






















































Test statistické významnosti 
dotyčného diskriminátoru 















Nesprávně zařazené 
objekty jsou zde v učících 
datech označeny * 

















































































Cvičení v programu STATISTICA 



















































































































































ID Ti TL SpO  Barv   Podt Si Al Klas 

1 93.78 0.5 24.2 1870 10 2.174 3.511 RGA 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

144 98.21 0.2 19 1860 13 0.354 1.014 RGX 

Úloha C32 Klasifikace a struktura znaků oxidu titaničitého dle chemických a 
fyzikálních vlastností (DA) 
Výsledky analýz tří skupin bílého pigmentu oxidu titaničitého. Proveďte klasifikaci 
diskriminační analýzou (DA). 
  
◯ Data: Popis znaků ve sloupcích:  Data ID, Zařazení do tříd Klas, tj. typy RGA, 
RGX, RGU tvoří tréninková data. Diskriminátory:  
Ti obsah Ti (%),  
TL obsah těkavých látek (%),  
SpO je spotřeba oleje (g/100 g pigmentu),  
Barv značí barvivost,  
Podt značí podtón,  
Si značí obsah Si (%),  
Al značí obsah Al (%).  















Úloha B4.21 Ergometrické vyšetření ischemie myokardu (DA) 
U pacientů s ICHS byly ergometricky v intervalech měřeny biochemické parametry a 
výkon na kole (W/kg). Ke stanovení ischemií modifikovaného albuminu (IMA) byla 
odebírána krev v časových úsecích "před zátěží“ a "po zátěži". Výskyt ischemie byl 
indikován pomocí thaliové scintigrafie. 
 
◯ Data: Data ISCHEM o 85 pacientech obsahují  
i (ID) značící identifikační číslo pacienta,  
x1 (IMA1) koncentraci IMA měřenou před zátěží v klidu,  
x2 (IMA2) značí koncentraci IMA měřenou při vrcholu zátěže ve svém maximu,  
x3 (IMA3) značí koncentraci IMA měřenou 30 min po zátěži na ergometru,  
x4 (IMA4) značí koncentraci IMA měřenou 60 min po zátěži,  
x5 (HB1) značí koncentraci hemoglobinu naměřenou před zátěží,  
x6 (HTK1) hodnota hematokritu vyjadřující poměr plasmy a krevních buněk před zátěží,  
x7 (HB2) značí koncentraci hemoglobinu po zátěži,  
x8 (HTK2) značí hodnotu hematokritu naměřenou po zátěži,  
x9 (CRP) značí C-reaktivní bílkovinu, která se vyskytuje při zánětlivých procesech a je markrem možného vzniku ischemie srdeční,  
x10 (LAKTAT1) značí kyselinu mléčnou, která vzniká ve svalech při tělesné námaze a která byla naměřena před zátěží,  
x11 (LAKTAT2) značí značí kyselinu mléčnou, která vzniká ve svalech při tělesné námaze a která byla naměřena po zátěži,  
x12 (ERGOPOZ) je označení jednotlivců, kteří měli pozitivní nález na EKG,  
x13 (VYŠLAP) značí jednotlivce, kteří dokončili (1) a kteří pro vyčerpání nedokončili ergometrii (2),  
x14 (W/kg) značí dosažený maximální výkon na ergometru, přepočtený na 1 kg hmotnosti,  
x15 (SKUP) značí rozdělení pacientů do skupin, podle závažnosti onemocnění,  
x16 (THAL) značí výsledek scintilační zobrazovací metody, kdy pacient vypije roztok s thaliem značkovaného obsahu a následnou 
obrazovou analýzou cév a srdce je potvrzeno nebo zamítnuto ischemické onemocnění srdce. 
i x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16  
1 0.301 0.303 0.397 0.643 158 0.48 158 0.49 16.3
 2.7 10.21 1 1 2.82 4 2  
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ...  
85 0.54 0.47 0.48 0.55 137 0.4 145 0.43 2.42
 1.45 5.22 2 1 1.75 3   
 
 



Data B4.21 
Zadání výpočtu DA 

Zadání proměnných 

Průběh výpočtu DA 



Výstavba Fisherovy diskriminační 
funkce. 
 
