
Dobre riadiť podnik, znamená riadiť jeho budúcnosť. Ak riadim budúcnosť podniku, znamená praco-

vať s informáciami. Pokiaľ hovoríme o informáciách v marketingu, jedná sa predovšetkým 

o informácie vedúce k racionálnemu riadeniu výroby vo vzťahu k rýchlemu uspokojovaniu požiada-

viek trhu. Marketing je o uspokojovaní spotrebiteľov. O týchto informáciách by sme mali mať pre-

hľad, pretože bez komplexných, kvalitných a v požadovanom čase potrebných informácií nemôžeme 

hovoriť o výrobe vyrábajúcej to, čo žiada spotrebiteľ. Nejde len o informácie z prieskumu trhu, ale ide 

o informácie ekonomického charakteru, ktoré sú potrebné k riadeniu výroby resp. k racionalizácií.  

Všeobecne môžeme získavať informácie z dvoch zdrojov: primárne a sekundárne.  

Primárne infos. sú získavané z marketingových výskumov resp. prieskumov trhu. Jedná sa o vlastný 

výskum. Sú to na jednej strane akési výhody a nevýhody zdrojov. Výhody primárnych zdrojov je to, 

že vlastne získavame infos., ktoré potrebujeme k riešeniu potrebného problému. Realizujeme 

výskum trhu, získavame presne tie infos., ktoré potrebujeme. Nevýhodou je finančná a časová ná-

ročnosť.Potrebujeme veľa času na získanie, spracovanie, vyhodnotenie, čo je aj finančne náročné. 

K tomuto zdroju pristupujeme vtedy, ak nevieme získať potrebné infos. zo sekundárnych zdrojov, se-

kundárne zdroje sú nedostatočné. 

Sekundárne zdroje infos., čo znamená, že informácia už existuje, musíme ju len vyhľadať. Sekundár-

nosť zdroja je daná opakovaným použitím. Je možné ich získať z interných (zdroje z podniku získané z 

vid. schéma) alebo externých zdrojov (údaje resp. informácie získané z vid. schéma). Štátne štatistiky 

sú to rôzne publikácie, databázy publikované štatistickým úradom SR. Štandardizované PRAMENE  

rôzne technické normy alebo ďalšie právne predpisy. Výhody a nevýhody sú opačné ako pri pri-

márnych infos. Vychádza z toho, že informácia už niekde existuje len ju treba vyhľadať. Znamená 

to, že ta finančná a časová náročnosť je oveľa nižšia v porovnaní s primárnymi infos. Nevýhodou 

je to, že sú informácie vytvorené za iným účelom ako je náš problém. Zastaranosť údajov, ne-

presnosť a nespoľahlivosť.Ak na základe týchto infos. spravíme rozhodnutie, je potrebné ich overiť 

(overiť ich spoľahlivosť) a preskúmať. 

 
 

Marketingový informačný systém 

Neustály vývoj na trhu nám poskytuje nesmierne veľa infos., ktoré sú potrebné pre tvorbu správnych 

rozhodnutí. Nie všetky infos. v danom čase a pre danú firmu potrebné. Za týmto účelom, aby mali fir-

my potrebné, spoľahlivé infos., začali budovať marketingové IS.  

MIS Kotler definuje nasledovne(definícia MIS) zahrňuje pracovníkov, zariadenia a informačné 

technológie pre zber, triedenie, analýzy, vyhodnocovanie a distribuovanie potrebných, včasných 

a presných infos. tvorcom marketingových rozhodnutí. 
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Na jednej strane máme marketingových manažérov, ktorým vzniká informačná potreba. K svojej čin-

nosti tzn. plánovaniu, realizácií a kontrole potrebujú infos. Tieto infos. sú uspokojované MIS, ktorý je 

tvorený jednak infos. z interných zdrojov (jedná sa o sekundárne interné infos.), marketingového spra-

vodajstva resp. infos. z marketingového výskumu. Využiteľnosť infos. sa následne zvyšuje ich ana-

lýzou. Vytvorená informácia je späť distribuovaná marketingovými, ktorí na základe týchto infos. ro-

bia marketingové rozhodnutia a komunikujú s marketingovým prostredím a tým ho ovplyvňujú. Svo-

jimi rozhodnutiami môžu ovplyvňovať cieľové trhy, ... vid. schéma. 

Marketingové spravodajstvo – každodenné infos. o vývoji marketingového prostredia. Tieto infos. 

môžeme získať z vlastných zdrojov (infos. od výkonných pracovníkov, technikov, nákupcov a osobné-

ho personálu) a z externých zdrojov (snaha 

získať infos. od dodávateľov, zákazníkov 

resp. ďalších sprostredkovateľov). V rámci 

marketingového spravodajstva, tretiu skupinu 

tvoria infos. o konkurencii(z výročných správ 

konkurencie resp. správ v tlači alebo reklám). 

Marketingový výskum - primárny zdroj infos. 

a pristupujeme k nemu predovšetkým vtedy, 

keď nám sekundárne zdroje nepostačujú. Mô-

že byť realizovaný vlastnou firmou alebo fir-

mou zameranou na takúto činnosť. Je to ná-

kladný zdroj získavania infos. preto je potreb-

né posúdiť, či náklady vložené do výskumu 

neprevýšili zisk, ktorý získam po získaní in-

fos. 

Kotler definuje marketingový výskum –

systematické určovanie, zber, ana-

lýzu, vyhodnocovanie infos. a záverov, kto-

ré zodpovedajú určitej marketingovej situ-

ácií, pred ktorou firma stojí. 
 

Marketingový výskum pozostáva resp. do 

marketingového výskumu sú zahrnuté: 

- analýza celkovej trhovej situácie, 

- výskum spotrebiteľa, 

- výrobkový výskum a výskum služieb, 



- výskum konkurencie, 

- cenový výskum, 

- výskum reklamy, 

- výskum nástrojov obchodnej politiky. 

 

Kotler uvádza, že efektívny marketingový výskum pozostáva z 5 krokov: 

1. definovanie problémov a cieľov, 

2. zostavenie plánov výskumu, 

3. zhromažďovanie infos., 

4. analýza infos., 

5. prezentácia výsledkov. 

 

Proces výskumu (vid. schéma – vývojový diagram). Na začiatku si kladieme otázku, či existuje potre-

ba infos. z výskumu. Ak neexistuje, ak vieme získať infos. z iných zdrojov a nemáme informačnú po-

trebu, tak nemáme čo riešiť, tak ideme k ukončeniu projektu. Vetva ÁNO – máme informačnú potrebu. 

1. definujeme problémy a ciele výskumu. Jedná sa o definovanie cieľov výskumu. Aký problém potre-

bujeme vyriešiť? Odpoveď na otázku prečo sa má výskum uskutočniť. V ďalšom kroku určujeme po-

trebné údaje, definujeme si aké údaje potrebujeme získať. Ďalej kladieme otázku z akých zdrojov mô-

žeme získať infos. Pýtame sa či nám postačujú sekundárne zdroje, ak áno tak analyzujeme sekundárne 

zdroje a prezentujeme ich. Vetva NIE. O tom je marketingový výskum. Dostávame sa na - Návrh pri-

márneho výskumu, definujeme jednotlivé kroky, ktoré by sme mali realizovať, aby sme získali infos. 

Je to dôležitý krok. Príprava zdroju údajov – kladieme si otázku, teda odpovedáme na otázku akým 

spôsobom získavame údaje, tzn. či nám postačuje napr. pozorovanie, alebo budeme získavať infos. 

napr. z dotazníkoch – dopytovaním. Výber vzorky, v tomto kroku sa definuje, čo je pre nás základný 

súbor a čo bude tvoriť výberový súbor. Základný súbor je celá populácia, prieskumy sa robia výbero-

vým spôsobom, definujeme výberový súbor. Definovanie výberového súboru, znamená odpovedanie 

na otázku akým spôsobom bude vytvorený výberový súbor. Či sa jedná o náhodný výber, zámerný ... 

atď. Druhá otázka je spojená z rozsahom výberového súboru.  

Nasleduje praktická činnosť – Zhromažďovanie údajov. Získam údaje, ktoré následne potrebujem 

spracovať, analyzovať a interpretovať. V tomto kroku sa údaje kontrolujú, triedia, testujú a analyzujú. 

Získané údaje sa interpretujú. Sprístupnenie poznatkov z výskumu, teda prezentácia infos., ústnou (nie 

sú rozsiahle) alebo písomnou formou (prístupne správy). Tento krok bude najdôležitejší. 

 

Vzťah medzi marketingovým výskumom a výskumom trhu je prezentovaný vid. schéma. Marketingo-

vý výskum je jednak orientovaný na Výskum odbytového trhu resp. Výskum vnútropodnikovej situá-

cie. Pod výskumom trhu, jedná sa o externé informácie, budeme rozumieť Výskum nákupného trhu 

a Výskum odbytového trhu. 

Výskum trhu – cieľavedomé skúmanie konkrétneho trhu a je súčasťou marketingového výskumu. Vý-

skum trhu je definovaný ako systematický zber, analýza a interpretácia infos. o skutočnostiach a vývoji 

situácií na trhoch, tak aby sa zabezpečili infos. pre marketingové rozhodnutia. Keď sa povie marketin-

gový výskum, z časového hľadiska sa jedná o dlhodobejšie skúmanie konkrétneho trhu. 

Prieskum trhu – zber infos. orientácia na konkrétny trh, rozdieľ krátkodobé zisťovanie. Závery 

z prieskumu sú menej presné. Skúmanie sa nerobí do takej hĺbkyako pri výskume. 

 

 
 

 

Výskum nákupného trhu Výskum odbytového trhu 

Externé zdroje 

Výskum trhu  

Market ingový výskum  

Výskum  

vnútropodnikovej 

situácie 



1. cviko 

- opakovacie 

Domáce zadanie – obsahová náplň druhého ročníka, parametrické testy – názov testu, hypotézy, testo-

vacia charakteristika, tabuľková hodnota, záver testu – HO alebo H1, intepretácia. 

 
- komentár k materiálu Metódy výskumu a zisťovania 

Treba vedieť: 

 vymenovať základné prístupy (metódy) výskumu – pozorovanie, skup. orientované dopytovanie, 

prieskum, experiment – vedie jedno, dvoma slovami popísať, 

 metódy dopytovania – aké metódy dopytovania poznáme? (otázka na skúške) – osobné, telefonické, 

písomné, pomocou PC + silné a slabé stránky jednotlivých metód (negatíva a pozitíva danej metódy 

dopytovania), 

 tvorba dotazníka – Čo je to dotazník? – formulár, ktorý obsahuje otázky, na ktoré majú respondenti 

odpovedať. Keď sa tvorí dotazník treba brať do úvahy dve otázky Koho sa pýtame a Ako sa pýtame. 

Ďalej treba vedieť hlavné časti dotazníka (je ich 5 – ident. údaje, požiadavku na spoluprácu, inštruk-

cie, požiadavky na infos., klasif. údaje). Potom Proces tvorby dotazníka (jednotlivé kroky). Stačí 

hlavné kroky – Predbežné rozhodovanie, Rozhodovanie o obsahu otázky, štylizácii otázok, forme od-

povede ... 

 otázky dotazníku (členenie otázok) – podľa účelu členíme na nástrojové a výsledkové – podľa mož-

ností odpovede (základné) na otvorené a uzavreté, vzťahu k obsahu na priame a nepriame. Detailnejšie 

treba vedieť čo sú to Otvorené, Uzatvorené.  
Schéma 2(potrebné ju vedieť!) - Členenie otázok podľa možností odpovedí – Otvor. a Uzat. otázky, 

Uzatvorené sa členia na Alter. a Selekt. ... normálna forma... zahrňujúce neutralitu (neviem) ... Dia-

lógové otázky (Špeciálna forma) – navodená možnosť (otázka) dialógovou formou. Čiže ak je to al-

ternatívna otázka, mám len dve možnosti. Prezentujem nejaký problém a v rámci – dvaja ľudia sa 

stretnú, jeden z nich je takého názoru druhý takého, a potom je možnosť vašej odpovede, ktorému 

názoru sa prikláňate vy. Nejakým dialógovým spôsobom formulovaná otázka. ....Neohraničený počet 

názorov napr. Vyberte druh syra. (10 druhov syrov je vymenovaných) – vyberáte si z možností, ale 

nie ste ohraničený počtom.  ... Zdoha ohraničené – Vymenujte aspoň dva druhy. Zhora ohraničene - 

Vymenujte max. dva, 

 škálovanie – Vymenujte a charakterizujte škály (otázka – typy škály) – nominálne (slovná škála), 

ordinálne a kardinálne, ktoré môžu byť intervalové a pomerové. Stručne charakterizované.  
Ďalej aké operácie môžeme robiť pri danom type škály (Pri nominálnej šále sú prípustné ...: spočíta-

nie výskytov v každej kategórií, zistenie percento zastúpenia ...) ďalej čo nemožno:  sčítanie, odčítanie 

... to isté aj pri ordinálnej škále a kardinálna (intervalová alebo pomerová). Je to zhrnuté v tabuľke 

(schéma 3), 

  metódy zisťovania – vedieť rozdiel medzi vyčerpávajúcim zisťovaním a výberovým, 
 výber vzorky – vzorku vyberám opäť postupnosť krokov – čiže definovať proces výberu (vedieť 

schému 4) vymenovať jednotlivé kroky a nad tým sú popísané, 

 druhy výberov – základné členenie (Náhodné a zámerné). Náhodné 

sa členia na jednostupňové a viacstupňové. Jednostupňový – členenie 

na  
a) jednoduchý – ZS, z ktorého vyberám jednotlivé výberové jednotky, 

- oblastný a skupinový výber má význam použiť ak máme heterogénne 

súbory, ZS si rozdelíme na menšie podskupiny, 

b) skupinový – náhodným spôsobom vyberáme skupiny a v rámci vy-

braných skupín skúmam všetky jednotky, 

c) oblastný (stratifikovaný) – v rámci každej podskupiny robím ná-

hodný výber, každá podskupina (oblasť) je reprezentovaná určitým 

počtom jednotiek. 

Ďalej výber z opakovaní a bez opakovania (jednoduchý náhodný vý-

ber) + Detailnejšie oblastný výber (ako sa určujú oblasti atď.) 

Zámerný výber:  - priemerný, kvótovaný a účelový,ň 



 Panel – definovať čo je to panel a s ním súvisiace pojmy (stálosť, úmrtnosť, únava, technika práce 

a motivácia) 
Panel – relatívne stály súbor subjektov vybraných v reprezentatívnom zložení, ktorý slúži pre opakova-

né dopytovanie. 

 Členenie panelu (druhy panelov) – zameraný resp. nezameraný, panel organizácií, jednotlivcov, do-

mácností, ktorý môže byť všeobecný alebo špecializovaný. 

Určovanie rozsahu výberového súboru 

- ďalšia otázka, ktorú musím rozhodnúť skôr ako začnem získavať údaje 

Ak sa údaje dajú zistiť len prostredníctvom primárnych zdrojov, musím si zodpovedať otázku na akej vzorke 
budem robiť analýzy a vyhodnocovať závery. Pokiaľ ide o otázky spojené s určovaním rozsahu alebo veľkosti 
výberového súboru, stretávame sa s dvoma záujmami: 

1. Ekonomický záujem -  snaha aby bol výberový súbor čo najmenší, dôvodom sú nízke náklady (čim viac res-
pondentov sa pýtam, tým mám viačšie náklady), 

2. Výskumný záujem – výberový súbor by mal byť čo najväčší, dôvodom sú,  aby výsledky  boli čo najpresnej-
šie. 

 

Pri otázkach stanovenia rozsahu výberových súborov, môžem vychádzať s nasledovných metód: 

1. Slepý odhad (1. spôsob –uvádza aj keď by ju ako metódu nenazvala)– rozsah určujeme bez nejakého pravid-

la, ide o subjektívnu metódu na základe intuície. Tento spôsobmá nízku vypovedaciu schopnosť (zn. budem 

zisťovať názory 10 respondentov, ja si stanovím počet). Keďže má najnižšiu vypovedaciu schopnosť je teda 

najmenej presný a spoľahlivý spôsob určovania. 

2. Nákladový prístup – musíme si zodpovedať otázku-  Na koľko si to môžeme dovoliť? Vychádzame z toho, 

že je stanovení rozpočet na výskum. Z tohto rozpočtu sa odčítajú fixné náklady (náklady na zostavenie dotazní-

ka, spracovanie údajov, analýzy, vytvorenie výstupnej správy) a z toho čo mi ostane, mám odhadnutý náklad na 

jeden dotazník. Na základe toho si určím koľko ľudí (respondentov) sa môžem pýtať.  

3. Požadovaný výber na bunku – ide o spôsob, ktorý môžeme použiť pri stratifikovanomalebo kvótovanom 

výbere. Tzn. že mám napr. z hľadiska prieskumu (výskumu) sú pre mňa podstatné dva kvótne znaky – pohlavie 

a vek. Z tohto pohľadu si ZS rozčlením: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

Mám rozčlenenú populácia aj z hľadiska veku aj pohlavia. Požadovaný výber na bunku znamená, že mám ako 
keby bunky a pre každú skupinu (bunku) si stanovím počet respondentov, ktorý budú zahrnutý do skúmania.  

