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1 Úloha 1 Statistická analýza velkých výběrů 

1.1 Zadání úlohy 1 a vstupní data 
 

Cílem úlohy 1 je průzkumová analýza cen dříví za období let 2005 – 2014. Konkrétně se jedná 
o průměrné ceny smrku III. A/B třídy jakosti. Průměrné ceny dříví zjišťuje Český statistický úřad ze 
zpracovaného čtvrtletního výkazu Ceny Les 1-04, které vyjadřují průměrné realizační ceny jednotlivých 
sortimentů surového dříví na lokalitě odvozní místo bez daně z přidané hodnoty určené pro tuzemský 
trh. Východiskem pro analýzu jsou data z jednotlivých kvartálů let 2005 – 2014 (viz tabulka 1.1). Celkem 
se jedná o 40 údajů. Řešení úlohy bude zahrnovat analýzu náhodného výběru a vyhodnocení závěrů 
o ceně smrku na tuzemském trhu. Pro zpracování dat bude využito programů ADSTAT a QC Expert. 

 

Tab. 1.1 Vstupní data analýzy (Kč); n = 40;  

Rok Kvartál Cena  Rok Kvartál Cena 

2005 

1.Q. 1747  

2010 

1.Q. 1640 

2.Q. 1748  2.Q. 1785 

3.Q. 1699  3.Q. 1866 

4.Q. 1766  4.Q. 1983 

2006 

1.Q. 1733  

2011 

1.Q. 2048 

2.Q. 1712  2.Q. 2000 

3.Q. 1727  3.Q. 2006 

4.Q. 1809  4.Q. 2111 

2007 

1.Q. 2113  

2012 

1.Q. 2165 

2.Q. 1835  2.Q. 2132 

3.Q. 1702  3.Q. 2107 

4.Q. 1778  4.Q. 2137 

2008 

1.Q. 1896  

2013 

1.Q. 2153 

2.Q. 1423  2.Q. 2160 

3.Q. 1395  3.Q. 2181 

4.Q. 1391  4.Q. 2205 

2009 

1.Q. 1415  

2014 

1.Q. 2376 

2.Q. 1445  2.Q. 2258 

3.Q. 1497  3.Q. 2229 

4.Q. 1535  4.Q. 2279 

Zdroj: ČSÚ 2015 

 

1.2 Průzkumová analýza dat (EDA) 
 

Identifikace statistických zvláštností dat – symetrie, špičatost, lokální koncentrace, přítomnost 
odlehlých bodů.  
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Obr. 1.1 Kvantilový graf          Obr. 1.2 Histogram  

Kvantilový graf (obrázek 1.1) ukazuje přiblížení Gaussovu rozdělení. Histogram (obrázek 1.2) uvádí 
četnost dat v jednotlivých třídách. Ukazuje odchýlení od normality, dvě třídy ceny jsou výrazně 
početnější než ostatní. Nezanedbatelná četnost je i v nejnižší cenové třídě. 

 

 

Obr. 1.3 Krabicový graf         Obr. 1.4 Bodový a krabicový graf 

Krabicové grafy (obrázky 1.3 a 1.4) ukazují na relativně symetrické rozdělení, graf vytvořený 
v programu ADSTAT vykazuje jeden outlier, který však nemůže být z analýzy vyloučen. Grafy ukazují 
velký interval spolehlivosti mediánu. Kvantily nejsou symetrické. 

