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Úvod 
 

Skriptum, které jste právě otevřeli (nebo jste se náhodou dostali na tuto 
stranu až po nějaké době) je určeno vysokoškolským studentům biologických 
oborů. Jeho cílem není pouze vysvětlit, který vzorec použít na daný problém. Byl 
bych velice rád, kdyby se mi podařilo studenta alespoň částečně do vtáhnout do 
problému a vzbudit v něm o tento předmět zájem. Právě proto také, kromě 
klasických testů a metod, nastíním některé novější a náročnější způsoby analýzy 
dat. Statistika totiž už není pro biologa zbytečný přepych, ale nutnost, bez které 
nelze objektivně hodnotit data. 

Zvláštní koncepce celého skripta je dána tím, že je určeno zejména pro 
studenty distančního studia. Objevují se zde proto specifika, jako např. průvodce, 
korespondenční úkoly apod., která se mohou některých „sofistikovanějších typů“ 
dotknout. Bude se jim to možná zdát jako zbytečné zdržování nebo „vedení 
čtenáře za ručičku“. Předem se omlouvám. Počítám totiž, že si texty budou 
pročítat i naprostí začátečníci (hlavně pro ně je skriptum určeno), kteří mohou 
krátké odbočení po sérii vzorců považovat za něco jako sklenici studeného piva v 
parném letním odpoledni. 

Na první část tohoto skripta volně navazuje skriptum Cvičení 
z biostatistiky, které by vás mělo naučit prakticky pracovat s daty v běžně 
dostupném tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Pro ty, kterým MS Excel 
nestačí jsem se pokusil obohatit tento studijní text také příklady ve statistickém 
programu R. 
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Orientace v textu 
V úvodu jsem se zmínil o tom, že je tento studijní text určen pro distanční 

studium. Najdete v něm proto určité zvláštnosti, které by měli čtenáře vést 
v samostudiu: 
 
Cíle kapitoly –  jsou uvedeny na začátku každé kapitoly a jejich smyslem je 

ujasnit čtenáři, co by měl po nastudování kapitoly znát. 
 
Klíčová slova – stejně jako ve vědeckých článcích obsahují základní pojmy, které 

charakterizují lekci. 
 
Průvodce – může obsahovat rady, jak danou kapitolu studovat, vlastní zkušenosti 

apod. Je oddělen od textu rámečkem a šedým stínováním textu. 
 
Příklady řešení problémů – jejich cílem je konkretizovat a demonstrovat 

uvedené postupy. Jsou odděleny rámečkem a menším písmem. 
 
Kontrolní úkoly – ověřují, zda jste text prostudovali dostatečně důkladně. Jedná 

se o příklady z cvičebnice (soubory v Microsoft Excelu), které je nutno 
vyřešit. Všechny cvičebnice jsou zároveň korespondenčními úkoly 
k jednotlivým kapitolám. 

 
Otázky k zamyšlení – odpověď na tyto otázky přímo v textu nenajdete. Musíte je 

zkusit odvodit z dosavadních znalostí. 
 
Shrnutí – podává stručně obsah kapitoly. Pozor! Nestačí pouze znalost souhrnu 

k tomu, abyste porozuměli dané kapitole. 
 
Pojmy k zapamatování – nejdůležitější návody a postupy týkající se 

problematiky dané kapitoly. Tuto část jsem navíc doplnil anglickými výrazy 
pro jednotlivé pojmy. Předpokládám totiž, že při práci s odbornými články 
(v současnosti je většina odborných časopisů v angličtině) by se vám mohl 
takový drobný slovníček hodit. 

 
Výsledky – řešení kontrolních otázek. 
 
 
Korespondenční úkol – tento typ úkolů zašlete podle instrukcí elektronickou 

poštou svému tutorovi. 
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BIOSTATISTIKA A JEJÍ VÝZNAM 
 
Cíle kapitoly: 
Po prostudování kapitoly zvládnete toto: 
- pochopíte, co je to statistika a biostatistika; 
- stručně se seznámíte s nejvýznamnějšími osobnostmi statistiky; 
- porozumíte významu statistiky v biologii; 
- budete umět charakterizovat obecné metody a etapy vědeckého výzkumu. 
 
Klíčová slova: Statistika, biostatistika, historie statistiky, věda, metodika vědy. 
 
Průvodce 
„Počet dopravních nehod na přechodech se podle statistik zdvojnásobuje.“ 
„Statistiky hovoří jasně: Kouření způsobuje rakovinu.“ 
„Český statistický úřad zpracoval data na jejichž základě …“ 
„Statistické průzkumy ukázaly, že volby by v tomto období vyhrála …“ 
Jak často se setkáváme se slovem statistika a přitom jen málokdo si uvědomuje, 
co vše je za ním skryto. Většina studentů se statistiky bojí, protože v ní vidí 
složité vzorce a výpočty, které nebudou nikdy potřebovat. „Konzultace ze 
statistiky“ týden před odevzdáním diplomové práce je pak už zcela zbytečná. Ještě 
horší je to pak v praxi nebo během doktorandského studia, když se student marně 
snaží statistiku obejít. Jaký zvolit přístup, aby se vám to nestalo? Zejména je 
nutná aktivita. Nesmíte se bát. Aktivně se snažte pochopit problém, zkoušejte si 
vymýšlet a počítat další příklady. Musíte chápat, že je to součást moderní 
biologie, ne trest za to, že jste na střední škole neměli rádi matematiku. Statistiku 
prostě potřebujete, aniž to možná ještě tušíte. K čemu je tak dobrá? Pokusím se 
vám to vysvětlit. 

Co to je biostatistika? 
Odpověď na tuto otázku je třeba trochu rozvést. Nejprve se zaměříme na 

původ pojmu „statistika“. Podle většiny pramenů je jeho otcem německý profesor 
Gottfrieda Achenwalla, který slovo v německém tvaru „statistik“ použil v roce 
1749. Termín pochází z latinského slova „status“ neboli stav, popř. stát, státník 
(ital. statista), což má pravděpodobně souvislost se získáváním údajů o stavu 
obyvatelstva (tzv. demografická data), odvodů daní, rekrutování vojáků apod. 
Statistika je v současné době chápána jako: 
• analýza a interpretace dat s přihlédnutím k objektivnímu vyhodnocení 

pravdivosti závěrů vyvozených z dat (Zar 1999); 
• vědní disciplína formulující obecné principy praktické statistické činnosti 

operující vlastním matematickým aparátem, sloužícím k analýze především 
kvantitativních vlastností nejrůznějších jevů hromadné povahy (Minařík 
1995a); 

• statistika je věda, která nám dává návod, jak pracovat s daty obsahujícími 
náhodnou složku a jak odlišit zákonitosti od náhodné variability (Lepš 1996); 

• soubor údajů popisujících stav, průběh, vývoj nějakého děje nebo dějů 
(Minařík 1995a); 
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• praktická činnost směřující k evidenci, sběru, zpracování a analýze těchto 
údajů (Minařík 1995a); 

• státní, veřejná nebo privátní instituce, zajišťující tuto činnost v určitém 
ekonomickém prostoru (Minařík 1995a); 

• výsledky manipulace s pozorováním produkující menší množství 
(zjednodušení) výsledků (Dytham 1999). 

 
Pro ty, které přesné definice zmátly, se je pokusím stručně zopakovat. Pojem 
statistika má čtyři základní významy: 
• způsob, jak zkoumat určité jevy (tzv. hromadné náhodné jevy – viz. výše); 
• zpracované zjednodušené výsledky tohoto zkoumání; 
• věda, která se tímto zkoumáním zabývá; 
• instituce, která zajišťuje výzkum. 
 
Zabývejme se nyní statistikou jako vědeckou disciplínou. Jako takovou ji podle 
užité metody můžeme rozdělit na dvě základní subdisciplíny: 
• popisná statistika (deskriptívní) – zabývá se elementárním popisem stavu, 

vývoje a závislosti jevů 
• matematická statistika (induktivní) – syntetizuje poznatky popisné statistiky 

a matematické teorie pravděpodobnosti (díky matematickému aparátu 
vyhodnocuje charakteristiky z dat získaných popisnou statistikou) 

 
Představte si, že se účastníme výzkumu zdravotního stavu dřevin v CHKO Beskydy. 
Vybereme několik studijních ploch v různých nadmořských výškách a pak se můžeme pokusit 
zodpovědět následující otázky. 
Popisná statistika: 
• Kolik dřevin na určitém území je napadeno houbovýmy chorobami? 
• U kolika dřevin na určitém území jsou pozorovány příznaky stresu? 
• Jaký je průměrný počet nemocných stromů na hektar sledovaného území? 
Matematická statistika: 
• Kolik je na základě dat z vybraných území napadeno celkem dřevin na území CHKO? 
• Jsou více vystaveny stresu a nemocem stromy blíže komunikací a sídel? 
• Má nadmořská výška vliv na pravděpodobnost onemocnění dřeviny houbovou chorobou? 

 
Úkol k zamyšlení 
• Zkuste vymyslet další příklady. V případě, že neuspějete, zkuste se k úkolu 

vrátit po kapitolách o popisné statistice a teorii pravděpodobnosti. 
 

Kromě tohoto rozdělení statistiky na popisnou a matematickou můžeme 
zjistit, že jsou metody a postupy matematické statistiky používány v různých 
vědních disciplínách (sociologie, psychologie, fyzika, chemie, geografie, biologie) 
různě. Díky tomu vznikají různé specializované statistické obory, které souhrnně 
řadíme do aplikované statistiky. Biostatistika tedy není samostatná vědní 
disciplína, ale aplikace matematické statistiky na biologická data. 
Přitom ne všechny matematické metody používané v biologii můžeme nazvat biostatistikou. 
Někteří autoři uvádí biostatistiku jako součást kvantitativní biologie, do které je dále zahrnuto 
biologické modelování a numerická biologie. Aplikace statistiky na lidskou populaci (porodnost, 
úmrtnost, pohlavní index, migrace atd.) se nazývá demografie. 
 
Kontrolní úkoly 
• Vlastními slovy popište, co všechno můžeme chápat jako statistiku? 
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• Určete rozdíl mezi induktivní a deskriptivní statistikou. 

Stručná historie statistiky 
Prokazatelný počátek popisné statistiky můžeme datovat do období 

starověké Číny, kdy v roce 2238 př. n. l. císař Yao nechal provést oficiální sčítání 
populace čínského císařství. Zmínky o sčítání lidu se objevují také ve Starém 
Egyptě a ve Starém Zákonu. Ve středověku se pak nejčastěji setkáváme s 
popisnou statistikou v záznamech šlechticů a církve o majetku a počtu věřících a 
poddaných. 
Například starozákoní Kniha Mojžíšova IV., kap. 1, odst. 2 uvádí: „Sečtěte summu všeho 
množství  synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého 
pohlaví mužského  po hlavách jejich.“ 
Podrobnější statistický popis majetku ve středověku je známý už z roku 762, kdy francký král a 
později římský císař Karel I. Veliký přikazuje sepsat přehled o majetku církve, krátce nato pak 
přehled o nevolnících jednotlivých vlastníků půdy. V roce 1086 pak anglický král Vilém 
Dobyvatel nechává po přidělení půdy normanským feudálům sepsat tzv. Domesday Book (Kniha 
posledního soudu), která je prvním soupisem pozemkového majetku v Anglii. 
 

Statistiky týkající se počtu obyvatel a úmrtí se začínají častěji objevovat 
zejména v 16. století, kdy se někteří evropští panovníci snaží sledovat úmrtnost 
obyvatel a zjišťovat tak příchod a průběh morových epidemií. V této době také 
vydává italský přírodovědec a filozof Hieronymus Cardanus (Gierolamo 
Cardano, 1501–1576) první knihu shrnující dosavadní znalosti o 
pravděpodobnosti. Koncem 16. století, během rozsáhlé morové epidemie ve Velké 
Británii začínají britské úřady vydávat týdenní statistiky úmrtí (od roku 1632 tyto 
tzv. bills of mortality obsahují kromě počty zemřelých také o údaje o narození a 
pohlaví) a tento systém pokračuje až do 17. století. V roce 1662 pak anglický 
obchodník John Graunt (1620–1674) na základě těchto údajů vydává práci 
„Natural and political observations mentioned in a following index, and made 
upon the bills of mortality“, ve kterých se pokouší analyzovat data o populaci za 
posledních 30 let (dokonce se pokouší na základě dat předpovědět další vývoj 
populace). Díky této práci se Graunt stává členem Britské královské společnosti 
(Royal Society). Jeho vrstevníkem a spolužákem ze studií byl ekonom William 
Petty (1623–1678), který zavádí statistické a demografické metody do ekonomie 
(„Five essays in political arithmetic“). Kromě popisné statistiky se v 17. století 
budují i základy matematické statistiky – teorie pravděpodobnosti. 
Pravděpodobností z matematického hlediska se jako jeden z prvních zabývá 
francouzský matematik a fyzik Blaise Pascal (1623–1662) v korespondenci se 
svým kolegou Pierre de Fermat (1601–1665). Teorii pravděpodobnosti dále 
rozpracovává švýcarský matematik fyzik Jacob Bernoulli (1654–l705) ve svém 
pojednání z roku 1713 „Ars Conjectandi“ (z latiny „Umění odhadu“) a jako první 
dokazuje tzv. „zákon velkých čísel“ (bratr Johann byl neméně známý matematik a 
fyzik, synovec Daniel je pak autorem slavné Beroulliho rovnice popisující 
proudění ideální kapaliny, synovec Nicholas pokračuje v práci o 
pravděpodobnosti). 

Rychlý vývoj zaznamenává teorie pravděpodobnosti a statistika v 18. a 19. 
století. V tomto období publikuje Abraham De Moivre (1667–1754), 
francouzský matematik (žijící v Anglii díky pronásledování francouzských 
protestantů) práce, ve kterých je mimo jiné formulováno „normální rozdělení“. 
Neméně známý je anglický reverend Thomas Bayes (1702–1761) a německý 
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profesor Gottfried Achenwall (1719–1772), který je ve většině případů uváděn 
jako první, kdo použil termín „statistika“. Ve studiu normálního rozdělení (pojem 
zavádí až F. Galton) pokračuje francouzský matematik a fyzik Pierre Simon de 
Laplace (1749-1827) a později také Karl Friedrich Gauss (1777-1855). Gauss a 
pravděpodobně nezávisle na něm Adrien Marie Legendre (1752-1833) přichází 
s metodou nejmenších čtverců. 

Polovinu 19. století, období vzniku biostatistiky, charakterizuje zakládání 
statistických společností (např. Londýnská statistická společnost, Americká 
statistická asociace) a také první mezinárodní statistická konference, kterou 
organizuje belgický fyzik a statistik Adolphe Quetelet (1796-1874) proslavený 
zejména aplikací statistiky v sociálních a biologických vědách (stal se členem více 
než 100 společností, zavádí pojem „průměrný člověk“, je podle něj nazván index 
obezity QI). „Otcem biostatistiky“ se však bezesporu stal bratranec Charlese 
Darwina biometrik Sir Francis Galton (1822-1911). Galton popisuje metodu 
korelace a regrese, označuje rozdělení zavedené De Moivrem jako „normální 
rozdělení“ atd. Je pevně přesvědčen, že většina jevů se dá měřit (dokonce se 
pokouší statisticky testovat účinek motlitby), z toho důvodu se také věnuje 
psychometrickým testům vrozené inteligence a měření krásy. 

Na přelomu 19. a 20. století se objevuje řada významných statistických 
metod, které jsou základem moderní analýzy dat. Karl Pearson (1857-1936) 
popisuje metodu χ2 testu, výpočet směrodatné odchylky a korelačního koeficientu, 
neparametrický korelační koeficient zavádí Charles Spearman (1863-1945), 
William Sealy Gosset (1876-1937) publikuje pod pseudonymem "Student" 
parametrické testování střední hodnoty (t-test neboli Studentův test), první 
statistička Florence Nightingale (1820-1910) navrhuje nové metody grafického 
zobrazení dat a stojí u vzniku moderní sociální statistiky a statistiky v 
ošetřovatelství. 

V té době (stejně jako v současnosti) začínají sehrávat velkou roli ve 
vývoji statistiky biologové. Mezi nejslavnější osobnosti patří Sir Ronald Aylmer 
Fisher (1890-1962), evoluční biolog a genetik, který vypracoval metodu analýzy 
variance, teorii stupňů volnosti, objasnil rozdíly mezi parametry základního 
souboru a výběru atd. 

Význam statistiky 
 Z předchozí kapitoly vyplývá, že se statistika vyvíjela zároveň s potřebami 
člověka. V okamžiku, kdy získáme větší množství dat, automaticky se je snažíme 
zpřehlednit, často uvažujeme nad prokazatelností některých výroků nebo 
odhadujeme na základě opakovaných měření nastání určitých jevů. 
 
Úkol k zamyšlení 
• Zauvažujte nad tím, kolikrát používáte pojem „průměrný“, „prokazatelně“, „je 

malá (velká) pravděpodobnost ...“, kolikrát se na základě předchozích znalostí 
pokoušíte vyhodnotit budoucí situaci? 

 
Lidé provádí spoustu statistických výpočtů zcela automaticky. Jako příklad můžeme uvést výpočet 
průměru nebo nejčetnější hodnoty (modus): „Tady jsou v průměru nižší ceny než jinde. 
Nejprodávanější zboží je …“ Běžně se ale pouštíme i do řešení složitých vztahů: „ Čím více 
budete zalévat tímto hnojivem, tím více broskví sklidíme.“ Snažíme se taky zkoumat různé 
hypotézy jako např.: „Je opravdu prokazatelné, že kouření škodí zdraví?“. Na základě 
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dlouhodobého vyhodnocování dat vznikaly lidové pranostiky typu: „Medardova kápě – čtyřicet 
dní kape“. Ze statistického hlediska jsou ohromně komplikované různé hazardní hry. Špičkoví 
hráči většinou dokážou skvěle pracovat s teorií pravděpodobnosti. Existuje mnoho vědeckých 
publikací o principu hazardních her a jejich aplikovatelnosti v různých vědeckých disciplínách. 
 

Po shrnutí dosavadních znalostí tedy můžeme konstatovat, že běžnou 
statistiku používáme častěji, než si připouštíme. Obecně ji využíváme k těmto 
účelům: 
• Usnadňuje zkoumání velkého množství dat a umožňuje jejich interpretaci. 
• Dává informaci věrohodnosti (popř. přesnosti) údajů. 
• Dovoluje na základě dat s určitou pravděpodobností předpovídat situace a 

děje, které nastanou. 
 

Dostáváme se k otázce k čemu je statistika potřebná na vysoké škole a 
v běžné praxi biologa: 
• Základní informace o statistice jsou nutné pro každého vysokoškolsky 

vzdělaného člověka, který se snaží sám interpretovat dostupné informace, ať 
už ze sdělovacích prostředků, knih nebo časopisů. 

Ačkoliv je statistika vynikající nástroj zpřehlednění dat, dá se jí snadno využít k demagogii a 
šíření poplašných informací. Všimněme si například běžné zprávy ze sdělovacích prostředků: 
„Životní standard rychle roste. Průměrný měsíční příjem stoupnul na 17 000 korun. K tomu ale 
stačí, aby každý stý člověk místo 500 000,- Kč vydělával 1 000 000 Kč a zbytek dostával stále 
7 000,-Kč (nehledě k tomu, že do této statistiky nemusí být započítani lidé, kteří pobírají 
podporu v nezaměstnanosti (která ještě k tomu může růst). Ještě vás to nepřesvědčilo? Tak 
pravý opak: „Životní prostředí v okolí chemičky není ohroženo. Průměrné hodnoty 
nebezpečných plynů naměřené v blízkosti chemičky nedosahují ani 90 % normy EU“. To může 
také znamenat následující fakt. Kolem chemičky jsou rozmístěny 4 měřící stanice na každé 
světové straně. Převažují severní větry, takže jižní měřící stanice zaznamenává hodnoty 350 
jednotek a ostatní 0 jednotek. Průměrná naměřená hodnota je 87,5 jednotek a norma EU je 100 
jednotek. Tvrzení je pravdivé až na to, že zpráva zcela zamlčuje nebezpečí na jižní straně, kde 
jsou hodnoty o 250 % vyšší než povolená norma (příklady jsou smyšlené). 
Mnohem rafinovanější je však následující příklad. Na univerzitu dojde stížnost na 
neregulérnost přijímacích zkoušek. Je podezření, že jsou na všech fakultách upřednostňováni 
muži (vyplývá to porovnáním hodnot Ženy – Muži ve sloupci Nepřijato, Σ = celková suma). 
 
Tabulka 1:  Přehled úspěšnosti mužů a žen na příjmacích zkouškách na VŠ (fiktivní). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistik však toto tvrzení snadno vyvrátí. Celkově byly mnohem totiž neúspěšnější muži. 
Celkově nebylo přijato 44 % mužů a pouze 29 % žen. Kde se stala chyba? Zkuste sami 
popřemýšlet (řešení najdete na konci kapitoly). 

• Umožní kvalitněji analyzovat data, ale i navrhovat metodiku výzkumu v rámci 
bakalářské nebo diplomové práce. 

Statistika je nezbytná pro řešení i těch na první pohled nejjednodušších biologických otázek: 
• Je poměr pohlaví u dané populace 1:1? Liší se jedinci vybraných populací velikostně? 
• Existuje závislost mezi typem obělávání půdy a vitalitou rostliny? 
• Snižuje se mutagenita v půdě, jestliže do ní přídáme určité mikroorganismy? 
• Liší se snůška určitého pěvce v parku a v přirozeném prostředí? 

Přihlášky podalo Přijato Nepřijato Fakulta Ženy Muži Σ Ženy Muži Σ Ženy Muži Σ 
Pedag. 829 311 1140 605 250 855 27 % 19 % 25 % 
Filosof. 616 82 698 548 80 628 11 % 2 % 10 % 
Přírod. 437 993 1430 179 452 631 59 % 55 % 56 % 
Celkem 1882 1386 3268 1332 782 211 29 % 44 % 35 % 
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V praxi se také často můžete setkat se shromažďováním dat bez konkrétní formulace cíle. 
Metoda „budeme sbírat (měřit, zapisovat) a uvidíme, co z těch dat bude“ je však krajně 
nebezpečná. Potom se stává, že je pro vlastní výsledky využitelná jen část dat (v nejhorším 
případě se data nedají použít k žádné analýze), které jste navíc mohli získat v polovičním čase. 
Znalost statistiky tedy  šetří čas a prostředky nutné ke shromáždění dat a zvyšuje 
pravděpodobnost úspěšnosti výzkumu. 

• Statistika je naprosto nezbytná pro toho, kdo se chce v budoucnosti zabývat 
vědeckým výzkumem ve všech biologických disciplínách. Úspěšnost vědce se 
hodnotí převážně množstvím kvalitních publikací a jednou ze zásadních 
podmínek přijetí výsledků výzkumu v kvalitním vědeckém časopise je 
správné statistické zpracování dat (viz. obrázek 1). 

Pro demonstraci jsem chtěl zkusit prolistovat vždy jedním číslem (!) několika vědeckých 
časopisů s různou tématikou a vypsat statistické metody použité v článcích. Po prvním časopise 
(Behavioral Ecology and Sociobiology) jsem měl na papíru téměř všechny metody, které 
budou uvedeny v tomto skriptu. Další dva časopisy (Oecologia, Plant Systematics and 
Evolution) obsahovaly kromě již uvedených spoustu dalších, často složitějších, metod. 
Rozhodl jsem se proto místo vypisování „důkazů“ toho, že se statistika vyskytuje 
v mikrobiologii, ekologii, etologii, taxonomii, fyziologii a dalších oborech uvádět příklady 
z různých odvětví u daných metod. Jen pro zajímavost pár typů analýz z prvního uvedeného 
časopisu: metoda analýzy kovariance (ANCOVA), lineární a nelineární regrese, GLM 
(zobecněný lineární model), analýza variance (ANOVA), Spearmanův korelační koeficient, 
mnohonásobná regrese, U-test, F-test, test dobré shody atd. 
 
Obrázek 1:  Proporce článků obsahujících numerickou a statistickou analýzu v časopise The 

American Naturalist v letech 1890 – 1990 (upraveno podle Sokal & Rohlf 1995). 

 

Teorie vědeckého poznávání 
 
Průvodce 
Klasický přírodovědec často považuje filozofii za ztrátu času. Toto „pohrdání“ 
však trvá do chvíle, než si začne uvědomovat, že i jeho věda by měla mít nějaké 
zákonitosti a vycházet z určitých pravidel, která stojí mimo jeho oblast výzkumu. 
A právě pravidla určuje tzv. „teorie vědy“, která je součástí filozofie. Pokuste se 
prokousat následující částí i když z velké části vychází z filozofie. Moc by mě 
potěšilo, kdyby jste na jejím konci došli k závěru, že to nebylo zbytečné mrhání 
časem. 
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Věda 

Obecnou vlastností lidského mozku je snaha systematizovat. Vytváříme si 
soustavy jednotlivých prvků a propojujeme je určitými vztahy do celku, kterému 
pak říkáme systém. 
Představte si, že absolvujete zkoušku z entomologie. Pedagog vás zkouší a ptá se vás na jednotlivé 
hmyzí řády a jejich příbuznost. Jste schopni vyjmenovat některé řády, ale už nevíte, který řád je 
nejstarší, jak se vyvíjely jednotlivé typy ústního ústrojí atd. Vyučující vám pak oznámí, že jste 
nevyhověli, protože „v tom ještě nemáte systém“. Neznáte vztahy a souvislosti, které by vám 
vytvořili kostru této vědní disciplíny. 
Jazykově formulovaný systém nazýváme teorie. Je tedy souborem tvrzení, které 
popisují a vysvětlují jevy v určité oblasti zájmu. Teorie lze pak dále systematicky 
uspořádávat a propojovat do určitého nadřazeného systému. Tímto systematickým 
uspořádáním soustavy teorií pak nazveme vědu. Jednoduše můžeme o vědě říct, 
že je to souhrn poznatků, které mají vzájemnou souvislost. Jedno z možných 
základních dělení věd je následující: 
• univerzální vědy – filozofie (často společně s teologií) 
• speciální vědy 

• formální vědy (formální logika, matematika) 
• reálné vědy 

• přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika atd.) – někdy nazývány exaktní 
• kulturní vědy – sociální a ekonomické, duchovní (historie, lingvistika) 

Speciální vědy se na rozdíl od filozofie zabývají pouze určitým aspektem daného předmětu 
zkoumání (hovoříme o tématické redukovanosti). Filozofie může zkoumat předmět ze všech 
možných aspektů (etika, poznatelnost atd.) a navíc nemá omezenou metodu zkoumání (není tzv. 
metodicky abstraktní). To je právě ten kámen úrazu, díky kterému jí mnozí nefilozofové označují 
za pouhé spekulace a „plané tlachání“. Je však nutné si uvědomovat, že jako univerzální věda 
nemůže být filozofie okleštěna metodou. 
Reálné vědy jsou narozdíl od formálních věd empirické, tzn. jejich předmětem studia je určitá dílčí 
oblast zkušenostního světa. Formální vědy se empirickou skutečností nezabývají. Popisují 
abstraktní strukturu souvislostí. Například formální logika je nauka o formální správnosti myšlení. 
 
Metodologie vědy 

Každá věda má svůj předmět studia a metodu zkoumání tohoto předmětu. 
Empirické vědy užívají obecně dva typy metod: 
• Deduktivně axiomatická metoda – V každé vědě existují základní termíny a 

základní zákony (axiómy), které nelze definovat. Ty potom spolu s pravidly, 
jak operovat s termíny a axiómy tvoří axiomatický systém vědy. Z něj (tedy 
z obecného) odvozujeme (dedukujeme) konkrétní  pravidla. 

Deduktivně axiomatická metoda kraluje matematice už od dob Eukleidových „Základů“ 
(kolem roku 300 př. n. l.), který např. geometrii konstruoval na základě 5 axiómů (1. axióm: 
dvěma určitými body je vždy určena jediná přímka, atd.). Jestliže nějaký axióm není správný, 
pak dojdeme při konstrukci systému vědy k nesrovnalosti mezi teorií a skutečností. Díky tomu, 
že experimenty, které prováděli fyzici s částicemi nevycházely podle předpokladů jejich teorie, 
musela být přehodnocena celá Newtonovská mechanika rozšířena na kvantovou mechaniku. 
V biologii je to o něco komplikovanější. Obecné zákonitosti převážně vyžadovaly znalosti 
genetiky a molekulární biologie, která se začala intenzívně vyvíjet až ve 20. století. Na základě 
axiomatického systému (ještě však ne tak stabilního jako matematický) se například vyvíjí 
neodarwinistická teorie, kladistický přístup v taxonomii. Předpokládá se přitom, že život na 
zemi vznikl pouze z jednoho předka a všechny současné organismy nějakého předka měly. 

• Induktivní metoda – vytváření vědeckého systému deduktivně axiomatickou 
metodou je ideálem všech empirických věd. Dost těžko ale vytvoříme 
axiomatický systém bez předchozích znalostí našeho předmětu studia. 
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Musíme tedy začít indukcí neboli vyvozováním obecných zákonitostí 
z jednotlivostí. Samostatně není tvrzení na základě indukce nikdy pravdivé 
dokud není ověřena její platnost v každém konkrétním případě. V praxi se 
tedy používá metoda induktivně deduktivní která z konkrétních pozorování 
vytváří hypotézy a ty potom prověřuje, shrnuje a vytváří teorii. Proces má tři 
části: 
- Pozorování, popis a klasifikace. Na základě pozorování, měření nebo 

experimentu vznikají tzv. observační věty a ty se další klasifikací mohou 
kvantifikovat. 

Chci se zabývat otázkou, ptačí migrace do teplejších oblastí. Na základě pozorování vzniká 
popis typu: 18.9. odletělo z dané lokality 5 jedinců vlaštovky, 19.9. odletělo 15 jedinců, 
20.9. odletěl čáp bíly atd. Klasifikací popisu pak zjišťuji (kvantifikuji údaje), že jisté druhy 
ptáků odlétají na podzim a na jaře se vrací. Během ostatních období není migrace na jih 
pozorována. 

- Vytvoření hypotézy. Hypotéza je neověřený výrok založený na 
ověřitelných předpokladech. Lze ji prověřovat její verifikací 
(potvrzováním) nebo falzifikací (vyvracením). Falzifikace hypotézy je 
jednoznačně možná (stačí abych našel jeden případ, kdy hypotéza neplatí a 
mohu ji vyvrátit), zatímco verifikace není (musím prokázat, že platí pro 
každý jednotlivý případ, což často není možné). 

Na základě předchozí kvantifikace vytvářím hypotézu, že ptáci migrují z důvodů zimy, kdy 
nejsou schopni zajistit dostatek potravy a snižuje se jejich přežívání. Tuto hypotézu se 
pokusím prověřit. Pokusím se tedy testovat zda mají všichni migranti snižené přežívání 
v případě, že je donutím zimovat. To bych ale musel testovat všechny ptáky, kteří v daném 
roce budou migrovat. Vhodnější je hypotézu formulovat tak, že přežívání všech jedinců je 
stejné v případě, že budou migrovat nebo ne. Vyberu tedy náhodně 100 jedinců, které 
donutím zůstat přes zimu a 100 jedinců, kteří odletí na jih. Zjistím, že zimu přežije pouze 
10 jedinců, kdežto migraci 80 jedinců. Falzifikoval jsem tedy hypotézu o stejném přežívání. 

- Uvedení jednotlivých hypotéz do systematických souvislostí a vytvoření 
teorie. Pro empirické vědy pak platí, že vědecká teorie je pouze ta, pro 
kterou lze navrhnout postupy ověřující její platnost. 

Shrnutím znalostí o ptácích a dalších živočiších vytvářím formuluji obecnější hypotézu, že 
migrace jsou adaptace motivované převážně nedostatkem potravy a tím vzniká migrační 
teorie. Z této teorie pak například mohu dedukovat, že globální oteplování vede k teplejším 
zimám a také městské ekosystémy poskytují poměrně dost zdrojů potravy a z toho důvodu 
spousta migrantů zůstává přes zimu u nás (což se samozřejmě děje). 

 
Z předchozího popisu zcela jasně vyplývá, jaká je role statistiky. Statistika 

je nástrojem induktivního myšlení, protože jsme díky ní schopni ověřit platnost 
našich hypotéz a dokonce určit jaká je pravděpodobnost, že je naše hypotéza 
nesprávná. To je důležité zvláště tehdy, jestliže je výsledek pokusu zatížen 
náhodnou variabilitou. 
 
Pracovní postup statistiky 
 Statistika je exaktní vědou, to znamená, že je založena na používání 
matematických metod. Objekty studia jsou měřitelné a kvantifikovatelné (číselně 
vyjádřitelné). Pracovní postup ve statistice je stejně jako v ostatních vědních 
disciplínách rozdělen do několika základních etap: 
• Zjišťování. V tomto kroku získáváme primární data většinou pomocí 

kombinace pozorování, měření (určení kvantitativních vlastností objektů) a 
experimentu (pozorování nebo měření za podmínek kontrolovaných 
vědeckým pracovníkem). Metoda zjišťování je ovlivněna hypotézou, kterou 
chceme verifikovat popř. falzifikovat. Na tomto základě vytvářím 
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promyšlenou metodiku zjišťování – tzv. design výzkumu (viz. statistická 
data). 

• Zpracování dat. Získaná data uspořádáme (vytvoříme databázi) tak aby byla 
přehledná a dalo se s nimi snadno manipulovat. V současné době data 
většinou zapisujeme do počítačových databází (např. v programu Microsoft 
Access nebo Excel). Metoda tvorby jednoduchých databází a práce s nimi je 
popsána ve studijní opoře Cvičení ze statistiky. 

• Analýza dat. V této fázi ověřujeme platnost našich hypotéz pomocí 
statistického aparátu. Pro analýzu dat se používá ohromné množství 
statistického software (např. programy Microsoft Excel, SAS, R, S-plus, 
Systat, Statgraphics, Statistica, NCSS, SPSS, Minitab, Prostat, Jump, Unistat). 