4. Postačujúci rozsah výberu – jedná sa o odporúčané rozsahy výberu. Čiže na základe viac ako 100 štúdií 

boli stanovené doporučené rozsahy výberového súboru nasledovne:  

muži 

ženy 

 

do 20 rokov        100 

20 - 60 rokov  100 

nad 60 rokov  100 
do 20 rokov  100 

20 - 60 rokov  100 

nad 60 rokov  100 

 

určím si, koľko ľudí chcem mať 

Ʃ = 600 ľudí – rozsah výberového súboru 

 



Počet pod-

skupín 

Respondenti Respondenti 

Jednotlivci, domácnosti Inštitúcie 

Národné Regionálne Národné Regionálne 

Bez/málo 1000-1500 200-500 200-500 50-200 

Priemerný 1500-2500 500-1000 500-1000 200-1000 

Väčší 2500+ 1000+ 1000+ 1000+ 

Podľa toho či je základný súbor homogénny alebo heterogénny, mám stanovené rozsahy. Tento spôsob odpo-
rúčam na začiatku, keď uvažujem koľko jednotiek by malo byť približne vo výberovom súbore.  

5. Štatistický prístup –určiť rozsahna základe štatistického postupu. Ide aj o prácu s pravdepodobnosťou. Ur-

čujúcou vlastnosťou pravdepodobnostnej vzorky je to, že každá výberová jednotka má nenulovú pravdepodob-

nosť, že bude vybraná do výberového súboru. A to či jednotka bude skutočne vybraná závisí len od náhody. Je 

možné určiť nie jen veľkosť výberového súboru ale aj veľkosť prípustnej chyby resp. spoľahlivosti odhadu. 

Výhodou je aj to, že výsledky možno zovšeobecniť na celý základný súbor.  

My budeme uvažovať pri našich odvodzovaniach, len z jednoduchým náhodným výberom s tým, že budeme 
uvažovať s dvomi variantmi - výber s opakovaním (ZS – populáciu, z ktorého sú vybrané jednotky do výberové-
ho súboru a vracajú sa späť – nemení sa rozsah ZS a pravdepodobnosť vybratia jednotlivých jednotiek je stále 
rovnaká. Je možné, že sa do výberu dostane 2x alebo viackrát tá istá štatistická jednotka), výber bez opakova-
nia (jednotka, ktorá bola vybraná do výberového súboru sa už nevracia späť do ZS, pravdepodobnosť vybratia 
nasledujúcich jednotiek sa zvyšuje). Z praktického hľadiska sa väčšinou používa výber bez opakovania, aj keď je 
pravda, že keď mám dostatočne veľké rozsahy ZS, tak rozdiel medzi týmito dvomi spôsobmi zaniká. Z hľadiska 
výpočtu je jednoduchší výber s opakovaním.  

 

Potrebujeme mať dostatočný počet jednotiek vo výberovom súbore – všetko to súvisí s odhadom. Pri štatistic-
kom prístupe je mojou snahou skúmať výberový súbor – vzorku s tým, ale že závery chcem robiť na celú popu-
láciu, teda vlastne robím odhady. Budeme vychádzať z toho, že uvažujeme o kvantitatívnom znaku napr. všetky 
predajne. Tento kvantitatívny znak si označím symbolicky, je to pre mňa náhodná premenná – označujeme ju 
písmenom x. 

Mám náhodnú premennú x, ktorá predstavuje tržby z predajní. Vychádzam z toho, že tieto tržby sa budú riadiť 
normálnym rozdelením. Teda vychádzam z toho, že mám v ZS charakteristiku, kt. označujem písmenom mía je 
to vlastne stredná hodnota, a predstavuje priemerné tržby za celý základný súbor (celú populáciu). Tieto tržby 
odhadujem na základe výberového súboru a vo výberovom súbore budem mať charakteristiku  x – výberový 
priemer. Vychádzame z toho, že tržby sa riadia normálnym rozdelením so svojimi parametrami. 1. parametrom 
bude stredná hodnota a 2. parametrom bude rozptyl (označovaný ako sigma na druhú). Ak má náhodná pre-
menná, teda tržby v populácií normálne rozdelenie, potom aj výberová charakteristika sa riadi normálnym 
rozdelením – čiže výberový priemer má tak isto normálne rozdelenie s parametrami mí a variabilitou, ktorú 
keď označím ako rozptyl, je to vlastne sigma na druhú lomeno n resp. keď si označím ako smerodajnú odchýlku 
(keďže vieme, že rozptyl je neinterpretujeme) bude to vlastne sigma lomeno druhá odmocnina n. Variabilita je 
to smerodajná odchýlka výberového priemeru a označíme si ju symbolom sigma s indexom priemer a budeme 
ju nazývať, že je to výberová chyba priemeru.  

x ... ZS mí  VS  x 

x ... N /mí , σ2/ 

x ... N /mí, σ2/n /  σ/√n σx 

 

Príklad 

Máme určiť výberovú chybu priemeru, ak rozsah súboru je 1250 predajní. Aká veľká je výberová chyba prieme-
ru, ak máme základnú populáciu, v ktorej je 1250 predajní. Z nich sme vybrali do analýzy 50 predajní a zistili 
sme, že priemerné tržby sú na úrovni 50,97 tisíc p.j. s variabilitou 28,06 tisíc p.j. 

 



N = 1250 n = 50  x = 50,97 s1 = 28,06 

Budeme uvažovať s variantmi: 

a) výber s opakovaním, 

b) výber bez opakovania. 

 

a) 

= 28,06/√50 = 3,9 = 4 = prípustná chyba 

 

Sigma sme sa určili, že je to smerodajná odchýlka ZS. Ak ju nepoznám, použijem bodový odhad – výberová 
smerodajná odchýlka.  

 

b) .√
𝑁−𝑛

𝑁−1
  = 28,06/√50 * √ (1250 – 50) / (1250 – 1) = 3,89 

n/N => 0,5   korekcia na konečnosť alebo konečnostný násobiteľ 

 

Pri dostatočnom veľkom rozsahu ZS sa tento konečnostný násobiteľ blíži k 1. Tým pádom ho môžeme zane-
dbať, teda výber bez a s opakovaním je rovnaký. V literatúre sa uvádza, že pokiaľ je podiel výberového súboru 
k ZS väčší alebo rovný ako 0,5 tak je potrebné robiť aj korekciu. Je potrebné brať do úvahy pri výbere aj koneč-
nostný násobiteľ. Pokiaľ ta podmienka nie je splnená, tak môžete použiť ten prvý spôsob – výber s opakovaním 
bez ohľadu na to, či ste reálne robili to výber bez opakovania.  

Bavíme sa o výberová chybe priemeru, čo mi vlastne predstavuje variabilitu výberového priemeru. Už na zá-
klade toho, čo viete je úplne logické, že čím je výberová chyba priemeru väčšia, tým odhady, ktoré potrebujem 
robiť budú menej presné alebo opačne.  

Keď sa zamyslím nad otázkou, od čoho závisí výberová chyba priemeru, ako vyplýva zo vzťahu, výberovú chybu 
priemeru mi ovplyvňujú rozsahy a ovplyvňuje mi ju variabilita základného súboru. Pokiaľ ide o otázky spojené 
s variabilitou (sigma) ZS, povedali sme si jeden spôsob ako ju vypočítame. Ak ju nepoznáme, čo je častejší prí-
pad, určíme ju buď na základe odhadu výberového súboru (použijeme hodnotu s1 – výberová smerodajná 
odchýlka) alebo ju môžeme zistiť z minulých analogických štúdií. To sa bavíme o variabilite.  

 

Našou snahou je robiť odhady. Keby som mala graficky zobraziť, čo je našim cieľom. Povedali sme si že tržby 
majú normálne rozdelenie. Našou snahou je odhadnúť priemerné tržby v ZS, teda do úvahy beriem variabilitu. 
Robiť odhady vlastne znamená určiť hranice. Jednak je to dolná hranica a jednak horná hranica, v ktorom sa 
neznáma hodnota bude pohybovať. Čiže dolnú hranicu môžeme určiť tak, že zoberiem bodový odhad (výbero-
vý priemer) – sigma x priemerné alebo hornú hranicu bodový odhad (výberový priemer) + sigma x priemerné. 
Keďže vychádzame z normálneho rozdelenia, že keď hranice určíme takto, tak v rámci hraníc sa nám bude na-
chádzať 68% hodnôt (z pravidla 3 sigma). Vieme, že pokiaľ majú náhodné premenné normálne rozdelenie, tak 
v intervale + - sigma sa nachádza 68% hodnôt. (interval + - 2 sigma je takmer 96%) Keby som zobrala do úvahy 
+- 2 sigma, tak vlastne pokryjem 95,44% hodnôt. Čo je to vlastne tých 68 a 95,44%? – percento hodnôt v rámci 
daného intervalu alebo inak povedané je to spoľahlivosť odhadu (pravdepodobnosť s akou robím závery). Na 
68% si môžem byť istá, s pravdepodobnosťou 68% sa neznáma hodnota v ZS (tržby v predajniach v ZS) budú 
pohybovať v intervale výberový priemer + - sigma. 



 

   68% 

 

  x – σxx +σx 

 

  DH mí  HH 

 

95,44% ... +- 2 σx 

95% ... +- 1,96 σx 

Ak uvažujem s pravdepodobnosťou 95%, tak hodnota 2 sa mi zmení na hodnotu 1,96 * výberová chyba prie-
meru. Teda ďalšia charakteristika, od ktorej závisia odhady je táto hodnota (spoľahlivosť resp. koeficient spo-
ľahlivosti- označovaná symbolom u 1 – alfa/2). Či už to bola 1 sigma, 2 sigma a pri 95% pravdepodobnosti je to 
1,96. Vychádzajúc z tohto môžem zapísať interval spoľahlivosti (určí sa ako výberový priemer (x) +- u1 – alfa/2 
* výberová chyba priemeru (σx)), teda odhad pre strednú hodnotu ZS. Na štatistike označované ako písmenko 
delta (∆)a bola to prípustná chyba.  

∆= 𝑢1 −
𝛼

2
.
𝜎

√𝑛
 

Keď si dopredu stanovým spoľahlivosť s akou chcem robiť odhady, dokážem odhadnúť variabilitu populácie 
a stanovým si rozsah prípustnej chyby (chyba, ktorú ešte pripúšťam). Viem potom odhadnúť na akej vzorke 
výberového súboru by som mala robiť skúmanie. Čiže keď si z tohto vzťahu vyjadrím čomu sa rovná n dostá-
vam (k tomuto sme sa chceli dopracovať – určiť rozsah výberového súboru): 

a) výberový súbor s opakovaním 

 

 

b) výberový súbor bez opakovania 

 

 

n – rozsah výberového súboru 

Δ2 – prípustná chyba 

N – rozsah základného súboru 

Δ = σ//√n 


2
 - variabilita (rozptyl) ZS 

u1-α/2– tato hodnota mi hovorí o spoľahlivosti alebo inak povedané s akou pravdepodobnosťou robím závery. Je 
to vlastne kvantil normovaného normálneho rozdelenia (kritická resp. tabuľková hodnota, Excel – NOR-
MSINV(1- α/2)) 



Príklad: 

a)u1-α/2= 1,96 (pre zjednodušenie zaokrúhlime na 2)  Δ = 5 (5 000 p.j.) 

 

n = 22 * 28,062/52 = 125,98 (zaokrúhlene 126) 

Pri pravdepodobnosti 95% a prípustnej chybe +- 5 tisíc jednotiek, by som mala skúmať 126 predajní.  

b)  

n =1                    , 

        52/ (22 * 28,062) + 1/1250  = 114,44 (zaokrúhlene 115) 

 

Ak máme výbery bez opakovania, tak dostávame nižšie rozsahy. 

Vzťahy, ktoré sme mali uvedené, vychádzam z nich vtedy, keď mám hodnoty určené absolútne, čiže napr. 
v merných jednotkách. Pokiaľ vychádzam z relatívnych hodnôt, tak vzorec vyzerá nasledovne. Je to vzťah pre 
výber s opakovaním. Znamená to, že variabilitu aj prípustnú chybu mám vyjadrenú v %. Variabilita je reprezen-
tovaná variačným koeficientom (v) a prípustná chyba v percentách (d).  

n =  u1-α/2 *  v2 

                   d2 

 

Variačný koeficient je podiel smerodajnej odchýlky k priemeru, a prípustná chyba v percentách je podiel prí-
pustnej chyby k priemeru.  

 

Príklad: 

Išlo o prieskum spotreby cukru. Prípustnou chybou na úrovni 1% pri 95% spoľahlivosti za predpokladu 10% 
variability chceme zistiť rozsah výberového súboru (koľko ľudí chceme dopytovať). 

 

d = 1% 

v = 10% 

1 - α = 95% – NORMSINV(1- α/2) = 1,96 (zaokrúhlene 2) 

u = 22 *102 /12 = 400 

Prieskum by sa mal robiť na 400 respondentoch.  

 

Variabilitu môžeme odhadnúť ak vychádzame z kardinálnej škály, ktorá je daná formou bodovej škály. Otázky 
spojené z odhadom variability a vychádzam z bodovej škály. Ak máme 5 bodovú škálu (spoje postoje hodnotia 
respondenti pomocou bodovej škály): 

a) nižšia variabilita       b) vyššia variabilita 

 

;v d
x x

 
 



 

 

 

 

 

 1         2          3         4          5    1     2    3    4     5 

  x = 4,6   x = 2,5 

Jednotlivé body znamenajú početnosti, koľko respondentov ohodnotilo danú možnosť 1, 2 atď. Ako odhadnúť 
variabilitu ako vychádzam z bodovej škály? Sú určené typické rozsahy podľa počtu bodov v stupnici. 

Počet bodov v skupnici Typický rozsahσ2  - variability 

4  0,7-1,3 

5  1,2-2 

6  2-3 

7  2,5 - 4 

10  3 – 7 

Ak by som mala 8 alebo 9 bodovú, tak použijem rozsah nasledujúcej škály. Použijem hodnotu, ktorá reprezen-
tuje vyššiu variabilitu. Použiť vyššiu variabilitu znamená, že dosiahnem väčšie rozsahy (mám spoľahlivejší od-
had). 

Príklad: Mám 7 bodovú škálu, tak bude aký rozsah? 

α = 0,05 – NORMSINV = 1,96 (zaokrúhlene 2) 

Δ = 0,5      σ = 4 (vyberám vždy maximálnu hodnotu z intervalu σ2 ) 

n = 12 *42/0,52 = 64 štatistických jednotiek 

 

Určovanie rozsahu výberu na základe odhadu podielu 

Budeme vychádzať z toho, že odhadujeme nie mí (strednú hodnotu – priemer populácie) ale odhadujeme po-
diel. Čiže vychádzame z relatívnej početnosti ZS. Vychádzame z toho, že máme ZS, v ktorom máme parameter 
pí(π), podiel ZS (relatívnu početnosť čiže percento). Tento podiel budeme odhadovať pomocou VS, budeme 
označovať malé p a určíme ho ako relatívnu početnosť x lomeno n. 

 

   ZS: základný súbor – π 

                                               VS: výberový súbor – p = 
𝑥

𝑛
 

 

 

 

ZS  

VS 



Tento prístup môžem použiť pri nominálnej škále, keď napr. vychádzam z otázok áno, nie (x predstavuje počet 
odpovedí áno resp. nie). Znaky majú tzv. binomické rozdelenie. My budeme vychádzať z alternatívy, že toto 
binomické rozdelenie sa dá aproximovať normálnym rozdelením. Ak vychádzame z toho, že n bude dostatočné 
veľké a p nebude blízko ani k 0 ani k 1, tak použijeme aproximáciu na normálne rozdelenie. Miesto binomické-
ho budeme uvažovať o normálnom rozdelení. Tzn. teda budeme vychádzať, že výberový podiel sa bude riadiť 
normálnym rozdelením s parametrami pí (stredná hodnota) a variabilita je daná týmto vzťahom. Keďže je tam 
druhá odmocnina, tak je tým vlastne myslená smerodajná odchýlka. Jednak mám výber s opakovaním a jednak 
bez opakovania. Sigma p budeme nazývať výberová chyba podielu (nie výberová chyba priemeru!!!). 

 

Výberový súbor s opakovaním 

σπ= √
π∗(1−π)

𝑛
 

 

 

Výberový súbor bez opakovania 

σπ= √
π∗(1−π)

𝑛
 * √

𝑁−𝑛

𝑁−1
 

 

 

Príklad: Prieskum záujmu používania telefónnych kariet v určitom regióne. Typ otázky áno – nie. 

Π = 10% = 0,1 – 10% ľudí odpovedalo áno. 

Δ = 0,02   

α = 95% - NORMSINV – 1,96 (zaokrúhlene 2) 

n = 22 *0,1*0,9  = 900  Rozsah výberu by mal byť na úrovni 900 jednotiek. 

0,022 

 

Ako odhadneme variabilitu? Máme tri možnosti: 

a) vychádzame z pilotného testu (robený predprieskum), 

b) predchádzajúce skúsenosti (podobný prieskum už bol robený), 

c) pí stanovíme hodnotu 0,05. 

Prečo 0,5? Je tam hodnota pí a hodnota 1 – pí, pretože mi vstupujú do vzorca. V poslednom stĺpci je súčin 
týchto hodnôt. Ak mi hodnota pí rastie tak aj súčin narastá a pri 0,5 je najvyššia (hodnota, pri ktorej dosahujem 
najvyššiu variabilitu – väčší rozsah súboru). 

(1 )
p

p

n

výberováchyba podielu

 











Ako mi ovplyvňuje prípustná chyba rozsah súboru. 
Voľby – 2 kandidujúce strany, ktoré majú rovnakú šancu na úspech, t.j. p=0,5;1-p=0,5 

Aký by mal byť rozsah VS, ak 

=0,05   n=22.(0,5*0,5)/0,052=400 

=0,03   n=22.(0,5*0,5)/0,032=1 111 

=0,01   n=22.(0,5*0,5)/0,012=10 000 

 u1-α/2=norm.s.inv(1-0,05/2)=1,96≈2 
Čím mám hodnotu prípustnej chyby menšiu, tým viac jednotiek potrebujem mať vo VS. 

