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PREDHOVOR 
 
 
"Chemometria je chemická disciplína využívajúca matematické prostriedky s 

cieľom získať maximum relevantných informácií z chemických meraní." 
 (B. Kowalski) 
 
 

Chemometria aplikuje matematickú štatistiku na riešenie rôznych 
problémov v chemických vedách, a to najmä v analytickej chémii. Aplikácia 
výpočtovej techniky v súčasnej analytickej chémii a v príbuzných 
disciplínach je podmienkou efektívneho využívania analytickej 
inštrumentácie v rutinnej laboratórnej praxi, keďže zasahuje prakticky do 
každej fázy získania výsledku merania - od odberu vzorky cez plánovité 
uskutočnenie experimentu, jeho riadenie, zber dát, ich transformáciu a 
napokon efektívne zhodnotenie získaných výstupov. Prvoradou prioritou je 
získať chemickú výpoveď o skúmaných objektoch, ktorú treba nakoniec 
transformovať na výpoveď, ktorá zaujíma finálneho užívateľa výsledku 
a ktorá sa často nachádza až za hranicami chémie. Algoritmizácia procesu 
získania výsledku sa deje vo vzájomnej súčinnosti využívania vhodných 
techník inštrumentálneho merania, chemického charakterizovania 
poznávaných objektov, ako aj matematicko-štatistických metód a 
informatiky. 

Prvé pokusy o štatistický prístup sa objavili v už 18. storočí. Na začiatku 
19. storočia Carl Friedrich Gauss a Adrien-Marie Legendre vynašli metódu 
najmenších štvorcov. Na konci tohto storočia a na začiatku 20. storočia sa 
matematické metódy štatistiky začali rýchlo rozvíjať v súvislosti s 
biologickým výskumom. Francis Galton v rámci svojich štúdií dedičnosti 
zaviedol pojem korelácia a objavil regresiu k priemeru, z ktorej potom 
neskôr vznikol názov regresná analýza. Charles Sanders Peirce položil 
základy teórie testovania hypotéz. Testovanie hypotéz na prelome 19. a 20. 
storočia rozvíjali i Karl Pearson a William Sealy Gosset, známy pod 
pseudonymom Student. Priekopníkom bol v prvej polovici 20. storočia 
britský biológ Ronald Fisher, ktorý objavil alebo zdokonalil množstvo 
kľúčových metód, ako napr. analýzu rozptylu či diskriminačnú analýzu. Od 
tej doby sa štatistické metódy búrlivo rozvíjajú a široko používajú pri 
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získavaní a interpretácii dát. S rozvojom výpočtovej techniky v polovici 20. 
storočia sa značne zjednodušila náročnosť štatistických výpočtov. Spolu 
s rozvojom výpočtovej techniky došlo aj k rozvoju rôznych štatistických 
softvérov, ktoré svojou širokou dostupnosťou umožňujú užívateľom 
spracovávať výsledky vlastnej vedeckej práce v tomto odbore
 

. 

 Autorka 
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1 
CHYBY INŠTRUMENTÁLNYCH MERANÍ 
 
 

Meranie patrí medzi základné spôsoby získavania kvantitatívnych 
informácií o stave sledovanej veličiny. Meranie je iba odhadovanie pravej 
hodnoty veličiny. Vo fyzikálnom svete jednoducho neexistuje exaktnosť. 
Hodnotu meranej veličiny získanej pri meraní nie je možné určiť s 
absolútnou presnosťou. Vo všeobecnosti sa pri vykonávaní merania prejavia 
nedokonalosti, ktoré spôsobujú chybu vo výsledku merania. Je to dôsledok 
nedokonalosti meradiel a ľudí, ktorí s nimi pracujú, rôznych javov 
vplývajúcich na proces, a takisto aj dôsledok toho, že sa úplne nedá 
predpovedať správanie ľudí, prístrojov a okolitého prostredia. Vplyvom 
obmedzenej presnosti meracích prístrojov a premenlivosti podmienok 
merania sa ani na homogénnom materiáli, kde je skutočná hodnota 
meranej veličiny konštantná, nezískajú identické výsledky. Nameraná 
hodnota je buď menšia alebo je väčšia ako skutočná hodnota
 

. 

1.1 KLASIFIKÁCIA CHÝB MERANIA 
 
Výsledkom každého merania je náhodná veličina, ktorá obsahuje okrem 

informácie aj šum (chybu merania). Veľkosť chýb merania je kritériom 
kvality procesu merania alebo meracieho prístroja. Teória merania sa 
zaoberá analýzou chýb merania a prístrojov. 

Korigovaný výsledok merania nepredstavuje hodnotu meranej veličiny. 
Tá je ovplyvnená chybami v dôsledku nedokonalého merania realizovanej 
veličiny, náhodných zmien pozorovania (náhodné javy), nedokonalého 
určenia korekcií systematických vplyvov a neúplných informácií o 
konkrétnom fyzikálnom jave (systematické vplyvy). 

 

1.1.1 Rozdelenie chýb podľa vzniku 
 
Chyby merania môžu byť spôsobené množstvom rôznych faktorov a je 

možné ich rozdeliť do dvoch väčších skupín, a to podľa miesta vzniku 
a podľa príčin vzniku chýb. 
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 Rozdelenie chýb podľa miesta ich vzniku 
Podľa miesta vzniku chýb v meracom reťazci sú známe štyri základné 
skupiny chýb, ktoré sú známe ako: 

1. Inštrumentálne chyby, ktoré sú spôsobené konštrukciou meracieho 
prístroja a určujú jeho kvalitu. Pri mnohých prístrojoch sú známe a 
garantované výrobcom. 

2. Metodické chyby, ktoré súvisia s aplikovanou metodikou stanovenia 
výsledkov merania, ako napr. odčítanie dát, eliminácia vonkajších vplyvov, 
organizácia merania, a pod. 

3. Teoretické chyby súvisiace s použitým postupom merania. Jedná sa 
najmä o princípy merania, fyzikálne modely merania, parametre, konštanty, 
a pod. 

4. Chyby spracovania dát, kde patria chyby numerických metód a chyby 
spôsobené použitím nevhodných metód štatistického spracovania dát. 

  
 Rozdelenie chýb podľa príčin ich vzniku 

Podľa príčin vzniku sa chyby delia do troch hlavných kategórií, a to: 
1. Náhodné chyby, ktoré sú spôsobené neriadenými a neznámymi 

náhodnými ovplyvňujúcimi veličinami. 
2. Systematické chyby, ktoré sú dôsledkom známej ovplyvňujúcej 

veličiny na výsledok merania. 
3. Hrubé chyby, ktoré sú zapríčinené závažným porušením pracovného 

postupu. 
 

1.1.1.1 Náhodná chyba 
 

Náhodná chyba prednostne vzniká v dôsledku nepredvídateľných alebo 
náhodných dočasných a miestnych variácií ovplyvňujúcich veličín. Vplyvy 
týchto variácií, ktoré sa nazývajú náhodnými vplyvmi, vytvárajú variácie v 
opakovaných pozorovaniach meranej veličiny. Hoci sa vplyv náhodnej chyby 
na výsledok merania nedá kompenzovať, zvyčajne sa dá znížiť zvýšením 
počtu pozorovaní. 

Náhodné chyby kolíšu náhodne okolo skutočnej hodnoty pri opakovaní 
merania, majú nepravidelný charakter a nevykazujú žiadny trend (obr. 1.1). 
Tieto chyby nie je možné predvídať, majú rôznu veľkosť (väčšinou sú malé) 
a rôznu hodnotu znamienka.  
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Presná príčina náhodných chýb nie je nikdy známa. Medzi hlavný zdroj 
náhodných chýb patria nepresnosti konštrukcií prístrojov, nedokonalosti 
odčítania meraného signálu alebo sú dôsledkom štatistickej povahy 
prírodných javov. Náhodné chyby sa dajú charakterizovať štatistickými 
pojmami, ako napr. smerodajnou odchýlkou alebo určitým typom 
pravdepodobnostného rozdelenia. Stredná hodnota sa často považuje za 
základ vyhodnotenia systematickej chyby. 

 

 
Obr. 1.1 Rozloženie náhodnej chyby (𝜇0 je skutočná hodnota). 

 
 

1.1.1.2 Systematická chyba 
 
Systematické chyby pôsobia na výsledok merania predvídateľným 

spôsobom. Majú jednostranný vplyv na výsledok merania tak, že ho 
sústavne zvyšujú alebo znižujú o konštantnú hodnotu (obr. 1.2). Často sa 
odhalia až pri porovnaní s výsledkami získanými pomocou iného prístroja.  

Príčin vzniku systematických chýb je niekoľko, medzi najčastejšie zdroje 
sa zaraďujú napr. nedostatočná, resp. nesprávna korekcia slepého pokusu, 
nekvantitatívny priebeh chemickej reakcie, uplatnenie rušivých chemických 
reakcií, vplyv matricového efektu, resp. vplyv rušivých fyzikálnych procesov, 
a pod. Napríklad pozitívna chyba sa môže vyskytnúť pri navažovaní 
hygroskopickej látky, negatívna chyba sa môže prejaviť pri zrážacej reakcii, 
ktorou vznikne čiastočne rozpustná zrazenina.  

Aby nedošlo k takémuto vzniku systematickej chyby, je potrebné 
vykonať pred analýzou starostlivú kalibráciu prístrojov, správne korigovať 
slepý pokus, štandardizovať reagenty, kontrolovať fyzikálne procesy 
a chemizmus v reakčnom systéme, resp. použiť lepšiu analytickú metódu. 
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Obr. 1.2 Rozloženie systematickej chyby (𝜇0 predstavuje 

skutočnú hodnotu). 
 
 
Systematické chyby sa delia na absolútne (konštantné), ktoré sú 

nezávislé od hodnoty meranej veličiny (chyba nastavenia nulovej hodnoty), 
alebo proporcionálne (multiplikatívne), ktoré od veľkosti meranej veličiny 
závisia (chyba citlivosti). 

Základné rozdiely medzi náhodnou a systematickou chybou sú 
sumarizované v tabuľke 1.1.  
 
 
Tab. 1.1 Porovnanie náhodnej a systematickej chyby. 

Náhodné chyby Systematické chyby 
• Hodnoty opakovaných 

meraní sú rozložené okolo 
strednej hodnoty 

• Skresľujú celkovú hodnotu 
výsledku. I keď je náhodná 
chyba veľmi malá, výsledok 
merania je vychýlený od 
skutočnej hodnoty 

• Možno ich odhadnúť 
pomocou veľkého počtu 
opakovaných meraní 

• Nedajú sa zistiť jednoducho 
iba pomocou opakovaných 
meraní  

• Majú obojstranný vplyv na 
výsledok 

• Majú jednostranný vplyv na 
výsledok 

• Nie je možné ich úplne 
eliminovať. Môžu byť 
minimalizované použitím 
dobrej techniky 

• Možno ich upraviť pomocou 
použitia štandardných 
materiálov a metód 

• Spôsobené prístrojmi a aj 
ľudským faktorom 

• Spôsobené prístrojmi a aj 
ľudským faktorom 



 13 CHYBY INŠTRUMENTÁLNYCH MERANÍ 

1.1.1.3 Hrubá chyba 
 
Hrubé chyby sú označované aj ako odľahlé hodnoty. Hrubá chyba je 

hodnota, ktorá sa od ostatných hodnôt meraní výrazne odlišuje. Korekcia 
hrubej chyby nie je možná alebo je neekonomická, a preto je vždy potrebné 
vykonať opakované meranie. Odľahlá hodnota sa z meraní vylúči a pri 
spracovaní výsledkov sa neberie do úvahy.  

Odľahlé hodnoty majú škodlivý vplyv na výsledky štatistických analýz. Vo 
všeobecnosti vedú k zvýšeniu rozptylu chyby, vážne skresľujú odhady 
parametrov, narušujú normalitu a znižujú efektívnosť štatistických testov

Odľahlé hodnoty sú zapríčinené závažným porušením správneho 
postupu pri meraní alebo vyhodnocovaní výsledkov merania, napríklad 
nesprávnym odberom vzorky, omylom pracovníka pri pozorovaní, resp. 
nesprávnym vedením laboratórneho záznamu. 

.  

 

1.1.2 Kvantitatívne vyjadrenie chyby 
 

Rozlíšenie náhodnej a systematickej zložky chýb je náročné. Pri 
experimente sa získa z jedného analytického merania výsledok 𝑥𝑖 , ktorý sa 
líši od skutočnej (neznámej) hodnoty 𝜇0, ako aj od výsledku iného merania 
tej istej veličiny. Ak sa v nameraných údajoch nevyskytujú hrubé chyby, tak 
potom celková chyba 𝑑𝑖 nameranej hodnoty 𝑥𝑖  sa vypočíta podľa vzťahu: 

 
𝑑𝑖  =  𝑥𝑖 −  𝜇0 (1.1) 

 
Z určitého počtu meraní sa takto získa náhodný súbor, z ktorého možno 
vypočítať jeho priemernú hodnotu 𝑥. Táto priemerná hodnota 𝑥 je potom 
odhadom priemeru 𝜇 základného súboru nelimitovaného rozsahu. Pre 
celkovú chybu 𝑑𝑖  potom platí vzťah: 
 

𝑑𝑖 =  𝑥𝑖 −  𝜇 +  𝜇 − 𝜇0 (1.2) 
 
kde člen (𝑥𝑖 −  𝜇) vyjadruje príspevok náhodných chýb a člen (𝜇 − 𝜇0) 
príspevok systematických chýb. Pri použití priemernej hodnoty 𝑥 
náhodného súboru miesto priemernej hodnoty 𝜇 základného súboru 
podobne platí: 
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𝑑𝑖 ≈  𝑥𝑖 −  𝑥 +  𝑥 − 𝜇0 (1.3) 
 
kde člen (𝑥𝑖 − 𝑥) vyjadruje odhad náhodnej chyby a 𝑥 − 𝜇0 odhad 
systematickej chyby. 

V inštrumentálnych metódach v chemickom laboratóriu predstavuje 
meraná veličina 𝑥𝑖  iba málokedy požadovaný výsledok analýzy. Výsledok 
analytického stanovenia 𝑦 sa obyčajne získa kombináciou výsledkov 
čiastkových meraní veličiny 𝑥1, … , 𝑥𝑛 podľa funkčného vzťahu 𝑦 =
𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛). Pre tieto prípady sú formulované nasledujúce úlohy: 

a) stanovenie odhadu strednej hodnoty 𝑦 a príslušného rozptylu 𝑠2(𝑦) 
výsledku analytického stanovenia, 

b) určenie celkovej chyby analytického výsledku 𝑑(𝑦) zo známych chýb 
meraní 𝑑(𝑥𝑖), 

c) spätné určenie limitných chýb meraní 𝑑(𝑥𝑖) z požadovanej chyby 
analytického výsledku 𝑑(𝑦). 

Tieto veličiny sa získavajú pomocou tzv. pravidiel o šírení chýb. 
K vyjadreniu absolútnych chýb veličín 𝑥𝑖  je výhodné využívať ich smerodajné 
odchýlky 𝑠(𝑥𝑖) a analogicky aj smerodajnú odchýlku výsledku 𝑠(𝑦). Na 
vyjadrenie relatívnych chýb sa určujú variačné koeficienty. 
 
 Šírenie náhodných chýb 

Pri výpočte smerodajnej odchýlky výsledku 𝑠(𝑦) pozostávajúceho 
z čiastkových meraní so smerodajnými odchýlkami 𝑠(𝑥1), 𝑠(𝑥2), … , 𝑠(𝑥𝑛) 
platí zásada, že pri kombinácii jednotlivých náhodných chýb sa uvažuje vždy 
najnepriaznivejší prípad. Celková náhodná chyba sa vypočíta pomocou 𝑠(𝑦):  

 

𝑠(𝑦) =  ��
𝜕𝑓
𝜕𝑥1

�
2

. 𝑠2(𝑥1) + �
𝜕𝑓
𝜕𝑥2

�
2

. 𝑠2(𝑥2) + ⋯+  �
𝜕𝑓
𝜕𝑥𝑛

�
2

. 𝑠2(𝑥𝑛) (1.4) 

 
 Šírenie systematických chýb 

Pri šírení systematických chýb sa systematická chyba konečného výsledku 
𝑑(𝑦) získa zo systematických chýb čiastkových výsledkov 
𝑑(𝑥1),𝑑(𝑥2), … ,𝑑(𝑥𝑛) pomocou vzťahu: 
 

𝑑(𝑦) =  �
𝜕𝑓
𝜕𝑥1

� .𝑑(𝑥1) +  �
𝜕𝑓
𝜕𝑥2

� .𝑑(𝑥2) +  … +  �
𝜕𝑓
𝜕𝑥𝑛

� .𝑑(𝑥𝑛) (1.5) 
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1.2 PRESNOSŤ, PRAVDIVOSŤ A SPRÁVNOSŤ MERANÍ 
 

Náhodné a systematické chyby úzko súvisia s pojmami presnosť 
a pravdivosť. Nakoľko presnosť sa dá odhadnúť na základe štatistickej 
analýzy opakovaných meraní, pravdivosť je možné určiť iba s využitím 
štandardov alebo viacerých prístrojov. 

Presnosť (angl. measurement precision) vyjadruje tesnosť zhody medzi 
údajmi alebo nameranými hodnotami veličiny získanými opakovanými 
meraniami na rovnakých alebo podobných objektoch za špecifikovaných 
podmienok. Je tiež vyjadrená ako rozptyl okolo strednej hodnoty 𝑛-tice 
nameraných výsledkov a definuje rozmedzie štatistickej neistoty výsledkov. 
Súvisí s náhodnými chybami a zodpovedá opakovateľnosti meraní.  

Pravdivosť (angl. measurement trueness) vyjadruje tesnosť zhody medzi 
priemernou hodnotou nekonečného počtu opakovaných nameraných 
hodnôt veličiny a referenčnou hodnotou veličiny. Súvisí so systematickými 
chybami a zodpovedá vychýleniu priemernej hodnoty výsledkov od 
teoretickej hodnoty. 

Správnosť (angl. measurement accuracy) je vyjadrená ako tesnosť zhody 
medzi nameranou hodnotou veličiny a pravou hodnotou veličiny. Termín 
správnosť merania nie je veličina, ktorá má hodnotu. Vyjadruje, že meranie 
je správnejšie, keď poskytuje menšiu chybu merania. 

 
 Porovnanie presnosti a pravdivosti pri analytických meraniach 

Rozdiel medzi náhodnou a systematickou chybou sa dá popísať pomocou 
nasledujúceho experimentu vychádzajúceho z reálnej situácie. Štyria 
študenti (A - D) vykonávajú titračné stanovenie, pri ktorom sa presne 10,00 
ml presne 0,1 mol.dm-3 hydroxidu sodného titruje presne 0,1 mol.dm-3

 

 
kyselinou chlorovodíkovou. Každý študent vykoná päť opakovaných meraní, 
ktorých jednotlivé hodnoty sú uvedené v tabuľke 1.2. 

Tab. 1.2 Hodnoty znázorňujúce náhodnú a systematickú chybu. 

Študent  Hodnoty výsledkov (ml) Komentár k výsledkom 
A 10,08 10,11 10,09 10,10 10,12 presné, nepravdivé 
B 9,88 10,14 10,02 9,80 10,21 nepresné, pravdivé 
C 10,19 9,79 9,69 10,05 9,78 nepresné, nepravdivé 
D 10,04 9,98 10,02 9,97 10,04 presné, pravdivé 
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Výsledky získané od študenta A majú dve rôzne charakteristiky. Všetky 
hodnoty ležia veľmi blízko seba v intervale medzi 10,08 a 10,12 ml (tab. 1.2), 
a preto sa dá o týchto výsledkoch povedať, že majú dobrú opakovateľnosť. 
Ako vidieť na obrázku 1.3, stanovené hodnoty sú oproti skutočnej hodnote 
(𝜇 = 10,00 ml) príliš vysoké. V prípade tohto študenta sa evidentne 
vyskytujú dva rôzne druhy chýb. Náhodné chyby ovplyvňujú opakovateľnosť 
experimentu. Hodnoty jednotlivých stanovení sú rozložené na oboch 
stranách okolo priemernej hodnoty (𝑥𝐴 = 10,10 ml). V prípade študenta A je 
veľkosť náhodných chýb veľmi nízka, a preto sa dá povedať, že výsledky sú 
presné. Stanovenie je však zaťažené aj systematickými chybami, ktoré 
jednostranne ovplyvňujú výsledky (v tomto prípade sú hodnoty príliš 
vysoké) a spôsobujú, že výsledky študenta A sú nepravdivé.  

Tieto princípy sa dajú analogicky aplikovať na údaje meraní študenta B, 
ktoré sú úplným opakom údajov študenta A (obr. 1.3). Priemerná hodnota 
piatich stanovení v prípade B (𝑥𝐵 = 10,01 ml) je veľmi blízka skutočnej 
hodnote (výsledky sú pravdivé), avšak veľmi rozptýlené okolo strednej 
hodnoty (výsledky nie sú presné vzhľadom na veľké zaťaženie náhodnými 
chybami). Hodnoty meraní študenta C sú nepresné (interval 9,69 - 10,19 ml) 
a vychýlené od skutočnej hodnoty (priemerná hodnota 𝑥𝐶  je v tomto 
prípade 9,90 ml). Hodnoty študenta D sú presné (interval 9,97 - 10,04 ml) 
a ich priemerná hodnota (𝑥𝐷 = 10,01 ml) je veľmi blízka skutočnej hodnote 
(obr. 1.3). Tieto výsledky študenta D nazývame správne, lebo sú súčasne 
presné aj pravdivé. 

 

 
Obr. 1.3 Presnosť a pravdivosť opakovaných meraní.  
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Na základe titračného experimentu s výsledkami získanými od študentov 
A - D sa dajú vyvodiť i nasledujúce poznatky. Je zrejmé, že údaje získané od 
študenta C sú neakceptovateľné, zatiaľ čo najlepšie výsledky sú tie od 
študenta D (obr. 1.3). Niekedy však môže nastať situácia, kedy sú pre 
konkrétnu analýzu dostupné dve rozdielne analytické metódy. O prvej 
metóde je známe, že je veľmi presná, no poskytuje výsledky vychýlené od 
skutočnej hodnoty. Druhá metóda nie je až taká presná, no priemerná 
hodnota výsledkov nie je vychýlená od skutočnej hodnoty, teda výsledok sa 
dá považovať za pravdivý. Je potrebné uprednostniť jeden z typov získaných 
analytických údajov, ale uprednostnia sa údaje od študenta A alebo od 
študenta B? Nie je možné striktne odpovedať na túto otázku, keďže 
v reálnej praxi bude výber vhodnej analytickej metódy ovplyvnený mnohými 
faktormi, napr. nákladmi, rýchlosťou analýzy, a pod.  

Je dôležité si uvedomiť, že i analytická metóda, ktorá nie je ovplyvnená 
systematickými chybami, môže poskytnúť v prípade veľmi nepresných 
analýz priemernú hodnotu, ktorá bude veľmi vzdialená od skutočnej 
hodnoty výsledku analýzy. Na druhej strane presná, no menej pravdivá 
metóda (prípad študenta A) môže byť transformovaná na presnú a pravdivú 
(študent D), ak je možné identifikovať a odstrániť systematické chyby 
z analýzy (starostlivá kontrola, kalibrácia laboratórnych prístrojov 
a vybavenia). Náhodné chyby nie je možné eliminovať, iba minimalizovať 
veľkým počtom opakovaných meraní a vyhodnotením ich významnosti. 
 

1.3 OPAKOVATEĽNOSŤ A REPRODUKOVATEĽNOSŤ MERANÍ 
 

V chemometrickej terminológii je veľmi dôležité porozumieť rozdielu 
medzi ďalšími dôležitými pojmami, ako sú opakovateľnosť 
a 

Opakovateľnosť (angl. measurement repeatability) vyjadruje tesnosť 
zhody medzi za sebou nasledujúcimi výsledkami meraní získanými tou istou 
metódou, s identickým testovacím materiálom za rovnakých podmienok. 

reprodukovateľnosť. Na rozdiel od presnosti a pravdivosti, ktoré 
vymedzujú chybu individuálneho analytického merania, opakovateľnosť 
a reprodukovateľnosť vyjadrujú presnosť pri určitých špecifikovaných 
podmienkach.  

Reprodukovateľnosť (angl. measurement reproducibility) vyjadruje 
tesnosť zhody medzi individuálnymi výsledkami meraní získanými tou istou 
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metódou, s identickým testovacím materiálom, ale za rôznych podmienok 
(napr. rôzni operátori, laboratória, zariadenia, časy). 

 
 Porovnanie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti  

Tieto pojmy sa dajú opäť ilustrovať na základe výsledkov jednotlivých 
študentov

V inom prípade sa titrácie z nejakého dôvodu vykonajú rôznymi 
zamestnancami, za použitia rôznych kusov skla, s inou šaržou indikátora 
a pri odlišných laboratórnych podmienkach. Tieto efekty sa prejavia väčším 
šírením chýb v nameraných výsledkoch a výsledné údaje potom odrážajú 
reprodukovateľnosť titračného stanovenia. 

. V bežnej analytickej praxi by každý študent vykonal päť 
opakovaných titrácií v rýchlom slede za sebou (napr. v rámci jednej hodiny). 
Každý zo študentov by pritom na titráciu použil identické sklo, rovnaký 
indikátor, a teplota, vlhkosť a ďalšie laboratórne podmienky by ostali 
rovnaké. V takomto prípade sa meria presnosť v rámci série, čo sa nazýva 
tiež opakovateľnosť. 

 

1.4 NEISTOTY MERANÍ 
 

Slovo neistota znamená pochybnosť, takže v najširšom zmysle slova 
neistota merania (angl. measurement uncertainty) znamená pochybnosť o 
platnosti výsledku merania. Neistota merania predstavuje parameter 
priradený k výsledku merania, charakterizujúci rozptyl hodnôt, ktoré sa dajú 
odôvodnene priradiť k meranej veličine. Parameter môže byť napríklad 
smerodajná odchýlka alebo jej špecifikovaný násobok. 

Chyby alebo neistoty v meracom procese predstavujú zmes známych a 
neznámych chýb z mnohých zdrojov. Zdroje nie sú v každom prípade 
rovnaké a súčet jednotlivých zložiek nie je taký istý. V meracom procese 
vždy existuje niekoľko zdrojov prispievajúcich k neistote merania, pričom 
každý zdroj môže samostatne vplývať na výsledok (obr. 1.4). V mnohých 
prípadoch sa ešte môžu jednotlivé zdroje vzájomne ovplyvňovať, a tak 
spôsobovať ďalšie chyby a neistoty. Aj keď konkrétne hodnoty jednotlivých 
príspevkov k chybe výsledku nie sú známe, je možné vyhodnotiť neistoty 
spojené s náhodnými a systematickými vplyvmi, ktoré spolu vytvárajú 
chybu. V prípade, keď sú príspevky neistoty malé, stále neexistuje záruka, že 
i chyba výsledku merania bude tiež malá.  
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Obr. 1.4 Zdroje neistoty merania. 

 
 
 Rozdiel medzi chybou a neistotou merania 

Je veľmi dôležité nezamieňať si pojmy chyba a neistota. Chyba merania je 
rozdiel medzi nameranou a skutočnou hodnotou meranej veličiny. Neistota 
merania je odhad priradený k výsledku merania a charakterizujúci taký 
interval hodnôt, o ktorom sa predpokladá, že vnútri tohto intervalu sa 
nachádza skutočná hodnota (obr. 1.5). 

 

 
Obr. 1.5 Neistota a chyba merania (𝑥𝑖 je nameraná hodnota, 
𝜇𝑜 je skutočná hodnota, 𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝜇0 predstavuje chybu).  
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Keď do analytického laboratória príde vzorka s požiadavkou stanovenia 
obsahu jednej z jej zložiek, spravidla sa už na základe skúseností vie 
odhadnúť príspevok náhodných a systematických chýb na výsledok analýzy. 
Uvedenie hodnoty výsledku analýzy musí byť vždy rozšírené o informáciu, 
ktorá uvádza interval hodnôt, v ktorom sa skutočná hodnota pri určitej 
pravdepodobnosti bude vyskytovať. Tento rozsah, čiže neistota merania, je 
daný pravdepodobnosťou (napr. „je na 95% pravdepodobné, že 
koncentrácia látky sa vyskytuje medzi hodnotou ... a ...“). Neistota merania 
je kvantitatívny ukazovateľ výsledku a vyjadruje aj kvalitu merania. Odhady 
neistôt meraní sú v analytickej chémii široko používané.  
 

1.4.1 Zložky neistoty 
 

Vo väčšine prípadov sa meraná veličina 𝑦 neurčuje priamo, ale pomocou 
ostatných veličín 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 podľa funkcie: 
 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) (1.6) 
 
Vstupné veličiny 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 sa tiež môžu považovať za merané a sami 
môžu závisieť od iných veličín, čo vedie ku komplikovanej funkčnej 
závislosti, ktorá sa nemusí dať explicitne zapísať. Túto funkciu treba 
interpretovať v širšom kontexte, pretože obsahuje každú veličinu vrátane 
korekcií a korekčných faktorov, ktoré môžu významne prispievať k celkovej 
neistote výsledku merania. 

Vstupné veličiny 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 sú také, ktorých hodnoty a neistoty sa 
priamo určujú počas daného merania. Tieto hodnoty a neistoty sa dajú 
získať napríklad z jediného pozorovania, z opakovaných pozorovaní, 
prípadne môžu zahŕňať určenie korekcií hodnôt odčítaných na meracom 
prístroji. Takéto hodnoty a neistoty sa dostávajú do merania z vonkajších 
zdrojov (napr. certifikované referenčné materiály, referenčné údaje). 

Ku každej vstupnej veličine 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 sa priradí odhad smerodajnej 
odchýlky, ktorý sa nazýva štandardná neistota, 𝒖(𝒙𝒊). Odhadovaná 
smerodajná odchýlka, ktorá je priradená k výsledkom merania 𝑦, sa nazýva 
kombinovaná štandardná neistota, 𝒖𝑪(𝒚), a určuje sa pomocou 
jednotlivých odhadovaných smerodajných odchýlok priradených ku 
vstupným veličinám 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. 
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Odhad zložiek neistôt sa dá vyhodnotiť dvoma rozdielnymi spôsobmi, 
ktoré sú známe ako metóda typu A a metóda typu B. Vyhodnotenie 
metódou typu A predstavuje vyhodnotenie zložiek neistoty pomocou 
štatistických prostriedkov, pri ktorých sa využíva pravdepodobnostné 
rozdelenie získané na základe opakovaných pozorovaní. Vyhodnotenie 
metódou typu B predstavuje vyhodnotenie zložiek neistoty inak ako 
štatistickými metódami a využíva sa pritom už vopred definované 
pravdepodobnostné rozdelenie.  

 
1.4.1.1 Štandardná neistota typu A 
 

Odhad neistoty pomocou metódy typu A, 𝑢𝐴(𝑥), predstavuje odhad 
odvodený zo štatistickej analýzy experimentálnych údajov. Vyhodnotenie 
zložky neistoty metódou typu A si vyžaduje údaje z opakovaných meraní. 
Pomocou štatistických vzťahov sa dá vypočítať smerodajná odchýlka 
rozdelenia pravdepodobnosti alebo smerodajná odchýlka strednej hodnoty.  

Zvyčajne ide o prípad, keď sa za najlepší odhad hodnoty meranej veličiny 
pokladá priemer �̅� zo súboru nameraných hodnôt. Ak sa získa 𝑛 
nameraných hodnôt, potom sa priemer týchto hodnôt vypočíta ako: 
 

�̅� =
1
𝑛

 �𝑥𝑖 (1.7) 

 
Rozptýlenie každej pozorovanej hodnoty 𝑥𝑖  sa dá vyjadriť pomocou 
experimentálnej smerodajnej odchýlky 𝑠𝑥  podľa vzťahu 1.8: 
 

𝑠𝑥 =  �
 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

(𝑛 − 1)  (1.8) 

 
Experimentálna smerodajná odchýlka strednej hodnoty 𝑠�̅�, ktorá sa rovná 
experimentálnej smerodajnej odchýlke 𝑠𝑥  podelenej odmocninou počtu 
meraní, je hodnota používaná pre štandardnú neistotu typu A, 𝑢𝐴(𝑥): 
 

𝑢𝐴(𝑥) =  𝑠�̅� =  �
 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛. (𝑛 − 1) =  
𝑠𝑥
√𝑛

 (1.9) 
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1.4.1.2 Štandardná neistota typu B 
 

Vyhodnotenie štandardných neistôt meranej veličiny metódou typu B je 
založené na iných než štatistických prístupoch k analýze opakovaných 
meraní. Odhaduje sa pomocou racionálneho úsudku na základe všetkých 
možných dostupných informácií, kde sa zohľadňujú napr. údaje výrobcu 
meracej techniky, údaje získané pri kalibrácií z certifikátov, neistoty 
referenčných údajov v príručkách, a iné. Napríklad ak je v laboratóriu k 
dispozícii iba jeden prístroj, opakovaním merania sa jeho zdroj neistoty 
neodhalí. Veľkosť takejto neistoty sa dá odhadnúť iba na základe 
doplňujúcich informácií od výrobcu. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii, 
je možné ich získať porovnaním údaja prístroja s iným, veľmi presným 
prístrojom. 

Pri určovaní neistoty metódou typu B, 𝑢𝐵(𝑥), sa vychádza z čiastkových 
neistôt jednotlivých zdrojov 𝑢𝐵(𝑧𝑖). Ak je známa maximálna odchýlka 𝑖-tého 
zdroja neistoty 𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑥, určí sa neistota 𝑖-teho zdroja podľa vzťahu: 
 

𝑢𝐵(𝑧𝑖) =
𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑥
𝑘

 (1.10) 

 
kde 𝑘 je tzv. koeficient rozšírenia vychádzajúci z vopred definovaného 
pravdepodobnostného rozdelenia, ktorým sa príslušný zdroj neistoty riadi. 

Skúsenosti ukazujú, že pri výpočte štandardnej neistoty metódou typu B 
vo väčšine prípadov stačí uvažovať iba tri typy rozdelenia, a to konkrétne 
normálne rozdelenie, trojuholníkové rozdelenie alebo rovnomerné 
rozdelenie. V prípade normálneho rozdelenia je 𝑘 = 3, pre trojuholníkové 
rozdelenie 𝑘 = √6, pri rovnomernom rozdelení je 𝑘 = √3, pre iný typ 
rozdelenia sa volí 𝑘 = 2. V mnohých prípadoch je typ rozdelenia známy 
alebo je očividný. Ak nie, vykoná sa konzervatívna voľba. Ak nie je známe, 
o aký typ rozdelenia ide, potom sa zvolí rovnomerné rozdelenie, ktoré 
predstavuje najkonzervatívnejšiu možnosť.  

Výsledná neistota typu B, 𝑢𝐵(𝑥), tiež získava charakter smerodajnej 
odchýlky a pre 𝑛 zdrojov neistôt 𝑢𝐵(𝑧1),𝑢𝐵(𝑧2), … ,𝑢𝐵(𝑧𝑛) sa určí pomocou 
koeficientov citlivosti 𝐴𝑖 podľa vzťahu: 

 

𝑢𝐵(𝑥) = � �𝐴𝑖2.𝑢𝐵2(𝑧𝑖) (1.11) 
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1.4.1.3 Rozšírená a kombinovaná štandardná neistota 
 

V praxi iba málokedy stačí samostatne jeden alebo druhý typ neistoty, 
často je potrebné určiť výsledný efekt kombinovaných neistôt merania typu 
A a typu B. Výsledná kombinovaná neistota veličiny 𝐲, 𝒖𝒄(𝒚), sa určuje ako 
odmocnina súčtu štvorcov oboch typov neistôt 𝑢𝐴(𝑦) a 𝑢𝐵(𝑦) podľa vzťahu: 

 

𝑢𝐶(𝑦) = � 𝑢𝐴2(𝑦) + 𝑢𝐵2(𝑦) (1.12) 

 
Tam, kde nevystačia štandardné neistoty, je nutné použiť ich rozšírený 

tvar pomocou koeficienta rozšírenia 𝑘. Pôvodne stanovená smerodajná 
odchýlka (teda aj štandardná neistota) predstavuje napríklad u najčastejšie 
používaného normálneho rozdelenia interval určený pravdepodobnosťou 
iba 68,27 %. Podobne je tomu aj u iných rozdelení. Aby bolo dosiahnuté 
lepšie pokrytie, ktorého pravdepodobnosť sa bude blížiť k 100 %, je nutné 
štandardnú neistotu rozšíriť koeficientom rozšírenia. Výsledná rozšírená 
neistota, 𝑼(𝒚), je potom vyjadrená vzťahom: 

 
𝑈(𝑦) = 𝑘.𝑢𝐶(𝑦) (1.13) 

 
kde napr. v prípade normálneho rozdelenia je 𝑘 = 2 pre pravdepodobnosť 
95,45 % alebo 𝑘8T = 3 pre pravdepodobnosť 99,73 %. 
 

1.4.2 Postup pri určovaní neistoty merania 
 

Pri určovaní a uvádzaní neistoty (obr. 1.6) sa vykonávajú tieto kroky: 
1) Určenie meranej veličiny 

Ide o jednoznačné definovanie veličiny spolu s metódou, ktorou sa bude 
táto veličina určovať. Do úvahy musia byť pritom zahrnuté všetky faktory, 
ktoré by mohli významne ovplyvniť výsledok merania (napr. podmienky 
okolia, postupy vzorkovania, postupy prípravy vzoriek, či použitá kalibračná 
metóda). 

2) Odvodenie matematického modelu 
Matematicky sa vyjadrí vzťah medzi meranou veličinou a všetkými 
vstupnými veličinami, od ktorých táto meraná veličina závisí, vrátane 
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všetkých korekcií, ktoré môžu významne prispieť k neistote výsledku 
merania. 

3) Kvantifikácia ovplyvňujúcich veličín 
Odhadne sa hodnota každej vstupnej veličiny štatistickou analýzou 
opakovaných meraní alebo inými spôsobmi (napr. prevzatím neistoty 
referenčného etalónu z kalibračného certifikátu, či neistôt fyzikálnych 
konštánt z referenčných podkladov). 

4) Vyhodnotenie štandardnej neistoty pre každú ovplyvňujúcu veličinu 
Vyhodnotí sa štandardná neistota pre vstupné veličiny. Pri opakovaných 
meraniach sa neistota vyhodnotí metódou typu A, v ostatných prípadoch sa 
štandardná neistota vyhodnotí metódou typu B. 

5) Vyhodnotenie koeficientov citlivosti 
V prípade vstupných veličín sa vyhodnotia ich príslušné koeficienty citlivosti 
(napr. experimentálne). 

6) Výpočet výsledku merania 
Na základe vstupných veličín a prijatého matematického modelu sa vypočíta 
výsledok merania. 

7) Určenie kombinovanej štandardnej neistoty 
Pomocou jednotlivých odhadovaných smerodajných odchýlok priradených 
ku vstupným veličinám sa vypočíta kombinovaná štandardná neistota. 

8) Určenie rozšírenej neistoty 
Ak sa vyžaduje uvedenie rozšírenej neistoty, vynásobí sa kombinovaná 
štandardná neistota koeficientom rozšírenia na požadovanej hladine 
významnosti 𝛼. 

9) Uvedenie výsledku merania a príslušného odhadu neistoty 
Uvedie sa výsledok merania spolu s príslušnou kombinovanou štandardnou 
neistotou alebo rozšírenou neistotou. 

Výsledné neistoty sú neoddeliteľnou súčasťou údajov o výsledkoch 
merania. Pri údaji musí byť nesporné, o aký typ neistoty ide. Výsledná 
správa o výsledkoch merania musí obsahovať opis zadefinovania meranej 
veličiny, ako aj jej výsledok vo forme 𝑦 ± 𝑈(𝑦) spolu s jednotkami, 
v ktorých sa výsledná hodnota merania spolu s rozšírenou neistotou uvádza. 
V prípade, ak sa použil typ rozšírenej neistoty, musí byť uvedená aj použitá 
hodnota koeficienta rozšírenia. Číselné hodnoty meranej veličiny a 
rozšírenej neistoty sa nemajú uvádzať s nadmerným počtom platných 
desatinných miest. Zvyčajne postačuje uvádzať dve desatinné čísla. 
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Obr. 1.6 Postup pri určovaní neistoty merania. 

 
 

Smernica k vyjadrovaniu neistôt meraní (angl. The Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement, GUM) je medzinárodne uznaný 
dokument vydaný Európskou organizáciou na spoluprácu pri akreditácii 
(angl. European co-operation for Accreditation, EA) vzťahujúci sa na postup 
vyhodnotenia neistoty merania. GUM sa zakladá na dobre prepracovanej 
teórii, pomocou ktorej možno neistotu merania jednotne a opakovateľne 
vypočítať, a preto ju treba použiť, kdekoľvek je to vhodné. 
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1.5 PRÍKLADY  
 
Príklad 1 
Štandardná vzorka ľudského krvného séra obsahuje 42,0 g albumínu na 
liter. Každé z piatich laboratórií (A-E) urobilo šesť stanovení na obsah 
albumínu v rovnaký deň. Získali sa nasledujúce výsledky (v g.l-1

 
): 

A 42,5 41,6 42,1 41,9 41,1 42,2 
B 39,8 43,6 42,1 40,1 43,9 41,9 
C 43,5 42,8 43,8 43,1 42,7 43,3 
D 35,0 43,0 37,1 40,5 36,8 42,2 
E 42,2 41,6 42,0 41,8 42,6 39,0 

 
Zhodnoťte presnosť a pravdivosť výsledkov každého súboru nameraných 
údajov. 
 
Riešenie: 
Priemerné hodnoty (g.l-1

Výsledky A - presné, trochu vychýlené od skutočnej hodnoty, stredná 
hodnota je pravdivá, celkový výsledok je správny; 

) pre jednotlivé laboratóriá sú: 41,9 pre A; 41,9 pre 
B; 43,2 pre C; 39,1 pre D a 41,5 pre laboratórium E.  

Výsledky B - nepresné, trochu vychýlené od skutočnej hodnoty, stredná 
hodnota je pravdivá; 
Výsledky C - presné, vychýlené od skutočnej hodnoty smerom k vyšším 
hodnotám, nepravdivé; 
Výsledky D - nepresné, vychýlené od skutočnej hodnoty smerom k nižším 
hodnotám, nepravdivé; 
Výsledky E - podobné výsledkom z laboratória A, zo súboru sa musí vylúčiť 
posledná hodnota (39,0 g.l-1

 
), ktorá sa javí ako odľahlá. 

Príklad 2 
Laboratórium A z príkladu 1 vykoná šesť ďalších stanovení koncentrácie 
albumínu s využitím rovnakej vzorky a rovnakej metódy, ale v tomto 
prípade sa stanovenia uskutočnia počas šiestich, po sebe nasledujúcich dní. 
Získané hodnoty sú v g.l-1

Zhodnoťte namerané výsledky. 
:    41,5   40,8   43,3   41,9   42,2   41,7  
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Riešenie: 
Výsledky z laboratória A stále vykazujú malé vychýlenie od skutočnej 
hodnoty, no presnosť sa zhoršila. Zhoršenie presnosti reflektuje 
reprodukovateľnosť (porovnanie presnosti stanovení z rôznych dní), skôr 
než opakovateľnosť (presnosť po sebe nasledujúcich meraní).  
 
Príklad 3 
Počet väzbových miest v molekule protilátky je stanovený štyrikrát, 
s výsledkami:   1,95   1,95   1,92   1,97 
Okomentujte presnosť a pravdivosť týchto výsledkov
 

. 

Riešenie: 
Výsledky sú presné, ale vychýlené smerom k nízkym hodnotám. Vychýlenie 
pri tomto type výsledkov veľmi nevadí, keďže z údajov je možné vyvodiť 
počet väzbových miest. Počet väzbových miest musí byť celé číslo, čo je 
v tomto prípade 
 

2. 

Príklad 4 
Študent v laboratóriu spektrofotometricky stanovoval Ni2+ vo forme 
aminokomplexov. Skutočný obsah Ni2+ vo vzorke bol 25,0 mg.ml-1. Študent 
vykonal päť opakovaných meraní a jeho výsledky boli v mg.ml-1 nasledujúce: 

 23,9   25,8   25,5   26,1   25,2 

 
Zhodnoťte absolútnu a relatívnu chybu získaných výsledkov. 

Riešenie: 
Priemerná hodnota z piatich opakovaných meraní je 25,3 mg.ml-1.  

 

Absolútna chyba merania sa získa ako rozdiel priemeru nameraných hodnôt 
a skutočnej hodnoty: 

𝑑(𝑥) = �̅� − 𝜇 = 25,3 − 25,0 = 0,3 mg.ml
 

-1 

Relatívna chyba 

 

𝛿(𝑥) =
�̅� − 𝜇
𝜇

. 100 % =
25,3 − 25,0

25,0
= 1,2 % 

je percentuálny podiel absolútnej chyby merania a 
skutočnej hodnoty meranej veličiny: 



 28 CHYBY INŠTRUMENTÁLNYCH MERANÍ 

Príklad 5 
Diskutujte presnosť a pravdivosť v nasledujúcich analýzach
a) 

:  
stanovenie koncentrácie laktátu v ľudskej 

b) 
krvi, 

stanovenie uránu v rude vzorky
c) 

, 
stanovenie drogy v krvnej plazme po predávkovaní

 
. 

Riešenie:  

 

(a) Hladiny laktátu sa u zdravých pacientov značne líšia, a teda dosiahnutie 
veľkej presnosti nie je potrebné. (b) Nepravdivé (vychýlené) hodnoty 
stanoveného obsahu uránu by mohli byť rozhodujúce vzhľadom pre jeho 
veľký ekonomický význam. (c) V tomto prípade je rozhodujúca najmä 
rýchlosť analýzy, a preto presnosť a pravdivosť nie sú až tak dôležité.  

Príklad 6 
Pri titrácii kyseliny octovej sa odčítala spotreba NaOH z byrety. Pred 
titráciou bolo v byrete 48 cm3 odmerného roztoku NaOH, po titrácii 35,6 
cm3 NaOH. Najväčšia dovolená chyba byrety uvádzaná výrobcom je ± 0,05 
cm3

 
. Aká bude chyba odčítania objemu odmerného roztoku? 

Riešenie: 
Po skončení titrácie bol objem spotrebovaný na titráciu 12,4 cm3. Treba si 
uvedomiť, že údaje sa z byrety odčítali dvakrát, pred titráciou a po titrácii, 
čo chybu zdvojnásobí na ± 0,1 cm3 (± 0,05 cm3 + ± 0,05 cm3). Preto sa 
výsledná hodnota spotrebovaného NaOH uvedie ako 12,4 cm3 (± 0,1 cm3

 
). 

Príklad 7 
Aká bude neistota byrety, ktorá má najväčšiu dovolenú chybu uvádzanú 
výrobcom ± 0,05 cm3

 
? 

Riešenie: 
Pri odčítaní hodnôt z byrety sa apriórne uvažuje rovnomerné rozdelenie. 
Výsledná neistota sa vypočíta ako podiel najväčšej dovolenej chyby 
a koeficienta rozšírenia
 

𝑢𝐵 =  
𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑥
𝑘

=
0,05

√3
= 0,029 

:  
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2 
ŠTATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMERNÝCH DÁT 
 
 

Každej metóde analytického merania pri rovnakej kvalite práce prislúcha 
určitý variačné rozpätie možných výsledkov merania, alebo základný súbor 
meraní. Vykonané opakované merania predstavujú náhodne vybranú 
vzorku zo základného súboru meraní. Šírka intervalu základného súboru 
meraní charakterizuje presnosť použitej metódy merania. Čím menšie sú 
vzájomné rozdiely odmeraných hodnôt, tým väčšia sa dá predpokladať 
presnosť výsledkov merania. 

Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá analýzami dát sa nazýva matematická 
štatistika. Najpoužívanejšie štatistické analýzy sú: prieskumová (grafická) 
analýza dát, odhady neznámych parametrov a testovanie štatistických 
hypotéz. Ich účelom je odhaliť zvláštnosti štatistického chovania 
nameraných údajov a overiť predpoklady pre následné štatistické 
spracovanie.  

 

2.1 CHARAKTER JEDNOROZMERNÝCH DÁT 
 

Základnou úlohou vo výskume je kvantitatívne opísať zákonitosti javu a 
oddeliť ich od náhodných vplyvov, ktoré sa vyskytujú pri jednotlivých 
realizáciách tohto javu. Základný súbor (resp. populácia) tvoria všetky 
objekty, na ktoré sa majú výsledky výskumu vzťahovať. Je zrejmé, že 
výskumník nemá možnosť zrealizovať výskum s celým základným súborom, 
pretože ich je veľa. Preto z nich urobí určitý výber, tzv. výberový súbor, ktorý 
je vždy menší ako základný súbor. 

Ak sa urobia závery len z vybraných údajov, potom tieto závery majú 
pravdepodobnostný charakter. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že závery o 
základnom súbore na základe výberového súboru sú celkom nespoľahlivé. V 
skutočnosti, pomocou teórie pravdepodobnosti, je možné túto 
nespoľahlivosť vopred vymedziť. 

Výberový súbor je akýmsi zmenšeným 
obrazom základného súboru. Aby sa získal neskreslený pohľad na základný 
súbor, je potrebné výberový súbor vybrať tak, aby reprezentoval základný 
súbor. 
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Významné postavenie v matematickej štatistike má náhodný výber. Pri 
náhodnom výbere sa predpokladá, že každá jednotka základného súboru 
má rovnakú pravdepodobnosť dostať sa do výberového súboru. Či sa do 
neho dostane alebo nie, závisí len od náhody. Náhodný výber je 
najpoužívanejším druhom výberu. Môžu sa pri ňom v plnom rozsahu 
uplatniť všetky princípy teórie pravdepodobnosti. 

 

2.1.1 Náhodná premenná 
 
Reálna funkcia, ktorá priraďuje každému prvku výberového súboru jednu 

numerickú hodnotu, ktorá sa mení, sa nazýva náhodná premenná. Z 
praktického hľadiska predstavuje náhodná premenná všetky dáta získané 
meraním sledovaného štatistického znaku v nejakom pozorovaní 
(

Podľa oboru hodnôt tejto funkcie (náhodnej premennej) sa rozpoznávajú 
dva typy náhodnej premennej: 

experimente). Je základným pojmom teórie pravdepodobnosti, pričom 
teória pravdepodobnosti je matematickým základom pre odvodenie 
štatistických metód.  

1. Diskrétna náhodná premenná, ktorá nadobúda len niektoré 
izolované hodnoty z určitého intervalu, čiže konečné spočítateľné množstvo 
hodnôt. Je charakteristická nespojitými skokmi (medzerami) medzi po sebe 
nasledujúcimi hodnotami. 

2. Spojitá náhodná premenná, ktorá môže nadobúdať všetky hodnoty z 
konečného alebo nekonečného intervalu, to znamená, že môže nadobúdať 
nekonečný počet hodnôt. 

Prvým krokom pri štatistickom spracovaní a vyhodnotení nameraných 
dát (náhodnej premennej) býva roztriedenie a usporiadanie nameraných 
hodnôt do prehľadnej formy, napr. do variačného radu, tabuľky početností 
či rôznych grafov. Pojmom variačný rad je označovaný rad všetkých hodnôt 
náhodnej veličiny zoradených vzostupne. Pri opakovanom výskyte 
niektorých hodnôt vo variačnom rade sa používa pojem početnosť, ktorá 
vyjadruje počet opakovaní určitej hodnoty.  

Hoci náhodná premenná nadobúda rôzne hodnoty vplyvom náhodných 
faktorov, výskyt hodnôt náhodnej veličiny podlieha určitým zákonitostiam. 
Zákonitosť výskytu hodnôt náhodnej veličiny vyplýva z rozdelenia hodnôt 
náhodnej veličiny. Rozdelenie náhodnej premennej vyjadruje výskyt 
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(početnosť) hodnôt náhodnej veličiny v závislosti na danej hodnote 
náhodnej veličiny. To je dôležité pre vytvorenie predstavy, ako sú rôzne 
hodnoty náhodnej veličiny rozmiestnené na číselnej osi meranej veličiny. 
Naopak na základe znalosti rozdelenia hodnôt náhodnej veličiny možno 
potom predpokladať výskyt určitej hodnoty náhodnej veličiny

 
. 

2.1.2 Distribučná funkcia 
 
Dôležitú informáciu o náhodnej premennej poskytuje jej distribučná 

funkcia (funkcia rozdelenia pravdepodobnosti). V praxi sa často pracuje 
s tzv. empirickou distribučnou funkciou, ktorá je vlastne odhadom 
distribučnej funkcie a určuje sa z nameraných údajov. Všetky krivky 
empirickej distribučnej funkcie pre viacero výberov z tej istej populácie sa 
pohybujú približne okolo teoretickej funkcie rozdelenia pravdepodobnosti, 
ktorá je spojito vyhladená a popisuje pravdepodobnostné rozdelenie 
náhodnej veličiny v celom základnom súbore. Túto krivku rozdelenia 
pravdepodobnosti sledovanej náhodnej veličiny nemožno získať pomocou 
výsledkov praktických meraní, môže sa len teoreticky odhadnúť na základe 
empirických distribučných funkcií výberových súborov z danej populácie

Pri spojitých náhodných veličinách je rozdelenie výberu charakterizované 
hustotou pravdepodobnosti. Významnými spojitými rozdeleniami 
pravdepodobnosti sú normálne, log-normálne, exponenciálne, rovnomerné, 
Studentovo 𝑡-rozdelenie, Pearsonovo 𝜒2-rozdelenie a Fisherovo - 
Snedecorovo 𝐹-rozdelenie. 

. 

Pri diskrétnych náhodných veličinách sa používa pravdepodobnostná 
funkcia. Medzi významné diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti patrí 
alternatívne rozdelenie, binomické rozdelenie a Poissonovo rozdelenie. 

 
2.1.2.1 Normálne rozdelenie 
 

Normálne (Gaussovo) rozdelenie je jedno z najpoužívanejších spojitých 
rozdelení. Mnohé náhodné premenné z praxe majú normálne rozdelenie 
(napr. chyby merania) alebo sa ich rozdelenie dá normálnym rozdelením 
aproximovať. Normálne rozdelenie je symetrické. Väčšina hodnôt v 
populácii je rozmiestnená okolo strednej hodnoty a naopak extrémne nízke 
a vysoké hodnoty majú v populácii najnižšiu pravdepodobnosť výskytu. 
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Normálne označenie sa označuje symbolicky 𝑁(𝜇;𝜎2), kde 𝜇 značí 
strednú hodnotu 𝐸(𝑥) a 𝜎2 je rozptyl 𝐷(𝑥). Stredná hodnota 𝜇 predstavuje 
parameter polohy, šírku krivky v inflexnom bode určuje smerodajná 
odchýlka 𝜎 (parameter rozptylu). Hustota pravdepodobnosti normálneho 
rozdelenia má tvar: 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎 ∙ √2𝜋
∙ 𝑒

(𝑥−𝜇)2
2𝜎2  (2.1) 

 
Hodnoty mediánu a modusu sú zhodné so strednou hodnotou 𝜇. 
Koeficienty šikmosti a špicatosti sú pri normálnom rozdelení nulové. 

 V intervale 𝜇 ± 𝜎 sa vyskytuje 68,26 % všetkých hodnôt populácie. 
Podobne v rozmedzí 𝜇 ± 2𝜎 sa bude nachádzať 95,44 % hodnôt celej 
populácie a pri 𝜇 ± 3𝜎 je to 99,74 % hodnôt. Výskyt zostávajúcich 0,26 % 
hodnôt súboru (oba extrémy na koncoch krivky na osi 𝑥1T) je tak málo 
pravdepodobný, že z hľadiska štatistiky sú tieto hodnoty považované za 
chybu merania a vylučujú sa z ďalšieho 

 

hodnotenia. Grafické znázornenie 
hustoty pravdepodobnosti normálneho rozdelenia vyjadruje obrázok 2.1. 

