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PŘEHLED TESTŮ

rozdělení normální spojité alternativní / diskrétní

populační parametr
(o čem je hypotéza)

populační průměr
populační medián

(distribuční funkce)
pravděpodobnost jevu / 

(ne)závislost / poměr šancí

jeden výběr jednovýběrový t-test jednovýběrový Wilcoxonův test
znaménkový test test proporcí

výběr dvojic párový t-test párový Wilcoxonův test
znaménkový test McNemarův test

dva nezávislé výběry
(třídění na dvě kategorie / 
závislost na binární proměnné)

dvouvýběrový t-test
Mann-Whitney 

(dvouvýběrový Wilcoxon)
Kolmogorov-Smirnov

Fisherův exaktní test
c2-test

k nezávislých výběrů 
(závislost na kategoriální 
proměnné)

analýza rozptylu
(jednoduché třídění, F-test) Kruskal-Wallis

Fisherův exaktní test
c2-test

závislost na spojité proměnné lineární regrese

zobecněná lineární regrese 
(speciální případy)

jádrová regrese (kernel smoothing)
...

logistická regrese
multinomiální logistická regrese 

opakovaná měření smíšená lineární regrese
(mixed models) smíšená zobecněná lineární regrese
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ANALÝZA ROZPTYLU
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REGRESE – HISTORICKÝ EXKURZ



 
 

REGRESE – HISTORICKÝ EXKURZ



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD

data Policie, zkoumáme závislost procenta tuku na výšce postavy



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – MODEL 



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – ČTVERCE 
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LINEÁRNÍ REGRESE – ODHADY
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LINEÁRNÍ REGRESE - INTERPRETACE



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD

data Policie, zkoumáme závislost procenta tuku na výšce postavy



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD

data Policie, zkoumáme závislost procenta tuku na výšce postavy



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – INTERPRETACE



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD V R
fit<-(lm(fat~height,data=Policie))

> summary(fit)

Call:

lm(formula = fat ~ height, data = Policie)

Residuals:

     Min       1Q   Median       3Q      Max 

-12.0187  -5.0696  -0.8255   4.5207  18.1297 

Coefficients:

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept) -53.8700    24.6571  -2.185  0.03382 * 

height        0.3789     0.1382   2.742  0.00855 **

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 
1

Residual standard error: 6.944 on 48 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.1354, Adjusted R-squared:  0.1174 

F-statistic: 7.519 on 1 and 48 DF,  p-value: 0.008554

> anova(fit)

Analysis of Variance Table

Response: fat

          Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   

height     1  362.54  362.54   7.519 0.008554 
**

Residuals 48 2314.41   48.22                    
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LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD

data Policie, závislost procenta tuku na výšce a hmotnosti



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD

data Policie, závislost procenta tuku na výšce a hmotnosti
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LINEÁRNÍ REGRESE – PŘÍKLAD V R
Call:

lm(formula = fat ~ height + weight, data = Policie)

Residuals:

   Min     1Q Median     3Q    Max 

-8.657 -2.920  0.067  2.559 11.478 

Coefficients:

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)  11.3273    16.6818   0.679   0.5005    

height       -0.2615     0.1101  -2.376   0.0216 *  

weight        0.6244     0.0690   9.050 7.24e-12 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 
1

Residual standard error: 4.237 on 47 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.6848, Adjusted R-squared:  0.6714 

F-statistic: 51.05 on 2 and 47 DF,  p-value: 1.651e-12

> anova(fit)

Analysis of Variance Table

Response: fat

          Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    

height     1  362.54  362.54  20.193 4.552e-05 ***

weight     1 1470.56 1470.56  81.906 7.243e-12 ***

Residuals 47  843.85   17.95                      



 
 

LINEÁRNÍ REGRESE – DIAGNOSTIKA



 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST
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