














































Úloha H5.11 Vliv tavby na obsah mědi v bronzu 
(ANOVA1) 
Bylo zkoumáno, zda se obsah mědi v bronzu mění od tavby k tavbě. U každé tavby 
byly odebrány 4 vzorky a stanoven procentuální obsah mědi v bronzu. Na hladině 
významnosti α = 0.05 vyšetřete, zda existuje vliv tavby A1 až A5 (faktor A) na obsah 
mědi v bronzu. Ověřte rovněž normalitu a homoskedasticitu výběrového rozdělení 
vhodnou grafickou metodou.  
 

� Data: Obsah mědi v bronzu [%] pro různé tavby A1 až A5. 
A1 A2 A3 A4 A5  
81 85 87 94 88  
... ... ... ... ...  
84 90 87 91 90  
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Úloha H5.02 Vliv druhu svářecího kovu  
na pevnost sváru (ANOVA2P) 
Vazebným pojítkem svaru zirkoniové slitiny bývá nikl, železo a měď. Byly vytvořeny 
svary o rozličném složení těchto svářecích komponent a cílem je vyšetřit pevnost 
svaru, tzn. největší tlak v tisících liber na čtvereční palec k přerušení svaru. Na sedmi 
svarech A1 až A7 (faktor A) a hladině významnosti α = 0.05 vyšetřete, zda záleží na 
druhu kovu B1 až B3 (faktor B), užitého ve svářecím drátu, zda tlaky k přerušení svaru 
jsou u všech drátů stejné. Prozkoumejte, zda je třeba provést transformaci vedoucí ke 
stabilizaci rozptylu. Ovlivnil některý kov odlišně pevnost svaru ve srovnání s ostatními 
kovy? Existuje statisticky významná interakce obou faktorů a má logický smysl?  

� Data: Tlak k roztržení svaru zirkonové slitiny [103 liber/palec2] pro sedm svarů A1 
až A7 a tři druhy svářecích drátů B1 až B3. (1 libra = 0.45 kg, 1 palec = 2.54 cm). 
 
Svár  B1 (Nikl)  B2 (Železo)  B3 (Měď)
  
A1  67.0   71.9   72.2  
...  ...   ...   ...  
A7  75.6   84.9   69.0  











Úloha B5.01 Vliv analytické laboratoře na stanovení 
albuminu v lidském séru (ANOVA1) 
Standardní vzorek lidského séra obsahuje 42.0 g albuminu v 1 litru. Pět laboratoří A1 až 
A5 (faktor A) provedlo analytické stanovení při šesti opakovaných analýzách v jednom 
dni (str. 31 v cit.14). Posuďte, zda se výsledky z laboratoří významně liší. Dosáhla 
některá laboratoř odlehlých výsledků? Komentujte také správnost stanovení v 
jednotlivých laboratořích pomocí intervalového odhadu. Jak posoudíme jednotlivé 
zdroje variability? 

� Data: Obsah určeného albuminu [g. l-1] v pěti laboratořích, A1 až A5. 
 
Úroveň     Opakovatelnost      
A1  42.5 41.6 42.1 41.9 41.1 42.2  
...  ... ... ... ... ... ...  
 A5  42.2 41.6 42.0 41.8 42.6 39.0  
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Úloha B5.03 Vliv doby skladování na stanovený obsah 
riboflavinu (ANOVA1) 
V rámci stabilitních testů u dražé B-komplexu bylo provedeno stanovení obsahu 
riboflavinu u jedné výrobní šarže ve třech různých časech (faktor A), a to A1 finální 
výstup po ukončení výroby, dále A2 po jednom měsíci a konečně A3 po půl roce při 
skladovacích teplotách do 25 EC. Stanovení bylo provedeno vždy stejným postupem 
metodou HPLC, a to na stejném zařízení. Ověřte, zda doba skladování měla významný 
vliv na obsah sledovaného riboflavinu. Liší se významně obsah riboflavinu v určitém 
čase od ostatních? Považujte finální výstup A1 za kontrolní a testujte, zda se zbývající 
dva časové úseky A2 a A3 liší od kontrolního A1.  
 