 
Obr. 2.1 Hustota pravdepodobnosti normálneho rozdelenia 

𝑓(𝑥). Spojitá náhodná veličina je označená 𝑥. 
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Veľmi často využívaným špeciálnym prípadom normálneho rozdelenia je 
tzv. normované normálne rozdelenie, nazývané aj 𝑈-rozdelenie. Hodnoty 
normovaného normálneho rozdelenia sa získajú lineárnou transformáciou 
náhodnej premennej 𝑥 podľa vzťahu: 
 

𝑈 =
𝑥 − 𝜇
𝜎

 (2.2) 

 
Takto sa získa náhodná premenná 𝑈 s normálnym rozdelením 𝑁(0; 1) 
a parametrami 𝜇 = 0 a 𝜎2 = 1. Transformáciou získané hodnoty 
normovanej veličiny 𝑈 sú relatívne (bezrozmerné), pričom každá hodnota 𝑢𝑖 
udáva počet štandardných odchýlok od strednej hodnoty 𝜇 = 01T. 

Normované hodnoty veličiny 𝑈 spolu s hodnotami distribučných funkcií 
𝐹(𝑈) sú tabelované v štatistických tabuľkách. Hustota pravdepodobnosti 

Tvar krivky 
normovaného normálneho rozdelenia je prakticky zhodný s tvarom krivky 
normálneho rozdelenia, odlišuje sa iba posunom na osi 𝑥.  

 
normovaného normálneho rozdelenia je znázornená na obrázku 2.2. 

 
Obr. 2.2 Hustota pravdepodobnosti normovaného 

normálneho rozdelenia 𝑓(𝑈). Spojitá normovaná náhodná 
veličina je označená 𝑈.  
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2.1.2.2 Log-normálne rozdelenie 
 

Logaritmicko - normálne (log-normálne) rozdelenie sa využíva pri 
údajoch, ktoré sú jednostranne ohraničené a asymetricky rozdelené.  

Ide o takú spojitú premennú 𝑥, ktorá nadobúda hodnoty 𝑥 > 0 a jej 
logaritmus, čiže premenná 𝑦 = ln 𝑥, má normálne rozdelenie. Log-
normálne rozdelenie sa označuje 𝐿𝑁(𝜇;𝜎2) a jeho hustota 
pravdepodobnosti pre 𝑥 > 0 sa dá vyjadriť pomocou vzťahu: 
 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎 ∙ √2𝜋
∙ 𝑒

(ln  𝑥−𝜇)2
2𝜎2  (2.3) 

 
Pre 𝑥 ≤ 0 nadobúda 𝑓(𝑥) nulovú hodnotu.  

Krivka log-normálneho rozdelenia je spojitá a asymetrická (obr. 2.3). 

Stredná hodnota je 𝐸(𝑥) = 𝑒(𝜇+𝜎2) 2⁄  a rozptyl 𝐷(𝑥) = 𝑒𝜇+𝜎2 . (𝑒𝜎2 − 1). 

Hodnota maxima krivky (modus) sa nachádza v bode 𝑥𝑀𝑂𝐷 = 𝑒𝜇−𝜎2 .  
Ak má veličina 𝑥 log-normálne rozdelenie 𝐿𝑁(𝜇;𝜎2), potom pomocou: 

 

𝑈 =
ln 𝑥 − 𝜇

𝜎
 (2.4) 

 
sa získa normované normálne rozdelenie 𝑁(0; 1). 
 

 
Obr. 2.3 Hustota pravdepodobnosti log-normálneho rozdelenia. 



 35 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMERNÝCH DÁT 

2.1.2.3 Exponenciálne rozdelenie 
 

Exponenciálne rozdelenie je typ spojitého rozdelenia. Exponenciálne 
rozdelenie väčšinou vyjadruje čas medzi náhodne sa vyskytujúcimi 
udalosťami. Čas medzi nezávislými udalosťami má exponenciálne rozdelenie 
s parametrom 𝜆, kde 𝜆 je priemerný počet udalostí za jednotku času. Toto 
rozdelenie nachádza uplatnenie napríklad pri modelovaní času 
rádioaktívneho rozpadu.  

Spojitá náhodná premenná 𝑥, pričom 𝑥 > 0, má exponenciálne 
rozdelenie 𝐸(𝜆) s parametrom 𝜆 > 0, ak jej hustota pravdepodobnosti je 
funkcia: 
 

𝑓(𝑥) = 𝜆𝑒−𝜆𝑥 (2.5) 
 
Pre 𝑥 ≤ 0 nadobúda 𝑓(𝑥) nulovú hodnotu. 

Krivka exponenciálneho rozdelenia je spojitá a asymetrická. Stredná 
hodnotu nadobúda v bode 𝐸(𝑥) = 1 𝜆⁄  a rozptyl je 𝐷(𝑥) = 1 𝜆2⁄ . Medián 
možno získať pomocou vzťahu 𝑥0,5 = (ln 2)/𝜆, modus exponenciálneho 
rozdelenia je 𝑥𝑀𝑂𝐷 = 0. Koeficient šikmosti pre exponenciálne rozdelenie je 
rovný 2, koeficient špicatosti je 9. Charakteristický tvar hustoty 
pravdepodobnosti exponenciálneho rozdelenia znázorňuje obrázok 2.4. 

 

 
Obr. 2.4 Hustota pravdepodobnosti exponenciálneho 

rozdelenia. 
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2.1.2.4 Rovnomerné rozdelenie 
 

Rovnomerné rozdelenie je typ spojitého rozdelenia, ktoré sa označuje 
𝑅0(𝑎; 𝑏). Rozdelenie náhodnej premennej charakterizujú dva parametre 
𝑎 a 𝑏. Tieto možno interpretovať ako dolné a horné ohraničenie hodnôt, 
ktoré môže náhodná premenná nadobúdať (obr. 2.5). Týmto typom 
rozdelenia sa riadia napríklad chyby pri zaokrúhľovaní, ktoré majú 
rovnomerné rozdelenie na intervale 〈−0,5; +0,5〉. 

Spojitá náhodná premenná 𝑥 má rovnomerné rozdelenie na intervale 
〈𝑎; 𝑏〉, pričom 𝑎 < 𝑏, keď jej hustota pravdepodobnosti má tvar: 
 

𝑓(𝑥) =
1

𝑏 − 𝑎
 (2.6) 

 
Mimo intervalu 〈𝑎; 𝑏〉 je hustota pravdepodobnosti 𝑓(𝑥) = 0. 
 

 
Obr. 2.5 Hustota pravdepodobnosti rovnomerného rozdelenia. 

 
 

Stredná hodnota náhodnej premennej 𝑥 s rovnomerným rozdelením na 
intervale 〈𝑎; 𝑏〉 je rovná hodnote 𝐸(𝑥) = (𝑎 + 𝑏)/2. Rovnako aj hodnota 
mediánu je 𝑥0,5 = (𝑎 + 𝑏)/2. Rozptyl je 𝐷(𝑥) = (𝑎 − 𝑏)2/12. Koeficient 
šikmosti je rovný 0 a koeficient špicatosti je 9/5. 
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2.1.2.5 Studentovo 𝒕-rozdelenie 
 

Studentovo 𝑡-rozdelenie platí pre teoreticky odvodenú veličinu 𝑡, ktorá 
vznikne transformáciou normálneho rozdelenia náhodnej veličiny 𝑥. 
Transformácia je veľmi podobná transformácií pri normovanom normálnom 
rozdelení, kde však smerodajná odchýlka σ celej populácie je známa. V 
prípade, keď sa pracuje s výberovými súbormi, pri ktorých skutočná 
smerodajná odchýlka σ nie je známa a iba sa odhaduje pomocou výberovej 
smerodajnej odchýlky 𝑠, používa sa nasledujúca transformácia: 
 

𝑡 =
𝑥 − 𝜇
𝑠

 (2.7) 

 
Transformáciou vytvorená veličina 𝑡 má Studentovo 𝑡-rozdelenie, ktoré 
zohľadňuje chybu výberových súborov spôsobenú obmedzeným počtom 
hodnôt výberového súboru vzhľadom k celej populácii. 

Studentovo 𝑡-rozdelenie je spojité rozdelenie podobné normovanému 
normálnemu rozdeleniu. Šírka krivky 𝑡0T1T-rozdelenia je špecifická pre 
jednotlivé výbery podľa počtu stupňov voľnosti výberového súboru

 

, pričom 
ν =  𝑛 − 1. V prípade nekonečného zväčšenia výberového súboru (𝑛 = ∞) 
splynie krivka Studentovho 𝑡0T-rozdelenia s normovaným normálnym 
rozdelením pre základný súbor, 𝑁(0; 1). 

2.1.2.6 Pearsonovo 𝝌𝟐-rozdelenie 
 

Pearsonovo 𝜒2-rozdelenie je typ spojitého rozdelenia. Definuje sa pre 
teoreticky odvodenú veličinu 𝜒2, ktorá sa používa pri výpočtoch spojených s 
testovaním rozdielov početností súborov alebo pri skúmaní variability 
rozptylu. Toto rozdelenie má iba jeden parameter, a to počet stupňov 
voľnosti, ν. Počet stupňov voľnosti má úzky vzťah k veľkosti sledovaného 
výberového súboru, prípadne k počtu tried v tomto súbore. 

Krivka je asymetrická, začínajúca v nule, rýchlo stúpajúca pozdĺž osi 𝑦 a 
potom pozvoľna klesajúca smerom doprava pozdĺž kladnej časti osi 𝑥 
(podobná log-normálnemu rozdeleniu). Pri malých výberoch je asymetria a 
výška krivky značná, pri veľkých súboroch sa krivka stáva symetrickejšia a 
plochejšia (podobná normálnemu rozdeleniu). Ak je výberový súbor veľmi 
veľký, možno 𝜒2-rozdelenie aproximovať normálnym rozdelením. 
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2.1.2.7 Fisherovo - Snedecorovo 𝑭-rozdelenie 
 

Fisherovo - Snedecorovo 𝐹0T-

Pri vyjadrení 𝐹-rozdelenia sa najprv popíše variabilita pomeru dvoch 
výberových súborov, 𝑠12 a 𝑠22, ktoré sa vypočítajú z údajov dvoch nezávislých 
náhodných výberov, pričom sa predpokladá, že oba výberové súbory majú 
normálne rozdelenie, a že pochádzajú z populácií, ktoré majú rovnaký 
rozptyl. Potom platí, že hodnoty 𝑠12/𝑠22 majú 𝐹-rozdelenie s počtom stupňov 
voľnosti 𝜈1 = 𝑛1 − 1 a 𝜈2 = 𝑛2 − 1. Teoreticky je 𝐹-rozdelenie odvodené 
ako pomer dvoch 𝜒2-rozdelení s 𝜈1 a 𝜈2 stupňami voľnosti. 

rozdelenie je spojité rozdelenie definované 
pre teoreticky odvodenú veličinu 𝐹, ktorá sa používa v štatistike pri 
výpočtoch spojených s testovaním zhody rozptylov dvoch výberových 
súborov alebo v regresnej analýze. 

Krivka 𝐹-rozdelenia je závislá na parametroch 𝜈1 a 𝜈2, pričom tvar je 
veľmi podobný Pearsonovmu 𝜒2-rozdeleniu. Pri veľmi veľkom výberovom 
súbore možno 𝐹-rozdelenie, podobne ako v prípade 𝜒2-rozdelenia, 
aproximovať normálnym rozdelením. 
 
2.1.2.8 Diskrétne rozdelenia 
 

Diskrétne rozdelenia opisujú nespojité premenné, ktoré sú 
charakteristické tým, že nadobúdajú len niektoré hodnoty z určitého 
intervalu, čiže konečné spočítateľné množstvo hodnôt. Najvýznamnejšími 
diskrétnymi rozdeleniami sú: 

1. Binomické rozdelenie, ktoré sleduje pri 𝑛-násobnom opakovaní 
určitého pozorovania, koľkokrát nejaký jav nastal (vyjadrené pomocou 
pravdepodobnosti, 𝑝) a koľkokrát ten istý jav nenastal (vyjadrené pomocou 
pravdepodobnosti, 1 − 𝑝).  

2. Alternatívne rozdelenie, ktoré je špeciálnym prípadom binomického 
rozdelenia (miesto 𝑛 pozorovaní sleduje iba jediné pozorovanie). 
Rozdelenie opisuje situáciu, v ktorej môžu nastať iba dva prípady, a to, že 
daná udalosť nastane alebo nenastane. Udalosť nastáva s 
pravdepodobnosťou 𝑝 a nenastáva s pravdepodobnosťou (1 − 𝑝). 

3. Poissonovo rozdelenie, ktoré nahrádza binomické rozdelenie 
v prípadoch, pri ktorých je potrebné popísať správanie javu s malou 
pravdepodobnosťou výskytu v rozsiahlom súbore pozorovaní.  
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2.2 ODHADY NEZNÁMYCH PARAMETROV 
 

Po predbežnej analýze nameraných údajov nasleduje ďalšia etapa 
štatistickej analýzy. Jednorozmerné výbery väčšinou pochádzajú zo súborov, 
pri ktorých je známe rozdelenie pravdepodobnosti. V laboratóriu zvyčajne 
nie je celý súbor všetkých možných nameraných hodnôt dostupný (základný 
súbor), a preto sa štatistická analýza vykoná na reprezentatívnej vzorke 
(výberový súbor). Hodnoty meraní reprezentatívneho výberového súboru 
musia byť na sebe nezávislé a musia sa riadiť rovnakým 
pravdepodobnostným rozdelením ako základný súbor. 

Výber je charakterizovaný informáciami o strednej hodnote a o rozptyle 
okolo strednej hodnoty. Informácia o tvare výberového rozdelenia je 
doplnkovou informáciou k týmto dvom. Štatistické charakteristiky, ktoré 
poskytujú informácie o polohe, rozptyle a tvare, sa nazývajú výberové 
charakteristiky. Pomocou výberových charakteristík výberového súboru sa 
potom formulujú závery o vlastnostiach základného súboru. 

Pri spojitých náhodných veličinách je pravdepodobnostné rozdelenie 
charakterizované hustotou pravdepodobnosti, 𝑓(𝑥,Θ), pri diskrétnych 
náhodných veličinách sa používa pravdepodobnostná funkcia, 𝑝(𝑥,Θ). 
Zložky vektora Θ sú parametrami polohy, rozptylu a tvaru. Pri bodových 
odhadoch sa odhadujú hodnoty zložiek vektora Θ, v prípade intervalových 
odhadov ide o odhad intervalu spoľahlivosti, v ktorom s vopred danou 
pravdepodobnosťou budú zložky vektora Θ vyskytovať. 
 

2.2.1 Bodové odhady parametrov polohy, rozptylu a tvaru 
 

Úlohou bodových odhadov je nájsť odhad parametra základného súboru 
pomocou jednej hodnoty alebo bodu. Bodový odhad parametra Θ 
základného súboru je teda taký odhad, pri ktorom sa odhaduje parameter Θ 
jedným číslom. Bodový odhad parametra Θ sa označuje ako 𝑒𝑠𝑡(Θ). 
Parameter Θ sa môže odhadovať rôznymi štatistikami 𝑔𝑛 =
𝑔(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), čiže pre parameter Θ existuje viac typov bodových 
odhadov. Napríklad bodovým odhadom strednej hodnoty 𝜇 základného 
súboru môže byť výberový aritmetický priemer, ale aj medián výberového 
súboru. 



 40 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMERNÝCH DÁT 

Štatistika 𝑔𝑛, ktorá sa použije na odhad parametra Θ, musí spĺňať 
nasledujúce dôležité kritériá: 

1. Neskreslenosť 
Neskreslený odhad 𝑔𝑛 parametra Θ je taký, ktorého stredná hodnota 
štatistiky 𝑔𝑛 sa bude rovnať hodnote parametra Θ, teda 𝐸(𝑔𝑛) = Θ. 
V prípade, ak 𝐸(𝑔𝑛) ≠ Θ, rozdiel 𝐸(𝑔𝑛) − Θ sa nazýva skreslením 
(vychýlením) odhadu 𝑔𝑛. 

2. Konzistentnosť 
Štatistika 𝑔𝑛 sa nazýva konzistentným odhadom parametra Θ vtedy, ak s 
rastúcim rozsahom vzorky rastie pravdepodobnosť, že štatistika 𝑔𝑛 sa líši od 
odhadovaného parametra Θ len minimálne. 

3. Dostatočnosť 
Postačujúci odhad je taký, pri ktorom okrem použitej štatistiky 𝑔𝑛 
neexistuje žiadne iná štatistika, ktorá by poskytovala ďalšie doplňujúce 
informácie o odhadovanom parametri Θ základného súboru. 

4. Efektivita 
Efektívny, resp. najlepší neskreslený odhad 𝑔𝑛 parametra Θ je taký, ktorý 
má najmenší rozptyl zo všetkých neskreslených bodových odhadov 
parametra Θ, teda 𝐷(𝑔𝑛) = 𝑚𝑖𝑛. 
 
2.2.1.1 Bodový odhad strednej hodnoty 
 

Najlepším neskresleným bodovým odhadom strednej hodnoty 
základného súboru je výberový aritmetický priemer, 𝒙�, ktorý je vyjadrený 
ako suma všetkých hodnôt výberového súboru podelená celkovým počtom 
hodnôt: 
 

�̅� =
1
𝑛

  �𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.8) 

 
Okrem výberového aritmetického priemeru existuje ešte množstvo 

ďalších bodových odhadov polohy. V praxi sa najčastejšie používajú: 
Výberový modus, 𝒙𝐌𝐎𝐃, je veličina, ktorá je pre daný súbor 

najtypickejšia. V prípade diskrétnej premennej je modus najčastejšie sa 
vyskytujúca hodnota v súbore. V prípade spojitej premennej je modus 
maximálna hodnota funkcie hustoty pravdepodobnosti: 
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𝑥𝑀𝑂𝐷 = max
𝑥

𝑓(𝑥) (2.9) 
 

V praxi sa väčšinou vyskytujú tzv. unimodálne rozdelenia, ktorých funkcia 
hustoty pravdepodobnosti má iba jedno maximum. Ak je funkcia hustoty 
pravdepodobnosti viacvrcholová, bude mať rozdelenie viac modusov. Pri 
antimodálnych rozdeleniach (bez vrcholu) modus neexistuje. 

Výberový medián, 𝒙𝟎,𝟓, rozdeľuje výberový súbor usporiadaný do 
neklesajúcej postupnosti na dve časti, v ktorých sa vyskytuje 50% hodnôt. 
Nech 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑘 ≤ ⋯𝑥𝑛−1 ≤ 𝑥𝑛 je usporiadaný výber hodnôt 
zoradený vzostupne. Pre výberový súbor s nepárnym počtom prvkov 𝑛 bude 
potom podľa 2.10 medián rovný prostrednej hodnote usporiadaného 
výberu. V prípade usporiadaného výberu obsahujúceho párny počet prvkov 
𝑛 bude medián rovný priemeru dvoch prostredných hodnôt (vzťah 2.11). 

 
𝑥0,5 = 𝑥𝑘  (2.10) 

 

𝑥0,5 =
(𝑥𝑘 + 𝑥𝑘+1)

2
 (2.11) 

 
Medián patrí medzi kvantilové odhady, ktoré sú robustnejšie, čiže menej 
citlivé na prítomnosť odľahlých hodnôt. 
 
2.2.1.2 Bodový odhad rozptylu 
 

Najlepším neskresleným bodovým odhadom rozptylu základného súboru 
je výberový rozptyl, 𝒔𝟐. Ako miera variability meria premenlivosť, a to 
pomocou jednotlivých odlišností hodnôt výberového súboru od ich 
aritmetického priemeru. Je priemerným štvorcom odchýlok jednotlivých 
hodnôt od ich aritmetického priemeru: 
  

𝑠2 =  
1

𝑛 − 1
 �  (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 (2.12) 

 
Čitateľ (suma štvorcov) sa pri výberovom rozptyle delí počtom 𝑛– 15T, 

a nie počtom 𝑛5T, ako pri rozptyle základného súboru. Keďže neznáma 
stredná hodnota základného súboru 𝜇 sa nahrádza jej odhadom, čiže 
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výberovým priemerom �̅�, stráca sa jeden stupeň voľnosti. Vo všeobecnosti 
použitie odhadu namiesto parametra spôsobuje stratu jedného stupňa 
voľnosti pre každý odhadnutý parameter. 

Popri výberovom rozptyle svoje uplatnenie nachádza aj výberová 
smerodajná odchýlka, 𝒔, ktorá sa vypočíta pomocou výberového rozptylu: 

 

𝑠 =  � 
1

𝑛 − 1
 �(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 (2.13) 

 
Dá sa očakávať, že pri veľkom počte meraní sa odhad smerodajnej odchýlky, 
𝑠, priblíži smerodajnej odchýlke základného súboru, 𝜎.  
 
2.2.1.3 Bodový odhad tvaru 
 

Z  parametrov tvaru sa najčastejšie používa šikmosť a špicatosť. Miery 
šikmosti charakterizujú rozsah zošikmenia rozdelenia početností hodnôt 
výberového súboru. Miery špicatosti merajú koncentráciu hodnôt 
výberového súboru okolo ich strednej hodnoty. 

Výberový koeficient šikmosti, 𝑨𝟑, resp. koeficient asymetrie, je 
charakteristika rozdelenia náhodnej veličiny, ktorá meria smer a stupeň 
asymetrie pravdepodobnostného rozdelenia. Vypočíta sa ako: 
 

𝐴3 =  
√𝑛  ∑(𝑥𝑖 − �̅�)3

 [∑(𝑥𝑖 − �̅�)2]3/2 
 (2.14) 

 
Kladná hodnota (pravostranná šikmosť) znamená, že medián je menší 

ako priemer, čiže väčšina hodnôt je menšia ako priemer. Záporná hodnota 
(ľavostranná šikmosť) znamená, že medián je väčší ako priemer, a teda 
väčšina hodnôt je väčšia ako priemer. Šikmosť rovná nule znamená 
symetrické rozdelenie, teda priemer a medián sa rovnajú. 

Výberový koeficient špicatosti, 𝑨𝟒, charakterizuje výskyt extrémne 
vysokých a extrémne nízkych hodnôt. Špicatosť sa vypočíta podľa vzťahu: 
 

𝐴4 =  
𝑛 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)4

 [∑(𝑥𝑖 − �̅�)2]2 
− 3 (2.15) 
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Špicatosť rozdelenia sa porovnáva so špicatosťou normálneho 
rozdelenia, ktorého 𝐴4 = 0. Unimodálne rozdelenia, ktorých špicatosť je 
väčšia, sú charakteristické častejším výskytom extrémnych hodnôt, ako je to 
v prípade normálneho rozdelenia. Tieto rozdelenia sú charakteristické 
vyšším vrcholom. Pri unimodálnych rozdeleniach, ktorých špicatosť je 
menšia ako 0, je výskyt extrémnych hodnôt menej častý ako pri normálnom 
rozdelení. Takéto rozdelenia sú plochejšie. 

 

2.2.2 Intervalové odhady parametrov polohy a rozptylu 
 

Intervalový odhad je spôsob odhadu parametra základného súboru, 
ktorý umožňuje určiť nielen jeden najlepší odhad parametra Θ, ale celý 
interval odhadov parametra Θ. Intervalový odhad je charakterizovaný 
intervalom (𝑔𝐷 ,𝑔𝐻), ktorý s určitou pravdepodobnosťou (1 − 𝛼) bude 
obsahovať skutočnú hodnotu odhadovaného parametra Θ základného 
súboru: 
 

𝑃(𝑔𝐷 < Θ < 𝑔𝐻) = 1 − 𝛼 (2.16) 
 
Interval (𝑔𝐷,𝑔𝐻) sa nazýva 100(1 − 𝛼) percentný interval spoľahlivosti 
alebo konfidenčný interval parametra Θ.  

Hladina významnosti, 𝛼, je pravdepodobnosť, že hodnota parametra Θ 
nie je z intervalu spoľahlivosti. Väčšinou sa stanovuje na 0,05 alebo 0,01, čo 
zodpovedá 95 %-nému alebo 99 %-nému intervalu spoľahlivosti. Šírka 
intervalu spoľahlivosti vyjadruje chybu odhadu, ktorá sa môže znížiť 
s klesajúcou hodnotou hladiny významnosti alebo so stúpajúcim počtom 
hodnôt vo výberovom súbore. 

Intervaly spoľahlivosti môžu byť obojstranné a jednostranné. Pri 
jednostranných intervaloch je zadaná buď iba horná hranica alebo iba dolná 
hranica. Jednostranný interval spoľahlivosti, ktorý je vyjadrený vzťahom 
2.17, sa nazýva pravostranný. Vzťah 2.18 naopak definuje hranice 
ľavostranného intervalu spoľahlivosti. 
 

𝑃(−∞ < Θ < 𝑔𝐻) = 1 − 𝛼 (2.17) 
 

𝑃(𝑔𝐷 < Θ < +∞) = 1 − 𝛼 (2.18) 
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Odhady intervalov spoľahlivosti pre strednú hodnotu a rozptyl sa 
konštruujú pre výbery, ktoré sa riadia normálnym rozdelením (tzv. 
parametrické odhady). Ak nie je splnená nejaká podmienka parametrického 
odhadu, napr. neexistuje bodový odhad, nejaký parameter odhadu je 
neznámy alebo údaje nemajú normálne rozdelenie, je lepšie zvoliť 
neparametrické alternatívy, napr. intervalový odhad mediánu alebo 
neparametrickú metódu „bootstrap“ pre konštrukciu intervalu spoľahlivosti 
neznámeho rozdelenia. 
 
2.2.2.1 Intervalový odhad strednej hodnoty 

 
Odhad intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu možno uskutočniť za 

podmienky, keď je rozptyl známy, alebo naopak, keď je neznámy: 
A. Rozptyl 𝝈𝟐 je známy 

Predpokladá sa, že (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) je výberový súbor s normálnym 
rozdelením 𝑁(𝜇,𝜎2) s neznámou strednou hodnotou 𝜇 a známym 
rozptylom 𝜎2. Výberový aritmetický priemer �̅�, ktorý je nevychýleným 
bodovým odhadom strednej hodnoty 𝜇, má normálne rozdelenie 
𝑁(𝜇,𝜎2 𝑛⁄ ). S využitím štatistiky 𝑢, ktorá má normované normálne 
rozdelenie, možno odvodiť 100(1 − 𝛼)-ný interval spoľahlivosti pre strednú 
hodnotu: 
 

���̅� −
𝜎.𝑢1−𝛼/2

√𝑛
� , ��̅� +

𝜎.𝑢1−𝛼/2

√𝑛
�� (2.19) 

 
kde 𝑢1−𝛼/2 je príslušný kvantil normovaného normálneho rozdelenia. 

B. Rozptyl 𝝈𝟐 je neznámy 
Neznámy rozptyl treba najprv odhadnúť z nameraných údajov. Odhadom 𝜎 
je výberová smerodajná odchýlka, 𝑠. S využitím 𝑡-štatistiky, ktorá má 
Studentovo 𝑡-rozdelenie s 𝜈 = 𝑛 − 1 stupňami voľnosti, sa odvodí 
100(1 − 𝛼)-ný interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu: 
 

� �̅� −
𝑠. 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈)

√𝑛
, �̅� +

𝑠. 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈)
√𝑛

 � (2.20) 

 
kde 𝑡1−𝛼/2 je príslušný kvantil 𝑡-rozdelenia. 
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2.2.2.2 Intervalový odhad rozptylu 
 
Intervaly spoľahlivosti pre rozptyl normálneho rozdelenia 𝑁(𝜇,𝜎2) sa 

formulujú podľa toho, či existuje znalosť o strednej hodnote 𝜇 alebo či je 
táto hodnota neznáma:  

A. Stredná hodnota 𝝁 je známa 
Nech že (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) je výberový súbor s normálnym rozdelením 
𝑁(𝜇,𝜎2). Hodnoty výberového súboru možno transformovať pomocou 
vzťahu (𝑥𝑖 − 𝜇)/𝜎 a súbor bude mať normované normálne rozdelenie 
𝑁(0,1). Neznámy rozptyl sa odhadne pomocou výberového rozptylu, 𝑠02, 
podľa vzťahu: 
 

𝑠02 =  
1
𝑛

 �(𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝑛

𝑖=1

 (2.21) 

 
Pomocou štatistiky 𝜒2, ktorá má chí-kvadrát rozdelenie s 𝜈 = 𝑛 stupňami 
voľnosti, sa odvodí 100(1 − 𝛼)-ný interval spoľahlivosti pre rozptyl: 
  

� 
𝑛. 𝑠02

𝜒𝛼 2⁄
2 (𝜈)

,
𝑛. 𝑠02

𝜒1−𝛼 2⁄
2 (𝜈)

� (2.22) 

 
B. Stredná hodnota 𝝁 nie je známa 

Najprv sa odhadne neznáma stredná hodnota 𝜇 pomocou výberového 
aritmetického priemeru �̅�. Neznámy rozptyl sa odhadne pomocou 
výberového rozptylu, 𝑠12, podľa vzťahu: 
 

𝑠12 =  
1

𝑛 − 1
 �(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 (2.23) 

 
Pomocou štatistiky 𝜒2, ktorá má chí-kvadrát rozdelenie s 𝜈 = 𝑛 − 1 
stupňami voľnosti, sa odvodí 100(1 − 𝛼)-ný interval spoľahlivosti pre 
rozptyl: 
 

� 
(𝑛 − 1). 𝑠12

𝜒𝛼 2⁄
2 (𝜈)

,
(𝑛 − 1). 𝑠12

𝜒1−𝛼 2⁄
2 (𝜈)

� (2.24) 
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2.3 PRIESKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMERNÝCH DÁT 
 

Cieľom prieskumovej (grafickej) analýzy dát (EDA, angl. exploratory data 
analysis) je nájdenie zvláštností štatistického chovania sa dát a overenie ich 
predpokladov pre nasledujúce štatistické spracovanie. Toto je dôležité 
najmä z dôvodu, že väčšina bežne používaných štatistických metód vyžaduje 
určité predpoklady pri spracovávaní súborov, z ktorých najdôležitejšie sú: 

a) minimálny rozsah výberu, 
b) výberový súbor pochádza zo základného súboru s normálnym 

rozdelením (tzv. normalita), 
c) absencia odľahlých hodnôt, 
d) vzájomná nezávislosť jednotlivých prvkov výberu. 
Na overenie splnenia týchto podmienok sa často používajú štatistické 

charakteristiky, ako sú aritmetický priemer, rozptyl, smerodajná odchýlka, či 
koeficienty šikmosti a špicatosti. Pri veľkom súbore údajov objektívne 
zhodnotenie pomocou týchto charakteristík nie je možné, a práve vtedy 
metódy prieskumovej analýzy dát môžu rozhodovanie o splnení rôznych 
predpokladov zobjektívniť. Prieskumová analýza dát je relatívne modernou 
štatistickou disciplínou, ktorej rozvoj je spojený najmä s rozvojom 
výpočtovej techniky. 

 

2.3.1 Základné grafické metódy prieskumovej analýzy dát  
 

Väčšina metód prieskumovej analýzy dát je založená na grafických 
metódach, ktorých realizácia je možná iba s využitím špecializovaného 
štatistického softvéru. Grafické metódy sú názorné, čo je ich veľká výhoda, 
ale ich interpretácia vyžaduje pokročilejšiu skúsenosť. Metódy prieskumovej 
analýzy dát neposkytujú jednoznačné rozhodnutie, ako napr. o prijatí či 
zamietnutí určitej hypotézy. Mieru nesúhlasu s určitým predpokladom musí 
experimentátor posúdiť sám na základe vlastných skúseností. Na druhej 
strane grafickými metódami možno analyzovať i konkrétne príčiny nesúladu 
s predpokladom, čo v prípade hypotéz, ktoré predpoklad iba príjmu alebo 
zamietnú, nie je možné. 

Medzi základné úlohy metód prieskumovej analýzy dát patrí 
zhodnotenie šikmosti a špicatosti rozdelenia, lokálnej koncentrácie dát, 
odľahlých meraní a zhody s teoretickým, najčastejšie normálnym 
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rozdelením. Najpoužívanejšími prostriedkami na tieto úlohy sú práve 
grafické metódy, a to konkrétne rozptylový graf, krabicový graf, histogram, 
graf hustoty pravdepodobnosti, či kvantil - kvantilový (Q-Q) graf. 

 
2.3.1.1 Rozptylový graf 

 
Je v podstate vynesenie hodnôt výberového súboru na číselnú os (obr. 

2.6). Aj toto veľmi jednoduché grafické riešenie má vysokú výpovednú 
hodnotu. Z grafu je možné rýchlo odhaliť odľahlé hodnoty (či už extrémne 
vysoké alebo extrémne nízke), ako aj lokálnu koncentráciu údajov, čiže 
veľké nahromadenie hodnôt v určitom úseku číselnej osi. 

 

 
Obr. 2.6 Rozptylový graf. 

 
 

2.3.1.2 Krabicový graf 
 
Krabicový graf (angl. box and whisker plot) je jedným z najpoužívanejších 

metód grafického znázornenia dát (obr. 2.7). Obdĺžnikom sa znázorňuje tých 
päťdesiat percent hodnôt náhodného výberu, ktoré sa nachádzajú medzi 
dolným a horným výberovým kvartilom, tzv. interkvartilové rozpätie. Vnútri 
obdĺžnika je čiara, ktorá predstavuje polohu mediánu. Niekedy sa pre 
názorné porovnanie popri mediáne znázorňuje aj priemer. Na protiľahlých 
stranách pokračujú úsečky, ktoré sú ukončené koncovými hodnotami 
vypočítanými pomocou interkvartilového rozpätia, a to ako 1,5-násobky 
dolného a horného výberového kvartilu. Koncové body teda predstavujú 
najmenšiu a najväčšiu bezproblémovú hodnotu výberového súboru. Všetky 
body ležiace mimo tento interval sú považované za odľahlé. 
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Obr. 2.7 Krabicový graf. Obdĺžnik predstavuje interkvartilové 

rozpätie medzi dolným, 𝑥0,25, a horným kvartilom, 𝑥0,75. Čiara 
v obdĺžniku znázorňuje medián, 𝑥0,5. Hodnoty ležiace mimo 
koncových hodnôt 𝑚𝑖𝑛 a 𝑚𝑎𝑥 sú považované za odľahlé. 

 
 

2.3.1.3 Histogram 
 

Histogram je stĺpcový graf tvorený obdĺžnikmi, ktorých základne majú 
dĺžku zvolených intervalov, a ktorých výšky majú veľkosť príslušných 
absolútnych alebo relatívnych početností zvolených tried (obr. 2.8). Je veľmi 
jednoduchým odhadom hustoty pravdepodobnosti, pričom jeho konštrukcia 
je založená na princípe, že v akom pomere sú veľkosti plôch nad 
jednotlivými intervalmi, v takom pomere sú aj počty hodnôt náhodného 
výberu v jednotlivých intervaloch. 

 

 
Obr. 2.8 Histogram početností. 
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2.3.1.4 Graf hustoty pravdepodobnosti 
 
Teoretické rozdelenia, ktoré sú spojité, je možné konštruovať pomocou 

hustoty pravdepodobnosti. Táto funkcia je dôležitá na zhodnotenie 
rozloženia dát, šikmosti rozdelenia alebo na detekciu nehomogenít (lokálnej 
koncentrácie údajov). Konštrukciou grafu hustoty pravdepodobnosti pre 
empirické dáta a jej porovnaním s grafom hustoty pravdepodobnosti 
teoretického rozdelenia (napr. normálneho) možno posúdiť odchýlky od 
tohto teoretického rozdelenia. Zostrojenie grafu hustoty pravdepodobnosti 
pre empirické dáta s neznámym rozdelením umožňuje technika, ktorá sa 
nazýva jadrový odhad hustoty (KDE, angl. kernel density estimation).  
 

 
Obr. 2.9 Konštrukcia grafu hustoty pravdepodobnosti 

pomocou jadrového odhadu hustoty. 
 
 

Jadrový odhad hustoty je podstatne presnejší odhad hustoty ako 
histogram. Pôvodne bol vyvinutý na získanie vyhladeného odhadu krivky 
početností, teda k vyhladeniu histogramu (obr. 2.9). Je to neparametrická 
metóda, ktorá používa tzv. jadrovú funkciu. Jadrový odhad hustoty je 
vlastne váženým priemerom tých pozorovaní, ktoré padnú do symetrického 
okolia bodu, v ktorom sa odhaduje, pričom váhy sú určené tzv. jadrom. 
Napriek tomu, že princíp metódy je jednoduchý, matematická realizácia je 
dosť komplikovaná a bežné využitie je možné iba pomocou špeciálneho 
softvérového vybavenia. 
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2.3.1.5 Kvantil - kvantilový graf 
 

Kvantil - kvantilový graf (Q-Q graf) porovnáva kvantily experimentálneho 
a zvoleného teoretického rozdelenia, čiže vzostupne zoradené namerané 
hodnoty a odpovedajúce hodnoty stanovené pomocou hustoty 
pravdepodobnosti príslušného rozdelenia. Ak sa experimentálne 
a teoretické rozdelenie zhodujú, potom grafom je priamka, ako znázorňuje 
obrázok 2.10. Akékoľvek odchýlky od tejto ideálnej priamky indikujú 
odchýlky od predpokladaného teoretického rozdelenia.  

 

 
Obr. 2.10 Kvantil - kvantilový graf pre posúdenie zhody 

empirického rozdelenia pravdepodobnosti s predpokladaným 
teoretickým rozdelením. 

 
 

Špeciálnym prípadom Q-Q grafu je tzv. rankitový graf, pri ktorom sa 
porovnáva zhoda experimentálneho rozdelenia s normálnym rozdelením. 
Rankitový graf sa zostrojí tak, že na os 𝑦 sa vynesú kvantily normovaného 
normálneho rozdelenia, 𝑢𝑃𝑖, a na os 𝑥 zoradené namerané hodnoty, 𝑥𝑖 . Ak 
skúmané rozdelenie zodpovedá normálnemu, grafom je opäť priamka 
𝑦 = 𝑥. 
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2.3.2 Overenie predpokladov o jednorozmerných dátach 
 

Pri práci s výberovými súbormi klasické metódy matematickej štatistiky 
väčšinou predpokladajú, že ide o nezávislé náhodné veličiny pochádzajúce 
z normálneho rozdelenia, a že výberový súbor je dostatočne veľký pre 
spoľahlivý odhad parametrov a pre testovanie hypotéz. Pred uskutočnením 
samotnej štatistickej analýzy preto treba overiť, či výberový súbor spĺňa 
tieto vlastnosti: 

1. Dostatočný rozsah výberového súboru 
Rozsah výberu vplýva na presnosť odhadu parametrov polohy a rozptylu. Pri 
veľmi malých výberoch môže byť výsledok, ako napríklad šírka intervalu 
spoľahlivosti alebo záver testovania hypotézy, viac ovplyvnený veľkosťou 
výberu, než samotnými údajmi a ich variabilitou.  

Najjednoduchším spôsobom v tomto prípade je uskutočnenie 
dodatočných meraní. Ak to nie je možné, treba aplikovať metódy, ktoré sú 
priamo určené pre prácu s malými výbermi. 

2. Nezávislosť prvkov výberového súboru 
Závislosť prvkov môže byť spôsobená napríklad časovými zmenami 
v meracom procese, nekonštantnosťou experimentálnych podmienok, 
zanedbaním niektorého faktora alebo nenáhodným výberom údajov. 
Výberový súbor, ktorého prvky sa prejavujú ako závislé, zvyčajne indikuje 
prítomnosť systematických chýb. Nezávislosť možno overiť testovaním 
významnosti tzv. autokorelačného koeficienta, ktorý sleduje lineárnu 
závislosť medzi prvkami jedného súboru. 

3. Normalita výberového súboru 
Normalita výberového súboru je jednou z najdôležitejších podmienok 
štatistickej analýzy údajov, je na nej založená väčšina klasických štatistických 
metód. Ak nie je preukázané, že súbor pochádza z normálneho rozdelenia, 
je potrebné dáta hlbšie analyzovať. Pri symetrických rozdeleniach, ktoré sa 
líšia od normálneho rozdelenia dĺžkou koncov, sa na odhady parametrov 
polohy a rozptylu používajú robustné metódy. Pri asymetrických 
rozdeleniach je výhodné aplikovať nelineárnu transformáciu.  

Na overenie normality údajov sa využíva test výberovej šikmosti 
a špicatosti. Z testov, ktoré sú založené na porovnávaní empirickej 
distribučnej funkcie s teoretickou distribučnou funkciou, sa používajú najmä 
Shapirov - Wilkovov test a Kolmogorovov - Smirnovov test.  
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4. Homogenita výberového súboru 
Nehomogentita v súbore býva väčšinou zapríčinená prítomnosťou odľahlých 
hodnôt, ktoré výrazne skresľujú odhady parametrov, a tým znehodnocujú 
ďalšiu štatistickú analýzu. Tieto hodnoty sa dajú veľmi jednoducho 
identifikovať grafickými metódami prieskumovej analýzy dát.  

Pred vylúčením odľahlých hodnôt treba posúdiť, či nejde o asymetrický 
typ rozdelenia. Hodnoty, ktoré sa javia ako odľahlé pri symetrickom 
rozdelení, môžu byť naopak prijateľné pri asymetrickom rozdelení. V praxi 
sa často používajú testy na vylúčenie odľahlých hodnôt, konkrétne 
Grubbsov test extrémnych hodnôt a Dixonov test extrémnych hodnôt.  
 

2.3.3 Transformácia dát 
 

Ak prieskumová analýza dát odhalí, že rozdelenie výberu dát sa príliš líši 
od normálneho rozdelenia, nastáva problém s voľbou štatisticky správneho 
spôsobu vyhodnotenia dát, aby sa získali čo najprijateľnejšie odhady 
parametrov. Pri výberoch, ktoré nespĺňajú podmienku normality, nie je 
možné použiť napr. aritmetický priemer ako odhad strednej hodnoty alebo 
klasický postup intervalového odhadu. 

Odchýlka od normality je väčšinou spôsobená asymetriou dát, preto je 
potrebné asymetriu odstrániť. Medzi najúčinnejšie metódy, ktoré 
odstraňujú asymetriu dát, patrí nelineárna transformácia, pri ktorej sa 
pôvodné nelineárne dáta transformujú pomocou vhodnej funkcie tak, aby 
nové dáta boli symetrické. V súbore nových dát už možno vypočítať 
aritmetický priemer bežným spôsobom, rovnako ako interval spoľahlivosti, 
atď. Odhady parametrov vypočítané pre transformované hodnoty sa 
premietajú (spätne transformujú) do pôvodných súradníc pomocou 
inverznej funkcie. Týmto spôsobom sa získajú spoľahlivejšie odhady 
parametrov a intervaly spoľahlivosti ako z pôvodných dát. 

Hlavným problémom je nájsť vhodnú funkciu (najčastejšie mocninovú), 
ktorá musí spĺňať nasledujúce kritériá:  

a) musí byť nelineárna, pretože lineárna funkcia by iba zmenila mierku 
a posunula dáta, 

b) musí byť monotónna, aby zostalo zachované poradie dát, čiže vyššie 
pôvodné hodnoty budú vyššie aj po transformácii, 

c) musí zabezpečiť maximálnu symetriu, resp. maximálnu normalitu dát.  
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2.4 TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ 
 

Z hľadiska praktického využitia štatistických metód v oblasti 
vyhodnocovania experimentálnych dát predstavuje testovanie štatistických 
hypotéz jednu z najdôležitejších súčastí štatistiky vôbec. Štatistickou 
analýzou výberových dát získaných sledovaním meranej náhodnej veličiny 
v experimente (výberový súbor) je možné rozhodnúť o platnosti určitého 
všeobecného tvrdenia, tzv. štatistickej hypotézy, na úrovni celej populácie 
(základný súbor). Testovanie štatistických hypotéz patrí k štatistickým 
postupom, ktorých úlohou je rozhodnúť na základe informácií získaných z 
náhodných výberov, či sa prijme alebo zamietne určitá hypotéza týkajúca sa 
základného súboru.  

Štatistická hypotéza je akékoľvek tvrdenie vzťahujúce sa na základný 
súbor. Môže sa týkať neznámych parametrov, daných funkcií parametrov, 
ale aj tvarov rozdelenia a ďalších vlastností základného súboru. Štatistickou 
hypotézou môže byť napr. tvrdenie či náhodný výber pochádza z 
normálneho rozdelenia, alebo či dva náhodné výbery sú z rozdelenia, ktoré 
majú rovnakú strednú hodnotu, rozptyl, a pod. 

Štatistický test je také rozhodovacie pravidlo, pomocou ktorého sa 
priradí rozhodnutie o platnosti či neplatnosti hypotézy. Podľa požadovanej 
znalosti typu rozdelenia sa štatistické testy delia do dvoch kategórií, a to na: 

A. Parametrické testy, ktoré sa týkajú neznámych parametrov a pri 
vykonávaní testov hypotéz sa pritom vychádza zo známeho rozdelenia 
sledovanej náhodnej veličiny v základnom súbore. Výhodou pri týchto 
testoch je, že každý dostatočne veľký súbor dát môže byť popísaný 
normálnym rozdelením. Existuje množstvo rôznych parametrických testov, 
ako napr. test o strednej hodnote alebo rozptyle normálneho rozdelenia, či 
jednovýberový a dvojvýberový 𝑡-test, a pod. 

B. Neparametrické testy, týkajúce sa všeobecných vlastností základného 
súboru, pri ktorých sa nevyžaduje určitá znalosť typu rozdelenia v 
základnom súbore. Namiesto odhadov parametrov pracujú napríklad s 
poradím náhodných veličín. Výhodou je, že sa neviažu na konkrétny druh 
rozdelenia. Nevýhodou je napríklad to, že v prípade menších normálne 
rozdelených súborov zvyknú mat’ menšiu silu testu. Medzi najpoužívanejšie 
neparametrické testy patria jednovýberový a dvojvýberový Wilcoxonov test 
a Kruskalov - Wallisov test.  
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2.4.1 Všeobecný postup testovania štatistických hypotéz 
 

Štatistických testov, ktoré majú za úlohu overovať tvrdenia štatistických 
hypotéz, je mnoho, ale všetky vychádzajú z podobnej filozofie. Celý postup 
testovania štatistických hypotéz sa môže vo všeobecnosti zhrnúť do piatich 
nasledujúcich krokov: 

1. Formulácia nulovej hypotézy 
2. Formulácia alternatívnej hypotézy 
3. Stanovenie hladiny významnosti 
4. Výpočet testovacej štatistiky a 𝑃-hodnoty 
5. Rozhodnutie 
 
 Formulácia nulovej hypotézy 

Nulová hypotéza, označená 𝐻0 , predstavuje tvrdenie, ktoré zvyčajne 
vyjadruje "žiadny čiže nulový rozdiel" medzi testovanými súbormi dát. 
Napríklad nulová hypotéza dvojvýberový 𝑡-testu vyjadruje rovnosť 
priemerov dvoch základných súborov (𝜇1 = 𝜇2).  
 
 Formulácia alternatívnej hypotézy 

Alternatívna hypotéza, ktorá sa označuje 𝐻𝐴 , popiera platnosť nulovej 
hypotézy 𝐻0 . Obvykle sa vyjadruje ako "existencia rozdielu" medzi súbormi 
alebo "existencia závislosti" medzi premennými. Ide o logický opak nulovej 
hypotézy, napr. 𝜇1 ≠ 𝜇2. Tento typ sa nazýva obojstranná alternatívna 
hypotéza, a tvrdí, že medzi súbormi existuje akýkoľvek rozdiel, čiže rozdiel 
smerom k väčším aj menším hodnotám. V špeciálnych prípadoch sa pri 
testovaní môže použiť aj tzv. jednostranná alternatívna hypotéza, ktorá by 
pri dvojvýberovom 𝑡-teste tvrdila, že 𝜇1 > 𝜇2, alebo práve naopak, že 
𝜇1 < 𝜇2. Ak sa pri štatistickom testovaní nedokáže opak, predpokladá sa, že 
platí nulová hypotéza. Celý postup štatistického testovania je vlastne proces 
zamietania alternatívnych hypotéz. 
 
 Stanovenie hladiny významnosti 

Ďalší krok pri testovaní štatistických hypotéz spočíva v určení hladiny 
významnosti testu, 𝛼. Je potrebné si uvedomiť, že testovaná hypotéza sa 
vždy prijíma alebo zamieta na základe výsledkov náhodného výberu, a preto 
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môže byť zamietnutie či nezamietnutie hypotézy 𝐻0  správne, ale aj 
nesprávne. Vo všeobecnosti sa pri testovaní môžu vyskytnúť dve chyby: 

1. Chyba I. druhu, 𝛼, pri ktorej sa zamietneme hypotéza 𝐻0 , keď platí. 
2. Chyba II. druhu, 𝛽, pri ktorej sa nesprávne príjme 𝐻0 , keď neplatí. 

Pravdepodobnosť 1 − 𝛽 je definovaná tiež ako sila testu. Predstavuje 
pravdepodobnosť, že sa správne zamietne nulová hypotézu 𝐻0 , keď neplatí. 
Sila testu závisí na vopred zvolenej hladine významnosti testu (chyba 𝛼), a 
to tak, že s klesajúcou hladinou významnosti sila testu klesá. Vzájomný 
vzťah medzi chybou I. druhu a chybou II. druhu v závislosti na vopred 
zvolenej hladine významnosti znázorňuje nasledujúci obrázok 2.11: 
 

 
Obr. 2.11 Vzťah medzi chybami I. druhu, 𝛼, a II. druhu, 𝛽. 

 
 

Snahou experimentátora je samozrejme voliť test tak, aby 
pravdepodobnosť chýb I. a II. druhu bola čo najmenšia, a teda aby sa 
dosiahla čo najväčšia sila testu pri čo najnižšej hladine významnosti. 
Univerzálny test minimalizujúce obe chyby však neexistuje, pretože chyby 
spolu súvisia (čím väčšia je 𝛼, tým menšia je 𝛽, a naopak), a preto je 
potrebné zvoliť kompromis. Spravidla sa postupuje tak, že sa dopredu zvolí 
chyba 𝛼 (hladina významnosti testu), napr. 0,05 alebo 0,01, čím sa získa 95% 
alebo 99% istota správneho rozhodnutia (interval spoľahlivosti). Chyba 𝛽 je 
daná veľkosťou zvolenej chyby 𝛼. Jediným spôsobom, ako sa dá chyba 𝛽 
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znížiť bez toho, aby súčasne došlo k zvýšeniu chyby 𝛼, je zväčšenie rozsahu 
výberového súboru dát. 

Chybu I. druhu a chybu II. druhu pri testovaní štatistických hypotéz 
prehľadne sumarizuje nasledujúci obrázok 2.12: 
 

 
Obr. 2.12 Výskyt chyby I. druhu a chyby II. druhu pri testovaní 

štatistických hypotéz. 
 

 
 Výpočet testovacej štatistiky a 𝑷-hodnoty 

Po určení hladiny významnosti je nasledujúcim krokom pri testovaní 
štatistických hypotéz výpočet testovacieho kritéria, tzv. testovacej štatistiky, 
na základe ktorého sa vykoná rozhodnutie o platnosti, resp. neplatnosti 
nulovej hypotézy. Existuje mnoho typov testovacích štatistík, konkrétna 
voľba závisí od charakteru dát a od testovanej hypotézy. Testovacie kritériá 
sa riadia rôznymi typmi pravdepodobnostných rozdelení (podľa toho, aká 
hypotéza sa testuje), napr. 𝑡 -rozdelenie, 𝐹-rozdelenie alebo 𝜒2-rozdelenie. 

Z príslušného pravdepodobnostného rozdelenia sa vypočíta 
pravdepodobnosť prislúchajúca hodnote vypočítanej testovacej štatistiky, 
tzv. 𝑃-hodnota. 𝑃-hodnota predstavuje pravdepodobnosť, že testovacia 
štatistika (za predpokladu platnosti nulovej hypotézy) dosiahne minimálne 
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takú hodnotu, ako je hodnota vypočítaná zo vzorky. Je to najnižšia hodnota 
hladiny významnosti, ktorá vedie k zamietnutiu nulovej hypotézy. Čím nižšia 
je 𝑃-hodnota, tým je pravdepodobnejšie, že nulová hypotéza bude 
zamietnutá. 

 
 Rozhodnutie 

Posledný krok pri testovaní štatistických hypotéz predstavuje formulácia 
záveru testovania, ktorú možno urobiť dvoma spôsobmi: 

1. Porovnaním vypočítaného testovacieho kritéria s kritickou hodnotou, 
ktorá sa určuje v závislosti na zvolenej hladine významnosti 𝛼.  
Ak hodnota vypočítanej testovacej štatistiky prekročí kritickú hodnotu, 
znamená to, že existuje evidencia zamietnutia nulovej hypotézy (tzn. že sa 
potvrdil rozdiel). Naopak, ak sa vypočítaná testovacia štatistika ocitne vnútri 
oboru prijatia 𝐻0, nulovú hypotézu nemožno zamietnuť, a teda predpokladá 
sa, že 𝐻0 platí. 

2. Transformovaním testovacej štatistiky do pravdepodobnostnej škály a 
výpočtom 𝑃-hodnoty. 
Ak 𝑃0T-

𝑃 < 0,05  ... štatisticky významný rozdiel 

hodnota je menšia ako hladina významnosti 𝛼 (chyba I. druhu), nulová 
hypotéza 𝐻0 sa zamieta (obr. 2.13). Symbolicky sa môže použiť záver:  

𝑃 < 0,01  ... štatisticky vysoko významný rozdiel 
Ak je 𝑃0T-

𝑃 > 0,05 ... štatisticky nevýznamný rozdiel 

hodnota väčšia ako hladina významnosti 𝛼 (chyba I. druhu), nulová 
hypotéza 𝐻0 sa nemôže zamietnuť (obr. 2.13). V tomto prípade sa často 
nesprávne hovorí, že nulová hypotéza sa prijíma. V skutočnosti iba 
neexistuje dostatočné množstvo dôkazov na to, aby nulová hypotéza bola 
zamietnutá. Symbolicky možno záver napísať:  

 

 
Obr. 2.13 Rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí nulovej 

hypotézy podľa vypočítanej 𝑃-hodnoty. 
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2.4.2 Testovanie normality dát 
 

Možnosť použitia štatistických testov je podmienená predpokladmi 
o dátach. Použitie jednotlivých metód a postupov je špecifické pre 
konkrétne typy štatistických dát. Postupy štatistického hodnotenia sa líšia 
predovšetkým podľa toho, aké sú vedomosti o type rozdelenia sledovanej 
náhodnej veličiny v základnom súbore. Mnoho testov je založených na 
predpoklade normality, a nedodržanie tejto podmienky môže viesť 
k zavádzajúcim výsledkom. Preto je prvým krokom pri štatistickom testovaní 
tzv. test normality, ktorý overuje, či súbor dát sledovanej náhodnej veličiny 
zodpovedá normálnemu rozdeleniu alebo nie. 

Napriek tomu, že väčšina bežne používaných štatistických metód 
vychádza z predpokladu normality dát, nie je test normality zďaleka bežnou 
štatistickou metódou, ako by sa dalo očakávať. Dôvody na to sú zrejme dva. 
Prvý spočíva v relatívnej prácnosti tohto procesu, ktorého výpočet bez 
počítača je časovo veľmi náročný. Druhý spočíva v skutočnosti, že pri 
dostatočne veľkých súboroch (𝑛 > 30) je väčšina testov na podmienku 
normality pomerne málo citlivá.  

Niektoré testy však splnenie podmienky normality striktne vyžadujú. 
Vtedy sa popri teste šikmosti a špicatosti normálneho rozdelenia používa 
najmä chí-kvadrát test dobrej zhody alebo Kolmogorovov - Smirnovov test. 

 
2.4.2.1 Chí-kvadrát test dobrej zhody 
 

Test dobrej zhody je neparametrický test, ktorý sa používa na testovanie 
zhody početností (predovšetkým v prípade nominálnych premenných pri 
kategorických údajoch), ale aj na testovanie normality, kedy sa skutočné 
rozdelenie dát porovnáva s teoretickým (normálnym) rozdelením. 

Chí-kvadrát (Pearsonov) test dobrej zhody je založený na zhodnotení 
rozdielu medzi skutočnými početnosťami výskytu hodnôt vo vzorke a 
teoretickými početnosťami predpokladaného normálneho rozdelenia. Pri 
teste sa posudzuje, ako veľký je rozdiel medzi skutočnými a teoretickými 
početnosťami. Ak je rozdiel frekvencií veľmi malý, je to dôsledok iba 
náhodných vplyvov a výberový súbor má teda normálne rozdelenie. Ak je 
však rozdiel veľký, je spôsobený tým, že výberový súbor nemá normálne 
rozdelenie, ale nejaké iné neznáme rozdelenie. 