• Prezentace výsledků. Zpracování grafů a tabulek pro prezentaci výsledků je 
stejně důležité jako předchozí kroky. Špatná prezentace může vést k 
nesprávné interpretaci výsledků, nedorozuměním dokonce k ignorování 
závěrů výzkumu (při hodnocení kvality životního prostředí může nesprávná 
prezentace vést k např. k chybným krokům a devastaci území). I pro 
prezentaci výsledků existují určitá doporučení, ale z velké části záleží na 
intuici, zkušenosti a citu autora práce. 

 
Průvodce 
Na závěr bych chtěl ještě jednou upozornit na to, co je ve skutečnosti statistika. 
Statistika nám dává návod, jak pracovat s daty. Neříká nám jaký výzkum mám 
provádět, jak mám prezentovat výsledky na veřejnosti a jak je začlenit do vědecké 
teorie. Mezi statistiky koluje nepsané pravidlo, že když se dostatečně dlouho 
v datech prohrabuji a zkouším různé typy analýz, nakonec v datech stejně „něco 
najdu“ (tzv. statistical fishing - rybaření) a dojdu k výsledku, který jsem si 
představoval. Takový přístup je špatný je nutno se mu vyvarovat. Při hodnocení 
dat bychom měli vždy zaujmout objektivní stanovisko. Zpracování dat bez 
dobrých teoretických znalostí může vést ke špatné volbě metodiky získávání dat, 
analýzy, ale i ke špatné interpretaci. Nebo také k interpretaci falešné. 
 Jeden známý často používá průpovídku: „Znám tři druhy lží – prostou lež, 
zpropadenou lež a statistiku.“ Jiný známý, když se dozví, že bylo něco statisticky 
prokázáno prohlásí: „Takže se vlastně vůbec neví, jestli je to pravda.“ Oba jsou 
statistici. Že by nevěřili vědě, kterou studují a učí? Určitě ne! Pouze shrnují to, co 
jsem se snažil říct v předchozím odstavci. Oba totiž ví, že bez dobrých znalostí 
statistiky nejsme schopni rozlišit, jestli jsou výsledky určitého výzkumu 
objektivní nebo pouze slouží jako laciná propaganda. 
 
 Kontrolní úkoly 
• Vysvětlete, jak se liší přírodní vědy od ostatních? 
• Popište rozdíl mezi indukcí a dedukcí? 
• Stručně charakterizujte jednotlivé etapy výzkumu. 
 
Shrnutí: 
Statistika je vědecká disciplína, která formuluje principy jak analyzovat a 
interpretovat data pomocí určitého matematického aparátu. Statistiku taky 
můžeme chápat jako určitou charakteristiku souboru dat, která jej zpřehledňuje 
nebo shrnuje jeho vlastnosti. Biostatistika je aplikací statistiky v biologických 
vědních disciplínách. Statistika má uplatnění ve všech exaktních vědních 
disciplínách protože nám umožňuje testovat vědecké hypotézy a díky tomu 
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postupovat od konkrétního zjišťování dat k vytváření vědeckých teorií (induktivně 
deduktivní metoda). Postupuje přitom v jednotlivých krocích od statistického 
zjišťování a zpracování dat, přes vlastní analýzu k prezentaci výsledků a jejich 
začlenění do vědecké teorie. 
 
 
Pojmy k zapamatování: 
Statistika (statistics – věda, statistic – výsledek analýzy), statistika (popisná 
statistika (descriptive statistics), matematická statistika (mathematical statistics), 
biostatistika (biostatistics), induktivní a deduktivní metoda (inductive or inferen-
tial and deductive method), věda (science), hypotéza (hypothesis), teorie (theory), 
verifikace (verification), falzifikace (falsification), zjišťování (survey), zpracování 
dat (data processing), analýza dat (data analysis), prezentace výsledků (results 
presentation). 
 
Řešení úkolu: 
Proč byly celkově muži méně úspěšní? Procento přijatých žen  a mužů je počítáno 
vždy z jiného celku. Většina mužů se hlásila na přírodovědeckou fakultu, kde byla 
jejich úspěšnost dost nízká. Většina žen se hlásila na pedagogickou fakultu, kde 
bylo více než 70 % úspěšně přijato. 
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ZÁKLADY LOGIKY A MATEMATIKY 
 
Cíle kapitoly: 
Po prostudování kapitoly zvládnete toto: 
- budete umět používat operátory a symboly formální logiky a teorie množin; 
- budete znát matematické symboly, operátory a kombinatorické vzorce; 
- budete umět stručně vysvětlit pojmy funkce, limita, derivace integrál. 
 
Klíčová slova: Formální logika, teorie množin, matematické výrazy, funkce, 
matematická analýza. 
 
Průvodce 
Statistika je z velké části vystavěna na používání logického a matematického 
aparátu. Je všeobecným faktem, že matematika je jeden z nejméně oblíbených 
předmětů na střední škole. Dost dobře chápu středoškoláka, který si nedokáže 
uvědomit, na co bude potřebovat znalosti o funkcích, maticích a množinách. 
Přiznám se, že matematika také nebyl můj oblíbený předmět. Jaký sehrává 
význam pro biologa jsem dokonce pochopil až ke konci studia na vysoké škole a 
dost mě to mrzí. Následující kapitola je stručným shrnutím základů logiky a 
matematiky. Měla by vám ulehčit čtení vzorců, formulace hypotéz atd. 

Základy formální logiky a teorie množin 
Moderní formální logika je věda o zákonech forem a metod lidského 

vědeckého myšlení. Bez formální logiky by neexistovaly ostatní vědní obory, 
protože by neexistovaly pravidla, která by určovala elementárně-správné myšlení. 
V případě, že by formální logika nebyla správná, znamenalo by to celkové 
zhroucení matematiky a následně všech přírodních věd. Vyvarovat se logických 
chyb by mělo být pro vysokoškolského studenta samozřejmostí. 
 
Výroková logika 

Výroková logika je teorie logických spojek a logika pravdivostních funkcí. 
Výrok je jednoduchá věta o které má smysl tvrdit, zda je pravdivá nebo 
nepravdivá. Výrokovou proměnnou nazveme znak, který zastupuje výrok 
(většinou písmena p, q, r, s). Oborem hodnot výrokové proměnné může být: 
• hodnota pravda (označujeme číslicí 1); 
• hodnota nepravda (označujeme číslicí 0). 
 

Z jednoduchých výroků můžeme vytvářet složitější výroky pomocí 
funktorů. Mezi základní funktory patří: 
• negace: negace výroku p má opačnou hodnotu a značíme ji p  (používáme 

vyjádření „není pravda, že“ nebo „ne“); 
• konjunkce: spojuje dva výroky ( qp ∧ ) s výsledkem pravda, pouze tehdy, 

když jsou oba výroky pravdivé (vyjadřujeme „platí p a zároveň q“); 
• disjunkce: spojuje dva výroky ( qp ∨ ) s výsledkem pravda, pouze tehdy, když 

je alespoň jeden výrok pravdivý (vyjadřujeme platí „p nebo q“). 
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Příklady výroků a práce s nimi: 
• „Zkoumaná populace roste.“ Negace: „Zkoumaná populace neroste“ nebo „není pravda, že 

zkoumaná populace roste“. 
• „Všechny druhy rostlin produkují kyslík.“ Negace: Ne všechny druhy rostlin produkují kyslík, 

tzn. „alespoň jeden druh rostliny neprodukuje kyslík“. 
• „Tykadla tohoto druhu jsou červená.“ Negace: „Tykadla tohoto druhu nejsou červená“. 
• „Druh žije pod vodou.“ Negace: „Druh nežije pod vodou.“ 
Příklady konjunkce a disjunkce 
• „Druh má vstřícné postavení listů a červené korunní plátky.“ Jedná se o tento druh pouze 

v případě kdy platí výrok p (vstřícné postavení listů) i výrok q (má červené korunní plátky). 
V ostatních případech je výsledkem nepravda, nejedná se tedy o daný druh. 

• „Druh má červené nebo fialové zbarvení.“ Daný druh může mít červené zbarvení, fialové 
zbarvení nebo obě zbarvení a pokaždé je celý výrok pravdivý. 

 
Tabulka 2: Příklad konjunkce a disjunkce (0 – nepravda, 1 – pravda) dvou výroků. Všimněte si, 

že 3 objekty splňují disjunkci, ale pouze jeden konjunkci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní úkoly 
• Negujte výroky: „Existuje vazba mezi teplotou a pohlavním indexem mláďat.“ 

„Všichni jedinci mají modré krovky.“ „Alespoň jedno mládě je samec.“ 
• Zapište, jak bude vypadat schéma qp ∨  a qp ∧  podle tabulky 1 ( q je negace 

q). 
 
Úkol k zamyšlení 
• Podle příkladu tabulky 2 vysvětlete, proč qp ∨  je shodné s qp ∧ ? Platí i 

opačný případ, tedy qp ∧  je shodné s qp ∨ ? 
 

Složitějšími a více abstraktními jsou funktory implikace a ekvivalence. Pro 
jejich objasnění máme však v biologii velice vhodný příklad – taxonomický klíč: 
• implikace: vytváří podmíněný výraz qp ⇒ („jestliže p, pak q“) s výsledkem 

nepravda, pouze tehdy, je-li první výrok (antecedent) pravdivý a druhý 
(konsekvent) nepravdivý; 

Toto splňuje například implikace „jestliže je to brouk, pak má šest nohou“. V případě, že je to 
pavouk, člověk nebo vosa pak je výrok pravdivý, protože se nejedná o brouka, takže se  s další 
charakteristikou nemusíme trápit. Možná vás přesto zarazí pravdivost výroku v případě, že se 
jedná o vosu. Vosa není brouk, ale má šest nohou. Brouk patří určitě do skupiny šestinohých, 
ale implikací není řečeno, že tam nic jiného nepatří. Jestliže ale budu tvrdit, že je to brouk, ale 
má čtyři nohy, pak je výrok nepravdivý (nepočítám zvrácenou logiku sadistů, kteří z rozmaru 
trhají broukům nožičky). Pozor! Výraz qp ⇒  je shodný s výrazem pq ⇒ , tedy „jestliže to 
nemá šest nohou, pak to není brouk“ (všechno co nemá šest nohou nemůže být broukem). Není 
však shodný s  q⇒p. Negace implikace je qp ∧ . Zvláštní, že? Implikace je právě příklad 
výrokové logiky, který lidé v běžném hovoru nedodržují. Představte si ale, kdybyste zvolili 
výrok „jestliže to není brouk, pak nemá šest nohou“, jak by skončila chudák vosa. Stejně tak 
nemůžeme přehodit antecedent a konsekvent (jestliže to má šest nohou, pak to je brouk), 
protože bychom zase chudáka vosu vyřadili (jedná se totiž o negaci předchozího „jestliže to 
není brouk ...“). Pozor! V matematickém zápisu může symbol ⇒ znamenat „z toho plyne, že“. 

Objekt p 
má zobák 

q 
má křídla 

qp ∧
zobák a křídla 

qp ∨  
zobák nebo křídla 

ryba 0 0 0 0 
vážka 0 1 0 1 

ptakopysk 1 0 0 1 
racek 1 1 1 1 
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• ekvivalence: vytváří podmíněný výraz qp ⇔ („p právě tedy když q“) 
s výsledkem pravda, jsou-li oba výrazy pravdivé nebo nepravdivé 

Ekvivalence je například „živočich saje mateřské mléko právě tehdy když je savec“. Znamená 
to, že platí: „jestli živočich saje mléko, pak je savec“ a zároveň „jestli je živočich savec, pak 
saje mateřské mléko“. Z tohoto příkladu můžeme vyvodit, že ekvivalence je podobná 
implikaci, ale s tím, že platí i když výrazy přehodím. Ekvivalenci lze tedy zapsat jako 

pqqp ⇒∧⇒ . Jak by to tedy vypadalo s broukem z předchozího příkladu? Museli bychom 
vymyslet znak, kterým se brouci liší od všech ostatních živočichů. Zapomeňme tedy na 
samičky světlušek a další „problémové brouky“ a můžeme říct „jedná se o brouka právě tehdy 
když má krovky“. 
 
Tabulka 3:  Příklad implikace a ekvivalence dvou výroků (0 – nepravda, 1 – pravda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 4:  Příklad implikace a ekvivalence dvou výroků (0 – nepravda, 1 – pravda). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrolní úkoly 
• Jaké pořadí a funktor (implikace, ekvivalence) byste zvolili u dvojic výroků: 

• „květenství je úbor“ – „je to sedmikráska“ 
• „má rychlejší tep“ – „konal namáhavou práci“ 
• „přidali jsme antiseptikum“ – „kolonie bakterií zanikají“ 
• „má chlorofyl A a zároveň chlorofyl B“ – „je rostlina“ 

• Pomocí tabulky (jako tabulky 2 a3) a na konkrétním příkladu ověřte, zda jsou 
vždy pravdivé výroky: 
• 1=∨ pp  
• 0=∧ pp  
• )( rqp ∧∨  ⇔  rqp ∧∨ )(  

• Zjednodušte výrok )( qpp ∨∧ . 
• Je správně negace výroku „jestliže je pták, pak má zobák“, která zní „je to 

pták a zároveň nemá zobák“? Ověřte tabulkou. 
 
Úkol k zamyšlení 
• Pokuste se zamyslet nad dalšími příklady složených výroků. Zkuste je napsat 

ve formálním zápisu, vymyslet k nim konkrétní příklady a jejich negace. 
 
Průvodce 
Zmátla vás výroková logika? Jestliže jste správně vyřešili kontrolní úkoly a 
zároveň zvládli tři nebo čtyři příklady pro úkol k zamyšlení, pak jste celou věc 
pochopili. Chápete? Chápete právě tehdy, když vás rozesmála druhá věta. 

Implikace 
p 

je pták 
q 

má zobák 
qp ⇒  (jestliže je pták,  pak 

má zobák) 
pq ⇒  (jestliže nemá 

zobák, pak není pták) 
ryba 0 0 1 (pravda) 1 (pravda) 

ptakopysk 0 1 1 (pravda) 1 (pravda) 
??? 1 0 0 (nepravda) 0 (nepravda) 

racek 1 1 1 (pravda) 1 (pravda) 

Ekvivalence p 
je pták 

q 
má peří 

qp ⇔  (je to pták právě tehdy když má peří) 

ryba 0 0 1 (pravda) 
??? 0 1 0 (nepravda) 
??? 1 0 0 (nepravda) 

racek 1 1 1 (pravda) 
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Množiny a relace 
Množinou rozumíme jakýkoliv souhrn (soubor, systém, skupina) objektů. 

Jednotlivé objekty tvořící množinu označujeme jako prvky množiny. Při práci 
s množinami budeme dodržovat tato základní pravidla zápisu: 
• množinu označujeme velkým písmenem (A, B, C, D); 
• prvky množiny označujeme malými písmeny ze začátku abecedy (a, b, c, d); 
• proměnné (znak, který zastupuje kterýkoliv objekt ze souboru objektu) 

označujeme malými písmeny z konce abecedy (x, y, z); 
• prázdná množina je označována symbolem „Ø“; 
• Aa ∈  znamená: prvek a je prvkem množiny A, opakem je Aa ∉ ; 
• { }dcbaA ,,,=  znamená: množina A je tvořena prvky a, b, c, d (explicitní 

vyjádření množiny); 
• ( ){ }xVUxA ;∈=  znamená: množina A je tvořena všemi prvky z oboru U, pro 

které platí vlastnost V(x) (implicitní vyjádření množiny); 
• )(: xVUx ∈∀  znamená: pro každý prvek množiny U platí vlastnost V(x) 
• )(: xVUx ∈∃  znamená: existuje alespoň jeden prvek množiny U, pro který platí 

vlastnost V(x) 
 
V biologii se s pojmem množina setkáváme například v Mayrově definici druhu: „Druh je 
množina (skupina) všech jedinců aktuálně nebo potenciálně se křížících populací, které jsou 
reprodukčně izolovány od jiných takových skupin.“ Prvky této množiny jsou všichni jedinci 
(samozřejmě z oboru organismů), pro které platí vlastnost: aktuálně nebo potenciálně se mezi 
sebou kříží a jsou reprodukčně izolované od jiných druhů. 

 
Mezi množinami existují určité relace (vztahy) a operace, pro které jsou 

charakteristické relační znaménka a operátory: 
• A=B: množiny A a B, které mají totožné prvky (jsou identické) 

Na základě znalostí z výrokové logiky a dalších symbolů můžeme použít matematický zápis 
(jeden z několika možných): BxAxxBA ∈⇔∈∀⇔= :  (A je rovno B právě tehdy, když 
pro všechna x platí: x leží v množině A právě tehdy když leží i v množině B). Negací je 
nerovnost BA ≠  (existuje alespoň jedno x, které nesplňuje ekvivalenci). 

• A ⊆B: množina A je podmnožinou množiny B (neostrá inkluze) 
Matematickým zápisem: BxAxxBA ∈⇒∈∀⇔⊆ :  (A je podmnožinou B právě tehdy, 
když pro všechna x platí: jestliže x leží v množině A pak leží i v množině B). Neostrá inkluze 
zahrnuje také možnost A=B. 

• A ⊂B: množina A je vlastní podmnožinou množiny B (ostrá inkluze) 
Matematickým zápisem: BABABA ≠∧⊆⇔⊂  (A je vlastní podmnožinou B právě tehdy, 
A je podmnožinou B a zároveň A není rovno B). 

• A ∪B: sjednocení množiny A a množiny B. 
Matematickým zápisem: { }BxAxxBA ∈∨∈∀=∪ ;  (sjednocení množin A a B je množina 
všech prvků x, pro které platí x leží v množině A nebo x leží v množině B). 

• A ∩B: průnik množiny A a množiny B. 
Matematickým zápisem: { }BxAxxBA ∈∧∈∀=∩ ;  (průnik množin A a B je množina všech 
prvků x, pro které platí x leží v množině A a zároveň x leží v množině B). 

• A – B: rozdíl množiny A a množiny B. 
Matematickým zápisem: { }BxAxxBA ∉∧∈∀=− ;  (průnik množin A a B je množina všech 
prvků x, pro které platí x leží v množině A a zároveň x neleží v množině B). 

• A´: doplněk množiny A. 
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Matematickým zápisem: { }AxxA ∉∀= ;´  (doplněk množiny A je množina všech prvků x, pro 
které platí x neleží v množině A). 

 
Kontrolní úkoly 
• Ověřte podle obrázku 2, zda platí: 

• B = {c, f, i, d, h, e} 
• B –A = B–(A ∩B) 
• AxBx ∈∉∀ :  

• Na základě obrázku 2 vypište prvky množiny C, pro kterou platí: 
• BxAxCx ∉∨∉∈∀ :  
• BxAxCx ∉∧∉∈∀ :  
• BxAxCx ′∉∧∈∈∀ :  

• Vypište doplněk množiny A ∩B, a doplněk množiny A ∪B. 
 
Obrázek 2: Grafické zobrazení množiny formou Vennových diagramů 

 

Základy matematiky 
Průvodce 
Následující kapitola je pouze shrnutím hlavních matematických pojmů a definic, 
se kterými jste se pravděpodobně setkali na střední škole, ale každopádně nemůže 
suplovat obsah celé středoškolské matematiky. Těm, kteří se s následujícími 
definicemi setkávají poprvé nebo už je zcela zapomněli, bych doporučoval 
podívat se do některé z moderních učebnic matematiky pro střední školy. 
 
Číselné množiny a intervaly 
• množina všech přirozených čísel – N0 = {0, 1, 2, 3, 4, …} 
• množina všech celých čísel – Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} 
• množina všech racionálních čísel – Q je množinou všech podílu celých čísel 

(přitom dělitel nesmí být nula) 
Tato množina obsahuje všechny celá čísla, podíly celých čísel i podíly racionálních čísel např: 

Κ;
11
10;825,1;1;0;1;

2
1;

4
1

−
−  

• množina všech reálných čísel – R je množinou všech čísel racionálních a 
iracionálních (čísla, která nelze napsat zlomkem jako např. 3 , log 2, atd.) 

Přestože to vypadá, že lze pomocí racionálních čísel zaplnit téměř celou číselnou osu, existuje 
na ní ještě mnohem více čísel iracionálních. 

• množina všech komplexních čísel – C je množinou čísel, která zahrnuje 
všechna čísla tvaru a + bi, kde  Rba ∈,  a i=−1 . 

Např. komplexní číslo 2i je odmocninou čísla -4. Jinak si můžeme komplexní čísla představit 
jako souřadníce bodů v dvourozměrné kartézské soustavě např. [0,5; 1] je číslo 0,5 + i. 

• +∞, – ∞ nekonečno 

a b 
c

d
e

f
g hi 

A B

j 
k
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• ba,  – uzavřený interval (zleva i zprava), bxaxbax ≤∧≥∈∀ :, , do intervalu 
mezi body a a b patří také krajní body 

• )ba,  – zleva uzavřený interval, ) bxaxbax <∧≥∈∀ :, , do intervalu mezi body 
a a b patří také a 

• ( )ba,  – otevřený interval, ( ) bxaxbax <∧>∈∀ :, , krajní body nepatří do 
intervalu mezi body a a b. 

 
Základní matematické konstanty 
• π = 3,141 592 654 … – Ludolfovo číslo (pí) 
• e = 2,718 281 828 … – Eulerovo číslo (základ přirozeného logaritmu) 
 
Základní matematické operace, relace a další symboly 
• + (sčítání), – (odčítání), · (×, násobení), : (/, dělení) 
• = (rovnost), ≠ (nerovnost) 
• < (a < b „a je menší než b“), > (větší než), ≤ (menší nebo rovno), ≥ (větší nebo 

rovno) 
• ≡ (je totožné), ∼ (je úměrné, je podobné), ≈ (přibližně rovno), ≅  (je shodné), ÷ 

( =& po zaokrouhlení rovno) 

• x (druhá odmocnina čísla x), n x (n-tá odmocnina čísla x nebo nx
1

) 
• xy (y-tá mocnina čísla x, x na y) 
• x  absolutní hodnota čísla x vrací pro x<0 hodnotu –x a pro x>0 hodnotu x 
 
Indexace matematických a množinových symbolů 

Protože označení proměnných nebo prvků množiny pomocí různých 
písmen je často nevhodné (příliš mnoho prvků nebo nemožnost zobecnění), 
používá se pro označení prvků, proměnných a jiných symbolů speciální rozlišující 
znak, tzv. index. Index může být k symbolu připojen jako horní index (xi) nebo 
dolní index (xi). 
Množinu A o 10 prvcích, pak můžeme zapsat jako A={x1, x2, …x10}.  Pomocí indexů můžeme 
vyjádřit implicitně jednotlivé prvky např.: xi=2i pro Ni ∈ . 
 
Složitější matematické a množinové operátory 
• Ι průnik ( Ι

10

1=i
iA = A1 ∩  A2 ∩ … ∩ A10) 

• Υ sjednocení ( Υ
10

1=i
iA  = A1 ∪  A2 ∪ … ∪ A10) 

• ∑ suma ( 1021

10

1
xxxx

i
i +++=∑

=
Κ ) 

Pomocí této formy zápisu lze například jednoduše vyjádřit  průměr: 
n

xxx
n

x
n

n

i
i +++

=
∑
= Κ211 , 

tzn. že sečtu čísla x1…xn a výsledek dělím jejich počtem. 

• ∏ součin ( 1021

10

1
xxxx

i
i ⋅⋅⋅=∏

=
Κ ) 

• logzx (logaritmus čísla x při základu z), log x (dekadický logaritmus), ln 
(přirozený logaritmus) – logaritmus je exponent, na který umocníme daný 
základ, abychom získali číslo, jehož logaritmus hledáme (dekadický 
logaritmus má základ 10 a přirozený logaritmus e, tedy Eulerovo číslo) 
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Logaritmování často působí nesrozumitelně, vysvětlení je však dost jednoduché. Přestavme si, 
že xy zlog= , pak podle předchozí definice musí platit, že xz y = . Uveďme několik příkladů: 

• 1000log  (dekadický logaritmus čísla 1000) můžeme přepsat jako 100010 =y  neboli jakým 

číslem mám umocnit číslo 10 abych získal 1000 (je jasné, že 1000103 = , tzn. 
31000log = ) 

• 16log2  opět odvodíme jako 162 =y , tj. 1624 = , takže 416log2 =  

• 01log =z , protože 10 =z  

Při práci s logaritmy používáme několik užitečných pravidel: 
• baab zzz loglog)(log +=  

• ba
b
a

zz logloglog −=  

• aba z
b

z loglog =  

• 
z
aaz log

loglog =  (má praktické využití v případě, že máme na kalkulátoru pouze dekadický 

logaritmus) 
 
Kombinatorika 
• ! (faktoriál), ∏

=
=

x

i
ix

1
!  (součin všech přirozených čísel x,1 , např. 4! = 4.3.2.1) 

• 







k
n  n nad k – binomické číslo (binomický koeficient) ( )!!

!
knk

n
k
n

−
=







  

• permutace n-prvkové množiny bez opakování (prvky se nemohou opakovat) 
( ) !nnP =  

• permutace n-prvkové množiny s opakováním (prvek a1 se opakuje k1-krát, ... , 
ps se opakuje ks-krát)   ( )

!!!
!

21
,, 21

p
kkk kkk

nnP
p ΚΚ =′  

Permutace užíváme při zjišťování, kolik je možností uspořádání n prvků za sebou, např.: 
• Kolik 5 místných čísel vytvořím z čísel 1, 2, 3, 4, 5 (12345, 12354, 12534, ...)? je 5! = 

5.4.3.2 = 120 (čísla se neopakují, takže permutace bez opakování), stejný případ je, že 
chci zjistit, kolika způsoby můžu vedle sebe posadit 5 osob. 

• Kolik různých sekvencí vznikne z bazí ACCTAGGGG (AACCGGGGT, TACCGGGGG, 
...; báze se opakují, takže jestliže přehodím dvě báze C, je sekvence stále stejná)? kA=2, 

kC=2, kG=4, kT=1, potom ( ) 3780
2.3.4.2.2

2.3.4.5.6.7.8.9
!1!4!2!2

!991,4,2,2 =
/////
///

==′P  

• variace k-té třídy n-prvkové množiny bez opakování ( ) !k
k
n

nVk 







=  

• variace k-té třídy n-prvkové množiny s opakováním ( ) k
k nnV =′  

Permutace užíváme při zjišťování, kolik lze vytvořit možných skupin o k-členech z n prvků, 
jestliže záleží na pořadí jednotlivých prvků (1,0 není stejné jako 0,1), např.: 
• Kolik 3 místných čísel vytvořím z čísel 1, 2, 3, 4, 5 (123, 132, 124, 513, 543, ...)? 

( ) 60
2

2.3.4.5!3
!3.)!35(

!5!3
3
5

53 ==⋅
−

=







=V . 

• Kolik sekvencí o 12 bazích můžu sestavit (mám 4 druhy bazí A, C, T, G a báze se mohou 
opakovat)? ( ) ==′ 12

12 44V  16 777 216 

• kombinace k-té třídy n-prvkové množiny bez opakování ( ) 







=

k
n

nCk  

• kombinace k-té třídy n-prvkové množiny s opakováním ( ) ( )!!
!

knk
nnCk −

=′  
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Kombinace se používá při zjišťování, kolik lze vytvořit možných skupin o k-členech z n prvků, 
jestliže nezáleží na pořadí jednotlivých prvků (1,0 není stejné jako 0,1), např.: 
• Kolik 3-členných skupin vytvořím ze skupiny 9 lidí? 

 ( ) 10
2.3.2
2.3.4.5

!3.)!35(
!5

3
5

53 ==
−

=







=C . 

• Kolik kombinací kytic mohu navázat z 5 druhů rostlin, jestliže chceme v kytici 3 rostliny? 

( ) ( ) 2.3.4.2.3
2.3.4.5.6.7

!15!3
)!135(53 /////

////
=

−
−+

=′C = 35. 

 
Kontrolní úkoly 
• Vypište prvky množiny A= ({ }5,1; −∈∈∀ xZx  
• Vypočítejte: 

• 23, 36 , 3
1

27 , 8! 
• log 10; log2 64; log4 16; log 0,1. 
• Kolika způsoby mohu do řádku vysadit 3 smrky, 2 jedle a 2 borovice? 
• Kolik mohu získat různých vzorků o 10 jedincích 4 druhů? 
• ( )∑

−

−
3

1

1.
i

i
i ix pro x1=12, x2=8, x3=2 

•   ∑ ∑
= =

5

1

3

1i j

ji  

 
 
Funkce 

Jestliže přiřadíme všem prvkům x v určité množině (např. reálných čísel) 
hodnoty y (pro každé x existuje pouze jedno y) podle jistého předpisu, pak 
můžeme tvrdit, že y je funkcí x a značíme y = f(x). Množinu všech x, pro která má 
daná funkce smysl nazýváme definičním oborem funkce D(f). Množinu hodnoty 
f(x) pro všechna x z definičního oboru nazýváme oborem hodnot funkce. Grafem 
funkce je její zobrazení do kartézské soustavy, kde souřadnice bodů jsou dány 
jako [x, f(x)]Obecně existuje mnoho typů funkcí, velká část se však ve statistice 
užívá jen zřídka. Pro biologa je dobré znát tyto základní: 

 
• lineární: y= bx + a (grafem funkce je přímka, jejíž sklon se mění podle 

velikosti b a protíná osu y v bodě a). Lineární funkce se využívá např. pro 
vyjádření vztahů mezi faktory prostředí a odpovědí organismu. Konstantu b 
nazýváme směrnicí přímky a dá se také vypočítat ze dvou bodů A[x1,y1] a 
B[x2,y2] ležících na přímce, tak, že 

12

12

xx
yy

b
−
−

= . Absolutní člen a potom 

vypočítáme dosazením souřadnic bodu A do rovnice přímky y= bx + a. 
 

Určete rovnici přímky, která prochází body A[2,4] a B[1,2]. Směrnice vypočítám podle 
uvedeného vzorce, takže b=(2-4)/(1-2)=2. Do rovnice nyní dosadíme za x a y např. souřadnice 
bodu B, což znamená 2=2.1+ a. Hodnota absolutního členu je tedy a=2-2=0. Celkově rovnice 
přímky bude vypadat y=2x+0, tzn. y=2x. 
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Obrázek 3: Grafy různých lineárních funkcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• kvadratická: y= b(x-c)2 + a je speciální mocninná funkce, jejímž grafem je 

parabola a posunutí na ose x se mění podle parametru c, na ose y podle 
parametru a a šířka paraboly se mění podle parametru b. Popisuje se jí 
například vztah mezi délkou a plochou těla. 

 
Obrázek 4: Grafy různých kvadratických funkcí a mocninných funkcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• mocninná (mocninová): y= xn, tvar grafu závisí na hodnotách n (viz. obrázek 

4). Např. n = 2 je výsledkem parabola (viz. mocninná funkce), pro n = 1 je 
výsledkem přímka, pro n= –1 je výsledkem hyperbola atd. Slouží například 
k popisu vztahu mezi délkou a hmotností těla (kubická, x3). 

 
Obrázek 5: Grafy odmocninových a exponenciálních funkcí. 
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• odmocninová: je speciální mocninná funkce, kde hodnota n je racionální číslo 

p/q, kde Zp ∈ a { }0−∈ Nq . Graf může být různého typu, viz. obrázek 5. 
V biologii má uplatnění při vyjadřování některých závislostí (druh – plocha), 
odmocninová transformace se navíc využívá při úpravě dat pro některé typy 
analýz. 

• exponenciální: y= nax (obrázek 5). Exponenciální funkce se využívá pro 
modelování růstu populace, transformaci dat a při vyjadřování některých typů 
závislostí. 

• logaritmická: y= logzx (obrázek 6). Je inverzní funkcí k exponenciální. Pro 
biologa má logaritmus a logaritmická funkce mnoho využití, např. při 
modelování (vztah plocha – počet druhů, druhová diverzita, ), log-normální 
rozdělení, logaritmická transformace dat. 

• polynomická: ∑
=

=
n

i

i

i xay
0

= a0 + a1x + a2x2 + … + anxn  (obrázek  6). Používají 

se k vyjadřování složitějších závislostí apod. 
• goniometrická: y=sin(x), y=cos(x), y=tg(x), y=cotg(x). Mohou se využívat na 

modelování periodických dějů, goniometrické výrazy se používají také pro 
výpočty statistik cyklometrických dat. 

 
Obrázek 6: Grafy logarimických, polynomických a goniometrických funkcí. 
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• cyklometrická: y=arcsin(x), y=arccos(x), y=arctg(x), y=arccotg(x). Jedná se o 

inverzní funkce ke goniometrickým. 
 
Obrázek 7: Grafy cyklometrických funkcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní úkoly 
• Vypočítejte rovnici přímky, která prochází body [2,-1] a [1,-3]. 
• Nakreslete grafy funkcí 

• y = - 2 x + 3; y = x - 1 
• y = x2 – 2; y = – 2 x2 + 1 
• y = log x + 1; y = 2x – 1 
• y = 2 . sin 0,5x;  y = cos x + 3. 

 
 
Limita, derivace a integrál 
• Limita. Ačkoliv se zdá definice limity funkce složitá, lze vlastními slovy 

vyjádřit význam limity takto: Funkce f(x) má v bodě x0 limitu a , jestliže platí, 
když se přibližuji k bodu x0 (zapisujeme 0xx → ) pak se také f(x) přibližuje 
hodnotě a (tzn. když zvolím kolem x0 interval o velikosti δ, pak všechny body 
v něm padnou do intervalu kolem a velikosti ε, viz. obrázek 8). Limitu 
značíme zápisem axf

xx
=

→
)(lim

0

. 

 
Obrázek 8: Limita  a derivace funkce. 
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• Derivace funkce. Derivaci můžeme chápat, jako směrnici tečny v daném 

bodě. Využívá se ale nejen k určení směrnice, ale také pro zjišťování 
některých důležitých vlastností funkcí (např. zda funkce je v bodě rostoucí 
nebo klesající, minim a maxim). Všimněte si na obrázku 8, že jestliže se 
blížím po funkci blížím k bodu f(x0), pak směrnice přímky, protínající body X 
a Y1 se blíží více směrnici tečny v bodě x0, než přímka protínající body X a 
Y2. Když se tedy přiblížím bodu x0 co nejvíce ( 0→∆x ). Z toho, co jsme si 
v předchozí podkapitole řekli o výpočtu směrnice přímky pak můžeme 
definovat derivaci jako: 






=

∆
−∆+

=′
→∆

)(
)()(

lim)( 0
00

0
0 x

dx
df

x
xfxxf

xf
x

. 

