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ZÁVAŽNÉ  PŘEDPOKLADY  MNČ
- kdy je určitě nutné korigovat klasickou MNČ

1) Regresní parametry  mohou teoreticky nabývat libovolných

hodnot.

2) Regresní model je lineární v parametrech.

3) Jednotlivé nezávislé proměnné jsou skutečně vzájemně nezávislé,

tedy mezi nimi nedochází k tzv. multikolinearitě.

4) Podmíněný rozptyl D(y/x) = 2 je konstantní

(tzv. podmínka homoskedasticity).

5) Náhodné chyby mají nulovou střední hodnotu E(i) = 0,

mají konečný rozptyl E(i
2) = 2 a jsou nekorelované.



REGRESNÍ DIAGNOSTIKA 
testy vybraných předpokladů klasické MNČ

Multikolinearita:  VIF diagnostika indikuje

Heteroskedasticita: testy heteroskedasticity (např. Cook-Weisberg)

Autokorelace reziduí: test významnosti autokorelačního koeficientu

Normalita reziduí: testy normality 



Úloha P638
na výstavbu lineárního regresního 

modelu regresním tripletem
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Test heteroskedasticity

Jak vysvětlit výsledky úlohy a napsat 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.



x y

0 1.000

10 0.954

20 0.895

30 0.843

40 0.791

50 0.735

60 0.685

70 0.628

80 0.581





HOMOSKEDASTICITA vs. HETEROSKEDASTICITA
Grafické vysvětlení principu

Homoskedasticita znamená, že hodnoty závisle proměnné y mají 

pro všechny hodnoty nezávisle proměnné x

konstantní rozptyl (variabilitu, proměnlivost).
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Vycházíme z předpokladu, že rozptyl naměřené hodnoty yi je 

určitou funkcí proměnné xi  (např. exponenciální funkcí).

Cookův - Weisbergův test homoskedasticity
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Test: Pokud v datech není 

heteroskedasticita potom platí, 

že Sf  
2(1).





HETEROSKEDASTICITA
Vhodné řešení v lineární regresi při nesplnění 

jednoho předpokladu klasické MNČ

Nejčastějším způsobem je užití metody vážených nejmenších čtverců,

kdy se účelová funkce čili suma čtverců reziduí násobí 

vhodně zvolenými váhami
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V běžných případech je možné jako váhy volit

hodnoty 1/yi nebo 1/yi
2 .
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Otevřít Data, pak stisk F3, pak smazat 
demo.dat, napsat P638 a ukončit Esc a A. V Grafy zvolte Residual-Index plot. 

Vložte síť mezerníkem. Pak Esc zpět.

V Grafy zvolte Graf heteroscedasticity. 



Úloha P638
na výstavbu lineárního regresního 

modelu regresním tripletem
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Test autokorelace

Jak vysvětlit výsledky úlohy a napsat 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.







x y

0 1.000

10 0.954

20 0.895

30 0.843

40 0.791

50 0.735

60 0.685

70 0.628

80 0.581



ADSTAT 1.25 ADSTAT 1.25
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b1 = -0.0053

Otevřít Data, pak stisk F3, pak smazat 
demo.dat, napsat P638 a ukončit Esc a A.



Úloha P638
na výstavbu lineárního regresního 

modelu regresním tripletem
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Test normality

Jak vysvětlit výsledky úlohy a napsat 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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Otevřít Data, pak stisk F3, pak smazat 
demo.dat, napsat P638 a ukončit Esc a A.

Zvolte graf regresní křivky a Esc zpět.

Zvolte Rankitové grafy a pak Normalizovaná 
rezidua. Vložte síť mezerníkem. Pak Esc zpět.



Úloha P638
na výstavbu lineárního regresního 

modelu regresním tripletem
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Test vhodnosti modelu

Jak vysvětlit výsledky úlohy a napsat 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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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy P638

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 

(1) Test heteroskedasticity.

(2) Test normality reziduí.

(3) Test autokorelace.

(4) Test vhodnosti modelu.



Úloha M619
na výstavbu vícerozměrného 
lineárního regresního modelu 

regresním tripletem
Kritika metody
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Jak vysvětlit výsledky regresního modelu v úloze a napsat 

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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Parciální regresní grafy tří nezávisle proměnných
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Cook-Weisbergův test heteroskedasticity

Hodnota kritéria CW : 5.373857

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3.841459

Pravděpodobnost : 0.020441

Závěr: Rezidua vykazují heteroskedasticitu!