 59 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMERNÝCH DÁT 

Testovaná hypotéza je v tomto prípade nasledovná: 
Nulová hypotéza 𝐻0: náhodná veličina má predpokladané normálne 
rozdelenie. 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: náhodná veličina nemá predpokladané normálne 
rozdelenie. 
Za predpokladu platnosti nulovej hypotézy, že testovaná náhodná 
premenná má normálne rozdelenie, má testovacia štatistika tvar: 

 

𝜒2  =  �  
(𝑛𝑖 − 𝑛.𝑝𝑖)2

𝑛.𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

= �  
𝑛𝑖2

𝑛.𝑝𝑖
 

𝑘

𝑖=1

− 𝑛 (2.25) 

 
kde 𝑝𝑖 je teoretická pravdepodobnosť, že hodnoty náhodnej veličiny ležia 
v 𝑖-tom intervale a 𝑛𝑖 sú empirické, skutočne zistené početnosti hodnôt. 
Testovacia štatistika, 𝜒2, má Pearsonovo rozdelenie s počtom stupňov 
voľnosti 𝑘 − 𝑟 − 1, kde 𝑘 je počet tried výberového súboru a 𝑟 je počet 
parametrov teoretického normálneho rozdelenia, ktorý je neznámy a musí 
sa odhadnúť z výberového súboru. 

Vypočítané 𝜒2 sa porovná s tabuľkovou hodnotou 𝜒𝑛,1−𝛼
2 , čo je kritická 

hodnota pri zvolenej hladine významnosti 𝛼 a pri 𝑘 − 𝑟 − 1 stupňoch 
voľnosti: 

1. Pri 𝜒2 ≤ 𝜒𝑛,1−𝛼
2  možno konštatovať, že rozdiel medzi skutočnou a 

teoretickú početnosťou je štatisticky nevýznamný, čiže je spôsobený len 
náhodnými vplyvmi a výberový súbor má normálne rozdelenie.  

2. Pri 𝜒2 > 𝜒𝑛,1−𝛼
2  sa preukazuje štatisticky významný rozdiel medzi 

skutočnou a teoretickou početnosťou a tento rozdiel nie je spôsobený iba 
náhodnými vplyvmi. Výberový súbor teda pochádza z iného rozdelenia ako 
normálneho, keďže nie je potvrdená zhoda s teoretickým normálnym 
rozdelením. 
 
2.4.2.2 Kolmogorovov - Smirnovov test 
 

Kolmogorovov - Smirnovov test je neparametrický test, ktorý sa dá na 
rozdiel od chí-kvadrát testu dobrej zhody realizovať aj pre náhodné výbery 
pomerne malých rozsahov. Pri testovaní normality dát sa empirická 
(výberová) distribučná funkcia porovnáva s teoretickou distribučnou 
funkciou predpokladaného normálneho rozdelenia. 
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Testovaná hypotéza je rovnaká ako v prípade Pearsonovho testu: 
Nulová hypotéza 𝐻0: náhodná veličina má predpokladané normálne 
rozdelenie. 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: náhodná veličina nemá predpokladané normálne 
rozdelenie. 
Testovacia štatistika pri Kolmogorovovom - Smirnovovom teste má tvar: 

 
𝐷 = max

𝑥
 |𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹(𝑥)|  (2.26) 

 
kde 𝐹(𝑥) je hodnota teoretickej distribučnej funkcie v bode 𝑥 a 𝐹𝑛(𝑥) je 
hodnota empirickej distribučnej funkcie v bode 𝑥. Teoretická distribučná 
funkcia 𝐹(𝑥) je určená nulovou hypotézou a empirická distribučná funkcia 
𝐹𝑛(𝑥) je funkciou výberu.  

Vypočítané 𝐷 sa porovná s tabuľkovými kritickými hodnotami 
Kolmogorovovho - Smirnovovho testu: 

1. Ak 𝐷 ≤ 𝐷𝑛,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, rozdiel medzi 
distribúciami je štatisticky nevýznamný a nulová hypotéza sa nezamieta. 

2. Ak 𝐷 > 𝐷𝑛,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, rozdiel medzi 
empirickou a teoretickou distribučnou funkciou je štatisticky významný a 
nulová hypotéza sa zamieta. 
 

2.4.3 Testovanie odľahlých hodnôt 
 

Niekedy sa pri meraní dát môže objaviť popri viac-menej podobných 
hodnotách aj výrazne odlišná hodnota. Odľahlé výsledky môžu byť 
zapríčinené vplyvom nového, doposiaľ neuvažovaného faktora alebo 
hrubou chybou spôsobenou nesprávnym meraním, zlou metodikou, či 
chybným prístrojom. Hrubé chyby je potrebné odlíšiť od náhodných chýb, 
ktoré vznikajú vplyvom prirodzenej variability. 

Hodnoty spôsobené hrubou chybou sa musia zo súboru vylúčiť. Na 
kontrolu a prípadné vylúčenie hodnôt zapríčinených hrubou chybou sa 
používajú testy odľahlých hodnôt. Tieto testy sú odporúčané ešte pred 
samotným spracovaním nameraných dát, pretože ak by sa odľahlé hodnoty 
použili do výpočtu, vypočítané výberové charakteristiky, ako napr. priemer 
alebo smerodajná odchýlka, by boli nesprávne. 



 61 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMERNÝCH DÁT 

Aby bolo možné odľahlú hodnotu vylúčiť zo súboru dát, musí byť jej 
odchýlka od ostatných hodnôt zhodnotená štatistickým testom. Existuje 
viacero druhov testov vylúčenia odľahlých hodnôt, ktoré sa dajú zhrnúť do 
dvoch skupín: 

A. Parametrické testy, pri ktorých sa počíta priemer, smerodajná 
odchýlka. Medzi parametrické testy patrí napríklad Grubbsov test. 

B. Neparametrické testy, ktoré sú nezávislé od hodnôt výberových 
charakteristík. Zaraďuje sa sem napríklad Dixonov test. 
 
2.4.3.1 Grubbsov test extrémnych hodnôt 
 

Grubbsov test extrémnych hodnôt je parametrický test, ktorý slúži na 
štatistické overenie extrémnej odchýlky daného údaju od ostatných hodnôt 
štatistického súboru. Používa sa na objektívne vylučovanie odľahlých 
hodnôt na základe vypočítaného testovacieho kritéria pri súboroch dát, 
ktoré zodpovedajú normálnemu rozdeleniu sledovanej náhodnej veličiny. 

Nech (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) je náhodný výber z normálneho rozdelenia. 
Hodnoty tohto náhodného súboru sa usporiadajú do variačného radu, v 
ktorom sa testuje prípadná prítomnosť odľahlých hodnôt. 

 
 Extrémne malé hodnoty 

Testovaná hypotéza pre extrémne nízke hodnoty má nasledujúci tvar: 
Nulová hypotéza 𝐻0: hodnota 𝑥1 nie je extrémne malá hodnota. 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: hodnota 𝑥1 je extrémne malá hodnota, kde 
𝑥1 = min𝑖 𝑥𝑖. 
Testovacia štatistika je definovaná vzťahom: 
 

𝑇1 =
�̅� − 𝑥1
𝑠

 (2.27) 

 
kde �̅� je výberový priemer a 𝑠 je výberová smerodajná odchýlka vypočítaná 
zo všetkých hodnôt súboru. 

Vypočítané 𝑇1 sa porovná s tabuľkovými kritickými hodnotami 𝑇1,𝛼 
Grubbsovho testu: 

1. Ak 𝑇1 ≤ 𝑇1,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
nezamieta, prvú (najmenšiu) hodnotu nemožno zo súboru vylúčiť. 
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2. Ak 𝑇1 > 𝑇1,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
zamieta. Najmenšia hodnota variačného radu sa zo súboru vylúči a vypočíta 
sa nový výberový priemer a smerodajná odchýlka už bez tejto hodnoty. 

 
 Extrémne veľké hodnoty 

Testovaná hypotéza pre extrémne veľkú hodnotu je nasledujúca: 
Nulová hypotéza 𝐻0: hodnota 𝑥𝑛 nie je extrémne veľká hodnota. 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: hodnota 𝑥𝑛 je extrémne veľká hodnota, kde 
𝑥𝑛 = max𝑖 𝑥𝑖. 
Testovacia štatistika je definovaná vzťahom: 
 

𝑇𝑛 =
𝑥𝑛 − �̅�
𝑠

 (2.28) 

 
kde �̅� je výberový priemer a 𝑠 je výberová smerodajná odchýlka vypočítaná 
zo všetkých hodnôt súboru. 

Vypočítané 𝑇𝑛 sa porovná s tabuľkovými kritickými hodnotami 𝑇𝑛,𝛼  
Grubbsovho testu: 

1. Ak 𝑇𝑛 ≤ 𝑇𝑛,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
nezamieta. Posledná (najväčšia) hodnota nie je odľahlá. 

2. Ak 𝑇𝑛 > 𝑇𝑛,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
zamieta. Posledná (najväčšia) hodnota variačného radu sa zo súboru vylúči 
a vypočíta sa nový výberový priemer a smerodajná odchýlka už bez tejto 
odľahlej hodnoty. 

 
2.4.3.2 Dixonov test extrémnych hodnôt 

 
Dixonov test, rovnako ako Grubbsov test, slúži na štatistické overenie 

extrémnej odchýlky daného údaju od ostatných hodnôt štatistického 
súboru. Je to neparametrický test, ktorý sa používa sa na vylúčenie 
extrémnych hodnôt pri výberoch s neznámym rozdelením. Výhodou 
Dixonovho testu je použitie aj pri súboroch dát s malým počtom hodnôt. 

Nech (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) je náhodný výber, pričom jeho rozsah 𝑛 je väčší ako 
tri. Hodnoty tohto náhodného súboru sa usporiadajú do variačného radu 
podľa veľkosti jednotlivých hodnôt. Pri výpočte testovacieho kritéria sa 
využíva variačné rozpätie súboru.  
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 Extrémne malé hodnoty 
Testovaná hypotéza sa pre malú hodnotu v Dixonovom teste formuluje: 
Nulová hypotéza 𝐻0: hodnota 𝑥1 nie je extrémne malá hodnota, čiže medzi 
prvou a druhou hodnotou variačného radu nie je štatisticky významný 
rozdiel (𝑥2 − 𝑥1 = 0). 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: hodnota 𝑥1 je extrémne malá hodnota. 
Testovacia štatistika je definovaná vzťahom: 
 

𝑄1 =
𝑥2 − 𝑥1
𝑅

 (2.29) 

 
kde 𝑅 je variačné rozpätie súboru 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 . 

Vypočítané 𝑄1 sa porovná s tabuľkovými kritickými hodnotami 𝑄1,𝛼  
Dixonovho testu: 

1. Ak 𝑄1 ≤ 𝑄1,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
nezamieta, prvá (najmenšia) hodnota variačného radu patrí do súboru. 

2. Ak 𝑄1 > 𝑄1,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
zamieta a prvá (najmenšia) hodnota variačného radu sa zo súboru vylúči. 

 
 Extrémne veľké hodnoty 

Testovaná hypotéza pre extrémne veľkú hodnotu je: 
Nulová hypotéza 𝐻0: hodnota 𝑥𝑛 nie je extrémne veľká hodnota, čiže medzi 
predposlednou a poslednou hodnotou variačného radu nie je štatisticky 
významný rozdiel (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 = 0). 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: hodnota 𝑥𝑛 je extrémne veľká hodnota. 
Testovacia štatistika je definovaná vzťahom: 
 

𝑄𝑛 =
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1

𝑅
 (2.30) 

 
kde 𝑅 je variačné rozpätie súboru 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 . 

Vypočítané 𝑄𝑛 sa porovná s tabuľkovými kritickými hodnotami 𝑄𝑛,𝛼  
Dixonovho testu: 

1. Ak 𝑄𝑛 ≤ 𝑄𝑛,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
nezamieta, posledná (najväčšia) hodnota variačného radu patrí do súboru. 

2. Ak 𝑄𝑛 > 𝑄𝑛,𝛼 pri zvolenej hladine významnosti 𝛼, nulová hypotéza sa 
zamieta a posledná (najväčšia) hodnota variačného radu sa zo súboru vylúči. 
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2.4.4 Parametrické testy pre súbory s normálnym rozdelením 
 

Pri analýze experimentálnych dát, ktoré zodpovedajú normálnemu 
rozdeleniu, sa testujú hypotézy o parametroch 𝜇 a 𝜎2 tohto rozdelenia 
pomocou parametrických testov. Pri použití parametrických testov je nutné 
splniť predpoklad normality dát sledovaných veličín. Medzi parametrické 
testy sa zaraďuje predovšetkým Studentov 𝑡0T-test pre testovanie zhody 
dvoch stredných hodnôt a Fischerov 𝐹-

Ak sa testuje, či existuje štatisticky významný rozdiel medzi parametrami 
výberového súboru a známymi hodnotami, hovorí sa o jednovýberových 
testoch. Dvojvýberové testy zisťujú, či existujú štatisticky významné rozdiely 
v parametroch dvoch výberových súborov. Ak sa testuje vzájomne viac 
výberových súborov, hovorí sa o viacvýberových testoch.  

test pre testovanie zhody dvoch 
rozptylov. 

 
2.4.4.1 Test zhody stredných hodnôt (𝒕-test) 
 

Studentov 𝑡-test je najčastejšie využívaným parametrickým testom, 
ktorý sa používa sa pre testovanie zhody dvoch stredných hodnôt 𝜇. Pri 
jednovýberovom 𝑡-teste sa stredná hodnota 𝜇 testuje voči určitej hodnote 
𝜇0, u dvojvýberového 𝑡-testu sa porovnávajú dve stredné hodnoty dvoch 
náhodných výberov 𝜇𝑥 a 𝜇𝑦 vzájomne medzi sebou. 

 
 Jednovýberový test zhody strednej hodnoty 

Nech testovaný náhodný výber pochádza z normálneho rozdelenia 
𝑁(𝜇,𝜎2). Pri jednovýberovom 𝑡-teste zhody strednej hodnoty sa bude 
testovať hypotéza o parametri 𝜇 tohto rozdelenia, a teda či stredná 
hodnota 𝜇 nadobúda určitú hodnotu 𝜇0. Môžu nastať dva prípady, a to 
prípad, keď hodnota parametra 𝜎2 (rozptylu) je známa, alebo naopak, keď 
hodnota parametra 𝜎2 známa nie je. 

A. Parameter 𝝈𝟐 je známy a testovaná hypotéza sa formuluje: 
Nulová hypotéza 𝐻0: 𝜇 = 𝜇0 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: 𝜇 ≠ 𝜇0  
Najprv sa vypočíta aritmetický priemer, �̅�, pre počet členov 𝑛. Testovacia 
štatistika, ktorá má za platnosti testovanej hypotézy 𝐻0 normované 
normálne rozdelenie, je potom definovaná vzťahom: 
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𝑢 =
|�̅� − 𝜇0|

� 𝜎2
𝑛

 (2.31) 

 
Vypočítané 𝑢 sa porovná s tabuľkovou hodnotou 𝑢1−𝛼 2⁄ , čo je kritická 

hodnota normovaného normálneho rozdelenia pri zvolenej hladine 
významnosti 𝛼: 

1. Pri 𝑢 ≤ 𝑢1−𝛼 2⁄  možno konštatovať, že rozdiel medzi strednou 
hodnotou náhodného výberu 𝜇 a známou hodnotou 𝜇0 je štatisticky 
nevýznamný, čiže je spôsobený len náhodnými vplyvmi. Nulová hypotéza sa 
nezamieta. 

2. Pri 𝑢 > 𝑢1−𝛼 2⁄  sa preukazuje štatisticky významný rozdiel medzi 
strednou hodnotou náhodného výberu 𝜇 a známou hodnotou 𝜇0. Nulová 
hypotéza sa zamieta, čiže výberový súbor nepochádza z populácie so 
známou strednou hodnotou 𝜇0, ale z inej populácie. 

B. Parameter 𝝈𝟐 nie je známy a testovaná hypotéza má tvar: 
Nulová hypotéza 𝐻0: 𝜇 = 𝜇0 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: 𝜇 ≠ 𝜇0  
Najprv sa vypočíta aritmetický priemer �̅� a rozptyl 𝑠2 výberového súboru 
pre počet členov 𝑛. Testovacia štatistika, ktorá má za platnosti testovanej 
hypotézy 𝐻0 Studentovo 𝑡-rozdelenie s 𝜈 = 𝑛 − 1 stupňami voľnosti, je 
potom definovaná vzťahom: 
 

𝑡 =
|�̅� − 𝜇0|

� 𝑠2
𝑛

 (2.32) 

 
Vypočítané 𝑡 sa porovná s tabuľkovou hodnotou 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈), čo je kritická 

hodnota pri zvolenej hladine významnosti 𝛼 a pri 𝜈 = 𝑛 − 1 stupňoch 
voľnosti: 

1. Ak 𝑡 ≤ 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈), rozdiel 𝜇 a 𝜇0 je štatisticky nevýznamný, nulová 
hypotéza sa nezamieta, výberový súbor pochádza z populácie so známou 
strednou hodnotou 𝜇0. 

2. Ak 𝑡 > 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈), medzi 𝜇 a 𝜇0 sa preukazuje štatisticky významný 
rozdiel. Nulová hypotéza sa zamieta, výberový súbor nepochádza 
z populácie so známou strednou hodnotou 𝜇0. 
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 Dvojvýberový test zhody stredných hodnôt 
Nech (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) je náhodný výber z normálneho rozdelenia 𝑁(𝜇𝑥 ,𝜎𝑥2) 
s počtom členov 𝑛 a (𝑦1, 𝑦2, … ,𝑦𝑚) je náhodný výber z normálneho 
rozdelenia 𝑁(𝜇𝑦 ,𝜎𝑦2) s počtom členov 𝑚. Pri dvojvýberovom 𝑡-teste zhody 
stredných hodnôt sa bude testovať hypotéza o zhode stredných hodnôt 𝜇𝑥 
a 𝜇𝑦. Môžu opäť nastať dva prípady podľa toho, či sú hodnoty parametrov 
𝜎𝑥2 a 𝜎𝑦2 známe, alebo nie. 

A. Parametre 𝝈𝒙𝟐 a 𝝈𝒚𝟐 sú známe a testovaná hypotéza sa formuluje: 
Nulová hypotéza 𝐻0: 𝜇𝑥 = 𝜇𝑦  
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: 𝜇𝑥 ≠ 𝜇𝑦  
Najprv sa vypočítajú aritmetické priemery �̅�, 𝑦� výberových súborov. 
Testovacia štatistika, ktorá má za platnosti testovanej hypotézy 𝐻0 
normované normálne rozdelenie, je potom definovaná vzťahom: 
 

𝑢 =
|�̅� − 𝑦�|

�𝜎𝑥
2

𝑛 +
𝜎𝑦2
𝑚   

 (2.33) 

 
Vypočítané 𝑢 sa porovná s tabuľkovou kritickou hodnotou normovaného 

normálneho rozdelenia 𝑢1−𝛼 2⁄  pri zvolenej hladine významnosti 𝛼: 
1. Pri 𝑢 ≤ 𝑢1−𝛼 2⁄  možno konštatovať, že rozdiel medzi strednými 

hodnotami dvoch náhodných výberov 𝜇𝑥 a 𝜇𝑦 je štatisticky nevýznamný. 
Nulová hypotéza sa nezamieta. 

2. Pri 𝑢 > 𝑢1−𝛼 2⁄  sa preukazuje štatisticky významný rozdiel medzi 𝜇𝑥 a 
𝜇𝑦. Nulová hypotéza sa zamieta. 

B. Parametre 𝝈𝒙𝟐 a 𝝈𝒚𝟐 nie sú známe a testovaná hypotéza sa formuluje: 
Nulová hypotéza 𝐻0: 𝜇𝑥 = 𝜇𝑦  
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: 𝜇𝑥 ≠ 𝜇𝑦  
Najprv sa vypočítajú aritmetické priemery �̅�, 𝑦� a rozptyly 𝑠𝑥2, 𝑠𝑦2 výberových 
súborov. Testovacia štatistika, ktorá má za platnosti testovanej hypotézy 𝐻0 
Studentovo 𝑡-rozdelenie s počtom stupňov voľnosti 𝜈, sa vypočíta podľa 
vzťahu:  
 

𝑡 =
|�̅� − 𝑦�|

�𝑠𝑥
2

𝑛 +
𝑠𝑦2
𝑚  

 (2.34) 
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Počet stupňov voľnosti sa vypočíta zo vzťahu 2.35: 
 

𝑡 =
𝑠𝑥2
𝑛 +

𝑠𝑦2
𝑚

 𝑠𝑥4
𝑛2. (𝑛 − 1) +

𝑠𝑦4
𝑚2. (𝑚 − 1)  

 (2.35) 

 
Vypočítané 𝑡 sa porovná s tabuľkovou hodnotou 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈), čo je kritická 

hodnota pri zvolenej hladine významnosti 𝛼 a pri ekvivalentných stupňoch 
voľnosti 𝜈: 

1. Ak 𝑡 ≤ 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈), nulová hypotéza sa nezamieta. Rozdiel medzi 
strednými hodnotami dvoch náhodných výberov 𝜇𝑥 a 𝜇𝑦 je štatisticky 
nevýznamný.  

2. Pri 𝑡 > 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈) sa nulová hypotéza zamieta, keďže sa preukazuje 
štatisticky významný rozdiel medzi sa 𝜇𝑥 a 𝜇𝑦. 
 
2.4.4.2 Test zhody rozptylov (𝑭-test) 
 

Fisherov 𝐹-test sa používa pri testovaní zhody dvoch rozptylov 𝜎2. Je 
dôležitý napríklad v prípade, keď je potrebné porovnať presnosť dvoch 
prístrojov v laboratóriu. Pri jednovýberovom 𝐹-teste sa rozptyl 𝜎2 testuje 
voči určitej hodnote 𝜎02. Dvojvýberový 𝐹-test porovnáva vzájomne dva 
rozptyly dvoch náhodných výberov 𝜎𝑥2 a 𝜎𝑦2. 

 
 Jednovýberový test zhody rozptylu 

Jednovýberový test zhody pre disperziu umožňuje testovať hypotézu, že 
neznáma hodnota parametra 𝜎2 sa rovná danej hodnote. Nech 
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) je náhodný výber z normálneho rozdelenia 𝑁(𝜇,𝜎2), kde 𝜇 a 
𝜎2 > 0 sú neznáme parametre.  

Testovaná hypotéza sa formuluje: 
Nulová hypotéza 𝐻0: 𝜎2 = 𝜎02 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: 𝜎2 ≠ 𝜎02 
Najprv sa pre počet členov 𝑛 vypočíta výberový rozptyl 𝑠2, ktorý je 
odhadom skutočnej hodnota rozptylu 𝜎2. Testovacia štatistika, ktorá má za 
platnosti testovanej hypotézy 𝐻0 chí-kvadrát rozdelenie s 𝜈 = 𝑛 − 1 
stupňami voľnosti, je potom definovaná vzťahom: 
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𝜒2 =
(𝑛 − 1). 𝑠2

𝜎02
 (2.36) 

 
Vypočítané 𝜒2 sa porovná s tabuľkovou hodnotou 𝜒1−𝛼/2

2 (𝜈), čo je 

kritická hodnota pri zvolenej hladine významnosti 𝛼 a pri stupňoch voľnosti 
𝜈 = 𝑛 − 1: 

1. Ak 𝜒2 ≤ 𝜒1−𝛼/2
2 (𝜈), nulová hypotéza sa nezamieta. Rozdiel medzi 

rozptylom náhodného výberu 𝜎2 a známou hodnotou 𝜎02 je štatisticky 
nevýznamný. 

2. Ak 𝜒2 > 𝜒1−𝛼/2
2 (𝜈), nulová hypotéza sa zamieta, keďže sa preukazuje 

štatisticky významný rozdiel medzi sa 𝜎2 a danou hodnotou 𝜎02. 
 
 Dvojvýberový test zhody rozptylov 

Nech (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) je náhodný výber z normálneho rozdelenia 𝑁(𝜇𝑥 ,𝜎𝑥2) 
s počtom členov 𝑛 a (𝑦1, 𝑦2, … ,𝑦𝑚) je náhodný výber z normálneho 
rozdelenia 𝑁(𝜇𝑦 ,𝜎𝑦2) s počtom členov 𝑚.  

Testovaná hypotéza je nasledovná: 
Nulová hypotéza 𝐻0:𝜎𝑥2 = 𝜎𝑦2 
Alternatívna hypotéza 𝐻𝐴: 𝜎𝑥2 ≠ 𝜎𝑦2  
Najprv sa vypočítajú výberové rozptyly 𝑠𝑥2 a 𝑠𝑦2, ktoré sú odhadmi 
skutočných hodnôt rozptylov 𝜎𝑥2 a 𝜎𝑦2. Testovacia štatistika, ktorá má za 
platnosti testovanej nulovej hypotézy 𝐻0 Fisherovo - Snedecorovo 𝐹-
rozdelenie so stupňami voľnosti 𝜈𝑥 = 𝑛 − 1 a 𝜈𝑦 =  𝑚 − 1, je potom 
definovaná: 
 

𝐹 =
𝑠𝑥2

𝑠𝑦2 
 (2.37) 

 
kde do čitateľa sa dosadí ten výberový rozptyl, ktorý má väčšiu hodnotu. 

Vypočítané 𝐹 sa porovná s tabuľkovou kritickou 𝐹1−𝛼 2⁄ (𝜈𝑥; 𝜈𝑦) pri 
zvolenej hladine významnosti 𝛼: 

1. Pri 𝐹 ≤ 𝐹1−𝛼 2⁄ (𝜈𝑥;𝜈𝑦) je rozdiel medzi hodnotami rozptylov 𝜎𝑥2 a 

𝜎𝑦2 štatisticky nevýznamný. Nulová hypotéza sa nezamieta. 
2. Pri 𝐹 > 𝐹1−𝛼 2 ⁄ (𝜈𝑥; 𝜈𝑦) sa preukazuje štatisticky významný rozdiel 

medzi 𝜎𝑥2 a 𝜎𝑦2. Nulová hypotéza sa zamieta. 
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2.4.5 Neparametrické testy pre súbory s neznámym rozdelením 
 

Využitie neparametrických testov je všeobecnejšie než pri 
parametrických testoch, pretože ich možno použiť pre dáta, ktoré 
nezodpovedajú normálnemu rozdeleniu, ako aj pre dáta, ktoré normálnemu 
rozdeleniu zodpovedajú. V tomto prípade sa používajú zvyčajne k 
orientačnému hodnoteniu. Výpočty pri neparametrických testoch sú 
zvyčajne jednoduchšie, ale presnosť a rozlišovacia schopnosť (sila testu) nie 
je tak vysoká ako pri parametrických testoch. Pre dosiahnutie rovnakej sily 
treba použiť väčší počet nameraných hodnôt, ako by bolo potrebné pri 
parametrickom teste. 

Neparametrické testy sa používajú pre porovnanie súborov dát, pri 
ktorých nemožno predpokladať normálne rozdelenie. Pri takomto type dát 
sa hovorí, že náhodná premenná má neznáme rozdelenie, ktoré nie je 
možné charakterizovať pomocou parametrov 𝜇 a 𝜎2. Výpočty pri 
neparametrických testoch vychádzajú z početností (napr. chí-kvadrát test 
nezávislosti) alebo z poradových čísel, ktoré boli pridelené k pôvodným 
údajom (napr. Kruskalov - Wallisov test). Na rozdiel od parametrických 
testov výsledky nie sú závislé na tom, či sa model rozdelenia zvolil správne v 
súlade so skutočným rozdelením základného súboru. 

Medzi najpoužívanejšie neparametrické testy sa zaraďujú: 
1. Mannov - Whitneyov test, ktorý je neparametrickou alternatívou 𝑡-

testu pre nezávislé výbery. Interpretácia testu je v podstate identická s 
interpretáciou výsledku 𝑡-testu pre nezávislé vzorky, okrem skutočnosti, že 
tento test porovnáva sumy poradí uvažovaných výberov, a nie priemery. 

2. Wilcoxonov test, ktorý je neparametrickou analógiou 
dvojvýberového 𝑡-testu. Test overuju hypotézu rovnosti distribučných 
funkcií, a teda či dva výbery pochádzajú z toho istého základného súboru. 

3. Kruskalov - Wallisov test, ktorý testuje predpoklad o zhode 
mediánov, či sú zistené rozdiely mediánov jednotlivých skupín iba náhodné, 
alebo či sú štatisticky významné. Test nepracuje s pôvodnými údajmi, ale 
s poradovými číslami, ktoré boli údajom pridelené. 

4. Chí-kvadrát test nezávislosti, ktorý predstavuje rozšírenie chí-kvadrát 
testu dobrej zhody. Pri teste sa overuje hypotéza, ktorá vyjadruje 
nezávislosť premenných. To znamená, že poznanie hodnoty jednej 
premennej vôbec nepomôže zlepšiť odhad hodnoty druhej premennej. 
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2.5 PRÍKLADY 
 
Príklad 1 
Na vzorke vína sa 15x opakovane a za rovnakých podmienok meral obsah 
zvyškového cukru. Hodnoty sú v g.l-1

5,8   5,3   5,2   5,5   5,4   5,4   5,3   5,0   5,9   5,6   5,6   5,3   4,6   5,3   4,9 
: 

Tieto hodnoty tvoria náhodný výber (jednorozmerný dátový súbor) zo 
spojitej náhodnej veličiny 𝑥. Vypočítajte bodové odhady parametrov 
polohy, rozptylu a tvaru. 
 
Riešenie: 
Najprv si namerané údaje zoradíme do variačného radu: 

4,6   4,9   5,0   5,2   5,3   5,3   5,3   5,3   5,4   5,4   5,5   5,6   5,6   5,8   5,9    
1. Bodové odhady strednej hodnoty - výberový priemer, modus, medián sú 
odhadmi skutočnej hodnoty obsahu zvyškového cukru v danej vzorke: 
 

�̅� =
1
𝑛

  �𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 5,34 

 
𝑥𝑀𝑂𝐷 = max

𝑥
𝑓(𝑥) = 5,3 

 
𝑥0,5 = 𝑥𝑘 = 5,3 

 
2. Bodové odhady rozptylu - výberový rozptyl a smerodajná odchýlka 
charakterizujú presnosť zvolenej meracej metódy pri meraní obsahu 
zvyškového cukru: 
 

𝑠2 =  
1

𝑛 − 1
 �(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

= 0,1126 

 

𝑠 =  �𝑠2 = 0,3355 
 
3. Bodové odhady tvaru - výberový koeficient šikmosti ukazuje na mierne 
ľavostranné zošikmenie a výberový koeficient špicatosti je mierne väčší ako 
pri normálnom rozdelení, ktoré má 𝐴4 = 0: 



 71 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMERNÝCH DÁT 

𝐴3 =  
√𝑛  ∑(𝑥𝑖 − �̅�)3

 [∑(𝑥𝑖 − �̅�)2]3/2 
= -0,4308 

 

𝐴4 =  
𝑛 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)4

 [∑(𝑥𝑖 − �̅�)2]2 
− 3 = 0,0440 

 
Príklad 2 
Zo základného súboru s rozdelením 𝑁(µ; σ2) sa urobil náhodný výber s 
nasledujúcimi výsledkami: 

51,3   58,4   52,1   62,8   55,3   51,9   57,0 
Vypočítajte 95 % obojstranný interval spoľahlivosti pre parameter µ, keď 
nepoznáte rozptyl. 
 
Riešenie: 
Hladina významnosti pre 95 % interval spoľahlivosti je 𝛼 = 0,05. Odhad 
smerodajnej odchýlky je 𝑠 = 4,205 a aritmetický priemer je �̅� = 55,543. Pre 
odhad intervalu spoľahlivosti v prípade, keď je rozptyl neznámy, sa použije 
𝑡-štatistika s 𝜈 = 𝑛 − 1 = 6 stupňami voľnosti. 95 % interval spoľahlivosti 
pre strednú hodnotu bude: 
 

� �̅� −
𝑠. 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈)

√𝑛
, �̅� +

𝑠. 𝑡1−𝛼 2⁄ (𝜈)
√𝑛

 � = 

 

� 55,543 −
4,205. 𝑡0,975(6)

√7
, 55,543 +

4,205. 𝑡0,975(6)
√7

 � 

 
Z tabuliek sa získa hodnota pre 𝑡0,975(6) = 2,447. Po dosadení a vypočítaní 
sa získa 95 % interval spoľahlivosti: 
 

(51,65 ≤ 𝜇 ≤ 59,43) 
 
Príklad 3 
Pri stanovení percentuálneho obsahu olova sa vykovalo 5 paralelných analýz 
a zistili sa nasledujúce hodnoty:   2,3   2,2   3,1   2,3   2,1 
Hodnota 3,1 sa javí ako odľahlá. Overte túto domnienky pomocou 
Dixonovho testu extrémnych hodnôt. Hladina významnosti je 0,01. 
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Riešenie: 
Namerané hodnoty si zoradíme do neklesajúcej postupnosti. Potom si 
formulujeme nulovú hypotézu 𝐻0:  𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 = 0 a alternatívnu hypotézu 
𝐻𝐴:  𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 ≠ 0. Na posúdenie nulovej hypotézy pre 3 < 𝑛 ≤ 7 treba 
vypočítať testovaciu štatistiku: 
 

𝑄𝑛 =
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1
𝑥𝑛 − 𝑥1

=
3,1 - 2,3
3,1 - 2,1

= 0,70 

 
Táto hodnota sa porovná s tabuľkovou kritickou hodnotou 𝑄𝑛;𝛼 = 𝑄5;0,01 =
0,78. Pretože 𝑄𝑛 < 𝑄𝑛;𝛼, nulová hypotéza sa nezamieta. Hodnota 3,1 nie je 
odľahlá a patrí do výberového súboru. 
 
Príklad 4 
V laboratóriu sa 10x stanovil percentuálny obsah olova. Hodnoty 
opakovaných meraní sú nasledujúce:  

2,0   1,8   2,1   2,4   1,9   2,1   2,0   1,8   2,3   2,2 
Štandardná vzorka obsahuje 1,95 %. Výsledky meraní predstavujú výberový 
súbor s normálnym rozdelením 𝑁(𝜇; 0,04). Pomocou testu zhody strednej 
hodnoty overte, či sa stredná hodnota zhoduje so známou hodnotou 
štandardnej vzorky. Hladina významnosti je 0,05. 
 
Riešenie: 
Najprv si vypočítame priemer z opakovaných meraní �̅� = 2,06. Potom si 
formulujeme nulovú 𝐻0: 𝜇 = 1,95 a alternatívnu hypotézu 𝐻𝐴: 𝜇 ≠ 1,95. Na 
posúdenie nulovej hypotézy potrebujeme vypočítať testovaciu štatistiku: 
 

𝑢 =
|�̅� − 𝜇0|

� 𝜎2
𝑛

=
|2,06 - 1,95|

�0,04
10

= 1,74 

 
Hodnota testovacej štatistiky sa porovná s tabuľkovou kritickou hodnotou 
𝑢1−𝛼/2 = 𝑢0,975 = 1,96. Keďže 𝑢 < 𝑢1−𝛼 2 ⁄ , nulová hypotéza sa nezamieta. 
Rozdiel medzi strednou hodnotou náhodného výberu 𝜇 a známou hodnotou 
je štatisticky nevýznamný. Výberový súbor pochádza z populácie so známou 
strednou hodnotou (1,95). 
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3 
LINEÁRNE A NELINEÁRNE REGRESNÉ MODELY 
 
 

Laboratórny experiment nie je vždy zameraný na porovnávacie 
experimenty, ako je napríklad porovnanie analytických postupov či 
porovnávanie laboratórií. V laboratóriu sa často zisťuje, či je možné 
modelovať nameranú odozvu spolu s experimentálnymi faktormi pomocou 
určitého matematického modelu. Pojem regresia či metóda najmenších 
štvorcov hrá zásadnú úlohu v tomto modelovaní, pretože poskytuje najlepší 
odhad pre určenie modelu, ktorý najlepšie vystihuje vzťah medzi 
experimentálne získanými údajmi. Regresia teda predstavuje nástroj 
modelovania pre odvodenie vzťahu medzi závislou premennou 𝑦1T a 
ľubovoľným počtom nezávislých premenných 𝑥, ktorých počet súvisí 
s veľkosťou súboru experimentálnych údajov.  

Napríklad rozpustnosť chemickej látky závisí od teploty. Prostredníctvom 
regresie možno vytvoriť regresný model rozpustnosti, ktorý bude funkciou 
teploty. Tento model sa dá potom použiť na predikciu hodnoty rozpustnosti 
pri konkrétnej teplote. V chemickom procese napríklad výťažnosť reakčného 
produktu môže závisieť od viacerých faktorov, ako sú prevádzková teplota, 
množstvo katalyzátora, vlhkosť, pH alebo čas. Zvolením vhodného typu 
regresnej závislosti je možné vytvoriť taký model výťažnosti, ktorý bude 
funkciou týchto viacerých faktorov. Takýto model môže pomôcť pri predikcii 
experimentálnych podmienok, pri ktorých sa dosiahne najlepšia výťažnosť, 
a teda zefektívniť riadenie chemického procesu. 

Väčšina regresných modelov je založená na jednoduchých 
matematických funkciách, ktorých parametre sa odhadujú pomocou 
získaných experimentálnych dát. Jednoduché modely, ktoré sa často 
vyskytujú pri chemických pokusoch, zahŕňajú lineárny model (𝑦 = 𝑏0 +
𝑏1𝑥) využívaný pri lineárnej kalibrácii, nelineárny model (𝑦 = 𝛽0𝑒𝛽1𝑥), resp. 
kvadratický model (𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2). 

Pre prípad dvoch súvisiacich premenných 𝑥1T a 𝑦1T treba v prvom rade brať 
do úvahy lineárny model, aj keď podobné princípy sú rovnako použiteľné pri 
nelineárnom či polynomickom modelovaní. Treba mať vždy na pamäti, že 
odvodenie každého regresného modelu závisí od experimentálnych údajov. 
Regresný model je platný len v rozsahu hodnôt experimentálnych dát.  
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3.1 LINEÁRNA REGRESIA 
 

Lineárna regresia zodpovedá modelovaniu vzťahu medzi dvoma 
premennými pomocou priamky. Pri tejto forme jednoduchého modelovania 
sa využívajú dve premenné, a to nezávislá premenná 𝑥, ktorá reprezentuje 
súbor experimentálnych podmienok, a závislá premenná 𝑦. Je zrejmé, že 
zaznamenané hodnoty 𝑦1T sú závislé na vstupných hodnotách 𝑥.

Nech experimentálne meraná veličina 𝑦 závisí od veličiny 𝑥. 
  

Pre získanie 
relevantných údajov sa experiment vždy vykonáva pomocou súboru hodnôt 
𝑥1, … , 𝑥𝑛, pre ktoré sa zaznamenajú príslušné hodnoty 𝑦1, … ,𝑦𝑛. Takto sa 
získa 𝑛 usporiadaných dvojíc {𝑥𝑖;𝑦𝑖}, kde 𝑖 = 1, 2, … ,𝑛. Pri experimentoch, 
ktoré sa týkajú len dvoch premenných 𝑥1T a 𝑦1T, je vždy vhodné najprv dvojice 
údajov {𝑥𝑖;𝑦𝑖} vykresliť pomocou rozptylového grafu a posúdiť tak povahu 
vzťahu medzi 𝑦1T a 𝑥. Pri lineárnom modelovaní body v grafe musia vykazovať 
monotónny a lineárny trend, ako je znázornené na obrázku 3.1. Tento trend 
bude buď pozitívny (zvýšenie hodnoty 𝑥1T spôsobí zvýšenie hodnoty 𝑦1T, línia 
stúpa smerom zľava doprava), alebo negatívny (rast 𝑥1T spôsobí pokles 𝑦1T, 
línia klesá smerom zľava doprava). Pri posudzovaní vhodnosti navrhnutého 
modelu sa využíva jednoduché kreslenie grafov, pomocou ktorých možno 
zistiť, či experimentálne údaje sú v súlade s navrhovanými trend
 

om. 

 
Obr. 3.1 Monotónny trend lineárnej regresie.  
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3.1.1 Formulácia lineárneho regresného modelu 
 

Vo vedeckých analýzach sa často kvantitatívne hodnotí vzťah dvoch 
alebo viacerých veličín, ktorý sa všeobecne vyjadruje ako 𝑦 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛). 
Veličiny 𝑥 a 𝑦 sú vzájomne štatisticky korelované, čiže závislé. Typ 
a konštanty tejto funkcie nie sú známe a dodatočne sa určujú na základe 
empiricky zistených (nameraných) údajov. Namerané dáta majú tvar:  
 

𝑑á𝑡𝑎 =  𝑠𝑖𝑔𝑛á𝑙 +  š𝑢𝑚 (3.1) 
 
kde signál reprezentuje informáciu o skúmaných objektoch. Dáta môžu byť 
interpretované, pokiaľ je k dispozícii ich model, ktorého hlavnú časť tvorí 
nejaká rovnica. Modelom sa vystihne podoba signálu. 

Dáta v štatistike sa modelujú podľa schémy: 
 

𝑑á𝑡𝑎 =  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 +  𝑟𝑒𝑧í𝑑𝑢𝑢𝑚 (3.2) 
 
kde model zjednodušene odzrkadľuje štruktúru dát a rezíduum (chyba) 
reprezentuje rozdiel medzi modelom a pozorovanými dátami. Rezíduá (obr. 
3.2) sa považujú za odhady neznámych chýb (šumov). 
 

 
Obr. 3.2 Rezíduum 𝑖-teho merania. Dvojice 𝑥𝑖 a 𝑦𝑖 sú získané 

meraním a 𝑦𝑖′ je vypočítané z regresnej priamky 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥. 
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Hodnota nezávislej premennej vypočítaná pomocou regresnej rovnice sa 
nazýva odhadnutou hodnotou 𝑦′. Rozdiel medzi odhadnutou a nameranou 
hodnotou 𝑖-teho údaja sa potom nazýva rezíduum 𝑟𝑖: 
 

𝑟𝑖 = 𝑦𝑖′ − 𝑦𝑖  (3.3) 
 
Rozdiel medzi chybou a rezíduom je hlavne ten, že chyba je teoretická 
hodnota, lebo hodnoty koeficientov 𝑏0 a 𝑏1 nie sú známe, zatiaľ čo 
rezíduum je presne určená hodnota, a môže sa teda brať do úvahy pri 
odhade regresných koeficientov. 

Regresná a korelačná analýza pri kvantitatívnom hodnotení vzťahu 
veličín rieši dve základné úlohy: 

1. Regresná úloha 
Regresná analýza je spôsob, pri ktorom sa empirickým určením typu 
a číselných konštánt funkcie vyjadrí priebeh nameraných hodnôt závislej 
premennej 𝑦 pri meniacich sa hodnotách argumentu 𝑥. Grafické 
znázornenie závislosti medzi 𝑥 a 𝑦 je charakteristické nepravidelným radom 
bodov, ktoré sú spôsobené chybami meraní alebo sú dôsledkom iných 
rušivých vplyvov.  

Podľa typu riešeného lineárneho problému môže byť lineárna regresia: 
A. Jednoduchá lineárna regresia, pri ktorej sa uvažuje len jedna 

nezávislá premenná 𝑥, a teda skúma sa vzťah 𝑦 = 𝑓(𝑥). 
B. Viacnásobná lineárna regresia, pri ktorej sa uvažujú minimálne dve 

nezávislé premenné (veličiny 𝑥1, … , 𝑥𝑛) a skúma sa vzťah 𝑦 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛). 
Bližšie sa viacnásobnej lineárnej regresii venuje kapitola 4.4.10.1. 

Spôsob, ktorým možno nájsť taký funkčný vzťah (regresnú funkciu), 
podľa ktorého sa bude meniť závislá premenná 𝑦 so zmenou nezávislej 
premennej 𝑥, sa nazýva metóda najmenších štvorcov. Pri metóde 
najmenších štvorcov musí byť splnené, aby regresná funkcia bola lineárna, 
a to aj v regresných parametroch, resp. regresnú funkciu je možné 
transformovať tak, aby bola po transformácii lineárna v parametroch. 

2. Korelačná úloha 
Vyhodnotenie tesnosti empirickej závislosti korelovaných veličín na 
štatisticky vyhodnotenom funkčnom vzťahu je úlohou korelačnej analýzy. 
Korelačná analýza predstavuje súhrn metód a postupov, pomocou ktorých 
sa overuje vypovedacia schopnosť kvantifikovaných regresných modelov 



 77 LINEÁRNE A NELINEÁRNE REGRESNÉ MODELY 

ako celku, tak aj jeho častí. Overovanie vypovedacej schopnosti 
kvantifikovaných regresných modelov vedie k výpočtu číselných 
charakteristík, ktoré v koncentrovanej forme popisujú kvalitu vypočítaných 
regresných modelov.  
 
3.1.1.1 Metóda najmenších štvorcov pre priamku 

 
Experimentálne sa získa 𝑛 usporiadaných dvojíc {𝑥𝑖;𝑦𝑖}, kde 𝑖 =

1, 2, … ,𝑛. Predpokladá sa, že medzi 𝑥 a 𝑦 platí všeobecná lineárna závislosť: 
 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 (3.4) 
 
kde 𝑏1 (smernica) a 𝑏0 (úsek) sú parametre tejto závislosti (obr. 3.3), ktoré 
majú často aj fyzikálny rozmer. 

Úlohou lineárnej regresie je určiť neznáme parametre 𝑏0 a 𝑏1 spolu 
s odhadmi ich smerodajných odchýlok 𝑠𝑏0 a 𝑠𝑏1 pomocou dvojíc 
nameraných údajov {𝑥𝑖;𝑦𝑖}. Úloha nie je triviálna, pretože namerané body 
{𝑥𝑖;𝑦𝑖} nikdy neležia presne na jednej priamke, a to jednak z dôvodov 
náhodného rozptylu nameraných údajov, a často aj preto, že lineárny model 
vyjadrený vzťahom 3.4 je len zjednodušením skutočnej situácie.  

 

 
Obr. 3.3 Preloženie priamky. Smernica 𝑏1 znázorňuje sklon 

priamky, 𝑏0 je úsek, ktorý vytína priamka na osi 𝑦. 
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Metóda najmenších štvorcov (angl. least squares) umožňuje vypočítať 
parametre regresnej priamky 𝑏0 a 𝑏1. Základom výpočtu je predpoklad, že 
súčet štvorcov (druhých mocnín) vzdialeností jednotlivých bodov od tejto 
priamky je najmenší možný (obr. 3.4).  
 

 
Obr. 3.4 Princíp metódy najmenších štvorcov. Suma druhých 

mocnín (štvorcov) rezíduí (odchýlok) musí byť minimálna. 
 
 

Túto podmienku možno zapísať:  
 

�[𝑦𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖)]2 → 𝑚𝑖𝑛 (3.5) 

 
Pre lokálny extrém funkcie viacerých premenných platí, že parciálne 
derivácie funkcie podľa jednotlivých premenných sú rovné nule. V tomto 
prípade sa tak získajú dve rovnice: 
 

𝜕( ∑  [𝑦𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖)]2 )
𝜕𝑏0

= 0 (3.6) 

 
𝜕( ∑  [𝑦𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖)]2 )

𝜕𝑏1
= 0 (3.7) 
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Po derivácii za získa sústava dvoch rovníc o dvoch neznámych, ktoré možno 
ďalej upravovať. Takto sa získajú vzťahy pre parametre regresnej priamky 
𝑏0 a 𝑏1. Dá sa dokázať, že vypočítané hodnoty parametrov 𝑏0 a 𝑏1 sú 
súradnice minima pôvodného vzťahu. 

 
 Lineárna závislosť typu 𝒚 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒙  

Ak medzi 𝑥 a 𝑦 platí všeobecná lineárna závislosť 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥, tak pre 
parametre regresnej priamky 𝑏1 a 𝑏0 po úprave rovníc 3.6 a 3.7 vyplývajú 
nasledujúce vzťahy: 
 

𝑏1 =
𝑛∑𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑𝑥𝑖 ∑𝑦𝑖
𝑛 ∑𝑥𝑖2 − (∑𝑥𝑖)2

  (3.8) 

 

𝑏0 =
∑𝑦𝑖 − 𝑏1 ∑𝑥𝑖

𝑛
 (3.9) 

 
Smerodajné odchýlky smernice 𝑠𝑏1 a úseku 𝑠𝑏0 sa vypočítajú podľa vzťahov: 
 

𝑠𝑏1 =
𝑠

 �∑𝑥𝑖2 −  (∑𝑥𝑖)2
𝑛   

  
(3.10) 

 

𝑠𝑏0 = 𝑠.� 
 
∑𝑥𝑖2
𝑛  

∑𝑥𝑖2 −  (∑𝑥𝑖)
2

𝑛  
  (3.11) 

 
kde odhad smerodajnej odchýlky 𝑠 sa vyjadrí pomocou súčtu štvorcov 
rezíduí 𝜒2: 
 

𝑠 = � 
𝜒2

𝑛 − 2
  (3.12) 

 
Súčet štvorcov rezíduí sa získa zo vzťahu: 
 

𝜒2 = �[𝑦𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖)]2 (3.13) 
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 Lineárna závislosť typu 𝒚 = 𝒃𝟏𝒙 
Veľmi často je skúmaná situácia taká, že ak je veličina 𝑥 nulová, tak aj 
veličina 𝑦 musí byt tiež nulová. V takom prípade je úsek 𝑏0 nulový a lineárna 
regresia sa dá aplikovať na modelovú rovnicu tvaru 𝑦 = 𝑏1𝑥. V tomto 
modeli treba určiť len smernicu 𝑏1 a jej smerodajnú odchýlku 𝑠𝑏1. 
Smernica 𝑏1 sa pre jednoduchší model určí zo vzťahu: 
 

𝑏1 =
∑𝑥𝑖𝑦𝑖
∑ 𝑥𝑖2

 (3.14) 

 
a odhad smerodajnej odchýlky smernice 𝑠𝑏1 zo vzťahu: 
 

𝑠𝑏1 =
𝑠

 �𝑥𝑖2 
 

(3.15) 

 
Odhad smerodajnej odchýlky 𝑠 je definovaný vzťahom: 
 

𝑠 = � 
𝜒2

𝑛 − 1
  (3.16) 

 
kde súčet štvorcov rezíduí 𝜒2 je: 
 

𝜒2 = �[𝑦𝑖 − 𝑏1𝑥𝑖]2 (3.17) 

 
 Hodnotenie kvality lineárneho regresného modelu  

Na posúdenie kvality regresného modelu sa popri sledovaní rezíduí používa 
aj niekoľko ďalších kritérií. Medzi základné kritériá patria: 

a) súčet rezíduí, ktorý ešte nie je zárukou dobrých výsledkov, 
b) súčet druhých mocnín rezíduí, čo je vlastne metóda najmenších 

štvorcov a je všeobecne najpoužívanejším kritériom, 
c) súčet absolútnych hodnôt rezíduí, pri ktorom sú odhady menej citlivé 

na extrémne hodnoty rezíduí, 
d) koeficient korelácie a koeficient determinácie, ktoré sú mierami 

kvality lineárneho regresného modelu. 
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3.1.1.2 Korelácia v lineárnej regresii 
 

Korelačná analýza na rozdiel od regresnej analýzy nevyjadruje vzájomný 
funkčný vzťah 𝑦 = 𝑓(𝑥). Cieľ korelačnej analýzy je skúmať, ako sa dve 
náhodné premenné 𝑥 a 𝑦 spoločne menia, pričom vzťah medzi premennými 
veličinami môže mať rôznu intenzitu (od úplnej nezávislosti až po úplnú 
závislosť). Stupeň závislosti medzi premennými charakterizujú miery 
tesnosti štatistickej závislosti, napr. koeficient korelácie, determinácie. 
 
 Korelačný koeficient, 𝒓, meria silu štatistickej závislosti medzi dvoma 

kvantitatívnymi premennými 𝑥 a 𝑦. Pod pojmom korelačný koeficient sa 
najčastejšie myslí Pearsonov korelačný koeficient

 

, ktorý je mierou lineárnej 
závislosti dvoch premenných. Pearsonov korelačný koeficient odhadnutý 
z náhodnej vzorky sa vypočíta podľa vzťahu: 

𝑟 =
∑  (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦�)

 �∑  (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∑  (𝑦𝑖 − 𝑦�)2 
 (3.18) 

 
kde čitateľ sa nazýva kovariancia

Vydelením kovariancie smerodajnými odchýlkami sa vypočíta korelačný 
koeficient, ktorého hodnota sa nachádza v intervale od -1 do +1. Pearsonov 
korelačný koeficient sa rovná -1 v prípade, že všetky pozorovania ležia na 
klesajúcej priamke a +1 ak pozorovania ležia na vzostupnej priamke. 
Korelačný koeficient rovný nule vyjadruje vzájomnú nezávislosť dvoch 
premenných (obr. 3.5). Presnejšie: 

 a vyjadruje, ako sa súčasne menia hodnoty 
dvoch premenných. Kladná hodnota znamená, že sa menia spoločne 
jedným smerom, záporná hodnota znamená, že sa menia opačným 
smerom. Nula vyjadruje, že hodnoty dvoch premenných sa menia nezávisle.  

0,0 ≤ 𝑟 < 0,3 ... nízka tesnosť 
0,3 ≤ 𝑟 < 0,5 ... mierna tesnosť 
0,5 ≤ 𝑟 < 0,7 ... výrazná tesnosť 
0,7 ≤ 𝑟 < 0,9 ... vysoká tesnosť 
0,9 ≤ 𝑟 < 1,0 ... veľmi vysoká tesnosť 

Interpretácia korelačného koeficienta závisí od kontextu. Hodnota 0,8 pri 
overení fyzikálneho zákona použitím presných meracích prístrojov je veľmi 
nízka, ale v inom prípade môže byť veľmi vysoká. 
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Pearsonov korelačný koeficient je silne ovplyvniteľný extrémnymi 
hodnotami. Jediný extrém vo veľkom súbore môže významne znížiť silnú 
závislosť, ale aj vyrobiť silnú závislosť tam, kde žiadna nie je. Dôležité závery 
sa nesmú robiť iba na základe hodnoty koeficienta. Vždy je nutné 
preskúmať XY graf. Z grafu možno zistiť aj nelineárny, ale silný vzťah medzi 
premennými. V takom prípade treba vzťah linearizovať transformáciou 
premenných (napr. logaritmovaním 𝑦), ktoré sa následne použijú na 
výpočet korelácie. 
 

 
 

Obr. 3.5 Korelačný koeficient vyjadrujúci vzťah medzi dvoma 
premennými 𝑥 a 𝑦.  

 
 
 Koeficient determinácie, 𝒓𝟐,

0,00 ≤ 𝑟2 < 0,10 ... nízka tesnosť 

 je štvorcom korelačného koeficienta 
a vyjadruje podiel spoločnej variability medzi dvoma premennými. Je veľmi 
dôležitý pre hodnotenie stupňa závislosti. Stupne tesnosti závislosti podľa 
koeficienta determinácie: 

0,10 ≤ 𝑟2 < 0,25 ... mierna tesnosť 
0,25 ≤ 𝑟2 < 0,50 ... výrazná tesnosť 
0,50 ≤ 𝑟2 < 0,80 ... vysoká tesnosť 
0,80 ≤ 𝑟2 < 1,00 ... veľmi vysoká tesnosť 
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3.1.1.3 Nedostatky mier kvality odhadu lineárnej regresie 
 

Klasické miery kvality odhadu nestačia na odhalenie predpokladov 
regresnej analýzy. Posudzovať kvalitu modelu v oblasti splnenia 
predpokladov len na základe mier (korelačný koeficient, koeficient 
determinácie) môže byť zavádzajúce. Pre posúdenie splnenia predpokladov 
je potrebné použiť špeciálnejšie nástroje.  