S derivacemi se nejčastěji biologové potýkají při modelování biologických 
jevů (vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace atd.), protože kromě 
směrnice tečny používáme derivaci pro zjišťování okamžité rychlosti (např. 
růstu). Pro názornost, určíme rovnici tečny funkce na obrázku 9 v bodě x0 = 1. Směrnici a vypočítáme 

jako )( 0xfb ′= ,  )(xf ′  = 2
11

xx
−

=
′







 ,  1

1
11)( 2

0
0 −=

−
==′

x
xf . Jedná se tedy o rovnici tvaru y 

= – x + a. Absolutní člen vypočítáme dosazením libovolného bodu funkce (víme, že prochází 
bodem [1, 1] ). 1 = –1 + a, takže a = 2. Rovnice tečny je y = – x + 2. 

 
Úkol k zamyšlení 
• Pokuste se podle vzorce zjistit, proč lze pomocí derivace zjišťovat okamžitou 

rychlost. Představte si, že f(x) je dráha a x je čas. 
 
• Integrál funkce. Integrálem funkce budeme rozumět množinu všech funkcí 

s těmito vlastnostmi cxFxf +=∫ )()( (c je konstanta, tzn. absolutní člen funkce), 
přičemž )()( xfxF =′ . Integrál tedy můžeme chápat jako opak derivace (jestliže 
integrovanou funkci derivujeme, pak dostáváme původní funkci. Pro praktické 
použití má největší význam určitý integrál, který slouží k výpočtu plochy pod 
křivkou (ve statistice důležité pro výpočet distribuční funkce) a zapisujeme 
jej: )()()( aFbFxf

b

a
−=∫ , kde cxFxf +=∫ )()(  (viz. obrázek 9). 

 
Obrázek 9: Určitý integrál funkce. 
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Zkusíme určit plochu S pod křivkou na obrázku 9, jestliže a=1 a b=3. Víme, že ∫ = x
x

ln1 , takže 

S = =−=∫ )1ln()3ln(13

1 x
1,099. 

 
 
Kontrolní úkoly 
• Odhadněte z obrázku 

xx

1lim
∞→

. 

• Vypočítejte rovnici tečny funkce f(x) = x2 + 3 v bodě x0 = 1. 
• Vypočítejte plochu pod křivkou y = 2x + 1 mezi body 2 a 3. 
 
 
Průvodce 
Pokud jste se úspěšně dostali až k tomuto bodu, pak vám gratuluji. Ačkoliv se má 
jednat o opakování, je mi jasné, že ne každý, kdo na střední škole snil o kariéře 
biologa tušil, že se s matematikou ještě setká. Jestliže se vám moc nedařilo, 
nezoufejte a zkuste si nad nejasnostmi popřemýšlet. Matematika i logika totiž 
částečně vyžadují značnou abstrakci, znalost matematických symbolů a zápisu a 
hlavně trénink. A ještě jedna poznámka na závěr. Protože byla tato kapitola 
shrnutím, vynechám tentokrát část Shrnutí, protože Shrnutí shrnutí by se mi určitě 
nepodařilo. 
 
 
Pojmy k zapamatování: 
Výrok (statement), pravda (true), nepravda (false), negace (negation), konjunkce 
(conjunction, and), disjunkce (disjunction, or), implikace (implication), 
ekvivalence (equivalency), množina (set), prvek (member, element), podmnožina 
(subset), průnik (intersection), sjednocení (union), doplněk (complement), 
matematické operátory (mathematical operators), proměnná (variable), sčítání 
(addition, summation), odčítání (subtraction), násobení (multiplication), dělení 
(division), mocnina (power, square – druhá), odmocnina (root), zlomek (fraction), 
logaritmus (logarithm), kombinace (combinations), variace a permutace 
(permutations), faktoriál (factorial), funkce (functions), lineární (linear), 
exponenciální (exponential), logatimická (logarithmic), mocninová (power), 
limita (limit), derivace (derivation), integrál (integral). 
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STATISTICKÁ DATA A PRÁCE S NIMI 
 
Cíle kapitoly: 
Po prostudování kapitoly zvládnete toto: 
- budete umět rozlišit statistickou jednotku, statistický soubor, data a typy dat; 
- pochopíte principy úplného a výběrového šetření a provádění experimentu; 
- budete znát základní principy zápisu, úprav a prezentace statistických dat. 
 
Klíčová slova: Statistická jednotka a statistický soubor, typy statistických dat, 
statistické šetření, experiment, úpravy dat, tabulka, graf, statistický software. 
 
Průvodce 
Ačkoliv nás statistická data obklopují, není jednoduché je získat tak, abych na 
jejich základě mohl verifikovat nějakou hypotézu. Bez kvalitních dat je totiž celý 
výzkum zbytečný, i když statistickou analýzu dat bezpečně ovládáme. Správně 
formulovat cíle (hypotézu), získat kvalitní data, upravit je, provést analýzu a 
následně je prezentovat – to je vědecká práce. Že nevíte jak na to? Následující 
kapitola by vám měla ukázat, odkud začít. 

Statistická data 
 
Základní pojmy a definice 
 V první kapitole jsme si definovali statistiku jako vědu, která analyzuje 
především kvantitativní vlastnosti nejrůznějších jevů hromadné povahy. Jako 
statistická data tedy označujeme experimentální údaje o hromadných jevech. 
• Hromadný jev je takový jev, který se vyznačuje se hromadností, 

opakovatelností a masovým výskytem. Statistika nezajímá jednotlivost a 
neopakovatelný jev. Analyzovat totiž jedno měření, které navíc nelze 
opakovat je totiž velice riskantní, protože nevíme o tom, jak je daný jev 
variabilní, jak častá je námi naměřená hodnota atd. Z tohoto pohledu můžeme 
prohlásit statistika studuje pouze variabilní jevy. V případě, že je jev 
neměnný, pak jeho charakteristiku máme přesně danou. 

  
Obrázek 10: Na obou obrázcích jsou data ze stejné série měření (např. závislost mezi 

množstvím určité látky v roztoku a rychlostí růstu bakterií). V případě, že jsou 
provedena pouze tři měření (vlevo), nelze z dat určit, jaký má látka vliv. Při více 
měření zjišťuji unimodální odpověď (optimum pro růst je při koncentraci látky = 0,4). 
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• Statistická jednotka je nositel hromadných jevů, které zkoumá statistika. 
Mělo by se jednat o elementární jednotku, kterou již dále pro daný výzkum 
nemá smysl dělit, proto je obsah tohoto pojmu široký a závislý na tom, co a do 
jaké hloubky chci zkoumat. Statistická jednotka může být tedy druh (v 
případě, že srovnávám druhy nebo jedinci druhu) mohou to být jak jedinci 
určitého druhu, druhy, objekty, fyzikální jevy atd.). 

• Statistický soubor je potom množina všech statistických jednotek, na nichž je 
prováděno statistické zjišťování. Rozlišujeme několik typů statistických 
souborů: 
• Základní soubor obsahuje všechny existující statistické jednotky. 

Základní soubor může být konečný (např. počet rostlin na louce) nebo 
nekonečný (reakce bakteriálního kmene na antibiotika, mohu měřit na 
ohromném počtu Petriho misek každý den) a může být vyjádřen implicitně 
(např. všichni obyvatelé jižní Moravy) nebo explicitně (výčtem všech 
obyvatel nebo jejich rodnými čísly). Základní soubor bývá označován také 
jako „populace“, ale toto označení raději nebudeme používat vzhledem 
k tomu, že biologie používá pojem „populace“, pro zcela jiné soubory. 

• Výběrový soubor jsou statistické jednotky vybrané podle určitých 
pravidel (nebo znaků). V případě, že vybereme statistické jednotky tak, že 
každá jednotka ze základního výběru má stejnou a nezávislou 
pravděpodobnost, že bude zvolena hovoříme o náhodném výběru  lze jej 
vyjádřit explicitně (výčet všech st. jednotek) nebo implicitně (výčtem 
vlastností jednotek). V případě, že se pokoušíme charakterizovat základní 
soubor na základě náhodného výběru, pak provádíme tzv. výběrové 
šetření. • Statistický znak (proměnná) je vlastnost, která může být zkoumána v rámci 

statistických jednotek. Podle funkce dělíme statistické znaky na: 
• znaky společné (identifikační), které slouží k posouzení, zda statistická 

jednotka náleží nebo nenáleží do souboru, tzn. identifikují danou jednotku 
z hlediska věcného (co zkoumám), časového (kdy to zkoumám) a 
prostorového (kde zkoumám); 

• znaky proměnlivé (variabilní) – znaky, které jsou předmětem dalšího 
statistického zpracování a analýzy. 

• Hodnoty znaku (stav znaku) jsou možnosti, kterých může daný znak 
nabývat. Samotný znak potom označujeme jako proměnnou a konkrétní 
naměřené hodnoty pro dané statistické jednotky nazýváme statistická data. 

 
Provádíme výzkum dřevin rostoucích na okraji a v interiéru lesa. Zajímá nás, zda u jednotlivých 
druhů existují rozdíly v závislosti na tom, kde daný jedinec roste. 
• Statistickou jednotkou je tedy jeden konkrétní strom (keř). 
• Základní soubor jsou všechny stromy rostoucí na okraji a v interiéru lesa. 
• Protože je nemožné prověřovat všechny stromy, musíme náhodně některé vybrat (např. se 

zastavím a hodem mincí určím, zda vyberu tento strom nebo jiný). Provádím tedy náhodný 
výběr ze základního souboru. 

• Společný (identifikační) znak je například stáří stromu (dřeviny by měly být přibližně stejně 
staré), druh stromu (studuji jen dub letní) a vymezená oblast, kde provádím výzkum). 

• Jako proměnlivý znak, který budu proměřovat si zvolím listovou plochu 20 náhodně 
vybraných listů, procento vody obsažené v listech, množství semen, květů a také umístění 
(vzdálenost od okraje lesa) atd. Znak  vzdálenost od okraje může nabývat těchto hodnot: 
„okraj“, „do 10 m od okraje“, „v interiéru“). 

• Naměřené hodnoty těchto znaků jsou pak konkrétní statistická data, která budu dále 
analyzovat a srovnávat (např. průměrná listová plocha stromů v interiéru a na okraji lesa). 
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Provádíme výzkum toxicity a mutagenity půdy. 
• Statistickou jednotkou je tedy jeden konkrétní vzorek půdy o určité hmotnosti (objemu). 
• Základní soubor je půda ve sledované oblasti. 
• Výběrový jsou vzorky, které odebereme z různých částí oblasti (např. 20 vzorků). 
• Společný (identifikační) znak je původ půdy (daná oblast), stejná odběrová metoda atd. 
• Proměnlivým znakem bude toxicita a mutagenita. 
• Naměřené hodnoty jsou hodnoty obsahu těžkých kovů a toxických látek a hodnoty mutagenity 

měřené na určitém kmenu bakterií. 
 
Kontrolní úkol 
• Uveďte podobné příklady pro jednotlivé biologické disciplíny (např. 

fyziologii, ekologii, taxonomii, genetiku atd.). 
 
 
 Typy statistických dat 
 Hodnoty, které získám pro daný statistický znak (tedy statistická data) 
mohou být různého charakteru a můžeme je dělit podle několika kritérií: 
• Kvalitativní data - nelze je vyjádřit smysluplným číslem. Zvláštním 

případem kvalitativních dat jsou binární data, která mohou nabývat pouze 
dvou hodnot. 

Příkladem kvalitativních dat je typ půdy (jílovitá, hlinitá, písčitá), název druhu (Carabus 
coriaceus), číslo jedince (jedinec č. 1, jedinec č. 2, nemůžeme říci, že jedinec 1 + jedinec 2 je 
jedinec 3). Binární data jsou např. ano-ne, pravda-nepravda (značíme také 1, 0), samec-samice,  
přítomen-nepřítomen, kuřák-nekuřák. 

• Kvantitativní – tyto znaky lze vyjádřit smysluplným číslem. Podle oboru 
hodnot, kterých mohou nabývat rozlišujeme: 
• diskrétní data – obor hodnot jsou celá nebo přirozená čísla (Z nebo N), 
• spojitá data – obor hodnot jsou reálná čísla (R). 

Diskrétní jsou např. počet vajec ve snůšce, počet jedinců, počet dnů kvetení. Mezi spojitá data 
řadíme hmotnost sušiny, procentuální obsah vody v buňce, délka paže, množství cholesterolu 
v krvi, obsah toxinů v půdě atd. 

• Semikvantitativní – tyto znaky mohou být vyjádřeny číslem a lze s nimi 
provádět některé matematické operace (lze je seřadit a provést hrubý odhad 
kvantity, odhadnout součet apod.). 

Kvantitativní data se využívají zvláště pro odhad množství jevů, které nelze přesně spočítat 
(nebo je výpočet časově náročný), např. fytocenologická stupnice pokryvnosti  (tabulka 5): 
 
Tabulka 5: Stupně pokryvnosti ve fytocenologii (podle Braun-Blanqueta). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Podobná škála se používá pro odhad početnosti dospělců vážek na stanovišti nebo rozdělení 
dominance podle Tischlera na druhy eudominantní (nad 10 %), dominantní (5 – 10 %), 
subdominantní (2 – 5 %), recedentní (1 – 2 %), subrecedentní (< 1 %). 

 
Většina statistiků uvádí ještě další možnosti členění dat, z nichž 

nejdůležitější a také nejpoužívanější je podle stupnice, na níž můžeme data 
zobrazit: 

Stupeň pokryvnosti Rozpětí pokryvnosti [%] 
5  75 –  100 
4  50 – 75 
3  25 – 50 
2  5 – 25 
1  méně než 5 
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• Data na nominální stupnici – jsou data, která nelze uspořádat a neexistují 
mezi nimi žádné měřitelné vzdálenosti (také označujeme jako kategoriální 
data). Tato data značí příslušnost jednotky k určité třídě objektů. 

Např. pohlaví (samec, samice), umístění hnízda (strom, půda, vodní plocha, skála), typ biotopu 
(les, louka, rašeliniště), druhy, jména osob, životní formy rostlin (hemikryptofyt, fanerofyt, 
geofyt ...) atd. 

• Data na ordinální stupnici – tato data lze uspořádat, rozdíl mezi přilehlými 
jednotkami však není však stejný a (nebo je naprosto neměřitelný). Může se 
jednat o příslušnost k určitě třídě objektů u kterých můžeme pozorovat 
gradient. 

Např. larvální stádium (1. instar, 2. instar, ...), vegetační patra (stromové, keřové, bylinné, 
mechové), vegetační stupně, stupeň potravní specializace (monofág, oligofág, polyfág). 
Společně s daty na nominální stupnici patří mezi kvalitativní a semikvantitativní data. 

• Data na intervalové stupnici – tento typ dat lze uspořádat a má konstantní 
rozdíl mezi přilehlými jednotkami, ale nemá smysluplnou nulu. Zvláštním 
případem jsou data na cirkulární stupnici. 

  Příkladem (ve všech učebnicích statistiky) jsou stupně Celsia a Fahrenheita. Nula je totiž 
umístěna pouze dohodou v bodu mrznutí vody (pro °C), takže jestliže se zvýší teplota ze 2°C 
na 4°C, nelze tvrdit, že se teplota zdvojnásobila. Jiným příkladem je letopočet, kdy rok 0 je 
pouze označením roku, ve kterém se údajně narodil Ježíš Nazaretský. 
Data na cirkulární stupnici mohou být hodiny (v rámci dne), dny roku, úhly (azimut, 
převládající směr větru apod.). 

• Data na poměrové stupnici – data, která mají konstantní rozdíl mezi 
přilehlými jednotkami a nula je smysluplná. 

Všechny ostatní typy dat, jako např. rychlost letu, velikost listu, hmotnost semen, počet 
krvinek, počet jedinců ve vzorku atd. 

 
Kontrolní úkol 
• Sami charakterizujte jednotlivé typy dat a uveďte jejich příklady. 

Metody statistického zjišťování 
 Statistické zjišťování je jeden z výchozích bodů statistického zkoumání 
(ještě před ním by však měla být formulace hypotézy a příprava designu 
zjišťování, které jsou neméně podstatné). Spočívá ve získávání, shromažďování a 
zaznamenávání statistických dat. 
 
Úplné a výběrové šetření 

V úvodu kapitoly bylo uvedeno, že soubor všech existujících statistických 
jednotek se nazývá základní soubor. Je zcela jasné, že základní soubor poskytuje 
nejpřesnější informace o daném hromadném jevu. Jestliže pracujeme se 
základním souborem pak provádíme úplné statistické šetření. Ve velké většině 
případů však nejsme schopni studovat celý základní soubor. 
V současnosti se například Český statistický úřad pravidelně snaží získat základní soubor údajů o 
občanech ČR během sčítání obyvatel a přesto informace nejsou úplné. Stejný případ jsou volby do 
parlamentu, což je v podstatě zjišťování počtu lidí sympatizujících s jednotlivými politickými 
stranami. Často se v tisku debatuje nad tím, zda se jedná o skutečný názor obyvatel, protože 
k volbám jdou jen určité věkové skupiny atd., což může konečný výsledek zkreslit. Základní 
soubor však máme v případě, že se ptáme na charakteristiky všech uchazečů o studium na 
Ostravské univerzitě, pracovníků určitého podniku nebo na úspěšnost studentů v biostatistice. 
V tomto případě máme základní soubor celý (kdo nepodá přihlášku, není mezi uchazeče zařazen; 
kdo neudá své personální údaje, není přijat do podniku, kdo se nenechá vyzkoušet, je v daném 
roce neúspěšný). 
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V biologii se základními soubory nepracujeme příliš často. Většina 
výzkumů se totiž snaží induktivně-deduktivní metodou charakterizovat 
zákonitosti platné pro tak rozsáhlé skupiny statistických jednotek (pro druhy, 
populace, typy biotopů atd.) že by byla finanční a časová náročnost výzkumu 
nepředstavitelně vysoká (např. množství červených krvinek u dospělého člověka) 
nebo naprosto nerealizovatelný (např. počet bakterií na jednotku půdy atd.). Navíc 
u některých výzkumů dochází k destrukci statistické jednotky, což by mohlo vést 
k vyhlazení druhu (např. v trochu morbidním příkladu měření letálních účinků UV 
záření na člověka by měl správně zahynout i výzkumník). 
 Z těchto důvodů provádíme tzv. výběrové šetření, kdy základní soubor je 
zastoupen určitou podmnožinou svých statistických jednotek (výběrový soubor). 
Jestliže chceme, aby výběrový soubor reprezentoval základní soubor musíme 
dodržet zejména to, aby každá statistická jednotka měla stejnou pravděpodobnost 
výběru a nebyla ovlivněna výběrem jiné jednotky, tzn. získáme náhodný výběr. 
 Náhodný výběr se dá provádět nejrůznějšími způsoby, nejčastěji pomocí počítačem generovaných 
náhodných čísel. Jedná se vlastně o pseudonáhodné číslo (počítač skutečné náhodné číslo zvolit 
neumí), které je vybráno podle určitého složitého algoritmu (často se vychází z čísel vnitřních 
hodin počítače), který „simuluje náhodu“. Jiný způsob je hod mincí nebo kostkou, v minulosti se 
používaly tzv. tabulky náhodných čísel. 
Při výběru určitých ploch nebo přisedlých organismů v prostoru můžeme např. zavést na území 
souřadnicový systém a na základě dvou náhodně generovaných čísel určit souřadnice čtverce, ve 
kterém odeberu vzorek, nebo bodu, od kterého vyberu nejbližšího jedince. Existuje také možnost 
(např. u výzkumů v zemědělství) vybírat každého n-tého jedince. 
U pohyblivých organismů se jedná o mnohem složitější záležitost. Jedním z řešení je očíslovat 
(označit) jedince, což je u většího počtu jedinců ve volné přírodě nerealizovatelné. Často se tedy 
postupuje tak, že jsou odchycení jedinci považováni za náhodný výběr, což zdaleka nemusí být. 
Roli může hrát věk organismu (zkušenost s pastí, rychlejší úniková reakce), velikost (menší 
mohou být přehlédnuti) nebo zbarvení (pestrobarevní jedinci jsou lépe determinovatelní a viditel-
ní). Existují také případy, kdy chybu podvědomě provádí výzkumník.  Stephen Jay Gould ve své knize 
„Jak neměřit člověka“ uvádí několik příkladů, kdy byla data měření lidských lebek díky rasovým 
předsudkům podvědomě zkreslena. Při měření lidských lebek Roberta Beana, jehož účelem bylo 
srovnat inteligenci černocha a bělocha, byly naměřeny vyšší hodnoty pro bělochy. Pokus se 
stejnými lebkami provedl Franklin Mall s tím rozdílem, že předem neznal ke které rase příslušná 
lebka patří. Při Mallově měření nebyly rozdíly nalezeny. 
 
 Zásadním rozdílem mezi úplným a výběrovým šetřením je to, že při 
úplném šetření získám přesné parametry základního souboru, zatímco u 
výběrového šetření provádíme odhad těchto parametrů. 
  V případech, kdy se předem stanoví určitá série znaků, které by měl výběr 
vykazovat je možné provést i záměrný výběr. Jedním z typů záměrného výběru 
je stratifikovaný výběr používaný v situacích, kdy je základní soubor rozdělen 
na skupiny (vrstvy), jejichž statistické jednotky by měly být zastoupeny ve 
výběrovém souboru. Náhodně tedy vybíráme určitý počet statistických jednotek 
„záměrně“ ze všech skupin základního souboru. Stratifikovaný výběr, u kterého 
počet statistických jednotek jednotlivých skupin (vrstev) odpovídá jejich poměru 
v základním souboru nazýváme kontrolovaný výběr. 
Provádíme výzkum, ve kterém chceme zjistit a dále sledovat průměrnou genotoxicitu půdy na 
černouhelné haldě. Při průzkumu terénu zjišťujeme, že je halda částečně rekultivována a na jejím 
území se nachází nově vysazený porost dřevin, starší remíz a černá skládka odpadků. Půda ve 
všech těchto částech může být jinak kontaminována, proto je vhodné odebrat několik vzorků 
náhodně ze všech těchto stanovišť, popř. počet vzorků odebírat v závislosti na ploše stanoviště 
vzhledem k celkově velikosti haldy. 
 Jiným příkladem je výzkum biomasy ryb v určitém vodním toku. Zde mohou být vrstvy přirozené 
(pstruhové, lipanové, parmové a cejnové pásmo), ale i nepřirozené (různé bariéry na vodním toku). 
Proto je nutno volit odlovy tak, abychom měly zahrnuta všechny vrstvy zcela náhodný výběr by 
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mohl znamenat vynechání některého z důležitých úseků. Stratifikovaný výběr bychom získali 
v okamžiku, kdy by intenzita odlovu (např. prolovená plocha) závisela na velikosti daného úseku. 
  Náhodný výběr můžeme dále rozlišovat podle toho, zda statistickou 
jednotku vracíme zpět do základního souboru (abychom neměnili 
pravděpodobnost výběru zbylých statistických jednotek) a nebo ji nevracím, na 
výběr s vracením a bez vracení. Protože jsou většinou základní soubory 
vzhledem k výběru dostatečně velké, pravděpodobnosti se mění jen minimálně, 
takže rozdíly mezi jednotlivými typy výběrů jsou zanedbatelné. 
 
Pozorování a experiment 
 Z prostého pozorování, které je založeno na sledování náhodných 
statistických jednotek je pro většinu typů statistické analýzy nevhodné. Hromadné 
jevy jsou velice často závislé na určitých změnách podmínek a tuto závislost 
prostým pozorováním nejsme schopni zjistit (obrázek 12). 
 
Na obrázku Snažíme se zjistit závislost mezi biomasou ryb ve vodním toku a množstvím kyslíku 
rozpuštěného ve vodě. Použiji odhady podle dat rybářů (prosté pozorování) a nebo provedu terénní 
měřící experiment, kdy zvolím úseky přibližně stejného charakteru, ale s různou koncentrací 
kyslíku (saprobitou). Z dat na obrázku vlevo nezjišťuji žádnou závislost. Data z provedeného 
experimentu vykazují lineární růst biomasy s růstem obsahu kyslíku. Proč? 
 
Obrázek 11: Závislost mezi biomasou ryb ve vodním toku a množstvím kyslíku rozpuštěného ve 

vodě (odhady podle dat rybářů vlevo, terénní měřící experiment vpravo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrolní úkol 
• Dokážete provést rozbor rozdílů mezi experimentem a pozorováním pro 

výzkum vlivu velikosti porostu brambor a pravděpodobností a velikostí 
populace mandelinky bramborové? 

 
Úkol k zamyšlení 
• Uveďte další demonstrativní příklady rozdílu experiment - pozorování. 

 

Údaje rybářů: 
• vykazují malou proměnlivost (rybáři

nechodí tam, kde „nic nebere“ a kde
vysoké znečištění); 

• může ovlivňovat velké množství rušivých
faktorů (nadmořská výška, vegetace podél
toku atd.); 

• mohou být zkreslené díky nedostatkům
v evidenci (všichni známe „rybářskou
latinu“), hrubému měření. 

Měřící experiment: 
• řízená proměnlivost (mohu vybrat úseky 

s různým obsahem kyslíku) 
• menší množství rušivých faktorů (snažím 

se vybírat úseky s podobnými vlastnostmi, 
ale různým obsahem kyslíku) 

• přesná evidence a částečná opakovatelnost 
• vyšší finanční náročnost, mnohdy 

odtrženost od praxe 

0

100

200

300

400

500

4 5 6 7 8 9
O2 [mg.l-1]

Bi
om

as
a 

ry
b 

[k
g.

ha
-1
]

0

100

200

300

400

500

4 5 6 7 8 9
O2 [mg.l-1]

Bi
om

as
a 

ry
b 

[k
g.

ha
-1
]



 36 

V případě, že výzkumník provádí pozorování za cíleně měnících se 
podmínek (tzv. zásah), hovoříme o experimentu. Logickou strukturu celého 
experimentu pak nazýváme experimentální design. Podmínky, za kterých prová-
díme experiment může pomocí různých metod měnit přímo experimentátor 
(manipulativní experiment) nebo jsou různé existující podmínky vybírány 
v prostředí nebo čase (měřící experiment). Odborníci často poukazují na 
nemožnost přesného zopakování měřícího experimentu, protože se v něm 
uplatňuje spousta náhodných složek, které mohou výsledek ovlivnit a tento typ 
experimentu považují za pozorování (nebo tzv. náhodný experiment). 

 
Budeme například sledovat vliv množství vápníku v půdě na asimilační procesy určitého druhu 
rostliny. Najdeme tedy jedince daného druhu rostoucí na vápenaté a nevápenaté půdě a měříme u 
nich asimilaci. Jiný způsob je vyset rostliny do květináčů s půdou, do které přidáváme určité 
množství vápníku a měřit asimilaci. 

 
 Manipulativní experimenty jsou ve velké většině případů prováděny v 

laboratoři za přesně řízených podmínek (laboratorní experiment). Jejich 
výhodou je to, že můžeme přesně sledovat jak určitý zásah (změna podmínek) 
ovlivní sledovaný hromadný jev. Nevýhodou je zejména odtržení od konkrétního 
prostředí (např. živočichové v laboratoři se mohou chovat jinak než ve volné 
přírodě) a z prostorového a finančního hlediska nemožnost provádět výzkumy na 
úrovni ekosystému, společenstva nebo populací organismů (v laboratoři nemohu 
studovat migraci ptáků nebo sukcesi taxocenózy brouků jehličnatého lesa). 
Terénní experimenty jsou spíše charakteru měřících experimentů a na rozdíl od 
laboratorních může zkreslit řada rušivých vlivů, které nejsme schopni 
v přirozeném prostředí ovlivnit. 
 Vraťme se k příkladu s asimilací rostlin. Během pokusu prováděného v laboratoři můžeme 
regulovat vzdušnou vlhkost, množství živin v půdě, světlo, teplo atd. Všechny tyto faktory mohou 
být při terénním experimentu na sledovaných lokalitách rozdílné. I v případě, že se budeme snažit 
vybrat co možná nejpodobnější lokality máme minimální šanci (spíše nulovou), že se lokality liší 
pouze ve sledovaném faktoru. 

 
V rámci terénních experimentů někteří autoři rozlišují tzv. přírodní 

experiment, jehož realizace je pro experimentátora neúnosná (morálně nebo 
finančně), takže využívá rozsáhlé změny podmínek bez vlivu experimentátora 
(přírodní nebo „ekologická“ katastrofa apod.). 
Jedním z biology nejčastěji sledovaných přírodních pokusů je osídlování nově vzniklých území 
(sopečné činnosti atd., tzv. dlouhodobý přírodní experiment). Také u nás bylo využito záplav 
v posledních několika letech např. pro testování vlivu záplavy na ichtyofaunu našich řek 
(momentový přírodní experiment). 

 
Úkol k zamyšlení 
• Víte, kde jsou (nebo byly) prováděny nejznámější biologické terénních pokusy 

založené na rozsáhlé přírodní nebo ekologické katastrofě? 
 
 

Replikace (opakování experimentu) 
Základním pravidlem manipulativního experimentu je nutnost měření 

kontrolního vzorku, tedy vzorku u nějž jsou podmínky nezměněné (např. jedné 
skupině pacientů podám preparát a druhé skupině pouze placebo, abych odrušil 
možnost psychosomatického vlivu). V případě terénního výzkumu je nutné, aby 
byla kontrola synchronní, tzn. probíhala ve stejném čase (příští rok už daná 
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lokalita nemusí vypadat tak jako dnes, navíc se každoročně mění klimatické 
podmínky atd.). Vzhledem k tomu, že provádíme odhad parametrů základního 
souboru, pak nám určitě nepostačí jeden údaj (viz. obrázek 10). Hromadný jev je 
variabilní a není možné předpokládat, že vybraný údaj odráží skutečné 
charakteristiky, navíc se můžeme při měření dopustit chyb, které je nutné 
eliminovat. Proto by každý statistický výzkum měl mít opakování (replikace). 
Chci zjistit, zda proti danému bakteriálním kmeni působí nově vyvinuté antibiotikum a jaká dávka. 
Ve vodě tedy namícháme různé koncentrace (5, 10 a 15 jednotek) a přidáme k bakteriím 
naočkovaným na Petriho miskách. Abych ošetřil případnou chybu a zajistil přesnější odhad musím 
pokus zopakovat (např. 5x pro každou dávku). Zapomněli jsme ale ještě na jednu věc. Bakterie 
mohou uhynout i z jiných příčin, než je přidání antibiotika. Proto jsou nutné kontrolní vzorky, což 
budou Petriho misky s bakteriemi, ke kterým přidáme pouze vodu. Kdybychom nepřidali nic, 
mohly by být podmínky jiné než u ostatních Petriho misek, kde byla voda přidána. 
 

Při opakování experimentu platí určité zásady. Jedna z častých chyb 
(zejména v ekologických experimentech) je vytváření pseudoreplikací, což na-
stává v následujících případech: 
• Máme pouze jeden zásah a kontrolu a z nich odebereme vzorky. Tato 

opakování jsou na sobě závislá, protože pocházejí z jednoho experimentu 
Přidáme antibiotikum do jedné Petriho misky a z ní odebereme 10 vzorků, ve kterých 
testujeme úhyn bakterií. Testujeme nové hnojivo, pohnojíme jednu plochu a jednu necháme 
jako kontrolu a z každé plochy změříme náhodně hmotnost semen 10 rostlinek. 

• Máme pouze jeden zásah a kontrolu a z nich odebíráme v daném časovém 
intervalu vzorky. Opakování jsou opět závislá. 

U testů s hnojivem budu na obou plochách měřit každý týden výšku rostliny. 
• Máme dobrý experimentální design s několika zásahy a kontrolami a z nich 

odebíráme vzorky, ale tyto vzorky potom sloučíme a počítáme s nimi jako 
s jedním výběrem. 

V praxi bychom se dopustili této chyby tak, že z každého ze hnojených a kontrolních 
experimentálních políček (např. 3 hnojená a 3 kontrolní) je odebráno 10 rostlinek, ale pro 
statistickou analýzu jsou měření sloučena jako jeden výběr z hnojených a jeden z nehnojených 
ploch. Protože celý problém vzniká až při vlastním hodnocení dat, lze tuto poměrně častou 
chybu snadno opravit přepočítáním výsledků pomocí správného statistického testu (popř. 
modelu).  

Kontrolní úkol 
• Vysvětlete na různých příkladech tři typy pseudoreplikací. 
 
Průvodce 
Právě jste se dozvěděli, jaká úskalí čekají vědce v okamžiku, kdy chce získat 
statistická data. Připadá vám jich mnoho? Je to dost komplikované? Jestli si 
myslíte, že ano, pak s vámi musím souhlasit. Je to komplikované, ale má to svou 
logiku. Statistika taková musí být, protože její výsledky často rozhodují o 
podstatných záležitostech a je dost nepříjemné, když dojde k omylu. Statistika se 
ale nemýlí – mýlí se člověk svou nesprávnou interpretací, chybnou formulací 
hypotéz, použitím špatných analytických prostředků. V dokumentárních filmech o 
biologii většinou vidíte biologa procházet se po louce nebo s dalekohledem 
sledovat ptáky na mořském břehu. To je ale pouze jedna stránka biologie. Tomuto 
sledování předchází promyšlená příprava experimentu (ten dalekohled je často 
spíše symbol než pomůcka) a poté následuje náročné zpracování. Nedávno si při 
rozhovoru jeden můj známý povzdechl: „Tak mám takový pocit, že sbírat terénní 
data už není vůbec považováno za vědu.“ Zčásti jsem s ním nesouhlasil, zčásti 
ano. Tušíte co jsem mu řekl? 
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Zápis a zobrazení statistických dat 
 
Statistické tabulky 
 Získávání konkrétních statistických dat zahrnuje také jejich zápis na určité 
informační médium. Při zápisu se řídíme určitými pravidly tak, aby forma zápisu 
umožňovala další snadné zpracování dat. Vytváříme tak datovou tabulku, která 
je složena z řádků a sloupců. Řádek (záznam) obsahuje naměřené hodnoty znaků 
pro konkrétní statistickou jednotku, ve sloupci (pole) jsou pod sebou seřazeny 
naměřené hodnoty určitého znaku pro všechny statistické jednotky. Průnik řádků 
a sloupců se nazývá datová buňka (nebo datové políčko). Obecně tabulka může 
obsahovat následující části: 
• Záhlaví řádků: označení jednotlivých statistických jednotek. Měla by 

obsahovat každá tabulka. 
•  Záhlaví sloupců: označení znaků. V případě, že nepotřebujeme specifikaci 

(např. měření 1, 2 ...) nemusí být součástí tabulky. 
• Datové pole: naměřená data, skládá se z jednotlivých buněk. 
• Název tabulky: v případě, že se nejedná o tabulku, která bude dále 

prezentována, není nadpis nutný. 
• Popis tabulky: Je vhodný i v případě, že tabulku nebudeme prezentovat. 

