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Zoznam tém: 

1. Časť 1: Chí-kvadrát test  
2. Časť 2: ANOVA param. aj neparam.  
3. Časť 3: Korelácia a regresia  
4. Časť 4: Analýza časových radov  

 
 

Časť 1 – Chí-kvadrát test 
 
Príklad 1 

Máme vzorku 250 náhodne vybraných používateľov mobilných telefónov v Kalifornii (štát v USA). Pre potreby 
výskumu sa štát Kalifornia rozdelil na 3 oblasti: severná Kalifornia (North); Južná Kalifornia (South) a inde (Out). 
Podiel (P) užívateľov mobilných telefónov z jednotlivých oblastí vo vzorke bol nasledovný: 
P(sever) = 0,24,  P(juh) = 0,45 a  P(inde) = 0,31. 

Úloha: Existujú nejaké dôkazy naznačujúce rôzne využívanie mobilných telefónov v týchto troch oblastiach 
štátu Kalifornia? Použite Chí-kvadrát test na hladine významnosti α = 5%. 

 
 
Príklad 2 

Máme vzorku 200 náhodne vybraných pacientov s rakovinou. Zisťovali sme u nich, či ich diagnóza je rakovina 
mozgu alebo iná a či vlastnili mobilný telefón pred zistením ich diagnózy alebo nie. Výsledky sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke: 

  Rakovina mozgu  

  áno  nie  Spolu  

Používanie mobilu 

áno 18  80  98  

nie 7  95  102  

Spolu  25  175  200  

 
Úlohy:  

1. Existuje súvislosť medzi rakovinou mozgu a používaním mobilných telefónov? Použite Chí-kvadrát test 
na hladine významnosti α = 5% a α = 1%. 

2. Posúďte silu tejto závislosti vhodnými mierami závislosti (Pozn. Vypočítajte a interpretujte 2 miery). 
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Časť 2 - ANOVA 
 
 

Príklad 1 

Sledujeme priemernú spotrebu elektrickej energie v dvoch bratislavských obvodoch prepočítanú na osobu 
a deň (v kW hodinách). Výsledky sú zaznamenané v tabuľke: 
 

1. obvod 1,2 1,2 1,5 1,2 1,5 1,7 

2. obvod 1,4 1,5 1,8 1,6 2,1 2,5 

 
Úlohy: 

1. Porovnajte spotrebu v 1. a 2. obvode:  

 Vypočítajte 95%-né intervaly spoľahlivosti pre priemernú spotrebu v obvodoch zvlášť. 

 Vypočítajte 95%-né intervaly spoľahlivosti pre štandardnú odchýlku priemernej spotreby v obvodoch 
zvlášť. 

 Otestujte variabilitu spotreby (=0,05) a zistite či je významne rozdielna v týchto BA obvodoch. 

 Otestujte priemernú spotrebu a zistite či je významne rozdielna v týchto BA obvodoch. 

 Výsledky porovnajte a interpretujte! 

2. Na hladine významnosti =0,05 otestujte hypotézu o rovnosti spotreby pre tieto 2 BA obvody. Použite 
parametrickú ANOVA metódu: 

 Zostavte ANOVA tabuľku. 

 Vypočítajte F štatistiku. 

 Vypočítajte koeficient determinácie R2. 

 Výsledky interpretujte! 
Poznámka: Príklady na parametrickú ANOVA metódu počítajte za predpokladu rovnosti rozptylov (aj keď tento 
predpoklad nemusí byť splnený). 

 

Príklad 2 

Zisťovali sme, či trvanlivosť potravinárskeho výrobku závisí od druhu konzervačného činidla. Výsledky sú 
uvedené v tabuľke: 

konzervačné činidlo trvanlivosť v dňoch 

A 12 14 10 17 21 

B 8 9 7   

C 10 12 11 12  

D 7 7 8 9  

 
Úlohy: 

1. Na hladine významnosti =0,01 otestujte hypotézu o závislosti trvanlivosti výrobku na druhu 
konzervačného činidla. Použite parametrickú ANOVA metódu: 

 Zostavte ANOVA tabuľku. 

 Vypočítajte F štatistiku. 

