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REGRESNÍ DIAGNOSTIKA

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)













1. Vzorová úloha J625
na výstavbu jednorozměrného 
lineárního regresního modelu
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Jak napsat a vysvětlit úlohu v 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 J6.25 Závislost celkového cholesterolu v krvi na denní 

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

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

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

β0 + β1 x.

Úkoly: Ukažte 

(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) Nalezněte 95 % interval spolehlivosti celkového cholesterolu u lidí, kteří denně 

spotřebují 50 g tuku. 

(6) Jaká je korelace 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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Reziduum Reziduum [%Y]

9.324031 7.172332

-30.597716 -17.998656

14.587063 5.6539

-4.927073 -1.658947

30.906639 18.961128

-91.306412 -79.39688

36.732715 12.979758

1.228361 0.388722

16.926202 10.015504

-14.587934 -7.442823

-9.975981 -4.122306

-28.918364 -21.263503

13.5675 5.724683

27.0338 9.354256

16.372939 8.755583

-16.568371 -7.742229

26.043582 8.739457

10.955547 5.676449

4.150107 1.736447

-10.946636 -4.039349

Numerická analýza klasických reziduí:

Reziduální součet čtverců: 15731.026573

Průměr absolutních reziduí: 20.782849

Reziduální směr. odchylka: 29.562576

Reziduální rozptyl: 873.945921

Šikmost reziduí: 2.450042

Špičatost reziduí: 6.078201

Grafická analýza klasických reziduí:
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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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Otevřít Data, pak stisk F3, pak smazat 
demo.dat, napsat J625 a ukončit Esc a A.

Do bloku Grafy a pak Graf regresní křivky pak 2x 
klik na Enter. Klik na mezerník dá síť a Esc.

Esc vrátí zpět a pak zvolte Residual-Index 
plot. Vložte síť mezerníkem. Pak Esc zpět.

Williamsův graf detekuje 1 odlehlý body č. 6. Pak 

3x kliknutím na Esc provede zpět do menu.

DC

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu
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Indikace vlivných dat
A. Analýza rozličných druhů reziduí číselně v tabulce
Index Standardní Jackknife Predikované Diag(Hii) Diag(H*ii) Cookova vzdál.

1.0 0.358396 0.349548 12.039487 0.225546 0.231072 0.052188

2.0 -1.065714 -1.069995 -32.439711 0.056782 0.116296 -0.032078

3.0 0.508826 0.498085 15.511562 0.059601 0.073127 0.016124

4.0 -0.18279 -0.177805 -5.926527 0.168641 0.170184 -0.018539

5.0 1.159883 1.171846 38.041795 0.187561 0.248283 0.133886

6.0 -3.174503 -4.650163 -96.457219 0.0534 0.583363 -0.089541

7.0 1.283018 1.308118 39.164901 0.062101 0.147874 0.042476

8.0 0.046714 0.045401 1.552602 0.208837 0.208933 0.006165

9.0 0.614627 0.603678 19.505109 0.132217 0.150429 0.046823

10.0 -0.506712 -0.495985 -15.381984 0.051622 0.06515 -0.013791

11.0 -0.349541 -0.340852 -10.703492 0.067969 0.074296 -0.012745

12.0 -1.03349 -1.035566 -32.279234 0.104119 0.157279 -0.060056

13.0 0.470912 0.460489 14.284453 0.050191 0.061893 0.012442

14.0 0.95392 0.951404 29.417222 0.081021 0.127479 0.042051

15.0 0.581705 0.570705 18.061898 0.093509 0.110551 0.030003

16.0 -0.575594 -0.564597 -17.475813 0.051926 0.069376 -0.015763

17.0 0.92739 0.923596 28.860813 0.097614 0.140731 0.05016

18.0 0.385478 0.376173 11.853575 0.07576 0.08339 0.015799

19.0 0.144322 0.140337 4.386234 0.053834 0.054928 0.004106

20.0 -0.394223 -0.384781 -12.407616 0.117749 0.125366 -0.026307

QC-EXPERT 3.1 (TriloByte)
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Jackknife rezid. Predikované rezid.

0.349548 12.039487

-1.069995 -32.439711

0.498085 15.511562

-0.177805 -5.926527

1.171846 38.041795

-4.650163*outlier -96.457219*outlier

1.308118 39.164901

0.045401 1.552602

0.603678 19.505109

-0.495985 -15.381984

-0.340852 -10.703492

-1.035566 -32.279234

0.460489 14.284453

0.951404 29.417222

0.570705 18.061898

-0.564597 -17.475813

0.923596 28.860813

0.376173 11.853575

0.140337 4.386234

-0.384781 -12.407616

6

6

QC-EXPERT 3.1 (TriloByte)
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4. McCullohův-Meeterův graf (MMG)
osa x: ln [Hii /(m(1 − Hii))], osa y: 2

,ln S ie

outliery

extrémy

Podezřelé body
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5. L-R graf (LR)

O, EO

O
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Graf predikovaných reziduí 1 odlehlý bod č. 6. 

Pregibonův graf detekuje 1 odlehlý bod č. 6. 