Červeně jsou statisticky významné 
parametry.  
 
Testační kritéria jsou 
Wilkovo lambda 
Parc. Wilk. lambda 
F 
p spočtené 
Tolerance 
1-Tolerance 
 
 











i x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 0.81 80 356 124 55 3 
... ... ... ... ... ... ... 

144 1.11 328 1246 124 442 1 

Úloha B23 Porovnání analýzy krve diabetiků a zdravých jedinců 
Jsou porovnány výsledky rozboru krve zdravých jedinců a dvou skupin diabetiků. 
Postavte soubor diskriminačních funkcí, které mohou předpovědět třídu a který 
rozlišuje mezi třídami podle hodnot ostatních kvantitativních proměnných. 
 
◯ Data: Výběr DIABETES se týká vyšetření 144 jedinců pro 6 znaků:  
i (ID) identifikační číslo pacienta, 
x1 (RELWT) značí relativní hmotnost pacienta,  
x2 (GLUFAST) značí půst plasmové glukózy,  
x3 (GLUTEST) značí prověrku plasmové glukózy,  
x4 (INSTEST) značí plasmový inzulin v průběhu prověrky,  
x5 (SSPG) značí ustálený rovnovážný stav plazmové glukózy,  
x6 (GROUP) značí klinickou skupinu diabetes:  
 1 je zřetelný, vyložený diabetik,  
 2 je chemický,  
 3 je normální zdravý člověk. 









i x1 x2 x3 x4 x5 
1 control 1 3 1772.84 0 
  ... ... ... ... ... 

12 bran 4 12 2287.52 0 

Úloha B40 Vliv vlákninové diety ve snídaňových lupínkách na nadváhu žen  
Ženy konzumují lupínky různých typů, např. otrubové lupínky, gumové, obojí a 
konečně i s kontrolním druhem lupínek bez vlákniny k snídani tolik, na kolik mají 
hlad. Kontigenční tabulka ukazuje vztah 4 různých druhů lupínek a 4 hladin 
nevolnosti z přesycení. χ2-test může otestovat, zda je přesycení nezávislé na druhu 
lupínek.  
U diskriminační analýzy vezměte za závisle proměnnou údaje o stupni přesycení x5 
(BLOAT) a ostatní znaky pak za nezávisle diskriminátory.  
 
◯ Data: Celkem 12 žen v řádcích bylo testováno na 3 diety ve sloupcích a na kontrolní dietu. Před 
každým jídlem otylky jedly lupínky a) s otrubami, b) s gumovými vlákny, c) s kombinací obou, a konečně 
d) bez vláken. Celkem bylo provedeno 48 pokusů a užito 5 sledovaných znaků.  
Datový výběr CRACKER obsahuje:  
 i (ID) pořadové číslo ženy, 
 x1 (CRACKER) značící typ vlákna v lupínkách,  
 x2 (DIET) značí jednu ze 4 diet čili typu lupínek,  
 x3 (IDFEM) index sledované ženy,  
 x4 (DIGESTED) značí strávené kalorie.  
 x5 (BLOAT) značí stupeň přesycení a nadýmání po jídle: 0 žádný, 1 malý, 2 střední a 3 vysoký. 









Úloha E23 Klasifikace trubců a královen vos dle tělesných měr  
Jeanne, Graf a Yandell (1995) vyšetřovali vosy a proměřili 13 znaků u 50 trubců a 50 královen. Měření byla 
kódována dotyčnou částí těla, H značí hlavu, T značí trup či krunýř, W značí křídlo a G rodidla. U těchto 
částí těla byly proměřeny šířka w, výška h a délka l. Gonadium má uvedeny dvě délky G1l a G2l a tři šířky 
G1wa, G1wb a G2wa. Je třeba provést klasifikaci vos a rozhodnout zda se trubci liší svými rozměry těla od 
královen. Lze diskriminační analýzou rozlišit, zda se velikosti těl královen a trubců výrazně liší? Je 
klasifikace vos do dvou tříd provedená na základě diskriminačních parametrů shodná s původní klasifikací 
na královny a trubce? 

