


















Hledání modelu (Regression Model Building) 



















































































































Input dat Grafická analýza reziduí 



Grafické závěry o nalezených odhadech 
parametrů  z postaveného chemického 

(=nelineárního regresního ) modelu 



Mírou věrohodnosti nalezených odhadů regresního 
modelu je vždy míra těsnosti proložení experimentálních 
bodů vypočtenou regresní křivkou čili statistická analýza 

reziduí před a po odstranění outlierů. 



Míru těsnosti proložení je vhodné posuzovat dle velikosti 
reziduí a jejich rozdělení, a to především dle střední 

hodnoty reziduí a symetrie rozdělení (vyjádřené 
koeficientem šikmosti a špičatosti). 



Symetrii a tvar rozdělení vystihuje koeficient šikmosti     
a špičatosti     ) před a po odstranění outlierů. 
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