
1

6. Lineární regresní modely

6.1 Jednoduchá regrese a validace

6.2 Testy hypotéz v lineární regresi

6.3 Kritika dat v regresním tripletu

6.4 Multikolinearita a polynomy

6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

6.6 Kritika metody v regresním tripletu

6.7 Lineární a nelineární kalibrace

7. Korelační modely



REGRESNÍ DIAGNOSTIKA 
VE VÝSTAVBĚ REGRESNÍHO MODELU

Vyšetřuje regresní triplet, což představuje

Kritiku dat (zkoumá kvalitu dat pro navržený model)

Kritiku modelu (zkoumá kvalitu modelu pro daná data)

Kritiku metody odhadu (prověřuje splnění všech 

předpokladů požadovaných metodou MNČ)



PODSTATNÉ  TESTY  VÝZNAMNOSTI 
V  KORELAČNÍ  A  REGRESNÍ  ANALÝZE

test významnosti korelačního koeficientu

test významnosti modelu jako celku

test významnosti jednotlivých regresních parametrů

test shody lineárních regresních modelů

a mnoho dalších testů….. 



TEST VÝZNAMNOSTI  R

Test významnosti odpovídá, zda je korelace R mezi výběrovými 

proměnnými natolik silná, abychom ji mohli považovat za prokázanou 

a statisticky významnou i pro základní soubor .
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m je počet proměnných

k je počet „vyloučených“

proměnných

n je počet hodnot výběru



TEST VÝZNAMNOSTI REGRESNÍHO 

MODELU V JEHO VÝSTAVBĚ   
Co vlastně testujeme?

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + … + bmxm

2. Krok: Testujeme model 

jako celek: tj. zda příslušná 

kombinace všech nezávisle 

proměnných statisticky významně 

zpřesní odhad závisle proměnné y

oproti použití pouhého průměru 

hodnot y.

1. Krok: Testujeme významnost 

odhadů jednotlivých parametrů:
když je testovaný odhad parametru 

statisticky nevýznamný, pak jeho příslušná 

proměnná xj nepřispívá ke zpřesnění 

odhadu závisle proměnné y a tato 

proměnná xj je pak v modelu zbytečná.



1. krok: TEST VÝZNAMNOSTI 
REGRESNÍCH PARAMETRŮ

H0: j = 0, tj. j-tý regresní parametr je nevýznamný
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Pokud platí, že t> t2;n-m, potom je j-tý regresní parametr 

statisticky významný a příslušná proměnná musí zůstat v modelu.



2. krok: HODNOCENÍ KVALITY 
LINEÁRNÍHO REGRESNÍHO MODELU

Střední kvadratická chyba predikce (MEP)
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RSC    reziduální součet čtverců

m počet parametrů

Čím je AIC (MEP) menší, tím je model vhodnější.
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Úlohy na TESTY  STATISTICKÉ 

VÝZNAMNOSTI PARAMETRU V 

LINEÁRNÍM REGRESNÍM  MODELU 

Jak vysvětlit výstup programu a napsat semestrální práci je 

v Kompendiu, str. 583

Návod k sestavení a napsání semestrální práce k zadané úloze najdete ve cvičebnici

M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Karolinum

Praha 1992, ISBN 978-80-246-2196-8, ve vzorovém příkladu na str. 583 – 593 a

obecný výklad outputu v lineární regresi na str. 582 - 583. V ADSTATu používejte

na přenos výstupů a obrázků PrintScreen a upravte pak negativ na černobílý

pozitiv ve MS Windows.
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Úloha J6.24 Závislost tělesného tuku atletů-běžců na

obsahu tuku ve stravě
Zadání: Postavte závislost mezi tělesným tukem lehkých atletů, kteří

týdně trénují asi 12 hodin a zkonzumovaným tukem v jejich stravě x.

U náhodného vzorku 18 běžců byl měřen tělesný podkožní tuk y [%] a

sledován v závislosti na zkonzumovaném tuku ve stravě x [%].

Úkoly:

Závislost lze popsat jednoduchým lineárním regresním modelem

y = β0 + β1x a testujte, zda jsou oba parametry statisticky významné.

Data: Spotřebovaný tuk ve stravě x [%], tělesný podkožní tuk y [%]:

x y 

22 9.8

... ...