Záhlaví i vlastní data mohou obsahovat zkratky nebo jiná označení, která 
můžeme časem zapomenout nebo v případě týmové práce jim kolega nemusí 
rozumět (např. v MS Excel můžeme opatřit záhlaví vloženým komentářem, 
který se objeví jen v případě, že nad záhlaví umístíme kurzor). 

• Poznámky, komentáře: Konkrétní měření nebo znaku můžeme opatřit 
poznámkou o možnostech chyby při měření atd. (např. „15. 8. 2001 - past č. 1 
nalezena mírně poškozena“). 

 
Tabulka 6 je datovou tabulkou výzkumu vlivu sodíku (Na) a vápníku (Ca) na růst a další 
charakteristiky určitého druhu rostliny. Do květináčů (1, 2, ...) bylo vyseto po 1 rostlině a 
náhodně zvolen typ zásahu (Ca, Na, kontrola – Kont.), tak aby bylo stejné množství rostlin pro 
každý zásah. Následně byla sledována barva květu (1 – světle modrá, 2 – modrá, 3 – tmavě 
modrá), počet semen, obsah oleje a zda byla rostlina napadena parazitem. 
 
Tabulka 6: Příklad datové tabulky s různými prvky a typy dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Začátečník, který nemá zkušenosti se zpracováním dat pomocí statistického softwaru, většinou 
při zápisu dat chybuje v tom, že se snaží vytvářet jakýsi systém „souhrnů“, aniž by vytvořil 
základní tabulku formátu jednotka x znak. Rozlišení základní jednotky, která tvoří záznam je 
přitom principální. Záznam by měl být unikátní (neopakovaný – tzn. neexistuje více řádků se 
stejnými znaky) a úplný (tzn. obsahovat všechny měřené znaky). 
Představme si, že sledujeme druhové složení hmyzu v potravě ryb. Zvolíme si několik lokalit 
v různé nadmořské výšce podél jednoho toku. Odchyceným jedincům provedeme výplach 
žaludku, vzorek uložíme, poznamenáme si druh ryby, pohlaví, věk, hmotnost, délku a před 

Číslo Látka Semen Olej Barva Rez Poznámka 
1 Na 12 1.5 1 a  
2 Ca 9 3.8 1 n  
3 Kont. 5 4.5 3 a  
4 Ca 10 2.1 2 a  
5 Kont. 4 3.3 2 n  
6 Na 16 4.7 2 n  
... ... ... ... ...  ... 
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vypuštěním zpět označkujeme. V laboratoři pak zaznamenáváme taxony hmyzu a jejich počet 
ve vzorku. Data zapisujeme do určitého protokolu který může vypadat následujícím způsobem: 
Lokalita: 1 (KP) Datum: 5.5. 2003  Jedinec č.: 1 Druh: Pstruh obecný  
Věk: Hmotnost: Délka:   Pohlaví: 
 
Taxony hmyzu 

Culicidae (Diptera)   5 
 Muscidae (Diptera)   4 
 Baetidae (Ephemeroptera)  15 

 ... 
 
Tento formát je vhodný pro rychlý zápis při determinaci vzorků. Pro počítačové zpracování se 
však nehodí a je nutno jej převést. Jestliže zvolíme jako záznam konkrétního jedince (rybu), 
pak bychom měli do sloupců umístit jednotlivé taxony hmyzu, lokalitu atd. (tabulka 7). Vzniká 
ale celá řada komplikací, např. taxonů hmyzu může být mnoho, chci zaznamenávat také řády, 
stáří hmyzu (larva, dospělec) nebo byl daný rybí jedinec odloven vícekrát atd. V případě, že 
bych chtěl zaznamenávat do řádku druh ryby, pak by ve sloupci museli být jedinci a v rámci 
polí jedinec ještě všechny další údaje o hmyzu, takže by počet sloupců neúměrně narůstal a 
struktura by byla nevhodná. Ideální formát je, když jako záznam zvolím taxon hmyzu (tabulka 
8, více o zadávání dat a další práci s nimi viz. Drozd, 2002: Cvičení ze statistiky). 
 
Tabulka 7: Příklad nevhodně zvoleného formátu datové tabulky. 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 8: Data z tabulky 7 ve vhodnějším stylu zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrolní úkoly 
• Popište jednotlivé části tabulky 6, včetně typu dat pro jednotlivé znaky. 
• Pokuste se navrhnout nejvhodnější strukturu tabulky příkladu se potravou ryb 

v případě, že bychom chtěli zvlášť počítat dospělce hmyzu a zvlášť larvy. 
• Navrhněte tabulku pro zadávání dat výzkumu, který má tuto strukturu. Na 10 

výzkumných plochách provádím v pravidelně odběry (každých 14 dní), 
vzorků půdy z povrchu (5 vzorků), 10 cm pod povrchem (5 vzorků) a 20 cm 
pod povrchem. Sledujeme přitom obsah těžkých kovů ve vzorku, počet 
chvostoskoků a vlhkost půdy a obsah CO2. 

 
Při zadávání dat užíváme následující speciální označení: 

• „ – ”: nulový údaj – nevyskytl se žádný případ; 
• „ 0 “: nula – méně než polovina měrné jednotky (nula po zaokrouhlení, lze ale 

použít i pro pro nulový údaj); 
• „ × “: vyplnění políčka není logické; 
• „  . “: neznámý (nezjištěný) údaj. 
 

Jedinec Druh Datum Lok. m [kg] Délka Sex Věk Cul (D) ... Bae (E) 
1 ST 1.5.03 L1 0.26 15 m 2 5  15 
2 TT 12.5.03 L2 0.42 17 f 3    
3 CC 15.5.03 L1 1.00 3 m 3    
... ... ... ... ... ... ...   ... 

Taxon Řád Jedinec Druh Datum Lok. m [kg] Délka Sex Věk N 
Culicidae Dip 1 ST 1.5.03 L1 0.26 15 m 2 5 
Muscidae Dip 1 ST 1.5.03 L2 0.26 15 m 2 4 
Baetidae Eph 1 ST 1.5.03 L1 0.26 15 m 2 15 
Perlidae Ple 2 TT 12.5.03 L2 0.42 17 f 3 12 
...   ... ... ... ... ... ...  ... 
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 Kromě použití tabulek pro zadávání dat, jsou tabulkově zobrazovány také 
výsledky statistických analýz. V tomto případě je nutné dodržovat následující 
pravidla: 
•  Tabulka musí přehledná – jasné zobrazení výsledků (musí být zřetelné, co je 

výsledek). Nedávat více dat, než je nezbytné. 
•  Sama o sobě dostatečně vysvětlující – orientace v tabulce nevyžaduje hledání 

v textu. Měla by být opatřena dobrým popisem (s legendou), vysvětlivkami 
zkratek atd. V popisu je vhodné uvést číslo tabulky (kvůli odkazům v textu). 

• Celkové charakteristiky dat pro řádky (součty, průměry atd.) se uvádějí 
většinou na v dolní části tabulky (pod zobrazenými daty), pro sloupce v pravé 
části tabulky (vpravo od dat). 

• V případě, že je tabulka delší než jedna strana, mělo by být záhlaví na začátku 
každé strany. 

• V popisu tabulky nebo v záhlaví by měly být uvedeny měrné jednotky, např. 
„[kg]” nebo „plocha (v m2)” (procenta je lepší psát také do záhlaví). 

• Číselné údaje ve sloupci by měly být zaokrouhleny na stejný počet 
desetinných míst a zarovnány doprava. 

• Nepoužívat příliš barevné tabulky (nanejvýš několik barev při prezentaci 
v MS PowerPoint). 

• Jako oddělovač desetinných míst je možné použít desetinnou čárku i 
desetinnou tečku (typické v angličtině, ale je vhodné nastavit i v MS Excelu, 
protože většina statistického software používá desetinnou tečku). 

 
Vzorová tabulka výsledků výzkumu, který byl popsaný pro tabulku 6 bude vypadat například 
takto: 
 
Tabulka 9: Výsledky analýzy charakteristik rostlin pro jednotlivé typy látek (Na – sodík, Ca – 

draslík, Kont. – kontrola) přidaných do substrátu. x - průměr, S.E. – střední chyba 
průměru, Barva (květu) – 1 (světle modrá), 2 (modrá), 3 (tmavě modrá), Rez – celkové 
procento rzí napadených rostlin. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrolní úkol 
• Uveďte formální chyby v následující tabulce (přepracováno podle jedné 

tragické studentské práce). 
 
Tabulka 10: Výsledky pro druhy. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Druh pr med typ S.E. s1 s2 
Mm 15.8 8 L 0.01012 0.2 0.55 
Mm 9.5 3 S 0.2029 0.3 0.31 
Nt 6.0 2 L 0.110 0.7 0.22 
Nt 10.4 6 S 0.5 0.4 0.31 

Celk. 12.4 4  0.21 0.2 0.37 

Počet semen Olej (v mg) Barva (v %) Látka x  S.E. x  S.E. 1 2 3 
Rez 

(v %) 
Na 15.8 1.28 1.51 0.012 0.2 0.5 0.3 0.32 
Ca 9.5 1.42 1.62 0.029 0.3 0.3 0.4 0.41 

Kont. 6.0 0.50 0.91 0.110 0.7 0.2 0.1 0.50 
Celek 10.4 1.07 1.35 0.503 0.4 0.3 0.3 0.41 
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Zaokrouhlování a další úprava dat 
 Jestliže se vám v kontrolním úkolu nezdálo zaokrouhlení čísel, pak zcela 
souhlasím. Spousta statistických programů i kalkulátor provádí výpočty 
s ohromnou přesností. Je však otázkou, jestli takovou přesnost opravdu 
potřebujeme (např. přesná měření jsou časově náročná). Jak nakládat s přesností? 
• Zaokrouhlování. V literatuře jsem se setkal se dvěma způsoby 

zaokrouhlování. Jestliže je číslo za stanoveným počtem desetinných míst < 5 , 
pak zaokrouhlujeme dolů (v opačném případě nahoru; budeme používat, 
používají i statistické programy). Druhý způsob je stejný jako předchozí pro 
číslice < 5 a >5 (nebo 5 a následováno nenulovým číslem).  Pro číslici 5, která 
je následována 0 (nebo ničím) zaokrouhlujeme k nejbližšímu sudému číslu 
(jestliže je číslo na které zaokrouhlujeme sudé, pak jej ponecháme a jestli je 
liché, pak zaokrouhlujeme nahoru. 
• 1. způsob:  0.213 = 0.2 0.284 = 0.3 4.5 = 5 1.5 = 2 0.250 = 0.3 0.251 = 0.3 
• 2. způsob: 0.213 = 0.2 0.284 = 0.3 4.5 = 4 1.5 = 2 0.250 = 0.2 0.251 = 0.3 

 
• Počet desetinných míst. Častým problémem je, na kolik desetinných míst 

zaokrouhlit prezentovaná data. Velká část lidí odhaduje počet míst intuitivně. 
Existuje ale pravidlo, které říká, že rozdíl mezi minimem a maximem by měl 
být 30 – 300 měrných jednotek. 
 Naměřené jsou (v cm): 15.45, 15.92, 16.84, 17.83, 14.62 (min = 14.62, max = 17.83). 
Zaokrouhlíme-li na centimetry (min = 14, max = 17) min – max = 3 měrné jednotky. 
Zaokrouhlíme-li na 0.1 cm (min = 14.6, max = 17.8) min – max = 3.2 (32 měrných jednotek). 
Zaokrouhlíme-li na 0.01 cm (min = 14.62, max = 17.83) min – max = 3.21 (321 jednotek). 
Nejvhodnější je proto zaokrouhlení na 0.1 cm (32 jednotek): 15.5, 15.9, 16.8, 17.8, 14.6 

 
• Procentuální a pravděpodobnostní (proporční) vyjádření. Při zpracování 

dat se stává, že porovnáváme počty hodnot z nestejně velkých výběrů (viz. 
dále četnosti). Pro porovnání dat se proto hodí srovnání v procentuálním nebo 
proporčním tvaru. Procentuální podíl p části c ze základu z vypočítáme jako 

100⋅=
z
cp  (%). Proporční vyjádření je pouze 

z
cp = . 

Tabulka 11: Počty (n) a procentuální podíly (%) samců (♂♂) a samic (♀♀) druhu 1 a 2 
        
 n (♂♂, druh 1) = (124/200).100 = 62 
 n (♀♀, druh 1) = (76/200).100 = 38 
 n (♂♂, druh 2) = (244/400).100 = 61 
 n (♀♀, druh 2) = (156/400).100 = 39 
 

 
• Transformace dat. Pro některé statistické analýzy je za určitých podmínek 

nutné data transformovat pomocí určité funkce (např. logaritmická, mocninná) 
tak, že pro každou naměřenou hodnotu x platí )(xfx =′  (o transformacích se 
dále dozvíte v kapitole o regresi a analýze variance). 
 Při hodnocení věkové struktury populace nebo počtu jedinců jednotlivých druhů v 
taxocenóze  se například používá logaritmická transformace (jestliže data obsahují nulu pak 
log (x+1). Ta totiž umožňuje úměrně srovnávat jak hodnoty vysoké (řádově ve stovkách), tak 
i nízké (desítky nebo jednotky). Např. rozdíl mezi 10 a 15 jedinců ve vzorku je z hlediska 
druhového složení jiný než mezi 100 a 105 přitom vzrostl o stejný počet jedinců. Logaritmus 
tento fakt zohlední. Stejně tak zohlední dvojnásobný vzrůst počtu jedinců (rozdíl mezi 10 a 20 
je stejný jako mezi 100 a 200): 

log  15 – log 10 = 1.176 – 1 = 0.176 log  115 – log 110 = 2.061 – 2.041 = 0.02 

Druh 1 Druh 2 Látka n % n % 
♂♂ 124 62 244 61 
♀♀ 76 38 156 39 

Celkem 200 100 400 0.503 
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Kontrolní úkoly 
• Zaokrouhlete na daný počet desetinných míst (v závorce): 1.50012 (3), 10.57 

(0), 15.4456 (2), 128.124 (1). 
• Na kolik desetinných míst zaokrouhlíte řadu: 2.01007, 2.03820, 2.05965, 

2.08846, 2.08991, 2.09585? 
 
 
Statistické grafy 
 Pro názornou a přehlednou prezentaci dat používáme zobrazení dat 
v grafické podobě neboli graf. Základní komponenty grafu jsou: 
• Popis grafu – vysvětluje graf, popř. uvedené zkratky atd. a většinou obsahuje 

číslo na kterým na graf odkazujeme v textu (např. obr 1, graf 5, obrázek 12). 
Popis se může uvádět pod nebo nad grafem. 

•  Název grafu – do grafu se vkládá většinou tehdy, jestliže zobrazujeme 
v rámci jednoho popisu více grafů, které chceme výrazně rozlišit (všimněte si, 
že na obrázku 12 se název grafu nevyskytuje). 

• Osy – většinou dvě nebo 3 (pro 3D zobrazení) hlavní osy (x, y, z). Osy by 
měly být opatřeny názvy (navíc v popisu grafu nebo v názvu osy je vhodné 
uvést jednotky, např. °C, cm, mm). Každá osa má své měřítko s hlavními a 
vedlejšími značkami, které navíc bývají opatřeny popisky. Měřítko osy může 
být logaritmické (v případě, kdy chceme zobrazit rozdíly v rámci jednotek i 
stovek až tisíců (viz. obrázek 12). V případě dvou zcela odlišných sérií dat 
(např. srážky a teploty) můžeme do grafu umístit tzv. vedlejší osu (např. 
vedlejší osa y je vynášena vpravo v grafu, viz. obrázek 13). 

 
Obrázek 12: Hlavní komponenty spojnicového grafu růstu početnosti (N) tří populací během let. 

Osa y je vlevo v normálním měřítku, vpravo v logaritmickém měřítku (povšimněte si sklonu 
úsečky při dvojnásobném nárůstu populace). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Datové série (řady). Prezentovaná čísla jsou vynesena v  souřadnicovém 

systému daném měřítky os x a y. Datové série mohou být opatřeny popisky ve 
většině případů se k nim také vztahuje legenda grafu, která vysvětluje způsob 
označení jednotlivých sérií. 

• Chybové úsečky. Znázorňují variabilitu dat nebo přesnost měření (obr. 14). 

název osy x 
osa x osa y 

řada (série) legenda 
horizontální 
mřížka 

značky 
osy x 

popisky 
osy x 

datový 
bod 

název osy y 

datový popisek

značky 
osy y 
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 V současné době statistický software nabízí celou řadu typů grafů z nichž 
nejdůležitější jsou: 
• Spojnicový graf. Užíváme v případě, že hodnoty na ose x jsou diskrétní a 

představují řadu nebo dynamický děj (růst v čase apod.). Typ spojnicového 
grafu jsou grafy na obrázku 12 a 13. 

Obrázek 13: Dva zcela stejné grafy popisující kolísání průměrných srážek a teplot 
v jednotlivých měsících. Rozdílné zobrazení je způsobeno změnou měřítka osy y. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sloupcový graf. V případě, že data na ose x jsou nominální nebo ordinální a 

neznázorňují dynamický děj, je vhodný sloupcový graf (obrázek 14). 
Obrázek 14: Vlevo sloupcový graf rychlosti odumírání (v % uhynulých bakterií za 1 min) 

v závislosti na přidaném antibiotiku (kontrola – nepřidáno, Anti1, Anti2) v kombinaci 
s vitamínem C (NeC – nepřidán, VitC – přidán). Chybové úsečky znázorňují směrodatnou 
odchylku. Vpravo výsečový graf procentuálního zastoupení hmyzu ve sběrech louce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Výsečový graf. Používáme tehdy, jestliže jsou na ose x nominální hodnoty a 

data chceme vyjádřit poměrově (procentuálně). 
• XY bodový. V případě poměrové stupnice na obou osách můžeme pomocí 

bodového grafu sledovat závislost x na y (graf 15). 
Obrázek 15:  Příklad bodového grafu. Vliv pH vody na přežívání vybraného druhu prvoka. 
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• Ostatní grafy. Existuje celá řada dalších grafů, které jsou běžně využívány 
pro určité typy analýz. Jejich použití je však často těžko definovatelné, proto 
si pouze uvedeme příklady. 

 
Obrázek 16:  Příklad sloupcového procentuálního grafu (podíl jednotlivých hmyzích řádů na 

složení společenstva tří typů prostředí, graf vlevo) a plošného grafu (početnost samců a 
samic v jednotlivých letech výzkumu). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 17:  Příklad paprskového grafu (proporce výskytu dvou druhů v průběhu 24 hodin) a 

plošného grafu (početnost samců a samic v jednotlivých letech výzkumu) a plošného grafu 
(vliv teploty a obsah Mg v mg na přežívání semen sledované rosliny). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 18:  Vlevo jsou příklady rozmítnutého diagramu rozptýlení, krabicového grafu a 

liniového diagramu rozptýlení. Ve všech třech typech grafů (diagramů) jsou znázorněna 
stejná data. Vpravo je dendrogram shlukové analýzy 7 druhů střevlíků. 
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Pro práci s grafy existují určitá doporučení a pravidla (velká část platí i pro 
práci s tabulkami). Graf by měl být: 
• Vhodný pro daný typ dat. Podle charakteru dat musíme zvolit graf. 

Ačkoliv jsem už podrobnější informace o používání různých typů grafů uvedl u jejich výčtu, 
je nutné ještě zmínit několik dalších doporučení. 
•  V kapitolách o regresi se dozvíte, co je to nezávislá a závislá proměnná. Na příkladu se 

to dá vysvětlit velice jednoduše. Měřím závislost výskytu druhu na pH. Výskyt je závislý 
na nezávislém pH, protože se příliš často nestává, že by výskyt druhu změnil pH půdy (v 
tom případě by to bylo naopak). Na ose x vždy zobrazujeme nezávislou (vysvětlující) 
proměnnou a na ose y závislou proměnnou (vysvětlovanou). 

• Řady by neměli mít příliš odlišné rozpětí. Např. jedna řada v grafu bude obsahovat 
hodnoty od 1000 do 2000 (rozmezí 1000 jednotek) a druhá od 50 do 200. Měřítko grafu 
bude vhodné pro odchylky první řady, odchylky druhé však nebudou vůbec patrné 
(rozmezí 150 jednotek). Vhodnější je umístit druhou řadu na vedlejší osu y (viz. obrázek 
13). •  Nezávislý na textu. Graf by měl být vždy opatřen popisem grafu, názvy a 

popisky os, v případě více řad by měly být řady jednoznačně rozlišeny a graf 
opatřen legendou. 
Toto platí zejména pro grafy v publikacích (včetně diplomových a bakalářských prací). 
Jestliže prezentujeme graf v např. v MS PowerPoint, pak mohou být některé popisy 
vynechány (většinou vlastní popis grafu, ale je vložen např. název grafu). 

• Přehledný a jednoduchý. Graf slouží pro názornou prezentaci dat, ne pro 
matení čtenáře. 
Grafy pro vědecké publikace je vhodnější vytvářet černobílé. Příliš velká pestrost (nebo 
barevnost) odvádí pozornost od informací. Navíc se za barevné grafy se v mnoha časopisech 
platí. Pozor na 3D (prostorové) grafy!!! Jsou většinou naprosto zbytečné a pouze graf 
komplikují, protože při pootočení v prostoru neumožní dobře odhadnout velikost dat. Obecně 
mám zkušenost, že grafy i tabulky začátečníka hýří barvami a formáty, protože se snaží 
dokázat, že uživatel umí udělat něco složitého na počítači. 

• Účelný. Ne každá data musí být graficky zobrazena. Vytvářet graf  pro to, 
„abych dokázal, že ho umím vytvořit“ zabere čas, prostor v publikaci a místo 
na harddisku. 
Diplomové práce (ale nejen ty) jsou nezřídka zaplněny grafy (tabulkami), které čtenáři příliš 
mnoho neřeknou, jsou naprosto neinterpretovatelné a navíc se s nimi dále nepracuje. 

• Objektivní. Různým zpracováním grafu mohou vzniknout různé dojmy, podle 
toho, jak chce autor, aby byly výsledky interpretovány. Tento fakt není 
mnohdy zjištěn laikem, ale bývá často kritizován odborníky. 
Všimněte si například grafů na obrázku 13. Kdybych oba použil pro demonstrací „drastického 
kolísání teplot“ (vpravo) oproti „mírnému kolísání teplot“ (vpravo), pak jsem se dopustil 
zkreslení, protože hodnoty jsou naprosto stejné pouze je změněno měřítko (minimum u 
jednoho je 0 a u druhého 700 pro srážky a 19 pro teplotu).  Podobné grafy bývají zneužívány 
např. k laciné propagandě zvyšování platů zaměstnancům. Jestliže se zobrazí zvýšení mezd 
z 5010 na 5050 v měřítku s minimem 5000 a maximem 5070, pak může graf působit 
radostným dojmem, že se stáváte boháči. Zobrazíte-li graf v měřítku 0-6000, pak budete 
zvýšení platu stěží hledat. 

 
Kontrolní úkol 
• Zhodnoťte následující grafy (kromě toho že nemají popis grafu a os): 
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Software pro analýzu a prezentaci dat 
 
Průvodce 
Líbila se vám předchozí část? Práce s grafikou je vždy poutavější než holá čísla. 
Původně jsem vůbec nezamýšlel tyto kapitoly psát, pak jsem si ale uvědomil, že 
kde jinde byste se dozvěděli o práci s tabulkami a grafy, když ne ve statistice. 
Součástí „statistických dovedností“ je podle mého názoru i „umění prezentace 
dat“. Aby se z vás ale stali praví „zenoví mistři grafů“, musíte k tomu mít dobré 
zbraně. Tak jako pistolník má svou oblíbenou zbraň, má i statistik svůj oblíbený 
software. A tak jako každá zbraň se hodí na něco jiného, tak se i každý program 
hodí pro jiné typy analýz, grafické zpracování apod. Pokusím se vám objasnit 
několik úskalí při „výběru zbraně“. Následující část není nezbytně nutné znát na 
zkoušku, ale mohla by se vám hodit když nebudete vědět, čím analyzovat data 
např. v diplomové práci. 
 
 Situace kolem statistického software je v současnosti dost nepřehledná. 
Existuje ohromná řada různých statistických systémů, které jsou zaměřeny na 
určité typy analýz více, na jiné méně. Pro studenta je důležité několik kritérií: 
• Dostupnost. V případě, že budete výsledky veřejně prezentovat není možné 

pracovat s nelegálním softwarem. Tady je problém cenové relace většiny 
produktů. Proto lze pro analýzy dat užívat školní počítačové učebny, kde jsou 
nainstalované programy, na které má škola řádnou licenci. 

• Snadná manipulace a orientace. Pro každého začátečníka je dobré, jestliže je 
systém zadávání dat jednoduchý a výstupy snadno interpretovatelné. K tomu 
samozřejmě patří i kvalitní manuál. 

• Možnosti (typy analýz). Většinou nepoužíváme pro analýzu dat pouze jeden 
postup. Software by proto měl mít alespoň základní nabídku statistických testů 
a další vhodné pomůcky (výpočty distribučních funkcí atd.). 

 
 Ze svých zkušeností musím konstatovat, že se tyto kritéria jen velice 
obtížně najdou u jednoho jediného programu (začátečník je nadšený téměř 
každým programem, ale postupem času se z něj stává skeptik). Mám proto tři 
typy: • Úplný začátečník. Jestliže jste úplný počítačový začátečník (tím mám na 

mysli také ty, kteří centrují a odsazují v MS Word pomocí mezer), pak 
nezbývá nic jiného, než začít některým z tabulkových procesorů. Pro základní 
operace a testy poslouží i Microsoft Excel (jak používat Excel pro statistické 
výpočty uvádím ve skriptu Cvičení z biostatistiky). Bohužel má několik 
nevýhod: omezené možnosti statistických výpočtů, pikantní český překlad, 
chabá nápověda a nejasné (nebo dokonce zastaralé) algoritmy výpočtů. 
Výhody jsou tyto: dostupnost, jednoduché zadávání dat a slušný (i když 
limitovaný) grafický výstup, možnost programování vlastních maker (i když 
pro začátečníka dost komplikovaného), rychlé třídění a vytváření souhrnů. 
Omezenost typů analýz se dá do jisté míry vylepšit nainstalováním systému 
Unistat, který se objeví v hlavní nabídce Excelu. 

• Pokročilý. Těm, kterým začíná vadit omezenost tabulkových  procesorů, 
doporučuji specializovanější software. Jeho nevýhodou je finanční 
nedostupnost, proto musí „chudý student“ analyzovat data na software ve 
škole. Dostupné jsou většinou rozsáhlejší balíky, zvládající jak základní typy 
analýz, tak i modernější a náročnější procedury. Mezi tyto typy statistických 
systémů patří NCSS (na PřF OU), Statgraphics nebo Minitab. Jejich 
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nevýhodou jsou limitované možnosti analýzy (ovšem daleko vyšší než u 
Excelu) a nemožnost programovat aplikace. Ohromnou výhodnou je dobré 
uživatelské rozhraní, dobrá nápověda a dostatek manuálů pro nastudování 
možností a využití. 

 
Obrázek 19:  Výřez okna programu NCSS a základní nabídka Analysis. 
 

                   
 
• Expert (popř. začátečník-vizionář, nespokojený pokročilý). Když bych měl 

studentovi poradit, kam dál po zvládnutí Excelu, asi bych navrhnul rovnou 
přeskočit kategorii pokročilý a zajímat se rovnou o velké systémy nebo 
statistické programovací jazyky jako např. Statistica, S-plus, SAS, SPSS, 
MatLab a R. Velká část z nich má vynikající ovládání a nepředstavitelnou 
škálu možností analýz. Ačkoliv je jejich cenová dostupnost pro studenta 
většinou nulová, když slevíte na požadavek „snadná manipulace“, nabízí se 
několik možností. Jednou z nich je program R, který je freeware (bezplatně 
jej získáte z www.r-project.org). Manipulace s ním je sice složitější, zato na 
WWW stránkách najdete pravidelně update s novými typy analýz, manuály 
atd. Práce vyžaduje ze začátku značnou trpělivost, protože je nutné pochopit 
logiku jazyka, ale po zvládnutí základů zjistíte, že se vám otevírá zcela jiný 
svět nepředstavitelných možností. 

 
Obrázek 19:  Výřez okna programu R se sérií příkazů, vytvářejících tři typy diagramů pro 100 

náhodně generovaných dat. 
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Shrnutí: 
Statistika se zabývá jevy, které jsou opakovatelné a vyskytují se ve velkém počtu 
(hromadné jevy). Nositeli hromadných jevů jsou statistické jednotky, které 
dohromady tvoří základní soubor. Konkrétní hodnoty znaku naměřené u 
statistické jednotky nazýváme statistická data. Data rozlišujeme podle stupnice na 
kterou se dají zobrazit (nominální, ordinální, intervalová, poměrová). Jestliže 
proměříme statistická data o celém základním souboru (úplné šetření), pak 
získáme jeho přesné parametry. Protože ale většinou základní soubor nelze 
proměřit celý, musíme provést výběr statistických jednotek, u kterých budeme 
měřit hodnoty (výběrové šetření). Parametry, které získáme z výběrového souboru 
jsou odhady charakteristik základního souboru. Aby jednotlivé hodnoty 
výběrového souboru na sobě nebyly závislé, musíme provést náhodný výběr. 
  Statistická data získaná prostým pozorováním jsou často nedostačující, 
protože proměnlivost hromadného jevu vzhledem ke změnám podmínek je malá 
nebo může být ovlivněna celou řadou faktorů, které nejsme schopni zahrnout. 
Z tohoto důvodu je výhodné provádět experiment, kdy pozorovatel cíleně provádí 
změny podmínek (zásah) a měří sledované hodnoty statistického znaku. Každý 
experiment musí mít logickou strukturu (experimentální design), která umožní 
získat věrohodná data o hromadném jevu. Aby experimentátor zmenšil chybu, 
která může měřením vzniknout a postihl variabilitu hromadného jevu, vyžadují 
experimenty opakování replikace. Chybné opakování experimentu nazýváme 
pseudoreplikací. 

Pro zápis a prezentaci statistických dat používáme statistické tabulky. 
Příprava tabulek zahrnuje často zaokrouhlování, standardizaci (procentuální nebo 
proporční) nebo transformaci dat.  Názorné a přehledné zobrazení dat umožňují 
různé typy grafů. Tabulky i grafy by měly splňovat určitá kritéria, z nichž hlavní 
je přehlednost a nezávislost na textu. 
 
 
Pojmy k zapamatování: 
Statistická data (statistical data), hromadný jev (mass or quantitative event), 
statistická jednotka (unit, element, item), základní soubor (population), úplné 
šetření (population survey), výběrový soubor (sample), výběrové šetření (sample 
survey), náhodný výběr (random sample, random sampling – provádění náh. 
výběru), statistický znak (statistical character), proměnná (variable), hodnota 
znaku (level, value, statement, category – podle typu dat), kvantitativní a 
kvalitativní data (quantitative and qualitative data), stupnice (scale) – nominální 
(nominal), ordinální (ordinal), intervalová (interval), poměrová (ratio), odhad 
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ordinální (ordinal), intervalová (interval), poměrová (ratio), odhad parametru 
základního souboru (estimation of population parameter), pozorování 
(observation), experiment, zásah (treatment), manipulativní a měřící experiment 
(manipulative and mensurative), replikace (replication), kontrolní vzorek 
(control), laboratorní a terénní experiment (laboratory and field), pseudoreplikace 
(pseudoreplication), statistická tabulka (table), záznam (record), pole (field), řádek 
a sloupec (row and column), záhlaví (header), datové pole (data matrix), 
zaokrouhlování (rounding to xx th decimal places), procento a proporce 
(percentage and proportion), pravděpodobnost (probability), graf (chart, plot), 
název (title), osa (axis), měřítko (scale), značka (tick mark), legenda (legend), 
datový řáda (serie), graf sloupcový (bar chart), liniový graf (line chart), krabicový 
(box-whisker plot), XY bodový (scatter plot), výsečový nebo koláčový (pie or 
doughnut chart). 
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 POPISNÁ STATISTIKA 
Cíle kapitoly: 
Po prostudování kapitoly zvládnete toto: 
- budete umět provést prosté i intervalové třídění dat a zobrazit; 
- budete umět vypočítat charakteristiky polohy a variability variační řady. 
- dokážete vypočítat momentové charakteristiky a určit šikmost a špičatost dat. 
 
Klíčová slova: Třídění dat, rozdělení četnosti, charakteristiky polohy a variability, 
momentové charakteristiky. 
 
Průvodce 
Představte si, že jste získali data. Máte před sebou tabulku, která obsahuje stovky 
měření (dost jste se dost snažili). Můžete začít analyzovat. Ono se to řekne, ale 
jak? Jak bych měl jednoduše popsat daný soubor? První kroky jsou následující. 

 Statistické řady a jejich třídění 
Vytvořili jsme tabulku dat pro náš výzkum a máme provedena měření 

(statistická data) pro jednotlivé statistické jednotky. Data pro určitý znak 
(proměnnou) nám vytváří statistickou řadu. Statistická řada může být 
uspořádaná nebo neuspořádaná. Ordinální nebo číselná data lze uspořádat podle 
hodnot vzestupně nebo sestupně, (seřazení dat). Jiný typ uspořádání spočívá ve 
vytvoření skupin (podmnožin) hodnot znaků (třídění dat). V případě, že třídíme 
řadu přímo podle jejích hodnot provádíme jednostupňové třídění. Z tohoto 
hlediska rozlišujeme řady: 
• slovní – tvoří je znaky na nominální nebo ordinální stupnici (např. pohlaví u 

odlovených jedinců daného druhu: samec, samice, samec, samec, samec, 
samice, samec, samec, samice, …); 

• číselné – tvořené znaky na intervalové nebo poměrové stupnici (např. 
hmotnost odlovených jedinců: 2.7, 2.4, 2.4, 2.3, 2.4, 2.0, 2.4, 2.1, 2.6, 2.7, 2.9, 
2.3, 2.2, 2.6, 2.4, 2.4, 2.9, 2.5, 2.4, 3.0, 2.3, 2.9, 2.5, 2.5, …). 