McCulloh-Meeterův graf 1 odlehlý bod č. 6.

L-R graf detekuje 1 odlehlý bod č. 6. 
Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu
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V bloku Výsledky dolů na bloky (3) a (4). 

Nyní blok (5) Analýza klasických reziduí 

Táhněte dolů na blok (6) 

Testování regresního tripletu.

Tabulka (7) Indikace vlivných bodů (= 

odlehlých a extrémů) značeno *.

Kritika regresního modelu Těsnost proložení statistickou analýzou reziduí

Kritika regresní metody Tabulka indikace vlivných bodů 



30

Nejprve v bloku Grafy zvolte Graf regresní 

křivky pak 2x klik na Enter a ukončit Esc.

Williamsův graf detekuje žádný odlehlý bod. Pak 

ukončit klikem Esc zpět do menu.

McCulloh-Meeterův graf detekuje žádný odlehlý 

bod. Pak ukončit klikem Esc zpět do menu.

Odstraňte odlehlý bod č. 6 a opakujte celou regresi. 

Odstranění odlehlého bodu
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V bloku Výsledky dolů na bloky (3) a (4). 

Nyní na (5) Analýza klasických reziduí 

Táhněte na blok (6) Testování 

regresního tripletu.

Tabulka (7) Indikace vlivných bodů 

(= odlehlých a extrémů) značeno *.

Kritika regresního modelu Těsnost proložení statistickou analýzou reziduí

Kritika regresní metody Tabulka indikace vlivných bodů 
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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. 

(3) Sestrojte 95%ní interval 

spolehlivosti β0 a β1. 

Není v ADSTATu.

(4) Jaká je korelace mezi 

celkovým cholesterolem v krvi 

y a denní spotřebou tuku x u 

sledovaných jedinců? 

Odstranění odlehlého bodu č. 6



2. Vzorová úloha M619
na výstavbu vícerozměrného 
lineárního regresního modelu
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Jak napsat a vysvětlit úlohu vsemestrální práci je 

v Kompendiu, str. 692

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. 692 – 705 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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Otevřít Data, pak stiskněte F3 a smažte zápis 
demo.dat a napište M619 a ukončete Esc a A. Otevřít Data a pak F5 a ukončit Esc a A.

Blok Metoda otevřete klávesou Enter a pak 
zvolte Regresní diagnostika a pak Enter. V Podmínky nechte vše předvolené defaultní 

a dejte 7x Enter.

DC
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Běžte do bloku Grafy a zvolte Grafy vlivných 

bodů a otevřete kliknutím na Enter.

Diagnostika Williamsův graf detekuje odlehlé 

body pouze 11, 12. Pak klikem Esc zpět do menu.

Diagnostika Graf predikovaných reziduí detekuje 

odlehlé body 8, 11, 12. Pak klikem Esc zpět do menu.

Diagnostika Pregibonův graf detekuje odlehlé 

body pouze 11, 12. Pak klikem Esc zpět do menu.

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu
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Diagnostika McCulloh-Meeterův graf detekuje 

odlehlé body 8,11,12. Pak klikem Esc zpět do menu.

Diagnostika L-R graf detekuje odlehlé body 

8,11,12. Pak klikem Esc zpět do menu.

Blok (7) Indikace vlivných bodů přináší diagnostiky vlivných bodů 

postupně ve 3 tabulkách v číselné formě. 

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Tabulka indikace vlivných bodů Tabulka indikace vlivných bodů 
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V bloku Výsledky táhněte dolů na bloky (3) a (4). 

Táhněte na blok (5) Analýza klasických reziduí 

Táhněte na blok (6) Testování 

regresního tripletu.

Kritika regresního modelu

Těsnost proložení statistickou analýzou reziduí Kritika regresní metody

Tabulka indikace vlivných bodů 



Výstavbu regresního modelu uspořádejte do tohoto přehledu kroků 

A, B, C a D.
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Opakujte nyní celou regresi po odstranění 

odlehlých bodů 8, 11, 12 v bloku Data, která 

otevřete klikem na Enter a pak F4 a F5.
V Podmínky nechte vše předvolené a dejte 7x Enter. 

Do návěští Absolutní člen dejte mezerníkem Ne.

V bloku Výsledky táhněte dolů na bloky (3) a (4). 

Nyní na blok (5) Analýza klasických reziduí 

DC

Ne

Kritika regresního modelu Těsnost proložení statistickou analýzou reziduí

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu





Regresní diagnostiky vlivných bodů v grafech lze uvést také číselně 

v tabulce, kde tučně červeně jsou diagnostiky odlehlých bodů 

a tučně zeleně jsou diagnostiky extrémů.
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Táhněte na blok (7) Indikace vlivných bodů (hvězdičkou *), 

kde jsou diagnostiky v číselné formě. Ukončete výstup Esc.

Tabulka indikace vlivných bodů 
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Táhněte dále dolů v bloku (7) Indikace vlivných bodů (hvězdičkou *), 

kde jsou další diagnostiky v číselné formě. Ukončete výstup Esc.

Tabulka indikace vlivných bodů 
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Táhněte dále dolů v bloku (7) Indikace vlivných bodů (hvězdičkou *), 

kde jsou další diagnostiky v číselné formě. Ukončete výstup Esc.