 

Ako ovplyvňuje spoľahlivosť rozsah súboru? Ak chcem mať spoľahlivejší odhad potrebujem viac jednotiek vo 
VS. 

Toto bolo binomické rozdelenie a mali by sme sa venovať multinomickému. Čiže nemáme dve možnosti (ne-
máme len hodnoty p a 1-p) ale máme viac kategórií. Postup je podobný a spočíva v tom, že pre každú kategó-
riu sa určí čiastkový rozsah. Ako keby pomocný rozsah. Keď mám 5 kategórií, tak určím 5 pomocných rozsahov 
výberu (vypočítam n pre každú kategóriu). Z nich vyberiem najvyššiu hodnotu a túto hodnotu upravím ešte 
koeficientom pre konverziu na multinomické rozdelenie.  

 

 

 

n = 322,66 * 2,05 = 661 

 

Metódy analýzy údajov 

Keď sa rozhoduje o tom, ktorú metódu použijeme treba brať do úvahy viac hľadísk: 

- posudzujeme, či údaje sú jednorozmerné alebo viacrozmerné (či skúmame jeden ukazovateľ, štatis-

tický znak alebo skúmame viac znakov súčasne) 

- či údaje pochádzajú z jednej alebo viacerých populácií 

- podľa toho aká škála bola použitá, ordinálna kardinálna, nominálna 

- kritérium či sú výbery závislé alebo nezávislé, vychádzame z dvoch resp. viacerých populácií. Keď 

súbory robíme na tej istej štatistickej jednotke.Je tam nejaké časové hľadisko, s odstupom času robíme 

skúmania. Posudzujeme vplyv niečoho, či došlo k zmene. V prvom súbore na opakovanie bol príklad 

tržby pred a po reklame – závislých súborov. 

- aké veľké sú rozsahy, kritérium hodnota 30, pokiaľ sa jedná o jednorozmerné analýzy. Teda ak je 

rozsah menší ako 30 hovoríme o malých výberoch, ak je rozsah väčší ako 30 už sú veľké výbery. Pri 

viacrozmerných 50. 

 

Schéma1: 

Vychádzajúc z týchto kritérií si vyberáme metódu. 

Vývojový diagram, cez ktorý keď prejdeme sa v spodnej časti dopracujeme ku konkrétnym metódam.  

spoľahlivosť 3 4 5 10 15 20

95% 1,53 1,66 1,73 2,05 2,37 2,53

99% 1,71 1,84 2,04 2,44 2,76 2,99

počet odhadovaných podielov

% podiel n

Robert Fico 21,3 0,213379 257,91

Andrej Kiska 12,7 0,126487 169,77

Milan Kňažko 5,2 0,052245 76,08

Radoslav Procházka 5,2 0,052245 76,08

Pavol Hrušovský 3,7 0,037396 55,31

Gyula Bárdos 2,4 0,023648 35,48

Ján Čarnogurský 1,2 0,012099 18,37

Helena Mezenská 1,2 0,011549 17,54

nevedelo sa rozhodnúť 30,0 0,29997 322,66

nešlo by voliť 17,1 0,170983 217,81

100,0 1celkom



Pýtame sa na začiatku na počet premenných. Ak máme jednu, jednorozmerné analýzy, ak máme viac 

ako dve premenných viacrozmerné analýzy. Ďalej sa pýtame na škálu. Škálu máme nominálnu 

a ordinálnu, čo vedie k neparametrickým testom alebo kardinálnu, ktorá môže mať podobu intervalo-

vej alebo pomerovej a to vedie k parametrickým testom. Celá vetva parametrických testov – preberalo 

sa na štatistike. Parametrické testy sú testy o strednej hodnote. Podľa počtu výberov, ak vychádzam 

z jedného súboru, je to test zhody strednej hodnoty so známou konštantou, buď pre malý výber t-

testalebo veľký výber z-testalebo u-test (normované normálne rozdelenie). Ak máme viac ako dva (dva 

a viac súborov), pýtam sa či sú závislé alebo nezávislé a to vedie k testu zhody dvoch stredných hod-

nôt pre nezávislé alebo závislé. Alebo pre viac ako dve stredné hodnoty – ANOVA. 

Pokiaľ ide o neparametrické testy, pýtame sa na počet výberov a potom na konkrétnu škálu, čiže n je 

nominálna alebo ordinálna. Je to buďchi kvadrant test zhody (preberali sme) alebo chi kvadrant test 

štvorcovej kontigencie (preberali sme). Ostatné KolmogorovSmirnov test, Mann-WhitneyKruskal-

Wallisov test, Wilcoxonov test, Friedmanov test, McNemarov test, Cochranov Q test (budeme prebe-

rať). 

Schéma pre parametrické testy, takýmto spôsobom sa vyberá a počíta, buď pomocou vzorcov (testova-

cia charakteristika vypočítaná pomocou vzorcov) alebo keď boli predovšetkým dve stredné hodnoty 

cez DataAnalysis v Excely. 

 

Jednorozmerná analýza údajov 

1. škála – Kardinálna škála  

- údaje, ktoré môžeme merať, vyjadrovať v p.j., kusoch, metroch atď. 

 

I. Test zhody strednej hodnoty so známou konštantou, ak n je väčšie ako 30 (rozsahy sú dostatočne 

veľké) 

Príklad: 

Firma, ktorá vyrába nealkoholické sýtené nápoje. Jeden z jej trhových segmentov je trh so študentmi 

stredných škôl. Manažment firmy predpokladá, že týždenná spotreba sýtených nápojov na študentku je 

väčšia ako 4 plechovky. Chce si tento predpoklad overiť, pretože ak by bol pravdivý, firma by začala 

testovať nový výrobok určený špeciálne pre túto skupinu. 

Firma robila prieskum medzi študentmi stredných škôl. V rámci prieskumu bolo oslovených 40 dievčat 

a zistila, že ich priemerná spotreba je 5,58 plechoviek na týždeň s variabilitou +- 5plechoviek (ak sa 

povie variabilita, tak sa myslí rozptyl, variačný koeficient, smerodajná odchýlka, pomerná, priemerná 

odchýlka atď. Podľa toho v čom je vyjadrená, podľa toho viem o akú mieru sa jedná. Keďže nepove-

dala, že plechoviek na druhú, tak je to smerodajnáodchýlka). 

Našou úlohou je overiť predpoklad firmy: Spotreba je väčšia ako 4 plechovky. 

 

Všeobecný postup testovania (postupovať pri každom teste, či je parametrický alebo neparametrický): 

1. formulácia hypotéz H0 a H1. H0 vždy zhodu a alternatíva je opakom a môže byť v troch tvaroch 

nerovná sa, je väčšia, je menšia (spotreba je väčšia ako 4 plechovky, v našom prípade sa jedná 

o jednostranný test) - stanovenie hladiny významnosti, označujeme ju alfa. Je to pravdepodobnosť 

s akou robím závery), 

2. stanovenie hladiny významnosti, označujeme ako alfa. Je to vlastne pravdepodobnosť s akou robíme 

závery (výberové skúmanie a závery robíme na celý základný súbor), 

3. výberové skúmanie, zistia sa údaje z výberového súboru a vypočítajú sa výberové charakteristiky 

(pri strednej hodnote potrebujeme poznať výberový priemer a výberovú smerodajnú odchýlku), 

4. krok počíta sa testovacia charakteristika. Voľba testovacieho kritéria plus jeho výpočet. Prečo voľ-

ba? – pretože musím zvážiť o aký typ testu sa jedná. A podľa toho si vyberám vzorec na výpočet tes-

tovacej charakteristiky, 

5. kroku sa počíta tabuľková alebo kritická hodnota, to je vlastne kvantil známeho teoretického rozde-

lenia, záleží či sa jedná o malé alebo veľké výbery a závisí od typu testu (v excely cez funkcie) 

6. porovnaním týchto dvoch hodnôt sa robí záver testu a interpretácia. Záver, teda H0 prímam alebo 

zamieta. Ak H0 zamietam, prímam opačnú alternatívnu hypotézu teda H1.  

Tento postup je klasický prístup testovania. Na príkladoch sú ukázané ešte dva prístupy testovania 

(overovanie predpokladov).  

 



Príklad : riešenie 

H0: μ(mí) =4     H0 je zhoda. Priemerná spotreba je 4 plechovky.  

H1: μ>4      Predpoklad firmy je, že spotreba je väčšia ako 4 plechovky. 

Čiže spotrebu vyjadrujem priemernou spotrebou čo je symbol mi je väčšia ako 4. 

- test zhody strednej hodnoty so známou konštantou (4 je pre mňa konštanta). H1 väčšia, ide o jednos-

tranný test, pravostranný – znamienko väčšie. Znamená to, že kritický obor, keďže je to pravostranný 

test, bude len na jednej strane a to na pravej.  

 

alfa = 0,05 n = 40  ӿ = 5,58 s1 = 12 

Hladina významnosti – závery robím s 95% pravdepodobnosťou. Výberový súbor – pýtala som sa 40 

dievčat a na základe toho som zistila, že priemerná spotreba je 5,58 plus variabilita je na úrovni 12. 

 

1. spôsob pomocou intervalov spoľahlivosti  

Interval spoľahlivosti môžeme považovať za množinu možných, tzn. prijateľných hypotéz. Každá nu-

lováhypotéza, ktorá sa bude nachádzať vo vnútri intervalu spoľahlivosti sa bude považovať za správnu 

hypotézu a budeme ju prijímať. Ak bude hypotéza mimo interval spoľahlivosti, budeme ju považovať 

za nepravdepodobnú tzn. budeme ju zamietať. Vždy sa vyjadrujem k H0 je základnou hypotézou. V 

prípade, že H0 zamietam, nachádza sa mimo interval spoľahlivosti, v takom prípade primáme opačnú, 

alternatívnu H1. 

Pri výpočte intervalu spoľahlivosti je základom poznať prípustnú chybu, pretože prípustná chyba mi 

predstavuje polovicu intervalu spoľahlivosti, ak je to obojstranný test. 

 

   N (0,1) 

         IS 

     95%       ∆ 

 

         HH 
       5,58 7,12 

Vychádzame z toho, že máme n väčšie ako 30, čiže vychádzam, že je to normované normálne rozdele-

nie. Vo vrchole rozdelenia je parameter, čiže stredná hodnota. Vychádzam z platnosti H0, teda mí sa 

rovná 4 a je treba určiť hornú hranicu. Nevyšrafované predstavuje interval spoľahlivosti – plocha 95%. 

Keď je to jednostranný test, plocha ktorá mi predstavuje kedy H0 zamietam, sa nachádza na pravej 

strane. Mojou úlohou je určiť len HH.  

Prípustná chyba (∆) sa počíta ∆ = u1- alfa * σӿ(Nedávame 1- alfa/2 pretože máme jednostranný test, nedelíme ju na dve 

časti. Je len na jednej strane.) 
Výberová chyba priemeru je hodnotaσӿ = s1 / √n = 12/√40 = 1,9 

u1- alfa – kvantil normovaného normálneho rozdelenia, v excely funkcia NORMSINV(1 – 0,05)=1,64 

∆ = 1,64 * 1,9 = 3,12 

 

HH vypočítam. Vychádzam z platnosti H0, hodnota 4 a potrebujemdeltu pripočítať. 

HH =μ + ∆ = 4 + 3,12 = 7,12 

P (μ< 7,12) = 0,95  

 

Záver: zoberieme skutočnú hodnotu (hodnotu výberového priemeru) a pozrieme sa, v ktorej časti sa 

nachádza. Či sa hodnota nachádza vo vnútri intervalu spoľahlivosti alebo mimo. Čiže hodnota 5,58 je 

v intervale spoľahlivosti, preto je záver testu, H0 nezamietame. Teda nepotvrdili sme predpoklad fir-

my. Priemernú spotrebu plechoviek nemôžeme považovať za významne vyššiu ako 4 plechovky za 

týždeň.  

 

2. spôsob je pomocou P-hodnoty (P-value) 

Označujeme, že je to vypočítanú úroveň signifikancie alebo vypočítaná hladina významnosti. P-

hodnota nám udáva pravdepodobnosť, že výberová charakteristika, bude aspoň taká veľká ako skutoč-

ne zistená hodnota, ak je H0 pravdivá.  

S praktického hľadiska vieme, že H0 zamietame vtedy, ak P- hodnota je menšia ako alfa.  

 



Výpočet druhého spôsobu: 

... zošit 3... 

P(Ӿӿ0) = P (Ӿ 5,58) - pravdepodobnosť, že výberová charakteristika bude väčšia ako 5,58. 

Ӿ(x s čiarkou hore) - výberová charakteristika (je to vlastne výberový priemer), ako náhodná premenná (píše 

sa veľké písmeno) 

ӿ0– skutočne zistená hodnota 

 

Aby som mohla vychádzať z normálneho normovaného rozdelenia, tak si výberovú charakteristiku 

prenormujem, teda štandardizujem na normované normálne rozdelenie. Z výberovej charakteristika x 

(označím ako veľké U alebo Z sa označuje). Toto je charakteristika, ktorá má normálne rozdelenie so 

strednou hodnotou mí a výberovou chybou priemeru a ja ju štandardizujem na normovaný tvar, čiže 

výberová charakteristika v normovanom tvare znamená, že už má normované normálne rozdelenie 

N (μ, σӿ) Ӿ ... U   N (0,1) 

štandardizácia 

u = ӿ - μ / σӿ 

u = 5,58 – 4 / 1,9 = 0,83  

 

P (U  0,83) = 1 – P (U  0,83)  distribučná funcia 

Excel NORMVSDIS =´0,8  1 – 0,8 = 0,2 

Záver:  

Porovnám vypočítanú hodnotu 0,2. 0,2 je viac ako 0,05 čiže H0 nezamietame.  

Pozn. toto platí keď je to jednostranný test. Ak by bol obojstranný, tak výslednú P-hodnotu, beriem do 

úvahy dva obory. Výslednú hodnotu vynásobím ešte dvoma a potom spravím záver. 

 

3. spôsob – klasický, pomocou testovacej charakteristiky 

Testovaciu charakteristiku si vyberám podľa typu testu. Je to test zhody strednej hodnoty so známou 

konštantou a vtedy ma testovacia charakteristika tvar: 

u = ӿ - μ / σӿ   σӿ = x1 / √n   u = 0,83 

u tab = u1- alfa = 1,64 

 

Záver: Krivka normálneho rozdelenia 

 

 OP 

  

OZ 
        0    0,83   1,64 

Najskôr sa zakresľuje kritická, teda tabuľková hodnota Vyšrafovaná časť (je to jednostranný test na 

pravej strane) je obor zamietnutia a nevyšrafovaná časť je obor prijatia. Hodnota 0,83 sa nachádza 

v nevyšrafovanej časti, obore prijatia H0. 

 

To boli tri spôsoby testovania. Ten istý test ale tri spôsoby ako sa dostať k výsledkom. 

Testy o strednej hodnote – ďalej k ním patria test zhody dvoch stredných hodnôt, ak ide o závislé alebo 

nezávislé súbory, Anova – nebudeme sa tomu venovať (už sme to mali 2. ročník). 

 

Rozšírenie parametrických testy o prípad, kedy vychádzame z relatívnych početností. Základom nie je 

stredná hodnota mí ale podiel pí. 

 

1. Test  
Testy hypotéz o relatívnom podieli 

I. Test zhody podielu so známou konštantou 

Príklad: Manažment firmy, ktorá vyrába nealkoholické sýtené nápoje, predpokladá, že viac ako 50% študentov 

(chlapcov) konzumuje viac ako 6 plechoviek sýtených nápojov týždenne. Ak je predpoklad správny, firma chce 

rozvíjať stratégiu orientovanú na týchto konzumentov. 

Predpoklad firmy: Predpokladá, že viac ako 50% študentov (H1). Je to relatívna početnosť, viem že test 

o ktorom budem uvažovať je zhody podielu so známou konštantou. Známa konštanta sa bude rovnať 50% 

relatívne vyjadrená 0,05 



(otázka v dotazníku: Vypijete za týždeň viac ako 6 plechoviek nápoja týždenne – odpoveď áno alebo nie) 

Informácie o VS: Zo 60 opýtaných chlapcov 35 uviedlo, že spotrebujú týždenne viac ako 6 plechoviek daného 

nápoja. 

 

Príklad: riešenie 

Predpoklad je, že viac ako 50% chlapcov konzumuje viac ako 6 plechoviek týždenne – alternatívna hypotéza. 

H0: π = π0     π =0,5 

H1: π > π0      π >0,5 

Výberový podiel (p) relatívna početnosť, x počet odpovedí a n je rozsah VS. 

Informácie o výberovom súbore:  n=60  x=35  a=0,05   p0=0,5  

Odhad podielu VS:  

 

 

58% chlapcov vo výberovom súbore odpovedalo na otázku Áno. 

 

1. spôsob pomocou intervalu spoľahlivosti 

Musíme vypočítať deltu. Opäť vychádzam z toho, že môžem binomické rozdelenie aproximovať na normálne 

rozdelenie (je to hodnota u1 – alfa – jednostranný test * výberová chyba podielu). Potrebujem mať najprv 

vypočítanú výberovú chybu podielu, ktorú sme si minule uvádzali ako σp(vzorec). Keďže pri testovaní 

vychádzam ako keby platila vždy H0, tak pri dosadzovaní hodnôt pri výpočte výberového podielu vychádzam 

z platnosti tohto tvrdenia. Výberový podiel je 0,06 (v vzorci 0,065). Výberový podiel je aj n aj verzia n – 1, obe 

súv poriadku, ak je väčší rozsah, tak je rozdiel zanedbateľný. (σp= √.../ n -1 alebo √ .../ n) 

 Testujeme na alfe 0,05 preto 0,06 

 1,64 * 0,06 = 11 (je to pravostranný test) 

 HH = π + ∆ = 0,5 + 0,11 = 0,61 

IS 
 

 
        0,58      0,61 

Hodnota 0,58 je v intervale spoľahlivosti. 