 

 

Obr. 1.5 Diagram rozptýlení         Obr. 1.6 Kvantil-kvantilový graf 

Diagram rozptýlení (obrázek 1.5) potvrzuje histogram. V měření jsou tři početné skupiny. Q-Q graf 
(obrázek 1.6) ukazuje na normalitu dat, jelikož většina bodů je na přímce, jsou zde však i odlehlá 
měření. Tento graf je velmi citlivý na odchylky od teoretického rozdělení. Na grafu jsou patrná odlehlá 
data v kategorii nejnižších cen, to dokládá působení deformace trhu vlivem především hospodářské 
recese a větrné kalamity. Odlehlá měření nesmí být z analýzy vyloučena. 
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Obr. 1.7 Odhad hustoty pravděpodobnosti        Obr. 1.8 Graf hustoty pravděpodobnosti 

Grafy hustoty (obrázky 1.7 a 1.8) dokládají již dříve uvedené skutečnosti. Dochází k odchylkám od 
normality ve třech částech. Na obrázku 7 vykazují data dvě lokální maxima.  

 

 

Obr. 1.9 Graf symetrie          Obr. 1.10 Graf špičatosti 

Dle grafu symetrie (obrázek 1.9) se jedná o symetrické rozdělení, což dokazuje i graf špičatosti (obrázek 
1.10). Většina bodů v grafu špičatosti leží blízko přímky s nulovou směrnicí, lze proto předpokládat 
normální rozdělení. 

 

 

Obr. 1.11 Graf rozptýlení s kvantily        Obr. 1.12 Graf polosum 

 

Graf rozptýlení s kvantily (obrázek 1.11) naznačuje asymetrii směrem k hornímu kvantilu. Kvantilová 
funkce má tvar blížící se sigmoidálnímu tvaru, proto můžeme rozdělení považovat za normální. Z grafu 
polosum (obrázek 1.12) je patrné symetrické rozdělení, jelikož všechny body jsou v mezích intervalu 
spolehlivosti.  
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Obr. 1.13 P-P graf          Obr. 1.14 Kruhový graf 

 

Na P-P grafu (obrázek 1.13) leží nejblíže přímce modrá plná křivka, z toho lze odhadovat normální 
rozdělení. Kruhový graf (obrázek 1.14) znázorňuje empirickou křivku ve tvaru elipsy, rovnoběžnou 
s osou x, lze předpokládat symetrické rozdělení.  

 

Závěr EDA 

Z diagnostických grafů vyplývá, že se jedná pravděpodobně o symetrické rozdělení, i přesto, že některé 
z grafů vykazují známky zešikmení dat (viz např. obrázky 1.2, 1.3, 1.4). Ceny surového dříví se v lesnicko-
dřevařském sektoru liší v závislosti na různých faktorech, z tohoto důvodu některá data vykazují 
odchylky od normálního rozdělení, není možné je však z analýzy vyloučit. Většina diagnostikovaných 
grafů ukazuje na rozdělení blížící se normálnímu, např. z kruhového grafu (obrázek 1.14), z grafu 
hustoty pravděpodobnosti (obrázek 1.9) lze usuzovat na rovnoměrné rozdělení.  

Závěrem lze konstatovat, že grafické výstupy neuvádí přesvědčivé výsledky, proto by bylo vhodné 
provést transformaci dat. Pro ověření závěrů grafické diagnózy ohledně rozdělení byla ještě provedena 
analýza kvantil-kvantilového Q-Q grafu porovnání rozdělení pomocí korelačního koeficientu 
jednotlivých druhů rozdělení, který je nejblíže 1 s využitím programu ADSTAT (viz tabulka 1.2). 

 

Tab. 1.2 Porovnání rozdělení programem ADSTAT  

Rozdělení Korelační koeficient 

Laplaceovo 0,94423 

Normální 0,97925 

Exponenciální 0,87230 

Rovnoměrné 0,98840 

Lognormální 0,78784 

Gumbelovo 0,96171 

 

Závěr porovnání rozdělení dle ADSTAT: Z porovnání korelačních koeficientů jednotlivých druhů 
rozdělení lze usuzovat na rozdělení rovnoměrné. Korelační koeficient rovnoměrného rozdělení 
dosahuje hodnoty 0,98840, což mírně převyšuje hodnotu korelačního koeficientu normálního 
rozdělení (0,97925).  
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1.3 Ověření předpokladů o datech 
 

K ověření předpokladů o datech bylo využito počítačových programů ADSTAT a QC Expert, pro n = 40; 
hladina významnosti α = 0,05.  