 Vypočítajte koeficient determinácie R2. 

 Výsledky interpretujte! 
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Poznámka: Príklady na parametrickú ANOVA metódu počítajte za predpokladu rovnosti rozptylov (aj 
keď tento predpoklad nemusí byť splnený). 

2. Na hladine významnosti =0,01 otestujte hypotézu o závislosti trvanlivosti výrobku na druhu 
konzervačného činidla. Použite neparametrickú ANOVA metódu: 

 Vypočítajte súčet a priemer poradí hodnôt pre jednotlivé konzervačné činidlá. 

 Vypočítajte Kruskal-Wallisovu testovaciu štatistiku. 

 Výsledky interpretujte! 
 
 

Príklad 3 

Porovnajte úspešnosť absolventov gymnázií, SPŠ a odborných učilíšť s maturitou (OU) na prijímacích skúškach 
z matematiky. Dosiahnuté výsledky za 15 náhodne vybraných študentov sú: 
 

Gymnázium SPŠ OU 

55 54 47 

54 50 53 

58 51 49 

61 51 50 

52 49 46 

 
Úlohy: 

1. Na hladine významnosti =0,02 otestujte hypotézu o závislosti úspešnosti študentov na skúškach 
z matematiky od typu školy. Použite parametrickú ANOVA metódu: 

 Zostavte ANOVA tabuľku. 

 Vypočítajte F štatistiku. 

 Vypočítajte koeficient determinácie R2. 

 Výsledky interpretujte! 
Poznámka: Príklady na parametrickú ANOVA metódu počítajte za predpokladu rovnosti rozptylov (aj 
keď tento predpoklad nemusí byť splnený). 

2. Na hladine významnosti =0,02 otestujte hypotézu o závislosti úspešnosti študentov na skúškach 
z matematiky od typu školy. Použite neparametrickú ANOVA metódu: 

 Vypočítajte súčet a priemer poradí hodnôt pre jednotlivé konzervačné činidlá. 

 Vypočítajte Kruskal-Wallisovu testovaciu štatistiku. 

 Výsledky interpretujte! 
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Časť 3 – Korelácia a regresia 
 

Príklad 1 

Poznáte nasledovné údaje o spotrebe alkoholu (l/osoba) vo vybraných krajinách (X) a úmrtnosti na cirhózu 
pečene a alkoholizmus (počet zomrelých na 100 tis. obyvateľov v krajine) (Y) v určitom roku. 

Krajina xi yi        

Fínsko 3.9 3.6        

Nórsko 4.2 4.3        

Írsko 5.6 3.4        

Holandsko 5.7 3.7        

Švédsko 6.0 7.2        

Anglicko 7.2 3.0        

Belgicko 10.8 12.3        

Rakúsko 10.9 7.0        

SRN 12.3 23.7        

Taliansko 15.7 23.6        

Francúzsko 24.7 46.1        

Spolu          

Priemer          

 
Úlohy: 

1. Zistite, či je významná závislosť medzi týmito dvoma premennými:  

 Vypočítajte Pearsonov koeficient korelácie. 

 Vypočítajte Spearmanov koeficient korelácie. 

 Nakreslite graf závislosti. 

 Výsledky porovnajte a interpretujte! 

2. Modelujte túto závisť pomocou jednoduchej lineárnej funkcie: 

 Vypočítajte bodový odhad priamky, nakreslite jej graf (do grafu z úlohy 1) a parametre interpretujte. 

 Zostavte ANOVA-tabuľku, vypočítajte F-štatistiku a otestujte (=0,05), či je model ako celok 
významný. 

 Vypočítajte t-štatistiky a otestujte (=0,05), či jednotlivé parametre modelu sú významné. 

 Posúďte kvalitu modelu, čiže vypočítajte koeficient determinácie R2 a upravený koeficient 
determinácie R2

adj=1 – (n-1)/(n-(k+1))*(1- R2), kde k = počet parametrov modelu. 

 Zostrojte graf rezíduí. 

 Výsledky interpretujte! 