 
Jestliže máme o příslušném měření (resp. statistické jednotce) více 

informací, můžeme provádět třídění podle více znaků (vícestupňové). Tímto 
způsobem lze získat uspořádanou řadu (viz. tabulka 12): 
• časovou – data jsou uspořádána podle časových údajů (např. velikost snůšky 

setříděná podle data snůšky); 
• prostorovou – data jsou uspořádána podle umístění v prostoru (např. velikost 

snůšky podle lokality nálezu); 
• věcnou – data jsou tříděna podle slovní nebo číselné proměnné (hmotnost 

semen podle pH půdy nebo podle typu biotopu, podle druhu rostliny atd.). 
Tabulka 12: Příklady dvoustupňového třídění pro teplotu různých typů půdy [°C]. 
        
 
 
 
 
 

Datum Teplota 
16.6.02 18, 21, 17, 19 
18.6.02 17, 22, 24, 21 
20.6.02 22, 22, 21, 21 
22.6.02 23, 24, 24, 20 

Lokalita Teplota 
Bělá 19, 17, 19, 24 

Klimkov. 18, 21, 21, 23 
Polanka 17, 17, 21, 20 
Poruba 21, 24, 22, 24 

Typ Teplota 

Jíl 19, 17, 19, 24 
18, 21, 21, 23 

Písek 17, 17, 21, 20 
21, 24, 22, 24 
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Jednostupňové prosté rozdělení četnosti 
 

Při jednostupňovém třídění dat je výhodné zhotovit tabulku rozdělení 
četnosti. Je založena na počtu výskytů jednotlivých hodnot (četnosti hodnot) a 
výrazně data zpřehlední. Postupujeme tímto způsobem: 
• Určitý znak označíme jako statistickou proměnnou (značíme většinou 

velkým písmenem X). Konkrétní měření statistické proměnné pro jednotlivé 
statistické jednotky označíme jako variační řadu. Tato řada je tvořena prvky 
x1, x2, x3, … xn, kde n je počet prvků variační řady. Obecně i-tý prvek variační 
řady značíme jako xi pro i = 1…n. Prvky setříděné variační řady (nebo 
seřazené) označujeme x(i). 
Provádíme výzkum klíčivosti určitého druhu rostliny. Do 30 Petriho misek jsme vždy dali 10 
semen a za konstantních podmínek nechali v laboratoři po dobu 5 dnů. Poté jsme provedli 
kontrolu a spočítali, kolik rostlin v dané Petriho misce vyklíčilo. Výsledky (které tvoří 
variační řadu) jsou následující: 
5, 2, 2, 2, 1, 6, 1, 7, 4, 5, 0, 1, 6, 2, 4, 4, 2, 7, 4, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 5, 3, 1, 2, 2 
x1 = 5, x2 =2, … x30 = 2 
Po setřídění získáme: 
0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7 
x(1) = 0, x(2) = 1, … x(30) = 7. Pozor! Často se uvádí (ve skriptu se tímto pravidlem nebudu 
striktně řídit), že v případě dat se stejnými hodnotami se pořadí určí jako průměrné pořadí dat 
(např. hodnota 1 má průměrné pořadí 4). 

• V setříděné variační řadě můžeme jednoduše vypočítat: 
• absolutní četnost (ni) – určíme počet jednotlivých hodnoty znaku X, tj. 

četnost jednotlivých hodnot znaku; 
• relativní četnost (fi nebo pi) – počet jednotlivých hodnot vyjádříme 

proporcí z celkového počtu; 
• kumulativní absolutní četnost (Ni nebo kni) – počet statistických 

jednotek nejvýše rovných hodnotě i; 
• kumulativní relativní četnost (Fi nebo kpi) – proporce statistických 

jednotek nejvýše rovných hodnotě i. 
 
Vzorce 1-3: Relativní četnost, kumulativní četnost a kumulativní relativní četnost 
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 kumulativní relativní četnost (Vz. 3) 

ni  - absolutní četnost pro hodnotu i; N  - celkový počet vzorků 
 

Tabulka 13: Tabulka četnosti pro data klíčivosti rostlin. 
 
 Příklady: 

 fi: 30
1
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i ni  fi Ni Fi 
0 1 0.03 1 0.03 
1 5 0.17 6 0.2 
2 9 0.30 15 0.5 
3 4 0.13 19 0.63 
4 4 0.13 23 0.77 
5 3 0.10 26 0.87 
6 2 0.07 28 0.93 
7 2 0.07 30 1 
Σ 30 1.00   
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Pro příklad klíčivosti semen jsme sestavili tabulku rozdělení četností (tabulka 13). Co 
znamenají jednotlivé hodnoty? Např. n0 je počet misek, kde nenaklíčilo ani jedno semeno 
(pouze jedna). N4 počet misek, ve kterých naklíčilo 4 a méně semen (23 misek). Z hodnot fi 
jsme zase schopni zjistit v kolika procentech misek naklíčilo 5 semen (hodnotu pro f5 stačí 
vynásobit 100 %, tj. 10 %). Obdobně Fi nám říká, kolik procent tvoří misky se 6 a méně 
naklíčenými semeny (F6 = 0.93, tj. 93 %). 

 
• Graficky můžeme zobrazit data několika způsoby 

• Leaf-and-stem (list-stéblo) graf: zpřehlednění můžeme provést pomocí. 
Graf je výhodný zejména pro vyšší hodnoty (desítky až stovky) nebo 
hodnoty s desetinnými místy. 

Leaf-and-stem graf pro data klíčivosti rostlin (vlevo). Jednotlivé hodnoty tvoří stonek (stem) a 
0 tvoří listy (podle počtu hodnot). Obdobný graf (vpravo) pro hodnoty 26, 29, 29, 30, … 61 
(celkem 70 hodnot). Desítky v tomto případě tvoří stonek a jednotky listy (desítky jsou 
uvedeny dvakrát, protože graf dělí hodnoty na menší než 5 a větší). Z příkladu vpravo je vidět, 
jak graf data zpřehledňuje, zkracuje jejich zápis a celkově zjednodušuje hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Histogram četnosti – je sloupcový graf, který vyjadřuje absolutní nebo 

relativní četnost (obsah sloupce je roven četnosti). 
• Polygon kumulativní četnosti – je liniový graf, který vyjadřuje absolutní 

nebo relativní kumulativní četnost (nemusí zobrazovat pouze kumulativní 
četnost, ale většina autorů jej používá pro tento účel). 

• Clevelandův bodový graf – znázorňuje hodnoty měření na ose x podle pořadí 
na ose y (obrázek 21). 

 
Obrázek 20:  Zobrazení histogramu četnosti a polygonu kumulativní četnosti. Všimněte si, že se 

grafy pro absolutní (vlevo) a relativní četnost (vpravo) liší pouze v měřítku. Podobný tvar jako 
histogram má také o 90° otočený leaf-and-stem diagram. 
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Pozor, kumulativní četnost znázorněná polygonem četnosti správně končí na horní hranici 
hodnoty. Například na obrázku 20 pro hodnotu 2 neleží kumulativní četnost 15 uprostřed „rozmezí 
histogramu“, ale na jeho horní hranici, tzn. pravém konci. Polygon na obrázku 21 vytvořený v MS 
Excel je v tomto případě zkreslený, protože by nejvyšší hodnoty četnosti v intervalu (označeny 
čtvercem) měly končit na hranici intervalu. Tato nepřesnost se neprojeví dokud se nesnažíme 
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z grafu odhadnout kvantily (viz. dále). V Excelu je tvorba současně histogramu a polygonu obtížná 
a dá se řešit jedině pomocí vedlejší osy x (viz. obrázek 25). 
 
Obrázek 21:  Obrázek vlevo demonstruje vznik kumulativní četnosti (spojnicový graf) součtem 

předchozích četností (sloupcový graf šedě). N7 vzniklo součtem n0 … n7 (šipky).  Vpravo 
Clevelandův bodový graf pro seřazenou variační řadu hodnot klíčení semen. 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7
     0 1 2 3 4 5 6 7  

 
 
Kontrolní úkol 
• Z předchozího leaf-and-stem grafu (vpravo) vytvořte tabulku rozdělení 

četnosti pro hodnoty od 30 do 50. Vypočítejte všechny uvedené typy četností 
(jako v příkladu s klíčivostí. Vytvořte histogram četnosti a polygon 
kumulativní četnosti (absolutní). 

• Zkoumáme věkovou strukturu populace hrabošů. Dospěli jsme k výsledku, že 
absolutní četnosti jsou různé, relativní četnosti jsou stejné. Jaký můžeme 
učinit závěr? Je možné, že budou stejné absolutní četnosti a různé relativní? 

• Průzkum 25 hnízd zjistil velikosti snůšek určitého druhu pěvce. Snůšky jsou 
zaznamenány v grafu na obrázku 22. Sestrojte podle grafu tabulku četnosti a 
dopočítejte ostatní typy četností. Sestrojte graf kumulativní četnosti. Následně 
popište, jak v tabulce rozdělení četnosti zjistíme tyto údaje: 
• Kolik procent hnízd bylo se 3 mláďaty? V kolika byly alespoň 3 mláďata? 
• V kolika hnízdech bylo méně než 3 mláďata? 

 
Obrázek 22:  Počty mláďat daného druhu pěvce ve 25 snůškách. 
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• Odhadněte tvar polygonu kumulativní relativní četnosti, jestliže víme, že 
počty pro jednotlivé hodnoty jsou stejné. 
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Intervalové  rozdělení četnosti 
 

Jestliže máme větší množství hodnot daného znaku větší množství (např. 
více než 15), jednotlivé četnosti pro znaky by jsou velice nízké nebo se jedná o 
data spojitá, zavádíme rozdělení četnosti do tříd četnosti, které vymezíme 
intervalem. Data uspořádaná v tomto rozdělení četností nazýváme tříděná data. 
Měříme velikost druhu střevlíka z rodu Carabus. Provedli jsme 100 měření (tabulka 14, hodnoty 
jsou v tabulce 10x10 umístěny pouze pro přehlednost, při analýze musí být ve sloupci). Hodnoty 
jsou uvedeny s přesností na setiny cm (viz. volba počtu desetinných míst v předchozí kapitole). 
Prosté rozdělení četnosti hodnot by v tomto případě nebylo možné, protože se velká část hodnot 
vyskytuje pouze jednou. 
 
Tabulka 14: 100 měření velikosti střevlíka Carabus sp. (v cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 22:  Tečkový graf (dotplot) neboli diagram rozptýlení, rozmítnutý diagram a histogram 

četnosti pro naměřené hodnoty velikost střevlíka. Na grafech jsou znázorněny možné intervaly 
vymezující třídy četnosti. 
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Vymezení intervalů je pro vytvoření tabulky četnosti zásadní záležitostí. 
Intervaly se vymezují na základě těchto charakteristik: 
• Počet tříd (k): Měl by se pohybovat od 6 do15 (maximálně 20). Ačkoliv 

existují různá pravidla pro určení počtu tříd (viz. vzorec 4-6), hodnota bývá 
závislá také na vlastním rozhodnutí o volbě přesnosti zobrazení. V současné 
době navíc počet intervalů volí software samostatně, takže problémy 
s určováním počtu tříd většinou odpadají. 

2.41  2.12  2.57  2.88  2.86  3.02  1.84  2.43  2.83  2.17
2.40  2.39  2.90  2.47  2.44  2.35  3.09  2.76  3.23  2.30
2.07  2.25  2.04  2.39  2.49  2.51  2.40  3.16  1.98  2.28
2.71  2.60  2.22  2.43  2.54  2.67  2.54  2.23  3.07  2.65
3.16  2.93  2.89  2.53  2.50  2.64  2.49  2.18  1.97  2.75
 2.29  1.99  1.95  2.21  2.27  1.86  2.33  2.38  2.54  2.39
 3.00  2.02  2.66  2.77  3.08  2.47  2.34  2.70  2.39  2.73
 1.73  2.93  2.12  2.30  2.73  2.64  2.76  2.68  2.09  2.17
 2.52  2.75  2.76  2.31  2.22  2.83  2.14  2.03  2.71  2.69
 2.63  2.69  2.56  2.19  2.87  2.41  2.25  2.25  2.37  2.36
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Vzorce 4-7: Pravidla pro určení počtu tříd (vždy se bere celá část výsledku) a šířky třídy. 
 
 Nk log3.31 ⋅+=  pro vysoké N (Sturgesovo pravidlo) (Vz. 4) 

Nk log5 ⋅=   pro vyšší N (místo 5 může být i vyšší hodnota) (Vz. 5) 

Nk ⋅= 2  pro nízké N (místo 2 může být nižší hodnota) (Vz. 6) 

k
xx

h minmax −
=  šířka třídy (Vz. 7) 

kde N – počet prvků variační řady, k – počet tříd, h – šířka třídy, xmax – maximální naměřená 
hodnota znaku (viz. charakteristiky polohy), xmin – minimální naměřená hodnota znaku. 
 
• Šířka třídy (h): Vypočítá se z počtu tříd a rozpětí hodnot (vzorec 7) a jsou 

podle ní určeny intervaly jednotlivých tříd četnosti. Hranice intervalů třídy i 
jsou označujeme li (lower – dolní) a ui (upper – horní) a platí, že třída i je 
vymezena intervalem ( ii ul ,  (horní hranice patří do intervalu a dolní nepatří). 

V případě, že by obě hranice patřily do intervalu, byly by data, které leží na hranici mezi 
dvěma intervaly započítány dvakrát. Z toho ale také plyne určité úskalí při tvorbě tříd četnosti. 
Představme si, že máme data, kde xmin=0 a xmax=10. Zvolíme počet tříd 10, tzn. šířka třídy bude 
(10-0)/10 = 1. Intervaly tedy budou vypadat následovně  ( 1,0 , ( 2,1 , …, ( 9,8 , ( 10,9 . V 
souboru tedy nebudou měření, které jsou rovny číslu 0. Jestliže pro 0 vytvoříme speciální 
interval, pak máme tříd 11. Jestliže chceme zachovat počet tříd, pak je třeba volit větší rozmezi 
hodnot (vhodná hodnota pod minimem a nad maximem bude tvořit celkovou hranici). 

 
• Střed třídy ( ix , ix&): Hodnota, která leží ve středu intervalu třídy i a „slouží 

jako zástupce třídy“ (v posledním histogramu na obrázku 23 jsou středy tříd 3, 
5, 7, 9). 

 
 Obrázek 23:  Data měření pro šířku kmene (v cm) určitého druhu dřeviny. Obrázek dokumentuje 

významnost volby počtu tříd a šířky třídy (0.1, 0.5, 1, 2 cm). 
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Vraťme se k příkladu 100 měření velikosti střevlíka Carabus sp. Provedeme základní výpočty 
xmin = 1.73 xmax = 3.23   xmax - xmin =  3.23 - 1.73 = 1.5 
Zvolíme rozpětí od 1.7 do 3.3, tj. 1.6 cm, takže je výhodné vytvořit 8 tříd s intervaly o šířce h=0.2 
cm (viz. obrázek 23). Středy tříd jsou x0=1.8, x1=2.0, …, x8=3.2 (tabulka 15). Pozor! Nezaměňujte 
středy tříd s průměry v třídách ix . Hodnoty nemusí být v intervalu rozmístěny symetricky, ale 
mohou být nahloučeny napravo nebo nalevo (viz. rozmítnutý diagram na obrázku 24, dále 
charakteristiky polohy a explorativní analýza dat). Poté, co máme určeny třídy spočítáme pro ně 
absolutní četnosti, dopočítáme relativní a kumulativní četnosti (tabulka 15) a vytvoříme grafy 
(obrázek 25). Pozor! Index i (atd.) při výpočtu (např. fi) tentokrát neoznačuje hodnotu i, ale i-tou 
třídu.  
 Obrázek 24:  Vytváření histogramu četnosti velikost střevlíka Carabus sp. Všimněte si rozdílů 

mezi obrázky 22 a 24. 
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Kontrolní úkol 
• Podle tabulky 15 přibližně určete 12., 30., 50. 75. hodnotu varanční řady. 
• Zkuste sami dopočítat hodnoty pro fi, Fi a Ni v tabulce 15. 

Obrázek 25: Graf absolutní a relativní 
kumulativní četnosti z tabulky 15. 

Tabulka 15: Tabulka intervalového 
rozdělení četnosti dat z obrázku 24. 

l1 u1=l2 

třída 1 (l1, u1〉 
k

x7x1 

3 19 17 7 3 9 19 23 

x8 
8x  

i  (li,ui〉 ix& ix  ni fi Ni Fi 
1 1.7 - 1.9 1.8 1.81 3 0.03 3 0.03
2 1.9 - 2.1 2.0 2.02 9 0.09 12 0.12
3 2.1 - 2.3 2.2 2.22 19 0.19 31 0.31
4 2.3 - 2.5 2.4 2.41 23 0.23 54 0.54
5 2.5 - 2.7 2.6 2.61 19 0.19 73 0.73
6 2.7 - 2.9 2.8 2.79 17 0.17 90 0.90
7 2.9 - 3.1 3.0 3.02 7 0.07 97 0.97
8 3.1 - 3.3 3.2 3.18 3 0.03 100 1.00 0
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• Podle tabulky 15 určete, kolik procent střevlíků dorůstá délky: maximálně 2.9 
cm, více než 2.1 cm, více než 2.5 a méně nebo rovno 3.1 cm. 

• Navrhněte třídy četnosti pro variační řady (100 měření) charakterizované 
svými minimy a maximy: 10.5 – 49.3, 1.3 – 6.4, 0.81 – 0.99, 12 – 325. 

• Vytvořte tabulku a grafy (histogram, polygon) intervalového rozdělení 
četnosti jedinců (stébel) v trsu druhu lipnicovité trávy (50 měření). 

46 47 50 54 46 44 57 56 42 56 53 52 51 47 62 45 39 47 34 45 62 63 59 53 47 
46 60 56 45 45 58 46 54 40 54 55 53 61 63 44 57 60 59 48 52 49 45 57 42 69 
45 66 51 44 53 39 41 48 49 55 44 49 61 52 51 56 63 35 43 55 47 47 54 46 47 
53 42 44 36 52 50 44 47 59 55 50 40 47 60 55 62 48 54 41 46 38 52 42 43 51 

 
Obrázek 26:  Histogram četnosti z konkrétního výzkumu etologů, kteří se zabývali chováním 

mravenců Leptothorax albipennis během emigrace. Graf znázorňuje relativní četnosti 
„náborů“ (rekrutování ostatních) k přemístění (upraveno podle Pratt et all., 2002). Z grafu je 
patrné, že se „rekrutování“ účastní  pouze malé procento dělnic a 65 % se účastní pouze 
pasivně (nechá pouze přemístit do nového hnízda). 
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Průvodce 
První část základní analýzy je za námi. Doufám, že jste vše pochopili a řádně 
prozkoušeli na příkladech. Od četnosti se totiž odvíjí spousta dalších statistických 
výpočtů. Velice důležité je umět číst v histogramech a polygonech při práci 
s pravděpodobnostními funkcemi, ale o tom až dále. Teď se pustíme do 
průměrnosti a „zlatého středu“. Průměrnému studentovi by to nemělo dělat potíže. 
Co je to průměr? Dovolím si situaci uvést vtipem: 
Pacient: „Doktore, všichni mi říkají, že jsem průměrný a nikdo si mě nevšímá.“ 
Doktor: „Další prosím“. 

Charakteristiky polohy – extrémy, medián, kvantily, modus 
Určitě jste si všimli, že při výpočtu rozdělení četnosti mají různé variační 

řady různý tvar histogramu polygonu četnosti. Dalo by se říct, že graficky 
zobrazují rozložení dat mezi minimem a maximem. Taková informace ale 
většinou nestačí. Přesnější informace o vlastnostech variační řady podávají 
měřitelné charakteristiky (statistiky) polohy, variability a momentové 
charakteristiky. Použijeme-li je pro výběr, pak je platnost těchto charakteristik 
jiná než pro základní soubor (viz. úplné a výběrové šetření). Z tohoto důvodu 
charakteristiky rozlišujeme i způsobem zápisu. Charakteristiky základního 
souboru pomocí řecké abecedy (µ, δ), zatímco charakteristiky výběru latinkou 

),( sx . 
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 Minimum a  maximum 
 Jedná se o nejjednodušší a nejpochopitelnější charakteristiky. Přepokládal 
jsem, že jsou obecně známé, proto jsem je použil už v předchozí kapitole pro 
určování počtu a šířky tříd pro intervalovou četnost. 
• Minimum (min{xi}, xmin , x(1)). Označujeme první hodnotu x(1) v uspořádané 

variační řadě. Platí pro ně, že všechna další data jsou větší nebo rovna 
minimu. 

• Maximum (max{xi}, xmax , x(n)). Hodnota posledního měření v uspořádané 
variační řadě (tzn. x(n)). Je to taková hodnota, pro platí, že všechny hodnoty 
měření v dané variační řadě jsou menší nebo rovny maximu. 

 
Modus ( x̂ ) 

Modem nazveme hodnotu s nejvyšší četností (nejčastější) v dané variační 
řadě. Modus bývá označován jako typická hodnota (např. typický počet vajec ve 
snůšce atd.) a určujeme jej těmito způsoby: 
•  pro data s prostým rozdělením četnosti stačí vybrat hodnotu s nejvyšším ni 

nebo hodnotu u nejvyššího sloupce histogramu. 
•  pro tříděná data zavádíme buď pojem modální interval nebo jej vypočítáme 

jako vrchol paraboly vedené středy tříd m–1 a m+1 (m je tzv. modální třída, 
tzn. třída, ve které modus leží), viz. obrázek 27 

• modus spojitého rozdělení určíme jako lokální maximum hustoty 
pravděpodobnosti (viz. rozdělení pravděpodobnostní funkce). 

Obrázek 27:  Určení modu u prostého rozdělení četnosti a grafické určení u třídního rozdělení 
četnosti. 

1 2 3 4 5 6 7 8 xm−1 xm xm+1  
 

    
 V případě, že mají data modus pouze jeden, hovoříme o unimodálním 

rozdělení. Modů ale může být více, takže pak rozdělení označujeme jako 
bimodální (2 mody) až polymodální. 

 
Vzorce 8: Výpočet modu pro tříděná data. 
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dm – dolní hranice modální třídy, nm, nm-1, nm+1 – četnosti modální předchozí a následující třídy, h – 
šířka třídy. 
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Medián a další kvantily ( pxx ~,~ ) 
 Kvantilem můžeme nazvat charakteristiku, která rozděluje uspořádanou 
variační řadu v určitém poměru dat. Medián ji pak dělí přesně v polovině 
(polovina dat je pod a polovina nad mediánem). Trošku „vědečtější“ definice 
kvantilu a mediánu zní: 
• 100.p% kvantil px~  je hodnota, pro kterou platí: součet relativních četností (fi) 

hodnot menších nebo rovno px~ je alespoň rovno p a zároveň součet relativních 
četností hodnot větších nebo rovno px~  je alespoň rovno 1-p; 

• medián ( x~ ) je 50% kvantil. 
 
Kvantily jsou na pochopení poměrně jednoduché, jestliže začneme od mediánu. Chceme zjistit 
medián libovolné uspořádané řady dat. 
Tato řada může vypadat například následovně: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (řada 1, 11 členů) 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3 (řada 2, 13 členů) 
Hledáme medián neboli hodnotu, která nám rozdělí variační řadu na polovinu, tzn. alespoň 50 % 
dat bude napravo a alespoň 50 % nalevo. Z 11 měření řady 1 leží přesně v polovině číslo, jehož 
hodnota je  6 (snadno spočítáte, že nalevo i napravo je 5 měření). Četnost hodnot menších nebo 
rovno 6 je 55% a větších nebo rovno 6 také 55 %. Můžeme tedy tvrdit, že 50 % měření je menší 
nebo rovno 6 a 50 % měření je větší nebo rovno 6. U řady 2 je mediánem opět 6. člen uspořádané 
variační řady, tzn. číslo 1. Můžeme prohlásit, že 50 % měření je menší nebo rovno 1. 
 
Zatím jsme si všímali řad s lichým počtem členů. Co když ale máme řadu, u níž je počet členů 
sudý? Máme uspořádané variační řady stejné jako 1 a 2, pouze ubereme poslední člen. 
1, 2, 3, 4, 5    rozdělíme takto    6, 7, 8, 9, 10 (řada 3, 10 členů) 
1, 1, 1, 1, 1    rozdělíme takto    1, 1, 1, 2, 3 (řada 4, 10 členů) 
V tom případě je 50 % nalevo a 50 % napravo pouze tehdy, když rozdělíme řadu mezi členy 5 a 6. 
Tam ale nemáme žádnou hodnotu. Co budeme dělat? Vypočítáme průměr hodnot členů, mezi 
nimiž medián leží, tzn. (5+6)/2 = 5.5.  U další řady jsou oba členy, mezi nimiž leží medián rovny 
číslu 1, tzn. medián také 1 
 
 Kontrolní úkol 
• Určete medián následujících řad: 

• 1, 2, 5, 7, 9, 11 
• 2, 8, 7, 5, 10, 2, 2, 2 
• 15, 18, 30, 41 

 
Úkol k zamyšlení 
• Než se pustíme do příkladů o dalších kvantilech, zkuste si sami promyslet, 

jakým způsobem se bude určovat 10%, 20%, 30% kvantil? 
 
 Kvantil je obdobou mediánu s tím, že řadu rozdělujeme na např. 20% a 
80% část ( 2.0

~x ). Jak již bylo uvedeno některé charakteristické kvantily označujeme 
speciálními názvy: 
• 75.05.025.0

~,~~,~ xxxx = – dolní kvartil, medián, horní kvartil dělí řadu na čtvrtiny. 
• 12.01.0

~~,~ xxx Κ – 1., 2., … 10. decil rozdělují variační řadu na desítky procent. 
• 102.001.0

~~,~ xxx Κ – 1., 2., … 100. centil (percentil). 
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Pro ukázku použijeme data velikosti střevlíka (tabulka 14). Podle definice se musí jednat o 
uspořádanou variační řadu (pozor na slovo uspořádanou, doufám, že jste se v kontrolním úkolu 
nenechali nachytat), takže je nejprve musíme seřadit. 
Zkusme najít kvantil 1.0

~x . Podle definice to znamená, že 10 % (p.100 %) kvantil je hodnota, která 
rozdělí uspořádanou variační řadu na 10 % dat pod tímto kvantilem a  90 % dat nad ní. Kde se 
tedy v konkrétním případě kvantil nachází? 10 % dat z celkového počtu dat (100) je prvních 10 
měření, tj. od 1.73 - 2.04 a měření s hodnotou alespoň 2.07 je 90, tzn. 90 %. Z toho můžeme 
usoudit, že 10 % kvantil leží (podobně jako medián) mezi 10. a 11. hodnotou (ve variační řadě 
vyznačeno tučně). Při běžné práci tedy stačí vypočítat průměrnou hodnotu mezi 2.04 a 2.07. 
Medián by tedy byl 2.055. V současné době většina statistických programů aproximuje odhad 
z tvaru polygonu četnosti (program R vyhodnotil 10 % kvantil jako 2.067). Při počtu 101 hodnot 
by 10% kvantil byl 2.07. 
1.73, 1.84, 1.86, 1.95, 1.97, 1.98, 1.99, 2.02, 2.03, 2.04,<10 %> 2.07, 2.09, 2.12, 2.12, 2.14, 2.17, 
2.17, 2.18, 2.19, 2.21,<20%> 2.22, 2.22, 2.23, 2.25, 2.25, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.3, , <30%>  
2.3, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.39, ,<40%>  2.39, 2.39, 2.4, 2.4, 2.41, 2.41, 
2.43, 2.43, 2.44, 2.47, <50%>  2.47, 2.49, 2.49, 2.5, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.54, 2.54, ,<60%>  
2.56, 2.57, 2.6, 2.63, 2.64, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, ,<70%>  2.69, 2.69, 2.7, 2.71, 2.71, 2.73, 
2.73, 2.75, 2.75, 2.76, ,<80%>  2.76, 2.76, 2.77, 2.83, 2.83, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.9, ,<90%>  
2.93, 2.93, 3, 3.02, 3.07, 3.08, 3.09, 3.16, 3.16, 3.23,<100%>. 
 
 Jakým způsobem tedy můžeme určit kvantily? Existuje více způsobů, 
z nichž nejdůležitější jsou: 
• určíme pořadové číslo kvantilu podle vzorce 9 a poté jej najedeme 

v uspořádané variační řadě. 
• z polygonu nebo z tabulky kumulativní relativní četnosti 
• pro intervalově tříděná data nejprve určíme třídu podle kumulativní relativní 

četnosti a poté použijeme vzorec 12 (na podobném principu jako výpočet 
modu u tříděných dat. 

 
 Vzorce 9-12: Výpočet kvantilů 

)1( pnpz −+⋅=  pořadové číslo kvantilu (Vz. 9) 

pz xxNz ~
)( =⇒∈  hodnota kvantilu, jestliže z je celé číslo (Vz. 10) 

2
~ )int(1)int( zz

p

xx
xNz

−
=⇒∉ +  hodnota kvantilu, jestliže z není celé číslo (Vz. 11) 

h
f

Fp
dx

ip

ip
ipp ⋅

−
+= −

.100
.100.100~ 1  medián pro tříděná data (Vz. 12) 

px~  – p.100-procentní kvantil, z – pořadové číslo, n – celkový počet členů variační řady, int (z) celá 
část čísla, např. int (1.8) = 1, int (2.1) = 2, x(z) – z–tý člen variační řady 
ip – třída, ve které je kvantil, h – šířka třídy, dip – dolní hranice třídy s kvantilem, Fip – kumulativní 
frekvence třídy ip. 
 
Jednotlivé metody si můžeme ukázat nejprve na příkladě z tabulky 16. Chceme podle vzorce najít 
dolní kvartil, tedy 25.0

~x . Podle vzorce 9 vypočítáme pořadí: z = 0.25 . 20 + (1 – 0.25) = 5 + 0.75 = 
5.75. Protože výsledek není celé číslo, použijeme vzorec 11 a určíme, že dolní kvartil je 2. 
 
Tabulka 16: Příklad umístění významných kvantilů ve variační řadě 
  
 
 
 
 
 
 

    dolní kvartil  medián  horní kvartil    
    25% kvantil  50% kvantil  75% kvantil    
                     
Hodnota 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 
Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Kvantil     2    4    6.5     
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Druhá metoda je mnohem názornější. V tabulce 17 vidíme vypočítané kumulativní četnosti pro 
variační řadu z tabulky 16. 10 % dat je menších nebo rovno 1 a 30 % dat je menších nebo rovno 2. 
Z toho vyplývá, že 25% kvantil má hodnotu 2. Obdobně tento postup můžeme uplatnit pro medián 
a pro horní kvartil, kde 75 % dat je menší nebo rovno 6, takže 75% kvantil leží přesně mezi 6 a 7, 
tzn. 75.0

~x = 6.5. Odhad kvantilů z grafu ukazuje obrázek 28. Pozor, platí zde dvě důležitá pravidla. 
• Na ose y je relativní četnost. 
• Kumulativní četnost končí na hranici pro dané číslo, ne ve středu histogramu. Viz. příklad a 

komentář k obrázku 21. 
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Kontrolní úkol 
• Určete 20 % kvantil, horní a dolní kvartil různými způsoby z variačních řad: 

• 2, 3 ,2, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2; 
•  velikosti střevlíka (tabulky 14, obrázku 20); 
• stébel v trsu rostliny z  úkolu k intervalovému rozdělení četnosti; 

Tabulka 17: Tabulka četnosti dat 
zobrazených v tabulce 16. 

Obrázek 28: Histogram a polygon četnosti dat z 
tabulky 16. 

i ni fi Ni Fi 
1 2 0.10 2 0.10 
2 4 0.20 6 0.30 
3 3 0.15 9 0.45 
4 2 0.10 11 0.55 
5 2 0.10 13 0.65 
6 2 0.10 15 0.75 
7 1 0.05 16 0.80 
8 4 0.20 20 1.00 
Σ 20 1.00   

5.6~
75.0 =x

4~ =x

2~
25.0 =x

Nyní se pokusíme určit medián velikosti střevlíka
z tabulky 15. Jedná se o intervalové rozdělení četnosti, 
budeme tedy muset určovat podle vzorce 12. Určíme
třídu, ve které se kvantil nachází. F3 = 0.31 a F4 = 0.54, 
z toho tedy plyne, že medián bude ležet ve třídě 4, tj. v 
intervalu (2.3, 2.5〉. Přesnější odhad, kde leží, získáme
pomocí vzorce 12. Je odvozen z jednoduchého vztahu o
podobnosti trojúhelníků ADE a ABC (obrázek 29). Pro
tyto podobné trojúhelníky platí, že AD:ED = AB:AC,
přitom AB je šířka intervalu, ED je 0.5-F3, BC je F4–F3
=f4. Můžeme tedy sestavit vzorec: 
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Obrázek 29: Odvození vzorce pro 
výpočet mediánu tříděných dat. 
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Charakteristiky polohy – průměr 
 
 Ačkoliv je průměr nejznámější a nejčastěji počítaná charakteristika 
polohy, existuje celá řada pravidel a vlastností průměru, která zůstávají 
„nezasvěceným“ skryta. Už definice průměru může být pro mnohé překvapující. 
Průměrem můžeme nazvat všechny charakteristiky polohy splňující následující 
vlastnosti: • je funkcí všech hodnot variační řady (do výpočtu vstupují všechny jednotlivé 

prvky variační řady); 
• nacházejí se vždy v intervalu mezi xmin a xmax; 
• se změnou prvku variační řady se mění ve stejném smyslu i průměr. 
 