Pri odhade regresného modelu môžu nastať nasledujúce situácie, pri 
ktorých koeficient determinácie nemusí objektívne vypovedať o kvalite 
odhadu regresie: 

1. Odhadnutý správny model 
V prvom prípade sa pre údaje v grafe odhadne regresná priamka, ktorá je 
uvedená vedľa grafu v obrázku 3.6. Koeficient determinácie bude 67 %. 
Zobrazením údajov sa zistí, že regresná priamka je vyhovujúca, pretože 
závislosť je skutočne lineárna. 
 

 
Obr. 3.6 Správne odhadnutý regresný model. 

 
 

2. Odhadnutý nesprávny model 
Rovnaký model a koeficient determinácie sa môže získať aj pre dáta 
zobrazené v grafe v obrázku 3.7. Tento regresný model ale vôbec nie je 
vyhovujúci, pretože závislosť nie je lineárna. 
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Obr. 3.7 Neprávne odhadnutý regresný model. 

 
 

3. Model s extrémnou hodnotou 
V ďalšom grafe je zobrazený prípad, pri ktorom sa opäť vypočíta rovnaká 
priamka a aj rovnaký koeficient determinácie. Problém je však v tom, že ich 
odhad je ovplyvnený jednou odľahlou hodnotou, ktorá mení sklon priamky, 
a teda aj hodnotu koeficienta determinácie (obr. 3.8). 

Odľahlý bod je taký, ktorý leží mimo základnej konfigurácie bodov v 
grafe. Odľahlý bod sa nazýva vplyvným, keď sa po jeho odstránení 
podstatne zmení poloha regresnej krivky. Odľahlé body sa podľa ich 
mimoriadnej hodnoty rozdeľujú na: 

A. Vybočujúce hodnoty (angl. outliers) sú vysoké alebo nízke hodnoty 𝑦𝑖, 
ktoré sa zásadne líšia od ostatných hodnôt 𝑦. Prítomnosť takýchto bodov 
významne zvyšuje hodnotu reziduálneho rozptylu, čím významne zhoršuje 
presnosť predikčných vlastností kalibračného modelu. Z týchto dôvodov je 
potrebné tieto body identifikovať, zistiť príčiny odľahlosti a znovu premerať 
podozrivý bod. V krajnom prípade sa takýto bod z regresie vylúči. 

B. Extrémne hodnoty (angl. extremes) sú také mimoriadne hodnoty 𝑥𝑖, 
ktoré predstavujú zásadne odlišnú kombináciu hodnôt 𝑥. Body, ktoré sú 
odľahlé v smere 𝑥 sú často vplyvné. Extrémy sa v dátach vyskytujú napr. ako 
dôsledok nevhodného plánovania kalibračných koncentrácií. Ich pôsobenie 
je často negatívne, a preto sa ich prítomnosti v kalibračných dátach treba 
vyhnúť. 
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Obr. 3.8 Regresný model s extrémnou hodnotou. 

 
 
4. Model s rozhodujúcim pozorovaním 

V poslednom grafe má jedno pozorovanie rozhodujúci vplyv na zistenie 
významnej lineárnej závislosti. Vedie k dramatickým zmenám v odhade 
lineárnej regresie, ktorá by inak bez neho bola nevýznamná alebo by vôbec 
neexistovala (obr. 3.9). 
 

 
Obr. 3.9 Regresný model s rozhodujúcim pozorovaním.  
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3.1.1.4 Intervaly spoľahlivosti pri lineárnej regresii 
  

Pri konštrukcii regresného modelu je obvykle snahou minimalizovať 
variabilitu výsledku. Zníženie variability (numericky vyjadrenej najčastejšie 
pomocou smerodajnej odchýlky, intervalu spoľahlivosti alebo neistoty) 
znamená zvýšenie presnosti. Môže pritom ísť o presnosť napr. regresných 
koeficientov (parametrov), predikciu, limity detekcie a pod.  

Na vyjadrenie variability sa okrem bodových odhadov parametrov 
lineárnej regresnej funkcie často prepočítavajú aj intervalové odhady. 
Najčastejšie používané štatistické veličiny na vyjadrenie variability sú 
reziduálny rozptyl, smerodajná odchýlka parametrov a interval spoľahlivosti. 
Vo všetkých veličinách má rozhodujúci vplyv počet stupňov voľnosti 
𝜈 = 𝑛 − 𝑝. Rastúci počet parametrov regresného modelu prispieva k 
zvýšeniu variability, a teda k zníženiu presnosti regresného modelu.  

Výpočty intervalov spoľahlivosti je možné urobiť s pomocou 
štandardných odchýlok parametrov a reziduálneho rozptylu. Reziduálny 
rozptyl je za predpokladu platnosti podmienok lineárneho klasického 
modelu neskresleným odhadom rozptylu. Intervalový odhad ľubovoľného 
parametra pre regresnú priamku 𝑦𝑖′ = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖 vychádza z toho, že za 
platnosti predpokladov klasického lineárneho modelu má veličina 
Studentovo 𝑡-rozdelenie s 𝜈 = 𝑛 –  𝑝 stupňami voľnosti. V prípade regresnej 
priamky je interval spoľahlivosti odvodený z náhodnej premennej, ktorá má 
𝑡-rozdelenie s 𝜈 = 𝑛 − 2 stupňami voľnosti. 

Pri zvolenej spoľahlivosti 1 − 𝛼 je obojstranný interval spoľahlivosti pre 
odhadnuté parametre 𝑏0 a 𝑏1 daný vzťahmi 3.19 a 3.20: 
 

𝑃 �𝑏0 − 𝑠𝑏0 . 𝑡𝜈,1− 𝛼2
 ; 𝑏0 + 𝑠𝑏0 . 𝑡𝜈,1− 𝛼2

� = 1 − 𝛼 (3.19) 

 

𝑃 �𝑏1 − 𝑠𝑏1 . 𝑡𝜈,1− 𝛼2 ; 𝑏1 + 𝑠𝑏1 . 𝑡𝜈,1− 𝛼2
� = 1 − 𝛼 (3.20) 

 
Obojstranný interval spoľahlivosti sa analogicky konštruuje aj pre regresnú 
priamku, v prípade ktorej je počet stupňov voľnosti 𝜈 = 𝑛 –  2: 
 

𝑃 �𝑦𝑖′ − 𝑠𝑦𝑖′ . 𝑡𝜈,1− 𝛼2
 ;𝑦𝑖′ + 𝑠𝑦𝑖′ . 𝑡𝜈,1− 𝛼2

� = 1 − 𝛼 (3.21) 
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3.1.2 Predpoklady platnosti lineárneho regresného modelu 
 

Regresný model vypočítaný pomocou metódy najmenších štvorcov má 
viesť k čo najlepšiemu lineárnemu nestrannému odhadu. Všetky 
predpoklady týkajúce sa regresných modelov sú pravdivé len v prípade, keď 
sú splnené nasledujúce predpoklady: 

1. Chyby majú nulovú strednú hodnotu  
Pod tuto podmienkou sa rozumie to, že chyby rovnomerne kolíšu okolo 
nuly, čiže ich hodnoty nie sú systematicky ovplyvnené. Stredná hodnota 
náhodných chýb sa rovná nule, čiže 𝐸(𝑒𝑖) = 0. 

2. Vzájomná nezávislosť chýb 
Hodnoty chýb nesmú nejakým spôsobom od seba závisieť. Lineárna 
nezávislosť náhodných chýb je splnená, ak ich kovariancia je nulová, čiže 
𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖 , 𝑒𝑗) = 0.  

Porušenie predpokladu o nekorelovanosti náhodných chýb sa nazýva 
autokorelácia. Pri autokorelácii hodnota rezídua závisí od hodnoty 
predchádzajúcich rezíduí. Pri pozitívnej autokorelácii za rezíduom nasleduje 
rezíduum s rovnakým znamienkom, naopak pri negatívnej autokorelácii 
reziduálne odchýlky striedavo menia znamienko.  

Autokorelácia je typická pre údaje, ktoré majú charakter časových radov, 
resp. pre údaje, ktoré sú opakovane merané pre tie isté subjekty, ale za 
rôznych podmienok. Autokoreláciu možno identifikovať preskúmaním 
trendu v grafe závislosti rezíduí od predikovaných hodnôt alebo použitím 
testov a mier autokorelácie.  

3. Chyby majú normálne rozdelenie 
Rozdelenie pravdepodobnosti náhodných chýb má byť normálne rozdelenie 
𝑁(0;𝜎𝑟𝑒𝑧2 ) so strednou hodnotou 𝜇 = 0 a rozptylom 𝜎2 = 𝜎𝑟𝑒𝑧2 . Reziduálne 
odchýlky musia byť náhodne rozptýlené okolo nuly a v grafe nesmie byť 
žiadny náznak potenciálneho trendu. Dôsledkom porušenia normality je 
neplatnosť testov regresných koeficientov, a tiež intervaly spoľahlivosti pre 
priemer a individuálnu hodnotu budú veľmi široké alebo veľmi úzke. 

Na overenie podmienky normality chýb sa používa Q-Q graf, ktorý sa 
konštruuje ako závislosť poriadkových štatistík rezíduí od kvantilov 
normovaného normálneho rozdelenia. Medzi ďalšie nástroje diagnostiky 
patria popisné štatistiky tvaru rozdelenia, ako napr. koeficient šikmosti a 
koeficient špicatosti, ďalej grafy rozdelenia rezíduí a test normality 
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rozdelenia. Nenormalita sa odstraňuje použitím vhodnej transformácie 
závislej, resp. nezávislej premennej (napr. logaritmická transformácia).  

4. Chyby majú rovnaký rozptyl 
Požiadavka konštantnosti rozptylu sa nazýva homoskedascitou, a to preto, 
lebo skedastická funkcia je rovnaká (homogénna) pre všetky hodnoty 
nezávislej premennej. Inak povedané, variabilita chýb by nemala vôbec 
závisieť od hodnôt nezávislých premenných. Rozptýlenosť hodnôt závislej 
premennej 𝑦 vo všetkých pozorovaniach 𝑥𝑖  nezávislej premennej 𝑥 je 
rovnaká, t.j. rozptyl náhodnej zložky je konštantný: 𝐷(𝑒𝑖) = 𝜎𝑟𝑒𝑧2 . 
 

 
Obr. 3.10 Homoskedasticita. Body sú rozložené náhodne, 

nevykazujú žiadny trend. 
 
 

Keď táto požiadavka nie je splnená hovorí sa o heteroskedasticite. 
Heteroskedasticitu možno identifikovať pomocou grafov rezíduí alebo 
pomocou parciálnych regresných grafov. Ak sa v údajoch heteroskedasticita 
nevyskytuje, graf je charakteristický náhodným rozložením bodov (obr. 
3.10). V opačnom prípade v grafe z bodov vznikne charakteristický klinový 
tvar (obr. 3.11). Rozpätie, v ktorom sú umiestnené reziduálne odchýlky 
rastie s rastom odhadnutých hodnôt.  

Heteroskedasticita spôsobuje, že odhady regresných koeficientov 
metódou najmenších štvorcov strácajú niektoré optimálne vlastnosti. 
Odhady rozptylov a štandardných odchýlok parametrov sú vychýlené, 
intervalové odhady a testy významnosti parametrov sú podhodnotené 
alebo nadhodnotené, a výsledky sú tak nereálne. 
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Chybná špecifikácia modelu, ktorá spočíva vo vynechaní niektorej 
podstatnej vysvetľujúcej premennej, môže zapríčiniť heteroskedasticitu. Ak 
sa tento jav prejavuje len u jednej závisle premennej, túto premennú možno 
označiť za príčinu heteroskedasticity. Na odstránenie heteroskedasticity sa 
používajú transformácie, podobne ako pri nenormalite. 

 
 
 

 
Obr. 3.11 Heteroskedasticita. Rozptyl bodov okolo regresnej 

krivky sa zvyšuje s rastúcim 𝑥. 
 

 
5. Nezávislé premenné sú nenáhodné 

Pod nenáhodnosťou nezávislých premenných sa rozumie, že nezávislé 
premenné nie sú výsledkom žiadneho experimentu. 

6. Nezávislé premenné sú lineárne nezávislé 
Táto podmienka znamená, že žiadnu nezávislú premennú nemožno nahradiť 
lineárnou kombináciou zostávajúcich nezávislých premenných. Tento 
predpoklad je typický pre regresný model, pri ktorom je snaha použiť čo 
najmenší počet nezávislých premenných. 

Multikolinearita je jav, keď medzi nezávislými premennými existuje 
významná silná korelácia, čiže závislosť, čo predstavuje prebytočnú 
informáciu v modeloch. Pri diagnostike multikolinearity sa odhadne 
korelačná matica pre nezávislé premenné, a posúdi sa tak, či môže existovať 
multikolinearita. V prípade, že multikolinearita bola v údajoch 
identifikovaná, určí sa skupina navzájom závislých premenných a tie sa 
z modelu vylúčia. Potom sa vypracuje nový odhad regresného modelu.   



 90 LINEÁRNE A NELINEÁRNE REGRESNÉ MODELY 

3.2 NELINEÁRNA REGRESIA 
 

Ak závislosť medzi premennými 𝑦 a 𝑥 nie je lineárna, vyjadrí sa jej 
priebeh vhodnou nelineárnou regresnou funkciou, pričom sa môžu použiť 
nelineárne funkcie s dvoma alebo viacerými parametrami. Koeficienty 
nelineárneho regresného modelu je možné určiť priamo pomocou metódy 
najmenších štvorcov, alebo nepriamo použitím transformácie na lineárnu 
funkciu, ktorú potom možno riešiť metódou najmenších štvorcov. 

V praxi sa množstvo prírodovedných a technických úloh rieši pomocou 
nelineárnych regresných modelov. Medzi najbežnejšie patria: 

a) konštrukcia kalibračných modelov v prípade, keď hodnoty 𝑦 sú 
nelineárnou odozvou zmeny meranej veličiny 𝑥, 

b) overenie teoretických modelov popisujúcich základné fyzikálno-
chemické zákony, stechiometriu, rovnovážne konštanty, resp. kinetiku, 

c) tvorba empirických modelov založená na hľadaní nelineárnej závislosti 
medzi vysvetľovanou premennou 𝑦 a vysvetľujúcimi premennými 𝑥. 

Podľa typu úlohy sa zvolí prístup k procesu tvorby regresného modelu 
𝑓(𝑥,𝛽), ktorý je funkciou vysvetľujúcich premenných 𝑥 a parametrov 𝛽. Ide 
vlastne o hľadanie modelu 𝑓(𝑥,𝛽) na základe nameraných dvojíc údajov 
{𝑥𝑖;𝑦𝑖}, kde 𝑖 = 1, 2, … ,𝑛, a zvoleného regresného kritéria. Vo väčšine 
prípadov je model 𝑓(𝑥,𝛽) známy a regresná úloha je zjednodušená iba na 
konštrukciu odhadov parametrov 𝛽.  

Na rozdiel od lineárnych regresných modelov v nelineárnej regresii majú 
tieto parametre 𝛽 väčšinou rozhodujúcu úlohu. Zatiaľ čo v lineárnej regresii 
sú regresné parametre často iba numerickými koeficientmi bez bližšieho 
fyzikálneho významu, v prípade nelineárnej regresie majú parametre presný 
fyzikálny význam a výpočet ich číselných hodnôt je hlavným cieľom 
regresnej analýzy. Ako príklad možno uviesť rovnovážne konštanty, napr. 
disociačné konštanty, konštanty stability, súčiny rozpustnosti, ďalej 
rýchlostné konštanty v kinetických modeloch alebo neznáme koncentrácie v 
titračných krivkách. 

Možnosti nelineárnych regresných modelov sa veľmi často preceňujú, 
napríklad nesprávne sa používajú aj mimo rozsah svojej platnosti, resp. na 
doplnenie chýbajúcich informácii v údajoch. Vo fyzikálnej chémii sa často 
odhadujú rovnovážne konštanty z údajov, ktorých experimentálne rozpätie 
je veľmi vzdialené od rovnováhy. Získané odhady sa potom dajú použiť 
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maximálne ako modelové konštanty, pretože ich hodnoty sa výrazne líšia od 
skutočných rovnovážnych parametrov.  

Výsledok nelineárnej regresie závisí hlavne od kvality nameraných 
údajov, modelu a kritéria regresie. Ak sú tieto správne zadefinované, potom 
aj nelineárny regresný model dokáže poskytnúť odhady regresných 
parametrov, ktoré sú vyhovujúce po stránke formálnej a aj fyzikálnej. 

 

3.2.1 Formulácia nelineárneho regresného modelu 
 
Podľa tvaru funkcie 𝑓(𝑥,𝛽) v závislosti od parametrov 𝛽 sa rozdeľuje 

regresia na lineárnu a nelineárnu.  
Pri lineárnej regresii závisí funkcia 𝑓(𝑥,𝛽) od parametrov lineárne 

(vysvetľujúce premenné 𝑥 sa môžu napr. vyskytovať aj v mocninách, 
súčinoch). Pojmom lineárny regresný model sa označuje model, ktorý je 
lineárnou kombináciou modelových parametrov, a teda aj lineárny model 
môže byť z hľadiska priebehovej funkcie nelineárny. Pre lineárne regresné 
modely platí podmienka: 
 

𝑔𝑗 =
𝜕𝑓(𝑥,𝛽)
𝜕𝛽𝑗

= 𝑘𝑜𝑛š. (3.22) 

 
Pri nelineárnej regresii je funkcia 𝑓(𝑥,𝛽) nelineárna v parametri 𝛽. 

Pokiaľ existuje aspoň jeden parameter 𝛽𝑗, ktorého parciálna derivácia 𝑔𝑗  je 
jeho funkciou, ide o nelineárny regresný model. 

Nelineárne regresné modely sa rozdeľujú na: 
A. Neseparabilné, pri ktorých podmienka vyjadrená vzťahom 3.22 

neplatí pre žiadny parameter regresného modelu, napríklad: 
 

𝑓(𝑥,𝛽) = 𝑒𝑥𝑝 (𝛽1𝑥) + 𝑒𝑥𝑝 (𝛽2𝑥) (3.23) 
 

B. Separabilné, v ktorých podmienka (3.22) platí aspoň pre jeden 
parameter modelu. Príkladom je funkcia, ktorá je nelineárna iba vzhľadom 
k regresnému parametru 𝛽3: 
 

𝑓(𝑥,𝛽) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑒𝑥𝑝 (𝛽3𝑥) (3.24) 
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C. Vnútorne lineárne, ktoré sú síce nelineárne, ale vhodnou 
transformáciou ich možno previesť na lineárny model, napríklad: 
 

𝑓(𝑥,𝛽) = 𝛽2𝑥 (3.25) 
 
kde transformáciou 𝛾 = 𝛽2 sa model prevedie z nelineárneho na lineárny.  

 
3.2.1.1 Linearizačná transformácia 
 

Aj keď je linearizačná transformácia užitočná vzhľadom k zjednodušeniu 
hľadania odhadov parametrov, väčšinou vedie k vychýleným odhadom. 
Linearizáciu preto treba používať iba ako úvodné priblíženie k odhadovaným 
parametrom. Ak sa pre linearizovanú závislosť použije metóda najmenších 
štvorcov, hľadané parametre nebudú zodpovedať minimálnemu súčtu 
štvorcov odchýlok, pretože transformácia súradníc rozdielne ovplyvňuje 
odchýlky v rôznych oblastiach pozdĺž krivky, a teda tiež rozdielne ovplyvní 
negatívne a pozitívne chyby v tých istých bodoch krivky, čo sa prejaví 
vznikom heteroskedasticity. 

Ak sa uskutoční lineárna transformácia, ďalší postup je ako pri lineárnej 
závislosti. Najčastejšie používané nelineárne funkcie s dvoma parametrami 
je možné transformovať na funkciu, ktorej odhadom je regresná funkcia:  
 

𝑤 = 𝑏0 + 𝑏1𝑧 (3.26) 
 
kde 𝑤 = 𝑔(𝑦) a 𝑧 = 𝑔(𝑥) sú transformované funkcie 𝑔(𝑦) a 𝑔(𝑥). Na 
uvedený tvar možno transformovať funkcie uvedené v tabuľke 3.1. 

Pri voľbe typu funkcie je dôležité zvoliť funkciu, ktorá je najpriliehavejšia, 
čiže najlepšie vystihuje priebeh závislosť premennej 𝑦 od premennej 𝑥. Od 
voľby správneho typu regresnej funkcie závisí, do akej miery vystihne vzťah 
medzi premennými, a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť 
rozhodnutiu, aký typ funkcie sa zvolí. Pri voľbe typu regresnej funkcie sa 
musí spájať znalosť priebehu jednotlivých typov kriviek s informáciami o 
skúmanom jave a rozložení empirických údajov. Pritom zvyčajne pomáha 
zobrazenie rozptylového grafu. Typ regresnej funkcie sa volí tak, aby čo 
najpresnejšie vyhovoval rozloženiu bodov v diagrame a logickým 
súvislostiam daných javov. 
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Tab. 3.1 Príklady linearizácií funkcií. 

Pôvodná rovnica 𝑤 𝑧 𝑏0 𝑏1 

𝑦 = 𝛽0 +
𝛽1
𝑥

 𝑤 = 𝑦 𝑧 =
1
𝑥

 𝑏0 = 𝛽0 𝑏1 = 𝛽1 

𝑦 =
1

 𝛽0 + 𝛽1𝑥 
 𝑤 =

1
𝑦

 𝑧 = 𝑥 𝑏0 = 𝛽0 𝑏1 = 𝛽1 

𝑦 =
𝑥

 𝛽0 + 𝛽1𝑥 
 𝑤 =

1
𝑦

 𝑧 =
1
𝑥

 𝑏0 = 𝛽0 𝑏1 = 𝛽1 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑥 𝑤 = 𝑦 𝑧 = 𝑙𝑛 𝑥 𝑏0 = 𝛽0 𝑏1 = 𝛽1 

𝑦 = 𝛽0𝑥𝛽1  
𝑙𝑛 𝑦 = 𝑙𝑛 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑥  

𝑤 = 𝑙𝑛 𝑦  𝑧 = 𝑙𝑛 𝑥  𝑏0 = 𝑙𝑛 𝛽0 𝑏1 = 𝛽1 

𝑦 = 𝛽0 𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑥) 
𝑙𝑛 𝑦 = 𝑙𝑛 𝛽0 + 𝛽1𝑥  

𝑤 = 𝑙𝑛 𝑦  𝑧 = 𝑥 𝑏0 = 𝑙𝑛 𝛽0 𝑏1 = 𝛽1 

Poznámka: Hodnoty 𝑦, 𝑥, 𝛽0, 𝛽1 sú pôvodné hodnoty nelineárnej závislosti a 𝑤, 𝑧, 
𝑏0, 𝑏1 sú hodnoty po linearizácii nelineárnej závislosti. 
 
 

Treba si uvedomiť, že transformované regresné funkcie nemajú vždy 
rovnaké parametre ako pôvodné nelineárne regresné funkcie, takže je 
potrebné z odhadnutých parametrov transformovaných regresných funkcií 
spätne prepočítať odhady pôvodných parametrov. Takto získané odhady 
pôvodných parametrov síce nemajú optimálne štatistické vlastnosti, ale pre 
riešenie konkrétnych úloh často postačujú. 

Výber najvhodnejšieho typu regresnej funkcie nemusí byť vždy zrejmý od 
prvej chvíle, preto sa za najvhodnejší považuje ten: 

a) ktorý je najlogickejší, 
b) pri ktorom sa rozdelenie reziduálnych odchýlok blíži najviac k 

normálnemu rozdeleniu, 
c) ktorý zabezpečuje, že rozdelenie reziduálnych odchýlok bude mať 

približne rovnakú variabilitu,  
d) pri ktorom sú reziduálne odchýlky najmenšie, 
e) ktorý vykazuje najväčšiu tesnosť závislostí, 
f) ktorý je najjednoduchšou krivkou. 
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3.2.1.2 Metóda najmenších štvorcov pre nelineárne modely 
 

Nech funkcia 𝑦 =  𝑓(𝑥,𝛽1,𝛽2, . . . ,𝛽𝑘) má neznáme parametre 
𝛽1,𝛽2, . . . ,𝛽𝑘. Pri predpoklade, že parametre 𝛽1,𝛽2, . . . ,𝛽𝑘  sú známe, pre 
každé 𝑥𝑖  možno určiť 𝑦𝑖′ a rezíduum 𝑟𝑖: 
 

𝑟𝑖 = 𝑦𝑖′ − 𝑦𝑖  (3.27) 
 
kde 𝑦𝑖  sú namerané hodnoty a 𝑦𝑖′ je aproximačná (účelová) funkcia. 

 Skutočné rezíduum 𝑟𝑖 však nemožno určiť, lebo koeficienty 𝛽1,𝛽2, . . . ,𝛽𝑘  
nie sú známe. Úlohou je teda určiť začiatočné odhady aproximačných 
koeficientov 𝛽1′ ,𝛽2′ , . . . ,𝛽𝑘′  a pomocou nich odhadnúť rezíduum 𝑟𝑖′. 
Začiatočné odhady koeficientov možno určiť napr. grafickou metódou alebo 
použitím lineárnej metódy najmenších štvorcov na transformovanú 
nelineárnu funkciu. Ďalšie spresnenie regresných parametrov sa realizuje 
s využitím všeobecných optimalizačných metód. 

Pri lineárnej regresii existuje jediné minimum pre sumu štvorcov 
odchýlok, avšak pri nelineárnej regresii spravidla existuje niekoľko lokálnych 
miním pre rôzne 𝛽1,𝛽2, . . . ,𝛽𝑘. Voľba začiatočných hodnôt 𝛽1′ ,𝛽2′ , . . . ,𝛽𝑘′  
určuje, do ktorého minima metóda konverguje. Navyše hlavné, globálne 
minimum nemusí znamenať aj fyzikálne správne riešenie. V prípade, keď 
modelová funkcia obsahuje veľa parametrov, existuje spravidla aj veľa 
lokálnych miním v sume štvorcov odchýlok. V takomto prípade metóda zle 
konverguje alebo získané hodnoty parametrov veľmi závisia od voľby 
začiatočných hodnôt. 

 
3.2.1.3 Korelácia v nelineárnej regresii  
 

Rozpoznanie stupňa závislosti premennej 𝑦 od premennej 𝑥 je dôležitá 
úloha. Čím je stupeň závislosti medzi premennými vyšší, tým je väčšia aj 
vypovedacia sila regresného modelu. Stupeň závislosti medzi premennými 
charakterizujú miery tesnosti štatistickej závislosti.  

Tieto sa pohybujú v pevne stanovenom intervale a v rámci tohto 
intervalu rastú so stupňom závislosti. To umožňuje z ich veľkosti priamo 
usudzovať o stupni závislosti a porovnávať miery tesnosti štatistickej 
závislosti pre rôzne štatistické súbory.  
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 Index korelácie 
Index korelácie charakterizuje stupeň závislosti premennej 𝑦 od 𝑥 za 
predpokladu, že jej priebeh vystihuje regresná funkcia. Využíva sa vtedy, 
keď sa hodnotí vhodnosť nelineárneho regresného modelu. Ako miera 
tesnosti štatistickej závislosti sa používa v tvare: 
 

𝑖 = � 
∑  (𝑦𝑖ʹ − 𝑦�)2 
∑  (𝑦𝑖 − 𝑦�)2 

 (3.28) 

 
 Index determinácie 

Index determinácie sa bežne používa ako kritérium pri rozhodovaní o voľbe 
konkrétneho tvaru regresnej funkcie. Je druhou mocninou koeficienta 
korelácie a vyjadruje podiel súčtu štvorcov odchýlok teoretických hodnôt od 
celkového priemeru závislej premennej k celkovému súčtu štvorcov jej 
odchýlok. 

Index determinácie môže nadobúdať hodnoty z intervalu 0 až 1 , čím viac 
sa hodnota indexu blíži k jednotke, tým väčšia časť celkovej variability je 
modelom vysvetlená a naopak, ak sa index determinácie blíži k nule, tým 
menšia časť celkovej variability je modelom vysvetlená.  

 
3.2.1.4 Intervaly spoľahlivosti pri nelineárnej regresii 
  

Pri konštrukcii intervalu spoľahlivosti v prípade nelineárnych modelov sa 
využíva najmä linearizácia. Interval spoľahlivosti pre linearizovaný model má 
charakteristický elipsovitý tvar. Linearizácia je však použiteľná iba v prípade, 
keď regresný model nie je výrazne nelineárny, a keď miery nelinearity, 
asymetrie a vychýlenia odhadov sú malé. Pre výrazne nelineárne modely sa 
interval spoľahlivosti konštruuje pomocou Lagrangeových multiplikátorov 
alebo vierohodnostných pomerov. V takomto prípade nemusí mať elipsovitý 
tvar, a ani nemusí byť spojitý. 

Nech funkcia 𝑦𝑖ʹ = 𝑓(𝑥𝑖 ,𝛽1, … ,𝛽𝑛) je nelineárna s počtom stupňov 
voľnosti 𝜈 = 𝑛 − 𝑝. Koeficienty 𝛽1, … ,𝛽𝑛 sú neznáme parametre 
nelineárnej regresnej funkcie. Približný 100(1 − 𝛼) %-ný interval 
spoľahlivosti pre regresný koeficient 𝛽𝑖 možno potom vyjadriť vzťahom, 
ktorý je analogický so vzťahom pre interval spoľahlivosti parametrov 
lineárnej regresie: 
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𝑃 �𝛽𝑖 − 𝑠𝛽𝑖 . 𝑡𝜈,1− 𝛼2
 ;𝛽𝑖 + 𝑠𝛽𝑖 . 𝑡𝜈,1− 𝛼2

� = 1 − 𝛼 (3.29) 

 
kde 𝑠𝛽𝑖  vyjadruje štandardnú chybu pre koeficient 𝛽𝑖. Podobne možno 
získať vzťah 3.30 pre obojstranný interval spoľahlivosti, kde počet stupňov 
voľnosti je 𝜈 = 𝑛 –  𝑝: 
 

𝑃 �𝑦𝑖ʹ − 𝑠𝑦𝑖ʹ . 𝑡𝜈,1− 𝛼2
 ;𝑦𝑖ʹ + 𝑠𝑦𝑖ʹ . 𝑡𝜈,1− 𝛼2

� = 1 − 𝛼 (3.30) 

 
kde 𝑠𝑦𝑖ʹ  je chyba predikcie a získa sa z odhadu rozptylu predikcie.  

 

3.2.2 Predpoklady platnosti nelineárneho regresného modelu 
 

Postup overenia predpokladov platnosti nelineárneho modelu je takmer 
identický s predpokladmi pre lineárny regresný model. V prvom kroku sa 
overí vhodnosť nelineárneho modelu, a to napríklad vizuálne z grafu rezíduí. 
V prípade, ak majú odhadované regresné parametre fyzikálny zmysel, musí 
byť aj nelineárny model v súhlase s fyzikálnou interpretovateľnosťou. 

Kvalita vypočítaných regresných parametrov pre navrhnutý nelineárny 
model sa posúdi podľa ich intervalov spoľahlivosti. V prípade, ak sa 
minimalizačný proces ukončí predčasne ešte pred dosiahnutím minima, 
regresné parametre budú mať veľký rozptyl. Tesnosť preloženia, čiže miera 
zhody navrhnutého regresného modelu s experimentálnymi údajmi, sa 
zhodnotí pomocou reziduálneho rozptylu. 

Po určení správneho regresného modelu nasleduje test homogenity 
rozptylu merania analytického signálu (test homoskedasticity). Na 
predbežnú identifikáciu heteroskedasticity možno opäť použiť graf 
reziduálov. Test nekorelovanosti náhodných chýb sa identifikuje 
preskúmaním trendu v grafe závislosti rezíduí od predikovaných hodnôt, 
pričom náhodné chyby musia mať normálne rozdelenie pravdepodobnosti. 
Súčasne musí byť dodržaná podmienka vzájomnej nezávislosti 
a nenáhodnosti vysvetľujúcich premenných. Na identifikáciu prítomnosti 
odľahlých bodov sa používajú rôzne testy založené na analýze rôznych typov 
reziduálov. Jednotlivé predpoklady pre platnosť regresného modelu sú 
detailnejšie opísané v kapitole 3.1.2. 
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3.3 KALIBRÁCIA 
 
Kalibrácia patrí k základným úlohám v praxi, ktoré sa riešia pomocou 

regresných metód. Východiskom lineárnej regresie založenej na 
minimalizácii chýb je lineárny kalibračný model, ktorého grafickým obrazom 
je kalibračná priamka. Základom metódy zo štatistického hľadiska je 
regresná analýza, na základe ktorej sa určia parametre a chyby kalibračného 
modelu.  

Kalibrácia sa používa pri konštrukcii nových prístrojov, pri určovaní 
hodnôt fyzikálnych veličín alebo pri vývoji nových inštrumentálnych metód. 
Skladá sa z dvoch fáz, a to zo zostrojenia kalibračného modelu a z použitia 
kalibračného modelu. Zostrojenie kalibračného modelu je identické s úlohou 
hľadania vhodného regresného modelu. V druhej fáze sa rieši inverzná 
úloha, čiže pre nameranú odozvu 𝑦∗ sa hľadá zodpovedajúca hodnota 𝑥∗ 
a jej štatistické charakteristiky. Z numerického hľadiska ide o úlohu hľadania 
koreňa nelineárnej funkcie. Zo štatistického hľadiska ide o problém 
nelineárneho vychýleného odhadu. 

Inou úlohou je nájsť takú regresnú funkciu, ktorá čo najlepšie popisuje 
neznámy druh závislosti. Táto úloha sa nazýva fitovanie. Rozhodujúcu úlohu 
má koeficient korelácie, ktorého najmenšia hodnota spomedzi všetkých 
korelačných koeficientov prislúchajúcich k jednotlivým regresným funkciám 
zabezpečí, že funkcia popisuje závislosť najlepšie. Hypotézu môže však 
poskytnúť aj rozmiestnenie a tvar spojnice bodov nameraných hodnôt, 
vyznačených do karteziánskeho súradnicového systému. 

Zostrojený kalibračný model môže mať rôzne formy využitia: 
A. Jedno použitie, pri ktorom sa vytvorí kalibračný model z 𝑛 dvojíc 

bodov {𝑥𝑖; 𝑦𝑖}, a následne sa pomocou kalibračného modelu vypočíta odhad 
𝑥𝑗∗ spolu so svojím intervalovým odhadom pre jednu hodnotu 𝑦𝑗∗. 

B. Viacnásobné použitie, pri ktorom sa pre rôzne hodnoty signálu 𝑦∗ 
určujú odhady 𝑥∗ pomocou toho istého kalibračného modelu. 

C. Použitie v kombinácii s ďalšími meraniami, pri ktorom sa výsledok 
druhej fázy kalibrácie používa spolu s ďalšími údajmi na určenie veličiny, 
ktorá je funkciou viacerých premenných. 

Rozdelenia kalibračných úloh z rôznych hľadísk určujú spôsob 
štatistického spracovania. V technickej praxi sa používajú nasledujúce 
kalibračné postupy: 
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1. Absolútna kalibrácia, ktorá je úplne najrozšírenejšou formou 
kalibračnej úlohy. Pri zostavovaní kalibračného modelu sa hľadá vzťah 
medzi merateľnou veličinou 𝑦 nazývanou signál (napr. absorbancia, pH, 
potenciál) a veličinou 𝑥 určujúcou stav alebo vlastnosti systému (napr. 
koncentrácia, objem, čas, teplota).  

Príkladom môže byť kalibrácia závislosti absorbancie roztoku od jeho 
koncentrácie. Pri kalibračnom experimente sa pre 𝑛 vzoriek so známymi 
hodnotami premennej 𝑥 odmerajú zodpovedajúce hodnoty veličiny 𝑦 
a odhadne sa kalibračný model. Vo fáze použitia kalibračného modelu sa 
pre stanovovanú vzorku (napr. s neznámym obsahom analytu) opakovane 
zmeria odozva 𝑦𝑗∗ (napr. absorbancia) a pomocou kalibračného modelu sa 
určí hodnota 𝑥𝑗∗ spolu s intervalom spoľahlivosti. 

2. Komparatívna kalibrácia, pri ktorej sa jeden prístroj kalibruje voči 
inému prístroju. V tomto prípade nezáleží, ktorá z kalibrácií sa použije ako 
štandard. Ako príklad možno uviesť stanovenie koncentrácie titračne a 
pomocou absorbancie. 
 

3.3.1 Všeobecný postup pri kalibrácii 
 
Postup pri vyšetrovaní a konštrukcii kalibračného modelu možno zhrnúť 

do nasledujúcich krokov: 
1. Určenie typu kalibračného modelu 

Začína sa vždy od konštrukcie najjednoduchšieho kalibračného modelu, 
v ktorom vystupujú nezávislé premenné v prvých mocninách a model 
neobsahuje žiadne interakčné členy typu 𝑥𝑗𝑥𝑘 . 

2. Predbežná analýza dát 
V predbežnej analýze údajov sa sleduje premenlivosť jednotlivých 
premenných a možné párové vzťahy. Na tento účel sa používajú rozptylové 
diagramy závislosti 𝑥𝑗  od 𝑥𝑘  alebo indexové grafy závislosti 𝑥𝑗  od 𝑗. Približne 
lineárny vzťah medzi premennými v rozptylovom grafe závislosti 𝑥𝑗  od 𝑥𝑘  
indikuje prítomnosť multikolinearity.  

Ďalej sa vyšetruje prítomnosť vplyvných bodov (odľahlých hodnôt alebo 
extrémov) spôsobujúcich multikolinearitu. Na základe nájdených vplyvných 
bodov sa rozhodne, či je potrebné tieto hodnoty z dát eliminovať, alebo či 
ich možno v dátach ponechať. 
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3. Odhadovanie parametrov  
Ide o výpočet odhadov regresných parametrov kalibračného modelu. 
Odhadovanie parametrov modelu sa realizuje klasickou metódou 
najmenších štvorcov. Po tejto fáze nasleduje určenie základných 
štatistických charakteristík, čiže odhad štandardných odchýlok týchto 
parametrov, rozptylov, či kovariancií. Miera vzájomnej závislosti sa vyjadrí 
korelačným koeficientom alebo koeficientom determinácie.  

4. Regresná diagnostika  
S využitím rôznych grafov sa overuje, či sú splnené predpoklady metódy 
najmenších štvorcov, konkrétne homoskedasticita, normalita rozdelenia 
chýb a neprítomnosť autokorelácie. 

5. Určenie hornej a dolnej hranice pásu spoľahlivosti 
Pás spoľahlivosti (angl. confidence band) pre signál sa určuje v celom 
rozsahu kalibrácie. Ide o zvolenú pravdepodobnosť, s ktorou bude regresná 
závislosť ležať medzi horným a dolným pásom spoľahlivosti (napr. 95 % 
pravdepodobnosť). 

6. Výpočet hľadanej hodnoty 
Hľadaná hodnota sa získa ako priemer opakovaných meraní pomocou 
funkcie inverznej k funkcii vyjadrujúcej kalibračný model. Pre daný signál 𝑦𝑗∗ 
sa vypočíta hodnota 𝑥𝑗∗ spolu s príslušným intervalom spoľahlivosti. 

7. Určenie optimálnych podmienok kalibrácie 
Optimálne podmienky sú posudzované z hľadiska veľkosti chyby 
vyhodnocovanej veličiny. 
 

3.3.2 Kalibračná priamka 
 
Model kalibračnej priamky patrí v laboratóriách medzi najpoužívanejšie. 

Pri kalibračnej priamke sa predpokladá, že platí v celom sledovanom 
rozsahu premenných 𝑥 a 𝑦. Príkladom takéhoto kalibračného modelu môže 
byť Lambertov - Beerov zákon, ktorý vyjadruje lineárny vzťah medzi 
absorbanciou 𝐴 a koncentráciou 𝑐. V niektorých prípadoch ale model 
kalibračnej priamky platí iba v limitovanom intervale a za prahovým bodom 
už dochádza k výrazným odchýlkam od linearity. Napríklad aj spomínaný 
Lambertov - Beerov zákon platí iba pre roztoky do určitej prahovej 
koncentrácie, za ktorou dochádza k výrazným nelineárnym odchýlkam. 
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Úlohou lineárnej kalibrácie je hľadanie odhadu 𝑥∗ a parametrov 𝑏0, 𝑏1, 
pričom sa vychádza z predpokladu normality chýb: 

 
𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖              𝑖 = 1, … ,𝑛 (3.31) 

 
𝑦𝑗∗ = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑗∗             𝑗 = 1, … ,𝑚 (3.32) 

 
Pri znalosti rozptylu merania 𝜎2 možno definovať 100(1 − 𝛼) %-ný interval 
spoľahlivosti pre signál 𝑦∗: 

 
𝑈𝐷,𝐻 = 𝑦�∗ ± 𝜎.𝑢1−𝛼/2 (3.33) 

 
kde 𝑢1−𝛼/2 je kvantil normovaného normálneho rozdelenia. V prípade, že 
rozptyl merania nie je známy, využije sa nerovnosť: 

 

𝜎2 <
(𝑛 − 2)𝑠2

 𝜒𝛼 2⁄
2 (𝑛 − 2)𝑚 

 (3.34) 

 
kde 𝜒𝛼 2⁄

2  je dolný kvantil 𝜒2-rozdelenia. Interval spoľahlivosti signálu 𝑦∗ sa 
potom pre počet meraní 𝑚 vypočíta zo vzťahu: 

 

𝑈𝐷,𝐻 = 𝑦�∗ ±
𝑠.𝑢1−𝛼/2

√𝑚
∙ � 

𝑛 − 2
 𝜒𝑛−2; 𝛼 2 ⁄
2   (3.35) 

 
Podobne možno odvodiť hraničné 100(1 − 𝛼) %-né paraboloidy pre celú 
regresnú priamku podľa vzťahu: 

 

𝑃𝐷,𝐻 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 ± 𝑠 ∙ � 2𝐹(2,𝑛−2);1−𝛼 �
1
𝑛

+
(𝑥 − �̅�)2

 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 
�  (3.36) 

 
kde �2𝐹(2,𝑛−2);1−𝛼  je kvantil 𝐹-rozdelenia s 2 a 𝑛 − 2 stupňami voľnosti. 

Grafické znázornenie intervalu spoľahlivosti pre veličinu 𝑥 je zobrazené 
na obrázku 3.12. Pre opakované meranie signálu 𝑦 sa určí hodnota 𝑦�∗ spolu 
s konfidenčnými priamkami 𝑈𝐷 a 𝑈𝐻 a ich priesečníky s parabolami 𝑃𝐻 a 𝑃𝐷. 
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Obr. 3.12 Určenie intervalu spoľahlivosti veličiny 𝑥. 

 
 

Z pásov spoľahlivosti užší regresný pás vymedzuje očakávanú polohu 
regresnej priamky. Širší predikčný pás vymedzuje oblasť, v ktorom sa má 
nachádzať so zvolenou pravdepodobnosťou (obvykle 95 %) budúce 
pozorovanie. Pásy spoľahlivosti pre regresnú priamku a aj pre prípad 
nelineárnej kalibrácie sú zobrazené na obrázku 3.13. 

 

  
Obr. 3.13 Regresný a predikčný pás pre priamku (naľavo) 

a nelineárny model (napravo). 
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3.3.3 Medza detekcie a medza stanovenia 
 

Testovanie predikčných schopností kalibračného modelu na nízkej 
koncentračnej úrovni je veľmi dôležitým krokom validačného procesu 
validovanej analytickej metódy. V literatúre je opísaných viacero rôznych 
definícií medze detekcie (angl. limit of detection, LOD), medze stanovenia 
(angl. limit of quantification, LOQ) a postupov ich odhadu. Veľké množstvo 
koncepcií a spôsobov odhadu LOD a LOQ naznačuje, že v analytickej chémii 
dodnes nie je ustálená jednotná definícia a postup odhadu týchto 
základných charakteristík analytickej metódy. Hodnoty LOD a LOQ získané 
rôznymi postupmi sa líšia niekedy aj veľmi výrazne. Z týchto dôvodov je 
potrebné k získaným hodnotám uvádzať vždy aj postup, ktorým boli 
odhadnuté. Doplnenie ďalších postupov podľa potrieb užívateľa resp. vývoja 
legislatívy a doporučení organizácií, ktoré určujú pravidlá pre kvalitu v 
analytických laboratóriách (napr. IUPAC, AOAC, ISO) je možné. 

Na vyjadrenie presnosti kalibračných metód sa definujú limitné hodnoty, 
ktoré súvisia s úrovňou koncentrácie, ktorej signál je ešte štatisticky 
významný od šumu. V súvislosti s vyjadrením presnosti a citlivosti 
kalibračných metód sa definujú nasledujúce špecifické úrovne signálu: 

1. Kritická úroveň, 𝒚𝑪, predstavuje hornú hranicu 100(1 − 𝛼) %-ný 
interval spoľahlivosti predikcie signálu pomocou kalibračného modelu pre 
koncentráciu rovnú nule, tzv. slepý pokus. Kritickú úroveň možno vyjadriť:  

 

𝑦𝐶 = 𝑦� − 𝑏1𝑥 + 𝑠. 𝑡𝑛−2;1−𝛼 ∙ �1 +
1
𝑛

+
�̅�2

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
  (3.37) 

 
Pri hodnote vyššej ako je hodnota 𝑦𝐶  možno signál odlíšiť od šumu. 
Hodnoty 𝑥𝐶  zodpovedajúce kritickej úrovni 𝑦𝐶  sa určia pomocou 
kalibračného modelu zo vzťahu: 

 

𝑥𝐶 =
𝑦𝐶 − 𝑦�
𝑏1

+ �̅� (3.38) 

 
2. Medza detekcie, 𝒚𝑫, je najmenšia koncentrácia analytu, ktorej 

prítomnosť vo vzorke ešte možno danou metódou spoľahlivo dokázať. 
Bežne sa za medzu detekcie považuje koncentrácia prislúchajúca priemernej 
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hodnote slepého pokusu zväčšenej o trojnásobok smerodajnej odchýlky 
šumu. Medza detekcie odpovedá takej hodnote koncentrácie, pri ktorej je 
dolná hranica 100(1 − 𝛼) %-ného intervalu spoľahlivosti predikcie signálu 
z kalibračného modelu rovná hodnote 𝑦𝐶 . Medza detekcie 𝑦𝐷 
a zodpovedajúca hodnota 𝑥𝐷 je znázornená na obrázku 3.14. 

 

 
Obr. 3.14 Definícia kritickej úrovne 𝑦𝐶, medze detekcie 𝑦𝐷a im 

zodpovedajúcich hodnôt (napr. koncentrácií) 𝑥𝐶  a 𝑥𝐷. 
 

 
Pre medzu detekcie 𝑦𝐷 v lineárnom kalibračnom modeli možno odvodiť 
nasledujúci vzťah: 

 

𝑦𝐷 = 𝑦𝐶 + 𝑠. 𝑡𝑛−2;1−𝛼 ∙ �1 +
1
𝑛

+
(𝑥𝐷 − �̅�)2

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
  (3.39) 

 
Hodnota 𝑥𝐷 zodpovedajúca medzi detekcie 𝑦𝐷 sa potom vypočíta podľa 
vzťahu 3.40: 

 

𝑥𝐷 =
𝑦𝐷 − 𝑦�
𝑏1

+ �̅� (3.40) 
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Veľkosť 𝑥𝐷 určuje minimálnu koncentráciu, ktorú možno 
s pravdepodobnosťou (1 − 𝛼) odlíšiť od nulovej hodnoty. 

3. Medza stanovenia, 𝒚𝑺, je najmenšia, resp. najväčšia koncentrácia 
analytu (dolná a horná medza stanovenia), pri ktorej ešte má jeho 
stanovenie dohodnutú metrologickú kvalitu. Za dolnú medzu stanovenia sa 
zvykne dohodou brať najnižšia koncentrácia prislúchajúca napríklad 10 %-
nej relatívnej štandardnej neistote. Relatívna štandardná neistota predikcie 
kalibračného modelu je rovná číslu 𝐶 (zvyčajne je 𝐶 = 0,1). Pre predikciu 𝑦𝑆 
v bode 𝑥𝑆 potom platí vzťah: 

 

𝑦𝑆 =
𝑠
𝐶
∙ �1 +

1
𝑛

+
(𝑥𝑆 − �̅�)2

 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 
  (3.41) 

 
Pri praktických výpočtoch v laboratóriách sa často používa aproximácia: 

 

𝑦𝑆 ≈
𝑠
𝐶
∙ �1 +

1
𝑛

+
�̅�2

 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 
  (3.42) 

 
Odpovedajúca hodnota 𝑥𝑆 je potom získa zo vzťahu 3.43: 

 

𝑥𝑆 =
𝑦𝑆 − 𝑦�
𝑏1

+ �̅� (3.43) 

 
Stále neexistuje úplná zhoda medzi výskumníkmi v názore na spôsob 

určenia hodnoty medze detekcie a medze stanovenia. V praxi stále stúpa 
trend, ktorý definuje medzu detekcie ako koncentráciu analytu, ktorá je 
rovná súčtu signálu slepého pokusu 𝑦𝐶  a trojnásobku smerodajnej odchýlky 
slepého pokusu 𝑠𝐶:  

 
𝑦𝐷 = 𝑦𝐶 + 3. 𝑠𝐶 (3.44) 

 
Podobne pre medzu stanovenia 𝑦𝑆, ktorá sa považuje za dolnú hranicu pre 
presné kvantitatívne meranie, 

 
bolo navrhnuté: 

𝑦𝑆 = 𝑦𝐶 + 10. 𝑠𝐶 (3.45) 
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3.4 PRÍKLADY 
 

Príklad 1 
Štandardné roztoky fluoresceínu sa analyzovali fluorescenčným 
spektrometrom. Intenzity fluorescencie (a.u.) boli stanovené v závislosti od 
koncentrácie fluoresceínu v roztoku (pg.ml-1

  
): 

   𝑐 0 2 4 6 8 10 12 
   𝐼 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7 

 
Určite hodnoty regresných koeficientov (smernice 𝑏1, úseku 𝑏0) a hodnotu 
korelačného koeficienta

 

 𝑟1T. Vo vzťahu medzi 𝐼 a 𝑐 sa predpokladá lineárna 
závislosť 𝐼 = 𝑏0 + 𝑏1𝑐. 

Riešenie: 
V praxi sa tieto výpočty budú takmer určite vykonávať pomocou kalkulačky 
alebo počítača, ktoré poskytnú priamo výsledok bez čiastkových výpočtov. 
Dôležité a poučné je preto preskúmať ručne vypočítaný výsledok. Údaje 
jednotlivých čiastkových výpočtov

 

 môžeme prezentovať v tabuľkovej forme 
(tab. 3.2). Jednotlivé výpočty z tabuľky potom použijeme pri výpočte 
regresných parametrov 𝑏1, 𝑏0 a korelačného koeficienta 𝑟.  

Tab. 3.2 Čiastkové výpočty pre namerané údaje. 

výpočet 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖 − �̅� 𝑦𝑖 − 𝑦� (𝑥𝑖 − �̅�)2 (𝑦𝑖 − 𝑦�)2 (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦�) 

 0 2,1 - 6       -11,0 36 121,00 66,0 

 2 5,0 -4 -8,1 16 65,61 32,4 

 4 9,0 -2 -4,1 4 16,81 8,2 

 6 12,6 0 -0,5 0 0,25 0,0 

 8 17,3 2 4,2 4 17,64 8,4 

 10 21,0 4 7,9 16 62,41 31,6 

 12 24,7 6 11,6 36 134,56 69,6 
suma 42 91,7 0 0 112 418,28 216,2 

 

Pre lineárnu závislosť 𝐼 = 𝑏0 + 𝑏1𝑐 si ako prvú vypočítame hodnotu 
smernice 𝑏1, pre ktorú platí vzťah: 
 

𝑏1 =
∑  (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦�)

(𝑥𝑖 − �̅�)2
=

216,2
112

= 1,93 
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Podobným spôsobom možno získať hodnotu úseku regresnej priamky 𝑏0: 
 

𝑏0 = 𝑦� − 𝑏1�̅� =
91,7

7
− 1,93·

42,0
7

= 1,52 

 
Pre korelačný koeficient 𝑟 platí: 
 

𝑟 =
∑  (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦�)

 �∑  (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∑  (𝑦𝑖 − 𝑦�)2 
=

216,2
 √112 . 418,28 

= 0,9989 

 
Vypočítané údaje môžeme pre správnosť porovnať s lineárnou regresiou z 
programu MS Excel, ktorý poskytol identické údaje (obr. 3.15).  
 

 
Obr. 3.15 Regresná závislosť intenzity fluorescencie (a.u.) od 

koncentrácie fluoresceínu (pg.ml-1

 
). 

 
Príklad 2 
Vypočítajte smerodajné odchýlky a intervaly spoľahlivosti pre smernicu a 
úsek regresnej priamky vypočítanej v príklade 1
 

.  

Riešenie: 
Výpočet vykonáme ručne, bez použitia softvéru. Jednotlivé čiastkové 
výpočty môžeme prezentovať opäť v tabuľkovej forme (tab. 3.3). 
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Tab. 3.3 Čiastkové výpočty pre namerané údaje. 

výpočet 𝑥𝑖 𝑥𝑖2 𝑦𝑖 𝑦𝑖′ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑖′| (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖′)2 

 0 0 2,1 1,52 0,58 0,3364 

 2 4 5,0 5,38 0,38 0,1444 

 4 16 9,0 9,24 0,24 0,0576 

 6 36 12,6 13,10 0,50 0,2500 

 8 64 17,3 16,96 0,34 0,1156 

 10 100 21,0 20,82 0,18 0,0324 

 12 144 24,7 24,68 0,02 0,0004 
suma 42 364    0,9368 

 

Odhad smerodajnej odchýlky 𝑠 sa vyjadrí pomocou sumy štvorcov rezíduí: 
 

𝑠 = � 
(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖′)2

𝑛 − 2 
=  �

0,9368
5

 = 0,4329 

 
Smerodajná odchýlka smernice 𝑠𝑏1 sa vypočíta podľa vzťahu: 
 

𝑠𝑏1 =
𝑠

 �∑𝑥𝑖2 −  (∑𝑥𝑖)2
𝑛   

=
0,4329

�364 − 422
7   

= 0,0409 

 
Podobne smerodajná odchýlka úseku 𝑠𝑏0 je: 
 

𝑠𝑏0 = 𝑠.� 
 
∑𝑥𝑖2
𝑛  

∑𝑥𝑖2 −  (∑𝑥𝑖)2
𝑛  

= 0,4329.�
364

7

364 − 422
7  

= 0,2950  

 
Pre výpočet 95 %-ných intervalov spoľahlivosti potrebujeme Studentovu 𝑡-
hodnotu pre päť stupňov voľnosti (𝜈 = 𝑛 − 2). Zo štatistických tabuliek 
získame 𝑡5;0,975 = 2,57. Obojstranné intervaly spoľahlivosti pre 𝑏1 a 𝑏0 sú: 
 

�𝑏1 ± 𝑠𝑏1 . 𝑡5;0,975� = (1,93 ± 0,0409·2,57) = (1,93 ± 0,11) 
 

�𝑏0 ± 𝑠𝑏0 . 𝑡5;0,975� = (1,52 ± 0,2950·2,57) = (1,52 ± 0,76) 
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Príklad 3 
Koncentrácia striebra vo vzorke fotografického odpadu bola stanovená  
atómovou absorpčnou spektrometriou s metódou štandardného prídavku. 
Pre štandardné prídavky striebra (µg.ml-1) sa získali nasledujúce výsledky
 

: 

   𝑐 0 5 10 15 20 25 30 
   𝐴 0,32 0,41 0,52 0,60 0,70 0,77 0,89 

 
Stanovte koncentráciu striebra vo vzorke
 

, keď platí 𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝑐. 

Riešenie: 
Pri výpočte množstva analytu vo vzorke pred štandardným prídavkom si 
najprv potrebujeme vypočítať regresnú priamku klasickým spôsobom. 
Z regresnej závislosti (obr. 3.16) získame hodnotu pre smernicu 𝑏1 = 0,0186 
a pre úsek 𝑏0 = 0,3218. Potom vykonáme extrapoláciu priamky do bodu 𝑥, 
pre ktorý bude pre odozva na osi 𝑦 rovná nule:  
 

0 = 0,3218 + 0,0186. 𝑐 
 
Tento záporný úsek na osi 𝑥1T zodpovedá množstvu striebra v analyzovanej 
vzorke. Z regresie takto získame koncentráciu striebra (𝑐 = 17,3 µg.ml-1

 
). 