3. Vypočítaný model použite na odhad (predikciu) úmrtnosti na cirhózu pečene a alkoholizmus. 

 Vypočítajte bodový odhad úmrtnosti za predpokladu spotreby alkoholu 10 l na osobu v krajine.  

 Vypočítajte 95%-ný interval spoľahlivosti pre priemernú úmrtnosť na cirhózu pečene a alkoholizmus 
v krajinách, keby tam bola spotreba alkoholu 10 l na osobu. 

 Vypočítajte intervalový odhad úmrtnosti na cirhózu pečene a alkoholizmus na Slovensku, keby bola 
u nás spotreba alkoholu 10 l na osobu v krajine. 

 Výsledky interpretujte!  
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Časť 4 – Analýza časových radov 
 

Úvodná poznámka: Úlohu treba vypracovať pomocou MS Excel. Výpočtové tabuľky z Excelu treba dať do 
dokumentu vo Worde a dopracovať interpretácie. 

Príklad 1 

V tabuľke sú údaje o celkovom počte vysokých škôl na Slovensku v rokoch 2000 až 2013: 

Rok 
Počet 
škôl  

      

2000 23        

2001 23        

2002 23        

2003 25        

2004 27        

2005 28        

2006 31        

2007 31        

2008 32        

2009 32        

2010 32        

2011 35        

2012 35        

2013 36        

Spolu         

Priemer         

 

Úlohy: 
1. Popíšte tento časový rad jednoduchými charakteristikami:  

 Vypočítajte bázické indexy a ako základ použite údaj z roku 1989, kedy sme mali len 13 vys. škôl. 

 Vypočítajte reťazové indexy za obdobie 2000-2013. 

 Vypočítajte ročné koeficienty rastu a prírastku za obdobie 2000-2013. 

 Vypočítajte priemerný ročný koeficient rastu za roky 2000-2013 a za roky 1989-2013. 

 Výsledky interpretujte! 

2. Odhadnite trend tohto časového radu rôznymi metódami: 

 pomocou konštanty, 

 pomocou lineárnej funkcie, 

 pomocou kĺzavých súčtov 3-prvkových, 

 pomocou jednoduchého exponenciálneho vyrovnávania (použite alfa=0,3). 

 Výsledky interpretujte! 

3. Urobte bodový odhad počtu vysokých škôl v roku 2015 pomocou rôznych trendových funkcií, ktoré 
ste odhadli v úlohe 2. 
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Príklad 2 

V tabuľke sú uvedené kvartálne údaje o výrobe mrazených mliečnych výrobkov v mliekarenskej firme (v tis. 
EUR v porovnateľných cenách) v rokoch 2011 až 2014. Firmu zaujíma ako kolíše jej produkcia mrazených 
výrobkov v jednotlivých kvartáloch a zároveň od Vás očakáva prognózu na ďalší rok 2015. 
 

Rok Kvartál Produkcia 
    (mil. Sk) 

  1 35 

2011 2 46 

  3 71 

  4 44 

  1 39 

2012 2 76 

  3 84 

  4 50 

  1 34 

2013 2 61 

  3 94 

  4 33 

  1 54 

2014 2 70 

  3 102 

  4 48 

  1   

2015 2   

  3   

  4   

 
Úlohy: 

1. Odhadnite lineárny trend pre pôvodné údaje. 

2. Použite metódu kĺzavých priemerov (4 prvky)  na odhad sezónnej zložky. 

 Použite multiplikatívny model a vypočítajte sezónne indexy. 

 Použite additívny model a vypočítajte sezónne zložky. 

3. Časový rad očistite od sezónnych výkyvov: 

 za použitia multiplikatívneho modelu. 

 za použitia aditívneho modelu. 

4. Pre očistený časový rad od sezónnej zložky (z úlohy 3) odhadnite lineárny trend: 

 pre očistený rad pomocou multiplikatívneho modelu. 

 pre očistený rad pomocou aditívneho modelu. 

5. Vypočítajte prognózu pre jednotlivé kvartály roku 2015: 

 Použite multiplikatívny model. 

 Použite additívny model. 

6. Použite regresnú metódu na výpočet sezónnej zložky a urobte predpoveď na rok 2015. 

 
Výsledky porovnajte a interpretujte! 

 
 