Z uvedené definice vyplývá, že takových charakteristik můžeme nalézt 
více, tzn. existuje více možných způsobů konstrukce průměru. Velká část z nich 
má v biologii malé uplatnění, proto se zaměříme pouze na několik typů. 

 
Aritmetický průměr (µ, x ) 

Aritmetický průměr je nejběžněji používaný průměr, proto je jeho výpočet 
všeobecně známý. Zatímco medián je prostřední hodnota a modus typická 
hodnota, můžeme průměr chápat jako polohu těžiště variační řady na číselné ose. 
Průměr základního souboru označujeme µ (řecké „mí“) a výběrový průměr x  
(povšimněte si shody vzorců 13 a 14). V odborné literatuře se můžeme setkat 
s názvem střední hodnota. Jedná se o označení průměrné hodnoty náhodné 
veličiny (většinu znaků měřených v biologii můžeme prohlásit za náhodnou 
veličinu, viz. Rozdělení pravděpodobnosti). 
 Vzorce 13-14: Aritmetický průměr 

N

x
N

i
i∑

== 1µ  aritmetický průměr pro základní soubor (Vz. 13) 

n

x
x

n

i
i∑

= =1  aritmetický průměr pro výběr (Vz. 14) 

 
xi – i-tý člen (prvek) variační řady, N – celkový počet členů variační řady. 
 
Obrázek 30: Grafické znázornění významu průměru jako těžiště variační řady. 
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Výpočet aritmetického průměru je velice snadný. Pokusme se určit průměry variačních řad 
z obrázku 30. Ze vzorců vyplývá, že průměr získáme sečtením hodnot členů variační řady a 
vydělením počtem členů řady, tzn.: 

x

x

x
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(1. graf) (1 + 2 + 8) / 3 = 3.67 
 (2. graf) (1.1 + 1.2 + 1.3 + 2 + 2.4 + 7 + 9) / 7 = 3.43 
(3. graf) (1 + 2 + 9 + 10) / 4 = 5.5 
(4. graf) (1 + 9 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5) / 7 = 8.07 
 

Aritmetický průměr počítaný z tabulky četností se nazývá vážený průměr. 
Pro prosté rozdělení četnosti je ve vzorci použita i-tá hodnota, zatímco pro 
intervalové se užívá střed třídy (viz. vzorce 15–16). Protože ale skutečný průměr 
v dané třídě nemusí odpovídat středu třídy, je vážený průměr z intervalového 
rozdělení četnosti pouze přibližnou hodnotou. V současné době se však vážený 
průměr intervalového rozdělení nepoužívá příliš často, protože přesný průměr 
z původních dat většinou není problém pomocí počítače zjistit. 
 
Vzorce 15-18: Vážené průměry 
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 vážený průměr z intervalového rozdělení četnosti (Vz. 16) 
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 „vážený průměr průměrů“ (Vz. 17) 
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 „vážený průměr“ měření s různou váhou (Vz. 18) 

xmax – maximum ve variační řadě, ni – absolutní četnost pro hodnotu (třídu) i, fi – relativní četnost 
pro i-tou hodnotu xi (třídu i), ix&– střed třídy i, k – počet tříd intervalového rozdělení četnosti, N – 
celkový počet členů variační řady, wi – váha i-tého měření (i-tého průměru), s – počet průměrů, xi 
– i-tý člen variační řad (i-té měření nebo hodnota znaku i-té třídy u vz. 15). 
 
Metodu výpočtu váženého průměru z prostého rozdělení četnosti si ukážeme na příkladu klíčivosti 
rostlin (data z tabulky 13). Násobení hodnoty znaku absolutní četností hodnoty ve variační řadě 
(xi.ni) je v podstatě součet jednotlivých měření (5 měření mělo hodnotu 1, takže lze zapsat jako 5 × 
1, viz. tabulka 18). Aritmetický průměr počtu naklíčených semen na jednu Petriho misku je 
(5+18+12+16+15+12+14)/30 = 3.07. 
 
Tabulka 18: Ukázka výpočtu váženého průměru z tabulky 13. 
 
 
 0 
  1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 × 1 
 2 + 2 + … + 2  = 9 × 2 
 3 + 3 + 3 + 3 = 4 × 3 
 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 4 
 5 + 5 + 5 = 3 × 5 
 6 + 6 = 2 × 6 
 7 + 7 = 2 × 7 
  
  
Snadnější je počítat průměr přímo z relativní četnosti. Ze vzorce 1 snadno odvodíme, že ni=fi.N , 
potom tedy 

xi ni  fi 
0 1 0.03 
1 5 0.17 
2 9 0.30 
3 4 0.13 
4 4 0.13 
5 3 0.10 
6 2 0.07 
7 2 0.07 
Σ 30 1.00 
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x , takže x = 0.03 × 0 + 0.17 × 1 + 0.30 × 2 + 

0.13 × × 3 + 0.13 × 4 + 0.10 × 5 + 0.07 × 6 + 0.07 × 7 = 3.07. 
Průměr z intervalového rozdělení četnosti získáme naprosto stejným způsobem pouze s tím 
rozdílem, že místo hodnoty znaku dosadíme střed třídy. Průměrná velikost tohoto druhu je tedy 
2.48. Ve skutečnosti je ale jeho průměrná velikost 2.49, protože středy intervalů nepopisují přesně 
skutečná data. Například skutečný střed dat ve třídě 1 na obrázku 24 (tečkový graf) není 1.8, ale 
1.81 (všimněte si, že dvě hodnoty leží za středem a pouze jedna před ním). 
 

Kromě předchozího rozlišujeme ještě jeden typ váženého průměru (v 
dostupné literatuře jsem nenašel odlišné české označení). Používá se při výpočtu 
aritmetického průměru ze získaných průměrů (vz. 17) nebo aritmetického 
průměru měření s různou „váhou“ (tzn. důležitostí, vz. 18). Problém spočívá 
v tom, že průměr průměrů nelze počítat klasickým způsobem, jestliže průměry 
nebyly počítány pro stejný počet statistických jednotek. 
V tabulce 19 je uveden typický příklad výpočtu „váženého průměru průměrů“. Na 4 lokalitách 
v Severní Americe a 4 lokalitách v Evropě byl proveden výzkum snůšky určitého druhu pěvce. 
Z tabulky je patrné, že se na různých lokalitách nepodařilo najít stejný počet hnízd.  Kdyby byl 
např. průměr v Evropě počítaný vždy z 10 hnízd a v Americe z 20 hnízd, pak by se průměr pro 
daný kontinent dal zjistit součtem průměrů a dělením počtem lokalit (=4). V Evropě by pak byl 
průměr 5.90 a v Americe 6.23 (v Americe je tedy průměrná snůška u tohoto druhu vyšší). V našem 
případě má ale průměr z každé lokality jinou váhu. Výpočet tedy musíme provést podle vzorce 17. 
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 Co v podstatě tento vypočet znamená? Jestliže je na lokalitě 1 průměr 5.2 vajec na hnízdo a bylo 
zjištěno 10 hnízd, pak celkový počet zjištěných vajec na lokalitě 1 byl 52. Takto lze vypočítat 
celkový počet nalezených vajec na lokalitách (=656) v Evropě a vydělit celkovým počtem hnízd 
(=107). Provedeme-li toto vyhodnocení pro oba kontinenty, pak je závěr zcela opačný než byla 
původní domněnka. Můžeme tedy tvrdit, že v Evropě (=6.13) je snůška vyšší než v Severní 
Americe (=5.88). 
 
 Tabulka 19: Příklad použití váženého průměru. Srovnání průměrných snůšek (snůška) určitého 

druhu kosmopolitního pěvce na 4 lokalitách (Lok 1–4) v Evropě a Severní Americe. Na každé 
lokalitě byl nalezen různý počet hnízd, takže je nutno vypočítat „vážený průměr“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad, kdy je počítán průměr hodnot s různou váhou znají všichni studenti, kteří studují na 
školách s kreditním systémem. Je jasné, že známka výborně z předmětu za 7 kreditů je mnohem 
významnější, než známka dobře z předmětu za 2 kredity. Jaký je tedy ale skutečný průměr, jestliže 
nám „dvojka“ nestačí? Podle vzorce 18 součet všech hodnot vynásobených vždy jejich váhou 
vydělíme součtem vah: 
 (1 × 7 + 3 × 2)/10 = 13/10 = 1.3. Využití tohoto typu váženého průměru v biologii najdeme 
například při zjišťování průměrného počtu rostlin z ploch o nestejné velikosti. 

 
Někdy se v datech mohou vyskytnout měření, jejichž hodnota je dost 

vzdálena většině ostatních dat (tzv. odlehlé hodnoty). Odlehlé hodnoty se 

Kontin. Evropa Severní Amerika 
Lokalita snůška hnízd sn×hn snůška hnízd sn×hn 
Lok 1 5.2 10 52 5.8 45 261
Lok 2 5.8 15 87 6.4 15 96
Lok 3 6.1 40 244 5.2 35 182
Lok 4 6.5 42 273 7.5 12 90

 x =5.90 107 656 x =6.23 107 629
 x = 6.13 x = 5.88 
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objevují díky chybám měření, neočekávaným náhodným výkyvům podmínek 
experimentu atd. Typickým příkladem této situace jsou data na poslední ose 
obrázku 30. Všechna měření se pohybují kolem hodnoty 9 (={9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 
9.5}), kromě jednoho měření (=1). Toto měření samozřejmě významně ovlivnilo 
výpočet průměru a může ovlivnit i další analýzy. Abychom se vyhnuli počítání s 
odlehlými hodnotami, můžeme použít uřezaný průměr (úplné vyloučení tohoto 
měření by mohlo být považováno za úmyslné zkreslování dat). Uřezaný průměr je 
průměr z uspořádané variační řady, ze které odstraníme určité procento dat zleva  
i zprava (vzorec 19). 
Počítáme 2.0x z již zmiňovaných dat obrázku 30. Uspořádaná variační řada vypadá následovně: 
 1, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 
Podle vzorce 19 oddělíme 20 % dat zleva a 20% zprava, takže pořadí 1. členu variační řady je 
int[p×N+1]=int[0.2×7+1]= int[2.4] = 2 a poslední člen má pořadové číslo N – int[N×p]=7–1=6. 
Vypočítáme tedy průměr z čísel 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 = 9.2, což je oproti původnímu průměru 
(=8.07) značný rozdíl. 
Uřezaný průměr se, ačkoliv nás to často nenapadne, používá i v běžné praxi. Když jsem se snažil 
nalézt nějaký typický příklad „ze života“, vzpomněl jsem si, že můj učitel fyziky na střední škole 
počítal známku na vysvědčení tak, že škrtnul nejlepší a nejhorší známku a ze zbytku vypočítal 
průměr. Pomocí uřezaného průměru se tak snažil snížit vliv náhodného výkyvu žákovi 
připravenosti (i „jedničkář“ může mít špatný den a „pětkaři“ se povede náhodou jednou opsat). 

 
Vzorce 19-20: Uřezaný průměr a aritmetický průměr dat na cirkulární škále. 
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   aritmetický průměr na cirkulární škále (Vz. 20) 

r
Y

=αsin , kde  
N

Y

N

i
i∑

== 1
sinα

 a 22 YXr +=  

p×100 – procento „uřezaných“ dat, N – celkový počet členů variační řady, x(i) – i-tý člen 
uspořádané variační řady, int[x] – celá část čísla, α – průměrný úhel, iα – i-té měření převedené 
na úhel.  

Na závěr je nutno u aritmetického průměru upozornit na to, že je 
definován pro data na poměrové a intervalové stupnici. Pro výpočet aritmetického 
průměru dat na cirkulární škále je nejprve nutno data přepočítat na úhly a pak 
počítat podle vzorce 20. 
Situaci lze dokumentovat na příkladu výpočtu průměrné fáze dne, ve které končí aktivita určitého 
druhu můry. Během několika dnů byly v lese instalovány světelnými lapáky, které byly v 
pravidelných hodinových intervalech kontrolovány a vždy byl zaznamenán poslední výskyt můry 
za daný den. Výsledky jsou následující: 21:00, 21:00, 22:00, 22:00, 23:00, 0:00, 0:00, 1:00, 1:00. 
V případě, že bychom chtěli zjistit průměrný výskyt pomocí normálního výpočtu aritmetického 
průměru, pak by byl výsledek 12:30 (viz. obrázek 31). Je ale jasné , že průměrná doba konce 
aktivity můry nebyla kolem poledne. Stejně tak průměrný azimut  ze směrů SSV a SSZ by byl jih. 
Postupujeme tedy následujícím způsobem. Hodiny převedeme na úhly: 360°/24 = 15. Jedna hodina 
je tedy 15°, takže data jsou: 315°, 315°, 330°, 330°, 345°, 0°, 0°, 15°, 15°. Podle vzorce 20 

vypočítáme:  8938.0
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Vidíme, že výsledek v 1. kvadrantu je arccos(0.9659)=15°. Výsledek ale leží ve 4. kvadrantu 
(cosinus je kladný a sinus záporný, viz. obrázek 31 vpravo), takže 360°-15°=345°. Průměrný úhel 
je tedy 345°, což je podle našeho převodu 23:00. Průměrný konec letové aktivity můry je 11 hodin 
v noci (viz. obrázek 31). 
 
 Obrázek 31: Data výskytu můry na cirkulárním grafu 0-24 hodin (vlevo). Vpravo určení úhlu ve 

správném kvadrantu. Přímka y=0.9659 musí protínat funkci cosinus a y=-0.2588 funkci sinus 
v jednom bodě, což je 345° (23/12 π). 
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Vybrané vlastnosti aritmetického průměru 
 Protože je aritmetický průměr významnou a běžně používanou 
charakteristikou polohy, je vhodné ukázat na některé jeho speciální vlastnosti: 
• ( )∑
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N

i
i xx

1
0 , tzn. odečteme-li od všech hodnot variační řady průměr a 

výsledky sečteme, pak dostaneme číslo nula 
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, tzn. jestliže ode všech hodnot variační řady odečteme 

konstantu c, pak průměr nově vzniklé variační lze získat tak, že k původnímu 
průměru přičteme konstantu c. 

Abychom nezůstali pouze u tvrzení, ale naučili se také něco z teorie matematické statistiky, 
pokusme se obě tvrzení dokázat: 
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, tzn. jestliže sečteme data dvou variačních řad o stejné 

velikosti, pak výsledný průměr je roven součtu průměru jednotlivých 
variačních řad (totéž platí o součinu a podílu). 
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2 min, tzn. průměr je konstanta, která nám dá minimální hodnotu 

( )∑
=

−
N

i
i xx

1

2 , tj. součet ploch čtverců o straně xxi −  (využívá se při výpočtu 

rozptylu, viz. dále). 
 
 Na závěr musím ještě k výpočtům aritmetického průměru dodat jedno varování. Jeho výpočet je 
sice jednoduchý, takže lze aplikovat na velkou část dat, ale použití může často situaci spíše 
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zkreslit, než podat jednoduchou informaci o statistickém souboru. V učebnici Minaříka (1995) se 
vyskytuje několik krásných příkladů z praktického života z nichž za nejzdařilejší považuji: 
 
„Vypije-li každý z nás v průměru jednu sklenku, mohou přesto někteří těžko hledat cestu domů!“ 
 
Další tvrzení aplikovaná na biostatistiku mohou znít: 
• Uštkne-li vás některý z těchto dvou hadů, pak máte 50% šanci na přežití. Jeden z nich má 

vyoperované jedové váčky. 
• Každý z těchto tří pavouků dostává v průměru 4 cvrčky na měsíc. Tento měsíc ten velký 

vzadu 12 cvrčků. 
•  Letošní průměrný počet mláďat u těchto 10 samiček myší jsou 2 mláďata na matku. Letos 

měly dvě samice dohromady 20 mláďat. 
 
Kontrolní úkol 
• Sestrojte tabulku rozdělení četnosti následujících dat a vypočítejte aritmetický 

průměr a uřezaný průměr 25.0x  
•  0, 0, 0, 4, 4, 4, 5, 6 , 7, 7, 7, 7 
•  2, 3 ,2, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2; 
•  stébel v trsu rostliny z  úkolu k intervalovému rozdělení četnosti; 

• Vypočítejte aritmetický průměr dat v tabulce 17 a 1.0x . 
• Pro stanovení průměrného počtu jedinců zooplanktonu byl do počítací 

komůrky umístěn vzorek a spočítán průměrný počet jedinců na čtverec. 
Výzkum byl prováděn několika studenty, z nichž každý provedl několik 
opakování. Výsledky jsou následující: 1. student (15 měření): 12.5; 2. student 
(25 měření): 14.8; 3. student (10 měření): 18.4; 4. student (15 měření): 13.6. 
Jaký je celkový průměrný počet jedinců na čtverec počítací komůrky. 

• Určete průměrný datum příletu fiktivního druhu ptáka zimujícího na našem 
území, jestliže jsou získaná data: 25.12., 29.12. 1.1., 2.1., 27.12, 25.12, 2.2. 

 
Úkol k zamyšlení 
• Zkuste ověřit, zda je pravdivý výrok: „Čím více se α blíží 0.5 tím více se 

uřezaný průměr blíží mediánu. 
• Platí podobná vlastnost s přičtením nebo odečtením konstanty k průměru také 

pro násobení nebo dělení? Pokuste se své tvrzení dokázat. 
• Platí vlastnost „spojíme-li dvě variační řady s různými průměry, pak výsledný 

průměr je průměr průměrů obou variačních řad“? 
 
    

Mocninový průměr, harmonický a geometrický průměr 
Aritmetický průměr je jedním ze speciálních případů tzv. mocninového 

průměru. Obecně jsou mocninné průměry charakterizovány vzorcem 21. Kromě 
aritmetického průměru je speciálním mocninovým průměrem kvadratický průměr 
(s=2), který se využívá při výpočtu směrodatné odchylky základního souboru (viz. 
dále). 
 V některých případech nelze aritmetický průměr použít z důvodů 
specifických vlastností zkoumaných dat. 
 
Máme příklad, kdy zjišťujeme výslednou hustotu kapaliny, která vznikla smícháním vždy 1 kg tří 
kapaliny o hustotách 1.5 kg/m3, 1.7 kg/m3,  1.9 kg/m3. Mohu vypočítat průměr klasickým 

způsobem 7.1
3

9.17.15.1
=

++
=ρ ? Z fyziky víme, že 

V
m

=ρ , tzn. hustota se vypočítá jako podíl 
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hmotnosti a objemu látky. Průměrná hustota by se tedy dala vypočítat jako 
321

321
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=ρ , m 

přitom vypočítáme jako Vm ⋅= ρ . Z toho tedy plyne, že by se měl průměr dát vypočítat jako 
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ρ . Můžeme tedy prohlásit, že skutečný výsledek není shodný. 

Jiný příklad na kterém bychom mohli demonstrovat podobnou situaci, je výpočet průměrné 
rychlosti geparda při lovu. Víme že 20 metrů běžel 40 km/h, 40 m běžel 60 km/h, 100 m běžel 75 
km/h. 

Opět si z fyziky vypůjčíme vzorec 
t
sv = . Je jasné, že průměr musí být vážený dráhou, kterou 

gepard uběhnul. Zároveň musí platit 
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v , to je ale samozřejmě nesmysl, protože kde průměrná rychlost 

je podíl součtu drah a součtu časů (i když výsledek této rovnice 66.9 km/h může být matoucí). 
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 V obou předchozích příkladech jsme využili vzorce pro harmonický 
průměr (vzorce 22 a 23), který řeší problém s netypickou váhou průměrů 
(například výpočet průměrného procenta hnízdících ptáků, kdy jako váhy 
použijeme počet hnízdících ptáků). 
 
 Vzorce 21-24: Mocninový průměr, geometrický průměr, harmonický průměr.. 
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321 Κ  geometrický průměr (Vz. 24) 

k – počet tříd intervalového rozdělení četnosti variační řady, N – celkový počet členů variační 
řady, xi – i-tý člen variační řady (hodnota i-té třídy, popř. střed i-tého intervalu). 
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Speciálním případem bude také výpočet průměru růstových nebo časově 

provázaných dat, kdy je celková relativní změna dané veličiny dána součinem 
změn v jednotlivých časových intervalech. Tento typ průměru se nazývá 
geometrický průměr. 
 Sledujeme růst populace hraboše za během 5 let. Z původních 4 jedinců se populace po 1. roce 
rozrostla na 16 jedinců, po 2. roce na 36, po 3. roce na 59, po 4. roce na 130 a po 5. roce na 200 
jedinců (tabulka 20). Zajímá nás průměrná růstová rychlost za jeden rok. 
 Rychlost (označujeme λ) vypočítáme jako podíl počtu jedinců daného a předchozího roku, tedy: 
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4
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5 ===
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Máme průměrné hodnoty růstu v jednotlivých letech. Jaký je jejich průměr? Kdybychom počítali 
klasickým aritmetickým průměrem, pak by průměrná růstová rychlost mezi rokem 0 a 2 byla: 
 (4 + 2) / 2 = 3. Toto ale neplatí. Jestliže se nám totiž populace každým rokem zvětší průměrně 3×, 
pak v roce 1 získáme 12 jedinců (3×4) a v následujícím roce 36 jedinců (3×12). My ale máme 
v roce 2 jedinců 32. Kde je chyba? Populace od 0. do 2. roku totiž nevzrostla celkově 6× 
(4×6=24), ale 8× (4×8=32). Potom tedy musíme při výpočtu průměru jednotlivé rychlosti násobit, 
ne sčítat, a výsledek nedělit počtem měřených rychlostí (N), ale použít N–tou odmocninu. 
 1867.254.120.264.1245 =××××=gx  
 
Tabulka 20: Výpočet průměrné růstové rychlosti populace hrabošů z hodnot naměřených během 5 

let (λ = růstová rychlost, ni = počet jedinců v roce i, λ = průměrná rychlost růstu, in′  = počet 
jedinců v roce i při průměrné rychlosti). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti harmonického a geometrického průměru jsou částečně odlišné 
od aritmetického průměru: 
• všechny typy průměrů lze aplikovat na data z intervalové nebo poměrové 

stupnice, pro geometrický a harmonický průměr navíc se musí navíc jednat o 
kladné nenulové hodnoty. 
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i hi xx1
011 , součet odchylek převrácených hodnot členů variační řady od 

převrácené hodnoty harmonického průměru je roven nule; 
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=

N
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x
x , součet podílů hodnot členů variační řady a geometrického průměru 

je roven číslu 1; 
• pro hx  a gx  také platí pravidlo násobení konstantou: hx  ( )gx  pro cx1, cx2…cxn 

(c je libovolná kladná konstanta) je rovno c hx ( )gx  pro x1, x2…xn; 
• xxx gh << – můžeme tvrdit, že aritmetický průměr je nejvíc citlivý k odlehlým 

hodnotám, proto někteří autoři také doporučují gx při výpočtech průměru dat, 
ve kterých se vyskytují extrémně odlehlé hodnoty. 

Tuto vlastnost dokumetuje následující variační řada se třemi členy: 5, 7, 15. Potom  
907.833.7 =<=<= xxx gh . 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 
ni 4 16 32 59 130 200
λi --- 4.00 2.00 1.64 2.20 1.54
λ   2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

in′  4 8.7 19.1 41.8 91.5 200



 70 

Kontrolní úkol 
• Kterou kombinaci byste počítali aritmetickým nebo harmonickým průměrem: 

• Průměrná proporce samců, jestliže znám proporci a 1) počet samců,  
2) celkový počet jedinců v jednotlivých populacích. 

• Průměrný účinek očkovací látky (vyjádřený v procentech přežívajících 
laboratorních zvířat), jestliže znám účinek látky v jednotlivých chovech a  
1) celkový počet zvířat v chovech, 2) počet přežívajících zvířat v chovech. 

•  Vypočítejte jaká je průměrná pokryvnost rostliny: jestliže byly na různých 
stanovištích zjištěny hodnoty pokryvnosti (v %): 25, 15, 20 a z celkové 
měřené plochy na jednotlivých stanovištích zabíraly plochu 15 m2, 10 m2, 25 
m2.  

 Úkol k zamyšlení 
• Prohlédněte si ještě jednou vzorce 21-24. Patří harmonický nebo geometrický 

průměr do skupiny mocninových průměrů? Jestli ano, jaká je hodnota s? 
• Denní dávka krmiva zvířat by měla být více než 15 jednotek na jedince. 

Vypočítejte průměr a medián. 
• Laboratoř 1: 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21 
• Laboratoř 2: 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 15, 35, 80, 120 

Jaké závěry byste na základě charakteristik polohy vyvodili pro jednotlivé 
laboratoře (upraveno podle Lepše 1996). 

 

Charakteristiky variability (disperse) 
 

Hodnoty těchto charakteristik nám dávají informaci o variabilitě 
(různorodosti, proměnlivosti) získaných dat (variační řady). Variabilita může být 
způsobena různorodostí podmínek v prostoru a čase (tzv. přirozená variabilita) 
nebo chybami při měření (tzv. chybová variabilita). Přirozená variabilita dat je 
důvodem existence statistiky (bez variability by nebylo co odhadovat), kdežto 
chybová variabilita může narušovat výsledky našich analýz a proto je naším cílem 
omezit ji na mimimum. 

Variabilita je ve statistice používána zejména ve vztahu k: 
• k různým jednotkám téhož statistického souboru (výzkum populace hrabošů na 

určitém území, hraboši – statistické jednotky – se mohou lišit pohlavím, 
stářím, hmotností, délkou apod); 

• k jedné jednotce, na níž je hodnota znaku měřena ve více časových intervalech 
(kolísání tělesné teploty ještěrky v průběhu dne, výkyvy teplot na lokalitě 
v průběhu roku); 

• k jedné jednotce, u které se snažím zjistit co nejpřesnější hodnoty (klidová 
teplota těla potkana, množství krvinek u šimpanze 

•  ke statistickému souboru, u kterého  chci odstranit hrubé chyby měření 
(heterogenitu dat apod.) (měření obsahu mozkovny lebek pomocí broků ale 
pokaždé se objem mírně liší podle toho, jak dobře broky protřepu atd.). 

 
 

Variabilitu dat můžeme popsat celou řadou různých charakteristik. Proto si 
uvedeme pouze ty nejznámější a nejčastěji používané v klasické statistice. Jsou to: 
 



 71

• Variační rozpětí. Je definováno jako rozdíl mezi minimem a maximem 
(rozsah dat). V případě, že chceme popsat, jaký rozsah má polovina dat 
pohybujících se uprostřed variační řady (a tak vyloučit odlehlé hodnoty), je 
lepší charakteristikou variační mezikvartilové rozpětí (kvazirozpětí, vzorec 
26).  

Obrázek 31: Variační rozpětí (plná čára) a variační mezikvartilové rozpětí (kvazirozpětí, 
přerušovaná čára) pro data velikosti střevlíka rodu Carabus. 

2.0 2.5 3.0  
• Diference. Hodnoty dat ve variační řadě se liší. Vzájemný rozdíl dvojic členů 

variační řady nazýváme diference (vzorec 27). Vzhledem k tomu, že se 
statistika snaží popsat variabilitu variační řady jednoduchým způsobem, bylo 
by vhodné zavést průměrnou diferenci. Problémem je ale fakt, že součet všech 
diferenci variační řady je roven nule. Problém lze řešit dvěma způsoby. 
Vypočítáme průměr z absolutních hodnot diferencí (střední diference, vzorec 
28) nebo z druhých mocnin diferencí (střední kvadratická diference, vzorec 
29).  Tabulka 21: Sumarizace diferencí pro variační řadu s členy: 5, 10, 12. 

 
 
 
 
 
 
V tabulce 21 je uveden výčet diferencí variační řady se třemi členy. Mezi nimi existuje 6 
možných diferencí. Z tabulky je patrné, že jejich součet je roven 0. 
Střední diference je (5+5+7+7+2+2)/6 = 4.67. 
Střední kvadratická diference je (52+52+72+72+22+22)/6 = 26. 
Je nutno dodat, že střední diference ani střední kvadratická diference nejsou v biostatistice 
zvlášť populární. Mnohem častěji se používá rozptyl a odchylky (viz. dále). 

 
Vzorce 25-29: Základní charakteristiky variability 
 )1()( xxR N −=  variační rozpětí (Vz. 25) 

25.075.025.0
~~ xxR −=  variační mezikvartilové rozpětí (Vz. 26) 

jiij xx −=∆  diference (Vz. 27) 
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 střední kvadratická diference (Vz. 29) 

)(Nx  – minimum, )1(x  – maximum, N – počet členů variační řady 

 
• Absolutní odchylka. Mnohem častěji než s diferencemi se setkáváme 

s odchylkami od průměru nebo mediánu. Protože se odchylkou snažíme 
charakterizovat vzdálenost mezi hodnotou členu variační řady a průměrem 
( xxi − ), nesmí být hodnota záporná, což pro data menší než průměr není 
splněno. Zavádíme proto pojem absolutní odchylka, která je absolutní 
hodnotou rozdílu hodnoty členu variační řady a průměru (vzorec 30). Nyní 

∆ij 5 10 12 
5 ------ -5 -7 
10 5 ------ -2 
12 7 2 ------
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můžeme definovat průměrnou vzdálenost dat od průměru jako průměrnou 
absolutní odchylku ( d , vzorce 31, 32). 

•  Stejně jako střední kvadratická diference, zavádí se i průměrná druhá 
mocnina odchylek od průměru. Je nejčastější počítanou charakteristikou 
variability a nazýváme ji rozptyl (variance). Geometrický význam rozptylu je 
následující. Považujme odchylky dat od průměru za strany čtverců. Pak 
průměrný obsah těchto čtverců je rozptyl. Stranu tohoto čtverce, pak nazveme 
směrodatnou odchylku. Rozptyl je roven polovině střední kvadratické 
hodnoty diference. Popisuje tedy jak odchylky, tak diference. Je tak 
významnou charakteristikou, že mnozí odborníci považují statistiku za „vědu 
o rozptylu“. Stejně jako rozlišujeme průměr základního a výběrového souboru 
rozlišujeme také rozptyl (σ2, s2) a směrodatnou odchylku (σ, s) podle typu 
souboru (vzorce 33-35).  

Vzorce 30-35: Odchylky a rozptyl 
xxd ii −=  absolutní odchylka (Vz. 30) 

∑
=

−
=

N

i

i

N
xx

d
1

 průměrná absolutní odchylka (Vz. 31) 

∑
=

−⋅
=

N

i

ii

N
xxn

d
1

 průměrná absolutní odchylka z třídního rozděl. (Vz. 32) 
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 rozptyl výběrového souboru (Vz. 34) 

2σσ = , 2ss =  směrodatná odchylka zákl. a výběr. souboru (Vz. 35) 
N – počet členů variační řady, x , µ – aritmetický průměr variační řady pro výběr a základní 
soubor, xi – i-tý člen variační řady, ni – absolutní četnost.. 

 
Obrázek 31: Geometrický význam průměrné absolutní odchylky, rozptylu a směrodatné 

odchylky. Průměrná absolutní odchylka d  (vlevo) je průměrná vzdálenost dat od 
průměru. Rozptyl (σ2) je průměrný čtverec odchylek d1…d4 (odchylky hodnot členů 
variační řady od průměru). Sečteme čtverce odchylek (d2) a výsledný čtverec (SS – sum of 
squares) vydělíme počtem odchylek (4). Strana průměrného čtverce je směrodatná odchyl-
ka (σ).  
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Máme variační řadu: 1, 3, 5, 9. Aritmetický průměr je 4.5. Zkusíme vypočítat průměrnou 
odchylku od průměru (v grafu 31 jsou jednotlivé odchylky tečkované úsečky): 
(1 – 4.5) + (3 – 4.5) + (5 – 4.5) + (9 – 4.5) =  –3.5 – 1.5 + 0.5 + 4.5 = 0 (vysvětlení v kapitole o 
vlastnostech průměru). Průměrná absolutní odchylka je: 
d = |1–4.5| + |3–4.5| + |5–4.5| + |9–4.5|= 3.5 + 1.5 + 0.5 + 4.5 = 2.5. 
Podobně vypočítáme i rozptyl (zatím použijeme výpočet rozptylu základního souboru). 
Začneme výpočtem součtu obsahu všech čtverců odchylek: 

2
1d =(x1- x )2 

2
3d =(x3- x )2

x
2
2d =(x2- x )2

SS
dddd

=
=+++ 2

4
2
3

2
2

2
1 N

SS =σ2 = 

δ 

2
4d =(x4- x )2

d  
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i
i xx = SS = (1–4.5)2 + (3–4.5)2 + (5–4.5)2 + (9–4.5)2 = 12.25+2.25+0.25+20.25 = 35 

Čtverec SS ( 2
4

2
3

2
2

2
1 dddd +++ ) má tedy obsah 35 a průměr obsahu čtverců odchylek je σ2 je 

35/4 = 8.75. Směrodatná odchylka σ je pak 75.8 = 2.96. 
Kdybychom považovali danou variační řadu za náhodný výběr, pak by byl rozptyl s2 = 35/3 = 
11.67 a směrodatná odchylka s = 3.41. 
Co z těchto výpočtů plyne? Rozptyl dat pocházejících z náhodného výběru (tím pádem i 
směrodatná odchylka) může být teoreticky větší, protože jsme nemuseli naměřit méně časté 
odlehlejší hodnoty. Rozdíly mezi oběma typy se však prudce snižují s větším počtem dat což 
dokazuje následující vzorec (d2 – suma obsahu čtverců odchylek, N – počet členů variační 
řady): 
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 (v podstatě mocninná funkce y = x-2). Ze 

vzorců 33 a 34 také plyne, že 22 1 s
N

N −
=σ . 

V učebnicích se vyskytují ještě tzv. „výpočtové (pracovní) vzorce“ rozptylu, které byly 
používány zejména při ručním výpočtu (nebo výpočtu na kalkulátoru): 
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• Variační koeficient (V nebo CV). Při porovnávání variability nestejně 

velkých objektů můžeme využít variačního koeficientu (vzorec 36). Využívá 
se přitom úvahy, že maximální možná variabilita je 〈0,2 x 〉 a směrodatná 
odchylka je rovna průměru. V tom případě nám variační koeficient ukazuje 
proporci (nebo procento V×100 %) vzhledem k maximu. 

 
Vzorec 36: Variační koeficient: 

x
sV =  variační koeficient (Vz. 36) 

s – směrodatná odchylka, x  – průměr. 
 