 
Obr. 3.16 Lineárna regresia závislosti absorbancie od 

koncentrácie striebra vo vzorke (µg.ml-1).  
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Príklad 4 
Pri štúdiu rýchlosti chemickej reakcie sme získali nasledujúce údaje: 
 

   𝑡 3 6 9 12 15 18 21 24 
   𝑛 57,6 41,9 31,0 22,7 16,6 12,2 8,9 6,5 

 
kde 𝑡 je čas od začiatku pokusu, 𝑛 množstvo látky v reakčnej zmesi v 
okamihu 𝑡. Predpokladá sa, že reakcia je unimolekulová. Prešetrite možnosť 
použitia exponenciálnej funkčnej závislosti tvaru 𝑛 = 𝑏𝑜𝑒𝑏1𝑡 s neznámymi 
parametrami 𝑏0 a 𝑏1.  
 
Riešenie: 
V programe MS Excel sa po zadaní tabuľkových hodnôt a po vytvorení XY 
grafu typu vypočíta exponenciálna regresná funkcia. Po zobrazení 
spojnicového grafu sa pridá do grafu trendová čiara a doplnkové informácie, 
ako napr. predpis regresnej funkcie a koeficient determinácie 𝑟2. V našom 
prípade má exponenciálna závislosť pre namerané hodnoty tvar: 

 
𝑛 = 78,57𝑒  - 0,1037.𝑡 

 
kde 𝑏0 = 78,57 a 𝑏1 = - 0,1037, s koeficientom determinácie 𝑟2 = 0,9999. 
Grafické znázornenie exponenciálnej regresie je na obrázku 3.17. 
 

 
Obr. 3.17 Exponenciálna regresia nameraných údajov. 
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Príklad 5 
Exponenciálnu závislosť rýchlosti chemickej reakcie uvedenú v príklade 4 
riešte linearizačnou transformáciou. 
 
Riešenie: 
Exponenciálnu závislosť 𝑛 = 𝑏𝑜𝑒𝑏1𝑡 možno linearizovať do tvaru 𝑙𝑛 𝑛 =
𝑙𝑛 𝑏0 +  𝑏1𝑡, a vyšetrovať tak závislosť 𝑡 a 𝑙𝑛 𝑛 z údajov: 
 
𝑡 3 6 9 12 15 18 21 24 
𝑙𝑛 𝑛 4,0535 3,7353 3,4340 3,1224 2,8094 2,5014 2,1861 1,8718 

 
Následne podobným postupom možno získať grafické znázornenie a predpis 
regresnej priamky pre túto linearizáciu: 

 
𝑙𝑛 𝑛 = 4,3640 - 0,1037 𝑡 

 
kde 𝑏0 = 4,3640 a 𝑏1 = - 0,1037 s koeficientom determinácie 𝑟2 = 0,9999. 
Výsledná regresia je znázornená na obrázku 3.18. 
 

 
Obr. 3.18 Lineárna regresia po linearizácii. 

 
 

Exponenciálna závislosť 𝑛 = 78,57𝑒  - 0,1037.𝑡 po linearizácii má tvar 
𝑙𝑛 𝑛 = 4,3640 - 0,1037 𝑡, kde pre 𝑏0 naozaj 𝑙𝑛 78,57 = 4,3640. 



 111 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA MNOHOROZMERNÝCH DÁT 

4 
ŠTATISTICKÁ ANALÝZA MNOHOROZMERNÝCH DÁT 
 
 

Štatistická analýza a spracovanie dát sa často používajú pri analýze 
potravín, prírodných látok, zložiek životného prostredia, v klinickej chémii, 
farmácii, a inde. Podľa typu riešeného problému sa využíva explorácia, 
modelovanie a výpočet parametrov modelu jednorozmerných, 
dvojrozmerných a mnohorozmerných dát. V praxi sa využívajú najmä 
dvojrozmerné a mnohorozmerné dáta. Zatiaľ čo dvojrozmerné dáta sa 
spracovávajú najmä regresnými a korelačnými technikami, metódy 
mnohorozmernej analýzy dát, ktoré sú známe aj ako multivariačné 
štatistické metódy, používajú poznatky z oblasti prírodných vied, 
matematickej štatistiky a informatiky v kombinácii so špeciálnymi 
počítačovými postupmi na vyšetrenie vzájomných vzťahov v rozsiahlej 
tabuľke dát.  

Súčasné počítačové a softvérové vybavenie umožňuje interaktívnosť pri 
spracovaní veľkej matice dát a interpretáciu získaných výsledkov. Z tohto 
dôvodu sa kladú stále vyššie nároky na odbornú znalosť pracovníkov, ktorí 
dáta štatisticky analyzujú a vyhodnocujú. 

Pri vyhodnocovaní reálnej mnohorozmernej matice dát sa možno 
stretnúť s množstvom problémov a obmedzení: 

a) rozsah dát nie je dostatočne veľký vzhľadom k rozmernosti problému, 
b) rozdelenie dát nezodpovedá normálnemu rozdeleniu, ktoré je 

predpokladom pri štandardnej štatistickej analýze, 
c) v dátach sa vyskytujú vzájomné väzby, ktoré je potrebné 

identifikovať, 
d) dáta obsahujú odľahlé hodnoty a rôzne heterogenity, 
e) štatistické modely sa tvoria na základe predbežných informácií z dát, 
f) existuje neurčitosť pri výbere modelu popisujúceho chovanie dát. 
Toto všetko kladie zvýšené nároky na technické vybavenie umožňujúce 

znižovať rozmernosť dát, hľadať skryté väzby v dátach, resp. vhodné 
zobrazenie mnohorozmerných dát. Pre tieto účely existuje veľký počet 
rôzne vybavených špecifických softvérov, z ktorých sú niektoré univerzálne 
použiteľné a niektoré sú zamerané iba na špecifickú oblasť (chemometria, 
biometrika, medicínska štatistika, ale aj rôzne oblasti spoločenských vied, 
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a pod.). Pre ich účinné využitie je potrebná vedomosť o príslušných 
metódach, ktoré sú základom pri interpretácii výsledkov. Samotná 
interpretácia však nezávisí iba od znalostí štatistických metód, ale aj od 
odborných znalostí v danej oblasti, z ktorej sa dáta získali. 

Moderné automatické analytické metódy umožňujú ľahko nahromadiť 
veľké množstvo údajov. Napríklad, v klinickej chémii sa bežne stanovuje 
veľký počet analytov pre každú vzorku krvi, moču, a pod. Rôzne 
chromatografické a spektroskopické metódy môžu poskytnúť množstvo 
analytických údajov o veľkom počte rôznych zložiek obsiahnutých v jedinej 
vzorke. V inom prípade, pri analýze potravín, premennými sú väčšinou 
rozličné druhy signálu, úmerné obsahu analytu, ako napr. plocha 
chromatografického píku pri zvolenom retenčnom čase alebo absorbancia 
meraná pri vhodnej vlnovej dĺžke charakteristického spektra. Niekedy sú to 
aj fyzikálne veličiny alebo aj subjektívne charakteristiky skúmaného objektu, 
napr. senzorické hodnotenie. Pri takýchto situáciách, kde je pre každú 
analyzovanú vzorku nameraných viacero premenných, sa ako výstup získava 
mnohorozmerná matica dát

 
.  

4.1 CHARAKTER MNOHOROZMERNÝCH DÁT 
 

Každá vzorka, resp. po zovšeobecnení každý objekt, ktorý sa študuje, je 
charakterizovaný súborom meraní.

Pri matematickom spracovaní sa z tabuľky pripraví matica dát 
𝑋(𝑛 × 𝑚), ktorá sa potom ďalej upravuje. Takto sa dáta, získané na základe 
merania alebo aj subjektívneho hodnotenia faktov (napr. kvality vína 
panelom expertov) transformujú na informáciu potrebnú k formulácii 
príslušného rozhodnutia. Dôležité je zdôrazniť, že v reťazi fakt - dáta - 
informácia - rozhodnutie významnú úlohu má spätná väzba, zaradená 

 Základom mnohorozmernej analýzy dát 
je tabuľka, často veľmi rozsiahla, ktorej riadky sa vzťahujú na objekty 
a stĺpce na premenné. Objektom je napr. vzorka vína, premennou, inak tiež 
vlastnosťou či deskriptorom, je vybraná charakteristika objektu, napr. obsah 
arómotvornej látky vo vzorke vína. Keďže sa vždy skúma väčší počet 𝑛 
objektov, charakterizovaných väčším či menším počtom 𝑚 vybraných 
vlastností, každý jeden objekt si možno predstaviť ako bod v 𝑚-rozmernom 
priestore, z čoho vyplýva už v názve spomenutá mnohorozmernosť 
analyzovaných dát, kde každý stĺpec definuje jeden rozmer. 
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v jednotlivých stupňoch, ktorá napr. umožňuje optimalizovať spôsob zberu 
dát alebo „vyladiť“ získanú informáciu. 

Ak by sa meraním získali iba dve premenné, informácia môže byť 
interpretovaná graficky, ako znázorňuje obrázok 4.1. Objekt je v tomto 
prípade zobrazený v rovine pomocou dvoch premenných 𝑥𝑖  a 𝑦𝑖. Objekt 
môže byť taktiež charakterizovaný tzv. dátovým vektorom, ktorý smeruje od 
počiatku súradnicového systému do bodu získaného pomocou priesečníka z 
hodnôt premennej 𝑥𝑖  a 𝑦𝑖. 

 

 
Obr. 4.1 Graf znázorňujúci dátový vektor 𝑟𝑖. Hodnoty 𝑥𝑖 a 𝑦𝑖 sú 

získané pomocou premennej 𝑋 a 𝑌. 
 
 

Objekty, ktoré majú podobné vlastnosti, budú mať i podobné dátové 
vektory a budú ležať tesne vedľa seba v priestore definovanom jednotlivými 
premennými. Takáto skupina podobných objektov sa nazýva zoskupenie 
alebo klaster. Všeobecne možno povedať, že objekty, ktoré sa v takomto 𝑚-
rozmernom priestore nachádzajú blízko seba, sú si podobné, vzdialené 
objekty sú navzájom odlišné (s prihliadnutím na zvolené premenné). 
Grafické znázornenie pre tri rôzne premenné v trojrozmernom priestore je 
náročnejšie ako v rovine, a taktiež nemožné pre štyri a viac premenných. 
Graficky sa síce 𝑚-rozmerný priestor nedá zobraziť, ale matematicky sa dá 
realizovať, v danom prípade ako systém ortogonálnych súradníc. V tomto 
prípade je počítačová analýza zvlášť cenná pri hľadaní štruktúry a vzťahov 
v získaných dátach. 
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4.1.1 Zdrojová matica dát 
 

Dôležitým predpokladom pri viacrozmernom štatistickom spracovaní je 
podmienka, aby dáta obsahovali požadovanú informáciu. Množstvo 
informácie obsiahnutej v dátach závisí na spôsobe definovania problému a 
či boli uskutočnené dostatočné pozorovania, merania, resp. experimenty. 
Súbor dát by mal obsahovať relevantné údaje, ktoré budú vypovedať 
o danej vlastnosti. Žiadna štatistická metóda totiž nedokáže pomôcť v 
prípade, keď dáta neobsahujú dostatočný podiel užitočnej informácie 
o študovanej vlastnosti. 

Pri mnohorozmerných dátach sa predpokladá vzťah medzi skupinou 
nameraných premenných a požadovaným výsledkom (vlastnosťou). 
Výsledná vlastnosť 𝑌 je vlastne závislá premenná, ktorá je funkciou 
niekoľkých nezávisle premenných 𝑋. Výsledok 𝑌 väčšinou predstavuje 
náročné a ekonomicky drahé meranie, zatiaľ čo premenné 𝑋 predstavujú 
dostupné a ekonomicky nenáročné merania. Takto definovaná úloha sa 
označuje ako viacrozmerná kalibrácia.  

Vlastné metódy mnohorozmernej analýzy dát však závisia i na druhu 
škály, v ktorej sú údaje namerané. Definujú sa jednotlivé premenné, ktoré 
môžu mať charakter kvalitatívny (kategorický) alebo kvantitatívny 
(kontinuálny). Viaceré metódy mnohorozmernej analýzy dát sú schopné 
pracovať aj s diskrétnymi (diskontinuálnymi) premennými namiesto 
obvyklejšie používaných spojitých (kontinuálnych) premenných. 

Voľba skupinotvorného kritéria je jednou z podstatných otázok, ktorú 
treba riešiť pri tvorbe výskumného projektu, a nie až pri samotnom 
štatistickom spracovaní údajov. Podľa množstva informácie obsiahnutej 
v jednotlivých škálach a podľa použitých matematických operácií sa 
rozlišuje: 

1. Nominálne škálovanie, ktoré je formou voľby skupinotvorného 
kritéria a môže byť binárne alebo viacstavové. Binárne škálovanie, 
nazývané aj ako dichotomické, resp. alternatívne, je najjednoduchšou 
formou nominálneho škálovania. V tomto prípade sa zisťuje početnosť 
prvkov v dvoch triedach (napr. muži - ženy). Zo štatistického hľadiska ide 
o kvalitatívne premenné, ktoré definujú prítomnosť 1 nejakej vlastnosti 
alebo neprítomnosť 0 tej istej vlastnosti. Pri viacstavovom škálovaní je 
meradlom pre počítanie kritérium, ktoré rozčlení štatistický súbor do 
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viacerých tried (opäť v závislosti na skúmanom probléme, napr. triedenie 
prístrojov podľa druhu, objektov podľa farby, a pod.). Opäť ide 
o kvalitatívne premenné, ktoré sú obyčajne kódované číslami 0, 1, 2, ... 
Princíp nominálneho merania je v klasifikácii objektov, t.j. v ich zaradení do 
určitých tried podľa zvolených kritérií, a na základe na nich pozorovaných 
znakov. Túto charakteristiku možno vyjadriť postulátom: alebo sa A = B, 
alebo sa A ≠ B a druhým postulátom: ak A = B a B = C, potom A = C. 

2. Ordinálne škálovanie sa vyskytuje pri vlastnostiach, ktoré sú 
subjektívne hodnotené a vychádza z predpokladu, že všetky objekty určitej 
triedy môžu byť zoradené podľa definovanej vlastnosti (objekty je možné 
logicky usporiadať do stupnice od najhoršieho k najlepšiemu, napr. 
senzorické hodnotenie rôznych druhov vín). V triede vytvorenej určitým 
skupinotvorným kritériom sa zisťujú rozdiely v určitej vlastnosti. Preto sa 
toto škálovanie nazýva tiež poradové. Postulát, o ktorý sa poradové 
škálovanie opiera, možno vyjadriť takto: ak A > B a B > C, potom aj A > C.  

3. Kardinálne škálovanie, v ktorom je zavedená metrika (vzdialenosť), 
čiže je možné vykonávať matematické operácie ako sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie, atď. Kardinálne škálovanie sa delí na intervalové 
a pomerové. Intervalové škály majú všetky charakteristiky nominálnych a 
ordinálnych škál, hlavne charakteristiku poradia. Na rozdiel od nich však 
vzdialenosti medzi susednými hodnotami sú konštantné. Jednotlivé 
intervaly môžu byť sčítané a odčítané. Napríklad, ak sa na deväťbodovej 
intervalovej škále merali 4 objekty a namerali sa hodnoty: 8, 6, 5 a 3, potom 
možno oprávnene povedať, že rozdiel medzi prvým a tretím (8 - 5 = 3) a 
druhým a štvrtým (6 - 3 = 3) je rovnaký. V týchto typoch stupníc však nie je 
zavedený prirodzený nulový bod. V pomerovej škále je možné vyjadriť aj 
pomer medzi objektmi, t.j. je zavedená absolútna nulová hodnota. Tieto sú 
tiež nazývané ako absolútne stupnice. Zo štatistického hľadiska ide buď 
o diskrétne kvantitatívne premenné (kategorizované do disjunktných 
kategórií) alebo o spojité kvantitatívne premenné. Napríklad možno vysloviť 
konštatovanie, že 40 ročný človek je dvakrát starší ako 20 ročný. Nemožno 
však tvrdiť, že človek s inteligenciou vyjadrenou ako IQ 60 je o polovicu 
menej inteligentný než človek s IQ 120, pretože inteligencia je meraná 
intervalovou, a nie pomerovou škálou. 

Spomenuté druhy stupníc sa v podstate rozdeľujú do dvoch základných 
druhov. Nominálne a ordinálne stupnice predstavujú nižší stupeň merania 
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založený na zisťovaní početnosti a poradia - nazývajú sa homográdny 
prípad. Intervalové a pomerové stupnice predstavujú metrické úrovne 
škálovania a nazývajú sa heterográdny prípad.  

 

4.1.2 Druhy dát 
 

V súčasnej dobe existuje množstvo metód mnohorozmernej analýzy dát, 
ktoré sú modifikované pre špeciálne účely (napr. chemometria, biometrika, 
ekológia, časové rady, a pod.), a v ktorých sa využívajú špeciálne zvláštnosti 
dát (napr. signály, priestorovo závislé dáta, priestorové súradnice, a pod.). 
Podľa vhodnosti mnohorozmernej metódy pre daný účel sa využíva delenie 
dát na štruktúrované a neštruktúrované.  

Je dôležité podotknúť, že výber mnohorozmernej štatistickej metódy 
podľa charakteru dát môže byť síce určitým vodítkom, no v praxi sa často 
volia rôzne kombinácie jednotlivých metód podľa toho, čo sa konkrétne od 
analýzy očakáva. 
 
4.1.2.1 Neštruktúrované dáta 
 

Pri tomto type sa v matici údajov 𝑋 nepredpokladá žiadny špeciálny 
vzťah medzi premennými (stĺpcami matice 𝑋). V neštruktúrovaných dátach 
môžu mať jednotlivé údaje charakter: 

1. Kvantitatívny a semikvantitatívny, pri ktorých je možné vykonať, 
podobne ako v prípade jednorozmerných dát, štandardnú štatistickú 
analýzu založenú na parametroch polohy (vektor priemerov) a rozptylu 
(kovariančná alebo korelačná matica). Pri tomto type dát sa skúma 
prítomnosť odľahlých hodnôt, predpoklady normality a aplikujú sa 
štandardné štatistické testy. Analýza hlavných komponentov je štandardnou 
mnohorozmernou metódou používanou pri takomto type dát. 

2. Kvalitatívny a semikvalitatívny, pri ktorých sú dáta usporiadané do 
formy kontingenčných tabuliek (binárne premenné kódované ako 0 a 1). 
Pri tomto prípade dát sa z mnohozmerných metód používa korešpondenčná 
analýza, ktorá je vlastne zovšeobecnením analýzy hlavných komponentov 
pre kontingenčné tabuľky. V prípade, pri ktorom sa analyzuje niekoľko 
binárnych premenných, sa používa viacnásobná korešpondenčná analýza. 
Na vyjadrenie podobnosti, resp. vzdialenosti medzi objektmi je možné 
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použiť napr. viacrozmerné škálovanie (vzdialenosť medzi pôvodnými 
objektmi približne zodpovedá pôvodným koeficientom podobnosti) alebo 
zhlukovú analýzu (znázornenie v stromovej štruktúre). 
 
4.1.2.2 Štruktúrované dáta 
 

Pri tomto type sa dáta pre spracovanie mnohorozmernými metódami 
rozdelia na maticu závisle premenných 𝑌 (𝑛 × 𝑞) a maticu nezávisle 
premenných 𝑍 (𝑛 × 𝑚). Podľa počtu závisle premenných sa delia na: 

1. Štruktúrované dáta s jednou skupinou závisle premenných, pri 
ktorých je podľa charakteru jednotlivých premenných možné aplikovať 
viacero mnohorozmerných metód, ako napr. logistickú regresiu, 
viacrozmernú lineárnu regresiu, regresiu hlavných komponentov, 
viacnásobnú analýzu rozptylu, resp. diskriminačnú analýzu. 

2. Štruktúrované dáta s viacerými skupinami závisle premenných, pri 
ktorých je ešte matica závisle premenných 𝑌 (𝑛 × 𝑞) delená na čiastkové 
matice 𝑌1, 𝑌2, atď. Využitie tu nachádzajú mnohorozmerné techniky, ako 
napr. kanonická korelačná analýza, viacrozmerná faktorová analýza, a pod. 

 

4.2 ODHADY PARAMETROV POLOHY A ROZPTYLU 
 

Pri odhade parametrov polohy a rozptylu sa vychádza z predpokladu, že 
matica dát 𝑋 (𝑛 × 𝑚) predstavuje náhodný výber vektorovej náhodnej 
veličiny. Pomocou mnohorozmerného výberu objektov je možné určiť 
charakteristiky, ktoré popisujú chovanie viacrozmerných náhodných veličín:  

 
 Vektor odhadov stredných hodnôt, 𝝁�, ktorý sa vypočíta 

z viacrozmerného výberu objektov veľkosti 𝑛, definovaného 𝑛-ticou 𝑚-
rozmerných vektorov 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1, . . , 𝑥𝑖𝑚)𝑇, kde 𝑖 = 1, … ,𝑛: 

 

�̂� =
1
𝑛

 �𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.1) 

 
 Rozptyl, 𝒔𝟐, je základnou mierou rozptýlenia vlastností (premenných). 

Pre prípad jednej premennej 𝑥 je definovaný vzťahom: 
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𝑠2 =
1

(𝑛 − 1)
 �(𝑥𝑖 − �̂�)2
𝑛

𝑖=1

 (4.2) 

 
Bežne sa miera rozptýlenia vyjadruje vo forme smerodajnej odchýlky, 𝒔, 

čo je vlastne druhá odmocnina z rozptylu. 
 
 Kovariancia, 𝒄𝒐𝒗 (𝒙𝟏,𝒙𝟐), medzi dvoma premennými 𝑥1 a 𝑥2 

vyjadruje ich mieru lineárnej závislosti. Veľká absolútna hodnota značí silnú 
lineárnu väzbu, zatiaľ čo malá hodnota kovariancie indikuje, že pri zmene 𝑥1 
sa 𝑥2 príliš nezmení. Maximálna hodnota kovariancie je rovná odmocnine 
rozptylov 𝑠𝑥1

2  a 𝑠𝑥2
2 , čiže: 

 

max  𝑐𝑜𝑣 (𝑥1, 𝑥2) = �𝑠𝑥1
2  𝑠𝑥2 

2  (4.3) 

 
Pri pozitívnej kovariancii existuje priama väzba medzi 𝑥1 a 𝑥2 , čiže pokles 
hodnoty 𝑥1 je sprevádzaný i poklesom 𝑥2. V prípade negatívnej kovariancie 
existuje nepriama väzba medzi 𝑥1 a 𝑥2 , čiže pokles hodnoty 𝑥1 je 
sprevádzaný rastom 𝑥2. Nulová kovariancia znamená lineárnu nezávislosť. 
Kovariančná matica 𝐶𝑂𝑉 má na diagonále rozptyly 𝑠𝑥𝑖

2  a jej tvar je: 
 

𝐶𝑂𝑉 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
 

𝑠𝑥1
2 𝑐𝑜𝑣 (𝑥1, 𝑥2) ⋯ 𝑐𝑜𝑣 (𝑥1, 𝑥𝑘)

𝑐𝑜𝑣 (𝑥2, 𝑥1) 𝑠𝑥2
2 ⋯ 𝑐𝑜𝑣 (𝑥2, 𝑥𝑘)

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑜𝑣 (𝑥𝑘 , 𝑥1) 𝑐𝑜𝑣 (𝑥𝑘 , 𝑥2) ⋯ 𝑠𝑥𝑘

2

 

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 (4.4) 

 
 Korelácia, 𝒓 (𝒙𝟏,𝒙𝟐), medzi premennými 𝑥1 a 𝑥2 je štandardizovanou 

kovarianciou, ktorá sa získa vydelením kovariancie súčinom smerodajných 
odchýlok. Je praktickejšou mierou lineárnej závislosti a na rozdiel od 
kovariancie je bezrozmerná. Hodnoty nadobúda v intervale medzi -1 a 1. 
Najčastejšie sa pri metrických údajoch používa Pearsonov korelačný 
koeficient, ktorý je pre vzťah medzi 𝑥1 a 𝑥2 definovaný vzťahom 4.5: 

 

𝑟 (𝑥1, 𝑥2) =  �
∑  (𝑥1𝑖 − �̅�1)(𝑥2𝑖 − �̅�2)

∑  (𝑥1𝑖 − �̅�1)2  ∑  (𝑥2𝑖 − �̅�2)2
  (4.5) 
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Korelačná matica 𝑅 je matica korelačných koeficientov korelácie pre 
všetky dvojice nezávislých premenných. Je symetrická a na diagonále má 
jednotky. Všeobecne pre 1, … , 𝑘 premenných má tvar: 
 

𝑅 = � 

1 𝑟 (𝑥1, 𝑥2) ⋯ 𝑟 (𝑥1, 𝑥𝑘)
𝑟 (𝑥2, 𝑥1) 1 ⋯ 𝑟 (𝑥2, 𝑥𝑘)

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑟 (𝑥𝑘 , 𝑥1) 𝑟 (𝑥𝑘 , 𝑥2) ⋯ 1

 � (4.6) 

 
Významná multikolinearita je zrejmá v prípade, ak pre niektorý korelačný 
koeficient platí, že �𝑟 (𝑥𝑖𝑥𝑗)� ≥ 0,8.  

Ak korelačná matica obsahuje viac ako dve vysvetľujúce premenné, často 
sa využíva tzv. 𝐹-štatistika: 
 

𝐹𝑖𝑗 =

 𝑟2�𝑥𝑖 , 𝑥𝑗� 
𝑘 − 2

 
1 − 𝑟2�𝑥𝑖 , 𝑥𝑗�
𝑛 − 𝑘 + 1  

  (4.7) 

 
Ak je vypočítaná hodnota 𝐹𝑖𝑗 väčšia ako kritická hodnota pre zvolenú 
hladinu významnosti 𝛼, zamietne sa nulová hypotézu o nevýznamnosti 
závislosti medzi vysvetľujúcimi premennými. 

Pre iné typy dát, ktoré nemajú normálne rozdelenie, sa používa napr. 
Spearmanov korelačný koeficient alebo Kendallov korelačný koeficient 
(Pearsonov korelačný koeficient sa v takomto prípade nedá použiť). Tieto 
neparametrické korelačné koeficienty sa nevyznačujú citlivosťou na 
prítomnosť odľahlých hodnôt. Keďže Pearsonov korelačný koeficient je silne 
ovplyvniteľný extrémnymi hodnotami, i jediná extrémna hodnota vo veľkom 
súbore môže významne znížiť silnú závislosť, ale aj vyrobiť silnú závislosť 
tam, kde žiadna nie je.  

 
 Koeficient determinácie, 𝑫, je druhou mocninou korelačného 

koeficienta, 𝑟2, a nezávisí na jeho znamienku. Je to informácia o sile relácie 
medzi premennými a má prinajmenšom taký význam, ako informácia o 
významnosti korelácie. Koeficient determinácie vyjadruje proporciu 
spoločného rozptylu, teda na koľko percent zmena jednej premennej 
ovplyvní druhú.  
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4.3 PRIESKUMOVÁ ANALÝZA VIACROZMERNÝCH DÁT 
 

Pred vlastnou aplikáciou mnohorozmerných štatistických techník je 
potrebné vykonať prieskumovú (exploratívnu) analýzu dát, ktorá umožňuje: 

a) identifikovať odľahlé objekty, resp. ich premenné, 
b) posúdiť podobnosť objektov pomocou rozptylových a symbolových 

grafov, 
c) overiť predpoklady o dátach (normalitu, homogenitu, vzájomnú 

nezávislosť).  
 

4.3.1 Identifikácia odľahlých bodov 
 

V prípade jednorozmerných dát je možné vizuálne identifikovať odľahlé 
hodnoty na základe vhodného zobrazenia (kap. 2.3.1). V takomto prípade 
odľahlé hodnoty znamenajú taktiež vybočujúce. Toto však v prípade 
mnohorozmerných dát neplatí. V mnohorozmerných dátach môžu byť 
takéto hodnoty buď odľahlé aspoň v niektorých ich zložkách, alebo 
jednoducho nezodpovedajú štruktúre ostatných dát. Pre odľahlé hodnoty 
všeobecne platí, že: 

a) skresľujú odhady vektorov stredných hodnôt a kovariančnej matice, 
b) znehodnocujú testy týchto parametrov, 
c) výrazne ovplyvňujú výsledky niektorých viacrozmerných štatistických 

metód, 
d) neumožňujú tvorbu a selekciu štruktúrnych modelov. 

Preto je pre identifikáciu odľahlých meraní potrebné definovať „čisté dáta“, 
určiť pravdepodobnostný model a odhadnúť jeho parametre. 
  

4.3.2 Základné grafické metódy prieskumovej analýzy dát 
 
Zobrazenie mnohorozmerných dát v rovine, resp. v trojrozmernom 

priestore pomocou rôznych techník umožňuje: 
a) identifikovať vektory, alebo jednotlivé zložky vektorov, ktoré sa javia 

ako odľahlé, 
b) poukázať na rôzne štruktúry v dátach, ako sú napr. zhluky 

(poukazujúce na heterogenitu). 
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Väčšina používaných techník slúžiacich na zobrazenie mnohorozmerných 
dát sa dá zaradiť do jednej z dvoch skupín, ktorými sú zovšeobecnené 
rozptylové grafy a symbolové grafy. Pri oboch skupinách sa aplikuje vhodná 
transformácia mnohorozmerných dát na dvoj- alebo trojdimenzionálne 
dáta, resp. sa pri zobrazení volí niekoľko rôznych grafov. 

1. Zovšeobecnené rozptylové grafy predstavujú závislosť medzi 
premennou 𝑥𝑖1 zakreslenou na osi 𝑥 a premennou 𝑥𝑖2 zakreslenou na osi 𝑦. 
V tomto type grafu sa dajú ľahko identifikovať odľahlé hodnoty, zhlukovanie 
či miera párovej závislosti medzi jednotlivými dvojicami premenných. 
V prípade 𝑚-rozmerných dát sa konštruujú pre všetky dvojice premenných 
𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑘  náhodného vektora. Pri väčšej rozmernosti (𝑚 > 10) je však 
použitie tejto techniky problematické. V tomto prípade sa z celého súboru 
dát vyberú iba niektoré premenné, ktoré sa ďalej použijú na vytvorenie 
matice rozptylových diagramov. Pre prípady, keď sú premenné medzi sebou 
silne korelované, môžu byť výsledky rozptylových diagramov zavádzajúce. 
Príklad matice párových rozptylových grafov konštruovaných pre rôzne 
kombinácie premenných 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3 a 𝑣4 znázorňuje obrázok 4.2. 

 

 
Obr. 4.2 Matica 4x4 párových rozptylových grafov. 
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2. Symbolové grafy sú založené na jednoduchom princípe. Jednotlivé 
premenné sú s ohľadom na ich konkrétnu hodnotu transformované do 
určitých geometrických tvarov či symbolov. Vlastnosti dát sa posudzujú 
s ohľadom na vizuálne rozdiely medzi jednotlivými tvarmi, symbolmi. Medzi 
symbolové grafy sa zaraďujú napr. polygóny, lúče, hviezdice, krivky, tváre, 
stromy, atď. (obr. 4.3). 

 

 
a) lúčový graf 

 
b) hviezdicový graf 

 
c) polygónový graf 

 
d) profilový graf 

 
Obr. 4.3 Príklady štyroch rôznych typov symbolových grafov. 

 
 

4.3.3 Overenie predpokladov o mnohorozmerných dátach 
 

Vyšetrenie vzťahov medzi jednotlivými dvojicami premenných sa môže 
uskutočniť pomocou výpočtu korelačného koeficienta, 𝑟, a koeficienta 
determinácie, 𝐷, resp. sa vykoná lineárna regresia. V prípade lineárnej 
závislosti medzi dvoma premennými sa určí odhad smernice a odhad úseku 
regresnej priamky.  

Každá premenná pri všetkých objektoch sa dá vyšetriť i samostatne 
rôznymi diagnostikami prieskumovej analýzy dát, ako sú napr. histogram, 
krabicový graf, jadrový odhad hustoty pravdepodobnosti, kvantilový graf, 
rankitový graf Q-Q, kruhový graf, atď. Takýmto spôsobom sa vyšetria 
štatistické zvláštnosti každej jednej premennej, ako sú normalita rozdelenia, 
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symetria rozdelenia, homogenita rozdelenia a prípadná prítomnosť 
odľahlých hodnôt. 

Na základe týchto informácií a výsledkov testov normality sa na dátovom 
súbore vykoná množstvo rôznych korekcií, ktoré vedú k odstráneniu 
nehomogenity a priblíženiu sa k viacrozmernej normalite. Predpoklad 
viacrozmernej normality je dôležitý najmä pre zjednodušenie štatistickej 
analýzy vektorov stredných hodnôt a kovariančnej matice. Testovanie 
viacrozmernej normality je komplikovaná úloha, pretože i keď majú všetky 
zložky náhodného vektora normálne rozdelenie, neznamená to ešte, že 
aj celková hustota pravdepodobnosti bude mať tiež normálne rozdelenie. 
Priame použitie testov pre overenie normality jednotlivých premenných je 
preto nepostačujúce. 

 

4.3.4 Transformácia viacrozmerných dát 
 

Predúprava dát je dôležitým krokom pri mnohých technikách 
mnohorozmernej analýzy dát. V niektorých prípadoch musí byť realizovaná 
ešte pred samotným použitím danej mnohorozmernej štatistickej metódy. 
Niekedy môže predúprava tvoriť priamo súčasť metódy, takže sa pri vstupe 
môže použiť aj pôvodná matica dát. Na predúpravu dát sa využíva najmä: 

1. Štandardizácia dát je najrozšírenejšou formou, a často prvým krokom 
predúpravy viacrozmerných dát. Pri štandardizácii ide o odstránenie 
závislosti na jednotkách a na parametroch polohy či rozptylu.  

2. Škálovanie je proces predúpravy dát, pri ktorom sa odstraňuje 
závislosť veličín na jednotkách a súčasne sa upravuje i počiatok stupnice. Dá 
sa aplikovať na objekty, na premenné, resp. na oboje. Škálovanie zahŕňa: 

a) posun centra súradnicového systému do nuly (centrovanie stĺpcov), 
pri ktorom sa vzdialenosti medzi jednotlivými objektmi nezmenia, 

b) predĺženie alebo skrátenie miery na osiach, pri ktorom sa vzdialenosti 
medzi jednotlivými objektmi zmenia. V tomto prípade sa môže stať, že 
premenné, ktoré boli pred škálovaním v priestore objektov dobre oddelené, 
môžu byť po škálovaní totožné. 

Medzi najbežnejšie škálovacie techniky patria: 
a) stĺpcové centrovanie, pri ktorom ide o posun centra stupnice 

premennej do počiatku súradnicového systému, 
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b) stĺpcová štandardizácia, pri ktorej sú prvky premennej vydelené 
odpovedajúcou smerodajnou odchýlkou, 

c) autoškálovanie, ktoré je kombináciou stĺpcového centrovania a 
stĺpcovej štandardizácie, 

d) škálovanie stĺpcovým rozsahom, ktoré transformuje premenné tak, 
aby minimum každej premennej bolo rovné nule a maximum rovné jednej, 

e) riadkové centrovanie premenných podľa vzorca 𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖 , 
f) riadková štandardizácia premenných podľa vzorca 𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 𝑠𝑖 ⁄ , 
g) celkové centrovanie premenných podľa vzorca 𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 − 𝑥 � , 
h) celková štandardizácia premenných podľa vzorca 𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗  𝑠,⁄  
i) dvojité centrovanie, kde sa škáluje najprv stĺpcovým centrovaním 

a následne riadkovým centrovaním, 
j) stĺpcové profily, ktoré sú zvláštnym prípadom škálovania a škálujú 

premenné podľa vzorca 𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗  (�̅�𝑖 ⁄ .𝑚), 
k) riadkové profily, ktoré škálujú podľa vzorca 𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗  (�̅�𝑗 ⁄ .𝑛). 

Stĺpcové centrovanie (𝑚 < 𝑛), stĺpcová štandardizácia a autoškálovanie 
nemenia rozmernosť pôvodných dát. V prípade riadkového centrovania 
(𝑚 < 𝑛), stĺpcových a riadkových profilov sa však dimenzionalita znižuje 
o jeden. Na ten istý súbor dát sa odporúča použiť viaceré škálovacie 
techniky (napr. v prípade autoškálovania nasleduje priamo po stĺpcovom 
centrovaní stĺpcová štandardizácia). Škálovanie sa musí používať veľmi 
obozretne a iba v prípade, ak jednotlivé premenné nemajú rovnaký 
charakter. 

3. Transformácia dát môže byť napr. logaritmická (eliminuje pozitívne 
zošikmenie dát) alebo poradová (je robustná, ale dochádza k strate 
informácii). Výsledky mnohorozmerných štatistických metód sa potom 
môžu u takto transformovaných dát výrazne odlišovať. 

4. Využitie štatistických váh je ďalší spôsob predúpravy dát, ktorý 
umožňuje zvýšiť dôležitosť niektorých premenných. Využitie váh je vo 
všeobecnosti potrebné v týchto prípadoch: 

a) ak existujú rozdielne neistoty pri nameraných premenných, 
b) ak je známa dôležitosť danej premennej, 
c) ak existujú rôzne dôležitosti premenných podľa účelu analýzy. 

Pri mnohorozmernej analýze, ktorá má za úlohu zatriedenie vzoriek do 
jednej z kategórií, sa priraďuje väčšia dôležitosť práve tým premenným, 
ktoré majú najlepšiu klasifikačnú silu. Pri korelačných metódach sa 
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dôležitosť premenných meria svojim príspevkom k správnemu 
vyhodnoteniu jedného alebo viacerých parametrov, resp. premenných. Na 
priradenie dôležitosti premenných sa najčastejšie sa využívajú Fischerove 
váhy, rozptylové váhy, resp. modifikované váhy. 

Všetky váhové procedúry sú zaťažené problémom, že sú jednorozmerné. 
Môže nastať situácia, kedy dve premenné poskytnú veľmi malý váhový 
koeficient, i keď obe sú veľmi významné. Naopak, veľká váha môže byť 
priradená takým premenným, ktoré sú navzájom silne korelované 
a obsahujú takmer identickú informáciu.  

 

4.4 METÓDY MNOHOROZMERNEJ ANALÝZY DÁT 
 

Aplikácia metód mnohorozmernej analýzy pri spracovaní viacrozmerných 
dát sa vyznačuje množstvom výhod, ako napríklad: 

 
 Výpočet nových premenných 

Z pôvodných vlastností, ktoré sa nazývajú aj pôvodné premenné a získavajú 
sa meraním alebo pozorovaním objektov, možno výpočtom získať sériu 
nových, tzv. latentných premenných, ktoré dokonalejšie charakterizujú 
pozorované objekty. Niekedy je možné aj priradiť význam, čo tá-ktorá nová 
premenná vyjadruje. 
 
 Odhalenie vzájomných väzieb a štruktúry 

Pomocou vypočítanej polohy v priestore nových premenných možno 
objavovať nielen súvislosti medzi objektmi a vlastnosťami (pôvodnými 
i novými premennými), prípadne objektmi navzájom, ale aj zistiť vzájomné 
vzťahy medzi pôvodnými vlastnosťami. To v predmetnej problematike značí 
zistiť, ktoré pôvodné vlastnosti sú nositeľmi podobnej, prípadne rovnakej 
informácie, a sú teda vzájomne zastupiteľné. Toto je veľmi významné z 
hľadiska ekonomizácie merania. 
 
 Redukcia dimenzionality 

Pri použití latentných premenných obvykle dochádza k redukcii počtu 
premenných, pričom aj menší počet nových premenných uspokojivo 
charakterizuje pôvodnú viacstĺpcovú maticu dát. Tým sa v nových 
súradniciach zlepší možnosť vizuálnej reprezentácie dát. Pri optimálnej 
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redukcii počtu premenných sa tiež zlepší pomer signálu k šumu. Nové 
premenné sú naviac vzájomne nekorelované, čím odpadajú problémy, ako 
je napr. kolinearita v mnohonásobnej regresii, a taktiež sú hierarchicky 
zoradené podľa významnosti, takže prvá latentná premenná prináša 
najväčšiu časť informácie o objektoch, atď. Premenné v poradí na 
posledných miestach sú nevýznamné alebo majú len malý význam. 
 
 Zoskupovanie podobných objektov 

V zjednodušenom priestore nových premenných možno pozorovať skupiny 
či zhluky (klastre) objektov s podobnými vlastnosťami, čo sa využíva ako 
základ klasifikácie objektov, ak zadelenie objektov do skupín (kategórií) nie 
je vopred známe. V zjednodušenom priestore nových premenných možno 
ľahšie spozorovať skupiny, resp. zoskupenia objektov, ktoré majú podobné 
vlastnosti, a sú preto blízko seba. Takéto pozorovanie možno použiť pri 
klasifikácii objektov, ako aj na posúdenie vplyvov jednotlivých premenných 
na úspešnosť klasifikácie. 
 
 Zatriedenie neznámeho objektu do kategórie  

Ak je známe apriórne zatriedenie dostatočného počtu objektov do 
zvolených skupín, možno techniky mnohorozmernej analýzy použiť na 
klasifikáciu nových, doposiaľ nezaradených objektov, čo je dôležité napr. pri 
určovaní pravosti a pôvodu potravinárskych produktov, a pod. Pomocou 
objektov so známym zaradením (trénovací súbor, angl. training set) sa 
vykonáva zaradenie ešte neklasifikovaných vzoriek (vyhodnocovaný alebo 
testovací súbor), napr. vzoriek vína podľa odrody, ročníka alebo 
producenta, čím sa potvrdzuje autentickosť udávanej značky alebo odhaľuje 
falšovanie vzoriek.  
 
 Aplikovateľnosť na rozsiahly súbor dát 

Metódy mnohorozmernej analýzy sú objektívnym a exaktným nástrojom 
hodnotenia dát. Extrakciou užitočných informácií z dát umožňujú napr. 
odhaliť skryté súvislosti medzi laboratórnymi meraniami, ktoré pri 
viacnásobnom jednorozmernom triedení, tzv. dichotómii, zostávajú ukryté. 
Prednosťou mnohorozmernej analýzy dát je jej schopnosť využívať väčší 
počet parametrov súčasne a možnosť reprezentatívnej grafickej vizualizácie 
v rovine, resp. v priestore. 
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Metódy mnohorozmernej analýzy dát vyšetrujú vzťahy a interakcie vo 
veľkej (𝑚-rozmernej) tabuľke dát. Podľa charakteru jednotlivých metód 
a ich využitia sa delia na zobrazovacie a klasifikačné (obr. 4.4) Štruktúra 
viacrozmernej dátovej matice 𝑋 (𝑛 × 𝑚) a vzťahy medzi jednotlivými 
premennými (stĺpcami matice) sa analyzujú pomocou zobrazovacích 
techník. Zoskupovanie objektov do príslušnej triedy, ako aj zatriedenie 
neznámeho objektu k jednej z tried je naopak úlohou klasifikačných techník. 

 
 Zobrazovacie metódy 

Ich cieľom je výpočet nových premenných z pôvodných premenných. Ide v 
podstate o geometrický prístup, pretože dáta sa pomocou nových 
premenných skúmajú s použitím vhodnej projekcie. Niekedy sa tieto 
nazývajú aj ako metódy faktorovej analýzy. Pojem faktorová analýza je tu 
použitý v širšom zmysle slova a vyjadruje plejádu mnohorozmerných 
techník podobných faktorovej analýze (užšie ponímanej ako jednotlivá 
technika). Aj kvôli tejto pojmovej dvojznačnosti vhodnejší názov metód 
prvej skupiny je zobrazovacie metódy. 

Medzi zobrazovacie metódy mnohorozmernej analýzy dát sa zaraďujú 
analýza hlavných komponentov, faktorová analýza, zhluková (klastrová) 
analýza, kanonická korelačná analýza, korešpondenčná analýza, atď.  

Ďalšou významnou úlohou týchto techník je určenie štruktúry dát a 
vzájomných väzieb, či už medzi jednotlivými premennými alebo medzi 
objektmi. Na hľadanie štruktúry premenných v metrickej škále sa využíva 
najmä analýza hlavných komponentov, faktorová analýza a zhluková 
analýza. Pri skúmaní štruktúry objektov v metrickej škále sa využíva 
zhluková analýza, pričom v nemetrickej škále sa používa korešpondenčná 
analýza. 
 
 Klasifikačné metódy 

Cieľom týchto metód je zaradiť objekty a niekedy aj premenné do tried či 
skupín alebo kategórií tak, aby sa získali homogénne zoskupenia objektov, 
resp. premenných, pričom použitý prístup je v podstate algebraický. Pri 
týchto metódach ide v prvom rade o vytvorenie kvalitného klasifikátora, 
ktorý dostatočne rozlišuje objekty prislúchajúce do rôznych tried. V ďalšom 
kroku sa klasifikátor použije na zatriedenie doposiaľ nekategorizovaných 
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objektov alebo na predpoveď, do ktorej triedy by patril objekt vyznačujúci 
sa určitými vlastnosťami. 

Medzi najznámejšie klasifikačné mnohorozmerné metódy patria rôzne 
modifikácie diskriminačnej analýzy, ako napríklad lineárna a kvadratická 
diskriminačná analýza, ďalej logistická regresia, metóda 𝐾-teho najbližšieho 
suseda, viacnásobná lineárna regresia, projekcia latentných štruktúr, umelé 
neurónové siete, mechanizmy podporných vektorov, a iné. 

 

 
Obr. 4.4 Schematické znázornenie rozdelenia 

mnohorozmerných štatistických techník.  
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4.4.1 Analýza hlavných komponentov 
 

Analýza hlavných komponentov (angl. principal component analysis, 
PCA) je jednou z najstarších a najviac používaných metód mnohorozmernej 
analýzy dát. Prvý krát bola vytvorená a použitá Pearsonom v roku 1901. Jej 
cieľ je poskytnúť základnú informáciu o skúmanej matici dát a zjednodušiť 
popis skupiny vzájomne súvisiacich premenných.  

Technika sa dá popísať ako metóda lineárnej transformácie pôvodných 
(korelovaných) premenných na nové premenné, ktoré sa nazývajú hlavné 
komponenty. PCA definuje nové latentné premenné pomocou takej 
lineárnej kombinácie originálnych premenných (vlastností), ktoré 
maximálne vysvetľujú variabilitu (rozptyl) pôvodných dát, sú hierarchicky 
zoradené, a sú pritom nekorelované. Metóda je obzvlášť užitočná vtedy, ak 
zadelenie objektov do kategórií nie je známe.  

Metóda PCA sa s úspechom používa na redukciu premenných bez veľkej 
straty informácie, pretože počet použitých hlavných komponentov 𝑝 je 
obvykle menší ako počet pôvodných premenných 𝑚, keďže platí 𝑝 ≤ 𝑚. 
Predpokladá sa, že nevyužité hlavné komponenty obsahujú iba veľmi malý 
podiel informácie, keďže ich rozptyl je veľmi malý. Hlavné komponenty sú 
zoradené podľa dôležitosti, čiže podľa klesajúcej hodnoty rozptylu. 
Hierarchickosť usporiadania hlavných komponentov značí, že prvý hlavný 
komponent 𝑃𝐶1 obsahuje najväčšie percento z celkovej variability, potom 
nasleduje 𝑃𝐶2, atď. Hlavné komponenty na konci poradia sú nevýznamné, 
alebo ich význam je značne menší v porovnaní s ostatnými. Hlavné 
komponenty sú vzájomne nezávislé a niekoľko z nich často vysvetľuje okolo 
80 % variability. Existuje viac pravidiel, koľko hlavných komponentov treba 
využiť, veľmi často sa však ich používa toľko, aby pokrývali aspoň 75-80 % z 
celkovej variability. 

Táto metóda je zaujímavá najmä z dôvodu, že hlavné komponenty sú 
vzájomne nekorelované. Namiesto vyšetrovania veľkého počtu pôvodných 
premenných s komplexnými vzájomnými väzbami sa analyzuje iba malý 
počet vzájomne nezávislých hlavných komponentov. Analýza hlavných 
komponentov je tiež súčasťou prieskumovej analýzy dát. Prvé dva, resp. 
prvé tri hlavné komponenty sa používajú ako technika zobrazenia 
mnohorozmerných dát v rovine, resp. v priestore. Výhodou je, že takéto 
zobrazenie zachováva jednotlivé vzdialenosti a uhly medzi objektmi. 
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V mnohých prípadoch je PCA iba jednou z fáz komplexnejšej analýzy, pri 
ktorej sa vypočítané hlavné komponenty použijú ako vstupy napríklad do 
lineárnej regresie, diskriminačnej analýzy alebo zhlukovej analýzy. Pri 
lineárnej regresii využívajúcej hlavné komponenty odpadá problém 
multikolinearity a veľkého počtu vysvetľujúcich premenných. 
 
4.4.1.1 Princíp výpočtu hlavných komponentov 
 

Matematický princíp analýzy hlavných komponentov je založený na 
rozklade centrovanej alebo štandardizovanej zdrojovej matice 𝑋 (𝑛 × 𝑚) 
pomocou algoritmu NIPALS (angl. non-linear iterative partial least squares), 
alebo algoritmom SVD (angl. singular value decomposition). Rozkladom 
dôjde k rozdeleniu pôvodnej zdrojovej matice 𝑋 na štruktúru (prvé hlavné 
komponenty) a šum (ostatné hlavné komponenty). Model hlavných 
komponentov má potom tvar: 

 
𝑋 = 𝑇𝑃T + 𝐸 = štruktúra dát + šum (4.8) 

 
kde 𝑇 je matica komponentných skóre, 𝑃T je transponovaná matica váh 
komponentov a 𝐸 je matica rezíduí. Cieľom metódy je miesto pôvodnej 
matice dát 𝑋 využívať ďalej iba súčin 𝑇𝑃T, a tak oddeliť šum od štruktúry 
dát. Takýmto spôsobom sa vypočítajú vlastné hodnoty (angl. eigenvalue) a 
vlastné vektory matice (angl. eigenvector), a získajú sa pritom skóre, ktoré 
charakterizujú objekty a váhy charakterizujúce premenné. Obrázok 4.5 
znázorňuje maticové výpočty pri rozklade zdrojovej matice 𝑋. 
 

 
Obr. 4.5 Schéma rozkladu zdrojovej matice 𝑋 (𝑛 × 𝑚) na 

maticu komponentných skóre a maticu komponentných váh. 
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Hlavný komponent sa v PCA udáva ako kombinácia pôvodných 
premenných 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚, teda napr. pre 𝑟-tý hlavný komponent 𝑃𝐶𝑟  platí: 

 
𝑃𝐶𝑟 = 𝑤𝑟1𝑥1 + 𝑤𝑟2𝑥2 + ⋯+ 𝑤𝑟𝑚𝑥𝑚 (4.9) 

 
𝑤𝑖1𝑤𝑗1 + 𝑤𝑖2𝑤𝑗2 + ⋯+ 𝑤𝑖𝑚𝑤𝑗𝑚 = 0 

𝑖 ≠ 𝑗 
(4.10) 

 
Kde 𝑤𝑖𝑗  označuje váhu 𝑗-tej premennej vzhľadom na 𝑖-ty hlavný 
komponent. Druhá z rovníc (4.10) je podmienkou ortogonality (lineárnej 
nezávislosti) hlavných komponentov. 
 
 Prípad pre dve premenné 𝑿𝟏 a 𝑿𝟐 

Obrázok 4.6 znázorňuje zjednodušený prípad, pri ktorom existujú iba dve 
premenné 𝑋1 a 𝑋2, a teda iba dva hlavné komponenty 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2. Tieto sú 
v obrázku znázornené prerušovanými čiarami. Hlavné komponenty sú 
zvierajú pravý uhol, čiže sú vzájomne lineárne nezávislé (ortogonálne). 
Obrázok 4.7 ukazuje projekciu objektov do osí prvých dvoch hlavných 
komponentov 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2. V tomto prípade je možné vidieť, že 𝑃𝐶1 
vysvetľuje väčšinu variability dát, čiže by bolo možné zredukovať množstvo 
dát z pôvodných dvoch rozmerov

 
 na jeden rozmer 𝑃𝐶1.  

 

Obr. 4.6 Graf znázorňujúci prvé dva hlavné komponenty, 𝑃𝐶1 
a 𝑃𝐶2, vypočítané pre dve premenné X1 a X2. 
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Obr. 4.7 Znázornenie premietnutia (projekcie) objektov do osí 
prvých dvoch hlavných komponentov 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2; symboly ● 

označujú objekty, symboly ○ označujú ich premietnutie do osí 
𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2. 

 
 

Existuje určitý limit počtu hlavných komponentov, ktoré môžu byť 
odvodené zo zdrojovej matice 𝑋 (𝑛 × 𝑚). Maximálny počet hlavných 
komponentov sa buď rovná číslu 𝑛 − 1 (o jeden menej, ako je počet 
objektov v matici dát), alebo číslu 𝑚 (počet premenných v dátovej matici), 
a to v závislosti od toho, ktoré z týchto dvoch je menšie číslo. Ak máme 
napríklad zdrojovú maticu 𝑋 (𝑛 × 𝑚) zloženú z 𝑛 = 40 spektier meraných 
pri 𝑚 = 2000 vlnových dĺžkach, bude maximálny počet hlavných 
komponentov (𝑛 − 1) = 39. 

 
4.4.1.2 Grafy využívané v analýze hlavných komponentov 
 

Výsledky analýzy hlavných komponentov sa dajú zobraziť a interpretovať 
pomocou niekoľkých rôznych typoch grafov: 

 
 Cattelov indexový graf úpätia vlastných hodnôt 

Je to stĺpcový diagram vlastných hodnôt 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑚 zdrojovej 
matice dát 𝑋 v závislosti od indexu 𝑖. Zobrazuje relatívnu veľkosť 
jednotlivých vlastných hodnôt. Uplatnenie nachádza najmä pri určovaní 
počtu významných hlavných komponentov. Úpätie je vlastne zlomový bod 
medzi „kolmou stenou“ a „vodorovným dnom“. Na kolmej stene krivky ležia 
významné hlavné komponenty, zatiaľ čo nevýznamné hlavné komponenty 
sa nachádzajú na vodorovnom dne. Hodnota zlomového bodu 𝑖 teda uvádza 
počet významných hlavných komponentov. V praxi sa možno stretnúť aj 
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s prípadom, pri ktorom sa za významné považujú tie hlavné komponenty, 
ktoré majú vlastnú hodnotu 𝜆𝑖 ≥ 1. Týmto spôsobom sa získa iba 
odporúčaný počet hlavných komponentov, ktoré by boli vhodné pre ďalšie 
mnohorozmerné spracovanie dát.  

Príklad určenia počtu významných hlavných komponentov je znázornený 
na obrázku 4.8. Cattelov indexový graf úpätia vlastných hodnôt je v tomto 
prípade vytvorený pre celkový počet desať hlavných komponentov. 
Zlomovým bodom je v tomto prípade štvrtý hlavný komponent (𝑃𝐶4). Podľa 
druhého spôsobu určenia, prvé tri hlavné komponenty majú 𝜆𝑖 ≥ 1, a sú 
teda považované za významné. 
 

 
 

Obr. 4.8 Príklad určenia počtu významných hlavných 
komponentov pomocou Cattelovho indexového grafu úpätia 

vlastných hodnôt. 
 
 

 Graf komponentných váh 
Tento typ grafu zobrazuje váhy komponentov v rovine dvoch, resp. v 
priestore troch hlavných komponentov. Každý bod v grafe zodpovedá 
jednej premennej. V grafe sa porovnávajú jednotlivé vzdialenosti medzi 
premennými. Krátke vzdialenosti medzi dvoma, resp. viacerými 
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premennými poukazujú na silnú koreláciu. Z grafu je tiež možné pozorovať 
vzťahy medzi pôvodnými premennými a hlavnými komponentmi. Niektoré 
pôvodné premenné môžu ku konkrétnemu hlavnému komponentu 
prispievať kladnou váhou, niektoré zápornou váhou, a iné premenné 
nemusia prispievať vôbec. Vysoká kladná korelácia sa vyskytne v prípade, ak 
premenná zviera s hlavným komponentom uhol 0°, naopak uhol 180° 
znamená negatívnu koreláciu. Pri uhloch 90° a 270° sa medzi premennou 
a hlavným komponentom nepozoruje žiadna korelácia. 