� Data: Obsah stanoveného riboflavinu [mg/drg] u jedné šarže v různých časových 
obdobích: A1 značí finální výstup, A2 značí po 1 měsíci, A3 značí po 6 měsících. 
  A1  A2  A3  
  14.80  15.97  14.16  
  ...  ...  ...  
  15.42  14.40  15.25  
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Úloha B5.04 Vliv druhu biologického materiálu na obsah 
vanadu (ANOVA1) 
Vanad byl shledán důležitým biogenním prvkem. Byl sledován v biologickém materiálu 
metodou izotopového zřeďování hmotovou spektrometrií. Data přináší obsah vanadu v 
ng/g vysušeného biologického materiálu (faktor A), a to A1 v tkáni ústřice, A2 v listech 
citrusů, A3 v hovězích játrech a A4 v lidském séru. Na hladině významnosti α = 0.05 
vyšetřete, zda se významně liší obsah vanadu dle druhu biologického materiálu nebo 
zda je všude stejný? Jaký je rozdíl mezi střední hodnotou obsahu vanadu v tkání ústřice 
a citrusovými listy? Jaká je střední hodnota obsahu vanadu v lidském séru?  
 

� Data: Obsah vanadu [ng/g] v rozličném biologickém materiálu: A1 značí tkáň 
ústřice, A2 značí listy citrusů, A3 značí hovězí játra, A4 značí lidské sérum.  
 A1   A2   A3   A4   
 2.35  2.32  0.39  0.1  
 ...  ...  ...  ...  
 -  -  -  0.16  
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Úloha B5.10 Vliv alkoholu a věku na reakční čas řidiče 
(ANOVA2B) 
Vyšetřete vliv věku řidiče A1 až A3 (faktor A) a množství vypitého alkoholu B1 až B3 
(faktor B) na reakční čas řidiče v sekundách, když každé měření bylo 3× opakováno. 
Na hladině významnosti α = 0.05 vyšetřete, zda oba faktory mají významný vliv na 
reakční čas řidiče a zda existuje statisticky významná interakce mezi věkem řidiče a 
vlivem alkoholu. Vezměte první sloupec reakčního času bez alkoholu B1 za kontrolní a 
porovnejte s ním zbývající dva sloupce B2 a B3. Jsou zde statisticky významné rozdíly? 
Lze použít transformaci dat v případě nenormality? U vícefaktorové analýzy rozptylu 
ANOVA vysvětlete efekt interakce. Uveďte, co to jsou modely se smíšenými efekty a co 
vyvážené a nevyvážené experimenty? 
 

� Data: Reakční čas [s] v závislosti na věku řidiče A1 až A3 a vlivu alkoholu B1 až B3. 
Věk   B1 (Žádný alkohol) B2 (1 sklenička) B3 (2 skleničky)  
A1 (20 - 39 let)  0.42   0.43   0.41     0.47   0.46   0.46  0.65   0.66   0.68  
    ... ... ... ...  
A3 (60 a více let) 0.57   0.58   0.57         0.73   0.73   0.72 0.79   0.80   0.80
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Úloha B5.14 Vliv druhu anesteze a typu psa na koncentraci 
adrenalinu v krvi (ANOVA2P).  
U 10 psů B1 až B10 byla měřena koncentrace adrenalinu pod anestezí plynnými 
anestetiky A1 isofluoranem, A2 halothanem a A3 cyklopropanem. Na hladině 
významnosti α = 0.05 vyšetřete, zda druh anestetika (faktor A) ovlivní výslednou 
koncentraci adrenalinu v ng/ml krve a zda tuto koncentraci ovlivní i typ vyšetřovaného 
psa (faktor B). Lze uvažovat také interakci obou faktorů? Porovnejte koncentraci 
adrenalinu u jednotlivých psů a nalezněte odlehlého jedince. Lze nalézt i anestetikum 
odlehlých vlastností?  
 