Tabulka indikace vlivných bodů 



O, E
O, E

E

O, E

O

E
mrak

9. L-R graf:

Odstranění odlehlého bodu
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Ukončete regresní analýzu kliknutím na K a A.
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Úlohy na výstavbu 

vícerozměrného lineárního 

regresního modelu

Kritika dat

Jak napsat a vysvětlit úlohu v semestrální práci je 

v Kompendiu, str. 692

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. 692 – 705 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 M6.09 Závislost obsahu cholesterolu na věku a váze pacienta 

Zadání: Výběr 25 pacientů, nemocných s hyperliprotenemií byl

vyšetřován na hladinu lipidů v plasmě totálního cholesterolu y

s přihlédnutím k váze x1 a věku x2 pacienta.

Úkoly: (1) Navrhněte lineární regresní model a testujte statistickou

významnost jednotlivých regresních parametrů.

(2) Vyšetřete regresní triplet a soustřeďte se na odhalení vlivných bodů.

(3) Jaké závěry můžete učinit z parciálních regresních a parciálních

reziduálních grafů?

Data: Váha x1 [kg] a věk pacienta x2 [roky], obsah cholesterolu y [mg/100 ml]:

x1 x2 y

84 46 354

... ... ...

63 30 244
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DC
Kritika regresního modelu

Kritika regresního modelu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu
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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy M609:

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 
(1) Navrhněte lineární regresní 

model a testujte statistickou 

významnost jednotlivých 

regresních parametrů. 

(2) Vyšetřete regresní triplet a 

soustřeďte se na odhalení 

vlivných bodů. 

(3) Jaké závěry můžete učinit z 

parciálních regresních a 

parciálních reziduálních grafů? 

b1

b2

V datech je 1 odlehlý bod č. 8
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Úloha M6.15 Vliv obsahu PCB v kongenerech na PCB v mateřském

mléce

Zadání: V tuku mateřského mléka 74 matek byl stanoven obsah

polychlorova-ných bifenylů, a to celkový obsah suma PCB y, a jednak

jako obsah PCB jednotlivých kongenerů x1, x2, x3.

Úkoly: (1) Vyšetřete lineární regresní model mezi sumou PCB y a

obsahem kongenerů PCB#138 x1, PCB#153 x2 a PCB#180 x3

(2) Posuďte predikční schopnost regresního modelu a spolehlivost

predikce celkového obsahu PCB na základě znalosti tří kongenerů.

(3) Vyšetřete regresní triplet a testujte statistickou významnost

jednotlivých kongenerů.

Data: Obsah PCB#138 x1 [mg/kg], obsah PCB#153 x2 [mg/kg], obsah PCB#180 x3 [mg/kg],

suma PCB y [mg/kg].:

x1 x2 x3 y

0.184 0.218 0.228 1.737

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

0.107 0.186 0.081 1.031
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DC
Kritika regresního modelu

Kritika regresního modelu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu
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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy M615:

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 

(1) Vyšetřete lineární regresní 

model mezi sumou PCB y a 

obsahem kongenerů PCB#138 

x1, PCB#153 x2 a PCB#180 x3 

(2) Posuďte predikční 

schopnost regresního modelu a 

spolehlivost predikce 

celkového obsahu PCB na 

základě znalosti tří kongenerů.

(3) Vyšetřete regresní triplet a 

testujte statistickou významnost 

jednotlivých kongenerů. 



58

Úloha M6.49 Závislost vlhkosti vzduchu na měřených klimatických 

charakteristikách 

Zadání: Automatická klimatická stanice NOEL zaznamenává v lesním

porostu kontinuálně zvolené charakteristiky. Ve výšce 2 m nad zemí jsou

umístěná čidla měřící teplotu vzduchu [ºC], směr větru [stupně], rychlost

větru [m.s-1] a vlhkost vzduchu [%].

Úkoly:

(1) Navrhněte lineární regresní model, který by vystihoval závislost

vlhkosti vzduchu [%] na ostatních měřených charakteristikách.

(2) Vysvětlete všech sedm předpokladů metody nejmenších čtverců a

řešení regresního tripletu.

(3) Která kritéria jsou nejvhodnější při hledání lineárního regresního

modelu?

Data: Počet n = 12, teplota vzduchu x1 [˚C], směr větru x2 [stupně], rychlost větru x3 [m.s-1],

vlhkost vzduchu y [%].

x1 x2 x3 y

13.7 90.5 0.3 89

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

6.3 0.6 0.04 96
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DC
Kritika regresního modelu

Kritika regresního modelu

Odstranění odlehlého bodu

Odstranění odlehlého bodu
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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy M649:

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 
(1) Navrhněte lineární regresní

model, který by vystihoval

závislost vlhkosti vzduchu [%] 

na ostatních měřených

charakteristikách. 

(2) Vysvětlete všech sedm

předpokladů metody

nejmenších čtverců a řešení

regresního tripletu. 

(3) Která kritéria jsou

nejvhodnější při hledání

lineárního regresního modelu? 

R, D, MEP, AIC


