř. data nemají 
normální rozdělenínormální rozdělení, je třeba provést matematickou operaci s daty před , je třeba provést matematickou operaci s daty před 
vlastní analýzou = vlastní analýzou = transformacitransformaci, tj. změnu původních dat na jiné , tj. změnu původních dat na jiné 
pomocí funkcepomocí funkce..

Obecně:Obecně:

-- výběry vznikly nám neznámou transformací výběry vznikly nám neznámou transformací ff z neznámých zákl. symetrických z neznámých zákl. symetrických 

souborů se stejnou mírou variabilitysouborů se stejnou mírou variability

-- hledáme takovou hledáme takovou 

inverzní funkci inverzní funkci f f --11, , 

která provede která provede 

zpětnou transformacizpětnou transformaci..
Cíl:Cíl: více symetrické více symetrické 

soubory s +soubory s +-- stejnou stejnou 

variabilitouvariabilitou

Problém:Problém: zvolení zvolení 

vhodné transformace vhodné transformace 

Hanousek Hanousek & & CharamzaCharamza

((19921992): 69, upraveno): 69, upraveno

Původní (neznámé) Původní (neznámé) 
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Transformace dat (2)Transformace dat (2)
Základní typy transformací:Základní typy transformací:

1. 1. logaritmická transformacelogaritmická transformace ((logarithmic trlogarithmic tr..))
-- původní multiplikativní vliv faktoru se převede na původní multiplikativní vliv faktoru se převede na 
aditivníaditivní

2. 2. odmocninová transformaceodmocninová transformace ((the squarethe square--root trroot tr..))
-- vhodná pro data s Poissonovým rozdělenímvhodná pro data s Poissonovým rozdělením

′ =

′ = +

′ = +

x x

x x

x x

0 5

3

8

,

3. 3. arcsinová transformacearcsinová transformace (angul(anguláární, rní, angular angular ttrr..))
--vhodné pro proporce a procenta (před výpočtem vhodné pro proporce a procenta (před výpočtem 
nejdříve převést % na roznejdříve převést % na rozssah 0ah 0--1)1)

4. 4. BoxBox--Cox transformaceCox transformace ((BoxBox--Cox tr.Cox tr.))
-- rodina transformací zahrnující jako speciální případy rodina transformací zahrnující jako speciální případy 
výše uvedené transformace, výpočet iterativní metodouvýše uvedené transformace, výpočet iterativní metodou

′ =p parcsin

x’ = log (x+1)



Transformace dat Transformace dat -- ukázkaukázka
Originální data Log tr. Odmoc. tr. Lineární tr.

1 0.000 1.000 1.000

2 0.301 1.414 2.000

3 0.477 1.732 3.000

4 0.602 2.000 4.000

5 0.699 2.236 5.000

6 0.778 2.449 6.000

7 0.845 2.646 7.000

8 0.903 2.828 8.000

9 0.954 3.000 9.000

10 1.000 3.162 10.000

16 1.204 4.000 16.000

32 1.505 5.657 32.000
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x’=log(x)x’=log(x) x’=x’=√√xx x’=xx’=x