� Data: Koncentrace adrenalinu v krvi [ng/ml] po 3 anestetikách A1 až A3 pro 10 druhů psů B1 
až B10. 
    Druh psa     
  
Anestet.    B1      B2    B3     B4     B5     B6      B7     B8      B9     B10  
A1 (Isofluoran) 0.28   0.51  1.00   0.39  0.29   0.36   0.32  0.69    0.17   0.33  
  ...       ...     ...      ...      ... ...       ...    ...       ...       ...   
A3 (Cyklopropan) 1.07   1.35   0.69   0.28  1.24 1.53   0.49   0.56   1.02   0.30  
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Úloha B5.17 Vliv dvou faktorů zařazení ve společnosti 
na krevní tlak jedince (ANOVA2U).  
Uvažujme hypotetickou studii, týkající se vlivu rychlých kulturních změn domorodců na 
ostrově v Mikronésii, na hladinu jejich systolického krevního tlaku. Krevní tlak byl 
měřen náhodnému vzorku 30 mužů starších 40 let, kteří pracují v hlavním městě. 
Těmto osobám byl předložen sociologický dotazník, ze kterého vyšlo jejich sociální 
zařazení do prozápadní společnosti (faktor A), ale také  cítění dle svých tradic a vlastní 
kultury (faktor B). Jedinci byli charakterizováni hodnotou svého krevního tlaku. Na 
hladině významnosti α = 0.05 vyšetřete, zda jsou oba faktory statisticky významné ve 
vlivu na systolický krevní tlak.  
 

� Data: Hodnota systolického krevního tlaku domorodců [mm Hg sloupce] dle jejich 
sociálního zařazení A1 až A3 a dle jejich kultury a tradice B1 až B3. 
 
Hodnocení dle jejich kultury Hodnocení dle jejich tradice   
  B1 (Vysoké) B2 (Střední) B3 (Nízké)  
A1 (Vysoké) 130   140   135 150   145 175   160   170   165   155  
... ... ... ...  
A3 (Nízké) 180   160   145 155   140   135 125   130   110  
 







Úloha B5.28 Vliv kadmia a kyseliny fytinové na koncentraci 
železa v játrech potkanů (ANOVA2B) 
Laboratorním potkanům bylo v potravě aplikováno kadmium a kyselina fytinová. 
Kadmium bylo podáváno v dietě ve dvou úrovních: A1 bez kadmia a A2 s přídavkem 
kadmia (faktor A). Kyselina fytinová byla aplikována ve třech úrovních: B1 nízké, B2 
střední a B3 vysoké (faktor B). Protože došlo v průběhu experimentu k úhynu 6 potkanů, 
nejsou počty měření pro jednotlivé kombinace úrovní stejné. Hodnoty naměřené 
koncentrace železa v játrech [mg/kg] jsou v datech.  
 

�Data: Obsah železa v játrech [mg/kg] při hladinách kadmia A1 a A2 a kyseliny fytinové B1 až B3. 
        Hladina kyseliny fytinové v potravě    
Kadmium v potravě 
 B1 (Nízká)   B2 (Střední)   B3 (Vysoká)  
A1 (0) 102.34  92.90  92.15  91.61  83.19  92.63  79.12   108.25  84.31  88.67  130.02  
 123.88  117.71  95.26   112.50  122.21  58.53   104.91  104.65  117.09  
  96.94   86.58  79.50    100.50  
 
A2  (1) 68.62  88.96  88.12  104.98  87.98  72.55  70.44  92.25   107.40  92.57  77.10  86.45 
 105.38  96.47  70.01   74.34  106.93  55.00   98.22  126.84  95.05  98.98 
 107.20   80.20       
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Úloha C5.15 Vliv teploty a času na množství odstraněné vody 
z papíru (ANOVA2B) 
Množství odstraněné vody z papíru závisí na rychlosti papíru čili expozičním čase na 
válci A1 až A3 (faktor A) a na teplotě sušicího válce B1 až B3 (faktor B). Vyšetřete, zda 
oba faktory jsou statisticky významné a ovlivňují množství odstraněné vody. Vyšetření 
provedete na hladině významnosti α = 0.05. Jsou oba faktory v interakci?  
 