i x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
1 0 5.420 9.09 2.39 2.64 2.36 2.25 3.4 3.21 3.380 0.387 0.13 0.39 0.235 
    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
100 1 5.72 10.01 2.69 2.96 2.63 2.36 3.63 3.03 3.550 0.431 0.129 0.378 0.21 

◯ Data: Výběr WASP obsahuje 100 vos v řádcích dle 13 znaků ve sloupcích: 
 i (ID) pořadové číslo vosy,  
x1 (CASTE) značící druh vosy: 0 značí královnu a 1 trubce, Q královny, W trubce,  
x2 (l) značí délku těla,  
x3 (Wl) značí délku křídla,  
x4 (Hh) značí výšku hlavy,  
x5 (Hw) značí šířku hlavy,  
x6 (Th) značí výšku trupu,  
x7 (Tw) značí šířku trupu,  
x8 (G1l) značí délku gonadia 1,  
x9 (G2wa) značí šířku gonadia 2a,  
x10 (G2l) značí délku gonadia 2,  
x11 (Hl) značí délku hlavy,  
x12 (G1wb) značí šířku gonadia 1b,  
x13 (G1wa) značí šířku gonadia 1a,  
x14 (G1h) značí výšku gonadia 1. 











Úloha E22 Zdravotní klasifikace 77 druhů obilninových lupínek k snídani 
Zdravotní norma u lupínek požaduje, že dospělí by měli denně zkonzumovat ne více než 30% kalorií ve 
formě tuku, muži potřebují okolo 63 g bílkovin a ženy 50 g bílkovin a zbytek poskytnou uhlovodíky (1 cal 
= 4.184 joulu). 1 g tuku obsahuje asi 9 kalorií, bílkoviny a uhlovodíky 4 kalorie na 1 g. Vhodná dieta by 
měla obsahovat 20 - 35 g dietní vlákniny. Níže analyzovaná data obsahují počet kalorií na 1 porci, gramy 
bílkovin a tuků, mg Na+ a K+iontů, gramy vlákniny, uhlovodíků a cukru, typické procento FDA RDA 
vitaminů, hmotnost jedné porce a počet šálků na 1 porci podávanou. Data obsahují umístění na regále v 
prodejně: nahoře, ve středu či dole u země.  
◯ Data: Výběr CEREALS obsahuje 77 druhů obilninových lupínek v řádcích a 15 znaků: 
 i (ID) je index druhu lupínek, j (J) je název druhu obilninových lupínek, 
x1 (MFR) značí výrobce lupínek: A je American Home Food Products; G je General Mills; K je Kelloggs; N je 
Nabisco; P je Post; Q je Quaker Oats; R je Ralston Purina,  
x2 (TYPE) značí formu v jaké je lupínka konzumována: C je studená, H je horká,  
x3 (CALORIES) značí počet kalorií jedné porce,  
x4 (PROTEIN) značí obsah bílkovin v gramech v jedné porci,  
x5 (FAT) značí obsah tuku v gramech v jedné porci,  
x6 (SODIUM) značí obsah sodných iontů v miligramech v jedné porci,  
x7 (FIBER) značí obsah dietní vlákniny v jedné porci,  
x8 (CH) značí obsah komplexních uhlovodíků v gramech,  
x9 (SUGARS) značí obsah cukrů v gramech v jedné porci,  
x10 (POTASS) značí obsah draselných iontů v miligramech v jedné porci,  
x11 (VITAMINS) značí obsah vitaminů a minerálů v jedné porci (0, 25, nebo 100) ukazuje typické % 
doporučených FDA,  
x12 (SHELF) značí umístění na regále, jehož výška je číslovaná směrem od země 1 (nejníže), 2, nebo 3 (nejvýše),  
x13 (WEIGHT) značí hmotnost jedné porce v uncích,  
x14 (CUPS) značí počet šálků v jedné porci,  
x15 (RATING) značí hodnocení, ocenění druhu lupínek.  
Číslo -1 značí chybějící numerickou informaci. 



i x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 

100%_Bran N C 70 4 1 130 10 5 6 280 25 3 1 0.33 68.40 

...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Wheaties_Honey_Gol
d 

G C 110 2 1 200 1 16 8 60 25 1 1 0.75 36.19 
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