Obrázok 4.9 znázorňuje graf váh pre sedem premenných 𝑣1 až 𝑣7  
v rovine hlavných komponentov 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2. Z grafu možno pozorovať 
pozitívnu koreláciu medzi premennými 𝑣1 a 𝑣4, a ďalej aj medzi 
premennými 𝑣2, 𝑣3 a 𝑣7. Silná negatívna korelácia je pozorovateľná 
v prípade premenných 𝑣1, 𝑣4 voči premenným 𝑣3, 𝑣7. Premenné 𝑣5 a 𝑣6 sú 
tiež navzájom negatívne korelované, avšak tieto nemajú žiadny vzťah ani 
k jednej z premenných 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4 alebo 𝑣7. Ďalej z grafu možno vidieť 
i príspevky jednotlivých premenných ku hlavným komponentom 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2. 
Napríklad premenná 𝑣1 prispieva zápornou váhou k hlavnému komponentu 
𝑃𝐶1 a kladnou váhou ku komponentu 𝑃𝐶2.  

 
Obr. 4.9 Graf váh pre sedem premenných 𝑣1 až 𝑣7 v rovine 

hlavných komponentov 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2.  
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 Rozptylový graf komponentných skóre  
Rozptylový graf znázorňuje skóre komponentov všetkých objektov v rovine 
dvoch, resp. v priestore troch hlavných komponentov. Nachádza uplatnenie 
pri identifikácii odľahlých objektov, zhlukov, k objasneniu podobnosti 
objektov, a pod. Podobné objekty sú prirodzene zoskupované v zhlukoch, 
ako je vidieť na obrázku 4.10. V tomto prípade objekty prináležiace do tej 
istej triedy (A, B alebo C) sú si podobné a zoskupujú sa. Zhluky objektov 
rôznych tried sú od seba vzdialené, a sú teda odlišné. 

Objekty nachádzajúce sa blízko počiatku súradnicového systému sú 
najtypickejšie a objekty vzdialené od centra sú extrémy. Izolované objekty 
nejavia žiadnu podobnosť s ostatnými objektmi, čiže tieto môžu byť odľahlé. 
Prítomnosť odľahlého objektu sa dá ľahko pozorovať i podľa toho, či všetky 
objekty sú alebo nie sú rovnomerne rozptýlené po celej ploche 
rozptylového grafu. Ak je prítomný odľahlý objekt, ostatné objekty sa 
zvyknú nakumulovať do jedného úzkeho zhluku v grafe. Po odstránení tohto 
odľahlého objektu sa ostatné objekty rozptýlia po celej jeho ploche. Pre 
identifikáciu odľahlých bodov sa odporúča zostrojiť graf komponentných 
skóre v rovine posledných dvoch hlavných komponentov 𝑃𝐶𝑛−1 a 𝑃𝐶𝑛.  

 

 
Obr. 4.10 Graf váh pre 15 objektov v rovine hlavných 

komponentov 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2.  
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 Dvojitý graf 
Dvojitý graf (angl. biplot) je kombináciou grafu komponentných váh a  
skóre. Grafy sa navzájom doplňujú a spolu prinášajú nové užitočné 
informácie. Ak sa určitý objekt v dvojitom grafe nachádza v blízkosti 
niektorej premennej, znamená to, že tento objekt obsahuje veľký podiel 
práve tejto premennej a je s ňou v interakcii. Príklad možno vidieť z obrázku 
4.11. Skupina objektov prináležiaca k triede C (𝐶1 až 𝐶5) sa nachádza v 
blízkosti premennej 𝑣6 a objekty 𝐴1 až 𝐴5 v blízkosti premennej 𝑣5. Objekty 
triedy B sú v interakcii najmä s premennými 𝑣3a 𝑣7. Pre objekty 𝐵1 až 𝐵5 sú 
typické vysoké hodnoty 𝑣3a 𝑣7, a zároveň veľmi malé hodnoty 𝑣1a 𝑣4. 

 

 
Obr. 4.11 Graf váh zobrazujúci súčasne objekty a premenné 

v rovine hlavných komponentov 𝑃𝐶1 a 𝑃𝐶2.  
 
 

Najčastejšie sa dvojitý graf konštruuje v rovine prvých dvoch, resp. 
v priestore prvých troch hlavných komponentov. Body v grafe znázorňujú 
jednotlivé objekty a vektory sú projekciami jednotlivých premenných. Vo 
všeobecnosti platí pravidlo, že čím je vektor „dlhší“, tým viac variability je 
v danej premennej ukrytej. Na osiach sa používa mierka odpovedajúca 
komponentným skóre. 
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4.4.2 Faktorová analýza 
 

Faktorová analýza (angl. factor analysis, FA) je viacrozmerná technika, 
ktorá bola prvý krát použitá v roku 1904 Spearmanom. Používa sa na 
vyšetrenie vnútorných súvislostí, vzťahov medzi premennými a k odhaleniu 
štruktúry zdrojovej matice dát. Analýza štruktúry vnútorných vzťahov medzi 
veľkým počtom pôvodných premenných sa realizuje pomocou súboru 
menšieho počtu latentných premenných, ktoré sa nazývajú faktory. Metóda 
sa snaží popísať každú premennú ako kombináciu vplyvov jednotlivých 
faktorov. Počet použitých faktorov sa môže líšiť. Čím viac faktorov sa 
vypočíta, tým je vysvetlené väčšie percento rozptylu dát. Na druhej strane 
sa FA snaží nájsť čo najmenší prijateľný počet faktorov. Preto je potrebné 
určiť počet faktorov podľa konkrétneho charakteru dát a vhodne zvoliť 
kompromis medzi týmito dvoma protikladmi.  

Cieľom faktorovej analýzy je sumarizácia a redukcia dát. Pri sumarizácii 
dát ide o vysvetlenie a pochopenie dát pomocou podstatne menšieho počtu 
latentných premenných. Redukcia nadbytočných informácii obsiahnutých 
vo viacerých korelovaných premenných sa uskutoční vyčíslením skóre pre 
každý faktor, a následne náhradou pôvodných premenných novými 
premennými (faktormi). Podobne ako v prípade analýzy hlavných 
komponentov, pri faktorovej analýze ide hlavne o zníženie dimenzionality, 
teda o redukciu počtu pôvodných premenných, ale na rozdiel od PCA sa i 
vysvetľujú závislosti medzi premennými.  

Vo faktorovej analýze sa predpokladá, že každá vstupujúca premenná sa 
dá vyjadriť ako lineárna kombinácia (vážený priemer) neveľkého počtu 
spoločných skrytých faktorov a jedného špecifického faktora. Počet 
spoločných faktorov sa musí voliť ešte pred samotnou analýzou, čo je 
nevýhodou tejto metódy. Zatiaľ čo spoločné faktory prispievajú k variabilite 
aspoň dvoch pozorovaných premenných, špecifický faktor prispieva 
k variabilite iba danej jednej pozorovanej premennej. Pre špecifické faktory, 
ktorých celkový počet je rovný počtu pozorovaných premenných, platia dva 
kritické predpoklady, a to že jednotlivé špecifické faktory nie sú vzájomne 
korelované, a taktiež nie sú korelované so spoločnými faktormi. Keďže 
faktory možno extrahovať viacerými metódami (napr. analýzou hlavných 
komponentov, metódou základných osí, atď.), treba zvážiť práve tú metódu 
ktorá poskytuje najzmysluplnejšie faktorové riešenie. 
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4.4.2.1 Princíp faktorovej analýzy 
 

Faktorová analýza vychádza z existencie korelácií medzi sledovanými 
premennými a z predpokladu, že v rámci týchto premenných pôsobia 
nezávislé faktory, ktoré prispievajú k realizácii daných korelácii. Základný 
rozdiel medzi analýzou hlavných komponentov a faktorovou analýzou je 
v špecifikácii korelačnej matice 𝑅 pôvodných premenných 𝑚 × 𝑚. Ak sú na 
diagonále tejto matice hodnoty 1 (korelácia premennej so samou sebou), 
vedie faktorová analýza k analýze hlavných komponentov. Ak sa však na 
diagonálu korelačnej matice dosadia komunality, odstráni sa jednoznačnosť 
každej premennej, a analyzuje sa tak iba časť zahrnutá vo faktorovom 
modeli. Metódy PCA a FA vedú k rovnakým výsledkom, ak je počet 
premenných 𝑚 > 30, a ak pre väčšinu premenných sú hodnoty komunalít 
ℎ𝑖
2 > 0,6. 
Komunalita, ℎ𝑖

2, je časť rozptylu pripadajúca na spoločný faktor 
(objasnená časť rozptylu). Komunality možno určiť až po faktorovej analýze 
a na ich spresnenie sa používajú rôzne odhady, ako napríklad: 

a) najväčšia párová korelácia premennej s ostatnými premennými, 
b) priemerná párová korelácia premennej s ostatnými premennými, 
c) viacnásobný korelačný koeficient, 
d) komunalita pre pôvodnú FA, pri ktorej sú na diagonále jednotky. 

Ďalej ich možno spresňovať pomocou iterácií.  
Faktorová analýza vychádza zo štandardizovanej matice dát 𝑋 (𝑛 × 𝑚), 

v ktorej majú všetky premenné vzhľadom na štandardizáciu strednú 
hodnotu 0 a rozptyl 1, a tiež ich kovariancie sú vlastne párovými 
korelačnými koeficientmi. V maticovom tvare sa faktorový model pre 𝑛-ticu 
objektov vyjadrí ako: 

 
𝑋 = 𝐹𝐴T +  𝐸∗ (4.11) 

 
kde 𝑋 je zdrojová matica, 𝐹 je matica faktorových skóre, 𝐴T je 
transponovaná matica váh a 𝐸∗ je matica chybových členov. Schéma 
rozkladu zdrojovej matice dát vo faktorovej analýze a maticové operácie sú 
znázornené na obrázku 4.12.  

Matematicky možno tento postup opísať ako spôsob vyjadrenia 
skúmaných štandardizovaných premenných pomocou lineárnej kombinácie 
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menšieho počtu hypotetických faktorov 𝐹𝑗. Potom napríklad pre 𝑟-tú 
premennú platí podľa modelu faktorovej analýzy vzťah: 
 

𝑥𝑟 = 𝑎𝑟1𝐹1 + 𝑎𝑟2𝐹2 + ⋯+ 𝑎𝑟𝑝𝐹𝑝 + 𝑒𝑟 (4.12) 
 
kde 𝐹1, … ,𝐹𝑝 je 𝑝 vybraných spoločných faktorov, 𝑒𝑟 je špecifický (chybový) 
faktor, ktorý v tomto prípade prispieva iba k rozptylu 𝑟-tej premennej. 
Koeficient 𝑎𝑖𝑗  označuje faktorovú váhu 𝑖-tej premennej na 𝑗-tom spoločnom 
faktore 𝐹𝑗.  
 

 

Obr. 4.12 Schéma maticových výpočtov pri faktorovej analýze. 
 
 

Faktorová analýza je vlastne typom regresie, v ktorej sú všetky pôvodné 
premenné 𝑥1, … , 𝑥𝑚 považované za závisle premenné a latentné premenné 
za nezávisle premenné. Veličiny 𝐹1, … ,𝐹𝑝 sa nazývajú faktorové skóre 
a používajú sa ďalej namiesto početnejších pôvodných premenných 
v mnohých mnohorozmerných metódach. Faktorové skóre je hodnota 
spoločných faktorov 𝐹1, … ,𝐹𝑝 pre každý z 𝑛 pozorovaných objektov. Odhad 
faktorových skóre sa používa na výpočet latentných premenných, a tiež na 
charakteristiku sledovaných objektov. 

V procese faktorovej analýzy sa odhadujú aj tzv. faktorové váhy 
jednotlivých pôvodných premenných pre určitý faktor. Faktorové váhy sú 
vyjadrením miery korelácie medzi jednotlivými premennými a získanými 
faktormi. Na základe hodnôt faktorových váh možno teda pre každý faktor 
určiť viacero premenných, ktoré s ním najlepšie korelujú. A naopak, 
prostredníctvom faktorových váh sa priradí identifikovanému faktoru miera 
vplyvu na každú z jednotlivých premenných. Premenné s najvyššími 
faktorovými váhami pre určitý faktor sú smerodajné pri interpretácii tohto 
faktora. 
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4.4.2.2 Faktorová rotácia 
 
Interpretácia zistených faktorov pozostáva v posúdení korelácií medzi 

jednotlivými faktormi a originálnymi premennými. Na tento účel je 
potrebné určiť maticu faktorových váh, 𝐴, a hodnoty komunalít, ℎ𝑖

2. 
Nájdené prvotné riešenie sa nazýva počiatočná faktorová extrakcia. 
Počiatočné odhady faktorov sú väčšinou ťažko interpretovateľné, čo je 
spôsobené tým, že faktory po extrakcii korelujú s väčším počtom pôvodných 
premenných.  

Tento problém sa rieši faktorovou rotáciou, ktorá je aplikáciou lineárnej 
transformácie na faktory. Jej hlavnou úlohou je odvodiť ľahko vysvetliteľné 
spoločné faktory z dát. Faktorová analýza nachádza súradnice 
v podpriestore priestoru definovanom originálnymi premennými. Tieto 
súradnice sú reprezentované osami, ktoré sú ortogonálne. Ak sa napr. 
analyzujú tri premenné, tieto sú reprezentované trojrozmerným 
priestorom, v ktorom každá premenná predstavuje jednu os. Ak všetky 
objekty ležia blízko roviny, faktorová analýza odhalí dva faktory. Osi tejto 
roviny možno rotovať v priestore pri zachovaní 90° uhla medzi nimi tak, že 
sa relatívna poloha objektov v rovine nezmení (obr. 4.13).  

 

 
Obr. 4.13 Faktorová rotácia. 
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Otočené faktory sú v ideálnom prípade zvolené tak, že ich niektoré 
hodnoty váh (korelácie) sú veľmi blízke ±1, ale iné hodnoty sú veľmi nízke, 
takmer nulové. Rotáciou sa teda zmenia korelácie medzi faktormi 
a originálnymi premennými takým spôsobom, aby sa každá korelácia buď 
zvýšila alebo znížila. Je žiaduce, aby každá premenná dosahovala vysokú 
hodnotu váhy iba u jediného faktora, a teda bola faktorovo čistá. 
Výsledkom je, že každý faktor vysoko koreluje s malým počtom pôvodných 
premenných, čo umožňuje interpretáciu faktorov.  

Existuje niekoľko rotačných techník, ktoré sú zo štatistického pohľadu 
rovnako dobré. Použiť teda treba taký spôsob, ktorý poskytuje 
najjednoduchšie interpretovateľné výsledky.  

1. Varimax je 

2. 

najbežnejšia rotačná metóda, ktorá sa pri rotácii snaží o 
maximalizáciu rozptylu a minimalizáciu počtu premenných, ktoré vysoko 
korelujú s jednotlivými faktormi. 

Quartimax

3. 

 je rotačná metóda, ktorá minimalizuje počet faktorov 
potrebných na vysvetlenie každej premennej.  

Equamax

Ak sú faktory následne rotované pomocou ortogonálnych transformácií 
(ako tri hore uvedené), zostávajú nezávislé aj po rotácií. Okrem rotácií 
produkujúcich ortogonálne faktory existujú i rotácie, ktorých výsledkom sú 
korelované faktory. Tieto rotácie sa nazývajú nepriame (angl. oblique). 

 je kombináciou rotačných metód varimax a quartimax. 
Equamax minimalizuje počet premenných vysokokorelovaných s jedným 
faktorom a počet faktorov potrebných na vysvetlenie premennej. Faktory 
po extrakcii sú vždy vzájomne nezávislé.  

 
4.4.2.3 Grafy využívané vo faktorovej analýze 
 

Grafické znázornenie je oveľa výpovednejšie ako numerické hodnoty 
uvedené v tabuľke. Z tohto dôvodu sa využívajú niektoré grafické 
diagnostiky, ktoré lepšie umožnia odhaliť vnútornú štruktúru dát. 

 
 Graf faktorových váh 

Tento typ grafu umožňuje vyšetriť úspešnosť ortogonálnej rotácie faktorov. 
Konštruuje sa ako dvojrozmerný, resp. trojrozmerný graf pôvodných znakov 
v súradniciach jednotlivých faktorov. V prípade, že sa otočením faktorov 
podarilo získať jednoduchú štruktúru, v grafe sa objavia zhluky premenných.  
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Premenné orientované blízko pri konci súradnicovej osi (faktoru) sa 
vyznačujú vysokou hodnotou faktorovej váhy iba k danému faktoru. Tieto sa 
označujú ako čisté pôvodné premenné. Premenné, ktoré naopak nie sú 
blízko k niektorej zo súradnicových osí, sa označujú ako faktorovo nečisté 
premenné. V prípade, ak sa podarilo získať rotáciou jednoduchšiu štruktúru, 
v grafe by sa malo vyskytovať málo faktorovo nečistých premenných. 
 
 Graf faktorových skóre 

Keďže jedným z hlavných cieľov faktorovej analýzy je redukcia veľkého 
počtu pôvodných premenných na menší počet faktorov, je potrebné vyčísliť 
aj hodnoty faktorových skóre pre každý objekt. Z grafu faktorových skóre 
vytvoreného pre určitú dvojicu faktorov možno potom pozorovať 
výnimočné a odľahlé hodnoty objektov. 
 
4.4.2.4 Porovnanie faktorovej analýzy s analýzou hlavných komponentov 
 

V prvom kroku spracovania sa zo zdrojovej matice dát 𝑋 pomocou 
štatistického softvéru vyčísli korelačná matica, a ďalej nasleduje aplikácia 
jednej z faktorových metód. V tomto kroku je potrebné rozhodnúť, či bude 
ďalej použitá faktorová analýza alebo analýza hlavných komponentov. Po 
voľbe vhodnej faktorovej metódy nastáva ešte dôležité rozhodnutie, pri 
ktorom treba zadefinovať počet faktorov, resp. počet hlavných 
komponentov, ktoré dokážu dostatočne opísať pôvodnú zdrojovú maticu 
dát. Výber jednej z nich záleží hlavne na cieli analýzy a od predbežných 
znalostí o rozptyloch v rámci jednotlivých premenných. Vo všeobecnosti 
platí, že ani jednu z metód nemá zmysel použiť v prípade, ak sú pôvodné 
premenné nekorelované. Faktorová analýza v takomto prípade nemá 
v skrytej štruktúre dát čo objasniť a analýzou hlavných komponentov sa 
vypočítajú hlavné komponenty identické s pôvodnými premennými. 

Základný rozdiel medzi oboma metódami je najmä v prístupe k opísaniu 
pôvodných premenných. Zatiaľ čo faktorová analýza vysvetľuje korelácie 
medzi jednotlivými premennými, analýza hlavných komponentov vysvetľuje 
variabilitu premenných. Z tohto dôvodu sa faktorová analýza používa najmä 
v prípade, keď je potrebné určiť faktory poukazujúce na také premenné, 
ktoré možno vzhľadom na podobnosť obsiahnutej informácie zahrnúť 
do jednej spoločnej latentnej premennej. Analýza hlavných komponentov sa 
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využije v prípade, keď je potrebné zachovať maximum pôvodnej informácie 
v minimálnom počte latentných premenných kvôli dosiahnutiu čo najlepšej 
predikcie. 

Ďalšie významné rozdiely, ktoré platia medzi FA a PCA: 
a) ak sa pri PCA zmení počet použitých vstupných premenných z 𝑚 na 

𝑚 + 1, hlavné komponenty sa výrazne nezmenia, zatiaľ čo pri FA sa 
pridaním nového faktoru ostatné faktory značne zmenia, 

b) zatiaľ čo pri PCA je výpočet jednoduchý, pri FA sa na výpočet 
faktorových skóre používa množstvo iteračných postupov, 

c) hlavné komponenty pri PCA sú nekorelované vždy, ale faktory pri FA 
sú nekorelované iba v priestore spoločných faktorov, 

d) rezíduá sú v prípade PCA korelované, ale v prípade FA sú úplne 
nekorelované, 

e) pri PCA netreba na rozdiel od FA odhadovať komunality, 
f) niektoré riešenia vo FA sa pri zmene škály nemenia, ale výsledky PCA 

sa zmenou škály zmenia vždy. 
 

4.4.3 Kanonická korelačná analýza 
 

Kanonická korelačná analýza (angl. canonical correlation analysis, CCA) 
bola prvý krát navrhnutá v roku 1935 Hotellingom v súvislosti s hľadaním 
takej lineárnej kombinácie jednej skupiny premenných 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑝), 
ktorá by čo najlepšie korelovala s lineárnou kombináciou skupiny druhých 
premenných 𝑦 = (𝑦1, … ,𝑦𝑞). Vychádza z predpokladu spoločného 
rozdelenia oboch skupín premenných. Podobnosť s analýzou hlavných 
komponentov a s faktorovou analýzou spočíva v tom, že sa hľadajú také 
lineárne kombinácie premenných oboch skupín, ktoré poskytnú maximálne 
vzájomné korelácie. Tieto tzv. hypotetické kanonické premenné tvoria nový 
súradnicový systém navzájom ortogonálnych zložiek.  

Pri CCA ide o krokový proces, podobne ako v prípade analýzy hlavných 
komponentov. V prvom kroku sa hľadajú také lineárne kombinácie 𝑥 
a lineárne kombinácie 𝑦, ktorých korelácia je maximálna. V ďalších krokoch 
sa hľadajú také lineárne kombinácie 𝑥 a 𝑦, ktoré majú maximálnu vzájomnú 
koreláciu, a pritom sú nekorelované s kanonickými premennými nájdenými 
v predošlých krokoch. Táto skutočnosť sa priamo využíva pri znižovaní 
dimenzionality v prípade, keď sú skupiny pôvodných premenných príliš 
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veľké, a keď je potrebné nájsť skupinu nových kanonických premenných, 
ktoré zahŕňajú korelácie medzi pôvodnými skupinami premenných 
v maximálnej miere. Interpretácia kanonických premenných je ešte 
náročnejšia ako v prípade faktorovej analýzy, a preto sa využíva najmä pri 
predspracovaní dát pre inú mnohorozmernú štatistickú techniku. 

Kanonická korelačná analýza súvisí so správaním sa viacnásobného 
korelačného koeficienta, 𝑅, medzi jednou náhodnou veličinou a lineárnou 
kombináciou iných premenných. Tento koeficient nadobúda svoje 
maximum v prípade, ak sú koeficienty lineárnej kombinácie súčasne 
regresnými koeficientmi. Preto sa CCA využíva často pri riešení problémov, 
pri ktorých sa tvoria regresné modely, a pri ktorých existuje viac ako jedna 
závislá premenná. Veľmi užitočná je tiež v prípade, ak sú závisle premenné 
medzi sebou vzájomne korelované, pretože pri vyhodnocovaní takýchto 
premenných oddelene by došlo k zanedbaniu vzájomnej vnútornej 
korelácie. Kanonická korelačná analýza tiež umožňuje overiť predpoklad 
vzájomnej nezávislosti skupín premenných 𝑥 a 𝑦. 

 
4.4.3.1 Princíp kanonickej korelačnej analýzy 
 

Pomocou CCA sa študuje sa vzťah medzi dvoma skupinami centrovaných 
premenných 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2 , … , 𝑥𝑝)T a 𝑦 = (𝑦1,𝑦2, … ,𝑦𝑞)T. V prvom kroku sa 
v kanonickej korelačnej analýze tvoria kanonické premenné zo 
skupiny premenných 𝑦 podľa rovnice 4.13 a zo skupiny premenných 𝑥 podľa 
rovnice 4.14: 
 

𝑈1 = 𝑎1𝑦1 + 𝑎2𝑦2 + ⋯+ 𝑎𝑞𝑦𝑞 (4.13) 
 

𝑉1 = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑝𝑥𝑝 (4.14) 
 

Pri obidvoch skupinách premenných sa ďalej hľadajú také koeficienty 𝑎𝑖 a 
𝑏𝑖, ktoré vykazujú maximálny párový korelačný koeficient 𝑅 pre kanonické 
korelačné premenné 𝑈1 a 𝑉1 (obr. 4.14). V druhom kroku sa hľadajú ďalšie 
lineárne kombinácie 𝑈2  a 𝑉2, ktoré nadobúdajú druhú najväčšiu hodnotu 
korelačného koeficienta, a ktoré sú súčasne nekorelované s prvými 
premennými 𝑈1 a 𝑉1. V ďalších krokoch sa analogickým postupom získajú 
kombinácie 𝑈3 a 𝑉3, atď. 
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Obr. 4.14 Vzťah medzi závislou (𝑈) a nezávislou kanonickou 

premennou (𝑉) v kanonickej korelačnej analýze. 
 
 
Korelácia 𝑅 medzi 𝑈1 a 𝑉1 sa nazýva prvá kanonická korelácia a je 

najväčšou možnou koreláciou medzi lineárnymi kombináciami skupiny 
premenných 𝑥 a 𝑦. Táto korelácia je určitým spôsobom analogická 
k viacnásobnému korelačnému koeficientu počítanému vo viacnásobnej 
lineárnej regresii. Rozdiel spočíva v tom, že v prípade kanonickej korelácie 
sa hľadá optimálna lineárna kombinácia aj medzi premennými 𝑦. Druhá 
kanonická korelácia vyjadruje vzťah medzi premennými 𝑈2 a 𝑉2 a jej 
hodnota je menšia alebo rovná hodnote prvej kanonickej korelácie. 
Maximálny počet kanonických korelácií je rovný menšiemu z čísel 𝑝 a 𝑞 (kde 
𝑝 je počet premenných 𝑥, resp. 𝑞 je počet premenných 𝑦). 

Pre získané kanonické premenné sa ďalej vyhodnocuje ich dôležitosť, a 
to tak, že sa určí intenzita vzťahu medzi kanonickou premennou 𝑈 a 
pôvodnou premennou 𝑦, resp. medzi premennou 𝑉 a pôvodnou 
premennou 𝑥. Tiež sa vyjadrí i dôležitosť medzi dvojicou kanonických 
premenných 𝑈 a 𝑉. Keďže sa pri CCA predpokladá iba lineárna závislosť 
medzi premennými, je potrebné vyšetriť linearitu a prítomnosť odľahlých 
bodov. Pri nelineárnych závislostiach CCA nemá zmysel, a preto treba dáta 
vhodne transformovať. 
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4.4.3.2 Významnosť kanonických premenných 
 

Kanonický korelačný koeficient vyjadruje silu vzťahu medzi pármi 
kanonických premenných. Štvorec kanonickej korelácie, nazývaný aj 
kanonický koreň, predstavuje rozptyl zdieľaného rozptylu medzi dvoma 
kanonickými premennými. V CCA je potrebné otestovať, či sú kanonické 
korelačné koeficienty významné. Ak sú niektoré nevýznamné, znamená to, 
že vzťahy medzi premennými nie sú vysvetlené. Vysvetlenie premenných je 
založené na predpoklade, že premenné, ktoré vysokou mierou prispievajú 
k zdieľanému rozptylu, sú navzájom korelované. Na posúdenie významnosti 
sa pri rozhodovaní používajú tri kritériá, a to hladina významnosti, veľkosť 
kanonickej korelácie a miera redundancie. 

 
 Hladina významnosti 

Vypočítaná hladina významnosti, 𝑃, sa považuje za akceptovateľnú, ak jej 
hodnota je menšia, alebo rovná zvolenej hodnote 𝛼 = 0,05. Teda keď 
𝑃 ≤  𝛼, testovaný korelačný koeficient je štatisticky významný. Okrem 
testovania každej kanonickej premennej sa môže použiť aj viacrozmerný 
test na otestovanie všetkých kanonických koreňov súčasne. 
 
 Veľkosť kanonickej korelácie 

Veľkosť kanonickej korelácie by mala byť zohľadnená pri posudzovaní 
štatistickej významnosti, aj keď neexistuje všeobecné pravidlo, ktoré by 
určilo vhodnú veľkosť kanonickej korelácie 
 
 Miera redundancie 

Zdieľaný rozptyl vyjadruje mieru redundancie. Keďže štvorec kanonických 
korelácií predstavuje rozptyl zdieľaný lineárnymi kombináciami, a nie 
rozptyl určený jednotlivo zo skupín premenných, táto skutočnosť môže viesť 
ku chybnej interpretácii. Kanonická korelácia nemusí zahrňovať významný 
podiel rozptylu pôvodných skupín znakov i napriek silnej korelácii medzi 
dvoma kanonickými premennými. 

Veľkosť rozptylu v jednej skupine premenných, ktorý môže byť 
objasnený rozptylom v druhej skupine premenných, sa vyjadruje pomocou 
Stewartovho-Loveovho indexu redundancie. Redundančný index je mierou 
priemerného podielu rozptylu v skupine premenných 𝑦, ktorý nebol 



 147 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA MNOHOROZMERNÝCH DÁT 

zahrnutý do súboru 𝑉. Je možné získať aj podiel rozptylu v skupine 
premenných 𝑥, ktorý je objasnený všetkými premennými 𝑈. Tento index je 
súčinom dvoch zložiek. Prvá zložka je mierou zdieľaného rozptylu medzi 
pôvodnou premennou a kanonickou koreláciou. Druhú zložku tvorí štvorec 
korelácie medzi závislou a nezávislou kanonickou premennou, známy aj ako 
štvorec kanonického korelačného koeficienta, 𝑅2. Redundančný index je 
analogický štvorcu viacnásobného korelačného koeficienta vo viacnásobnej 
lineárnej regresii.  
 
4.4.3.3 Grafy využívané v kanonickej korelačnej analýze 
 

V CCA sa často využíva graf zostrojený z kanonických skóre, čo sú vlastne 
vypočítané hodnoty kanonických premenných pre všetky prvky výberu. 
Z týchto hodnôt sa vytvorí graf závislosti skóre kanonických premenných 𝑈𝑖 
od 𝑉𝑖. Zo stupňa rozptýlenia bodov v tomto grafe možno indikovať napr. 
odľahlé body. Najčastejšie sa používa závislosť 𝑈1 od 𝑉1 (obr. 4.15). Svoje 
uplatnenie nachádzajú aj maticové diagramy. 
 

 
 

Obr. 4.15 Rozptylový diagram závislosti skóre kanonických 
premenných 𝑉1od 𝑈1.  
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4.4.4 Zhluková analýza 
 

Zhluková (klastrová) analýza (angl. cluster analysis, CLU) patrí medzi 
metódy, ktoré sa zaoberajú vyšetrovaním podobnosti viacrozmerných 
objektov a ich klasifikáciou do tried. Cieľom zhlukovej analýzy je nájsť v 
celom súbore dát takú skupinu objektov, ktoré sú si navzájom podobné, ale 
ktoré sa líšia od objektov ostatných skupín. Ide teda o zlúčenie objektov do 
skupín (klastrov) na základe ich vlastností. Každá skupina potom obsahuje 
objekty, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti. Nájdené zhluky vystihujú 
štruktúru dát iba s prihliadnutím na vybrané premenné. V CLU je príslušnosť 
objektov k jednotlivým triedam neznáma, dokonca aj počet tried, resp. 
zhlukov je neznámy. 

Zhluková analýza má tri hlavné ciele, a to: 
1. Popis systematiky, ktorý je tradičným využitím CLU pre prieskumové 

ciele (empirická klasifikácia objektov). Takto sa získajú určité zhluky 
objektov, ktoré sa porovnávajú s ich teoreticky odvodenou typológiou. 

2. Zjednodušenie dát, po ktorom CLU poskytuje zjednodušený pohľad 
na objekty. Na rozdiel od faktorových metód, ktoré hľadajú štruktúru 
v premenných, CLU hľadá štruktúru v objektoch. Na objekty sa už potom 
nehľadí ako na jeden spoločný súbor, ale ako na oddelené zhluky 
rozčlenené podľa ich vlastností. Nájdené zhluky sa môžu použiť pri ďalšej 
mnohorozmernej metóde. 

3. Identifikácia vzťahov, ktorá po nájdení zhlukov objektov umožní 
jednoduchšie odhaliť vzájomné vzťahy medzi objektmi. 

Výber premenných sa musí uskutočniť na základe teoretických 
a praktických skúseností, pretože samotná zhluková analýza nie je schopná 
rozlíšiť významné premenné od nevýznamných. Pri odhaľovaní štruktúry 
objektov je zhluková analýza veľmi citlivá na prítomnosť nevýznamných 
premenných a odľahlých objektov, ktoré môžu skresliť celkový výsledok 
analýzy. Prítomnosť odľahlých objektov spôsobí, že nájdené zhluky nebudú 
reflektovať skutočnú štruktúru analyzovaného súboru. Preto je potrebné 
tieto odľahlé objekty identifikovať a následne odstrániť zo súboru dát. 

Zhluková analýza je predovšetkým metódou, ktorá má navrhnúť určité 
hypotézy. Nemala by byť konečným cieľom práce, ale skôr pomôckou pred 
použitím ďalších mnohorozmerných techník. Keďže pri CLU nedochádza 
k testovaniu hypotéz, niektorí autori ju nepovažujú za štatistickú metódu. 
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4.4.4.1 Miery podobnosti 
 

Základom klastrovej analýzy je myšlienka podobnosti. Podobnosť 
objektov sa používa ako kritérium tvorby zhlukov objektov. Najprv sa zistia 
znaky, ktoré určujú podobnosť. Tieto sa ďalej kombinujú do podobnostných 
mier. Takýmto spôsobom možno porovnať objekt s iným objektom. 
Medziobjektová podobnosť môže byť definovaná rôznymi spôsobmi, ktoré 
obyčajne patria do jednej z troch základných skupín, a to mier korelácie, 
mier vzdialenosti alebo mier asociácie. Miery korelácie a vzdialenosti sa 
používajú skôr na metrické dáta, asociačné miery sú určené pre nemetrický 
typ dát. 

 
 Miery korelácie 

Základnú mieru podobnosti dvoch objektov 𝑥𝑖  a 𝑥𝑗  v prípade kardinálnej 
škály vyjadruje Pearsonov párový korelačný koeficient. Objekty sú si 
navzájom tým viac podobné, čím je hodnota tohto koeficienta bližšia jednej. 
Nízka korelácia poukazuje na „nepodobnosť“ objektov. V prípade ordinálnej 
škály sa na vyjadrenie podobnosti analogicky používa Spearmanov korelačný 
koeficient. 
 
 Miery vzdialenosti 

Predstavujú najčastejšie používané miery podobnosti založené na 
prezentácii objektov v priestore, ktorého súradnice tvoria jednotlivé 
objekty. Ak tieto miery spĺňajú požiadavku na symetriu (vzťah 4.15) 
a trojuholníkovú nerovnosť (vzťah 4.16), potom ide o metriky. 
 

𝑑(𝑥,𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) (4.15) 
 

𝑑(𝑥,𝑦) < 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑦, 𝑧) (4.16) 
 

Najčastejšie používanou mierou vzdialenosti je tzv. Euklidova 
vzdialenosť, nazývaná aj geometrická metrika. Táto predstavuje štandardný 
typ vzdialenosti. Jej výpočet je založený na Pytagorovej vete, kde dĺžka 
prepony trojuholníka predstavuje Euklidovu vzdialenosť (obr. 4.16 a). Popri 
Euklidovej vzdialenosti sa využíva aj štvorec Euklidovej vzdialenosti, ktorý je 
základom Wardovej metódy zhlukovania.  
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Ďalšou často využívanou vzdialenostnou mierou je tzv. manhattanská 
vzdialenosť, nazývaná aj ako vzdialenosť mestských blokov, resp. 
Hammingova vzdialenosť (obr. 4.16 b). Pri použití tohto typu metriky je 
dôležité zistiť, či premenné spolu nekorelujú. V prípade existujúcej korelácie 
medzi premennými budú zistené zhluky nesprávne. 
 

 
 

Obr. 4.16 Najčastejšie používané miery vzdialenosti:  
a) Euklidova vzdialenosť, b) Hammingova vzdialenosť. 

 
 

Zovšeobecnenou vzdialenostnou mierou je Minkovského metrika, ktorá 
je definovaná vzťahom 4.17. 

 

𝑑 (𝑥𝑘 , 𝑥𝑙) = � �  �𝑥𝑘𝑗 − 𝑥𝑙𝑗�
𝑧 

𝑚

𝑗=1

𝑧
 (4.17) 

 
Keď 𝑧 = 1, ide o Hammingovu metriku, prípad 𝑧 = 2 platí pre Euklidovu 
vzdialenosť.  

Všetky spomenuté vzdialenosti neuvažujú závislosť medzi premennými. 
Ak sa do výpočtu pre vzdialenosť zahrnie i väzba medzi premennými, získa 
sa štatistická miera nazývaná ako Mahalanobisova vzdialenosť. V tomto 
prípade ide o vzdialenosť bodov v priestore, ktorého súradnicové osi 
nemusia byť ortogonálne. Použitie Mahalanobisovej vzdialenosti je teda 
najvýhodnejšie v prípade, ak sú premenné medzi sebou korelované, pretože 
pri výpočte sa zohľadňujú korelácie a všetky premenné sú vážené rovnako. 
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Pri voľbe vhodnej miery treba brať do úvahy fakt, že rôzne miery 
vzdialeností a zmena škály premenných vedú k rôznym klastrom. Preto 
treba použiť niekoľko mier a výsledky porovnať s teoretickými, resp. 
známymi tvarmi zhlukov. 

Zhluk (klaster) je taká skupina objektov, ktorých vzdialenosť medzi sebou 
je menšia ako vzdialenosť od objektov do zhluku nepatriacich. Podľa 
spôsobu zoskupovania sa zhlukovanie delí na hierarchické a nehierarchické. 
 
4.4.4.2 Hierarchické postupy zoskupovania 

 
Tieto zhlukovacie postupy sú založené na hierarchickom usporiadaní 

objektov a ich zhlukov. V procese hierarchického zhlukovania nie je 
potrebné vopred poznať optimálny počet zhlukov, tento počet sa určuje 
dodatočne. Grafickým výstupom hierarchického zoskupovania je 
dendrogram. Hierarchické postupy zhlukovania môžu byť aglomeračné 
alebo divízne: 

1. Aglomeračné zoskupovanie je hierarchický zhlukovací postup, pri 
ktorom sa dva objekty s najmenšou vzdialenosťou spoja do prvého zhluku 
a vypočíta sa nová matica vzdialeností, z ktorej sú vynechané objekty 
prvého zhluku. Tento postup sa opakuje do okamihu, pokým všetky objekty 
netvoria jeden veľký klaster, alebo pokiaľ sa nedosiahne určitý, vopred 
zadefinovaný počet klastrov. 

2. Divízne zoskupovanie využíva opačný postup, ako je to v prípade 
aglomeratívneho zhlukovania. Na začiatku celá množina objektov tvorí 
jeden zhluk. Postupne sa delením získava systém zhlukov, až kým sa 
neskončí na úrovni jednotlivých objektov. 

 
 Zoskupovacie metódy 

Pri zhlukovaní vznikajú dva základné problémy, ktoré súvisia so spôsobom 
vyjadrenia podobnosti medzi objektmi a s výberom vhodného 
zoskupovacieho postupu. Voľba vhodného zhlukovacieho postupu úzko 
súvisí so zvoleným spôsobom vyjadrenia vzdialenosti. Pri zhlukovaní sa pri 
vyjadrení vzdialenosti najčastejšie používajú tieto metódy: 

1. Metóda najbližšieho suseda, ktorej princíp je založený na minimálnej 
vzdialenosti medzi objektmi. Najprv sa nájdu dva objekty s najmenšou 
vzdialenosťou a umiestnia sa do zhluku. Ďalší zhluk sa vytvorí pridaním 
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tretieho najbližšieho objektu, a tento proces sa opakuje, až kým sa všetky 
objekty nezaradia do jedného spoločného zhluku. 

2. Metóda najvzdialenejšieho suseda, ktorá sa nazýva aj metóda 
úplného prepojenia. Táto metóda je veľmi podobná metóde najbližšieho 
suseda, avšak ako kritérium používa najväčšiu vzdialenosť. Najväčšia 
vzdialenosť medzi objektmi v každom zhluku predstavuje najmenšiu guľu, 
ktorá obklopuje všetky objekty v danom zhluku. Všetky objekty v zhluku sú 
vzájomne prepojené pri maximálnej vzdialenosti, teda pri minimálnej 
podobnosti. Najkratšia vzdialenosť sa vyskytne pri páre najpodobnejších 
objektov, zatiaľ čo najväčšia vzdialenosť sa týka páru dvoch extrémov 
(najmenej podobných objektov). 

3. Metóda priemernej vzdialenosti, pri ktorej je kritériom priemerná 
vzdialenosť všetkých objektov v jednom zhluku od všetkých objektov 
v druhom zhluku. Táto metóda na rozdiel od metódy najbližšieho, resp. 
najvzdialenejšieho suseda nezávisí od extrémnych hodnôt. 

4. Wardova metóda je technikou, pri ktorej sa neoptimalizuje 
vzdialenosť medzi zhlukmi, ale minimalizuje sa hetorogenita zhlukov. Princíp 
metódy vychádza z analýzy rozptylu. Na zlúčenie objektov sa využíva 
kritérium, pri ktorom je súčet štvorcov odchýlok objektov od ťažiska zhlukov 
minimálny, čiže zhluky sa vytvárajú tak, aby sa ich vnútrozhlukový súčet 
štvorcov minimalizoval. Technika vyžaduje vyjadrenie vzdialenosti objektov 
pomocou štvorca Euklidovej vzdialenosti. Wardova metóda je veľmi účinná, 
ale má tendenciu kombinovať zhluky s malým počtom objektov. 

5. Metóda ťažiska, resp. centroidová metóda sa zakladá na vzdialenosti 
dvoch ťažísk zhlukov vyjadrených Euklidovou vzdialenosťou, alebo štvorcom 
Euklidovej vzdialenosti. Ťažisko zhluku má súradnice zodpovedajúce 
priemerným hodnotám objektov pre jednotlivé premenné. Po každom 
kroku zhlukovania sa vypočíta nové ťažisko, ktorého poloha migruje, keďže 
sa pripájajú nové objekty a vznikajú nové zhluky. Oproti ostatným metódam 
zhlukovania je pri metóde ťažiska výhodou nižšia citlivosť na prítomnosť 
odľahlých bodov. 

6. Mediánová metóda, ktorá je vylepšením metódy ťažiska. Oproti 
metóde ťažiska sa snaží eliminovať rozdielne významnosti pridelené rôzne 
veľkým zhlukom. 

Príklad štyroch rôznych hierarchických metód zoskupovania je 
znázornený na obrázku 4.17 a - d. 
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a) metóda najbližšieho suseda 

 

 
b) metóda najvzdialenejšieho suseda 

 

 
c) metóda priemernej vzdialenosti 

 
d) Wardova metóda 

 
Obr. 4.17 Najčastejšie používané metódy zhlukovania. 

 
 

Výsledky získané využitím rôznych metód hierarchického zoskupovania 
sú mnohokrát odlišné. Jedným z dôvodov je hlavne to, ako dokážu 
jednotlivé metódy ovplyvňovať priestor medzi objektmi. Metóda 
najvzdialenejšieho suseda a Wardova metóda majú schopnosť priestor 
rozširovať tvorbou kompaktných zhlukov s väčším počtom objektov. 
Metóda najbližšieho suseda priestor zužuje, a to vplyvom reťaziacich sa 
zhlukov s malým počtom objektov. Metóda priemernej vzdialenosti, ťažiska 
a mediánová metóda priestor neovplyvňujú. Nedá sa všeobecne povedať, 
ktorá z týchto metód je najlepšia pri riešení daného problému. Všetky 
zhlukovacie techniky sú tiež citlivé na prítomnosť odľahlých bodov.  

 
4.4.4.3 Nehierarchické postupy zoskupovania  
 

V prípade nehierarchických zhlukovacích metód je vopred daný počet 
zhlukov, ktorý sa však v priebehu výpočtu môže meniť. V prípade, ak ostáva 
zachovaný počet zhlukov, ide o nehierarchické metódy s konštantným 
počtom zhlukov, v opačnom prípade sa hovorí o nehierarchických metódach 
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s optimalizovaným počtom zhlukov. Nehierarchické postupy zahŕňajú dva 
varianty, a to optimalizačné metódy a analýzu medoidov: 

1. Optimalizačné nehierarchické metódy hľadajú optimálny rozklad 
preraďovaním objektov zo zhluku do iného zhluku s účelom minimalizovania 
alebo maximalizovania niektorej charakteristiky rozkladu. 

2. Analýza medoidov predstavuje hľadanie rozkladu do takých zhlukov, 
ktoré sú chápané ako miesta so zvýšenou koncentráciou objektov v 𝑚-
rozmernom priestore premenných. 
 
 Zoskupovacie metódy  

Nehierarchické metódy nevytvárajú stromovitú štruktúru. Tieto metódy sú 
nazývané aj ako metódy rozkladu a je možné ich klasifikovať nasledovne: 

1. Metóda 𝒌-priemeru (angl. 𝑘-means), ktorá sa označuje aj ako 
metóda najbližších ťažísk. Je to metóda pevného zhlukovania, v prípade 
ktorej je priradenie objektu ku zhluku jednoznačné. Postup je založený na 
určení najbližšieho ťažiska, pričom objekt s najmenšou vzdialenosťou k 
ťažisku je zaradený do zhluku. Počet zhlukov musí byť vopred zadaný 
užívateľom. Princíp metódy 𝑘-priemeru je založený na rozdelení 𝑛 objektov 
charakterizovaných 𝑚 premennými do 𝑘 zhlukov tak, aby suma štvorcov 
medzi zhlukmi bola minimálna.  

2. Metóda 𝒌-medoidu, pri ktorej sa údaje klasifikujú do zhlukov vždy 
okolo najbližšieho medoidu. Medoid, čiže optimálny stred zhluku, je stredný 
objekt, pre ktorý platí, že priemerná vzdialenosť k ostatným objektom v 
tomto zhluku je minimálna. Medoidy sa spolu so zhlukmi vytvárajú na 
základe nepodobnosti (vzdialenosti). Ak sa požaduje počet zhlukov 𝑘, 
potom bude tiež existovať počet medoidov 𝑘. Metóda 𝑘-medoidu je tiež 
metódou pevného zhlukovania. 

3. Fuzzy zhluková analýza, alebo aj metóda neurčitého zhlukovania, 
počíta jednotlivé miery príslušnosti objektov ku zhlukom. Na rozdiel od 
ostatných zhlukovacích metód, pri ktorých je každý objekt členom iba 
jedného zhluku, fuzzy zhlukovanie umožňuje čiastočné zaradenie objektov 
do viacerých zhlukov za základe pravdepodobnosti. Týmto spôsobom sa 
zabráni skresleniu zoskupovania kvôli prítomnosti nezaraditeľných objektov. 
Takýto objekt nie je vzhľadom k jeho odlišnosti pridelený ku žiadnemu 
zhluku, ale je mu pridelená pravdepodobnosť, s ktorou sa bude nachádzať 
v jednotlivých zhlukoch.  
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4.4.4.4 Grafické výstupy využívané v zhlukovej analýze 
 

Zhluková analýza je schopná hodnotiť podobnosť medzi objektmi, ako aj 
vzťahy medzi premennými. Grafickým výstupom v zhlukovej analýze je 
vývojový strom, resp. dendrogram (obr. 4.18), ktorý sa vytvára z matice 
pôvodných premenných. Pri postupe výpočtu aglomeratívnou metódou sa 
každý prvok dendrogramu vyjadruje samostatne na zvislej osi. Horizontálna 
os vyjadruje vzdialenosť medzi jednotlivými zhlukmi. Zhluky sa zjednocujú 
podľa najkratšej vzdialenosti podľa použitého zhlukovacieho postupu (napr. 
Wardovej metódy).  

1. Dendrogram podobnosti objektov je štandardným výstupom 
hierarchických zhlukovacích metód, z ktorého je možné určiť štruktúru 
objektov v jednotlivých zhlukoch. 

2. Dendrogram podobnosti premenných dokáže odhaliť niekoľko 
premenných, ktoré sú si veľmi podobné a vzájomne korelujú.  
 
 

 
  

  
 

Obr. 4.18 Rôzne spôsoby grafickej realizácie dendrogramu. 
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4.4.5 Viacrozmerné škálovanie  
 

Viacrozmerné škálovanie (angl. multidimensional scaling, MDS) je 
alternatívou k faktorovej analýze. Cieľom metódy je nájdenie takých 
skrytých dimenzií, ktoré umožnia vysvetliť zistené podobnosti alebo 
rozdielnosti medzi objektmi. Zatiaľ čo podobnosti vo faktorovej analýze sú 
vyjadrené pomocou korelačnej matice, v MDS možno analyzovať akýkoľvek 
druh podobnosti alebo vzdialenosti na základe tzv. matice proximít. MDS na 
rozdiel od ostatných viacrozmerných metód nevyžaduje presné vymedzenie 
použitých premenných pri vzájomnom porovnávaní objektov. 

 
4.4.5.1 Princíp viacrozmerného škálovania 
 

Matica proximít obsahuje tri rôzne typy údajov, a to vzdialenosti medzi 
objektmi, podobnosti medzi objektmi a hodnoty premenných (stĺpcov) pre 
jednotlivé objekty. 

1. Vzdialenosť (nepodobnosť), 𝒅𝒊𝒋, predstavuje vzdialenosť medzi 
objektmi. Matica vzdialeností, 𝐷, je symetrická. 

2. Podobnosť, 𝑺𝒊𝒋, vyjadruje, ako blízko sa nachádzajú dva objekty. 
Miera podobnosti sa počíta pre každý pár objektov. Matica podobností, 𝑆, je 
opäť symetrická. Podobnosť objektov je možné konvertovať do vzdialenosti 
podľa vzťahu: 

 

𝑑𝑖𝑗 = � 𝑆𝑖𝑖 + 𝑆𝑗𝑗 − 2𝑆𝑖𝑗  (4.18) 

 
kde 𝑑𝑖𝑗  predstavuje 𝑖-tého a 𝑗-tého objektu a 𝑆𝑖𝑗 ich podobnosť. 

3. Hodnoty premenných, 𝒙𝒊𝒋, z ktorých sa vypočíta najprv korelačná 
matica objektov, 𝑅, a následne matica Euklidových, resp. Mahalanobisových 
vzdialeností objektov, 𝐷. 

Viacrozmerné škálovanie na rozdiel od ostatných viacrozmerných 
techník nevyužíva náhodné premenné. MDS si vytvára vlastné premenné, 
tzv. subjektívne súradnice, ktoré sú vhodné na vzájomné porovnávanie 
objektov. Subjektívne súradnice sa odvodzujú z celkových mier podobností 
medzi objektmi. Ide o voľbu závislej premennej (podobnosti medzi 
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objektmi), ku ktorej sa následne priraďujú nezávislé premenné (subjektívne 
súradnice).  

Dôležitou úlohou je určenie celkového počtu potrebných súradníc 
v modeli MDS. Každá súradnica predstavuje určitú latentnú premennú. 
Cieľom viacrozmerného škálovania objektov je udržať počet súradníc na čo 
najmenšej hodnote (2, maximálne 3). Počet súradníc sa volí na základe čo 
najmenšej hodnoty kritéria stress, ktoré sa získa podľa vzťahu: 

 

𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = � 
∑  �𝑑𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗,𝑣𝑦𝑝�

2

∑𝑑𝑖𝑗2
 (4.19) 

 
kde 𝑑𝑖𝑗,𝑣𝑦𝑝 je vypočítaná vzdialenosť objektov založená na MDS modeli a 
𝑑𝑖𝑗  je skutočná vzdialenosť dvoch objektov. Ak je hodnota kritéria stress 
blízka nule, preloženie objektov pomocou viacrozmerného škálovania je 
najlepšie. 

Existujú dve metódy MDS, a to klasické metrické viacrozmerné 
škálovanie a nemetrické viacrozmerné škálovanie. Ak sú známe skutočné 
hodnoty vzdialeností medzi objektmi, metrické MDS sa ukazuje ako lepšie, 
pretože sa snaží reprodukovať pôvodné vzdialenosti. Ak sú známe iba 
poradia rozdielností, je vhodnejšou nemetrická metóda MDS, ktorá 
reprodukuje poradia rozdielov. 

 
4.4.5.2 Grafické výstupy využívané vo viacrozmernom škálovaní 
 

Výstupom viacrozmerného škálovania je tzv. viacrozmerná mapa 
objektov, ktorá umožňuje porovnať pozície skúmaných objektov a porovnať 
dimenzie. Viacrozmerná mapa objektov je dostupná v tabuľkovej aj 
v grafickej podobe. Grafická forma viacrozmernej mapy umožňuje vysvetliť 
vstupnú maticu dát (maticu proximít) obvykle pomocou dvojrozmerného 
rozptylového diagramu.  

Viacrozmerná mapa objektov nemá striktnú orientáciu. Podobné objekty 
sa v grafe nachádzajú blízko seba, rozdielne ďalej od seba. Ak mapa 
objektov vznikne metrickou metódou, vzdialenosti v grafe sú veľmi 
podobné vzdialenostiam, ktoré sa vypočítali v tabuľke. V prípade 
nemetrického výstupu zostáva zachované iba poradie jednotlivých 
rozdielností z tabuľky. 
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4.4.6 Korešpondenčná analýza 
 

Korešpondenčná analýza (angl. correspondence analysis, CA) je 
štatistická technika založená na rozbore štruktúry vzájomných závislostí 
dvoch alebo viacerých premenných usporiadaných do kontingenčnej 
tabuľky. Kontingenčná tabuľka predstavuje najjednoduchšiu 
a najpoužívanejšiu formu analýzy vzťahov medzi kategorickými 
premennými.  

Využitie korešpondenčnej analýzy je podobné ako pri analýze hlavných 
komponentov alebo faktorovej analýze, kde sa pomocou menšieho počtu 
latentných premenných vysvetľuje variabilita či závislosť pôvodných 
premenných. Podobným spôsobom sa v korešpondenčnej analýze vyšetruje 
vplyv jednotlivých kategórií, ich vzájomná podobnosť a asociácia k ostatným 
kategóriám. Grafický výstup korešpondenčnej analýzy, tzv. korešpondenčná 
mapa, ktorá predstavuje projekciu kontingenčnej tabuľky do roviny. 
Korešpondenčná mapa umožňuje zistiť korešpondenciu medzi určitými 
bodmi (hodnotami premenných), na ktorú sa potom možno zamerať 
v pôvodnej (veľkej) tabuľke. Metóda je výlučne popisná a prieskumová, 
keďže neobsahuje žiadny nástroj na testovanie štatistickej významnosti 
získaného modelu (na tento účel sa používa log-lineárna analýza 
kontingenčných tabuliek).  

 
4.4.6.1 Princíp korešpondenčnej analýzy 
 

Korešpondenčná analýza je výhodnou metódou pri spracovávaní 
rozsiahlejších kontingenčných tabuliek obsahujúcich mnoho kategorických 
premenných, pri ktorých sa grafické metódy oproti číselným stávajú 
prehľadnejšími. Ideou metódy je zobrazenie kontingenčnej tabuľky 
v najčastejšie dvojrozmernom priestore pri malej strate informácií. 
Množstvo informácie zobrazenej v každom rozmere je vyjadrené mierou 
inercie (váženým priemerom chí-kvadrát vzdialeností riadkových profilov od 
svojho priemeru). Napríklad na dokonalé grafické znázornenie 
kontingenčnej tabuľky 15×10, treba 9-rozmerný priestor. Je možné, že na 
znázornenie 80 % informácií v nej obsiahnutých stačia dva rozmery. Toto 
znamená obrovský zisk jednoduchosti (2 oproti 9) pri akceptovateľnej strate 
presnosti (80 % oproti 100 %). 
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 Jednoduchá korešpondenčná analýza vyžaduje maticu nezáporných 
dát 𝑁 (𝑟 × 𝑠) (kontingenčnú tabuľku), ktorá obsahuje 𝑟 riadkov, 𝑠 stĺpcov 
a celkový počet prvkov 𝑛 = 𝑟𝑠. Pre jednoduchý prípad dvojfaktorovej 
kontingenčnej tabuľky sa korešpondenčná matica 𝑃 sa vypočíta podielom: 

 

𝑃 =
𝑁
𝑛

 (4.20) 

 
Jednotlivé prvky matice 𝑃 sa získajú delením každého prvku podľa vzťahu: 
 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗
𝑛

 (4.21) 

 
Riadkové váhy, 𝑟𝑖 , (angl. row mass) sa získajú podelením marginálnych 
početností 𝑛𝑖+ celkovým počtom prvkov 𝑛 podľa vzťahu 4.22 a 𝑟-členný 
vektor riadkových váh sa označí 𝑟. 
 