14 7.9
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Odhady parametrů

Proměnná Odhad Směr.Odch. Závěr Pravděpodobnost Spodní mez Horní mez

Abs 7.314069 1.005954 Významný 0.000002 5.181541 9.446597

J624x 0.11623 0.037399 Významný 0.006768 0.036947 0.195512

Statistické charakteristiky regrese

Vícenásobný korelační koeficient R : 0.6135

Koeficient determinace R^2 : 0.3764

Predikovaný korelační koeficient Rp : 0.0629

Střední kvadratická chyba predikce MEP : 1.5092

Akaikeho informační kritérium : 8.1074

Testování regresního tripletu

Fisher-Snedecorův test významnosti modelu

Hodnota kritéria F : 9.658629

Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m) : 4.493998

Pravděpodobnost : 0.006768

Závěr : Model je významný

Software QC-EXPERT 3.1 (TriloByte)
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Odlehlý bod č. 16

Kritika regresního modelu

Kritika regresní metodyTěsnost proložení statistickou analýzou reziduí

Wiliamsův graf
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Odstranění odlehlého bodu

Kritika regresního modelu

Kritika regresní metodyTěsnost proložení statistickou analýzou reziduí
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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy J624

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 
(1)Závislost lze popsat lineárním 

regresním modelem y = β0 + β1x. 

Výsledky jsou po odstranění 

odlehlého bodu č. 16.

(2) Testujte, zda jsou oba parametry 

přímky statisticky významné. Úsek b0 je statisticky významný a proto přímka neprochází 

počátkem.

Směrnice b1 je statisticky významná, a proto je rozličná od 

nuly a není rovnoběžná s x-ovou osou.
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Úloha J6.25 Závislost celkového cholesterolu v krvi na 

denní spotřebě tuku
Zadání: U vzorku 20 Američanů byla v analýze krve sledována denní

spotřeba tuku x ve stravě v gramech a obsah celkového cholesterolu y v

mg na 100 ml krve. Byl navržen jednoduchý lineární regresní model

y = β0 + β1 x.

Úkoly: 
(1) Dokažte platnost navrženého regresního modelu a existenci vlivných bodů.

(2) Testujte statistickou významnost obou parametrů, úseku β0 a směrnice β1. 

(3) Sestrojte 95%ní interval spolehlivosti úseku β0 a vysvětlete fakt, že β0 = 0. 

(4) Sestrojte 95 % oboustranný interval spolehlivosti směrnice β1. 

(5) Jaký je Pearsonův korelační koeficient mezi celkovým cholesterolem v krvi y a 

denní spotřebou tuku x u sledovaných jedinců? 

Data: Denní spotřeba tuku x [g], obsah celkového cholesterolu v krvi y [mg/100

ml]:

x y 

21 130

... ...

134 271
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Odhady parametrů

Proměnná Odhad Směr.odch. Závěr Pravděpodobnost Spodní mez Horní mez

Abs 90.705314 17.420915 Významný 0.000059 54.10533 127.305298

J625x 1.427174 0.177707 Významný 0.0 1.053825 1.800523

Statistické charakteristiky regrese

Vícenásobný korelační koeficient R : 0.884201

Koeficient determinace R^2 : 0.781812

Predikovaný korelační koeficient Rp : 0.555095

Střední kvdratická chyba predikce MEP : 919.087734

Akaikeho informační kritérium : 137.35316

Testování regresního tripletu

Fisher-Snedecorův test významnosti modelu

Hodnota kritéria F : 64.497725

Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m) : 4.413873

Pravděpodobnost : 0.0

Závěr : Model je významný

Software QC-EXPERT 3.1 (TriloByte)
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DC
Kritika regresního modelu

Kritika regresní metodyTěsnost proložení statistickou analýzou reziduí

Odstranění odlehlého bodu



17

Kritika regresního modelu

Kritika regresní metody
Těsnost proložení statistickou analýzou reziduí

Odstranění odlehlého bodu
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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy J625

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 

(1) Dokažte platnost 

navrženého regresního modelu 

a existenci vlivných bodů.

(2) Testujte statistickou 

významnost obou parametrů, 

úseku β0 a směrnice β1. 

Oba parametry, úsek β0 a směrnice β1, jsou statisticky významné 

čili se liší od nuly.

(3) Jaký je Pearsonův korelační 

koeficient mezi celkovým 

cholesterolem v krvi y a denní 

spotřebou tuku x u sledovaných 

jedinců? 

Původní data:

Po odstranění odlehlých bodů:











HODNOCENÍ KVALITY REGRESNÍHO 
MODELU

Střední kvadratická chyba predikce (MEP)
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RSC    reziduální součet čtverců

m počet parametrů

Čím je AIC (MEP) menší, tím je model vhodnější.
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Vysvětlení výstupu úlohy P616 (data P609)

Stupeň polynomu 2

Stupeň polynomu 3

Stupeň polynomu 4