Záver: 

Opäť nezamietame H0, teda sme nepotvrdili predpoklad firmy. 

 

 

 

 

2. spôsob pomocou P-hodnoty 

 
Mám počítať pravdepodobnosť, že náhodná premenná v normovanom tvare je väčšia ako 1,25 (vo vzorci 1,23), 

čo je 1- pravdepodobnosť, že u je menšie ako 1,25 a je to 0,11. 0,11 je väčšie ako 0,05. H0 nezamietame. 

P (U  1,2) = 1 – P (U  1,25) = 0,11  0,05 

 

3. spôsob pomocou testovacej charakteristiky 

Testovacia charakteristika je vlastne hodnota u, ktorá je vyjadrená vzťahom (vzorec) u = 1,25, tabuľková 

hodnota je u1 -alfa = 1,64. Je v obore prijatia. 

 

   OP 

 
        1,25      1,64 

Príklad: (Tu môžeme relatívnu početnosť vylúčiť pri kordinálnych údajoch, je to vlastne využitie 

relatívnej početnosti pri kordinálnej škále.) 
Budeme vychádzať z príkladu, kde respondenti mali porovnávať tri nápoje: Klasická cocacola, Pepsicola, tretí 

nápoj Nová kola. Každý respondent ochutnal všetky tri nápoje a mal sa vyjadriť, ktorá mu chutí najviac, 
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teda porovnával páry: klasická a nová kola, ktorú viac preferujú (viac im chutí), pepsicola a klasická a tretí pár 

bol pepsi a nová kola. Mali sme 78 respondentov a nasledovné výsledky (n = 78): 

NC  KC   54  

KC  NC   24           78  - preferencia 

 

PC   KC   52 

KC  PC    26           78 

 

PC   NC   42 

NC  PC    36           78 

 

1. a 2. porovnávanie je výrazný rozdiel. Záver NC je preferovaná pred KC a PC je preferovaná pred KC. 

Otestovať tretiu situáciu, čiže či je PC preferovaná pred NC. Vychádzajúc z údajov, vieme odhadnúť podiely. 

Vychádzame z predpokladu, že PCje preferovaná pred NC, čiže vieme odhadnúť podiel. 

    p = x / n = 42 / 78 = 0,54 

H0: Pepsi aj nová kola je preferovaná rovnako. π =0,5 

H1: Pepsi kola je preferovaná viac ako nová kola.π >0,5 

Len klasický prístup, teda počítame testovaciu charakteristiku. 

 kde (lomeno n nie n-1) 

σp= √0,5 (1-0,5) / 78 = 0,06 

u = 0,54 – 0,5 / 0,06 = 0,67 

u tab = 1,64 

Záver: H0 nezamietame – pepsicola a nová cola sú preferované rovnako. 

 

   OP 

        0,67      1,64 

 

II.Test zhody dvoch podielov 

Klasický spôsob testovania 

Už budeme mať dva súbory, keď máme dva podiely, dve populácie. 

Manažment firmy, predpokladá, že % dievčat, ktoré nekonzumujú sýtené nápoje je vyššie ako % chlapcov. 

(Odpovedali na otázku Nie.) V zadaní máme, že % dievčat (π1) máme väčší ako % chlapcov (π 2) – alternatívna 

hypotéza. 

 

H0: π1= π 2      π 1 - π 2 =0 

H1: π 1> π 2       π 1- π 2> 0  

(Môže byť v teste - zadanie, napísať, že je to test zhody dvoch podielov a naformulovať hypotézy, bez výpočtu.) 

Záver robíme na hladine významnosti 0,05. Pýtali sme sa 40 dievčat, 50% uviedlo „nekonzumujem sýtené 

nápoje“. Pýtali sme sa 60 chlapcov a 31,7% uviedlo„nekonzumujem sýtené nápoje“. 

 

Informácie o výberovom súbore: 

n1=40, p1=0,5, n2=60, p2=0,317, a=0,05 

 

Testovacia charakteristika u: 

 

 

 

Priemerný podiel: 

 

 

 

Aby som mohla vypočítať testovaciu charakteristiku, musím mať priemerný podiel a to je vlastne klasicky 

počítaný priemer z relatívnych početností ... (vzorec) dostávam hodnotu 0,39. Doplním do vzorca a dostávam 

charakteristiku, ktorej hodnota je 1,83. 

Tabuľková hodnota, keďže je to jednostranný test, je 1,64. 1,64 porovnávam z hodnotou 1,83. Hodnota 1,83 je 
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spoľahlivosť 3 4 5 10 15 20

95% 1,53 1,66 1,73 2,05 2,37 2,53

99% 1,71 1,84 2,04 2,44 2,76 2,99

počet odhadovaných podielov

väčšia ako 1,64, je to v obore zamietnutia.  

Záver: 

H0 zamietame – podiel dievčat, ktoré nekonzumujú sýtené nápoje je vyšší ako podiel chlapcov. (Potvrdzujeme 

predpoklad firmy.) 

 

Cviko 3. (Rozsah výberového súboru, je potrebné sa len rozhodnúť, ktorý vzorec je potrebné použiť – výber 

s a bez opakovania, strednej hodnoty alebo podielov.) 

1. príklad 

- je to priemer, budem vychádzať zo strednej hodnoty, spoľahlivosť 95% a treba určiť veľkosť rozsah 

výberového súboru, pripúšťame max chybu -+ 10 hod. Predpokladáme výber bez opakovania a odhadujeme 

variabilitu na úrovni 73 hod. Plánovaná denná produkcia je 10 tisíc žiaroviek. 

 

   NORMSINV (1-0,05/2) = 1,96 (u2
1-a/2) 

   delta = 10 sigma (variabilita) = 73 na 2   N = 10 tisíc 

 

Výsledok:  200,6 (približne 201) 

 

2. príklad 

Rozdiel, že máme prípustnú chybu v % a variabilitu máme danú v % cez variačný koeficient.  

    alfa = 99% pravdepodobnosť (u2
1-a/2) = 2,niečo  

     variačný koeficient = 14% a prípustná chyba = 2% (d) 

 

(14/2) or (0,14/0,02) 

Výsledok: 325,11 

 

3. príklad (výber s opakovaní, pretože nemám v zadaní uvedené, aký výber predpokladáme. Ak by som použila 

druhý vzorec, potrebovala by som poznať hodnotu N – rozsah ZS.) 

p = 0,55 (tento podiel odhadujeme pomocou výberového podielu = π) 

∆ = 0,02 = 2% (dať to v rovnakých merných jednotkách) 

Výsledok: 2376,9 

 

4. príklad 

KUK príklad v 3. prednáške  

Rozsah upraviť koeficientom 

- viac ako 2 podiely (multinomický výber) 

Výsledok576,19  (najvyšší bol 3. rozsah – 281,07) 

        (brať do úvahy vyššiu hodnotu) 

Testy hypotéz pre ordinálne údaje 

Prechádzame od kardinálnej škály k ordinálnej. Škála, ktorá pracuje s preferenciami resp. poradím. Táto skupina 

testov patrí medzi neparametrické metódy.  

Rozdiel resp. výhody a nevýhody neparametrickým metód v porovnaní s parametrickými. 

Parametrické testy – vyžadujú, aby premenné mali normálne rozdelenie. Ak máme dostatočne veľký rozsah 

výberového súboru, nie je veľký problém. Ku splneniu určitých podmienok je možné aj iné rozdeleniaaproxi-

movať na normálne rozdelenie, keď máme dostatočný rozsah. Parametrické metódy, testy sú viazané na nor-

málne rozdelenie. V normálnom rozdelení má dva parametre.  

Neparametrické metódy – nie sú viazané na parametre, čiže nepožadujú normálne rozdelenie. Ich výhodou je aj 

to, že ich môžeme použiť ak máme malé rozsahy výberového súboru.Medzi hlavné nevýhody patrí, to že nepa-

rametrické testy pracujú s poradiami, čiže dochádza k strate infos.  

Napr. 

350  1. 

740  2. 

930 1 3. 1 

931 10 4. 1 

941  5. 

 

Kardinálna škála - čas na vyko-

nanie určitej pracovnej operá-

cie. Keď pracujem s KŠ, tak KŠ 

berie do úvahy číselné hodnoty 

3:50, 7:40 ...Rozdiely 1, 10 

vyjadrujú skutočný rozdiel. Pri ordinálnych údajoch berie do úvahy len 

poradie 1., 2., ... Ak chcem vyjadriť rozdiel, tak medzi poradím. Nevý-

hoda je, že dochádza k strate infos. 
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Ďalšia nevýhoda je, že neparametrické testy ťažšie zamietajú H0, ak nie je pravdivá. Ak H0 nie je pravdivá, 

mali by sme prijať alternatívnu hypotézu. Pri neparametrických testoch môže nastať to, že sa dopúšťame chy-

by, chyby prvého druhu, s tým že H0 prijmeme, ale v skutočnosti by malo platiť - zamietnuť H0. 

 

(PÍSOMKA – charakteristiky testov, kedy aký test použiť -  pri akej škále, koľkých súboroch, závislých resp. 

nezávislých súboroch. Nebude treba vedieť vzorce, ale vedieť kedy, sa ktorý test používa a jeho filozofiu 

Ako sa nazýva test pri kardinálnej škále, ak máme 1 VS? – Test zhody strednej hodnoty so známou konštan-

tou.) 

 

1. KolmogorovSmirnovov test- test pre ordinálne údaje, ak máme 1 VS  

Používa sa, ak je potrebné porovnať naše preferencie s teoretickými alebo hypotetickými preferenciami. Test 

je založený na porovnávaní empirických preferencií s teoretickými preferenciami. 

 

Príklad: Prieskum nealkoholických sýtených nápojov 

Otázka v dotazníku: Aká dôležitá je pre Vás cena nápoja pri výbere nealkoholických nápojov. Preferencie 

vyjadrené 7 bodovou škálou: vôbec nedôležitá, nedôležitá, trochu nedôležitá, ľahostajnosť (bez vplyvu) – je to 

indiferencia, trochu dôležitá, dôležitá, veľmi dôležitá.  

Úloha: overiť stupeň zhody medzi skutočným poradím (empirickými hodnotami) a teoretickými hodnotami. 

Postup: 1. krok 

H0: Naše empirické početnosti sú zhodné s teoretickými početnosťami. 

Teoretické početnosti nám vyjadrujú rovnakú dôležitosť, teda respondenti si jednotlivé možnosti vyberali rov-

nako. TP nám vyjadrujú rovnaké relatívne zastúpenie. H0 hovorí, že cena nevplýva pri výbere nealkoholic-

kých nápojov, pretože respondenti si každú z týchto možností vyberali približne rovnako. Ak mi cena vplýva, 

pozitívne resp. negatívne, znamená to, že ak cena pre respondenta veľmi dôležitá, tak je oveľa väčšie zastúpe-

nie tejto kategórie ako v iných kategóriách. Relatívnu početnosť potom určíme ako 1/7, pretože máme 7 škál. 

Zn. to že zastúpenie v každej kategórií by malo byť zhruba 14,3%). 

 

Výpočet 

Škála: 1 – vôbec nedôležitá a 7 – veľmi dôležitá.  

Stĺpecni - to, čo sme získali z prieskumu (absolútne počet-

nosti). Spolu bolo 100 študentov a z toho 25 uviedlo, že cena 

je veľmi dôležitá alebo 17 uviedlo, že vôbec nie je cena 

dôležitá. 2. krok (výpočet empirických relatívnych početnos-

tí) a 3. krok (výpočet kumulatívnych empirických 

a teoretických početností) - test je založený na porovnaní 

kumulatívnych relatívnych početnosti. Tzn. z absolútnych 

početností vypočítame relatívne a z nich kumulatívne rela-

tívne početnosti.  

fi– relatívne početnosti – vyjadrenie v percentách, Fi - kumulatívne relatívne početnosti. Cena je veľmi dôleži-

tá uviedlo 25% respondentov.Fi - predstavuje pre nás empirické početnosti. Posledná kumulatívna početnosť 

sa rovná 1. Hodnoty 0,25+0,15 = 0,40 ... atď. Teda kumulujem. Potrebujem poznať aj teoretické početnosti 

a z nich dopočítam testovaciu charakteristiku. Ďalej gi – teoretické početnosti (vyjadrujú nám, aké by malo 

byť zastúpenie v jednotlivých kategóriách, aby platila H0 - cena nemala vplyv). Vypočítané bolo ako 1/7, 

súčet sa rovná 1. Gi – kumulatívne početnosti (predstavuje pre nás teoretické početnosti). Abs (Fi-Gi)– testo-

vacia charakteristika, ktorá sa rovná maximálna hodnote absolútneho rozdielu empirických a teoretických 

početností, v absolútnom vyjadrení. Z daného stĺpca vyberiem max. hodnotu – druhá hodnota – a to sa rovná 

testovacej charakteristike.  

4. krok D – testovacia charakteristika, ak ju poznám, potrebujem určiť tabuľkovú hodnotu (5. krok), aby som 

mohla urobiť záver testu (6. krok). Tabuľková hodnota sa určuje buď zo špeciálnych tabuliek, vypočítané len 

pre daný konkrétny test alebo sa používa aproximácia. Ak máme rozsah väčší ako 35, tak vieme určiť približ-

ne pre alfa = 0,05: 1,36/√n   alfa = 0,01: 1,63/√n 

Testovacia charakteristika je 0,114. Tabuľková hodnota, ak testujeme na alfe 0,05, je určená ako 1,36 / √100, 

teda hodnota je 0,136. Hodnoty navzájom porovnáme a všeobecne platí, že ak je testovacia charakteristika 

rovná alebo väčšia ako tabuľková hodnota tak H0 zamietame. 

TCH>KH...........H0 zamietame   TCH<KH ...........H0 prijímame 

Záver testu: 0,114 < 0,136 H0 nezamietame. Teda cena nemá vplyv na respondentov pri nákupe daných neal-

koholických sýtených nápojov. Rozdiely medzi teoretickými a empirickými početnosťami je len náhodné. 

 

2. MannWhitney U test 



Používa sa pri ordinálnych údajoch, keď máme 2 VS navzájom nezávislé. Je to alternatíva. Ak vychádzame 

s kardinálnej škály – Test zhody dvoch stredných hodnôt pri nezávislých súboroch. Rozhodnutie kedy sú súbo-

ry závislé – je tam časový odstup, ale robím to v jednej predajni, odpovede mám od jedného respondenta alebo 

respondenti hodnotia ten istý výrobok. Ak sa jedná o úplne iné súbory je to nezávislé.  

 

Príklad: 

Respondenti v dotazníku mali vymenovaných 5 rôznych nealkoholických nápojov. Respondenti boli rozdelený 

na dve skupiny, pričom jedna skupina uvažovala o nápoji „X“ danej firmy a druhá skupina o nápoji „Y“. Mali 

5 rôznych nápojov, ktoré mali usporiadať podľa preferencie od 1 do 5. Získané hodnoty od 1 – najpreferova-

nejší po 5 – najmenej preferovaný. 1. skupina mala nápoje napr. Coca - cola, 7UP, Mirinda, Ovocný sýtený 

nápoj a nápoj „X“ (nápoj vyrábaný firmou, ktorá robí prieskum) a druhá skupina rovnaké nápoje, ale namiesto 

nápoja „X“ mala nápoj „Y“. 

Úloha: posúdiť, či poradie ktoré priradili dievčatá nápoju „X“ je zhodné alebo rozdielne ako poradie priradené 

nápoju „Y“ Teda overiť zhodu poradia priradenému nápoju „X“ a nápoju„Y“. 

H0 hovorí, že poradie je rovnaké. Nie je rozdiel medzi poradím priradeným nápoju „X“ a „Y“. Dievčatá hod-

notia nápoje rovnako. 

H1 hovorí, že existuje rozdiel. 

 

Mali sme 40 dievčat, boli rozdelené do 2 skupín, teda 20 hodnotilo nápoj „X“ a 20 nápoj „Y“ Hodnoty, ktoré 

máme, pôvodné sú poradia, sú to hodnoty od 1 po 5.  

Postupnosť pri tomto teste: 

Keď máme dva súbory navzájom nezávislé postupujeme, tak že tieto dva súbory, potrebujeme hodnoty pret-

ransformovať na poradia. Miesto pôvodnej hodnoty bude figurovať poradie. V prvom kroku sa oba výberové 

súbory usporiadajú do jedného súboru, ktorý sa usporiada podľa veľkosti a určia sa poradia. Najväčšej hodnote 

sa priradí hodnota 1, 2, 3 atď. Ak mám v súbore rovnaké hodnoty, tak sa počíta priemerné poradie: 

20 1. 

22 2. a 3. 2,5 

22 2. a 3. 2,5 

25 4. 

Ich poradie určím ako priemer poradia, čiže je to priemer z hodnôt 2 a 3 a je to hodnota 2,5. Teda priradím 

obom hodnotám 2,5. A posledná hodnota je na 4. mieste, priradím hodnotu 4. Keď robím s poradiami, 

s ordinálnou škálou, tak pôvodné hodnoty transformujem na poradia.  

Iný prístup, kde sa poradia určujú cez intervalov poradia. Tento spôsob sa používa vtedy, keď mám malý počet 

obmien znaku s veľkými početnosťami.  