𝑟𝑖 =
𝑛𝑖+
𝑛

 ,kde 𝑛𝑖+ = �𝑛𝑖𝑗

𝑠

𝑗=1

 (4.22) 

 
Riadkové profily, 𝑟𝑗/𝑖 , vyjadrujú podiel početností 𝑛𝑖𝑗  a marginálnych 
početností 𝑛𝑖+: 
 

𝑟𝑗/𝑖 =
𝑛𝑖𝑗
𝑛𝑖+

 (4.23) 

 
Matica riadkových profilov, 𝑅, je potom definovaná vzťahom 4.24: 
 

𝑅 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

 

𝑟1T

𝑟2T

⋮

𝑟𝑟T

 

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (4.24) 

 
Stĺpcové váhy, 𝑐𝑗 , (angl. column mass) sa vypočítajú podobným spôsobom 
ako v prípade riadkových váh podľa vzťahu 4.25, a následne sa 𝑠-členný 
vektor stĺpcových váh sa označí 𝑐. 
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𝑐𝑗 =
𝑛+𝑗
𝑛

 ,kde 𝑛+𝑗 = �𝑛𝑖𝑗

𝑟

𝑖=1

 (4.25) 

 
Stĺpcové profily, 𝑐𝑖/𝑗 , vyjadrujú podiel početností 𝑛𝑖𝑗  a marginálnych 
početností 𝑛+𝑗: 
 

𝑐𝑖/𝑗 =
𝑛𝑖𝑗
𝑛+𝑗

 (4.26) 

 
Matica stĺpcových profilov, 𝐶, je potom vyjadrená vzťahom 4.27: 
 

𝐶 = [ 𝑐1 𝑐2 ⋯ 𝑐𝑠 ] (4.27) 
 
Korešpondenčná matica sa dá schematicky znázorniť pomocou vyššie 
uvedených vzťahov v tvare: 
 

� 
𝑃 𝑟

𝑐T 1
 � =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

 

𝑝11 𝑝12 ⋯ 𝑝1𝑠 𝑟1
𝑝21 𝑝22 ⋯ 𝑝2𝑠 𝑟2
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

𝑝𝑟1 𝑝𝑟2 ⋯ 𝑝𝑟𝑠 𝑟𝑟
𝑐1 𝑐2 ⋯ 𝑐𝑠 1

 

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (4.28) 

 
Dvojice zložiek riadkových a stĺpcových profilov 𝑟𝑖, 𝑐𝑖 sú dvojicami 

ortogonálneho rozkladu rezíduí, ktoré sú usporiadané zostupne podľa 
dôležitosti. Tento rozklad sa nazýva korešpondenčná analýza. Zložky 𝑟𝑖 a 𝑐𝑖 
sú vzájomne nekorelované a majú nulové stredné hodnoty.  
 
 Viacnásobná korešpondenčná analýza (angl. multiple 

correspondence analysis, MCA) predstavuje rozšírenie jednoduchej 
korešpondenčnej analýzy na viac ako dve premenné. Riadky dátovej matice 
predstavujú pozorovania a stĺpce kategórie premenných. V skutočnosti sa 
analyzuje tzv. Burtova tabuľka, ktorá má na diagonále marginálne 
početnosti pôvodných kontingenčných tabuliek. Interpretácia výsledkov je 
prakticky rovnaká ako u jednoduchej korešpondenčnej analýzy. 



 161 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA MNOHOROZMERNÝCH DÁT 

4.4.6.2 Grafy využívané v korešpondenčnej analýze 
 

Vypočítané súradnice kategórií sa dajú v podobe bodov graficky 
znázorniť vo forme korešpondenčnej mapy. Korešpondenčná mapa môže 
byť asymetrická alebo symetrická: 

1. Asymetrická mapa 
Bodové zobrazenia stĺpcových (resp. riadkových) kategórií v asymetrickej 
mape riadkových (resp. stĺpcových) profilov sa označujú ako referenčné 
body (vrcholy). Tieto majú najmä interpretačný význam. Čím bližšie sú 
riadkové a stĺpcové body v mape, tým existuje väčšia podobnosť medzi 
príslušnými kategóriami. Priestor profilov býva v prípade asymetrickej mapy 
často prehustený, čo môže zapríčiniť zlú interpretovateľnosť grafu. V takom 
prípade sa uprednostní symetrická mapa. 

2. Symetrická mapa 
Veľkou výhodou takejto grafickej interpretácie je rovnomerné rozptýlenie 
riadkových i stĺpcových profilov v priestore. Body v symetrickej mape je 
možné interpretovať vzhľadom k ich vzájomnej polohe, resp. interpretovať 
ich polohu vzhľadom k hlavným osiam. Príklad symetrického grafu 
stĺpcových profilov je znázornený na obrázku 4.19, ktorý znázorňuje 10 
kategorických premenných 𝑣 1 - 𝑣10. Premenné blízko seba sú si podobné a 
vzájomne korelujú, zatiaľ čo navzájom vzdialené body sú si nepodobné. 
 

 
Obr. 4.19 Symetrický graf stĺpcových profilov. 
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4.4.7 Diskriminačná analýza 
 

Diskriminačná analýza (angl. discriminant analysis, DA) bola prvý krát 
použitá v roku 1936 Fisherom na klasifikáciu druhového mena rastlín podľa 
štyroch pozorovaných znakov. Táto technika, známa aj ako Fisherova 
diskriminačná analýza, sa používala v biológii na triedenie rastlín a 
poľnohospodárskych plodín, ďalej v medicíne a v antropológii na klasifikáciu 
kostí. Širšieho uplatnenia sa dočkala až s rozvojom výpočtovej techniky, 
ktorá umožnila rýchlo spracovať väčšie množstvo dát. Diskriminačná analýza 
v súčasnosti nachádza široké uplatnenie napríklad v medicíne pri stanovení 
diagnóz a pri určovaní rizikových skupín pacientov, v taxonómii pri 
klasifikácii rastlín a živočíchov, ale aj vo finančníctve a v marketingu 
k predpovedi krachu firiem. 

Diskriminačná analýza sa používa pri hodnotení rozdielov medzi dvoma 
alebo viacerými skupinami objektov charakterizovanými viacerými 
premennými a pri klasifikácii týchto objektov do skupín. Pri interpretácii 
rozdielov medzi skupinami sa v diskriminačnej analýze vyšetruje: 

a) či je možné odlíšiť skupinu objektov od inej skupiny objektov na 
základe súboru určitých premenných,  

b) ktoré premenné sú pre rozlíšenie najvhodnejšie, 
c) ako dobre sa dokážu skupiny rozlíšiť, 
d) s akou pravdepodobnosťou možno klasifikovaný objekt úspešne 

zaradiť k skupine objektov. 
Celý postup diskriminačnej analýzy pozostáva z niekoľkých krokov. 

V prvom kroku sa vhodne zvolí tzv. trénovací súbor, v ktorom možno určiť, 
z akej triedy jednotlivé objekty pochádzajú, alebo určiť skupiny objektov, 
o ktorých je známe, že patria do niektorej triedy. Druhý krok, tzv. 
diskriminačná časť, má za úlohu zostaviť rozhodovacie pravidlo (prediktor) 
pre klasifikáciu zvyšných objektov na základe najlepších premenných 
vypozorovaných z trénovacieho súboru. Na základe trénovacieho súboru sa 
takto zostaví predikčný model, ktorý umožňuje predpovedať výstup pre 
neklasifikovaný objekt. Posledný krok, tzv. diskriminačná časť, je čisto 
výpočtová záležitosť, pri ktorej sa rozčlenia zvyšné, doposiaľ neklasifikované 
objekty k jednej z tried podľa rozhodovacieho pravidla. Súčasťou musí byť 
správna interpretácia kvality výsledného zatriedenia alebo odhad 
pravdepodobnosti chybnej klasifikácie. 
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4.4.7.1 Princíp diskriminačnej analýzy 
 

Klasická Fisherova diskriminačná analýza sa zaoberá skúmaním vzťahu 
medzi skupinou 𝑝 nezávislých premenných (diskriminátorov) a jednou 
kvalitatívnou závislou premennou 𝑦 (triedou). Výstupom je 
v najjednoduchšom prípade binárna premenná 𝑦, ktorá bude nadobúdať 
hodnoty 𝑦 = 0 v prípade, že objekt patrí do prvej triedy, alebo hodnotu 
𝑦 = 1 v prípade, že objekt prináleží k druhej triede. V trénovacom súbore sú 
všetky objekty rozdelené do tried na základe hodnôt jednotlivých 
diskriminátorov. Účelom trénovacieho súboru je nájsť taký predikčný 
model, ktorý umožní zaradiť nové objekty do tried. Základným 
predpokladom v diskriminačnej analýze je, že triedy musia byť zreteľne 
odlíšené a každý objekt musí patriť do jednej zo zvolených tried. 

 
 Diskriminačné pravidlo pre jeden diskriminátor 

Pre jednoduchú názornosť uvažujme klasifikáciu do jednej z dvoch tried 
A alebo B na základe iba jedného diskriminátora 𝑥, ktorá má normálne 
rozdelenie. Pre triedu A ide o rozdelenie 𝑁(𝜇𝐴,𝜎𝐴2) a pre triedu B 
o rozdelenie 𝑁(𝜇𝐵 ,𝜎𝐵2). Nový neznámy objekt bude nadobúdať hodnotu 𝑥. 
Neznámy objekt sa zaradí k tej triede, pre ktorú je hodnota 𝑥 bližšie 
k strednej hodnote 𝜇 danej triedy. Na základe stredných hodnôt možno 
odvodiť prahový bod, 𝐶, ktorý sa pre takýto prípad určí ako 𝐶 = (𝜇𝐴 +
𝜇𝐵)/2 . Pri tejto hodnote 𝐶 a pri zhodných rozptyloch 𝜎𝐴2 = 𝜎𝐵2 sa dve 
pravdepodobnosti chybnej klasifikácie rovnajú, ako znázorňuje obrázok 
4.20, časť a. Potom pre prípad, keď 𝑥 < 𝐶, objekt sa zaradí do triedy A, 
alebo naopak 𝑥 ≥ 𝐶 a objekt sa zaradí do triedy B. Ak objekt patrí do 
skupiny B, ale jeho hodnoty 𝑥 < 𝐶, potom sa tento objekt nesprávne 
klasifikuje ku skupine A, a naopak. Pre prípad, keď rozptyly 𝜎𝐴2 a 𝜎𝐵2 budú 
rôzne, bude potrebné prahový bod 𝐶 penalizovať (obr. 4.20 b). 

 
 Diskriminačné pravidlo pre dva diskriminátory 

V prípade dvoch diskriminátorov 𝑥1 a 𝑥2 záleží, či sú kovariančné matice 𝐶𝐴 
a 𝐶𝐵 zhodné, alebo či sú rozdielne: 

1. Ak sú kovariančné matice zhodné (𝐶𝐴 = 𝐶𝐵), bude deliacou čiarou 
pre obe triedy priamka 𝐶 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2. V tomto prípade sa hovorí 
o lineárnej diskriminačnej analýze (angl. linear discriminant analysis, LDA). 
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2. Keď sú kovariančné matice rôzne (𝐶𝐴 ≠ 𝐶𝐵), deliacou čiarou bude 
polynóm druhého stupňa. V tomto prípade ide o kvadratickú diskriminačnú 
analýzu (angl. quadratic discriminant analysis, QDA). Pomocou 
diskriminačnej funkcie sa dvojrozmerný problém klasifikovania do tried 
prevedie na problém jednorozmerný, čiže na výpočet 𝐷𝐹𝑖 = 𝑎1𝑥1𝑖 + 𝑎2𝑥2𝑖  
a porovnanie s hodnotou 𝐶. 

 
 
a) 

 
 
b) 

 
 
 

Obr. 4.20 Hypotetické rozdelenie diskriminátorov 𝑥 v triedach 
A a B pre prípad, keď a) 𝜎𝐴2 = 𝜎𝐵2, b) 𝜎𝐴2 ≠ 𝜎𝐵2. 
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4.4.7.2 Predpoklady pre úspešnosť diskriminačnej analýzy 
 

Úspešná aplikácia diskriminačnej analýzy sa týka niekoľkých problémov, 
a to konkrétne sú: 

1. Voľba závislej premennej a nezávislých premenných 
Pred použitím diskriminačnej analýzy je potrebné určiť, ktoré z premenných 
budú chápané ako nezávislé (kontinuálne premenné), a ktorá premenná 
bude chápaná ako závislá (kategorická premenná). Závislá premenná je 
rozdelená do dvoch alebo viacerých tried, pričom triedy sa nesmú vzájomne 
prekrývať, tzn. každý objekt môže byť pridelený iba k jednej triede. 

2. Určenie veľkosti výberu na výpočet diskriminačných funkcií 
Diskriminačná analýza je veľmi citlivá na pomer veľkosti výberu vo vzťahu 
k celkovému počtu nezávisle premenných. Je potrebné použiť minimálne 
päť objektov na jeden diskriminátor. Taktiež popri celkovej veľkosti výberu 
treba zohľadniť aj počet objektov v jednotlivých triedach. Rozdielna veľkosť 
tried môže spôsobiť problémy pri výpočte diskriminačných funkcií. 
V prípade, že sa veľkosť tried významne líši, trieda s veľkým počtom 
objektov sa musí zredukovať na triedu s počtom objektov bližším k menším 
triedam. 

3. Delenie výberu pre klasifikačný účel 
Vstupná matica údajov sa často prerozdeľuje na ďalšie podvýbery, kde prvá 
časť údajov sa použije na výpočet diskriminačných funkcií a tvorbu 
klasifikačného modelu a druhá časť slúži na otestovanie klasifikačnej 
schopnosti tohto modelu. Pri náhodnom prerozdelení vstupných údajov do 
podvýberov treba dbať na to, aby ostala zachovaná proporcionalita 
objektov v jednotlivých triedach. Napríklad, ak pôvodná zdrojová matica 
údajov obsahujúca 70 objektov v triede A a 30 objektov v triede B je 
prerozdelená do dvoch podvýberov v pomere 50:50, zastúpenie v jednom 
podvýbere bude 35 objektov v triede A a 15 objektov v triede B. 

Pri aplikácii diskriminačnej analýzy je potrebné dodržať určité 
podmienky, aby táto použitá mnohorozmerná metóda bola efektívna. Pred 
aplikáciou diskriminačnej analýzy treba preveriť nasledujúce predpoklady: 

A. Viacrozmerná normalita diskriminátorov, ktorá je jedným z kľúčových 
predpokladov pri výpočte diskriminačných funkcií. Údaje, ktoré nevykazujú 
viacrozmernú normalitu, môžu spôsobiť problémy v odhade 
diskriminačných funkcií. 
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B. Rozdielnosť kovariančných matíc môže negatívne ovplyvniť 
klasifikačný proces pomocou lineárnej diskriminačnej analýzy. Štatistická 
významnosť je veľmi nepriaznivo ovplyvnená v prípade, keď sú veľkosti 
výberu malé, alebo ak nie sú kovariančné matice tried objektov zhodné. 
V prípade veľkých rozdielov medzi jednotlivými kovariančnými maticami je 
potrebné použiť kvadratickú diskriminačnú analýzu. 

C. Multikolinearita v údajoch je ďalším rušivým vplyvom, ktorý dokáže 
značne ovplyvniť výsledok diskriminačnej analýzy. Pri multikolinearite sú 
dva a viac deskriptorov vzájomne medzi sebou vysoko korelované, z čoho 
vyplýva, že jeden takýto deskriptor môže byť veľmi dobre predikovaný 
z ostatných deskriptorov. 

D. Odľahlé hodnoty majú taktiež negatívny dopad na klasifikačnú 
schopnosť diskriminačnej analýzy. 
 
4.4.7.3 Typy diskriminačnej analýzy 
 
 Lineárna diskriminačná analýza 

Lineárna diskriminačná analýza (LDA) poskytuje maximálnu diskrimináciu 
medzi triedami objektov. Pri jej použití je potrebná apriórna klasifikácia 
objektov do tried. Objekty so známou príslušnosťou do triedy vytvárajú 
trénovací súbor a využívajú sa na výpočet diskriminačných funkcií, ktorých 
počet je o jednotku menší, ako je počet zvolených tried. Dosiaľ nezaradené 
objekty predstavujú testovací súbor a po výpočte LDA sa jednoznačne 
zaradia do jednej z existujúcich tried.  

Aj v technike LDA platí hierarchia vypočítaných nových premenných, čiže 
prvá diskriminačná funkcia 𝐷𝐹1 je najdôležitejšia, ďalšou v poradí dôležitosti 
je druhá diskriminačná funkcia 𝐷𝐹2, atď. Diskriminačné funkcie sú 
lineárnymi kombináciami pôvodných premenných, napr. pre 𝑟-tú 
diskriminačnú funkciu platí:  
 

𝐷𝐹𝑟 = 𝑤𝑟1 𝑥1 + 𝑤𝑟2 𝑥2 + ⋯+ 𝑤𝑟𝑝 𝑥𝑝 (4.29) 
 
kde 𝑤𝑟1,𝑤𝑟2, … ,𝑤𝑟𝑝 sú váhy jednotlivých premenných pre r-tú 
diskriminačnú funkciu. Tieto váhy sú vypočítavané tak, aby sa 
maximalizovala hodnota pomeru 𝜆𝑟, ktorý pre každú danú diskriminačnú 
funkciu je definovaný ako: 
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𝜆𝑟 =
𝑆𝑆𝑏𝑔
𝑆𝑆𝑤𝑔

 (4.30) 

 
kde 𝑆𝑆𝑏𝑔 označuje sumu štvorcov odchýlok od priemeru medzi triedami pre 
r-tú diskriminačnú funkciu a 𝑆𝑆𝑤𝑔 označuje sumu štvorcov odchýlok v rámci 
triedy pre r-tú diskriminačnú funkciu. Pomer 𝜆𝑟 sa nazýva aj Wilksove 
kritérium a nadobúda hodnoty 0 - 1. Veľká hodnota Wilksovho kritéria 
(𝜆𝑟 ≈ 1) indikuje, že priemery údajov v triede sú zhodné, pričom malá 
hodnota (𝜆𝑟 ≈ 0) poukazuje na veľkú rozdielnosť v priemeroch údajov 
v triede.  

Lineárna diskriminačná analýza nájde také diskriminačné funkcie, ktoré 
sú použité na zaradenie objektov do skupín. Každá skupina má svoju 
diskriminačnú funkciu, ktorá predstavuje vážený priemer hodnôt 
premenných 𝑥. Úlohou je nájdenie takých váh, ktoré budú najlepšie 
diskriminovať jednotlivé skupiny. Čím je váha väčšia, tým má príslušná 
premenná väčší podiel na diskriminácii objektov. Objekt je potom zaradený 
do tej skupiny, v ktorej klasifikačná funkcia dosiahne najvyššie skóre.  

 
 Kvadratická diskriminačná analýza 

Kvadratická diskriminačná analýza (QDA) je extenziou lineárnej 
diskriminačnej analýzy. Na separáciu objektov v jednotlivých triedach 
využíva kvadratické diskriminačné funkcie. QDA je vhodná vtedy, ak 
kovariančné matice vypočítané pre dáta v jednotlivých triedach sú 
signifikantne odlišné, takže nemá zmysel počítať spoločnú kovariančnú 
maticu celého súboru dát, ako je to v prípade LDA. 

Kvôli väčšej zložitosti výpočtu však počet pôvodných premenných 
nemôže byť veľký. Metóde QDA preto takmer vždy predchádza proces 
redukcie počtu premenných, najčastejšie spôsobom krokovej selekcie (angl. 
stepwise selection), ktorý je imanentnou časťou výpočtového postupu 
v diskriminačných metódach a obsahujú ho všetky vyspelé softvéry. Metóda 
začína selekciou premennej, ktorá je najlepšia na oddelenie vopred 
stanovených skupín. V ďalšom kroku sa posudzujú všetky zostávajúce 
premenné a hľadá sa taká, ktorá skupiny najlepšie oddeľuje v kombinácii s 
už vybranou premennou. Takto sa pokračuje až dovtedy, keď sú všetky 
premenné vybrané alebo keď ďalšia pridaná premenná už neprináša žiadnu 
štatisticky významnú informáciu.  
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4.4.7.4 Grafy využívané v diskriminačnej analýze 
 

V diskriminačnej analýze sa používa niekoľko typov grafov, ktoré možno 
zostrojiť na základe diskriminačných, regresných, resp. kanonických skóre. 
Na základe grafických výstupov týchto troch druhov skóre sa potom ľahšie 
interpretujú výsledky. Medzi najpoužívanejšie typy grafov patria: 

1. Teritoriálna mapa 
V prípade, keď sú vyčíslené dve, resp. viac diskriminačných funkcií, je možné 
na základe optimálnych prahových bodov vykresliť tzv. teritoriálnu mapu, 
ktorá znázorňuje oblasť pre každú triedu. Ak sa jednotlivé objekty v mape 
nachádzajú blízko ťažiska, poukazuje to na charakteristiku triedy, ako aj na 
rozptýlenie objektov v rámci triedy. Príklad teritoriálnej mapy pre tri triedy 
A, B a C objektov v rovine diskriminačných funkcií 𝐷𝐹1 a 𝐷𝐹2 je znázornený 
na obr. 4.21.  
 

 
Obr. 4.21 Teritoriálna mapa znázorňujúca oblasti pre triedy A, 

B a C a rozptýlenie ich objektov okolo ťažiska. 
 
 

2. Rozptylový graf 
Najčastejšie sa realizuje v rovine prvých dvoch, resp. v priestore prvých 
troch najvýznamnejších diskriminačných funkcií. Dvojrozmerný, resp. 
trojrozmerný graf poskytuje vizuálne overenie, ako dobre diskriminačné 
funkcie zaraďujú objekty do jednotlivých tried. Príklad dvojrozmerného 
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rozptylového grafu pre 3 triedy objektov v rovine 𝐷𝐹1 a 𝐷𝐹2 je zobrazený na 
obr. 4.22. Časť a) znázorňuje, ako by vyzerala separácia objektov do tried A, 
B a C pomocou lineárnej diskriminačnej analýzy, v časti b) je možné vidieť 
separáciu kvadratickou diskriminačnou analýzou. 
 

a)  

 
b) 

 
 
Obr. 4.22 Rozptylový graf znázorňujúci separáciu objektov do 
tried A, B a C podľa: a) lineárnych diskriminačných funkcií, b) 

kvadratických diskriminačných funkcií. 
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4.4.8 Logistická regresia 
 

V dôsledku obmedzujúcich podmienok diskriminačnej analýzy (normalita 
a homogenita kovariančných matíc) sa v súčasnosti preferuje logistická 
regresia (angl. logistic regression, LR), ktorá skúma vzťah medzi nominálnou 
závislou premennou 𝑦 a skupinou nezávislých (vysvetľujúcich) premenných 
𝑥. Logistická regresia je alternatívnou metódou klasifikácie v prípade, keď 
nie je splnený predpoklad viacrozmerného normálneho rozdelenia. 

 
4.4.8.1 Princíp logistickej regresie 
 

Logistická regresia využíva vzťah medzi závislou kategoriálnou 
(dichotómnou, príp. polytómnou) premennou 𝑦 a sériou nezávisle 
vysvetľujúcich kontinuálnych a/alebo diskrétnych premenných 
𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚 R. 

 

Táto regresná technika nezávisí od platnosti normálneho 
rozdelenia, ani od homoskedasticity (podmienky konštantnosti rozptylu 
použitých premenných). Ako výstup najčastejšie využíva 
pravdepodobnostný pomer (angl. odds) v logaritmickom tvare: 

ln �
𝑃

1 − 𝑃
� = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑚𝑥𝑚 (4.31) 

 
kde 𝑃 označuje pravdepodobnosť a 𝛽0,𝛽1,𝛽2, … ,𝛽𝑚 sú regresné 
koeficienty. Logaritmickou transformáciou na ľavej strane rovnice 4.31 
vzniká závislá premenná, označovaná ako logit, ktorá nadobúda kontinuálne 
hodnoty od -∞ do +∞. Regresná závislosť v takto definovaných súradniciach 
je lineárna. Popri logit-e sa v podobným spôsobom používa normit 
alebo probit, čo značí prevrátenú hodnotu kumulatívneho štandardného 
normálneho rozdelenia, prípadne sa využíva aj log-log závislosť. 

V logistickej regresii neexistujú žiadne predpoklady o rozdelení 
nezávislých premenných. Na pravej strane môžu vystupovať ako diskrétne, 
tak aj spojité členy, ale aj zmiešané členy (napr. 𝛽12𝑥1𝑥2). Lineárne členy 
potom vyjadrujú hlavné efekty a ostatné členy interakčné efekty.  

Logistický model sa dá jednoducho rozšíriť pre prípad klasifikácie 𝑘 tried. 
Takýto model predstavuje 𝑘 − 1 logitových transformácií, ktoré sú 
obmedzené podmienkou, aby súčet ich pravdepodobností bol rovný jednej. 
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Názov binárna logistická regresia sa používa v prípade, keď je závislá 
premenná binárna (napr. prítomnosť - neprítomnosť), resp. premenná 
nadobúda iba dve možné hodnoty (napr. muž - žena). Označenie 
viacskupinová logistická regresia sa používa, ak keď má závislá premenná tri 
a viac hodnôt. Táto môže byť ordinálna (napr. silný nesúhlas - nesúhlas - 
súhlas - silný súhlas) alebo nominálna (závislá premenná nadobúda 
hodnoty, medzi ktorými je definovaná vzájomná odlišnosť).  

 
4.4.8.2 Grafy využívané v logistickej regresii 
 

Na diagnostikovanie kvality regresnej analýzy sa v logistickej regresii 
používa graf, ktorý sa nazýva graf prahovej operačnej charakteristiky (angl. 
receiver operating characteristic). V praxi sa bežne označuje názvom ROC 
krivka. Je to nástroj na hodnotenie a optimalizáciu binárnej klasifikácie. 

 

 ROC krivka poukazuje na vzťah medzi citlivosťou (angl. sensitivity, 𝑆𝑒 na 
osi 𝑦) a špecifickosťou (angl. specifity, na osi 𝑥 vyjadrenej vo forme 1 − 𝑆𝑝), 
ako znázorňuje obrázok 4.23. Pomocou krivky sa nájde tzv. deliaci bod, 𝑃𝐶 , 
ktorý sa používa na zhodnotenie klasifikácie objektov. K najlepšej klasifikácii 
objektov dochádza v prípade, keď deliaci bod leží v ľavom hornom rohu 
grafu. 

 
Obr.4.23 Graf ROC krivky. 
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4.4.9 Metóda 𝑲-teho najbližšieho suseda 
 

Technika 𝐾0T3T-teho najbližšieho suseda (angl. 𝐾-th nearest neighbour, 

KNN 

KNN) je jednoduchá neparametrická klasifikačná metóda, ktorá bola 
predstavená Fixom a Hodgesom v roku 1951. Na zatriedenie neznámych 
objektov používa vzdialenosť (najčastejšie Euklidovu) počítanú pre všetky 
kombinácie objektov. Objekt je následne zaradený do tej triedy, ktorej 
𝐾 najbližších susedov má od objektu najmenšiu vzdialenosť.  

je jednou z najzákladnejších a najjednoduchších klasifikačných 
metód. Táto technika by mala byť jednou z prvých prístupov pri klasifikačnej 
úlohe, a to najmä v prípade, keď je malá alebo žiadna vedomosť o distribúcii 
dát

 

. Diskriminácia pomocou KNN je efektívna najmä v prípade, ak nie je 
možné odhadnúť parametre hustoty pravdepodobnosti, alebo sú tieto 
parametre úplne neznáme.  

4.4.9.1 Princíp techniky KNN 
 

Klasifikátor v prípade techniky KNN je založený na výpočte Euklidovej 
vzdialenosti medzi testovaným objektom a objektmi testovacieho súboru. 
Nech 𝑥𝑖  je vstupný objekt charakterizovaný 𝑝 premennými (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝), 
nech 𝑛 je celkový počet vstupných objektov (𝑖 = 1,2, … ,𝑛) a 𝑝 je celkový 
počet premenných (𝑗 = 1,2, … ,𝑝). Euklidova vzdialenosť medzi objektmi 𝑥𝑖  
a 𝑥𝑙  (𝑙 = 1,2, … ,𝑛) je potom definovaná podľa vzťahu 4.32: 

 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑙) = �(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑙1)2 +  (𝑥𝑖2 − 𝑥𝑙2)2 + ⋯+ (𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑙𝑝)2 (4.32) 

 
Samotná klasifikácia obvykle zahŕňa prerozdelenie všetkých objektov 

vstupnej matice údajov do trénovacieho a testovacieho súboru. Algoritmus 
KNN predikuje triedu pre neznámy objekt (objekt testovacieho súboru) na 
základe podmnožiny 𝐾 najpodobnejších objektov trénovacieho súboru 
podľa definovanej miery podobnosti. Táto miera podobnosti (napr. 
Euklidova vzdialenosť) sa ďalej v algoritme použije ako váha pre získanie tzv. 
kandidátskych kategórií (tried).  

Ak do jednej triedy patrí naraz viacero z 𝐾 susedov, tak sa ich jednotlivé 
príspevky sčítajú ako vážená suma, ktorá potom určí výslednú váhu danej 
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triedy. Usporiadaním váh všetkých tried podľa ich hodnôt sa získa množina 
tried usporiadaných podľa stupňa ich relevancie. Suma týchto váh sa vždy 
rovná 1. Následne sa podľa hodnôt váh priradí k neznámemu objektu trieda 
s najväčšou váhou. Klasifikačné pravidlo, ktoré umožňuje prideliť váhu 
jednotlivej triede, je založené na výpočte pravdepodobnosti získanej 
z podmienených pravdepodobností 𝐾 najbližších susedov. 

 
4.4.9.2 Vplyv počtu najbližších susedov na klasifikáciu 

 
Nevýhodou techniky 𝐾0T3T-teho najbližšieho suseda

Optimalizácia počtu 𝐾 je veľmi dôležitá z hľadiska úspešnej predikcie 
neznámeho objektu, ako je znázornené na obrázku 4.24. Z obrázku je 
zrejmé, že v prípade uvažovania troch najbližších susedov by sa neznámy 
objekt priradil ku kategórii B, ale pre prípad piatich najbližších susedov by sa 
situácia zmenila a objekt by bol zaradený ku kategórii A.  

 je, že klasifikácia je 
závislá od počtu objektov v každej triede. V prípade prekrytia tried je objekt 
obvykle zaradený do triedy s vyšším počtom objektov. Tento prípad môže 
byť riešený alternatívnym prístupom, pri ktorom sa nevolí iba jednotné 
kritérium, ale pre triedu s nižšou početnosťou sa zvolí menšie 𝐾 ako pre 
triedu s väčším počtom objektov, čo však značne komplikuje výpočet, najmä 
v prípade veľkého počtu objektov. 

 

 
Obr. 4.24 Technika 𝐾-teho najbližšieho suseda pri predikcii 
triedy neznámeho objektu v prípade, keď 𝐾 = 3 a 𝐾 = 5. 



 174 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA MNOHOROZMERNÝCH DÁT 

4.4.10 Všeobecné lineárne modely 
 

Všeobecný lineárny model (angl. general linear model, GLM) bol prvý 
krát predstavený Nelderom a Wedderburnom v roku 1972. Je 
zovšeobecnením lineárneho regresného modelu a skúma závislosť jednej 
alebo viacerých intervalových premenných na jednej alebo viacerých 
nezávislých intervalových a/alebo nominálnych premenných. V prípade 
GLM je vzťah medzi závislými a nezávislými premennými vyjadrený 
rovnicou, ktorá obsahuje vážený priemer hodnôt nezávislých premenných 
a výraz pre chybu na nevysvetlené efekty. Lineárne modely s jednou 
závislou vysvetľovanou premennou 𝑦 sa nazývajú univariačné, s viacerými 
premennými 𝑦 multivariačné. 

Medzi všeobecné lineárne modely sa zaraďujú metódy viacnásobná 
lineárna regresia (angl. multiple linear regression, MLR), analýza rozptylu 
(angl. analysis of variance, ANOVA), analýza kovariancie (angl. analysis of 
covariance, ANCOVA), viacrozmerná analýza rozptylu (angl. multivariate 
analysis of variance, MANOVA) a viacrozmerná analýza kovariancie (angl. 
multivariate analysis of covariance, MANCOVA). 

 
4.4.10.1 Viacnásobná lineárna regresia 
 

Viacnásobná lineárna regresia (angl. multiple linear regression, MLR) 
bola prvý raz použitá v roku 1908 Pearsonom. Pomocou regresnej rovnice 
opisuje lineárny vzťah medzi nezávislými (vysvetľujúcimi) premennými 𝑥 
a závislou číselnou premennou 𝑦.  

Viacnásobná lineárna regresia modeluje závislú premennú ako lineárnu 
kombináciu (vážený priemer) nezávislých premenných a konštanty podľa 
vzťahu: 

 
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑘𝑥𝑘  (4.33) 

 
kde 𝑏0 je konštanta a 𝑏1,𝑏2, … , 𝑏𝑘 sú koeficienty prislúchajúce jednotlivým 
nezávislým premenným 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘. Metódou najmenších štvorcov sa 
vypočítajú regresné koeficienty tak, aby súčet štvorcov chýb bol minimálny. 

Keďže nezávislé premenné 𝑥 sú vo väčšine prípadov vyjadrené v rôznych 
jednotkách, nie je možné konštatovať, že 𝑥, ktorému prislúcha najväčšie 𝑏, 
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najviac koreluje s 𝑦, a teda najviac prispieva k jeho predikcii. Existuje 
niekoľko spôsobov, pomocou ktorých je možné určiť unikátny príspevok 
nezávislej premennej 𝑥 na predikciu 𝑦: 

1. Štandardizácia koeficientov, pri ktorej sa od každej hodnoty 
premennej 𝑥𝑖  sa odčíta jej priemer a podelí sa jej štandardnou odchýlkou 
podľa vzťahu 4.34: 

 

𝑏𝑦𝑥𝑖 = 𝑏𝑖
𝑠𝑥𝑖
𝑠𝑦

 (4.34) 

 
Veľkosť štandardizovaných regresných koeficientov umožňuje porovnať 
relatívny príspevok nezávislej premennej 𝑥 k predikcii 𝑦. 

2. Parciálna korelácia predstavuje príspevok nezávislej premennej 𝑥𝑖  
k predikcii premennej y. Ide o koreláciu iba medzi premennou 𝑥𝑖  
a premennou 𝑦, pričom bol vylúčený akýkoľvek vplyv ostatných závislých 
premenných na 𝑥𝑖  aj na 𝑦. 

3. Semi-parciálna korelácia je korelácia medzi nezávislou premennou 
𝑥𝑖, u ktorej boli eliminované všetky vplyvy ostatných závislých premenných, 
k predikcii premennej 𝑦.  

4. Koeficient determinácie, 𝑫, vyjadruje podiel variability premennej 𝑦 
vysvetlenej regresným modelom (premennými 𝑥) k celkovej variabilite 
premennej 𝑦. 

5. Viacnásobný korelačný koeficient, 𝒓, je odmocninou koeficienta 
determinácie a vyjadruje mieru korelácie medzi premennou 𝑦 a odhadom 𝑦 
vypočítaným pomocou premenných 𝑥. 
 
4.4.10.2 Analýza rozptylu 
 

Analýza rozptylu (angl. analysis of variance, ANOVA) skúma vzťah medzi 
závislou intervalovou premennou 𝑦 a jednou alebo viacerými nominálnymi 
premennými (faktormi) 𝑥. Najjednoduchším prípadom ANOVA je 
jednofaktorová analýza rozptylu. ANOVA, ktorá obsahuje viac ako jeden 
faktor sa nazýva viacfaktorová analýza rozptylu

Pri analýze rozptylu sa testuje hypotéza o zhode stredných hodnôt 
viacerých populácií (𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑘), pričom sa predpokladá, že všetky 

. 
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populácie majú rovnaký rozptyl. Nulová hypotéza vyjadruje, že medzi 
intervalovou premennou a nominálnou premennou neexistuje žiadny vzťah. 

Cieľom analýzy rozptylu je odhaliť, či zistené rozdiely priemerov 
jednotlivých skupín (podľa úrovne faktora) sú štatisticky významné, a teda či 
medzi premennými existuje vzťah, alebo môžu byť tieto rozdiely iba 
náhodné, tzn. medzi premennými nie je vzťah.  

 
 Princíp analýzy rozptylu 

Princípom analýzy rozptylu je rozklad celkovej variability vyjadrenej súčtom 
štvorcov odchýlok hodnôt premennej od jej priemeru (angl. sum of squares 
- total, SST) na medziskupinovú variabilitu (angl. sum of squares - between, 
SSB) a vnútroskupinovú variabilitu (angl. sum of squares - error, SSE) podľa 
vzťahu: 
 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝐵 + 𝑆𝑆𝐸 (4.35) 
 
kde medziskupinová (vysvetlená) variabilita je daná rozdielom priemerov 
skupín a vnútroskupinová variabilita vyjadruje mieru náhodných chýb.  

Odhady medziskupinového a vnútroskupinového rozptylu, čiže 
priemerné súčty štvorcov (angl. mean square), sa vypočítajú podelením 
súčtu štvorcov príslušným počtom stupňov voľnosti podľa 4.36 a 4.37: 
 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵
𝑘 − 1

 (4.36) 

 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸
𝑛 − 𝑘

 (4.37) 

 
kde 𝑘 je počet kategórií nominálnej premennej a 𝑛 značí veľkosť objektu. 

Testovacia štatistika má pri platnosti nulovej hypotézy Fischerovo 𝐹-
rozdelenie so stupňami voľnosti 𝜈1 = 𝑘 − 1 a 𝜈2 = 𝑛 − 𝑘. 𝐹-štatistika sa 
vypočíta ako pomer odhadov medziskupinovej a vnútroskupinovej 
variability a použije sa na testovanie nulovej štatistickej hypotézy o rovnosti 
priemerov: 

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝐸

 (4.38) 
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Významná hodnota 𝐹-štatistiky (𝑃 < 0,5) znamená, že zistené rozdiely vo 
vzorke sú príliš veľké na to, aby boli iba náhodné, čiže sú štatisticky 
významné. V prípade malého počtu vzoriek a zamietnutia normality, treba 
namiesto ANOVA použiť neparametrické alternatívy: Kruskal - Wallisov test 
alebo Westenberg - Moodov mediánový test, ktoré porovnávajú mediány 
skupín. 

Okrem toho, či medzi priemermi existujú rozdiely, je možné tiež zistiť, 
ktoré priemery sa líšia. Na porovnanie priemerov sa v analýze rozptylu sa 
využívajú ďalšie dva typy testov: 

1. A priori kontrasty sú testy plánované pred začatím analýzy, ktoré 
slúžia na testovanie zložitejších hypotéz o priemeroch základných súborov. 

2. Post hoc testy sa používajú až po prevedení ANOVA analýzy, a to 
v prípade, ak ANOVA zachytí významný rozdiel medzi priemermi skupín. 
Existuje viacero typov post hoc testov, ktorých vhodnosť závisí od viacerých 
faktorov. Medzi najpoužívanejšie post hoc testy patrí napr. Bonferroniho, 
Duncanov, Fisherov LSD a Tukey - Kramerov test

 

. Všetky post hoc testy sú 
korekciou dvojvzorkového 𝑡-testu, ktorý by pri aplikácii na viaceré dvojice 
poskytoval nesprávne 𝑃-hodnoty. 

4.4.10.3 Analýza kovariancie 
 
Analýza kovariancie (angl. analysis of covariance, ANCOVA) spája prvky 

analýzy rozptylu a viacnásobnej regresie. Do modelu ANOVA, ktorý skúma 
vzťah medzi intervalovou premennou a nominálnymi faktormi, sa pridá 
jeden alebo viac intervalových faktorov. ANCOVA si kladie rovnaké 
požiadavky ako ANOVA a viacnásobná regresia.  

V prípade, že intervalová premenná 𝑥 má lineárny vzťah k premennej 𝑦 a 
regresný koeficient 𝑏 medzi 𝑦 a 𝑥 je rovnaký vo všetkých skupinách 
(regresné priamky majú rovnaký sklon), potom sa model ANCOVA dá 
vyjadriť podľa rovnice 4.39: 

 
𝑦𝑖𝑗 = 𝜇𝑖 + 𝑏�𝑥𝑖𝑗 − �̅�� + 𝑒𝑖𝑗′  (4.39) 

 
kde 𝑦𝑖𝑗  je príspevok 𝑗-teho pozorovanie v 𝑖-tej skupine, 𝜇𝑖 je priemer 𝑖-tej 
skupiny, 𝑥𝑖𝑗  sú hodnoty premennej 𝑥, �̅� je priemer premennej 𝑥 a 𝑒𝑖𝑗′  je 
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chyba (príspevok 𝑗-teho pozorovania v 𝑖-tej skupine).

 

 Oproti tomu 
jednoduchý model ANOVA sa dá stručne zapísať pomocou: 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 (4.40) 
 
Ak je vzťah medzi 𝑥 a 𝑦 významný, a teda 𝑒𝑖𝑗′ < 𝑒𝑖𝑗, model ANCOVA 
vysvetľuje viac variability premennej 𝑦 ako model ANOVA. V prípade, keď 
vzťah medzi 𝑥 a 𝑦 nie je významný, analýzu kovariancie nemožno použiť. 
ANCOVA testuje či upravené priemery skupín sú rozdielne. Priemery sú 
upravené tak, ako keby vo všetkých skupinách bola rovnaká hodnota 
intervalového faktora. 

Klasická ANCOVA

1. X-Y graf, pri ktorom sa na vertikálnu os nanesie premenná 𝑦, na 
horizontálnu os premenná 𝑥, pričom pre rôzne skupiny sa použije rozdielna 
farba. Ak majú jednotlivé farebné priamky približne rovnaký sklon, 
podmienka je splnená.  

 predpokladá, že regresný koeficient 𝑏 je rovnaký vo 
všetkých skupinách, teda neexistuje interakcia intervalového a nominálneho 
faktora. Existuje niekoľko spôsobov, pomocou ktorých je možné overiť túto 
podmienku: 

2. Model homogenity koeficientov

 

 (angl. homogenity of slopes), 
v ktorom je interakcia medzi nominálnym a intervalovým faktorom 
zabudovaná priamo v modeli. V prípade, že je táto interakcia nevýznamná, 
treba použiť tradičnú analýzu kovariancie.  

4.4.10.4 Viacrozmerná analýza rozptylu a kovariancie 
 
 Viacrozmerná analýza rozptylu (angl. multivariate analysis of 

variance, MANOVA) vyšetruje vzťah medzi viacerými intervalovými závislými 
premennými 𝑦 a jednou alebo viacerými nezávislými nominálnymi 
premennými 𝑥.  

MANOVA je rozšírením ANOVA testu a podobným spôsobom porovnáva 
vysvetlenú a nevysvetlenú variabilitu (rozptyl) premennej. Využitím 𝐹-
štatistiky sa porovnáva, či sú rozdiely vo vektoroch priemerov skupín podľa 
jednotlivých faktorov náhodné alebo či sú štatisticky významné. 

Viacrozmerná analýza rozptylu porovnáva variančno-kovariančné 
matice. Kovariancia sa zohľadňuje z dôvodu, že jednotlivé premenné môžu 
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byť vzájomne korelované, a teda každá ďalšia premenná pridaná k pôvodnej 
premennej obsahuje novú informáciu. Tieto nové a často prebytočné 
informácie sú zahrnuté práve v kovariancii a musia byť zohľadnené pri 
výpočte významnosti MANOVA testu. 

 
 Viacrozmerná analýza kovariancie (angl. multivariate analysis of 

covariance, MANCOVA) je extenziou analýzy kovariancie na dve a viac 
závislých premenných 𝑦. Podobným spôsobom, ako je možné rozšíriť model 
analýzy rozptylu pridaním intervalového faktora na analýzu kovariancie, 
možno i viacrozmernú analýzu rozptylu rozšíriť na model viacrozmernej 
analýzy kovariancie. MANOVA i MANCOVA sa používajú všade tam, kde má 
skúmaná vlastnosť viacrozmerný charakter. 

 

4.4.11 Projekcia latentných štruktúr 
 

Projekcia latentných štruktúr (angl. projection on latent structures, PLS) 
sa niekedy nazýva aj metóda parciálne najmenších štvorcov (angl. partial 
least squares, PLS), resp. PLS regresia. Je to regresná technika, ktorá 
kombinuje a zovšeobecňuje prvky dvoch mnohorozmerných metód, a to 
analýzy hlavných komponentov a viacnásobnej lineárnej regresie. Jej cieľom 
je predikcia viacerých závislých premenných pomocou veľkého súboru 
nezávislých premenných (prediktorov). Z prediktorov sa vyextrahujú nové 
(latentné) premenné, ktoré majú najlepšiu predikčnú schopnosť.  

 
4.4.11.1 Princíp projekcie latentných štruktúr 
 

Metóda PLS hľadá vzťah medzi dvoma viacrozmernými veličinami 𝑥 a 𝑦, 
tak, že pomocou predikcie sa získajú odhady neznámych veličín matice 𝑌 na 
základe známych hodnôt 𝑋.  

Pri projekcii latentných štruktúr sú na vstupe dve matice údajov, a to 
matica vstupných premenných 𝑋 (𝑛 × 𝑝), kde 𝑛 je počet riadkov a 𝑝 je 
počet stĺpcov premenných, a matica predikovaného výstupu 𝑌 (𝑛 × 𝑞), kde 
𝑛 je počet riadkov a 𝑞 je počet stĺpcov premenných. Pre dosiahnutie 
maximálnej informácie z 𝑝- a 𝑞-rozmerných matíc do priestoru s nižšou 
dimenziou 𝑘 sa matice 𝑋 a 𝑌 rozložia na súčin ortogonálnych matíc 
𝑇 (𝑛 × 𝑘) a 𝑈 (𝑛 × 𝑘) podľa rovníc 4.41 a 4.42: 
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𝑋 = 𝑇𝑃𝑇 + 𝐸 (4.41) 
 

𝑌 = 𝑈𝑄𝑇 + 𝐹 (4.42) 
 

Matice koeficientov 𝑃 a 𝑄 predstavujú matice váh a matice 𝐸 a 𝐹 sú 
maticami rezíduí. Súčasne musí byť maximalizovaná korelácia medzi 𝑇 a 𝑈. 

Údaje matíc 𝑋 a 𝑌 sú vzájomne previazané pomocou spoločnej matice 
skóre 𝑇, čo je vlastne ortogonalizovaná pôvodná matica 𝑋 vo všeobecne 
menšom počte dimenzií s maximálnym informačným obsahom pôvodne 
obsiahnutom v 𝑋, odstráneným šumom (obsiahnutom v matici 𝐸), a 
súčasne s maximálnou relevanciou s dátami v matici 𝑌. Ďalším rozkladom 
ortogonálnej matice 𝑈 = 𝑇𝐵, kde 𝐵 je štvorcová diagonálna matica, sa získa 
nástroj pre odhad hodnôt matice 𝑌 pomocou matice 𝑋: 

 
𝑌� = 𝑇𝐵𝑄𝑇 (4.43) 

 
Maticovými operáciami možno spätne rekonštruovať koeficienty 

klasického regresného modelu s viacrozmernou odozvou 𝑌 = 𝐴𝑋. 
Absolútne členy nadobúdajú nulové hodnoty a stĺpce 𝑎𝑖 matice 
𝐴 predstavujú lineárne koeficienty regresného modelu. Tieto koeficienty sú 
odlišné od koeficientov získaných klasickou lineárnou regresiou (sú 
vychýlené, ale s menším rozptylom). 
 
 Posúdenie kvality PLS modelu 

Kvalita konkrétneho PLS modelu sa dá posúdiť na základe jeho schopnosti 
úspešne predikovať hodnoty 𝑦 na základe známych hodnôt 𝑥. Princíp 
validácie je podobný ako u ostatných predikčných mnohorozmerných 
techník.  

Vstupné dáta sa rozdelia na trénovací a testovací podsúbor. Na základe 
trénovacieho súboru sa vypočítajú parametre PLS modelu. Hodnoty 
testovacieho súboru sú pred predikciou pomocou PLS modelu „zatajené“. 
Po predikcii sa hodnoty testovacieho súboru „odtajnia“ a na základe 
predikovaných hodnôt sa posúdi, či je PLS model schopný dobre opísať aj 
tento testovací súbor. 

Samozrejme ani PLS regresia nie je aplikovateľná na všetky dáta a má 
určité obmedzenia, ktoré vyplývajú najmä z predpokladu linearity 
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a normality chýb. Kvôli schopnosti predikcie a grafickým výstupom je však 
stále považovaná za veľmi výkonný nástroj na analýzu a predikciu 
viacrozmerných dát. PLS regresia je najmä kvôli svojim predikčným 
schopnostiam ideálnym nástrojom pri optimalizácii technológií či 
v aplikovanom výskume. 

 
4.4.11.2 Grafy využívané v projekcii latentných štruktúr 

 
Pre testovací súbor sa konštruujú rôzne diagnostické grafy, z ktorých 

možno posúdiť, či je PLS model vhodný pre všetky údaje. Ak je z grafu 
zrejmé, že model dobre popisuje iba trénovací súbor, ale nie testovací, 
obvykle to znamená, že zdrojová matica údajov obsahuje celkovo málo 
riadkov, resp. že oproti trénovaciemu súboru obsahuje testovací súbor príliš 
veľký podiel dát. Medzi najpoužívanejšie grafy v PLS regresii patria: 
 
 Graf dosiahnutej zhody medzi 𝑻 a 𝑼 

Je XY graf, ktorý poukazuje na globálnu úspešnosť a vhodnosť PLS modelu 
(obr. 4.25). Graf porovnáva dosiahnutú zhodu medzi stĺpcami matíc 𝑇 a 𝑈. 
Čím viac sa body blížia k priamke 𝑦 = 𝑥, tým je PLS model úspešnejší. 

 

 
Obr. 4.25 XY graf dosiahnutej zhody medzi maticami 𝑇 a 𝑈.   
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 Dvojitý graf 
Dvojitý graf je projekciou viacrozmerných dát do plochy, čo je veľmi 
vyhovujúce z hľadiska najmenších štvorcov. Je veľmi podobný dvojitému 
grafu používanému v analýze hlavných komponentov. Body reprezentujú 
riadky, zatiaľ čo lúče zodpovedajú stĺpcom matice. Konštruuje sa v dvoch 
rôznych formách, a to ako súhrnný dvojitý graf, v ktorom sú matice údajov 
𝑋 a 𝑌 zobrazené spoločne v jednom grafe, alebo sa urobí samostatný 
dvojitý graf zvlášť pre maticu 𝑋 a zvlášť pre maticu 𝑌. Príklad súhrnného 
dvojitého grafu pre údaje matíc 𝑋 a 𝑌 je znázornený na obrázku 4.26. 

 

 
Obr. 4.26 Súhrnný dvojitý graf zobrazujúci matice údajov 𝑋 a 𝑌 

spoločne. 
 
 
Pri interpretácii grafu sa vychádza z predpokladu, že aproximácia 

pôvodných dát je úmerná vektorovému súčinu jednotlivých bodov a úsečiek 
s počiatkom v súradniciach (0,0). Blízke vektory bodov a úsečiek budú 
vzájomne korelované. Treba však brať na vedomie, že vzhľadom 
k značnému zníženiu dimenzionality sú tieto informácie iba informačného 
charakteru a slúžia skôr na globálne posúdenie štruktúry a možných 
súvislostí v matici údajov. 
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 Graf predikcie 𝒀 
Je graf, ktorý znázorňuje zhodu nameraných hodnôt závislej premennej 
a vypočítaných hodnôt z predikcie (obr. 4.27). Čím viac sa body blížia 
k priamke, tým lepšie predikcia zodpovedá skutočným hodnotám. Niektoré 
závislé premenné dokáže PLS predikovať lepšie, iné horšie. Ak však graf 
nemá zreteľný trend, znamená to, že sa nenašiel žiadny model, ktorý by bol 
schopný úspešnej predikcie.  
 

 
Obr. 4.27 XY graf predikcie 𝑌 pre trénovací súbor (čierne body) 

a testovací súbor (modré body). 
 
 

V grafe predikcie na obrázku 4.27 sú testovacie dáta zobrazené čiernymi 
bodmi, trénovacie dáta predstavujú modré body. V prípade, že testovací 
súbor je v dobrom súlade s trénovacím súborom, ako zobrazuje obrázok 
4.27, je PLS model stabilný a poskytuje spoľahlivú predikciu. V prípade, keď 
je testovací súbor v nesúlade s údajmi trénovacieho súboru, znamená to, že 
PLS regresný model je schopný opísať iba údaje, z ktorých je vytvorený, 
a teda nie je vhodný na predikciu nových hodnôt (tzv. pretrénovanie). 
V takomto prípade sa odporúča znížiť rozmernosť dát a vypracovať nový PLS 
regresný model. 
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4.4.12 Umelé neurónové siete 
 
Umelé neurónové siete (angl. artificial neural networks, ANN) v 

súčasnosti patria medzi významnú súčasť umelej inteligencie, kde sa 
uplatňuje matematicko - informatický prístup modelovania procesov 
založený na napodobení činnosti ľudského mozgu. Neurónové siete 
nachádzajú nezastupiteľné uplatnenie aj v prírodných vedách, kde sa 
pomocou nich modelujú procesy učenia, adaptácie, široké spektrum 
rôznych problémov klasifikácie objektov a riadenia zložitých priemyselných 
systémov.  
 

 Konekcionizmus 
Z historického hľadiska možno rozlíšiť dve etapy teórie umelých 
neurónových sietí:  

A. Obdobie klasického konekcionizmu, ktorého vyvrcholením je práca 
McCullocha a Pittsa o logických neurónoch. 

B. Obdobie počítačového konekcionizmu, v ktorom vznikla teória 
umelých neurónových sietí zásluhou prác Rosenblatta o perceptróne 
a Rumelharta o učení sa neurónových sietí so skrytými neurónmi, ktoré 
umožnili modelovanie procesov učenia sa. 

Pod pojmom konekcionizmus sa v umelej inteligencii rozumie spôsob 
paralelného spracovania informácie realizovaného neurónmi. V 
konekcionistickom prístupe je informácia reprezentovaná z pohľadu 
jednotlivých neurónov v sieti jednoduchým sledom impulzov, pričom je 
dôležité, ktoré neuróny v rámci štruktúry siete sú aktívne.  
 

 Neurón 
Konekcionistické modely sú založené na metafore ľudského mozgu, 
interpretujú a modelujú kognitívne vlastnosti mozgu pomocou teoretických 
predstáv, ktoré majú svoj pôvod v neurovede. Konekcionizus sa opiera 
o hlavný poznatok neurovedy, že základným stavebným kameňom ľudského 
mozgu je neurón, ktorý má tieto vlastnosti: 

1.  neurón prijíma signály z okolia od ostatných neurónov, 
2.  neurón spracováva a integruje prijaté signály, 
3.  neurón posiela spracované signály iným neurónom v svojom okolí. 
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Toto sú tri hlavné funkcie biologického neurónu, ktoré tvoria kauzálny 
reťazec: vstup - transformácia - výstup.  

Neurónová sieť je tvorená z neurónov, ktoré sú prepojené pomocou 
rozvetvených vstupných a výstupných častí jednotlivých neurónov, ako je 
znázornené na obrázku 4.28. Stredná časť obrázku znázorňuje typickú 
neurónovú bunku obsahujúcu rozsiahly dendritický systém, prostredníctvom 
ktorého do neurónu vstupujú signály z iných neurónov a prostredníctvom 
axónu z neurónu vystupuje signál charakterizujúci stav neurónu. Pravý 
obrázok znázorňuje umelý neurón, kde 𝑥1, … , 𝑥5 sú vstupnými signálmi a 
𝑤1, … ,𝑤5 sú príslušné váhy. Vstupné informácie sa spracujú aktivačnou 
(prenosovou) funkciou na výstupnú veličinu 𝑦, ktorá sa môže ďalej šíriť. 