Waldův test autokorelace

Hodnota kritéria WA : 5.003828

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3.841459

Pravděpodobnost : 0.025291

Závěr: Autokorelace je významná

Durbin-Watsonův test autokorelace

Hodnota kritéria DW : -1.0

Kritické hodnoty DW 0.74 1.93

Závěr: Negativní autokorelace reziduí není prokázána.
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Jarque-Berrův test normality

Hodnota kritéria JB : 0.033085

Kvantil Chi^2(1-alfa,2) : 5.991465

Pravděpodobnost : 0.983593

Závěr: Rezidua mají normální rozdělení.
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Vyšetření předpokladů u MNČ při testování regresního tripletu

Fisher-Snedecorův test významnosti modelu, Hodnota kritéria F: 1404.982774

Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m) : 3.490295, Pravděpodobnost: 0.0, Závěr: Model je významný

Scottovo kritérium multikolinearity, Hodnota kritéria SC: 0.970655, Závěr: Model je nekorektní!

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Hodnota kritéria CW: 5.373857, 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3.841459, Pravděpodobnost: 0.020441, 

Závěr: Rezidua vykazují heteroskedasticitu!

Jarque-Berrův test normality, Hodnota kritéria JB: 0.033085, Kvantil Chi^2(1-alfa,2) : 5.991465, 

Pravděpodobnost: 0.983593, Závěr: Rezidua mají normální rozdělení.

Waldův test autokorelace, Hodnota kritéria WA: 5.003828, 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3.841459, Pravděpodobnost: 0.025291, Závěr: Autokorelace je významná

Durbin-Watsonův test autokorelace, Hodnota kritéria DW: -1.0, Kritické hodnoty DW 0.74, 1.93, 

Závěr: Negativní autokorelace reziduí není prokázána.

Znaménkový test reziduí, Hodnota kritéria Sg: 0.328976, Kvantil N(1-alfa/2): 1.959964, 

Pravděpodobnost: 0.742174, Závěr: V reziduích není trend.
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Úlohy na výstavbu vícerozměrného

lineárního regresního modelu

regresním tripletem

Kritika metody

Jak vysvětlit výsledky úlohy a napsat 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.



34

Úloha M6.40 Závislost koncentrace kreatininu na hmotnosti, věku a

výšce mužů – předpoklady MNČ

Zadání: Zjistěte, zda existuje závislost celkové koncentrace kreatininu y

u zdravých mužů na jejich hmotnosti x1, věku x2 a výšce x3. Výběr je

tvořen muži, u kterých nebylo prokázáno renální onemocnění.

Úkoly:

(1) Postavte lineární regresní model a vyšetřete regresní triplet.

(2) Vyšetřete statistickou významnost jednotlivých regresních parametrů.

(3) Užijte také parciální regresní grafy a komentujte fyzikální význam

jednotlivých regresních parametrů.

(4) Vyšetřete porušení předpokladů MNČ.

Data: Věk x1 [roky], hmotnost x2 [kg], výška x3 [cm], koncentrace kreatininu y [μmol/l] :

x1 x2 x3 y

20 70 180 66

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

75 84 179 119
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b1 b2

b3

Důkaz heteroskedasticity
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Není autokorelace Normalita reziduí

Oscilace znaménka reziduí
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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy M640

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 
(1) Postavte lineární regresní model 

a vyšetřete regresní triplet. Vyšetřete 

statistickou významnost všech

regresních parametrů. 

(2) Užijte také parciální regresní 

grafy a komentujte fyzikální 

význam jednotlivých regresních 

parametrů.

Výše uvedené parciální reziduální grafy b1, b2, b3  ukazují sklon 

směrnice v souladu se statistickou významností každého 

parametru b.

(3) Vyšetřete porušení předpokladů 

MNČ.
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Úloha M6.54 Vliv glukosy, proteinů, albuminů a globulinů na

přírůstek hmotnosti kuřat – předpoklady MNČ

Zadání: Před začátkem studie byl stanoven přírůstek váhy a biochemické

parametry testovaných kuřat. Zjistěte jestli glukosa, celkové množství

proteinů, obsah albuminů a globulinů má vliv na přírůstek hmotnosti

kuřat.

Úkoly:

(1) Vyšetřením regresního tripletu nalezněte nejlepší model.

(2) Využijte regresní diagnostiku a parciální reziduální grafy ke

statistické významnosti jednotlivých parametrů.

Data: Obsah glukosy x1 [mmol.L-1], celkový obsah proteinů x2 [g.L-1], obsah albuminů x3 [g.L-

1], obsah globulinů x4 [g.L-1], přírůstek váhy v kg za den y [kg]:

x1 x2 x3 x4 y

13.1 33 28 5 0.016

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

13.6 29 25 4 0.079
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b1 b2

b3

b4
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b1
b2

b3 b4
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Závěry a vysvětlení výstupu úlohy M654

Úkoly Odpovědi, závěry a vysvětlení 

(1) Vyšetřením regresního tripletu nalezněte nejlepší model. 

(2) Využijte regresní 

diagnostiku a parciální 

reziduální grafy ke 

statistické významnosti 

jednotlivých parametrů.

Výše uvedené parciální reziduální grafy b1, b2, b3, b2 ukazují sklon 

směrnice v souladu se statistickou významností každého parametru b.