Pôvodne hodnoty sa pohybujú v škále od 1 po 5, to nie je veľké rozpätie. S tým, že poznáme početnosti týchto 

hodnôt. 

Súbory sa spojili a zistilo sa, že12x sa nachádzala 1 a 2 

atď. Absolútne početnosti sú zistené spoločne z oboch 

súboroch, čiže sú zistené z prieskumu. Na základe tohto 

určíme intervaly poradia. 1 je tam 12x, čiže bude na pozí-

cií 1-12 (na 1. až 12. mieste).2 bude začínať 13-stou pozí-

ciou a tých 2-jok je tam 12. Čiže to bude na 13. až 24. 

mieste. (nie je to 13 + 12, pretože už 13 je tá pozícia, 

musím tam narátať 12 pozícií) .... atď. 

Takto sú určené intervaly poriadia. Stredy intervalov  sú DH + HH / 2 napr. (1 + 12) / 2 = 6,5. Stredy interva-

lov sú vlastne priemerné poradia. Tie hodnoty sa vyskytujú viackrát, preto počítam priemerné poradia a určila 

som si ich pomocou stredu. Potrebujem si pôvodné hodnoty prepočítať na poradia s tým, že budeme uvažovať 

už len s poradiami. Jednotka má priemerné poradie 6,5, tam kde sa v pôvodnom súbore  nachádzala 1 sa bude 

nachádzať 6,5, čiže poradie. Transformujem pôvodné hodnoty na poradia, s tým že opäť uvažujem s dvoma 

súbormi.  

Pôvodné hodnoty   Poradia 

  „X“  „Y“   „X“  „Y“ 

  5  2  38,5  18,5 

  2  1  18,5  6,5 

  3  3  29,5  29,5 

         

      R
1
=445  R

2
=375 

Tam kde bola jednotka je teraz hodnota 6,5. Zaujíma nás suma poradí za príslušný súbor, hodnota R1 resp. R2.  

Vypočítam testovaciu charakteristiku, označená U a vypočítam ju ako: 



 

Jeden výpočet vychádza z jedného súboru, druhý z druhého a je jedno, ktorý vzorec sa použije, záver je rov-

naký. Použili sme jeden súbor a testovacia charakteristika vyšla 235. 

 

Potrebujeme určiť tabuľkovú hodnotu, ktorú buď určujeme zo špeciálnych tabuliek pre MannWhitneyho test 

alebo ak máme dostatočne veľký rozsah, môžeme použiť aproximáciu na normálne rozdelenie tzn. hodnotu 

U pomocou vzorca prepočítame na hodnotu Z, s tým že hodnota Z bude mať normované normálne rozdelenie.  

 

 

 

 

 

Tabuľková hodnota na hladine významnosti 0,05 (normovaného normálneho rozdelenia) je 1,96 cez funkciu 

Normsinv(1-alfa/2). Z vypočítané je 0,95 a Z tabuľkové je 1,96. Hodnoty porovnáme, Z vypočítané je menšie 

ako Z tabuľkové (kritické). 

Záver testu je: H0 nezamietame. Dievčatá, študentky preferujú nápoj „X“ aj „Y“ rovnako.  

 

3. Znamienkový test – Sign test 

Test pre ordinálne údaje pre VS navzájom závislé. Ide o veľmi jednoduchý test, lebo vychádzame len zo zna-

mienok. Netestuje čísla ale znamienka (plusy a mínusy).  

Údaje máme v nasledovnom tvare: 

- buď máme jeden objekt a 2 skupiny respondentov alebo respon-

denti hodnotili oba tento objekt. Jeden súbor máme označený X 

a druhý Y. Potom nás bude zaujímať rozdiel. Parametrickou obdo-

bou (pre kardinálnu škálu) je Párový t-test. 

Rozdiel si označíme písmenom Zi. Zo získaných  údajov vypočíta-

me rozdiely a tie budeme testovať. Zi = θ +ei (i=1, 2, ..., n) 

Kde: Zi - hodnota znaku 

  θ  - spoločná úroveň (téta) 

 ei  - náhodné chyby, ktoré by mali byť navzájom nezávislé, majú mať spojité rozdelenie 

Pravdepodobnosť, že náhodný chyba bude záporná sa má rovnať pravdepodobnosti, že náhodná chyba bude 

kladná a to sa rovná 0,5.  P(ei<0 )=P(ei>0)=1/2 

Tvar H0 hypotézy: θ = 0 (teda rozdiel je nulový – nedošlo k žiadnej zmene) 

Alternatívne vo všetkých tvaroch: θ ≠ 0  θ < 0  θ   0 

Postup: 

1. sa vypočítajú hodnoty Zi, čiže rozdiely. 

2. Hodnotu Ψ (psí), ktorú určíme tak, že tak kde je rozdiel kladný (väčší ako 0), čiže, je tam znamienko +, 

priradíme psí rovné 1 a naopak priradíme 0.  Ψi = 0, ak Zi˂0    Ψi = 1, ak 

Zi˃0 

Berieme do úvahy len znamienka. Inak povedané, testovacia charakteristika, ktorá je označená písmenom B sa 

rovná súčtom kladných znamienok.  

 

 

Tabuľková hodnota, opäť použijem špeciálne tabuľky pre znamienkový test. V týchto tabuľkách je tabuľková 

hodnota označená b(a, n, ½) a závisí od voľnej pravdepodobnosti alfa, od rozsahu a od konštanty 0,5 a súvisí 

s náhodnou zložkou. Pravdepodobnosť, že náhodná zložka bude záporná resp. kladná sa má rovnať 1/2. 

Keď určíme tabuľkovú hodnotu, tak závery robíme nasledovne: 

H0 zamietame ak 

B ≥ b(a, n, ½)  B ≤ n-b(a, n, ½)   B ≤ n-b(a/2, n, ½) alebo B ≥ b(a/2, n, ½) 

H1: θ>0  H1: θ<0     H1: θ≠0 

Pravostranný test teda väčšie  ľavostranný test teda menšie   obojstranný test 

 

Ak B je väčšie alebo rovné ako tabuľková hodnota (testovacia charakteristika), tak H0 zamietame pri pravos-

trannom teste. Pri ľavostrannom teste je tak kritická hodnota určená ako n-b(a, n, ½), potom platí, že ak vypo-

čítaná hodnota (v kritickom obore na ľavej stranne) je menšiaalebo rovná, ako kritická, tak H0 zamietame. Ak 

máme obojstranný test, tak sú kritické obory na ľavej a pravej strane. Ak platí jedna z týchto nerovností, tak sa 

H0 zamieta. 

Ak mám dostatočne veľká rozsah môžem použiť aproximáciu na normované normálne rozdelenie. Testovaciu 

charakteristiku prepočítam na B* nasledovne (to isté ako v predchádzajúcom teste Z): 
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B* má už normované normálne rozdelenie, čiže hodnotu viem určiť. Je to hodnota U 1-alfa/2. 

Záver urobím štandardne. 

 

 

4.  Wilcoxonov test  

Test pre ordinálne údaje ak máme 2 závislé VS. Neparametrická obdoba párového t-testu. Má vyššiu vypove-

daciu hodnotu, pretože neberieme do úvahy len znamienka, ale pracujeme aj s poradím. Model resp. H0 je 

rovnaká ako pri znamienkovom teste. Čiže H0 mi hovoríθ = 0, rozdiel je nulový medzi dvoma súbormi závis-

lými. Rozdiel je v tom, že okrem hodnoty psí, ktorá sa určí rovnako, berieme do úvahy aj poradia – Ri.  

Postupnosť: 

1. krok rovnaký – vypočítame Zi a určíme ich absolútne hodnoty. Absolútne hodnoty zoradíme do poradia 

a určíme poradia resp. vypočítame poradia. Platí, že ak máme dve rovnaké poradia treba počítať priemerné 

poradie.Pokiaľ je rozdiel nulový, hodnota Zi = 0, zn. že dané pozorovanie môžeme vylúčiť. Zníži sa nám roz-

sah (n). Nulový rozdiel znamená, že hodnotenie je rovnaké. Vypočítame hodnoty Ri a hodnoty psí ako pri 

znamienkovom teste. Testovacia charakteristika je pri tomto teste označená ako T. A vypočíta sa podľa vzťa-

hu: 

 

 

 

Teda vypočítam súčiny hodnôtRi a Psí i a potom test. charakteristika sa potom rovná sume týchto súčinov. 

Pokiaľ vychádzam zo špeciálnych tabuliek pre tento test, tabuľková hodnota je označenát(a, n)a závisí od hla-

diny významnosti a rozsahu.V tabuľke sú prezentované kritické obory, kedy sa H0 zamieta (pravostranný, 

ľavostranný, obojstranný). 

T ≥ t(a, n)  T ≤ n*(n+1)/2-t(a, n)   T ≤ n*(n+1)/2-t(a/2, n) alebo T ≥ t(a/2, n) 

H1: θ>0  H1: θ<0     H1: θ≠0 

 

Pri ľavostrannom resp. pri obojstrannom teste sa ta dolná kritická hodnota určená n*(n+1)/2. Ak je jednos-

tranný test, tak berieme hodnotu významnosti alfa, ak máme obojstranný test berieme alfa pol. 
Aproximácia na normované normálne rozdelenie, teda prepočítaná hodnota na T*, ktorú porovnávame 

s kritickou hodnotou normovaného normálneho rozdelenia.  

 

Príklad: 

Spoločnosť oslovila 9 klientov a zaujímala sa, či zmeny v predaji mali nejaké odozvy u zákazníkov. Budeme 

uvažovať len s alternatívnou hypotézou obojstranného testu, teda mala vplyv.Tieto zmeny hodnotili klienti 

poradiami od 0 do 350. 

Xi – hodnotenie pred zmenou a Yi – hodnotenie po zmene 

Počítame rozdiel Zi ako Yi – Xi. (mínusové znamienka hovoria, že zmeny negatívne vplývali na zákazníka) 

Ψi – tam,kde je rozdiely mínusové bude 0 a tam kde sú plusové bude 1. 

Znamienkový test je založený len na tom, že sčítam tieto hodnoty. Suma sa rovná 1 a to je hodnota B - testo-

vacia charakteristika. Pri Wilcoxonovom teste beriem do úvahy aj hodnotu R, číže vypočítam si absolútnu 

hodnotu Zi. Ri určujem tak, že si usporiadam AbsZi podľa veľkosti a najnižšej hodnote priradím 1. Nakoniec 

vypočítam súčin Ri a Ψi. Suma tohto stĺpca je testovacia charakteristika wilcoxonovho testu. Súčet sa rovná 2 

a to je T. 

Aby sme urobili záver testu určíme si tabuľkovú hodnotu (kuk tabuľky). Ak viem určiť hodnotu z tabuľky 

špecifikované pre malé rozsahy, tak určujem z tabuliek, ak nemám hodnotu v tabuľkách tak vtedy použijem 

aproximáciu na normované normálne rozdelenie. 

 

 

Zákazník Xi Yi Zi Ψi AbsZi Ri Ri .Ψi 

1 183 88 - 95 0 95 8. 0 

2 65 50 - 15 0 15 3. 0 

3 162 60 - 102 0 102 9. 0 

4 248 205 - 43 0 43 4. 0 

5 168 106 - 62 0 62 7. 0 

6 188 129 - 59 0 59 6. 0 

7 155 106 - 49 0 49 5. 0 
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V spodnej časti je názov testu. Keď vychádzame zo znamienkového testu sú to tabuľky označená ako a2. 

V riadkoch máme b/n - tabuľková hodnota a v stĺpci sú rozsahy VS. Modré hodnoty predstavujú pravdepo-

dobnosť, pre ktorú hľadám – hodnota alfa. Buď hodnota alfa alebo ak je obojstranný test tak alfa/2. 

Tabuľky sa od seba odlišujú hodnotou p – pravdepodobnosť, ktorá sa týka náhodnej chyby 0,05, 0,10 atď. Pri 

znamienkovo teste má platiť o náhodných chybách to, že pravdepodobnosť sa má rovnať ½, preto v tabuľkách  

hľadám hodnotu, kde b sa rovná 0,5 – posledná tabuľka. 

Rozsah je 9 (stĺpec) v rámci stĺpca (hladiny významnosti), keď robíme obojstranný test hľadáme hodnotu al-

fa/2, teda 0,05/2 (0,025). Ani jedno číslo nie je rovné hodnote 0,025 v takom prípade hľadám najvyššiu hodno-

tu k tejto hodnote 0,0195. Nájdem si to číslo a pozriem do riadku k akej hodnote to prislúcha, hodnota 8. Ta-

buľková hodnota určená pri znamienkovom teste b(0,0195;9;0,5) = 8.  

Tabuľková hodnota pri Wilcoxonovom teste, rovnaká filozofia. V stĺpcoch sú hodnoty n- rozsahy a v riadkoch 

x (b). Treba ísť do stĺpca, kde je n rovné 9, je to obojstranný test, takže hľadáme hodnotu najbližšiu k 0,25 teda 

0,27. Tabuľková hodnota sa rovná 39. t(0,027;9) = 39 

 

Záver: 

a) Znamienkový test 

Poznám hodnotu b – horná hranica kritického oboru. Treba dopočítať dolnú hranicu: 

 n – b (alfa/2; n; 0,5) = 9 – 8 = 1  

naša vypočítaná hodnota sa rovná 1(B) je presne na hranici, kritického oboru, H0 zamietame 

KruskalWallisov test 

Test pre ordinálne údaje, ak máme viac ako dva nezávislé VS.Keby sme hľadali alternatívu pri parametrických 

testoch, tak je to analógia jednofaktorovej ANOVY. Vychádzame z tvaru, že každú napozorovanú hodnotu, 

ktorá je označená ako yij, môžeme napísať nasledovným modelom: yij= μ +αj+eij(i=1, 2, ..., ni), (j=1, 2, ..., k) 

Kde:yij - hodnota znaku (napozorovaná hodnota), μ (mí)  - spoločná úroveň pre všetky VS, αj – efekt j-tej 

úrovni (čím väčšie rozdiely sú medzi VS, tým bude efekt väčší) a eij - náhodné chyby, ktoré by mali byť na-

vzájom nezávislé, majú mať spojité rozdelenie. 

Vychádzame z H0, ktorú môžeme formulovať v tvare:  

H0: α1=α2=...αk (zn. efekty jednotlivých úrovní sú rovnaké, nie sú rozdiely medzi jednotlivými VS) 

H1: Ǝ r, s: αr≠αs (aspoň existuje taká dvojica r, s, pre ktorú platí, že ich efekty sa nerovnajú. Čiže alfa r sa 

nerovná alfa s. Ich efekty sa nerovnajú, tzn. aspoň medzi jednou dvojicou VS je štatistický  významný rozdiel. 

Stačí jedna dvojica a už prijímame alternatívnu hypotézu.) 

 

Budeme vychádzať z údajov, ktoré sú v tvare: 

 

Máme k VS,sú usporiadané v stĺpcoch,  k sa musí rovnať viac ako 

dvom, s tým že ak sú nezávislé každý VS môže mať iný rozsah 

(n1, n2 až nk). Nie je tam podmienka, že rozsahy budú rovnaké. 

Písmenom N bude prestavovať súčet všetkých rozsahov (z koľ-

kých hodnôt vychádzame, bez rozdielu na VS). 

 

Postup: (podobný ako MannWitney test) 

- z čiastkových súborov vytvoríme spoločný, ktorý usporiadame podľa veľkosti a vytvoríme poradia. Najmen-

šej hodnote priradíme 1 atď. Platí to isté, ak sa mi v súbore nachádzajú rovnaké hodnoty, počítame priemerné 

poradia. Keď poznáme hodnoty rij pretransformujeme pôvodné hodnoty na samostatné čiastkové VS. Vo BS 

8 306 314 8 1 8 2. 2 

9 130 129 - 1  0 1 1. 0 

    

1 = B   2 = T 



nebudú figurovať pôvodné hodnoty, ale ich poriadia. Suma rij budeme označovať Rj – súčet poradí jednotli-

vých VS (súčty stĺpcov). Následne vieme dopočítať testovaciu charakteristiku (H): 

Rj – súčet poradí príslušného stĺpca (hodnota sa umocní na 2) a nj - rozsah príslušného stĺpca, teda VS.  

 

Potrebujeme určiť tab. hodnotu, ak sú malé rozsahy zo špeciálnych tabuliek (h). Ak nevieme určiť hodnotu 

z tabuliek, tak použijeme aproximáciu na chi kvadrant rozdelenie (χ2)- funkcia CHIINV, pri pravdepodobnosti 

α a stupňoch voľnosti k – 1. Hodnoty porovnáme (platí stále to isté, ako pri ostatných testoch – zamietnutie 

H0).  

 

Príklad: 

Konkurenčná firma tvrdí, že krém X sa vstrebáva do každého typu pleti rovnako rýchlo. Firma sa chce pre-

svedčiť, či konkurenčná firma má pravdivú reklamu. Uvažuje s troma typmi pleti – normálna, mastná a suchá. 

Máme nasledovné údaje (krém sa vstrebe do pleti za niekoľko časových jednotiek): 

N: 2,9 (8)  3,0 (9)  2,5 (4)  2,6 (5)  3,2 (10)  n1 = 5 

M: 3,8 (13)  2,7 (6)  4,0 (14)  2,4 (3)    n2 = 4 

S: 2,8 (7)  3,4 (11)  3,7 (12)  2,2 (2)  2,0 (1)  n3 = 5 

N = 5 + 4 + 5 = 14 

H0: Reklama je pravdivá. Krém sa vstrebáva rovnako rýchlo do každého typu pleti. Nie je rozdiel medzi ty-

pom pleti. 