 

 
Obr. 4.28 Porovnanie biologického a umelého neurónu. 

 
 

Neuróny sú charakterizované aktivačnými pravidlami, ktoré opisujú 
výstupnú aktiváciu daného neurónu pomocou jeho vstupných aktivít. 
Konekcionistický model obsahuje tzv. aktivačnú funkciu, pomocou ktorej sa 
transformujú vstupné signály na výstupný signál. Jednoduchý model 
aktivačnej funkcie, 𝑠(𝜉), má potom tvar podľa vzťahov 4.44 a 4.45: 

 

𝑦 = 𝑠(𝜉) = 𝑠 � �𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝜗� (4.44) 

 

𝑠(𝜉) = �1 (𝜉 ≥ 0)
0 (𝜉 < 0)

� (4.45) 

 



 186 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA MNOHOROZMERNÝCH DÁT 

4.4.12.1 Topológia a spôsob šírenia signálu 
 
Vo všeobecnosti by neurónová sieť mohla mať štruktúru opísateľnú 

ľubovoľným orientovaným grafom pomocou vrcholov (neuróny) a 
orientovaných hrán (prepojenia). Vlastnosti takýchto všeobecných sietí sa 
ťažko analyzujú, preto sú študované a analyzované najprv siete s 
pravidelnými štruktúrami. Jednou z pravidelných a pomerne dosť 
preskúmaných štruktúr je viacvrstvová štruktúra, v ktorej sú jednotlivé 
vrstvy pomenované, a to: 

1. Vstupná vrstva (angl. input layer), v ktorej neuróny dostávajú vstup 
len zo zdrojovej matice dát a výstup obvykle pokračuje k ďalším neurónom 
umelej neurónovej siete, 

2. Skrytá vrstva (angl. hidden layer), v ktorej neuróny dostávajú vstup z 
ostatných neurónov alebo aj z externého sveta cez prahové prepojenia a ich 
výstupy pokračujú ďalej do umelej neurónovej siete, 

3. Výstupná vrstva (angl. output layer), ktorá je podobná ako skrytá 
vrstva, akurát jej výstup z tejto vrstvy vyúsťuje do externého sveta. 
V náväznosti na túto situáciu rozpoznávame aj samotné neuróny ako 
vstupné, skryté, a výstupné

Umelé neurónové siete sa rozdeľujú podľa spôsobu šírenia signálu do 
dvoch základných skupín, a to na dopredné a rekurentné neurónové siete. 

.  

 
4.4.12.2 Dopredné umelé neurónové siete 

 
Pri dopredných neurónových sieťach (angl. feed-forward neural 

networks, FF NN) sa signál šíri po orientovaných synaptických prepojeniach 
len jedným smerom, a to dopredu (obr. 4.29). Viacvrstvové dopredné siete 
sa delia na viacvrstvové perceptróny (angl. multilayer perceptrons, MLP) 
a siete s radiálnymi bázovými funkciami (angl. radial basis function 
networks, RBF). 

Z praktického hľadiska návrhu topológie FF NN je vhodné obmedziť sa na 
siete, ktoré obsahujú najviac dve skryté vrstvy. Tým sa hľadanie optimálnej 
topológie zefektívni a priestor možností rôznych topológii sa zmenší. Otázka 
ale stále ostáva, ako aj pri tomto obmedzení treba pristupovať k návrhu 
topológie FF NN, aby sa čo v najkratšom čase dosiahli uspokojivé výsledky. V 
literatúre sú známe dva principiálne prístupy, a to:  
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1. Konštrukčný algoritmus, pri ktorom ide o postupné budovanie FF NN, 
nahrádzanie jedného neurónu dvoma, až po nahradenie jednej skrytej 
vrstvy dvoma vrstvami. Je to algoritmus postupného budovania až po 
nájdenie optimálnej topológie umelej neurónovej siete. Keďže v každej 
skúmanej topológii treba nastavovať parametre učenia, ide o dosť náročný 
proces. 

2. Eliminačný algoritmus (angl. pruning) naproti tomu začína s tzv. 
maximálnou verziou topológie FF NN a postupnými elimináciami neurónov 
dochádza k optimálnej topológii. Pri eliminačnom algoritme sa využíva tzv. 
tlmenie váh (angl. weight decay), čo je parameter hovoriaci o sile 
zmenšovania váh neurónu po každej iterácii. Takto sa urýchľuje proces 
eliminácie prepojení neurónov s nízkymi váhami a neurónov s malými 
príspevkami. 

 

 
Obr. 4.29 Schéma doprednej neurónovej siete. 

 
 

Dopredná sieť využíva diferencovateľné sigmoidné funkcie ako aktivačné 
funkcie neurónov. Metóda je založená na minimalizácii spojitej 
a diferencovateľnej účelovej funkcie, tzn. funkcie, pre ktorú sa stanoví 
extrémum. Použitím známej gradientovej optimalizačnej metódy 
najstrmšieho spádu sa učenie neurónovej siete realizuje minimalizáciou 
tejto účelovej funkcie. Dopredné neurónové siete sú schopné naučiť sa 
ľubovoľnú nekonfliktnú úlohu, teda takú, ktorá vo svojej trénovacej 
množine nemá dva rovnaké objekty klasifikované odlišným spôsobom.  
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 Viacvrstvové perceptróny  
Sú typy dopredných umelých neurónových sietí, ktoré obsahujú aspoň 
jednu skrytú vrstvu neurónov. Sú schopné aproximovať ľubovoľnú 
nelineárnu transformáciu, pričom ako aktivačná funkcia sa väčšinou 
uplatňuje sigmoida alebo hyperbolický tangens. 

 Parametrizácia takýchto sietí sa realizuje trénovaním neurónovej siete 
algoritmom spätného šírenia chyby. Gradientovou metódou sa hľadá 
minimum hyperplochy funkcie kvadratickej chyby, čiže sa hľadajú také 
váhové koeficienty neurónovej siete, aby rozdiel medzi originálom a 
modelom bol čo najmenší. Gradient využíva výstupnú chybu výstupného 
neurónu. Keďže chybový signál sa nedá určiť pre skrytý neurón, musí sa 
vypočítať rekurzívne z chybových signálov neurónov, s ktorými je spojený. 

Trénovanie neurónovej siete prebieha vo viacerých cykloch, tzv. 
epochách. Cieľom je hľadanie korekcií (prírastkov) jednotlivých váh, 𝑤𝑖𝑗, 
ktoré minimalizujú chybu siete. Na začiatku trénovania sa váhy nastavia na 
malé náhodné čísla. Postupne sa pre všetky objekty (vektory) trénovacieho 
súboru dát vykoná cyklus dopredného šírenia signálu a nasledujúceho 
spätného šírenia poruchy, pričom jeden takýto cyklus sa nazýva epocha.  

Na vstupy siete sa privedie jeden vstupný vektor (jeden objekt) a 
vypočítajú sa výstupy siete a výstupná chyba pre každý výstup, ako aj suma 
štvorcov všetkých výstupných chýb. Spätne sa vypočítajú všetky lokálne 
gradienty v smere od výstupov k vstupom a korigujú sa všetky váhy 
synaptických spojení, 𝑤𝑖𝑗. S trénovaním sa pokračuje, pokiaľ sa nevykoná 
predpísaný počet trénovacích epoch alebo kým globálna chyba neklesne 
pod určenú hranicu a trénovanie sa tým ukončí. 

Proces trénovania je potrebné včas ukončiť, v opačnom prípade môže 
nastať stav pretrénovania (angl. overfitting). K pretrénovaniu dochádza, keď 
si neurónová sieť zapamätá rôzne parazitné signály (šumy), špecifické pre 
jednotlivé typy tréningových dát, bez schopnosti generalizovať, čiže 
predpovedať výstupnú hodnotu objektu, ktorý sa nepoužil pri trénovaní 
siete. Pretrénovaná sieť bude fungovať nesprávne na vzorke testovacích 
dát, a následne aj pri predikcii. Princíp generalizácie a pretrénovania je 
znázornený na obrázku 4.30. Prípad, kedy sú dáta správne fitované s dobrou 
generalizáciou, je znázornený v hornej časti obrázku (a). Zlá generalizácia, 
ktorá nastane v dôsledku pretrénovania dát je zobrazená v dolnej časti 
obrázku (b).  
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a)  

 
b) 

 
 

Obr. 4.30 Princíp generalizácie a pretrénovania siete. 
 
 
 Siete s radiálnymi bázovými funkciami  

Sú jedným z variantov trojvrstvovej doprednej umelej neurónovej siete. Vo 
vstupnej časti neurónu sa vypočíta Euklidova vzdialenosť vážených vstupov 
od centra radiálnej bázovej funkcie, 𝑐𝑗. Vstupná vrstva distribuuje vstupné 
signály cez váhami opatrené spoje do neurónov skrytej vrstvy, v ktorej sa 
realizuje nelineárna transformácia. Transformačná funkcia vymedzuje 
oblasť aktivity jednotlivých neurónov a je to spravidla symetrická n-
rozmerná nelineárna funkcia so stredom v bode 𝑐𝑗. Výstupná vrstva 
uskutočňuje pre každý výstup siete iba lineárnu kombináciu výstupov 
neurónov skrytej vrstvy.  
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Trénovanie RBF siete prebieha v troch krokoch. Prvým krokom je určenie 
vstupných váh, 𝑐𝑗𝑖, čo zodpovedá polohe centier skrytých neurónov. Pri 
tomto výpočte sa využívajú algoritmy napr. na minimalizáciu celkovej sumy 
vzdialeností medzi centrami a vstupnými bodmi 𝑥𝑖. Druhým krokom je 
nastavenie pomocných parametrov RBF siete, obvykle šírky radiálnych 
bázových funkcií, pretože šírka jednotlivých RBF má vplyv na 
zovšeobecňovaciu schopnosť siete. V treťom kroku sa nastavia výstupné 
váhy, 𝑤𝑗𝑘 , minimalizáciou kritickej funkcie, z ktorej sa získa sieťou 
vypočítaná výstupná hodnota 𝑦. 
 
 4.4.12.3 Rekurentné umelé neurónové siete 

 
Rekurentné neurónové siete (angl. recurrent neural network, RC NN) sú 

komplexnejšie, ale tiež zložitejšie na matematický popis. V prípade 
rekurentných sietí je dosť ťažké rozdeliť vrstvy a neuróny na vstupné a 
výstupné

Rekurentné siete sú schopné uchovávať informácie časového kontextu a 
ich použitie je vhodné najmä v úlohách, kde je nevyhnutné zohľadniť aj 
časovú štruktúru v dátach.  

. Niekedy neuróny v rekurentných sieťach predstavujú vstupné, ale 
aj výstupné typy neurónov, a tým aj vrstiev (obr. 4.31). Zo vstupnej vrstvy sa 
signál šíri do siete a tam cirkuluje, pokým sa sieť nestabilizuje v nejakom 
stave. Až potom má zmysel prečítať výstup z výstupnej vrstvy.  

 

  
Obr. 4.31 Schéma rekurentnej neurónovej siete. 
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Šírenie signálu v rámci RC NN môže byť veľmi rozmanité. Medzi 
najčastejšie spôsoby šírenia patrí: 

a) synchrónne šírenie signálu, pri ktorom všetky neuróny menia svoj stav 
do taktu, a to prostredníctvom synchronizačných hodín, 

b) sekvenčné, kedy neuróny menia svoj stav postupne pri šírení signálu, 
c) blok-sekvenčné, pri ktorom sa aktivizujú len skupiny neurónov, a to 

podľa vopred určenej stratégie, 
d) asynchrónne, pri ktorom neuróny menia svoje stavy asynchrónne, 

teda úplne nezávisle jeden od druhého. 
Zatiaľ čo dopredným sieťam trvá výpočet vždy konštantný čas, pri 

rekurentných sieťach sa nedá povedať, ako dlho potrvá, kým sa sieť ustáli. 
Môže sa dokonca stať, že sa sieť neustáli a bude oscilovať alebo dokonca 
poskytne odlišné výsledky pre rovnaké vstupy. Špeciálnym prípadom sú tzv. 
čiastočne rekurentné siete, v ktorých je stanovená určitá požiadavka na 
štruktúru a na prepojenia.  

 
4.4.12.4 Schopnosť umelej neurónovej siete učiť sa 
 

Aplikácie neurónových sietí sú založené na spracovaní údajov rôznymi 
typmi samotných sietí, ako aj metódami učenia sa, a delia sa na 
kontrolované učenie (angl. supervised learning) a nekontrolované učenie 
(angl. unsupervised learning): 

1. Kontrolované učenie na rozdiel od nekontrolovaného učenia 
požaduje okrem vstupných trénovacích dát aj im zodpovedajúce očakávané 
výstupy. Vďaka tomu dokáže určiť chybu v každej epoche učenia, meniť 
voliteľné parametre siete, a tak dosiahnuť stav, v ktorom sieť dokáže 
správne určiť výstupy prislúchajúce daným vstupom. Tento proces 
klasifikácie sa často používa na rozpoznávanie a triedenie vzoriek, pričom 
vytvorená sieť sa často nazýva klasifikátor. 

2. Nekontrolované učenie využíva tzv. Kohonenova samoorganizujúca 
sa mapa. Jej algoritmus učenia nemá informáciu o požadovaných aktivitách 
výstupných neurónov v priebehu trénovania. Adaptácia váh prebieha len na 
základe trénovacej množiny, ktorá je sieti prezentovaná vo forme vstupných 
vzorov. Každý vstup vysiela dopredné spojenia na všetky neuróny, ktoré sú 
usporiadané len v jednej vrstve. Neuróny sú navzájom pospájané tzv. 
laterálnymi spojeniami. Aktivity neurónov predstavujú výstup siete. 
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4.4.12.5 Štatistický prístup a umelé neurónové siete 
 
Tradičné štatistické prístupy ku kontrolovanej klasifikácii závisia na 

predpoklade určitého štatistického rozdelenia klasifikovaných dát. 
Predpokladá sa, že každá trieda v priestore premenných bude mať nejaké n-
rozmerné rozdelenie.  

Problém štatistického prístupu spočíva v tom, že predpokladaný model 
nemusí vyhovovať typu údajov v n-rozmernom priestore. V dôsledku toho 
môžu byť štatistické prístupy považované za obmedzujúce práve kvôli 
striktnému predpokladu určitého modelu dát. Jednou z hlavných výhod 
umelých neurónových sietí je, že oproti tradičným štatistickým prístupom sú 
nezávislé na štatistickom rozdelení dát a neočakáva sa žiadny konkrétny 
model. 

Umelé neurónové siete majú pri klasifikácií široké uplatnenie, ich 
najlepšou vlastnosťou je robustnosť, ktorá sa prejavuje najmä pri 
zašumených dátach. Ďalšou kladnou stránkou využitia neurónových sietí na 
klasifikáciu dát je pomerne vysoká dosahovaná úspešnosť klasifikácie. 
Značnou výhodou pri ANN je, že ich výstup môže byť diskrétny, kontinuálny, 
vektorový či kombinovaný. Nevýhodami sú pomerne dlhý čas trénovania a 
náročné, menej prehľadné vnútorné spracovanie („black-box“). 

 

4.4.13 Mechanizmy podporných vektorov 
 
Mechanizmy podporných vektorov (angl. support vector machine, SVM) 

sa zaraďujú medzi dátovo riadené modely schopné učiť sa. Algoritmus SVM 
bol prvý krát podrobne popísaný 90-tych rokoch Vapnikom a je 
charakteristický prepracovanou matematickou teóriou.  

Mechanizmy podporných vektorov sa dajú úspešne aplikovať ako na 
klasifikačné, tak aj na regresné úlohy. V prípade klasifikačnej úlohy ide 
o zatriedenie neznámeho objektu do jednej z vopred daných tried na 
základe predchádzajúcich poznatkov zistených vo fáze učenia. Pri 
regresnom probléme sa SVM metóda snaží naučiť nejakú nelineárnu funkciu 
pomocou lineárnej funkcie vo viacrozmernom priestore, ktorý je definovaný 
jadrovou (kernelovou) funkciou. Potom sa pomocou natrénovaného SVM 
modelu vypočíta hodnota neznámej premennej v závislosti na jednej alebo 
viacerých premenných. 
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4.4.13.1 Princíp mechanizmov podporných vektorov 
 

Základný princíp kernelových metód spočíva v transformácii vstupných 
údajov do mnohorozmerného priestoru. Pri riešení klasifikačného 
problému pomocou mechanizmov podporných vektorov ide o nájdenie 
takej optimálnej separačnej hyperroviny, ktorá bude schopná klasifikovať 
lineárne neseparovateľné problémy. Tento prístup, pri ktorom nie je možné 
použiť lineárny klasifikátor, je znázornený na obrázku 4.32. Pridaním ďalšej 
dimenzie sú už jednotlivé triedy vzájomne lineárne separovateľné. 

 

 
Obr. 4.32 Transformácia vstupných, lineárne 

neseparovateľných dát do viacrozmerného priestoru, v ktorom 
sa riešený problém stáva lineárne separovateľný. 

 
 
SVM algoritmom sa z 𝑝-rozmerných trénovacích dát nájde taká (𝑝 − 1)-

rozmerná hyperrovina, ktorá bude schopná správne rozdeliť objekty 
testovacieho súboru do jednej z vopred zvolených tried. Počas trénovania 
SVM siete sa hľadá množina podporných vektorov, ktoré sa nachádzajú 
najbližšie k separačnej hyperrovine, a tým vplývajú na výsledné riešenie 
klasifikačného problému. Hranica, ktorá určuje, či je daný vektor „užitočný“ 
pre riešenie daného problému, sa nastavuje dynamicky v priebehu učenia. 
Separačná hyperrovina je definovaná vzťahom: 

 
𝑤𝑇Φ(𝑥) + 𝑏 = 0 (4.46) 

 
kde člen Φ(𝑥) je mnohorozmerný funkčný priestor, ktorý je nelineárne 
mapovaný zo vstupného priestoru, 𝑤 je vektor váhových koeficientov a 𝑏 je 
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posunutie. Koeficienty 𝑤 a 𝑏 sú analogické váhovým parametrom umelej 
neurónovej siete. Vzdialenosť medzi podporným vektorom, 𝑤𝑖 , 
a hyperrovinou sa nazýva rozpätie. Optimálna separačná hyperrovina toto 
rozpätie maximalizuje. Optimalizačný proces sa rieši metódou 
Lagrangeovych multiplikátorov. 

Vzťah medzi vzdialenosťami objektov v pôvodnom priestore a po 
transformácii do mnohorozmerného priestoru zostáva zachovaný. Pomocou 
transformácie, Φ, možno zadefinovať kernelovú funkciu, 𝐾, ako: 

 
𝐾�𝑥𝑖 , 𝑥𝑗� = Φ(𝑥𝑖)𝑇Φ�𝑥𝑗� (4.47) 

 
kde 𝑥𝑖  a 𝑥𝑗  sú vektory v pôvodnom priestore. Kernelová funkcia, 𝐾, je teda 
identická vzájomnej vzdialenosti vektorov 𝑥𝑖  a 𝑥𝑗  meranej vo funkčnom 
priestore definovanom transformáciou, Φ.  

Výhodou použitia kernelovej funkcie je, že ľubovoľne veľký vstupný 
priestor môže byť vypočítaný bez nutnej potreby výpočtu funkčného 
priestoru Φ(𝑥). Zmysel kernelových funkcií je teda v tom, že pre 
optimalizáciu možno použiť priamo kernelovú funkciu, pričom nie je nutné 
poznať ani počítať transformáciu do mnohorozmerného priestoru, čo je v 
literatúre uvádzané ako tzv. kernel trik. Týmto je umožnené výpočtovo 
zvládnuť nelineárnu klasifikáciu a regresiu pomocou SVM. 

Uplatnenie metódy SVM v úlohách regresnej analýzy spočíva vo 
vyhľadaní optimálneho pásma, 𝜀, k regresnej funkcii a na definovaní 
stratovej funkcie. Model nelineárnej regresie riešenej pomocou 
mechanizmov podporných vektorov znázorňuje obrázok 4.33.  

Prostredníctvom optimálneho pásma sa reguluje veľkosť chyby 
aproximácie, a preto sa toto pásmo chápe ako miera chýb regresie. 
Zmyslom zavedenia stratovej funkcie je stanovenie miery presnosti 
aproximácie, ktorou sa určuje priebeh zanedbávania malých chýb v rámci 
vymedzeného pásma. Stratová funkcia ignoruje chyby, ktoré sa nachádzajú 
v stanovenom pásme skutočných hodnôt. Body, ktoré sa nachádzajú mimo 
tohto pásma, sú penalizované prostredníctvom tzv. 𝜀-ignorujúcej stratovej 
funkcie.  

Správne určenie regresnej funkcie a nastavenie SVM závisí od nájdenia 
optimálnych parametrov, preto je proces hľadania vhodných parametrov 
veľmi dôležitý.  
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Obr. 4.33 Model SVM nelineárnej regresie. 

 
 

4.4.13.2 Porovnanie SVM s umelými neurónovými sieťami 
 

Štruktúrou sú mechanizmy podporných vektorov takmer identické 
s umelými neurónovými sieťami, majú však iný spôsob učenia sa. Oproti 
umelým neurónovým sieťam využívajúcim najmä metódu spätného šírenia 
chýb majú mechanizmy podporných vektorov tri základné výhody: 

 
 Väčšia zovšeobecňovacia (generalizačná) schopnosť 

SVM využíva princíp tzv. štrukturálnej minimalizácie namiesto empirickej 
minimalizácie chyby. Pri trénovaní umelej neurónovej siete (konkrétne 
viacvrstvového perceptrónu) je jediným cieľom minimalizovať celkovú 
chybu, čiže rozdiel vypočítaných a skutočných hodnôt.  

Pri SVM sa simultánne minimalizuje chyba aj zložitosť modelu, a hľadá sa 
tak najlepší kompromis týchto dvoch kritérií. Použitie tohto princípu vedie k 
lepšej generalizácii, čiže umožneniu presnejších predikcií pre údaje, ktoré 
neboli použité pri trénovaní SVM siete. 

 
 Spôsob určenia architektúry SVM siete a váh 

Ďalším dôležitým rozdielom je spôsob určenia architektúry modelu a jeho 
váh. Architektúra viacvrstvového perceptrónu a jeho váhy sa určujú na 
základe postupu pokus - omyl, čiže na základe iteratívneho procesu a 
metódy spätného šírenia chýb, čo je časovo náročný proces.  
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Architektúra SVM siete a jej váhy (obr. 4.34) sa riešia ako kvadratický 
optimalizačný problém, ktorý využíva Lagrangeove multiplikátory. Pri riešení 
nelineárneho problému sa vstupné premenné mapujú do viacrozmerného 
funkčného priestoru a riešený problém sa tak stane lineárne separovateľný. 
Následne sa použije kernelová funkcia. Výsledné riešenie je potom 
jednoduchšie, unikátne, optimálne a bez problému lokálnych miním. 
 

 
Obr. 4.34 Architektúra SVM siete. 

 
 
 Rýchlejšie trénovanie SVM siete 

Neurónové siete sa obvykle trénujú na všetkých dostupných dátach. 
Mechanizmy podporných vektorov začínajú na všetkých dátach, ale ku 
koncu trénovania používajú iba malé množstvo podporných vektorov. 
Ostatné vektory na polohu a ani na orientáciu separačnej hyperroviny 
nevplývajú, a teda neovplyvňujú riešenie klasifikačného, resp. regresného 
problému.  

V porovnaní s umelými neurónovými sieťami je trénovanie extrémne 
efektívne aj vďaka tomu, že učenie v SVM vyžaduje iba malé množstvo 
trénovacích dát. Tento prístup prispieva ku zvýšeniu rýchlosti učenia. SVM 
siete sú teda pre mnohé problémy robustnejšie, presnejšie a efektívnejšie 
ako umelé neurónové siete. 



 197 ŠTATISTICKÁ ANALÝZA MNOHOROZMERNÝCH DÁT 

4.5 PRÍKLADY 
 

Príklad 1 
Prvý riešený problém sa zaoberá klasifikáciou vzoriek malokarpatských 
odrodových vín pomocou mnohorozmernej analýzy dát. Cieľom je nájsť taký 
klasifikačný model, ktorý bude schopný úspešne zatriediť vzorku neznámej 
odrody vína ku jednej z vopred definovaných kategórii. Na vytvorenie tohto 
modelu pomocou rôznych klasifikačných metód sa použijú vybrané 
premenné (plochy chromatografických píkov). 
 OBJEKTY 

Charakterizovalo sa a klasifikovalo 72 vzoriek malokarpatských vín šiestich 
odrôd plynovou chromatografiou. Skúmali sa vína odrôd Frankovka modrá 
(11 vzoriek, kód FM), Chardonnay (12 vzoriek, kód CH), Műller Thurgau (16 
vzoriek, kód MT), Rizling vlašský (9 vzoriek, kód RV), Sauvignon (7 vzoriek, 
kód SV) a Veltlín zelený (17 vzoriek, kód VZ).  
 PREMENNÉ 

Na kvantitatívnu analýzu sa použili plochy 65 chromatografických píkov v 
rozsahu 3,2 až 42,0 min, ktoré sa pri chemometrickom spracovaní použili 
ako nezávislé premenné. Poradie retenčných časov píkov jednotlivých 
zlúčenín bolo rovnaké pre všetky vzorky a spôsob vyhodnotenia 
chromatografického signálu pre všetky retenčné časy bol rovnaký.  
 SPRACOVANIE MATICE DÁT 

Získaná finálna matica dát obsahovala číselné údaje v 72 riadkoch a 65 
stĺpcoch, na označenie druhu vína bola pridaná kategorická nominálna 
premenná Varieta, ktorá bola študovanou cieľovou premennou vo všetkých 
prípadoch mnohorozmernej analýzy. Primárne spracovanie dát pozostávalo 
z transformácie dát a deskriptívnej štatistiky v softvéri MS Excel. 
Mnohorozmerná analýza dát, konkrétne analýza hlavných komponentov, 
lineárna a kvadratická diskriminačná analýza, technika 𝐾-teho najbližšieho 
suseda, logistická regresia a umelé neurónové siete boli vykonané pomocou 
softvérových balíkov JMP, SPSS a SAS.  

 
Riešenie: 
 ANALÝZA HLAVNÝCH KOMPONENTOV 

Analýza hlavných komponentov umožňuje štúdium prirodzeného 
zoskupovania odrodových vín v priestore najdôležitejších hlavných 
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komponentov. Okrem plôch všetkých 65 píkov sa ako analytické signály 
použili plochy optimálne zistených 30 píkov, pričom redukcia premenných 
sa vykonala pomocou postupnej krokovej selekcie v softvéri SPSS. 
Redukovaný súbor dát bol potom použitý aj pri aplikácii ďalších 
mnohorozmerných techník.  

Celková informácia prislúchajúca danému počtu hlavných komponentov 
je vyjadrená hodnotou kumulatívneho percenta z celkového rozptylu (cum 
%). V prípade použitia všetkých 65 premenných napr. prvé dva hlavné 
komponenty predstavujú 39,97 cum. %. Vlastné hodnoty prvých trinástich 
hlavných komponentov sú väčšie ako 1 (obvykle sa používa ako kritická 
hodnota), čo indikuje ich významnosť (tab. 4.1). V prípade analýzy hlavných 
komponentov s využitím 30 premenných prvé dva hlavné komponenty 
predstavujú 40,69 cum. % z celkového rozptylu a prvých osem hlavných 
komponenty je > 1 (tab. 4.1). 

 
 

Tab. 4.1. Porovnanie vlastných hodnôt 𝜆, % rozptylu a % celkového rozptylu pre 
prvých 15 hlavných komponentov v prípade použitia všetkých 65 premenných 
a optimálnych 30 premenných v PCA analýze. 

PC 
65 premenných 30 premenných 

𝜆 % cum. % 𝜆 % cum. % 
1 18,681 28,74 28,74 8,561 28,54 28,54 
2 7,297 11,23 39,97 3,644 12,15 40,69 
3 6,100 9,38 49,35 3,243 10,81 51,50 
4 4,040 6,22 55,56 2,346 7,82 59,32 
5 3,245 4,99 60,56 1,833 6,11 65,43 
6 2,785 4,28 64,84 1,642 5,47 70,90 
7 2,533 3,90 68,74 1,165 3,88 74,78 
8 2,087 3,21 71,95 1,026 3,42 78,20 
9 1,621 2,49 74,44 0,997 3,32 81,53 

10 1,458 2,24 76,69 0,880 2,93 84,46 
11 1,216 1,87 78,56 0,767 2,56 87,02 
12 1,180 1,82 80,37 0,636 2,12 89,13 
13 1,074 1,65 82,03 0,538 1,79 90,93 
14 0,999 1,54 83,56 0,467 1,56 92,49 
15 0,984 1,51 85,08 0,327 1,09 93,57 
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Obrázok 4.35 znázorňuje dvojitý graf, v ktorom sú súčasne znázornené 
plochy chromatografických píkov (premenné) spolu s druhmi vín (objekty) v 
rovine 𝑃𝐶1 - 𝑃𝐶2. Z obrázku vidieť, že vzorky vína Frankovka modrá a vína 
Sauvignon sú charakterizované vysokými hodnotami premenných 𝑣39 
(plocha píku 39), 𝑣16, 𝑣57, 𝑣5, 𝑣26, 𝑣10, 𝑣41, 𝑣47 a 𝑣42 s vysokými 
kladnými hodnotami 𝑃𝐶1. Vysoké záporné hodnoty 𝑃𝐶1 premenných 𝑣44, 
𝑣62, 𝑣9 a 𝑣18 sú typické pre ostatné druhy vína. Vína Rizling vlašský a 
Műller Thurgau a premenné 𝑣40, 𝑣65, 𝑣14, 𝑣49 a 𝑣2 majú kladné hodnoty 
𝑃𝐶2, zatiaľ čo vína Chardonnay a Veltlín zelený a premenné 𝑣27, 𝑣30, 𝑣1, 
𝑣41, 𝑣58, 𝑣51 a 𝑣59 majú záporné hodnoty 𝑃𝐶2. Na vizualizáciu sa použilo 
30 optimálne vybraných premenných. 

 

 
Obr. 4.35 Dvojitý graf znázorňujúci súčasne druhy vína a 

premenné v rovine 𝑃𝐶2 vs. 𝑃𝐶1. 
 
 

Rozptylový PCA graf (obr. 4.36) znázorňuje prirodzené zoskupovanie 
druhov vín v priestore 𝑃𝐶1 - 𝑃𝐶2. Vína Frankovka modrá a Sauvignon sú 
vzájomne separované od ostatných druhov a sú charakterizované vysokými 
hodnotami 𝑃𝐶1. Vzorky Chardonnay majú vysoké hodnoty 𝑃𝐶2 v porovnaní 
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s ostatnými druhmi vína. Vzorka Chardonnay č.14 lokalizovaná pri vysokej 
hodnote 𝑃𝐶1 je považovaná za odľahlú. Ďalej sa zistilo, že v porovnaní s 
ostatnými druhmi vína Chardonnay má charakteristické vysoké hodnoty 𝑃𝐶3 
komponenta, zatiaľ čo víno Műller Thurgau je charakteristické nižšími 
hodnotami 𝑃𝐶3. Dva druhy vína sa líšia v hodnotách 𝑃𝐶4, keďže Sauvignon 
má výrazne nižšie hodnoty 𝑃𝐶4 ako Frankovka modrá. 
 

 
Obr. 4.36 PCA graf 72 malokarpatských odrodových vín 𝑃𝐶2 vs. 
𝑃𝐶1. Na analýzu bolo použitých 30 optimálnych premenných. 

 
 
 DISKRIMINAČNÁ ANALÝZA 

Hlavnou úlohou diskriminačných techník, z ktorých najbežnejšie sú lineárna 
a kvadratická diskriminačná analýza, je dosiahnutie maximálneho rozdelenia 
jednotlivých kategórií. Najprv sa pomocou lineárnej kombinácie pôvodných 
premenných vytvorí diskriminačný model. Potom sa na základe 
vypočítaného modelu potvrdí zaradenie objektu (v tomto prípade vzorka 
vína) do pôvodnej kategórie alebo sa preradí do inej kategórie. Úspešnosť 
klasifikácie diskriminačnej analýzy je vyhodnotená na základe porovnania 
počtu správne zatriedených a počtu všetkých klasifikovaných objektov 
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a vyjadrí sa v percentách. Najdôležitejším výsledkom diskriminačnej analýzy 
je jej predikčná schopnosť, ktorá sa zisťuje pomocou objektov so známou 
kategóriou, ktoré neboli zahrnuté do trénovacieho súboru použitého na 
výpočet diskriminačného modelu, ale tvoria validačný súbor. Úspešnosť 
kategorizácie neznámych objektov je zvyčajne nižšia ako klasifikačná 
úspešnosť v prípade modelu, ale odhad predikcie je reálnejší. 

Obrázok 4.37 znázorňuje veľmi dobrú separáciu šiestich študovaných 
druhov vín v rovine prvých dvoch diskriminačných funkcií 𝐷𝐹1 a 𝐷𝐹2. 
Napríklad diskriminačná funkcia 𝐷𝐹1 delí vzorky vína Frankovka modrá 
(kladné 𝐷𝐹1) a Chardonnay (kladné 𝐷𝐹1) od ostatných vzoriek (záporné 
hodnoty 𝐷𝐹1). Využitie ďalších diskriminačných funkcií 𝐷𝐹3 a 𝐷𝐹4 ešte 
zdokonaľuje diskrimináciu a potvrdzuje vynikajúcu separáciu vín v 
štvorrozmernom priestore. Použitie piatej diskriminačnej funkcie nebolo 
potrebné, pretože je nevýznamná (0,2 % celkovej informácie). Dôležité LDA 
charakteristiky 72 vzoriek vín s využitím vybraných 30 optimálnych 
premenných sú sumarizované v tabuľke 4.2.  
 

 
Obr. 4.37 Diskriminačná analýza 72 vzoriek šiestich druhov 

malokarpatských odrodových vín v rovine 𝐷𝐹2 vs. 𝐷𝐹1 s 
použitím všetkých 65 premenných. 
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Klasifikačná úspešnosť lineárneho diskriminačného modelu pri použití 
troch uvedených softvérov bola 100 %. Na validáciu sa použila technika 
„leave-three-out“ (tri vzorky neboli zahrnuté do trénovacieho súboru, ale 
použili sa na validáciu modelu), takže pri výpočte diskriminačného modelu 
sa použilo 69 vzoriek namiesto pôvodných 72. V prípade „leave-three-out“ 
validácie v softvéri SAS boli 3 vzorky chybne klasifikované, a to dvakrát 
Műller Thurgau ako Rizling vlašský a jeden krát Rizling vlašský ako Veltlín 
zelený (69 správne zatriedených vzoriek, 95,8 % úspešnosť klasifikácie). 
Výsledky lineárnej diskriminačnej analýzy pre trénovací i validačný súbor 
pre najlepších 30 premenných sú zhrnuté v tabuľke 4.3. 

 
 
Tab. 4.2 LDA charakteristiky 72 malokarpatských vín šiestich rôznych variet s 
využitím 30 najlepších premenných.  

DF 𝜆 % cum. % Wilksova 𝜆 df p 
1 249,4 63,6 63,6 0,000 150 0,000 
2 99,1 25,3 88,8 0,000 116 0,000 
3 30,7 7,8 96,6 0,001 84 0,000 
4 10,4 2,7 99,3 0,023 54 0,000 
5 2,7 0,7 100,0 0,267 26 0,000 

Poznámka: DF - diskriminačná funkcia, 𝜆 - vlastná hodnota, df - počet stupňov 
voľnosti, p - pravdepodobnosť zamietnutia hypotézy o nevýznamnosti 
diskriminačnej funkcie (zaokrúhlená na 3 desatinné miesta). 
 

 
 APLIKÁCIA ĎAŠÍCH KLASIFIKAČNÝCH TECHNÍK 

Ďalšími technikami, ktoré sa použili pri chemometrickej klasifikácii 
malokarpatských odrodových vín, sú kvadratická diskriminačná analýza, 
logistická regresia, technika 𝐾-teho najbližšieho suseda a umelé neurónové 
siete. Ako cieľová kategorická premenná sa opäť použila premenná Varieta. 

Logistická regresia sa považuje za variant diskriminačnej analýzy. V 
multinomiálnom variante logistickej regresie sa použilo šesť kategórií, 
pričom Műller Thurgau sa použila ako referenčná. 

Technika 𝐾-teho najbližšieho suseda predstavuje robustnú formu 
diskriminačnej analýzy, pretože je nezávislá od štatistického rozdelenia 
chýb. V prípade použitia troch, piatich alebo siedmich najbližších susedov sa 
dosiahli podobné výsledky klasifikačnej úspešnosti zatriedenia vzoriek vín. 
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Umelé neurónové siete slúžia ako modelovací nástroj schopný ukladať 
informácie získané v procese učenia sa a použiť ich potom na samotné 
výpočty. Klasifikačné výsledky boli získané využitím trojvrstvového 
perceptrónu s 30 vstupnými neurónmi, 3 skrytými neurónmi a výstupným 
neurónom so šiestimi kategóriami.  

Klasifikačné modely vypočítané spomínanými technikami a využívajúce 
rozličný softvér sú zhrnuté v tabuľke 4.3. Všetky vzorky vín boli zatriedené 
správne podľa variety pri všetkých klasifikačných modeloch (100 %-ná 
úspešnosť). Pri detailnejšom pozorovaní chybných klasifikácií v prípade 
validácie „leave-three out“ sa zistili nesprávne zatriedenia vzoriek medzi 
triedami Műller Thurgau, Rizling vlašský, Veltlín zelený a čiastočne 
aj Chardonnay, podobne ako sa uviedlo pri lineárnej diskriminačnej analýze. 
 
 
Tab. 4.3 Úspešnosť predikcie zatriedenia 6 druhov 72 odrodových vín podľa odrody 
s použitím optimálne vybraných 30 chromatografických píkov a validačnej techniky 
„leave-three-out“ s postupným vynechaním 3 vzoriek z trénovacieho súboru a ich 
použitím na vyhodnotenie predikcie.  

Metóda 
Správne  

zatriedené vzorky 
Neprávne 

zatriedené vzorky 
Úspešnosť 
klasifikácie 

Softvér 

LDA 69/72 3/72 
 

95,8 % SAS 
QDA 65/72 7/72 90,3 % SAS 
KNN 67/72 5/72 93,1 % SAS 
LR 69/72 3/72 95,8 % SPSS 

ANN 68/72 4/72 94,4 % JMP 

Poznámka: Úspešnosť zatriedenia pri reklasifikácii vzoriek trénovacieho súboru bola 
100 %. Výsledky v prípade KNN sú uvádzané pre počet najbližších susedov 𝐾 = 5. 
 
 
Príklad 2 
Popis riešeného mnohorozmerného problému: 
V druhom riešenom príklade ide o klasifikáciu vzoriek gréckych olivových 
olejov podľa ich druhu, senzorického hodnotenia a geografického pôvodu 
s využitím mnohorozmernej analýzy dát. 
 OBJEKTY 

Kompletná spektrálna charakterizácia v UV-Vis oblasti sa vykonala pre 193 
vzoriek gréckych olivových olejov piatich rôznych druhov (31 vzoriek 
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olivového oleja M, 37 vzoriek K, 13 vzoriek E, 94 vzoriek N a 18 vzoriek T) 
v kombinácii so senzorickým hodnotením (v desaťbodovej stupnici). 
 PREMENNÉ 

Premennými boli spektrálne dáta, t.j. absorbancie pri 2001 vlnových dĺžkach 
v rozsahu 200 - 700 nm, spolu s tradičnými analytickými charakteristikami 
(acidita a indikátory oxidácie ako peroxidové číslo PV a UV absorbancie 
K232 a K270). 
 SPRACOVANIE MATICE DÁT 

Podľa senzorického hodnotenia sa vzorky olivových olejov rozdelili do troch 
kategórií - oleje s najlepšou kvalitou (6,5 - 9 bodov), oleje strednej kvality 
(3,5 - 6,4 bodov) a oleje s nižšou kvalitou (1 - 3,4 body). Týmto spôsobom 
vytvorená kategorická premenná sa použila na chemometrickú klasifikáciu 
analyzovaných vzoriek podľa kvality olivového oleja (kategorická premenná 
Senzorika). Ďalšia klasifikácia sa uskutočnila podľa príslušnosti vzorky k 
jednému z piatich skúmaných druhov olivového oleja (kategorická 
premenná Varieta). Pri klasifikácii olejov podľa geografickej lokality sa 
vzorky zadelili do jedného z troch území Grécka - Peloponéz, Stredné 
Grécko a Kréta. Takto vznikla ďalšia nová kategorická premenná Lokalita, 
pomocou ktorej sa skúmal geografický pôvod vzoriek vybraných gréckych 
olivových olejov. 
 
Riešenie: 
 OPTIMÁLNY VÝBER POČTU VSTUPNÝCH PREMENNÝCH 

Reprezentatívne elektrónové spektrá piatich druhov olivových olejov boli 
zrekonštruované pomocou hodnôt mediánu pre každý druh olivového oleja. 
Vypočítané mediány sú schopné najlepšie charakterizovať daný typ 
olivového oleja, odhaliť vzájomné rozdielnosti medzi jednotlivými druhmi 
a môžu byť použité na vymedzenie vhodnej spektrálnej oblasti, v ktorej sa 
uskutoční samotná diskriminácia vzoriek olivových olejov. Zistilo sa, že 
významné rozdiely medzi jednotlivými typmi olejov boli limitované iba 
v rozsahu 200 - 261 nm, pri dlhších vlnových dĺžkach sa nepozorovali žiadne 
významne rozdiely, a teda nemali zmysel pre ďalší chemometrický prístup. 
Oblasť 200 - 261 nm sa ukázala ako významná pre chemometrické 
spracovanie vo všetkých troch prípadoch, kedy cieľovou študovanou 
premennou boli druh oleja (Varieta), senzorická kvalita (Senzorika) i miesto 
pôvodu vzorky (Lokalita). 
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 ANALÝZA HLAVNÝCH KOMPONENTOV  
PCA zobrazuje prirodzené zoskupovanie skúmaných objektov (vzoriek 
olivových olejov) v 2D alebo 3D priestore najvýznamnejších hlavných 
komponentov, ktoré sú získané ako nekorelovaná lineárna kombinácia 
pôvodných premenných (absorbancie pri vybraných vlnových dĺžkach), 
ktorá je optimalizovaná z hľadiska zachovania maximálneho rozptylu dát.  

Z obrázku 4.38 je zrejmé, že prirodzené zoskupovanie je ovplyvnené 
druhom olivového oleja len čiastočne. V prípade použitia senzorickej kvality 
alebo geografického pôvodu na potenciálne rozlíšenie vzoriek olejov bolo 
prirodzené zoskupovanie ešte menej pozorovateľné. Diskriminácia vzoriek 
takýmto spôsobom však nie je úlohou PCA, ale je cieľom klasifikačných 
techník ako sú diskriminačná analýza či umelé neurónové siete. 

 

 
Obr. 4.38 Analýza hlavných komponentov znázorňujúca 

prirodzené zoskupovanie piatich typov olivových olejov v 3D 
priestore hlavných komponentov 𝑃𝐶3 - 𝑃𝐶1 - 𝑃𝐶4. 

 
 

 LINEÁRNA DISKRIMINAČNÁ ANALÝZA  
Diskriminačné techniky často vyžadujú redukciu pôvodného počtu 
premenných na optimálny počet tak, aby sa vylúčili tie premenné, ktoré 
neobsahujú užitočnú informáciu. V tomto prípade išlo o vylúčenie tých 
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vlnových dĺžok, ktorých využiteľná informácia bola príliš malá. Redukcia sa 
realizovala pomocou postupnej krokovej selekcie, ktorá sa považuje za 
najefektívnejšiu. Týmto spôsobom sa vybralo 60 optimálnych vlnových dĺžok 
pre kategorizáciu vzoriek olivových olejov podľa variety, 37 vlnových dĺžok 
pre kategorizáciu podľa senzorickej kvality a 60 vlnových dĺžok pre 
kategorizáciu podľa geografického pôvodu. V prípade klasifikácie podľa 
variety a podľa geografického pôvodu išlo o selekciu odlišných súborov 60 
vlnových dĺžok. Takto vybrané tri súbory vlnových dĺžok sa použili aj v 
prípade aplikácie iných diskriminačných techník. 
 

 
Obr. 4.39 Lineárna diskriminačná analýza vzoriek olivových 

olejov kategorizovaných do piatich skupín podľa druhu oleja 
(Varieta) v priestore 𝐷𝐹2 - 𝐷𝐹1 - 𝐷𝐹3. 

 
 
Grafy reprezentujúce diskrimináciu olejov podľa variety, senzorickej 

kvality a geografického pôvodu sú znázornené na obrázkoch 4.39, 4.40 
a 4.41. Je zrejmé, že lineárna diskriminačná analýza umožňuje veľmi dobrú 
separáciu vzoriek olivových olejov podľa všetkých zvolených kritérií. 
Úspešnosti klasifikácie vzoriek 187 olivových olejov kategorizovaných podľa 
variety na základe 60 vybratých najlepších vlnových dĺžok (kritérium: 
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Varieta) a 91 vzoriek olivových olejov druhu N klasifikovaných podľa 
senzorickej kvality na základe 37 vybratých najlepších vlnových dĺžok 
(kritérium: Senzorika) vypočítané pomocou lineárnej diskriminačnej analýzy 
sú zhrnuté v tabuľke 4.4.  

 

 
Obr. 4.40 Lineárna diskriminačná analýza vzoriek olivových 
olejov kategorizovaných do troch skupín podľa senzorickej 

kvality v priestore 𝐷𝐹2 - 𝐷𝐹1. 
 
 
Klasifikácia lineárnou diskriminačnou analýzou zohľadňujúca geografický 

pôvod vzoriek olivových olejov (kritérium: Lokalita) bola veľmi úspešná 
a ďalšie chemometrické techniky už neboli aplikované (obr. 4.41). V prípade 
trénovacieho súboru z celkového počtu 62 vzoriek olejov typu N bola zle 
zatriedená jediná vzorka, čo značí 98,4 % úspešnosť. Pri aplikácii „leave-one-
out“ techniky boli 4 vzorky chybne zatriedené, čo značí 93,5 % klasifikačnú 
úspešnosť. Vo všetkých chybných prípadoch išlo o zlé zatriedenie vzoriek 
pochádzajúcich z Peloponézu do vzoriek z centrálneho Grécka alebo 
naopak. Vzorky z Kréty boli vo všetkých prípadoch klasifikované správne, 
takže možno usudzovať, že sú odlišnejšie.  
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Obr. 4.41 Lineárna diskriminačná analýza vzoriek olivových 

olejov kategorizovaných podľa troch lokalít Grécka 
(znázornené na bočnej mape) v priestore 𝐷𝐹2 - 𝐷𝐹1. 

 
 
 APLIKÁCIA ĎAŠÍCH KLASIFIKAČNÝCH TECHNÍK 

Kvadratická diskriminačná analýza spolu s technikou 𝐾-teho najbližšieho 
suseda a umelými neurónovými sieťami sa tiež úspešne použili na 
klasifikáciu vzoriek olivových olejov. Všetky umožnili veľmi dobrú separáciu 
a klasifikáciu podľa zvolených kritérií, i keď nevýhodou v prípade KNN a ANN 
techník bola absencia grafického výstupu. 

Klasifikačná úspešnosť sa vyjadrila pomerom počtu úspešne 
klasifikovaných objektov a počtu všetkých objektov. V percentách vyjadrená 
vypočítaná úspešnosť pre dve klasifikačné kritériá Varieta a Senzorika je 
zhrnutá v tabuľke 4.4. V prípade kategorizácie podľa variety oleja, technika 
KNN poskytla 98,7 % úspešnosť a javila sa ako najvhodnejšia pre tento 
študovaný prípad. Pri klasifikácii podľa senzorickej kvality sa najlepšie 
výsledky dosiahli pomocou lineárnej diskriminačnej analýzy (89,0 %). Tieto 
výsledky sa získali pomocou „leave-one-out“ techniky. V prípade 
kategorizácie vzoriek trénovacieho súboru klasifikačná úspešnosť bola blízka 
100 % pre väčšinu použitých techník. 
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Tab. 4.4 Klasifikácia 187 vzoriek olivových olejov podľa variety a 91 vzoriek 
olivových olejov druhu N podľa senzorickej kvality vypočítaná rôznymi technikami.  

Metóda Úspešnosť 
Kritérium: Varieta Kritérium: Senzorika 

 Trénov. súbor Leave-1-out  Trénov. súbor Leave-1-out 

LDA 
počet 186 177 87 81 

% 99,5 94,7 95,6 89,0 

QDA 
počet 187 131 91 60 

% 100,0 70,1 100,0 65,9 

KNN 
počet 186 185 85 80 

% 99,5 98,7 93,4 87,9 

 
 

Klasifikácia pomocou umelých neurónových sietí bola vyhodnotená 
pomocou testovacieho súboru obsahujúceho 30 % vzoriek olivových olejov 
nezahrnutých do trénovacieho súboru. Výsledky sú sumarizované v tabuľke 
4.5, ktorá je rozdelená do dvoch častí. V ľavej časti tabuľky je zobrazený 
výber jednotlivých vzoriek typov do trénovacieho a testovacieho súboru, 
výber neurónových sietí s najlepšími klasifikačnými výsledkami a ich 
úspešnosti sú uvedené v pravej časti.  
 
 
Tab. 4.5 Klasifikačná úspešnosť pre rôzne typy umelých neurónových sietí pre 
kritérium Varieta a Senzorika.  

Klasifikačné kritérium: Varieta 
  
  
  

Trénovací  
súbor (70%) 

Testovací  
súbor (30%) 

Sieť 
Správne/ 
všetky 

Úspešnosť, 
% 

20 M 9 M 13x16x5 50/56 89,3 
24 K 10 K 20x22x5 52/56 92,9 
9 E 4 E 22x19x5 51/56 91,1 
65 N 28 N 64x27x5 54/56 96,4 
13 T 5 T 64x27x5 54/56 96,4 

     Klasifikačné kritérium: Senzorika 
  
  
  

Trénovací 
súbor (70%) 

Testovací 
súbor (30%) 

Sieť 
Správne/ 
všetky 

Úspešnosť, 
% 

19 najlepšie 8 najlepšie 41x11x3 21/27 77,8 
41 priemerné 17 priemerné 41x11x3 21/27 77,8 
4 najhoršie 2 najhoršie 41x11x3 22/27 81,5 
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Príklad 3 
Popis riešeného mnohorozmerného problému: 
V treťom riešenom probléme ide o modelovanie sorpcie pri rôznych 
podmienkach v dvojzložkových zmesiach obsahujúcich ióny kovov Co2+, Cd2+ 
a Zn2+ s rôznou koncentráciou. Pri spracovaní sorpčných dát sa miesto 
klasického prístupu využívajúceho izotermy aplikujú umelé neurónové siete, 
ktoré sú ďalšou vhodnou metódou pre odhad komplexných funkcií 
umožňujúcich modelovanie rovnováh
 OBJEKTY 

.  

Model ANN sa v tomto probléme používa na predikciu sorpcie iónov kovov 
Co2+, Cd2+ a Zn2+ do machu R. squarrosus (biosorbent) v rôznych zmesiach. 
Hlavným cieľom je využiť umelé neurónové siete na modelovanie 
sorpčného procesu v dvojzložkovej zmesi kovových iónov. Dôležité je 
zhodnotiť priebeh adsorpcie, pri ktorej sú súčasne prítomné dva druhy 
kovových iónov v odpadových vodách. Na túto úlohu je potrebné dôsledne 
skúmať kompetitívnu sorpciu iónov kovov (Co2+, Cd2+ a Zn2+) na biosorbent
 PREMENNÉ 

. 

Základný súbor nezávislých premenných (stĺpce) obsahoval: typ kovu (M), 
jeho maximálnu sorpčnú kapacitu (Qmax) a jeho fyzikálno-chemické 
parametre: iónový index (IonInd), kovalentný index (KInd), ionizačnú 
energiu (IonEng), iónový polomer (IonR), elektronegativitu (ElNeg). Ďalšia 
skupina binárnych premenných indikovala prítomnosť jednotlivých kovov v 
analyzovaných roztokoch (MZn, MCd, MCo). Posledná skupina 
kvantifikovala počiatočnú koncentráciu jednotlivých kovov v systéme (ZnC0, 
CdC0, CoC0) a predikovaného kovu (C0), celkovú koncentráciu všetkých 
uvedených kovov v roztoku (sumC0), pomer koncentrácie kovu v zmesi 
(wM). Všetky koncentračné premenné boli transformované na logaritmické 
formy za účelom lepšieho opísania procesu sorpcie
 SPRACOVANIE MATICE DÁT 

. 

Základná matica vstupných dát obsahovala 118 riadkov (daný kov 
v konkrétnej zmesi) a 22 stĺpcov (

 

vstupné premenné pre neurónovú sieť) a 
použila sa pri modelovaní dvojzložkových systémov. 

Riešenie: 
Práca bola zameraná na modelovanie konkurenčného sorpčného správania 
sa binárnych kovových systémov (Zn-Cd, Cd-Co, Co-Zn). Základná matica dát 
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obsahovala údaje sorpcie študovaných kovov v jednozložkových systémoch 
ako aj ich kombinácie v dvojzložkových zmesiach. Najlepší model ANN mal 
štrnásť vstupných neurónov, päť neurónov v skrytej vrstve a jeden výstupný 
neurón (obr. 4.42). Najdôležitejšie premenné zoradené podľa citlivostnej 
analýzy boli: indikátor prítomnosti kovu MCo, MCd, MZn (každá s dvoma 
úrovňami 1 - kov je prítomný a 0 - kov nie je prítomný), ďalej počiatočné 
koncentrácie kovov C0Co, C0Cd, C0Zn v logaritmickej forme ako aj celková 
koncentrácia všetkých kovov v systéme sumC0 v logaritmickej forme, typ 
predikovaného kovu M s troma hladinami Zn, Co, Cd a iónový index IonInd
 

.  

 
Obr. 4.42 Schéma trojvrstvového perceptrónu určeného na 

predikciu Qeq v dvojzložkových systémoch. 
 

 
Vstupné údaje pri trénovaní umelej neurónovej siete boli rozdelené 

nasledovne: 40% dát sa použilo v tréningovom procese, 20% sa použilo na 
internú validáciu a 40% dát slúžilo ako testovací súbor. Regresná analýza 
(obr. 4.43) potvrdila správnosť výpočtu konečného modelu ANN, kde 
koeficienty determinácie pre trénovací, testovací a validačný súbor boli 
0,997; 0,985 a 0,994. Hodnoty smerníc a úsekov regresií pre jednotlivé 
súbory podrobnejšie uvádza tabuľka 4.6. 
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Obr. 4.43 Regresná analýza hodnôt Qeq vypočítaných z ANN 

modelu, v porovnaní s experimentálnymi dátami individuálne 
pre každý binárny systém

 
. 

 
ANN modely sa ukázali ako výhodné pre svoju schopnosť úspešnej 

predikcie, ktorá môže byť problematická v prípade klasického prístupu 
využívajúceho izotermy. Na rozdiel od klasického prístupu jedným ANN 
modelom možno úspešne popísať správanie niekoľkých kovov, zatiaľ čo 
izoterma vždy popisuje sorpciu iba jedného kovu. Kvalita predikcie bola 
preukázaná pomocou koeficientu determinácie medzi vypočítanými a 
experimentálnymi údajmi v dvojzložkových systémoch ťažkých kovov
 

.  

 
Tab. 4.6 Validácia umelej neurónovej siete vyjadrená pomocou regresnej analýzy, 
kde 𝑛3T predstavuje počet objektov v podskupine, 𝑟2 je koeficient determinácie, 𝑏1 je 
smernica a 𝑏0 je úsek

Súbor 

. 

𝑛 𝑟2 𝑏1 𝑏0 
trénovací 49 0,987 1,030 -2,532 
testovací 24 0,987 1,018 -2,889 
validačný 45 0,987 1,007 -0,881 
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