� Data: Množství odstraněné vody z papíru [%] pro expoziční časy A1 až A3 a různé 
teploty B1 až B3. 
 
Čas [s]  B1 (100 °F) B2 (120 °F)  B3 (140 °F)  
A1 (10 s) 24    26    21     25   33    33    36     32  45    49    44    45 
    ... ... ... ...  
A3 (30 s) 58    55    56     53    75    71    70     73   89    87    86    83 
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Úloha H5.06 Vliv tří faktorů na množství popela v uhlí 
(ANOVA3B) 
Tři faktory mají vliv na množství popela v uhlí, tj. maximální velikost částeček uhlí A1 až 
A4 (faktor A), druh uhlí B1 až B4 (faktor B), a velikost sledované navážky C1 až C4 
(faktor C). Každý experiment byl 3× opakován. Sestrojte tabulku třífaktorové analýzy 
rozptylu. Na hladině významnosti α = 0.05 testujte statistickou významnost jednotlivých 
faktorů. Existuje nějaká interakce mezi sledovanými faktory? 
 

�Data: Procento popela v uhlí pro maximální velikost částeček A1 až A4, pro různé druhy uhlí B1 až B4 a velikost navážky C1 
až C4. 
  B1 (uhlí Mojiri)  B2 (uhlí Michel)  B3 (uhlí Kairan)  B4 (metalurgické uhlí)A1 
(246 μm) C1(1 g) 7.30  7.35  7.42  10.69  10.58  10.72 12.20  12.27  12.23 9.99 10.02  9.95  
 C2 (100 mg) 6.84  6.07  6.91  10.26  10.35  10.42 11.85  11.85  12.05 9.45  9.86  9.78  
 C3 (20 mg) 7.05  6.49  7.24  10.61  10.08  10.31 12.34  11.74  11.44 9.76  9.79  9.77  
 C4 (5 mg) 6.75  5.62  7.24  10.66  10.61  10.01 12.22  11.68  12.09 9.92 10.1710.50 
  ... ... ... ... ...  
A4 
(48 μm) C1 (1 g) 7.45  7.49  7.47  10.85  10.89  10.85 12.23  12.30  12.17 10.06 10.07 10.11 
 C2 (100 mg) 7.15  7.68  7.18  10.37  10.79  10.71 11.52  12.17  11.82 9.71   9.86   9.78 
 C3 (20 mg) 7.60  7.55  6.61  10.82  10.82  10.88 12.40  11.99  12.17 10.13 9.93 10.01 
 C4 (5 mg) 8.06  7.05  7.57  11.26  10.56  10.31 11.96  11.87  12.06 10.01 9.98  9.84 
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Úloha C5.21 Vliv druhu operace a změkčovadla na prodloužení 
kaučuku (ANOVA2B)  
U 48 vzorků surového kaučuku byl měřen modul prodloužení. Pro každý vzorek byla 
provedena tři měření. Vzorky pocházely ze 4 výrobních operací A1 až A4 (faktor A). 
Do každého vzorku byly přimíchány stanoveným způsobem 4 druhy změkčovadel B1 
až B4 (faktor B). Cílem bylo zjistit, zda faktory A a B mají vliv na modul 700%ního 
prodloužení vzorku kaučuku.  
 

� Data: 700%ní prodloužení vzorku kaučuku [lb/sq inch], vzniklého ve 4 operacích A1 
až A4 a za působení 4 druhů změkčovadla B1 až B4. 
  Změkč. B1 Změkč. B2 Změkč. B3 Změkč. B4 
Operace A1 211.0  196.0  200.0  323.0   
  215.0  186.0  221.0  279.0   
  197.0  190.0  198.0  251.0   
  ... ... ... ... ...  
Operace A4 229.0  198.0  196.0  273.0   
  250.0  209.0  197.0  241.0   
  238.0  221.0  186.0  221.0   
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