H1: Aspoň medzi jednou dvojicou existuje štat. významný rozdiel. 

Je to kardinálna škála. Mali by sme aplikovať jednofaktorovú analýzu rozptyl. Použijeme však neparametrickú 

obdobu – KruskalWallisov test. 

Postup: 

- pôvodné hodnoty y pretransformovať na poradia (hodnoty v zátvorkerij). Z troch čiastkových súborov sa 

vytvorí jeden a usporiadame podľa veľkosti. Následne hodnoty rozdeliť do pôvodných VS 

- ďalej nás zaujíma suma týchto poradí R1 = 36 R2 = 36 R3 = 33 

H = (12/(14*15) * (36^2/5 + 36^2/4 + 33^2/5)) – 3 * 15 = 0,771 (testovacia charakteristika) 

- tabuľková hodnota (hľadanie hodnoty v tabuľke). Tabuľkové hodnoty pre tento test sú tabulované len pre tri 

súbory. Teda stĺpce n1, n2 a n3 s rôznymi rozsahmi (v tabuľkách je to usporiadané tak, že prvý je braný ako 

najmenší rozsah). Hľadám 4, 5, 5, nie je dôležité poradie. Modrá farba – hladina významnosti = 0,05 (resp. jej 

najbližšiu hodnotu). KH pri takejto pravdepodobnosti je h(0,05; 4;5;5)= 5,643.  

- hodnoty porovnám, 0,771 < 5,643 preto H0 nezamietame. Tzn. reklama je pravdivá, krém sa vstrebáva rov-

nako rýchlo do každého typu pleti.  

V príklade sa nenachádzali zhodné údaje, takže sme nemuseli počítať priemerné poradia. V prípade, že počí-

tame priemerné poradie, mali by sme robiť korekciu testovacej charakteristiky. Tzn. pôvodnú hodnotu TCH 

prepočítam nasledovným vzťahom: 

g – počet skupín s početnosťou>1 

Tj= (tj^3 - tj),tj - počet prvkov v skupine j 

 

 

Príklad: 

Posudzovanie životnosti žiarovky od rôznych výrobcov. Budeme mať žiarovky od SR, ČR a čínskych výrob-

cov. VS s malým rozsahom:  SR:  110 (4)  120 (6)  130 (8,5)  

ČR:  130 (8,5) 111 (5)  121 (7) 

Č: 108 (3)  107 (2)  106 (1) 

N = 3 + 3 + 3 = 9  

H0: Žiarovky majú rovnakú dobu životnosti. Nezáleží na pôvode. 

H1: Aspoň medzi jednou dvojicou existuje štatistický rozdiel.  

 

Hovoríme o životnosti, ide o kardinálnu škálu.Mala by sa aplikovať jednofaktorová analýza rozptylu, Je via-

zaná aj na podmienku normality. VS by mali pochádzať z normálneho rozdelenia, ak je vo VS len 3 súbory je 

ťažké to posúdiť, či ide o normálne rozdelenie. Lepšie je aplikovať KruskalWallisov test. 

V súbore máme dve rovnaké hodnoty a preto sa počítajú priemerné poradia (hodnoty v zátvorkách). 

R1 = 18,5 R2 = 20,5 R3 = 6 

Rovnakým spôsobom vypočítam H = 5,49. 

Hodnotu upraviť na H* (korekcia pri zhodných údajoch). Je potrebné si upraviť menovateľa. Hodnota g je 

počet skupín s počtom väčší ako 1.  Zaujímajú nás skupiny, kde sa robí korekcia. Máme jednu takúto skupinu, 

v ktorej sa nachádzajú dve hodnoty 130.  

g = 1 tj = 2  z toho vypočítame Tj = 2^3 – 2 = 6 



H* = 5,49 / 1 – (6/(9^3 – 9) = 5,53 

Suma TjjeTj, pretože mám len jednu hodnotu, nemám čo sčítavať. Nie je veľký rozdiel, ale ak sú zhodné treba 

robiť korekciu. 

Tabuľky (hľadáme hodnotu):  h(0,05;3 ;3;3) = 5,6 (tabuľková hodnota). Porovnanie výsledkov: 5,53 <5,6 teda 

H0 nezamietame. Z hľadiska životnosti sú všetky žiarovky rovnaké. Nie je rozdiel odkiaľ pochádza žiarovka.  

 

Pozn.: Vždy postupujem tak, pokiaľ ide o tabuľkovú hodnotu, že ak sa dá zistiť zo špeciálnych tabuliek urče-

ných pre daný test, tak ju určujem z tabuliek. Ak ju neviem zistiť (mám väčšie rozsahy alebo viac VS) vtedy 

použijem aproximáciu (chí kvadrant rozdelenia). Toto platí pri každom teste.  

 

Friedmanov test 

Test pre ordinálne údaje, ak máme viac ako 2 závislé VS (napr. spotrebiteľ usporiada 4 výrobky do poradia). 

Test je analógiou 2-faktorevej ANOVY (analýzy rozptylu) bez interakcie. Do modelu okrem αj pribudne aj βi 

yij= μ +αj+βi+eij (i=1, 2, ..., ni), (j=1, 2, ..., k) 

yij - hodnota znaku (napozorovaná hodnota), μ - spoločná stredná úroveň, αj – neznámy efekt z hľadiska prvé-

ho faktora, βj– efekt z hľadiska druhého faktora a eij - náhodné chyby. 

 

Pri dvojfaktorovej analýze rozptylu, riešime dva faktory, ale z hľadiska Friedmanovho testu sa zameriame len 

na jeden faktor, a ten sa bude týkať efektu beta. (Budeme testovať len rozdiely medzi výrobkami, hoci by sme 

mohli testovať aj rozdiely medzi spotrebiteľmi.) 

 

H0: Hovorí, že efekty sa rovnajú. Nie je rozdiel.   β1= β2 =...βk 

H1: Existuje aspoň jedna dvojica r, s, pre ktorú platí, že ich efekty sa nerovnajú.  Ǝ r, s: βr ≠ βs 

Vychádzame z hodnôt, ktoré sú usporiadané nasledovne: 

 

Máme k VS s tým, že rozsahy VS sú n. Rozsah je označený 

len písmenom n pretože tým, že je to závislé, všetky rozsahy 

sa musia rovnať. Efekt beta mi hovorí, že budem testovať 

rozdiely medzi stĺpcami, efekt alfa mi hovorí, že budem tes-

tovať rozdiely medzi riadkami. Pri tomto teste sa zameriame 

len na rozdiely medzi stĺpcami. 

 

 

 

Postupnosť: 

Pôvodné hodnoty treba pretransformovať na poradia, na hodnoty rij. Poradia sa určujú v rámci riadku. Ak sú 

hodnoty rovnaké počítam priemerné poradia. Po určení hodnoty rijvypočítame  súčty stĺpcov, čo sú hodnoty 

Rj a prichádzame k testovacej charakteristike, ktorá je označená F.  

 

12 – konštanta, n – rozsah VS, k – počet VS 

 

Tabuľková hodnota s(alfa, k, n) – platí to isté, ako pri iných testov (zamietanie a potvrdenie H0). Ak tabuľko-

vú hodnotu neviem určiť z oficiálnych tabuliek, použijem aproximáciu chi kvadrantu rozdelenia, kde stupeň 

voľnosti vypočítam ako k – 1. 

 

Príklad: 

Máme 15 zákazníkov, ktorí hodnotili 4 nové druhy rastlinných olejov. Každý zákazník vyskúšal všetky druhy 

olejov a následne ich usporiadal do poradia. (je jedno, či je 1 najlepší alebo najhorší – z hľadiska záveru). 
2 1 3 4 

1  3 4 2 

1 2 3 4 

1 3 4 2 

1 4 3 2 

1 3 4 2 

1 2 4 3 

2 1 4 3 

1 3 2 4 

1 3 4 2 

1 4 3 2 



2 3 4 1 

2 1 4 3 

3 2 1 4 

4 3 2 1 

Každý zákazník hodnotil všetky druhy olejov, a preto sa jedná o závislé súbory. Hodnoty mál usporiadať do 

poradia (v riadku je stále usporiadanie). Hodnoty, ktoré už máme, sú už poradia. Nemusíme transformovať 

pôvodné hodnoty na poradia. Zaujíma nás súčet týchto poradí. 

H0: Neexistuje rozdiel. Zákazníci priradili rovnaké poradia. Nie sú rozdiely medzi olejmi. 

H1: Aspoň medzi jednou dvojicou existuje štatisticky významný rozdiel. 

Keď sa rozhoduje, ktorý test vyberiem, tak tu je to zjavné, lebo sú hodnoty dané ako poradia – ordinálna škála. 

Súbory sú závislé, pretože každý zákazník hodnotil všetky druhy olejov. A keďže mám 4 druhy olejov k je 

väčšie ako 2 a to vedie k Friedmanovmu testu. 

R1 = 24 R2 = 38  R3 = 49 R4 = 39 

n = 15  (počet zákazníkov) k = 4 (počet olejov, VS) 

 

F = (12/(15* 4 *5) * (24^2 + 38^2 + 49^2 + 39^2) – 3*15*5 = 12,69 

 

Tabuľky: hľadám k = 4 a n = 15. Hodnota je tabulovaná len do hodnoty n = 8, teda neviem ju zistiť z tabuliek, 

preto si pomôžem chi kvadrantom rozdelenia. 

TH: λ2 (0,05;4-1) = 7,815 12,69 < 7,815 

 

H0 zamietame. Existujú rozdiely v hodnotení jednotlivých druhov olejov.  

Následne by nás zaujímali testy kontrastov, teda medzi ktorými olejmi sú rozdiely.  

 

Ak je potrebné počítať priemerné poradia, tak treba na konci spraviť korekciu. Korekcia pri zhodných úda-

joch: 

 

gi – počet rôznych skupín i-tom riadku (v riadku, v ktorom sa 

nachádzajú rovnaké hodnoty, teda tam kde sa počítalo prie-

merné poradie) 

tij = početnosť v daných skupinách 

R.. = celkové priemerné poradie, R..=(k+1)/2 

 

 

 

Príklad: 

Budeme uvažovať s troma spôsobmi umiestnenia tovaru. Tovar môže byť umiestnený v regáli hore, dole 

a v strede. Máme 15 zákazníkov, u ktorých sme sledovali, ako rýchlo si všimnú, či je tovar umiestnený hore, 

dole alebo v strede. (údaje prestavujú časové jednotky, za ktoré si zákazník všimne umiestnenie tovaru) 

        Poradie 

Zákazník/Umiestnenie Hore Dole Stred Hore Dole Stred 

1 5,40 5,50 5,55 1 2 3 

2 5,85 5,70 5,75 3 1 2 

3 5,20 5,60 5,50 1 3 2 

4 5,55 5,50 5,40 3 2 1 

5 5,90 5,85 5,70 3 2 1 

6 5,45 5,55 5,60 1 2 3 

7 5,40 5,40 5,35 2,5 2,5 1 

8 5,45 5,50 5,35 2 3 1 

9 5,25 5,15 5,00 3 2 1 

10 5,85 5,80 5,70 3 2 1 

11 5,25 5,20 5,10 3 2 1 

12 5,65 5,55 5,45 3 2 1 

13 5,60 5,35 5,45 3 1 2 

14 5,05 5,00 4,95 3 2 1 



15 5,50 5,50 5,40 2,5 2,5 1 

Postupnosť: 

H0: Nie je rozdiel, kde je tovar umiestnený. Zákazník si ho všimne rovnako rýchlo. 

H1: Existuje rozdiel. Záleží na tom, kde je umiestnený tovar. 

Každý zákazník mal tovar umiestnený na troch rozličných miestach a merali sme si ako rýchlo si všimne daný 

tovar. preto závislý súbor. Máme 3 súbory, vedie to k ANOVE – neparametrická obnovuFriedmanov test (kar-

dinálna škála – časové jednotky). 

Treba pôvodné hodnoty pretransformovať na poradia v rámci riadkov. 

R1 = 37  R2 = 31  R3 = 22  k = 3   n  = 15 

Z hľadiska TCH potrebujeme do čitateľa vypočítať celkové priemerné poradie R.. =  3 + 1 / 2 = 2. Ďalej hod-

notu n*R.. (ak vieme čo je rozptyl, tak aby sme vypočítali odchýlky od priemerného poradia) teda 15 * 2 = 30. 

Zákazník: 7. ( 2,5 2,5 1) a 15.(2,5 2,5 1), tu sme počítali priemerné poradia  - budeme robiť korekciu. 

 

Testovacia charakteristika: 

F* = (12 * (37 – 30)^2 + (31 – 30)^2 + (22 – 30)^2 ) / (15*3*4 – ½ *(6+6)) = 7,86 

 

g7 = 2   Σtj^3 = 2^3 + 1^3 = 9  Σtj^3 – k = 9 – 3 = 6 

g15 = 2  Σtj^3 = 2^3 + 1^3 = 9  Σtj^3 – k = 9 – 3 = 6 

 

Počítame odchýlky umocnené na druhú, ktoré sa potom sčítajú. V tom riadku, kde som počítala priemerné 

poradie určujem počet voľných skupín.7. zákazník (v tomto riadku mám) jednu skupinu tvorená 2,5 a druhú 

skupinu tvorenú 1, počet skupín je 2. (V druhom riadku je to rovnaké.) Ďalej nás zaujíma početnosť v týchto 

skupinách tij, v jednej skupine je početnosť 1 a v druhej je početnosť 2. To sú hodnotytij, ktoré potrebujem 

umocniť na 3 a zistiť sumu z hodnôt tij (Σtj^3). Od tejto hodnoty treba odčítať hodnotu k. Nakoniec ich sčítam 

(6 + 6) a doplním do vzorca. 

 

Tabuľková hodnota (mám síce 3 rozsahy ale 15 hodnôt, nemáme v tabuľke lebo posledné je 13, použijem chi 

kvadrant rozdelenie). TH:  λ2 (0,05;3-1) = 5,99 

Záver testu: 

7,86  5,99  H0 zamietam. Zákazníci si nevšímajú rovnako rýchlo. Má vplyv ako je tovar umiestnení v regáli. 

 

1. Metódy výskumu  
 Dopytovanie je zber informácií  na základe odpovedí od dopytovaných osôb na rôzne otázky. Možno 

pomocou neho získať široké spektrum informácií. Odpovedá sa na vopred stanovené otázky, tým sa 

dosahuje vyššia kvalita informácií a lepšie možnosti využitia výpočtovej techniky pri spracovaní a vy-

hodnocovaní výsledkov.   

 Pozorovanie je cieľavedomé a plánovité zhromažďovanie údajov o zmyslovo - vnímateľných skutoč-

nostiach v okamihu ich vzniku prostredníctvom iných osôb alebo prístrojov. Prebieha bez aktívnej 

účasti pozorovaného.  

 

2.  Metódy dopytovania - silné a slabé stránky 
 Osobné: 

o výhody- vysoká spoľahlivosť získaných údajov. založená na priamej komunikácii 

s respondentom, flexibilita. 

o nevýhody - súbor respondentov je príliš malý, nákladová a časová metóda 

 Telefonické:  

o výhody - rýchlosť získavania informácií a nízke náklady na jeden kontakt 

o nevýhody – chýba osobný kontakt, možno kontaktovať iba osoby, ktoré majú telefón 

 Písomné:  

o výhody - respondent má čas rozmyslieť si odpovede 

o nevýhody - chýba spontánna odpoveď, zlá návratnosť dotazníkov 

 Pomocou počítača:  

o výhody - je veľmi rýchle, lacné a urýchľuje spracovávanie údajov 



 

3.  Čo je dotazník a jeho hlavné časti. Proces tvorby dotazníka 
Dotazník je určitý formulár, ktorý obsahuje otázky, na ktoré majú respondenti odpovedať. Pri jeho prí-

prave nesmieme zabúdať na to koho sa pýtame a ako sa pýtame, lebo kvalita dotazníka závisí od pres-

nosti a významu zbieraných údajov. Dotazník musí byť dostatočne jasný a zrozumiteľný, aby respondent 

nemal rozpaky, že má odpovedať na také odborné otázky, na ktoré nemá schopnosti a odborné vedo-

mosti. 

Hlavné časti dotazníka sú nasledovné: 

1. Názov dotazníka -  jasný, zrozumiteľný a výstižný. 
2. Žiadosť o spoluprácu -  je tá časť, kde sa predstavíme a požiadame o vyplnenie, teda kto som a za 

akým účelom chcem, aby bol dotazník vyplnený. 
3. Inštrukcie - nachádzajú sa buď na začiatku, t. j. akým spôsobom respondenti majú dotazník od-

povedať na otázky. 
4. Požiadavky na informácie -  hlavná časť dotazníka, sú to samotné otázky dotazníka. 
5. Klasifikačné otázky -  mali by sa nachádzať na konci dotazníka, lebo tieto otázky sú pre respon-

denta nezaujímavé. (napr. vek, pohlavie, príjem, kraj)  
6. Poďakovanie za spoluprácu. 

 
 
 
 
 
 

Proces tvorby dotazníka: 

 

4.  Čo je panel, jeho druhy a pojmy súvisiace s panelom 



Výraz "panel"  predstavuje nemenný okruh subjektov - osôb, podnikov, ktoré sú počas dlhšieho obdobia 

dopytované na tie isté veci. Extrémnym príkladom panelu môže byť každoročné opakujúce sa dopytova-

nie sa finančného úradu daňových poplatníkov na výšku ich príjmu.  

Delenie: 

A) podľa cieľa a druhu výskumu 

 Zameraný panel - stály súbor, ktorý je zametaný na určitú tému, na ktorú sa dopytovanie pravi-

delne opakuje. Možnosť sledovanie vývoja odpovedí v čase.  