Sledujeme velikost těla dvou druhů tesaříků rodu Cerambyx (15 jedinců z každého druhu). 
Cerambyx scopoli: 20, 22, 21, 26, 18, 21, 25, 23, 23,19, 21, 19, 22, 20, 24 
Cerambyx cerdo: 38, 35, 27, 40, 37, 37, 36, 30, 31, 35, 41, 35, 29, 31, 37 
Pro první znázornění dat použijeme histogram realtivní četnosti (dat by mělo být víc). Z grafu 
(obrázek 31) vidíme, že variační rozpětí druhu C. cerdo je vyšší (41 – 27) než C. scopoli (26 –
18). Nyní se pokusíme vypočítat základní charakteristiky obou výběrových souborů (celý druh 
je zastoupen 15 náhodně vybranými jedinci). 

 
  Obrázek 31: Relativní četnosti velikosti těla tesaříka Cerambyx scopoli (prázdné sloupce) a 

Cerambyx cerdo (šedé sloupce). 
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Průměrná velikost těla druhu Cerambyx scopoli Scopx = 21.6 , Cerambyx cerdo Cerdx = 34.6. 
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Nyní vypočítáme odchylky od průměru (tabulka 22). 
 
Tabulka 22: Měření velikosti těla tesaříků Cerambyx scopoli a C. cerdo s výpočty prostých, 

absolutních a kvadratických odchylek od průměru. Součty v posledním sloupci nemusí 
odpovídat přesně součtu hodnot, protože nebyly počítány ze zaokrouhlených odchylek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z tabulky 22 pak jednoduše zjistíme průměrnou absolutní odchylku ( d ), směrodatnou 
odchylku (σ , s), rozptyl (σ 2, s2) a variační koeficient (V, všimněte si ve vzorci 36, že se 
výpočet variačního koeficientu provádí z výběrových charakteristik). Z výsledných hodnot 
V můžeme usuzovat, že variabilita ve velikosti obou tesaříků je přibližně stejná. 
 
 x  SS d  σ 2 σ s2 s V 
C. scopoli 21.6 73.6 1.84 4.91 2.22 5.25 2.29 0.11 
C. cerdo 34.6 237.6 3.33 15.84 3.97 16.97 4.12 0.12 
 

 
 

Úkol k zamyšlení 
• Pokuste se vysvětlit, proč nelze variační koeficient použít pro data na 

intervalové stupnici? 

• Dokažte, že 22 1 s
N

N −
=σ . 

 
Kontrolní úkol 
• Vypočítejte směrodatné odchylky pro příklady v kapitole Charakteristiky 

polohy (kromě příkladu s můrou). 
 

 Momentové charakteristiky 
 Obecné momenty můžeme charakterizovat vzorcem 37. Už na první 

pohled můžeme za první obecný moment prohlásit aritmetický průměr a základ 
všech mocninových průměrů (výrazy pod odmocninou). Centrální moment je 
potom charakteristika, která se většinou stanovuje kolem obecného momentu 
prvního řádu (vzorec 38). Při podrobnějším studium vzorce zjistíme, že druhým 
centrálním momentem (centrální moment 2. řádu) je rozptyl. Vidíme, tedy, že 
mezi momentové charakteristiky patří velice důležitá charakteristika polohy a 
charakteristika variability. Existují však ještě další významné momentové 
charakteristiky. Nejprve je ale důležité vysvětlit ještě jeden pojem spojený 
s momenty.  

C. scopoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ 
Velikost 20 22 21 26 18 21 25 23 23 19 21 19 22 20 24 324
( )xxi −  -1.6 0.4 -0.6 4.4 -3.6 -0.6 3.4 1.4 1.4 -2.6 -0.6 -2.6 0.4 -1.6 2.4 0

xxi −  1.6 0.4 0.6 4.4 3.6 0.6 3.4 1.4 1.4 2.6 0.6 2.6 0.4 1.6 2.4 27.6
( )2xxi −  2. 6 0.2 0.4 19.4 13.0 0.4 11.6 2.0 2.0 6.8 0.4 6.8 0.2 2.6 5.8 73.6

C. cerdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ 
Velikost 38 35 27 40 37 37 36 30 31 35 41 35 29 31 37 519
( )xxi −  3.4 0.4 -7.6 5.4 2.4   2.4 1.4 -4.6 -3.6 0.4 6.4 0.4 -5.6 -3.6 2.4 0

xxi −  3.4 0.4 7.6 5.4 2.4   2.4 1.4 4.6 3.6 0.4 6.4 0.4 5.6 3.6 2.4 50
( )2xxi −  11.6 0.2 57.8 29.2 5.8 5.8 2.0 21.2 13.0 0.2 41.0 0.2 31.4 13.0 5.8 238
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Vzorce 37-38: Obecný moment a centrální moment 
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 centrální moment s-tého řádu (prostý, vážený) (Vz. 38) 

ni – absolutní četnost v třídě i, k – počet tříd, 1m′  – první centrální moment (aritmetický průměr), xi 
– i-tý člen variační řady (popř. hodnota znaku i–té třídy nebo střed třídy). 

 
V  případech, kdy máme soubory s různými průměry a variabilitou dat, je 

možná transformace, která data upraví tak, že se budou pohybovat kolem nuly se 
směrodatnou odchylkou 1. Takovou transformaci nazýváme normalizace a daný 
znak nazveme normovaný znak. Tímto způsobem lze normovat i momenty a 
dostáváme další významné momentové charaketistiky: 
• Koeficient šikmosti (as, g1, α3, k3). Je třetím normovaným momentem. 

Jestliže je hodnota koeficientu rovna nule jedná se o nulovou šikmost 
(symetrii). V případě, že je koeficient větší než nula, jedná se o kladnou 
(levostrannou šikmost), jestliže je menší než nula jedná se o zápornou 
(pravostrannou šikmost). • Koeficient špičatosti (ex, g2, α4, k4). Je čtvrtým normovaným momentem. 
Jestliže je hodnota koeficientu rovna nule jedná se o normální špičatost 
(normální exces, mesokurtický). V případě, že je koeficient větší než nula, 
jedná se o špičaté rozdělení (nadnormální nebo leptokurtický exces), menší 
než nula je ploché rozdělení (podnormální nebo platykurtický exces). 

 
Obrázek 31: Normalizace dat. Aritmetický průměr původních dat (histogram vpravo) je 8.99 a 

směrodatná odchylka 0.63 (výběrová). Transformovaná (normalizovaná) data (histogram 
vlevo) získaná vydělením průměrem a směrodatnou odchylkou mají aritmetický průměr roven 
0 a směrodatnou odchylku 1. 
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Normalizaci si ukážeme na variační řadě: 4, 6, 8. Aritmetický průměr je 6 a směrodatná odchylka 
2. Normalizovanou variační řadu získáme tak, že od každého prvku variační řady odečteme 
průměr a výsledek vydělíme směrodatnou odchylkou:  (4 – 6) / 2, (6 – 6) / 2, (8 – 6) / 2. Nová 
variační řada je -1, 0, 1. Aritmetický průměr nové řady je opravdu 0 a směrodatná odchylka 1. 
Další příklad viz. obrázek 31. 
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Vzorce 39-41: Normalizace dat, koeficient šikmosti a koeficient špičatosti (prostý a vážený). 
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α   koeficient špičatosti (Vz. 41) 

ni – absolutní četnost v třídě i, k – počet tříd, ui – první centrální moment (aritmetický průměr), xi – 
i-tý člen variační řady. 

 
Jestliže jste úspěšně zvládli normalizaci. Pak výpočet šikmosti a špičatosti je snadnou záležitostí. 
Celou variační řadu normalizujeme a transformovaná data dosadíme do vzorce 40 a 41. Je však 
nutno upozornit, že problematika koeficientů je složitější a proto by s ní začátečníci měli pracovat 
opatrně (viz. obrázek 32). 
 
 Obrázek 32: Šikmost a špičatost variačních řad. Horní obrázky znázorňují téměř symetrické 

variační řady se stejnou špičatostí. Měřítko je stejné, přesto se zdá, že graf vlevo je špičatější. 
Jak je možné, že špičatost není rozdílná? Všimněte si, že je různá variabilita dat. Právě tento 
faktor může optické posuzování špičatosti zkreslit. U ostatních grafů si všimněte 
charakteristik jednotlivých variačních řad. 
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 Kontrolní úkol 
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x = 0.03, s = 1.96 
α3 = ±0.0, α4 = ±0.0 

x = –0.06, s = 1.01 
α3 = ±0.0, α4 = ±0.0 

platykurtický exces 
x = 0.10, s = 1.89 
α3 = ±0.0, α4 = –1.21 

mesokurtický exces 
x = –0.05, s = 1.02 
α3 = ±0.0, α4 = ±0.0 

leptokurtický exces 
x = -0.02, s = 0.57 
α3 = -0.81, α4 = 7.06 

levostranná šikmost 
x = 2.91, s = 1.60 
α3 = 0.59, α4 = 0.44 

pravostranná šikmost 
x = 7.09, s = 1.60 
α3 = – 0.59, α4 = 0.44 
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• Projděte si předchozí obrázky a pokuste se charakterizovat šikmost 
jednotlivých rozdělení. 

Přesnost odhadu průměru 
 
Výpočty rozptylu a směrodatné odchylky mohou vést u začátečníka k 

závěru, že se jedná o hodnoty ukazující přesnost zjišťování (měření) dat. Jestliže 
si však uvědomíme, že neexistuje pouze variabilita chybová (vzniklá 
nepřesnostmi měření a metodiky), ale také variabilita přirozená (kolísá výška lidí, 
hmotnost semen, rychlost růstu populace atd.), pak logicky vyvodíme, že je tento 
závěr zcela mylný. Jak tedy můžeme zjistit, zda jsou naše odhady parametrů 
základního souboru na základě výběru přesné? Přesné hodnoty parametrů 
(průměr, rozptyl atd.) určitě získáme v případě, že změříme 100 % dat základního 
souboru. Čím měně dat máme, tím méně si můžeme být jisti, že je náš odhad 
správný. Musíme však ještě dodat, že v případě, že mají data velice minimální 
variabilitu, pak už několik náhodně vybraných měření určí parametry poměrně 
spolehlivě. Z této úvahy, že přesnost odhadu je závislá na variabilitě dat a počtu 
měření, můžeme vyjít při výpočtu rozptylu průměru ( 2

xs ) a střední chyby 
průměru ( xs , s.e.). (Přesnější vysvětlení rozptylu a střední chyby průměru si 
uvedeme při popisu vlastností normálního rozdělení.) 
 
 Vzorce 42-43: Normalizace dat, koeficient šikmosti a koeficient špičatosti (prostý a vážený). 

n
ss x

2
2 =  rozptyl průměru  (Vz. 42) 

n
ss x =  střední chyba průměru (Vz.43) 

 
Obrázek 33: Ukázka významu střední chyby průměru. S postupným přidáváním dalších čtverců 

na lokalitě (osa x = celkový počet dat ve výběru, osa y naměřené hodnoty počtu jedinců 
rostliny ve čtverci, přerušovaná čára = skutečný průměr základního souboru 200 měření) se 
zpřesňuje průměr (souvislá křivka) a směrodatná odchylka ( x ±s  – normální úsečka). 
Přesnost odhadu průměru pak ukazuje interval x ± xs  (tučná úsečka). 
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Význam střední chyby průměru můžeme demonstrovat na datech z obrázku 33. Cílem našeho 
výzkumu je odhadnout průměrnou hustotu určitého druhu rostliny na dané lokalitě. Lokalita je ale 
příliš velká a nemůžeme si ji dovolit studovat celou. Rozdělíme jí proto na 200 čtverců a z nich 
náhodně vybereme pouze určité čtverce a zjistíme počet jedinců tohoto druhu na čtverec. Abych 
rozdílnost výběrových charakteristik a charakteristik základního souboru (tedy skutečná hustota 
rostlin na lokalitě) mohl hodnotit, představme si že máme zjištěné hodnoty ve všech čtvercích, tzn. 
známe parametry základního souboru. Počty jedinců naměřené ve všech 200 čtvercích základního 
souboru jsou tedy následující: 
 26, 30, 28, 31, 28, 28, 29, 27, 20, 29, 28, 24, 29, 28, 40, 23, 22, 36, 30, 31, 25, 33, 23, 26, 32, 32, 
20, 22, 34, 17, 26, 30, 17, 28, 35, 22, 26, 27, 24, 24, 18, 37, 24, 23, 27, 26, 24, 32, 39, 31, 29, 20, 
27, 25, 25, 28, 29, 26, 27, 23, 29, 31, 23, 27, 26, 32, 30, 25, 28, 23, 24, 24, 23, 40, 25, 21, 30, 25, 
32, 32, 37, 32, 27, 27, 26, 31, 34, 29, 25, 30, 19, 29, 35, 27, 26, 25, 25, 28, 23, 23, 32, 34, 30, 21, 
32, 32, 28, 42, 21, 34, 32, 27, 25, 28, 25, 37, 25, 31, 26, 22, 29, 33, 26, 31, 33, 30, 33, 33, 40, 29, 
34, 24, 26, 29, 28, 38, 27, 34, 29, 35, 31, 31, 28, 30, 25, 31, 30, 24, 30, 29, 33, 34, 30, 20, 29, 25, 
32, 26, 21, 19, 32, 34, 21, 26, 28, 26, 26, 29, 20, 30, 27, 29, 33, 25, 27, 29, 32, 28, 31, 30, 34, 25, 
30, 33, 23, 26, 32, 36, 27, 25, 36, 23, 26, 27, 29, 28, 29, 33, 23, 21. 
Parametry základního souboru jsou: µ = 28.15, σ2 = 21.70, σ  = 4.66. Toto je tedy skutečnost. 
 Jak by ale mohl vypadat výběrový soubor? Představíme si, že náhodně vybereme 1. a 9. čtverec, 
ve kterých je 26 a 20 rostlin daného druhu. Výběrové charakteristiky jsou: x = 23, s2 = 18, s = 
4.24. Vidíme, že hodnoty rozptylu a průměru se už náhodou podobají skutečným, ale průměr je 
dost odlišný. Jestliže totiž použijeme náhodně dvě měření ze souboru, kde hodnoty kolísají mezi 
17 a 42, pak se není čemu divit. Proto je také střední chyba průměru xs = 3 dost vysoká. Na 
obrázku 33 jsou do výpočtů parametrů vždy přidávány další a další hodnoty (tak jak jsou za sebou 
v uvedené variační řadě 26, 30, 28 …21). Všimněte si, že hodnoty směrodatné odchylky se příliš 
nemění, zato se s přibývajícím počtem dat postupně průměr začíná pohybovat kolem skutečné 
hodnoty, až se na ní ustálí (od 150. čtverce). Interval x ± xs se však postupně zmenšuje 
(směrodatná odchylka je konstantní a pouze se zvyšuje počet měření = N) a téměř vždy obsahuje 
průměr základního souboru pro 10, 20, 30, 50, 110 …190, pro 200 už nemusí být počítán, protože 
se jedná o základní soubor, tzn. nejedná se o odhad průměru, ale skutečný parametr). Z toho 
můžeme usuzovat fakt, že pro velkou část náhodných výběrů platí: µ ∈ 〈 x – xs , x  + xs 〉,  
Například pro prvních 30 hodnot je x = 27.7, s = 5.03, xs  = 0.92, pro prvních 150 hodnot x = 
28.2, s = 4.78, xs  = 0.39. Čím větší je tedy náhodný výběr tím se xs  blíží nule. 

 
Kontrolní úkol 
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• Vypočítejte parametry a střední chybu průměru uvedeného příkladu pro 
prvních 10 a 100 hodnot. 

• Vypočítejte střední chybu průměru pro velikost střevlíka rodu Carabus 
(tabulka 14). 

 
Ve vědeckých článcích se můžete setkat se zápisem střední chyby průměru tímto způsobem x = 
27.7 ± 0.92. Otázkou zůstává, na kolik desetinných míst zaokrouhlovat jednotlivé parametry. 
Obecně bývá běžné, že střední chyba průměru má o 1 desetinné místo navíc než průměr 
(směrodatná odchylka stejně jako průměr a rozptyl dvojnásobek desetinných míst než průměr). 
Jedna z metod, jak určit počet desetinných míst navrhuje dělení xs  číslem 3 a následné 
zaokrouhlení na řád první nenulové číslice. Například x = 0.182, xs = 0.012854, xs : 3=0.0043, 
tzn. první nenulová číslice je v tisícinách, takže zaokrouhlíme xs = 0.013 a x = 0.18 (o jedno 
desetinné místo méně). Toto pravidlo ale může být zavedeno i jinak, např. metoda Barfordova, 
Eisenhartova, atd.  
Shrnutí: 
• Pro další zpracování je vhodné statistickou řadu (číselná se nazývá variační 

řada) roztřídit (popř. uspořádat). V případě, že přiřazujeme každé hodnotě 
statistického znaku její četnost jedná se o prosté rozdělení četnosti, pokud 
hodnoty znaku rozdělím do intervalů, jedná se o intervalové (třídní) rozdělení 
četnosti. 

•  Počet měření s danou hodnotou (nebo v daném intervalu) nazveme absolutní 
četnost, proporci absolutních četností pro jednotlivé hodnoty (intervaly) 
relativní četnost. Počet měření (proporce počtu měření) menší nebo rovno 
dané hodnotě nazveme kumulativní (kumulativní relativní četnost). Absolutní 
a relativní četnosti většinou zobrazujeme histogramem četnosti. Kumulativní 
četnosti polygonem četnosti. 

•  Mezi základní charakteristiky polohy patří minimum a maximum (extrémní 
hodnoty variační řady), aritmetický průměr (těžiště) a další typy průměrů, 
modus (nejčastější hodnota), medián (prostřední hodnota uspořádané variační 
řady) a kvantily (p.100% hodnota uspořádané variační řady). 

•  Základní charakteristiky variability jsou variační rozpětí (absolutní diference 
mezi minimem a maximem), průměrná absolutní diference, průměrná 
kvadratická diference, rozptyl (obsah průměrného čtverce odchylek) , 
absolutní a směrodatná odchylka (strana průměrného čtverce odchylek). 

• Nejdůležitějšími momentovými charakteristikami jsou průměr, rozptyl, 
koeficient šikmosti a koeficient špičatosti. 

• Přesnost odhadu průměru z náhodného výběru lze určit pomocí výpočtu 
střední chyby průměru (popř. rozptylu průměru). 

 
Pojmy k zapamatování: 
Statistická řada (statistical series), tříděná, netříděná data (grouped, ungrouped 
data), uspořádaná data (ordered data), rozdělení četnosti (frequency distribution), 
intervalové rozdělení četnosti (grouped frequency distribution), tabulka rozdělení 
četnosti (frequency table), absolutní četnost (frequency), kumulativní četnost 
(cumulative frequency), relativní četnost (relative frequency, proportion), relativní 
kumulativní četnost (relative cumulative frequency), histogram četnosti (fre-
quency histogram), polygon kumulativní četnosti (cumulative frequency 
polygon), bodový graf (dot chart), třída (class), hranice třídy (class limits), šířka 
třídy (class range, width apod.), střed třídy (class midpoint), minimum 
(minimum), maximum (maximum), modus (mode), medián (median), kvantily 
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(quantiles, často spíše percentily – percentiles), pořadové číslo kvantilu (rank of 
quantile), dolní a horní kvartil (1st and 3rd quartile), průměr (mean, popř. average), 
aritmetický, geometrický, harmonický, vážený průměr (arithmetic, geometric, 
harmonic, weighted mean), uřezaný průměr (trimmed mean), odlehlá hodnota 
(outlier), charakteristiky polohy (measures of central tendency), charakteristiky 
variability (measures of  dispersion, variability), variační rozpětí (range), 
mezikvartilové rozpětí (interquartile range), střední diference (mean difference), 
průměrná absolutní odchylka (mean absolute deviation), suma čtverců (sum of 
squares), rozptyl (variance), směrodatná odchylka (standard deviation), variační 
koeficient (coefficient of variation), momentové charakteristiky (measures of  
moments), obecný moment (general moment), centrální moment (central 
moment), šikmost (skewness, symmetry), špičatost (kurtosis), rozptyl průměru 
(variance of mean), střední chyba průměru (standard error of mean). 
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 PRAKTICKÉ POUŽITÍ POPISNÉ STATISTIKY 
Cíle kapitoly: 
Po prostudování kapitoly budete umět: 
- vytvářet grafy umožňující určovat základní charakteristiky dat; 
- popsat strukturu dat na základě grafů; 
- zobrazovat střední chybu průměru; 
- provádět nejjednodušší analýzy dat v programu R. 
 
Klíčová slova: Třídění dat, rozdělení četnosti, charakteristiky polohy a variability, 
momentové charakteristiky. 
 
Průvodce 
Pokud se vám už v předchozích kapitolách stalo, že jste při pohledu na graf začali 
určovat průměr a další charakteristiky a začali jste chápat grafickou prezentaci 
dat, pak vás určitě potěší následující kapitola. Měli byste se dozvědět, co lze 
v grafech najít, jak data přehledněji zobrazovat a ještě jednu důležitou věc. 
Všimli jste si také všech těch grafů a výpočtů v textu? Většina byla vytvořena v 
programu R. Teď byste se měli naučit jeho základy. 

Průzkumová analýza dat 
Exploratorní (průzkumová) analýza dat (EDA) je jednou ze speciálních 

druhů popisné statistiky, která vychází z grafické analýzy dat. Využívá se přitom 
různých způsobů umožňujících odhad základních vlastností variační řady a 
odhalení určitých typů „defektů“, které mohou vlastní statistickou analýzu 
zkreslit. Velice často se počítá s robustními typy parametrů, tj. charakteristik, 
které jsou necitlivé k odlehlým hodnotám. Ačkoliv se v podstatě jedná o metody 
popisné statistiky, není EDA příliš snadnou záležitostí. Vyžaduje kromě dobrého 
pochopení popisné statistiky také určitou „míru  předvidavosti“ a abstrakce. 

 
Jako příklad exploratorní analýzy dat budeme používat 100 měření obsahu specifického hormonu 
[ng/ml] v tkáních určitého druhu živočicha (fiktivní): 
4.7, 7.1, 5.0, 7.4, 4.7, 6.6, 4.1, 7.0, 5.3, 7.5, 5.1, 6.7, 4.6, 6.6, 5.1, 7.3, 7.0, 6.9, 4.2, 6.9, 6.1, 7.1, 
5.0, 7.7, 5.2, 6.5, 5.4, 7.5, 4.8, 7.1, 4.3, 7.6, 5.3, 7.3, 5.1, 6.5, 4.9, 7.3, 4.9, 7.0, 5.0, 6.7, 4.2, 7.1, 
5.2, 6.5, 5.3, 7.7, 5.2, 6.8, 5.2, 6.8, 5.4, 6.5, 6.0, 7.0, 4.8, 7.5, 4.4, 7.2, 5.6, 6.8, 5.0, 7.4, 5.5, 6.2, 
4.9, 7.2, 5.2, 7.0, 5.4, 6.2, 4.7, 7.4, 4.5, 7.1, 5.7, 7.0, 3.7, 6.8, 5.2, 7.3, 5.0, 7.1, 4.6, 7.0, 4.8, 7.6, 
4.9, 7.5, 5.2, 6.8, 5.1, 6.4, 4.5, 6.9, 5.2, 6.3, 4.8, 7.6. 
Následující grafy (pokud nebude uvedeno jinak) budou vycházet z tohoto souboru. Popisné 
charakteristiky souboru jsou: 
 xmin = 3.7 25.0

~x = 5 s2 = 1.2343 
xmax = 7.7 x~ = 6.2 s = 1.11 
x = 6.0 75.0

~x  = 7 xs =0.11 

 
Základní typy grafického zobrazení při EDA 

 
 V předchozí kapitole byla velká část výsledků prezentována graficky. 
Shrneme si nyní základní typy grafů, používané v průzkumové analýze dat. 
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•  Diagram rozptýlení (tečkový graf): Jednotlivá měření vynášíme přímo na 
číselnou osu (popř. cirkulární data na kružnici). V případě, že jsou data 
diskrétní nebo více dat nabývá stejnou hodnotu, není klasický tečkový graf 
vhodný, protože , ale používá se spíše rozmítnutý nebo uspořádaný diagram 
rozptýlení. 

Obrázek 33: Jednoduchý diagram rozptýlení zobrazující data obsahu hormonu v těle živočicha 
(tečkovaně – decily, dále zobrazeny kvartily, průměr a medián). 

 

3.6 7.8x x~x~0.25 x~0.75

 
Obrázek 34: Rozmítnutý a uspořádaný diagram rozptýlení zobrazující data z obrázku 33. 

3.6 7.8x x~x~0.25 x~0.75

 

3.6 7.8x x~x~0.25 x~0.75

 
Obrázky 33 a 34 jasně ukazují význam rozmítnutého a uspořádaného diagramu. Jestliže si 
podrobněji prohlédnete všechny grafy zjistíte, že rozmístění jednotlivých kvantilů není 
stejnoměrné. Z obrázku 33 není možné usuzovat na četnosti jednotlivých hodnot, protože se 
symboly překrývají. Měření v 1. decilu se překrývají velice málo (vidíme pouze 7 hodnot), 2. a 
3. decil už však není z obrázku 33 čitelný. Diagramy na obrázku jsou 34 naproti tomu zcela 
jasné. Umožňují tak alespoň částečně odhad modální hodnoty apod. 

• Stem-leaf (leaf-stem, stéblo-list): Měření jsou uspořádána a zpřehledněna tak, 
že opakující se část čísla umístí nalevo (tvoří stonek) a zbytek čísla se posune 
napravo za čáru a tvoří listy. Umožňuje částečně hodnotit šikmost dat a 
odhadnout umístění kvantilů a průměru. Tento typ diagramu vyžaduje 
zaokrouhlení na stejný počet desetinných míst a zobrazení v typech písma se 
stejnou šířkou znaků (např. Courier). 

Obrázek 35: Stem-leaf diagram meření obsahu hormonu v těle živočichů. Stonek je tvořen 
hodnotami před desetinnou čárkou. 

  3 | 7 
  4 | 12234 
  4 | 556677788889999 
  5 | 00000111122222222333444 
  5 | 567 
  6 | 012234 
  6 | 5555667788888999 
  7 | 0000000111111223333444 
  7 | 555566677 
 
Na obrázku 35 jsou hodnoty již uvedeného výzkumu hormonů. Jednotlivá měření čteme tak, že 
čísla ve stonku jsou celé části čísla a listy jsou desetiny. Tzn 3.7 v prvním řádku, 4.1, 4.2, 4.2, 
4.3 … v dalším řádku atd. Jestliže celý diagram otočíte o 90° proti směru hodinových ručiček, 
pak vlastně získáte histogram se šířkou třídy 0.5 (od 3.5 do 8.0, zprava otevřený). 

 
• Boxplot (box-and-whiskers) graf: Jedná se o velice často používaný typ 

grafu, který se užívá například k optickému srovnávání dvou náhodných výbě-
rů. Graf se skládá z těchto částí: 
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• krabička (box) – velikost mezi horním a dolním kvartilem (50 % dat); 
• čára půlící krabičku – medián; 
• „vousy“ (whiskers) – horní a dolní hradba, jedná se o poslední hodnotu, 

která leží v 5.1~,5.1~
75.025.0 ×+×− IRQxIRQx (IRQ = interkvartilové rozmezí 

25.075.0
~~ xx − ); 

• body – odlehlé hodnoty – měření, která leží za dolní a horní hradbou. 
 

Obrázek 36: Schéma boxplotu. 
 
 

 
 

 
• Histogram: Grafické vyjádření rozdělení četnosti. Přestože byla tvorba 

histogramu četnosti již vysvětlena v předchozím textu, je nutno upozornit, že 
vlastní tvorba hranic tříd a šířky třídy může významně ovlivnit celou analýzu 
EDA, proto je často konstruováno více variant histogramů (viz. obrázek 38). 
Vhodným doplňkem histogramu je také tzv. „rohož“ (rug), která je obdobou 
diagramu rozptýlení. 

 
Obrázek 37: Histogram s „rohoží“ a boxplot měření hladiny hormonů (příklad uvedený na 

začátku kapitoly). 

 0

5

10

15

20

25

 
 
 
 
 
 
 
 
Co tedy můžeme na základě všech předchozích obrázků říct o datech? Vidíme bimodální 
rozdělení (dvouvrcholové) bez velkých extrémů (odlehlých hodnot) s hodnotami pohybujícími 
se kolem 5 ng/ml nebo kolem 7 ng/ml. Toto rozdělení je dost podezřelé, protože může 
ukazovat, že existují jedinci s vysokou a jedinci s nízkou hladinou hormonu. Po opětovném 
prostudování primárních dat nakonec můžeme dojít například k závěru, že vyšší hodnoty 
hormonu v těle mají samice a nižší samci.  V případě, kdyby se v souboru vyskytovaly 
odlehlé hodnoty, které by výsledky významně narušovaly, mohli bychom tato měření 
eliminovat. V metodice výzkumu je pak nutné upozornit na fakt, že jsme příliš odlehlé 
hodnoty vyloučili (protože například mohly vzniknout chybou měření) nebo použít 
robustnější charakteristiky jako např. uřezaný průměr. 

dolní 
hradba 

horní 
hradba x~25.0

~x 75.0
~x odlehlá 

hodnota 

3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8
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Obrázek 38: Histogramy četnosti znázorňující stále tytéž data (příklad o obsahu hormonů 
v tělech živočichů na začátku kapitoly) s jinou šířkou a umístěním tříd (od, do, šířka třídy). 
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Kontrolní úkol 
• Zkuste zhodnotit využití jednotlivých typů grafů, se kterými jste se dosud 

setkali. Které z nich jsou nejvhodnější pro analýzu dat? 
• Které z histogramů na obrázku 38 byste nepoužili pro vizuální hodnocení dat. 

Proč? 
 
 

Vztahy mezi charakteristikami polohy 
 
 Na obrázcích 33 a 34 jste určitě nepřehlédli, jak nám znalosti umístění a 
vzájemného porovnávání charakteristik polohy mohou ulehčit základní analýzu 
dat. Nyní se pokusíme nejvýznamnější vztahy a zákonitosti teoreticky shrnout. 
Jednu věc ale už můžeme prohlásit dopředu. Neexistuje jeden ideální typ 
hodnocení. Vždy je nutno analyzovat data z mnoha různých úhlů, abychom se 
vyvarovali zbrklým závěrům. Podívejte se ještě jednou na zadání příkladu 

3.6 – 7.8 
h = 0.6 

3.6 – 7.8 
h = 0.1 

3.6 – 7.8 
h = 0.2 

3.6 – 7.8 
h = 0.3 

3.5 – 7.9 
h = 0.4 

3.5 – 8.0 
h = 0.5 
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v předchozí kapitole. Průměrná hladina hormonu v krvi je 6 ng/ml. Kdo by tedy 
čekal, že počet dat s hodnotou pohybující se kolem 6 zanedbatelný počet? 
•  Hustota kvantilů. Vypovídá o umístění dat ve variační řadě. čím jsou 

kvantily sobě blíže, tím více měření se pohybuje v intervalu ohraničeném 
danými kvantily (obrázek 34). V některých případech však může být použití 
kvantilů problematické. 

 
 Problémy kvantily si vysvětlíme na příkladu. Máme variační řadu o 100 členech, ve které 
prvních 11 členů má následující hodnoty: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 30, 31 … 
V tomto případě bude 10 % kvantil (neboli 1. decil) mít hodnotu 30.5. Přitom prvních 9 měření 
tomu absolutně neodpovídá. Stejně tak medián z variační řady 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 9, 
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 je naprosto závislý na tom, jestli přidáme jedno měření nebo jedno ubereme. 
Rozdíl mezi výslednými mediány je 8, což pro nás znamená, že tato data nejsou konzistentní a 
měli bychom měření přehodnotit a důkladně analyzovat, jestli se někde nestala chyba. 

 
•  Modus. Často je jeho přesná hodnota nepodstatná, protože zvláště při 

intervalovém rozdělení četnosti může volbu modální třídy ovlivnit šířka třídy 
a počáteční volba intervalů. Lze to dokumentovat například na sérii grafů na 
obrázku 38, kde je počet  a umístění modálních tříd různé. V jednom se však 
ani jeden z grafů neliší. Ukazují totiž, že se jedná o bimodální rozdělení (i 
když většinou nenajdeme u obou vrcholů stejnou četnost, takže „pravý“ 
modus by byl jen jeden). 

• Průměr a medián. Vzájemná poloha průměr – mediánu – modus nás často 
spolehlivě informuje o symetrii rozdělení. Při levostranném zešikmení je 
většinou pořadí hodnot následující modus – medián – průměr, při 
pravostranném naopak. U symetrických rozdělení mají průměr a medián 
přibližně stejnou hodnotu (modus většinou také, pokud se jedná o unimodální 
rozdělení).  

 
Obrázek 39: Histogram četnosti, boxplot a rozmítnutý diagram pravostranně zešikmeného 

rozdělení. Povšimněte si umístění jednotlivých charakteristik polohy. 
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Obrázek 40: Histogram četnosti, boxplot a rozmítnutý diagram levostranně zešikmeného 
rozdělení. Povšimněte si umístění jednotlivých charakteristik polohy. 
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Obrázek 41: Histogram četnosti, boxplot a rozmítnutý diagram symetrického rozdělení. 