 Nezameraný panel - stály súbor, ktorý reprezentuje názory priemeru určitej vybranej skupiny na 

rôzne témy. Používa sa na pomerne rýchle, lacné zisťovanie záujmu, názoru na heterogénne te-

matiky.  

B) subjekty, ktoré tvoria panel 

 

 Stálosť panelu - panel má byť vytváraný tak, aby počas určitého obdobia bol nemenný, aby sa 

mohli na stabilnej vzorke respondentov sledovať rozdiely v spôsoboch správania, názoroch, kto-

ré vznikajú napríklad pod vplyvom reklamy, zmeny cien a  iných faktorov. Nemožno však zabrá-

niť prirodzenej obmene, preto, aby sa  znížilo skreslenie výsledkov možno pripustiť obmenu jed-

nej šestiny súboru.  

 Úmrtnosť panelu - v podstate takto dochádza k systematickej obmene panelu. K úplnej výmene 

panelu však dochádza približne raz za päť rokov.  

 Únava panelu, resp. - panelový efekt je pojem, ktorým je označované znižovanie vypovedacej 

schopnosti, kvality výsledkov z dôsledku napríklad nezáujmu.   

 Technika práce s panelom - po uskutočnení výpočtov, ktoré dajú odpoveď kto, na ktorom geo-

grafickom mieste, by sa mal stať prvkom panelu, oslovujeme možných účastníkov panelu ústnou 

alebo písomnou formou. Výsledkom kontaktu býva súhlas k spolupráci. Z pôvodného počtu súh-

lasiacich účastníkov klesne počet obvykle na 70% stabilne spolupracujúcich. 

 Motivácia pre spoluprácu môže byť rôzna. (záujem o problém, finančná motivácia a pod.) 

 

5.Otázky v dotazníku 
 Uzatvorené otázky vopred určujú možnosť odpovede a respondenti si medzi nimi vyberajú.  

 Otvorené otázky dávajú možnosť odpovedať vlastnými slovami. Odhaľujú omnoho viac, lebo 

respondenti nie sú vo svojich odpovediach nijako obmedzovaní. Ich nevýhoda je v tom, že sa 

spracúvajú ťažšie ako otázky uzatvorené.  

 

 



 

6. Rozdelenie škál. Operácie ktoré je a ktoré nie je možné robiť. 
 Nominálna - predstavuje čísla, ktoré sú používané na kategorizovanie objektov. Najčastejšie je použí-

vaná u pohlavia, kedy napr. mužom priradíme číslo 0 a ženám 1. Číslo v týchto prípadoch nehrá žiad-

nu úlohu. 

o je možné robiť - spočítanie výskytov v každej kategórií,  zistenie percentného zastúpenia v 

kategórií, možno určovať modus,  

o nie je možné robiť - sčítavať, odčítať, násobiť a deliť výsledky , nemožno určovať priemer a 

medián,  

 Ordinálna - reprezentuje čísla, písmena, resp. symboly používané na zoradenie - usporiadanie objek-

tov, t.j. zostavenie ich preferenčného poradia.  

o je možné robiť - modus, medián, má zmysel vyjadrovať percentuálne zastúpenie v jednotli-

vých triedach,  

o nie je možné robiť - rozdiel, štatistické postupy 

 Kardinálna - predstavuje vyšší druh škály a môže mať podobu intervalovej alebo pomerovej stupnice.    

o intervalová – reprezentuje čísla používané na zoradenie položiek, pričom rovnaké vzdiale-

nosti na škále predstavujú rovnaké vzdialenosti 

o pomerová - líši sa od intervalovej tým, že nulový bod na škále je určený prirodzene  

 je možné robiť - modusu, mediánu, výpočet variačného rozpätia, rozptylu, smero-

dajnej odchýlky, ANOVA,  

 

7. Metódy zisťovania (výber vzorky) - proces výberu 
Pri výbere vzorky prichádzajú do úvahy 2 základné postupy:  

1. zistiť údaje z celého základného súboru 

2. uskutočniť výberové zisťovanie, teda cielený výber zo základného súboru. Podľa viacerých auto-

rov má výberové zisťovanie oproti úplnému zisťovaniu niektoré prednosti :  

a) je lacnejšie  

b) zaberá menej času  

c) menšia možnosť vzniku systematických chýb 



 

Proces výberu zahrňuje 7 krokov : 

1. Definovanie populácie (základného súboru)  

2. Špecifikovanie výberového rámca  

3. Špecifikovanie výberovej jednotky  

4. Určenie metódy výberu  

5. Určenie rozsahu výberu  

6. Špecifikovanie výberového plánu  

7. Uskutočnenie výberu 

 

8. Druhy výberov 

 Náhodné (pravdepodobnostné) výbery - náhodný výber je taký, pri ktorom sú jednotky vyberané do 

výberového súboru náhodne a výber jednotiek nie je závislý na úsudku pracovníka, ktorý výber reali-

zuje. Spravidla sa náhodný výber realizuje tak, že všetky jednotky majú rovnakú pravdepodobnosť 

vybratia. 

o jednostupňový výber - má len jeden stupeň výberu. Zo základného súboru vyberieme pria-

mo jednotky a na nich realizujeme zisťovanie. 

o skupinový výber - je podobný jednostupňovému výberu, avšak zo základného súboru nevy-

beráme priamo jednotky, ale skupiny jednotiek 

o oblastný výber - základný súbor býva obvykle zložený z výberových jednotiek, u ktorých sú 

znaky veľmi rôznorodé 

o oblastný skupinový výber - Základný súbor rozdelíme podľa určitých hľadísk opäť do oblastí 

a v oblastiach vyberieme buď prirodzené alebo umelé skupiny jednotiek 

o  viacstupňové - je takým výberovým zisťovaním, pri ktorom sa výber uskutočňuje vo viace-

rých stupňoch. 

o jednoduchý náhodný výber - výber s opakovaním a výber bez  opakovania. 

o oblastný - stratifikovaný výber - používame obzvlášť vtedy, keď celý základný súbor je silne 

nerovnorodý - heterogénny a odhady uskutočnené jednoduchým náhodným výberom by ma-

li veľkú strednú chybu, t.j. malú presnosť 

 Zámerné (nepravdepodobnostné) výbery - vyberáme jednotky na základe svojho úsudku. Či sa nie-

ktorá jednotka dostane do výberu alebo nie, závisí jedine na úsudku pracovníka, ktorý zisťovanie rea-

lizuje. 

o zámerný výber typických - priemerných jednotiek 

o zámerný kvótovaný výber 

 

9. Neparametrické testy 
Nie sú viazané na parametre. Je ich možné použiť aj pri malých výberoch. Pracujeme väčšinou 

s poradiami a to je aj nevýhoda, lebo dochádza k strate informácií. Nevýhodou je aj to, že sa ťažšie 

zamieta H0. 

Pre ordinálnu škálu- ordinálna (pracujeme s preferenciami alebo poradiami)  

 Kolmogorov-Smirnov test - používa sa ak máme OŠ a 1 výberový súbor. Test porovnáva naše 

preferencie/poradie s teoretickými preferenciami/poradiami. Test je založený na relatívnych 

kumulatívnych početnostiach.  

 Mann Whitney U Test – používa sa ak máme OŠ, a ak máme 2 súbory navzájom nezávislé. 

Princípom je, že pôvodné hodnoty sa transformujú na poradia. 

 Znamienkový  a Wilcoxonov test- používa sa pri ordinálnych údajoch a ak máme 2 súbory 

navzájom závislé. 



 Kruskal-Wallisov test- neparam. test pre ordin. údaje, ak máme viac ako 2 nezávislé súbory.  

 Friedmanov test- pri ordin. údajoch, ak máme viac ako 2 závislé súbory. Neparametrická ob-

doba dvojfaktorovej analýzy rozptylu.  

Pre kardinálnu škálu – kardinálna (kvantitatívny údaj, napr. počet hodín) 

 Párový ttest – má 2 súbory navzájom závislé. Test je založený na Zi. 

 Test zhody dvoch stredných hodnôt pre nezávislé výber – 2 súbory navzájom nezávislé.  

 

10. Parametrické testy 

Sú viazané na parametre.. Ak máme veľké súbory, nie je problém, pretože pri platnosti centrálnej limitnej vety 

platí, že môžeme aj iné rozdelenia aproximovať na normálne rozdelenie. 

 
Skúmanie závislostí 

1. Prediktívne (vysvetľujúce) premenné – nezávislé 

2. Kriteriálne (vysvetľované) premenné – závislé 

 

Pri skúmaní závislostí berieme do úvahy kritéria: 

1. Počet závisle premenných 

2. Počet nezávisle premenných 

3. Použitá škála ( - nominálna škála – meranie asociácií 

   - ordinálna škála – poradová korelácia 

   - kardinálna škála – regresná a korelačná analýza) 

 

Nominálna škála - Meranie asociácií 

 ak potvrdíme asociáciu medzi znakmi A a B, má význam merať jej intenzitu  
Pri alternatívnych znakoch používame: 

a) koeficient asociácie 
b) koeficient korelácie kvalitatívnych znakov 

 Nadobúdajú hodnoty z intervalu <-1, 1>, 
 Nulová hodnota znamená nezávislosť, 
 čím je hodnota v absolútnom vyjadrení bližšia k 1, tým je závislosť silnejšia.  

 

Pri množných znakoch používame: 

a) Pearsonov koeficient - <0, 1) 
b) Čuprovov koeficient - <0, 1>. 
c) Cramerov koeficient - <0, 1>. 

 nulová hodnota znamená nezávislosť, 
 čím je hodnota  bližšia k 1, tým je závislosť medzi znakmi A a B silnejšia.  

 

Ordinálna škála – Poradová korelácia 

 posúdenie, či existuje závislosť v poradiach 
Postup: 



 každej štatistickej jednotke priradíme poradové číslo podľa veľkosti hodnoty znaku, čiže hodnoty xj 
pretransformujeme na poradia xj*, a hodnoty yj pretransformujeme na poradia yj* 

 závislosť 2 znakov: Spearmanov koeficient poradovej korelácie 
 závislosť viac ako 2 znakov: Kendallov koeficient zhody. 

 

 

Spearmanov koeficient 

 hodnoty z intervalu -1, 1, čím je hodnota v abs. vyjadrení bližšia k 1, tým je závislosti vyššia a opačne. 

 ak n>8, je možné testovať významnosť Spearmanovho koeficientu 
 H0: Sp. koeficient nie je št. významný 

 H1: Sp. koeficient je št. významný 

   

testovacia charakteristika: 

  

H0 hypotézu zamietame, ak testovacia charakteristika je ≥ tabuľková hodnota, ktorá má Studentovo rozdele-

nie t a, n-2  

 

Kendalov koeficient 

 ak posudzujeme závislosť viac ako 2 súborv  

 Kendallov koeficient: hodnoty z intervalu 0, 1, čím je hodnota bližšia k 1,                                                      
tým je zhoda v poradí vyššia, t.j. závislosť je silnejšia. 

 ak n>7, je možné testovať významnosť Kendallovho koeficientu 
 H0: Kend. koeficient nie je št. významný 

 H1: Kend. koeficient je št. významný 

testovacia charakteristika: 

H0 hypotézu zamietame, ak testovacia charakteristika je ≥ tabuľková hodnota. 

 

Kardinálna škála – regresná a korelačná analýza 

 Regresná úloha: 

 nájsť funkčný vzťah medzi x a  

 regresná funkcia: Y = A + BX + e 

 Korelačná úloha: 

 posúdiť tesnosť závislosti  
 

Keď skúmame závislosti, môžu nastať tieto situácie: 

I – závislosti sú identické : lokujúce konštanty a regresné koeficienty sa rovnajú 

II – závislosti sú paralelné: nerovnajú sa lokujúce konštanty, ale regresné koeficienty sú rovnaké 

III – závislosti sa pretínajú v spoločnom bode : lokujúce konštanty sa rovnajú, regresné koeficienty sa nerov-

najú 
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IV – nerovnajú sa lokujúce konštanty ani regresné koeficienty 

 

Chowov test 

- overuje, či priebeh dvoch alebo viacerých závislostí je identický 

H0: jedná sa o spoločnú závislosť 

H1: nastáva jedna z 3 ostatných situácií 

 

Umelé premenné (dummy variable) - ANOVA 

 predstavujú kvalitatívne vysvetľujúce premenné v reg. analýze a robia regresný model flexibilnejší. 

 vychádzame z toho, že na vysvetľovanú premennú môžu pôsobiť aj premenné ako pohlavie, vzdela-
nie ... 

 

Viacrozmerné štatistické analýzy 

Oblasť matematickej štatistiky, ktorej predmetom je popis a zovšeobecnenie vzťahov skupine premenných, 

pričom vzťahy sú analyzované simultánne 

Používame ho ak: - „n“ objektov (výrobky, zákazníci) 

   - na každom objekte sledujeme „p“ znakov 

   - medzi nimi existujú vzájomné vzťahy 

Metódy: zhluková analýza, diskriminačná analýza, faktorová analýza, analýza hlavných komponentov... 

 

Zhluková analýzy 

Skupina metód, ktorých cieľom je rozklad súboru objektov na niekoľko relatívne rovnorodých podmnožín 

(zhlukov) tak, aby objekty patriace do rovnakého zhluku si boli „čo najviac“ podobné, zatiaľ čo objekty po-

chádzajúce z rôznych zhlukov majú byť „čo najviac“ nepodobné. Pričom každý objekt je popísaný viacerými 

znakmi. 

 

Formulácia úlohy ZA 

 Je daný súbor n-objektov pričom každý objekt je charakterizovaný p znakmi 
 Množinu všetkých pozorovaní predstavuje matica X rozmeru 

ZA – neparametrická metóda – nekladie požiadavky ani na tvar, ani na typ rozdelenia. Podmienkou použitia 

tejto metódy však je, že medzi vstupnými premennými by nemala byť vysoká korelácia. Môžeme to overiť 

pomocou korelačnej matice. V prípade potvrdenia závislostí buď premennú, ktorá vysoko koreluje 

s ostatnými vylúčime z analýzy, alebo využijeme ďalšiu metódu na odstránenie multikolinearity (faktorová 

analýza) 

 

 

Zhlukovacia procedúra - hierarchické – dochádza k rozdeľovaniu alebo spájaniu objektov na každom kroku. 

Prvoradým cieľom je nájdenie dynamickej štruktúry, ktorá by ukazovala, ako sa jednotlivé objekty spájajú do 



väčších celkov alebo naopak, ako sa množina objektov rozkladá na menšie nepodobné celky. Preto sú tieto 

metódy označované aj ako dynamické metódy zhlukovania. výsledok možno zobraziť pomocou hierarchické-

ho grafu – dendrogramu. 

 aglomeratívny  
– postup, ktorý spočíva v spájaní objektov 
– v prvom kroku je každá jednotka samostatným zhlukom 
– v poslednom kroku sú všetky jednotky v jednom zhluku 
– vytvárame aglomeratívny hierarchický strom  

 

 divízny 
– opačný postup – postupné delenie celého súboru 
– v prvom kroku sú všetky jednotky v jednom zhluku 
– v poslednom kroku každá jednotka predstavuje zhluk 
– vytvárame divízny hierarchický strom 

 

Zhlukovacia procedúra - nehierarchické 

 

 paralelné – v každom iteračnom kroku dochádza k preklasifikovaniu všetkých objektov 
určené k zhlukovaniu menšieho počtu objektov 

 sekvenčné – v každom iteračnom kroku dochádza k preklasifikovaniu  len určitej časti objektov, určené 
k zhlukovaniu veľkého počtu objektov  

 

Určovanie podobnosti objektov: 1. pomocou mier podobnosti (MP) 

     2. pomocou mier vzdialenosti (MV) 

 

1. MP – čím sú si objekty podobnejšie, tým je miera závislosti medzi nimi vyššia.  

 

2. MV: 

A. Euklidovská metrika 

 Najčastejšie používaná. 
 

Xik – hodnota k-tej premennej u i-teho objektu 

Xik – hodnota k-tej premennej u j-teho objektu 

 Predpokladá nekorelovanosť premenných. 
 Je závislá na merných jednotkách – odstrániť cez štandardizáciu.  

 

Miery vzdialenosti medzi zhlukmi 

1. Metóda najbližšieho suseda (nearest neighbour, SINGLE) 

• Najstaršia metóda 
• Do jedného zhluku sa spoja tie objekty, medzi ktorými je min. vzdialenosť, resp. do jedného zhluku 

sa spoja tie zhluky, medzi ktorými je minimálna vzdialenosť medzi ich najbližšími prvkami. 
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2. Metóda najvzdialenejšieho suseda (furtrest neighbour, COMPLETE) 

• Do jedného zhluku sa spoja tie zhluky, medzi ktorými je minimálna vzdialenosť medzi ich najvzdia-
lenejšími prvkami. 

 

3. Metóda priemernej vzdialenosti (average linkage method, AVERAGE) 

• Kompromis medzi predchádzajúcimi dvomi metódami 
• Do jedného zhluku sa spoja tie zhluky, medzi ktorými je minimálna priemerná vzdialenosť. 

 

4. Centroidná metóda (centroid method, CENTROID) 

 je založená na vzdialenosti medzi centroidmi – ťažisko zhluku – vypočítané z priemeru. Dochádza 
k spájaniu tých zhlukov, pri ktorých je najmenšia vzdialenosť ich centroidov. 

5. Mediánová metóda (median method, MEDIAN)  

 Vylepšenie centroidnej metódy. 

 Tiež sa počíta ťažisko zhluku ale nie ako priemer ale počítame medián. Spája tie zhluky, medzi ktorý-
mi je najmenšia vzdialenosť ťažísk, ktoré boli určené pomocou mediánu. 

 

6. Wardova metóda (Ward method, WARD) 

 V praxi najpoužívanejšia. 

 Nevychádzame zo vzdialeností, zhluky sa formujú maximalizáciou vnútrozhlukovej homogenity. (ob-
jekty v skupine sú si najviac podobné) 

 Metóda vedie k vytvoreniu zhlukov relatívne rovnakej veľkosti. 
 

Postup zhlukovej analýzy 

1. výber mier podobností objektov a výpočet vzdialenosti medzi objektmi 

2. Výber druhu zhlukovacieho postupu 

3. Výber metód zhlukovania 

4. Určenie počtu významných zhlukov ( do koľkých zhlukov máme zoskupovať objekty) 

 Prístupy: a. Huristický prístup – počet zhlukov určujeme subjektívne 

   b. Pomocou ukazovateľov kvality zhlukovania 

   c. RSQ – koeficient determinácie, ktorý vyjadruje pomer medziskupinovej sumy 

štvorcov odchýlok celkovej sume štvorcov odchýlok. Jeho vyššie hodnoty znamenajú väčšiu medziskupinovú 

variabilitu (väčšie rozdiely medzi zhlukmi) 



   d. SPRSQ – sumiparciálny koeficient dereminácie. Vyjadruje pomer vnútroskupinovej 

variability 1- vnútroskupinová variabilita 2 k celkovej variabilite. VV1 predstavuje variabilitu novovytvoreného 

zhluku. VV2 – variabilita zhlukov, ktoré vznikli spojením do nového zhluku. Nízke hodnoty tejto charakteristi-

ky znamenajú, že boli spojené podobné zhluky. 

5. Interpretácia zhlukov (výsledkov) 

 

íklad 1 

Filmová spoločnosť chce uskutočniť prieskum na filmovej akadémii, na škole je 5 ročníkov, počet študen-
tov 

 v jednotlivých ročníkoch je uvedený v tabuľke. Je výberový súbor uskutočnený výskumníkom 
  reprezentatívny (empirické početnosti sú uvedené v tabuľke)? 

     

           Základný súbor 

         1. ročník 125 0,207 

        2. ročník 120 0,198 

        3. ročník 115 0,190 

        4. ročník 120 0,198 

        5. ročník 125 0,207 

        

 
605 

         Výskumník pripravil nasledovný rozpis výberového súboru 

     

           

 

Ei Ti Ei-Ti (Ei-Ti)^2 (Ei-Ti)^2/Ti 

     1. ročník 65 43,388 21,612 467,060 10,765 
     2.ročník 45 41,653 3,347 11,203 0,269 
     3. ročník 35 39,917 -4,917 24,180 0,606 
     4. ročník 30 41,653 -11,653 135,790 3,260 
     5. ročník 35 43,388 -8,388 70,366 1,622 
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16,521 
     Je výberový súbor reprezentatívny na alfa = 0.05? 

      

           TCH 16,521 
        KH 9,487729 
         

           

           

           

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

           

           

           

           



           Chí kvadrant dobrej zhody, nominálne údaje a jeden výberový súbor,  
    Chí kvadrant je väčší ako tabuľkový a preto H0 zamietame, je reprezentatíny 
    H0: hovorí že nie je reprezentatívny 

       H1: je reprezentatívny 
         

Príklad 2 

Vyhodnoťte vplyv filmu o Coca-cole na predaj tohto nápojde pred a po jeho uvedený do kín. 
K dispozícii máme záznamy o nákupe Coca-coly pred a po premiére filmu. Mal film vplyv na 

predaj Coca-coly?     
  

             Nákup po premiére 

   

 

    
Nákup pred premié-

rou 
Coca-cola Iný 

   

 

 
 

    Coca-cola 250 120 
 

a b 
     Iný 100 50 

 
c d 

     

           

     

 

 
TCH 1,64 

 
 

  KH 3,84 
         

  
         

 
nemal vplyv 

         

           

           McNemarov test, nominálne údaje, dve závislé súbory  
     H0: film nemal vplyv na predaj coca coly 

       H1: film mal vplyv na predaj coca coly.. 
       chí kvadrant vypočítaný je menší chí kvadrant tabuľkový takže H0 príjmame a film nemal vplyv na predaj coca coly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pr3, 

Filmovú spoločnosť zaujíma aké faktory vplývajú na tržby ich filmov. Analyzovali dva faktory: 
výrobné náklady a spôsob projekcie. 

Spôsob projekcie predstavuje: A - klasický verzia, B - digitálna verzica, C - 3D verzia 

Určte:             

a) koeficienty korelácie a determinácie       

b) napíšte regresnú rovnicu         

c) aké by boli tržby pri nákladoch 55 a 3D projekcii?     

       
Film Tržby Výrobné náklady Projekcia 

   1 500 45 c 
   2 425 45 c 
   3 420 35 b 
   4 410 30 b 
   5 380 25 a 
   6 320 20 a 
   7 280 20 a 
   8 600 50 c 
   9 550 50 c 
   10 450 45 c 
   11 400 35 b 
   12 430 30 b 
   13 390 30 b 
   14 350 28 a 
   15 290 25 a 
   VÝSLEDEK 

     

      Regresní statistika 
    Násobné R 0,91023 
    Hodnota spolehlivosti R 0,828518 
    Nastavená hodnota spolehlivosti 

R 0,781751 
    Chyba stř. hodnoty 41,48368 
    Pozorování 15 
     

ANOVA 
     

  Rozdíl SS MS F 
Významnost 

F 

Regrese 3 91460,15 30486,72 17,71560836 0,000160208 

Rezidua 11 18929,85 1720,896 
  Celkem 14 110390       

 



  Koeficienty 
Chyba stř. 
hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% Dolní 95.0% Horní 95.0% 

Hranice 74,54212 222,2606 0,335382 0,74364637 -414,6502572 563,7345063 -414,65 563,7345 

Soubor X 1 9,322344 3,969776 2,34833 0,038600853 0,584927014 18,05976163 0,584927 18,05976 

Soubor X 2 37,14286 96,52679 0,384793 0,70772632 -175,3111774 249,5968916 -175,311 249,5969 

Soubor X 3 -7,69231 42,4302 -0,18129 0,859434739 -101,0805445 85,69592909 -101,081 85,69593 

 

a viď žlte 
       b y=74.54 + 9.32VN + 37.14 U1 - 7.69 U2 

    c 579,5788 
       

         

         Umelé premenné  
       A. koeficient korelácie násobené R 0,91023 je vysoko významný (vysoká závislosť medzi faktormi a tržbami 

Koeficient determinácie - Hodnota spoľahlivosti je 0,828518 čiže 82% variability je vysvetlená regresným modelom 

         B. regresná rovnica  y=74.54 + 9.32VN + 37.14 U1 - 7.69 U2 
   

         C. Tržby pri nákladoch 55 a 3D projekcii by boli 579, 5788 
    

         projekcia 
   

Film Tržby Výrobné náklady U1 U2 

c 0 1 
 

1 500 45 0 1 

b 1 0 
 

2 425 45 0 1 

a 1 1 
 

3 420 35 1 0 

    
4 410 30 1 0 

    
5 380 25 1 1 

    
6 320 20 1 1 

    
7 280 20 1 1 

    
8 600 50 0 1 

    
9 550 50 0 1 

    
10 450 45 0 1 

    
11 400 35 1 0 

    
12 430 30 1 0 

    
13 390 30 1 0 

    
14 350 28 1 1 

    
15 290 25 1 1 

 

 

 

 

TEST 2 A 
1. Aké sú podmienky použitia diskriminačnej analýzy? 
-  viacrozmerné normálne rozdelenie – ak dáta nepochádzajú z viacrozmerného rozdelenia, testy významnosti 
nie sú platné a rovnako sú postihnuté aj výsledky klasifikácie. 
-  presne definované skupiny štatistických jednotiek  – skupiny môžu byť definované viacerými spôsobmi:  a) 
objektívnymi okolnosťami, b) expertným posúdením, c) štatistickými metódami 
-  významnosť zvolených diskriminačných premenných 

  



2. Vysvetlite podstatu metódy najbližšieho suseda? 
Vychádzame z matice euklidovských vzdialeností. Do jedného zhluku sa spoja tie objekty, medzi ktorými je 
min. vzdialenosť, resp. do  jedného zhluku sa spoja tie zhluky, medzi ktorými je minimálna vzdialenosť medzi 
ich najbližšími prvkami. Nevýhodou je zreťazovanie. 
  

3.  Poradová korelácia? 
Ordinálna škála – posudzujeme, či existuje závislosť  v poradiach medzi jednotlivými štat. znakmi. 
Spearmanov koeficient  (existuje závislosť dvoch súborov)  

 hodnoty z intervalu -1, 1,  

 čím je hodnota v abs. vyjadrení bližšia k 1, tým je závislosti vyššia, 

 ak n>8, je možné testovať významnosť Spearmanovho koeficientu. 
 
H0: Sp. koeficient nie je št. významný 
H1: Sp. koeficient je št. významný 
 
 
Testovacia charakteristika: 
 
 
Tabuľková hodnota: t(alfa, n-2) 
 
Kendalov koeficient (ak posudzujeme závislosť viac ako 2 súborv) 

 hodnoty z intervalu 0, 1,  

 čím je hodnota bližšia k 1, tým je závislosť silnejšia, 

 ak n>7, je možné testovať významnosť Kendallovho koeficientu 
 
H0: Kend. koeficient nie je št. významný 
H1: Kend. koeficient je št. významný 
 

Testovacia charakteristika: 
Tab. hodnota: z chí kvadrat rozdelenia s n-1 stupňami voľnosti 

 

Pr1 

Vypočítajte Spearmanov poradový koeficient, všeobecen ho interpretujte a zistite jeho významnosť. 

       Por. č. X Y 
    1 19 6 
    2 0 0 
    3 1 2 
    4 11 3 
    5 5 5 
    6 24 8 
    

       Por. č. X Rx Y Ry Dj Dj na druhu 

1 19 5 6 5 0 0 

2 0 1 0 1 0 0 

3 1 2 2 2 0 0 

4 11 4 3 3 1 1 

2

1 2
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 je významný 

   Rs 0,943 
 TCH 5,659453 
 KH 2,776 
  

 
 

 

Rs 
 čitatel 12 

menovatel 210 

spolu 0,057143 

  
 

TCH 
 čitatel 0,943 

menovatel 0,166599 

spolu 5,659453 

  
 

1. Rs 0,943 spearmanov koeficient je vysoký čo znamná, že existuje vysoká závislosť 
  H0: spearmanov koeficient nie je štatisticky významný 

    H1: spearmanov koeficient je štatistický významný  
     T vypočítané je väčšie ako T tabuľkové z čoho vyplýva, že H0 zamietame, spearmanov koeficient je významný 

 

  

   

 

       
 

Pr2 

Filmová spoločnosť chce zistiť, či existuje vzťah medzi pohlavím a fimovým žánrom. Bol usku-
točnený prieskum v troch veľkých kinách. Vašou úlohou je zistiť, či existuje štatisticky významná 
závislosť medzi pohlavím a filmovým žánrom na hladine významnosti alfa = 0,05. 

       Ei pohlavie 
    žáner muž žena 
    akčný 550 545 
    horor 650 615 
    triler 440 415 
    komédia 300 365 
     

       

 

 

 

  
1095 

  
1265 

  
855 

  
665 

1940 1940 3880 



Ti 
   

 
547,5 547,5 1095 

 
632,5 632,5 1265 

 
427,5 427,5 855 

 
332,5 332,5 665 

 
1940 1940 3880 

 

0,01142 0,01142 0,02283 

0,48419 0,48419 0,96838 

0,3655 0,3655 0,73099 

3,17669 3,17669 6,35338 

  
8,07559 

 

TCH 8,07559 
  KH 7,81473 
  

  
existuje závislosť 

Chí kvadrant test pre nezávislé súbory - nominálne údaje  

H0: neexistuje štatisticky významná závislosť 

H1: existuje štatisticky významná závislosť 

    Chí kvadrant vypočítaný je väčšie ako chí kvadrant tabuľkový čo znamená, že H0 zamietame 
čiže existuje štatistický významná závislosť 

 

Pr3 

Filmovú spočločnosť zaujíma aké faktory vplývajú na tržby ich filmov. Analyzovali dva 
faktory: výrobné náklady a spôsob projekcie. 

Spôsob projekcie predstavuje: A - klasický verzia, B - 3D verzia   

Určte:             

a) koeficenty korelácie a determinácie       

b) napíšte regresnú rovnicu         

c) aké by boli tržby pri nákladoch 40 a bez 3D projekcie?     

       
Film Tržby 

Výrobné nákla-
dy 

Projekcia 

   1 425 45 a 
   2 420 35 a 
   3 410 30 b 
   4 380 25 b 
   5 320 20 b 
   6 290 25 b 
   7 550 50 a 
   8 600 50 a 
   9 500 45 a 
   10 450 45 a 
   11 400 35 a 
   



12 430 30 b 
   13 390 30 b 
   14 350 28 b 
    

VÝSLEDEK 
 

  Regresní statistika 

Násobné R 0,899407 

Hodnota spolehlivosti R 0,808932 
Nastavená hodnota spolehlivosti 
R 0,774192 

Chyba stř. hodnoty 39,85288 

Pozorování 14 

 

ANOVA 
        

  Rozdíl SS MS F Významnost F 
   

Regrese 2 73966,73 36983,36 23,2855754 0,0001113 
   

Rezidua 11 17470,77 1588,252 
     

Celkem 13 91437,5       
   

         
  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% Dolní 95.0% Horní 95.0% 

Hranice 48,93876 98,14656 0,498629 0,62786076 -167,0804 264,9579 -167,08 264,9579 

Výrobné náklady 9,844029 2,225857 4,422579 0,00102413 4,9449497 14,74311 4,94495 14,74311 

U 53,82162 42,87068 1,255441 0,23533256 -40,53611 148,1794 -40,5361 148,1794 

 

a viď žlte 
  b y=48.9386 + 9.844VN + 53.82 U 

c 442,6999 
   

Umelé premenné  
   

     A. koeficient korelácie násobené R je 0,899407 je vysoko významný (vysoká závislosť medzi faktormi a 
tržbami) 

koeficient determinácie Rsquare 0,808932 - 80% variability je vysvetlená regresným modelom  

     B. regresná rovnica  y=48.9386 + 9.844VN + 53.82 U 

     C. Tržby pri nákladoch 40 a bez 3D projekcie by boli 442, 6999  
 

projekcia 

   

Film Tržby 
Výrobné 
náklady 

U 

a 0 
  

1 425 45 0 

b 1 
  

2 420 35 0 

    
3 410 30 1 



    
4 380 25 1 

    
5 320 20 1 

    
6 290 25 1 

    
7 550 50 0 

    
8 600 50 0 

    
9 500 45 0 

    
10 450 45 0 

    
11 400 35 0 

    
12 430 30 1 

    
13 390 30 1 

    
14 350 28 1 

 

 

 

 

 

1. Spearmanov koeficient 

Spearmanov koeficient  (existuje závislosť dvoch súborov)  

 hodnoty z intervalu -1, 1,  

 čím je hodnota v abs. vyjadrení bližšia k 1, tým je závislosti vyššia, 

 ak n>8, je možné testovať významnosť Spearmanovho koeficientu. 
 
H0: Sp. koeficient nie je št. významný 
H1: Sp. koeficient je št. významný 
 
 
Testovacia charakteristika: 
 
 
Tabuľková hodnota: t(alfa, n-2) 
 

2. Umelé premenné. 

Označujú sa ako Dummy variable (D) alebo binárne premenné. Nadobúdajú hodnotu 0 a 1, preto ich počet 

závisí od počtu kategórií. na vysvetľovanú premennú môžu pôsobiť aj premenné ako pohlavie, vzdelanie. 

Robia regresný model flexibilnejším. Ak ako nezávislé premenné vystupujú len kvalitatívne premenné – hovo-

ríme o analýze rozptylu 

3. Čo je dendrogram a na čo slúži? 

Je grafickým zobrazením zhlukovej analýzy. Slúži na interpretáciu zhlukov. Na horizontálnej osi sú zobrazené 

vzdialenosti medzi objektami a na vertikálnej osi sú objekty. Čím dlhšie sú v stromovom grafe horizontálne 

úsečky, tým väčšie sú rozdiely medzi objektami. 
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Kardinálna škála – parametrické testy – normálne rozdelenie (čísla) 

1. test zhody strednej hodnoty so známou konštantou ( pijú 4 plechovky) 

2. test zhody dvoch stredných hodnôt so známou konštantou (50% pijú kolu pýtali sa 60 ľudí) 

3. test zhody dvoch podielov (kto pije viac koly chalani, alebo baby) 

4. anova (2 a viac výberových súborov 

 

Ordinálna škála – neparametrické testy –nevyžaduje normálne rozdelenie (poradie) 

1. 1 VS - Kolmogorov-Smirnovov test (porovnávanie našich preferencii s teóriou – dôležitosť 

ceny pri výbere nápoja) 

2. 2 VS N - Mann-Whitney U test (dve skupiny študentov porovnávali návzájom 4 rovnaké li-

monády a jednu mali každý inú) 

3. Znamienkový test (čisto len o znamienkach + , - ) 

4. 2 VS Z - Wilcoxonov test (zmeny v objeme predaja pred zavedením reklamy a po) 

5. 2 a viac VS N - Kruskal-Wallisov test (vstrebávanie krému do pokožky) 

6. 2 a viac VS Z – Friedmanov test (hodnotenie 4 druhov tovarov) 