Povšimněte si umístění jednotlivých charakteristik polohy. 
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Zobrazení variability 
 Často se ve vědeckých publikacích setkáváme s vyjádření variability data 
nebo přesnosti průměru. Je to důležité zejména v těch případech, kdy se snažíme 
prokázat rozdíly mezi průměry, překročení limitních hodnot průměru atd. V tomto 
případě jsou předchozí typy grafické prezentace většinou nevhodné. Nejběžnějším 
prostředkem vyjádření variability i přesnosti odhadu průměru je přidání 
chybových úseček, které vytváří intervaly : 〈 x – xs , x  + xs 〉,  〈 x – s, x  + s〉, 〈 x – 
s2, x  + s2〉. Vzhledem k tomu, že se může jednat o střední chybu průměru, 
směrodatnou odchylku, rozptyl nebo tzv. intervaly spolehlivosti, je důležité je, 
aby byla chybová úsečka vždy vysvětlena v popisku grafu. 
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 Absence chybové variability v grafu je velice častým nešvarem diplomových prací. V okamžiku, 
kdy graficky srovnáváme více výběrů, nelze použít pouze průměr nebo medián. Měl by být použit 
alespoň boxplot nebo klasické typy grafů s vyznačenou střední chybou průměru popř. 
směrodatnou odchylkou. Jinak se můžeme dopustit poměrně závažných chyb v interpretaci dat. 
Podívejme se na obrázek 42, na kterém jsou dvěma způsoby hodnoceny průměrné hodnoty pH 
v ústech. Graf vlevo bez zobrazení variability dat může dávat zkreslenou informaci, že 
vegetariánská strava vede ke zvýšení kyselosti (nejnižší pH) v ústech. Vzhledem k tomu, že pH 
bylo měřeno pouze u dvou vegetariánů, není tento výsledek jednoznačně přesvědčivý, což je 
nejlépe patrné při zobrazení střední chyby průměru (vpravo) a částečně u boxplotu. 
 
Obrázek 42: Nesprávné (vlevo) a správné srovnávání výsledků měření pH v ústech u lidí s 

různým typem stravování (mas – převážně masitá strava, mix – smíšená strava, veg – 
vegetariáni). Chybové úsečky zobrazují střední chybu průměru. 

 

pH

mas mix veg
6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

 

pH

mas mix veg
6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

 
pH

mas mix veg

7.0

7.5

8.0

6.7

8.3

 
 

Provedení základních analýz v programu R 
 
Průvodce 
Ty, kteří se nikdy nesetkali s ničím jiným než s Microsoft Office musím teď 
pozdravit španělsky „buenos días“, protože tato kapitola pro ně bude opravdu 
španělská vesnice. Úplným začátečníkům ji prostě doporučuji přeskočit a vrátit se 
k ní až v okamžiku, kdy zvládli skriptum „Cvičení z biostatistiky“. Odvážlivci do 
toho! A nezoufejte, předvedeme si některé konkrétní operace a funkce, protože na 
samotnou výuku R by nestačilo ani celé toto skriptum. 
 
 
 Software R je ve své podstatě zahrnuje prostředí a programovací jazyk 
umožňující manipulaci, zpracování a zobrazování statistických dat. Zahrnuje také 
spoustu důležitých matematických algoritmů, takže může sloužit také pro řešení 
matematických úloh. R se při povrchním srovnání blíží programovacímu jazyku 
S, který je známý zejména díky software S-plus. Výhodou R je zejména jeho 
dostupnost, univerzální použití a častá aktualizace. Program, dokumentaci i 
aktualizace lze bezplatně získáte z www.r-project.org. V současné době je 
aktualizací ohromné množství a zahrnují nejmodernější metody analýz dostupné 
pouze v takových statistických balících jako S-plus nebo SAS. Aktualizace je 
přitom velice snadná. Ve vlastním programu vybereme v nabídce Packages 
podnabídku Install nebo Update packages from CRAN. 



 88 

 Nyní se dostáváme k nevýhodám. Uživatelské rozhraní R je velice 
primitivní (i když v současné době jsou vytvářeny aplikace více „user friendly“) a 
zahrnuje v podstatě tzv. konsolu (okno), která umožňuje zadávat ručně příkazy a 
vypisuje textové výstupy a okna grafických výstupů. Kdo se s tímto systémem 
nesetkal bude si těžko zvykat. Jednou z dalších nevýhod je pro začátečníka 
nemožnost obsáhnout všechny příkazy jazyka. Systém zahrnuje ohromné množ-
ství různých funkcí, které navíc fungují pro různé objekty různě (vysvětlíme si 
později), což zpočátku to znesnadňuje a zpomaluje práci. V okamžiku, kdy se ale 
„prokoušete základy“, otevře se vám neskutečné pole možností, vytváření 
vlastních funkcí, grafických výstupů a jednoduchých programů umožňujících 
zpracovat data vždy stejným způsobem. 
 
 
 Prostředí softwaru R a hlavní nabídka 
 
 Základní obrazovka je po spuštění programu je velice jednoduchá. V okně 
programu (RGui) se objeví okno R Console (obrázek 43). 
 
 Obrázek 43: Okno programu R po spuštění. 

 
 
 Pohyb v hlavním menu je velice jednoduchý. Hlavní nabídka obsahuje 
pouze několik podnabídek, z nichž nejdůležitější jsou tyto základní možnosti: 
• File: obsahuje možnosti uložení celého obsahu okna R Console (Save to file), 

uložení a nahrání historie příkazů (Save History, Load History) a uložení 

nabídka 

panel tlačítek 

vstupní řádek 

výstupní řádek 
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pracovního prostředí (Save Workspace, Load Workspace), což zahrnuje 
všechny proměnné a funkce, které jste sami vytvořili nebo do R importovali. 

• Edit: vymazání obsahu okna R Console (Clear console), běžné editační 
funkce (Select All, Copy, Paste), editor dat (Data editor), který po vytvoření 
názvu datového objektu umožňuje měnit a upravovat data. 

• Misc: zastavení výpočtů (Stop current computation), seznam objektů 
vytvořených uživatelem (List objects), vymazání objektů vložených 
uživatelem (Remove all objects), seznam napojených knihoven, ve kterých se 
hledají příkazy (List search path). 

• Packages: Program obsahuje několik základních knihoven příkazů (base, 
methods, atd.), které se automaticky při spuštění nahrají (nalezneme v List 
search path). Ostatní knihovny jsou dostupné přes Load packages ... Dále lze 
knihovny updatovat a instalovat buď ze souborů stažených z WWW nebo 
přímo z WWW (Update – Install packages from ...). 

• Windows: klasická nabídka na přepínání mezi okny a jejich rozložení na 
obrazovce. 

• Help: různé soubory s nápovědou. 
 
 
Vstup a výstup dat 
 
 Vstupní řádek je barevně odlišen (červený) a navíc opatřen symbolem „>“. 
Výstupem pak může být buď opět okno R Console (data se vypisují do 
náledujících řádků, grafické okno nebo lze data poslat do souboru. Jestliže do 
vstupního řádku vepíšete (nebo nakopírujete) příkaz, pak v případě, že je příkaz 
správně napsaný (správná syntaxe), provede se daná operace. Výhodou je, že vše, 
co napíšete lze zopakovat pomocí kláves Šipka nahoru, Šipka dolů. Celý postup si 
pak můžete uložit pomocí Save History a použít jindy. 
 
Napište do řádku následující znaky a stiskněte Enter (nevepisujte symbol „>“ jedná se o označení 
vstupního řádku): 
> 5 + 2 
V dalším řádku se objeví: 
 [1] 7 
Nyní vepište: 
> plot.new() 
Mělo by se objevit prázdné grafické okno.  Nyní klikněte zpět na okno R Console a stiskněte 
dvakrát šipku nahoru. Objeví se znovu zadání: 
> 5 + 2 
Změňte číslo 2 na 25 a opět stiskněte Enter. 
[1] 30 
 
 
Jednoduché načítání a výpis objektů 
 Jazyk R nabízí mnoho různých typů objektů, se kterými můžeme pracovat. 
Jedna z možností zadání určitého objektu je pomocí „<-“. Objekt pak vypíšeme 
pomocí jeho názvu. Pozor! R důsledně rozlišuje velká a malá písmena v názvech 
objektů (Mytab je jiný objekt než mytab), proto na tento fakt při vymýšlení názvu 
objektu dbejte. Pokusíme se zadat několik jednoduchých objektů: 
• číslo: desetinná místa je nutno oddělovat desetinnou tečkou 
> x <- 5.3 – x je proměnná, která obsahuje číslo 5 
> x  – příkaz pro výpis obsahu proměnné x 
[1] 5.3  – vlastní výpis obsahu proměnné x 



 90 

• řetězec, znak: řetězec musíme odlišit tak, že jej píšeme v uvozovkách 
> x <- "ahoj" – x je proměnná, která obsahuje řetězec „ahoj“ (musí být v uvozovkách) 
> x   – příkaz pro výpis obsahu proměnné x 
[1] "ahoj"  – vlastní výpis obsahu proměnné x 
 
• logická hodnota: testujeme rovnost nerovnost atd., vrací pravda (TRUE) nebo 

nepravda (FALSE) 
 > y<-F  – x je přiřazena hodnota FALSE (lze zadat také jako 0 nebo F) 
> y   – výpis y 
[1] FALSE 

 
• vektor, variační řada: může být zadána mnoha způsoby; jedním ze 

základních metod je zadání pomocí příkazu c(…), který kombinuje výrazy 
v závorce (oddělené čárkou) do jednoho vektoru; vektor je ideální objekt, 
který se chová jako variační řada. 

> kc<-c(5,2,2,2,1,6,1,7,4,5,0,1,6,2,4,4,2,7,4,2,2,3,3,3,1,5,3) 
   – objekt kc obsahuje vektor 
 
> kc   – provádí výpis objektu  kc 
 [1] 5 2 2 2 1 6 1 7 4 5 0 1 6 2 4 4 2 7 4 2 2 3 3 3 1 5 3 1 2 2 
 
Import dat: např. z Excelu, buňky stačí označit, zkopírovat pomocí CTRL C do schránky 
(clipboard) a místo CTRL V zadat příkaz scan(…). V případě, že jsou data oddělena speciální 
značkou (středník, čárka atd.) je dobré v příkazu scan tento znak charakterizovat pomocí 
argumentu sep. Při importu je nutno dbát na to, aby byla čísla oddělena desetinnou tečkou (ne 
čárkou, jinak se nenačte jako číslo). 
> kc<-scan(file("clipboard"))   – načtení dat ze schránky kc 
Read 30 items 
 
> kc<-scan(file("clipboard"), sep=";") – načtení dat oddělených středníkem 
Read 30 items 
 
Zadávání sekvencí a opakování znaků: můžeme použít funkce 
seq(od, do, krok), kde od=počátek, do=konec, krok= velikost sekvence, 
 rep(x, times), kde x je opakující se číslo (vektor, řetězec atd.) a times=počet opakování 
x:y, vypíše posloupnost celých čísel od x do y 
 > seq(1,6,0.5)   – výpis od 1 do 6 po 0.5 
 [1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 
 
> rep(2,6)    – vypiš 6krát číslo 2 
[1] 2 2 2 2 2 2 
 
> rep("ahoj",6)   – vypiš 6krát „ahoj“ 
[1] "ahoj" "ahoj" "ahoj" "ahoj" "ahoj" "ahoj" 
 
> 1:10 
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
 
• datová tabulka: může být zadána jakou soubor vektorů, importována z MS 

Excel atd.; datovou tabulku je vhodnější psát v tabulkovém editoru a následně 
data importovat, protože editace dat je v R poněkud pomalá; 

 
Import tabulky: provedeme pomocí příkazu read.table(…). Načítat můžeme buď ze souboru 
nebo ze schránky (Clipboard – zde se data ukládají po stisku CTRL C). V případě, že data obsa-
hují i hlavičku, pak přidáváme argument header (TRUE=s hlavičkou nebo FALSE=bez 
hlavičky). 
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> strava<-read.table(file("clipboard"),header=TRUE) 
Read 100 items 
 
V následujícím příkladu načteme datovou tabulku o 3 řádcích a 2 sloupcích (Jméno, Vek). 
 > dat1<-data.frame(Jmeno=c("Jakub","Milan","Petr"), Vek=c(24,18, 
21)) 
> dat1 
  Jmeno Vek 
1 Jakub  24 
2 Milan  18 
3  Petr  21 
 

• další typy objektů: mezi další typy objektů patří například pole (array), 
matice(matrix) atd.; 

 
Základní manipulace s objekty 
• aritmetické, logické operace: 

•  aritmetické operace: + (sčítání), - (odčítání), * (násobení), / (dělení), ^ 
(mocnina), sum(…) (součet), prod(…) (součin) 

•  logické operace: & (a zároveň), | (nebo), ! negace 
• relační operátory: = = (rovnost), != (nerovnost), < (větší než), > (menší 

než), <= (větší nebo rovno), >= (menší nebo rovno) 
• zaokrouhlování: round(číslo, digits=desetinných míst) – zaokrouhluje 

k nejbližšímu sudému číslu, floor  a ceiling(číslo) zaokrouhlují 
k nejbližšímu celému číslu (floor od 5 dolů, ceiling od 5 nahoru) 

 
Vyzkoušíme si nyní základní matematické a logické operace s objekty 
> 2+2   – sčítání 
[1] 4 
> 3*5   – násobení 
[1] 15 
> 2/4   – dělení 
[1] 0.5 
> 7-5   – odčítání 
[1] 2 
> x<-2  – objektu x přiřadíme hodnotu 2 
> x^3   – mocnina (x3) 
[1] 8 
 
> x<-1  – x je přiřazena hodnota 1 
> y<-x>1  – x je přiřazena hodnota TRUE nebo FALSE podle toho jestli x>1 
> y   – výpis y 
[1] FALSE 
 
Tímto způsobem lze pracovat i s vektory: 
> kc   – vektor kc 
 [1] 5 2 2 2 1 6 1 7 4 5 0 1 6 2 4 4 2 7 4 2 2 3 3 3 1 5 3 
> kc+2  – ke všem prvkům vektoru kc bylo přičteno číslo 2 
 [1] 7 4 4 4 3 8 3 9 6 7 2 3 8 4 6 6 4 9 6 4 4 5 5 5 3 7 5 
 
> round(7.541254,digits=3) 
[1] 7.541 
> floor(7.541254) 
[1] 7 
> ceiling(7.541254) 
[1] 8 
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• základní informace o objektech a příkazech: 
•  ls() – výpis objektů získáme pomocí příkazu 
• rm(název objektu) – vymazání objektu 
• summary (název objektu) – shrnutí informací o objektu 
• help(příkaz) – zobrazí okno s nápovědou k danému příkazu 

> ls()    – výpis objektů vytvořených uživatelem 
 [1] "dat1"         "strava"      "x"            "y" 
 [5] "kc" 
 
 > rm(x)     – odstranění objektu x (v dalším výpisu už není) 
> ls() 
 [1] "dat1"         "strava"      "y"            "kc" 
 
        > kc  – výpis objektu kc 
 [1] 5 2 2 2 1 6 1 7 4 5 0 1 6 2 4 4 2 7 4 2 2 3 3 3 1 5 3 
> summary(kc)  – shrnutí pro vektor kc 
    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
   0.000   2.000   3.000   3.222   4.500   7.000 
Shrnutí obsahuje: minimum, dolní kvartil, medián, průměr, horní kvartil, maximum. Podívejme se 
nyní na datovou tabulku strava (vypište si hodnoty do MS Excel a potom se je pokuste importovat 
do R pomocí read.table). Jedná se o data z obrázku 42. 
> strava 
   Strava  pH 
1     veg 6.8 
2     veg 8.0 
3     mas 7.5 
4     mas 7.1 
5     mas 8.2 
6     mas 8.0 
7     mas 7.9 
8     mas 8.1 
9     mas 7.8 
10    mas 7.9 
11    mas 7.8 
12    mas 7.7 
13    mix 7.6 
14    mix 7.5 
15    mix 7.2 
16    mix 7.9 
17    mix 8.2 
18    mix 7.4 
19    mix 7.0 
20    mix 7.3 
 
> summary(strava) 
 Strava                pH 
   mas:10          Min.   :6.800 
   mix: 8          1st Qu.:7.375 
   veg: 2          Median :7.750 
                   Mean   :7.645 
                   3rd Qu.:7.925 
                   Max.   :8.200 
  Pro datovou tabulku vypisuje funkce summary shrnutí podle typu proměnné. Pro data na 
nominální stupnici spočítá četnosti pro jednotlivé hodnoty (mas, mix, veg). 
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• manipulace s tabulkami a vektory: 
•  [] – pomocí závorek jsme schopni zjistit získat určitou část vektoru nebo 

tabulky 
• tabulka$pole – výpis pole tabulky (pomocí závorek tab[číslo pole]) 
• names(tabulka) – výpis názvů sloupců datové tabulky 
• cbind(vektory), rbind(vektory) – sloučí dva vektory (popř. tabulku a 

vektor) po řádcích nebo po sloupcích 
• append(vektory) – přidá další hodnoty k vektoru (tabulce) 
•  sort (vektor) – seřadí hodnoty (vzestupně nebo sestupně 

 
 > kc[3]   – provádí výpis 3. prvku kc 
 [1] 2 
 
> kc[1:10]   – provádí výpis 1-10. prvku kc 
 [1] 5 2 2 2 1 6 1 7 4 5 
 
> dat1[,1]     – další způsob výpisu sloupce 1 
[1] Jakub Milan Petr 
 Levels: Jakub Milan Petr 
 
> dat1[1]     – další způsob výpisu sloupce 1 
   Name 
1 Jakub 
2 Milan 
3  Petr 
 
> dat1[1,]     – výpis řádku 1 
   Name Vek 
1 Jakub  24 
 
> dat1[2,1]    – výpis hodnoty řádku 2, sloupce 1 
[1] Milan 
Levels: Jakub Milan Petr 
 
> dat1[3,2]    – výpis hodnoty řádku 3, sloupce 2 
[1] 21 
 
> names(dat1)    – výpis názvů sloupců 
[1] "Jmeno" "Vek" 
 
> names(dat1)[1]    – výpis názvu sloupce 1 
[1] "Jmeno" 
 
> names(dat1)[1]<-"Name"  – přejmenování názvu sloupce 1 
> names(dat1) 
[1] "Name" "Vek" 
 
> dat1$Jmeno    – vypiš sloupec Jmeno 
[1] Jakub Milan Petr 
 Levels: Jakub Milan Petr 
 
> x<-c(1,1,2,4,5,7)   – objektu x je přiřazen vektor 
> x      – výpis vektoru x 
[1] 1 1 2 4 5 7 
> append(x,c(2,3,5,5))    – připojení dalších hodnot 
[1] 1 1 2 4 5 7 2 3 5 5 
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> cbind(c(1,1,2,4),c(5,6,7,8)) 
     [,1] [,2] 
[1,]    1    5 
[2,]    1    6 
[3,]    2    7 
[4,]    4    8 
 
> rbind(c(1,1,2,4),c(5,6,7,8)) 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    1    1    2    4 
[2,]    5    6    7    8 
 
> sort(kc)    – výpis seřazené variační řady objektu kc 
 [1] 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 

 
Matematické funkce a základní statistické funkce 
• matematické konstanty: pi 
• matematické funkce: 

•  sqrt(…)(odmocnina) 
•  log(…) (přirozený logaritmus), log10(…),logb(…, base) (logaritmus 

při základu = base) 
•  exp(…) (mocnina základu přirozeného logaritmu, Eulerova čísla), 
•  sign(…) – vrací hodnoty -1, 0, 1 podle toho, jestli je hodnota záporná, 

nulová nebo kladná), abs(…) – absolutní hodnota 
• acos(…), acosh(…), asin(…), asinh(…), atan(…), atanh(…) – 

inverzní trigonometrické a hyperbolické funkce 
•  cos(…), sin(…),tan(…), sinh(…), cosh(…), tanh(…) – 

trigonometrické a hyperbolické funkce 
•  základní statistické funkce a metody: 

• min(…), max(…) – minimum a maximum 
• mean(…) – průměr , median(…) – medián, quantile(…, p) – p.100% 

kvantil, IQR(…) – mezikvartilové rozpětí, range(…) – variační ropětí 
•   var(…) – výběrový rozptyl, sd(…) – výběrová směrodatná odchylka, 
• cumsum(…) – kumulativní četnost 
• length(…) – počet členů variační řady 
• table(…) – tabulka rozdělení četnosti 

 
> mean(kc)      – aritmetický průměr z kc 
[1] 3.222222 
 
> median(kc)     – medián z kc 
[1] 3 
 
> quantile(kc,0.1)    – 10% kvantil z kc 
10% 
   1 
 
 > quantile(kc,seq(0.1,0.9,0.1))– výpis všech decilů pomocí seq 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 6.0 
 
> IQR(kc)      – mezikvartilové rozpětí 
[1] 2.5 
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> var(kc)      – rozptyl 
[1] 3.717949 
 
> sd(kc)     – směrodatná odchylka 
[1] 1.928198 
 
> sd(kc)/length(kc)^0.5  – střední chyba průměru s/(N0.5) 
[1] 0.3710819 
 
Nyní se pomocí známých funkcí pokusíme zkonstruovat tabulku rozdělení četnosti. 
> table(kc)     – absolutní četnosti pro tabulku kc 
kc 
0 1 2 3 4 5 6 7 
 1 4 7 4 4 3 2 2 
> rozcet<-data.frame(table(kc)) – vytvoření tabulky dat do níž umístíme table(kc) 
> names(rozcet)[2]<-"n"  – sloupec 2 (absolutní četnost) nazveme n 
> rozcet<-cbind(rozcet,N=cumsum(rozcet$n)) – přidáme kumulativní četnost Ni 
> rozcet<-cbind(rozcet,f=round(rozcet$n/sum(rozcet$n),2)) – fi 

> rozcet<-cbind(rozcet,F=cumsum(rozcet$f)) – Fi 
> rozcet 
  kc n  N    f    F 
1  0 1  1 0.04 0.04 
2  1 4  5 0.15 0.19 
3  2 7 12 0.26 0.45 
4  3 4 16 0.15 0.60 
5  4 4 20 0.15 0.75 
6  5 3 23 0.11 0.86 
7  6 2 25 0.07 0.93 
8  7 2 27 0.07 1.00 
 
Pro intervalové rozdělení četnosti je situace o trošku více komplikovanější. Zkusíme použít data 
velikosti střevlíka Carabus. 
> carabus 
  [1] 2.41 2.40 2.07 2.71 3.16 2.29 3.00 1.73 2.52 2.63 2.12 2.39 2.25 2.60 
 [15] 2.93 1.99 2.02 2.93 2.75 2.69 2.57 2.90 2.04 2.22 2.89 1.95 2.66 2.12 
 [29] 2.76 2.56 2.88 2.47 2.39 2.43 2.53 2.21 2.77 2.30 2.31 2.19 2.86 2.44 
 [43] 2.49 2.54 2.50 2.27 3.08 2.73 2.22 2.87 3.02 2.35 2.51 2.67 2.64 1.86 
 [57] 2.47 2.64 2.83 2.41 1.84 3.09 2.40 2.54 2.49 2.33 2.34 2.76 2.14 2.25 
 [71] 2.43 2.76 3.16 2.23 2.18 2.38 2.70 2.68 2.03 2.25 2.83 3.23 1.98 3.07 
 [85] 1.97 2.54 2.39 2.09 2.71 2.37 2.17 2.30 2.28 2.65 2.75 2.39 2.73 2.17 
 [99] 2.69 2.36 
> summary(carabus) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
   1.730   2.250   2.470   2.488   2.715   3.230 
 
Data se pohybují mezi hodnotami 1.73 a 3.23. Zkusíme tedy vytvořit třídy od 1.7 do 3.3 po 0.1. 
Tyto třídy vytvořím pomocí funkce tapply, kdy řadu carabus rozdělíme funkcí cut podle 
intervalů uvedené v breaks a argument FUN = length funkce tapply vypočítá četnosti (mean 
počítá průměry atd.) pro jednotlivé intervaly. 
> intcet<-data.frame(min=seq(1.7,3.2,0.1)) – připojíme sloupec s dolními 

hranicemi intervalů 
> intcet<-cbind(intcet,max=intcet$min+0.1) – připojíme sloupec s horními 

hranicemi intervalů 
> intcet<-cbind(intcet,n=cbind(tapply(carabus,cut(carabus,breaks= 
seq(1.7,3.3,0.1)), FUN=length)) – připojíme sloupec absolutní četností n 

> intcet<-cbind(intcet,N=cumsum(intcet$n)) 
> intcet<-cbind(intcet,f=round(intcet$n/sum(intcet$n),2)) 
> intcet<-cbind(intcet,F=cumsum(intcet$f)) 
 
 
 



 96 

 
> intcet 
   min max  n   N    f    F 
1  1.7 1.8  1   1 0.01 0.01 
2  1.8 1.9  2   3 0.02 0.03 
3  1.9 2.0  4   7 0.04 0.07 
4  2.0 2.1  5  12 0.05 0.12 
5  2.1 2.2  7  19 0.07 0.19 
6  2.2 2.3 12  31 0.12 0.31 
7  2.3 2.4 13  44 0.13 0.44 
8  2.4 2.5 10  54 0.10 0.54 
9  2.5 2.6  9  63 0.09 0.63 
10 2.6 2.7 10  73 0.10 0.73 
11 2.7 2.8 10  83 0.10 0.83 
12 2.8 2.9  7  90 0.07 0.90 
13 2.9 3.0  3  93 0.03 0.93 
14 3.0 3.1  4  97 0.04 0.97 
15 3.1 3.2  2  99 0.02 0.99 
16 3.2 3.3  1 100 0.01 1.00 
 
Tvorba grafů 
 Tvorba grafů v programu R není vůbec náročná. Jediným problémem je, 
jak dokonalé chceme grafy. Obyčejný histogram četnosti vytvoříme během pár 
sekund, stejně jako boxplot. Často je ale nutné graf různě upravovat, což se bez 
podrobnějších znalostí parametrů, které lze v grafu nastavit nelze. Důležité obecné 
parametry, které nastavují některé parametry ještě před vlastní tvorbou grafu jsou 
tyto (v závorce jsou uvedeny možné hodnoty): 
• las: (0 – 3) ovládá otáčení popisků osy grafu; las=1 znamená popisky obou os 

neotočeny 
• cex: (0...x) nastavuje velikost písma v poměru k původnímu; cex=0.9 znamená 

písmo na 90 % původního 
• mai: vektor c(x1,x2,x3,x4) označuje šířku vnějších okrajů grafu; mai=c(0.3, 0, 

0.1, 0.1) znamená dolní okraj 0.3, levý okraj 0, horní okraj 0.1, pravý okraj 
0.1) 

• bty: ("o", "l", "7", "c", "u", or "]", "n") typ ohraničení kolem grafu 
• col a bf (0…8): barva objektu a pozadí 
• fig: vektor c(x1,x2,x3,x4) upřesňující levou, pravou, dolní a horní polohu 

grafu v okně 
• lty: (0…6) typ kreslící čáry 
• lwd: (0…) šířka kreslící čáry 
• mgp: vektor c(x1,x2,x3) nastavující vzdálenost názvu osy, popisků osy a 

vlastních os (jestliže je jich více) od grafu 
• pch:(0…20): typ bodu u bodového grafu 
• type: typ grafu "p" - body, "l" - linie, "b" body a linie, "c" body a linie 

přerušené, "o" body a linie překrývající se, "h" histogram (úsečkový), "s" – 
schody, "n" žádný 

• xaxp, yaxp: vektor c(x1, x2, n) – počátek a konec značek na ose a počet 
intervalů mezi značkami 

• xaxs, yaxs: styl osy "r" = odsadí o 4 % data, "i" = přesné nasazení k 0 
• xaxt, yaxt – písmeno označující zobrazení osy ("n" = osa nastavena, ale 

nezobrazena, "s" = osa zobrazena). 
 
Před vlastní tvorbou grau tedy můžeme nastavit parametry vytvářených grafů. 
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> par(mai=c(0.3,0.3,0.1,0.1), las=1, bty="o") 
 Nyní můžeme vytvářet graf pomocí několika možných příkazů. Obecně ale 
ještě přímo při tvorbě grafu můžeme nastavovat tyto parametry (parametrů je 
opravdu mnoho, takže spíše doporučuji podívat se do nápovědy pro jednotlivé 
grafy: 
• xlim,ylim: vektory c(x1,x2), zobrazované minimum a maximum pro osy 
• axes: (TRUE, FALSE), zobrazovat nebo nezobrazovat osy 
• xlab, ylab: názvy osy x a osy y 
• main, sub: název a podtitulek grafu 
• log („x“,“y“,“xy“): logaritmické měřítko na osách 
• frame.plot (TRUE, FALSE): udává, zda se má kolem grafu kreslit obrys 
• plot (TRUE, FALSE): má se graf vykreslit nebo vypsat přehled? 
 

Nabízených grafických prvků dost velké množství, proto si je rozdělíme 
do několika skupin. U mnohých neuvádím specifikaci, protože je podobná jako u 
ostatních prvků a navíc se dá vyhledat v nápovědě. 
•  vlastní grafy: 

•  plot (x, … xlim, ylim, axes) – klasický graf pro body, spojnice atd. 
• hist (x, breaks, xlim, ylim, axes …) – vytvoří histogram z vektoru který 

zadáme jako x, s rozmezím daným v breaks (můžou být zadány buď 
rozmezí nebo počet intervalů) 

• boxplot (x, …) – klasický boxplot (lze zadat také jako y~x, tzn. vykreslí se 
více boxplotů s hodnotami roztříděnými podle faktoru x) 

• stripchart (x, jitter, …) – diagram rozptýlení (parametr jitter= 
“overploted“), rozmítnutý diagram rozptýlení (parametr jitter= “jitter“), 
uspořádaný rozmítnutý diagram rozptýlení (parametr jitter= “stack“) 

• stem (x, …) – stem-and-leaf diagram 
• další: barplot – sloupcový graf, pie – koláčový, stars – kruhový … 

•  součásti grafu: 
•  axis (x, at, pos, lab …) – osa; x – umístění osy dole (1), vlevo (2), nahoře 

(3), vpravo(4), at –možnost nastavení značek (vektorem), pos – ve kterém 
bodě protíná druhou osu, lab – popisky osy v místech určených pomocí at 
(vektor) 

• grid – mřížka v grafu 
• legend – legenda 
• title – název grafu 

• grafické prvky (dají se přidat do hotového grafu): 
•  curve – funkce 
• lines – čára 
• points –bod 
• rug –rohož (hustota dat, viz. obrázek 37) 
• polygon – mnohoúhelník 
•  text – libovolný text 
• arrows – šipka 

 
Následující ukázky tvorby grafů nejsou a nemohou být návodem pro konstrukci grafů. Jsou 
uvedeny proto, abyste se seznámili se stylem zápisu při tvorbě grafů. Doporučuji vám úspěšné 
pokusy o vytvoření grafu nakopírovat do nějakého souboru a příště pouze překopírovat. Vytvořený 
graf můžete kopírovat pravým kliknutím na graf a vybrat Copy as metafile (není příliš náročný na 
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kapacitu, bez problémů lze vložit do MS Office a dalších software) nebo bitmap (klasická 
bitmapa, více náročná na paměť), popř. obrázek uložit jako metafile nebo postscript. 
> stem(kc)    - vytvoření stem-and-leaf grafu 
 
  The decimal point is at the | 
 
  0 | 0 
  1 | 0000 
  2 | 0000000 
  3 | 0000 
  4 | 0000 
  5 | 000 
  6 | 00 
  7 | 00 
 
> par(mai=c(0.4,0.4,0.1,0.1), cex=0.7, xaxs="i", yaxs="i",las=1, 
mgp=c(2,0.5,0)) 

> hist(kc) 
> hist(kc,main="", xlab="hodnoty",ylab="ni") 
> hist(kc,main="", xlim=c(-1,10),xlab="hodnoty",ylab="ni") 
> hist(kc,main="", breaks=seq(0,8,2),xlab="hodnoty",ylab="ni") 
> plot(table(kc),main="", xlim=c(-1,10),xlab="hodnoty",ylab="ni") 
> plot(table(kc),main="", xlim=c(0,7),xlab="hodnoty",ylab="ni", 
type="l") 

> axis(1,at=1:10) 
> lines(c(0,1,3),c(0,1,4), lty=2) 
 
> curve(x^2,xlim=c(-5,5))  – kvadratická funkce 
 
Průvodce 
Tímto první část statistiky končí. Nedá se říci, jestli se jednalo o jednoduchou 
látku nebo složitou. Často zjišťuji, že si studenti musí zvykat na tento typ 
analytického myšlení a zapojení intuice, logiky a základů matematiky. Pochopení 
popisné statistiky je však nezbytné pro celou řadu dalších analýz, proto doufám, 
že jste byli úspěšní. Čeká vás totiž ještě jeden úkol. 
 
Korespondenční úkol 
Ve vašem okolí získejte a pomocí popisné statistiky zpracujte biologická data 
(alespoň 50 měření). Ve vašem zájmu nepoužívejte fiktivní měření, ani je 
nezkreslujte, abyste si vyzkoušeli práci z reálnými daty. 
 Možné návrhy (nemusí být tyto typy): 
• Fyziologie: Průměrná tepová frekvence před námahou a po námaze, tělesná 

teplota, množství spánku, denní dávka tekutin. 
• Zoologie a botanika: Velikost listů (květů) určitého druhu rostliny, schránek 

určitých druhů živočichů (např. velikost ulity hlemýždě). 
• Antropologie: Výška nebo hmotnost člověka (spolužáků), věk studentů. 
• Ekologie: Množství jedinců druhu na určité ploše (pomocí dřevěného čtverce 

nebo malé obruče), počet mšic na listu. 
 
Shrnutí: 
• Exploratorní analýza dat je speciální disciplína popisné statistiky, která se 

snaží primárně hodnotit data na zejména základě grafické analýzy. Navíc 
používá většinu charakteristik polohy, zvláště robustní parametry. 
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• Pro metody EDA je vhodné využívat více typů grafů. Nejčastěji jsou data 
zobrazována v diagramu rozptýlení dat, krabicovém diagramu, stem-and-leaf 
diagramu a histogramu četnosti. Při tvorbě histogramů četnosti je nutno mít na 
myslí, že volba šířky třídy a počátku může tvar histogramu výrazně ovlivnit. 

•  Pomocí charakteristik polohy lze poměrně spolehlivě určovat typ rozdělení. 
Vztah mediánu a aritmetického průměru je následující: medián = průměr 
(symetrické rozdělení), medián > průměr (pravostranné zešikmení), medián < 
průměr (levostranné zešikmení). 

• Při hodnocení dat (zvláště srovnávání více výběrů) nesmíme zapomínat na 
variabilitu a přesnost odhadu průměru. Většinou se vyjadřuje pomocí tzv. 
chybových úseček (směrodatná odchylka nebo střední chyba průměru). 

 
Pojmy k zapamatování: 
Exploratorní analýza dat (EDA, exploratory data analysis), krabicový diagram 
(boxplot), odlehlá hodnota (outlier), chybová úsečka (error bar). 
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