 

1) Klasické odhady parametrů 

Tabulka 1.3 uvádí klasické odhady parametrů zjištěné v obou programech. 

 

Tab. 1.3 Základní předpoklady rozdělení 

Parametr rozdělení ADSTAT QC Expert 

Průměr 1879,7 1879,7 

Medián 1850,5 1850,5 

Šikmost  -0,18768 -0,18768 

Špičatost 1,9334 1,9334 

Směrodatná odchylka 281,15 281,15 

 

2) Test normality: 

 Tabulkový kvantil Χ2
1-α   5,9915 

Χ2    2,3131 

Závěr: 2,3131 < kritická hodnota: předpoklad normality přijat 

Vypočtená hladina významnosti: 0,31456 

 

3) Test nezávislosti 

 Tabulkový kvantil t(1-α/2) (n+1) 2,0195 

Test autokorelace  1,0151 

Závěr: 1,0151 < kritická hodnota: předpoklad nezávislosti přijat 

Vypočtená hladina významnosti: 0,15799 

Znaménkový test: data jsou závislá 

Předpoklad homogenity výběru 

Aritmetický průměr:  1879,70 
Rozptyl:              79047,00 
Směrodatná odchylka:    218,15 

Vnitřní meze: spodní mez: 783,6 horní mez: 3057,9 

Závěr: homogenita přijata 

 

4) Minimální velikost výběru 

 Pro 25 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 5 
 Pro 10 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 24 
 Pro 5 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 94 
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5) Test odlehlých bodů 

 Závěr: ve výběru nejsou odlehlé body 

 

Závěr ověření předpokladů výběru 

Klasické odhady parametrů programy ADSTAT i QC Expert přinesly shodné údaje. Rozdíl mezi 
průměrem a mediánem není významný, což ukazuje na symetrické rozdělení. Dle hodnoty šikmosti, 
která se blíží hodnotě 0 lze usuzovat normální rozdělení. Z hodnoty špičatosti menší než 3 (hodnota 
pro normální rozdělení) vyplývá, že se jedná o rozdělení rovnoměrné.  

Dle testu normality byl požadavek normality přijat, tento test byl ověřen i QC Expertem se stejným 
výsledkem. Všechny použité metody uváděli p-hodnotu větší než 0,05.  

Test odlehlých bodů programem ADSTAT i QC Expert nenašel odlehlé body, i když v případě grafické 
diagnostiky programem ADSTAT byl 1 odlehlý bod nalezen.  

Test nezávislosti programem ADSTAT zjistil nezávislost dat, avšak znaménkový test odhalil, že jsou data 
závislá. Zde se přikláním k závislosti dat, jelikož se jedná o agregované statistické údaje, které mohou 
být ovlivněny různými faktory.  

Z výše uvedeného lze stanovit hypotézu, že transformace není nutná a lze přímo přistoupit ke 
statistické analýze jednorozměrných dat. 

 

1.4 Transformace dat 
 

Byl proveden pokus o zlepšení rozdělení pomocí transformace dat. Použitým softwarem byl ADSTAT 
a QC Expert. 

1) Mocninná transformace 

K zesymetričtění rozdělení výběru byla použita prostá mocninná transformace. Optimální hodnoty 
mocniny pro vybraná kritéria (dle ADSTAT): 

 Optimální mocnina: -1,6000 pro šikmost:  3,0747 E-30 
 Optimální mocnina: -1,4667 pro špičatost:  3,5285 

Optimální mocnina: -0,4000 pro asymetrii:  0,0006455 
Optimální mocnina: -4,0000 pro asymetrii, rob.: 0,058759 
Optimální mocnina: -5,5511 E-17 pro Hinkley-asym.: 1,1244 E-13 

Zvolená mocnina: 0,50 

Průměr:  43,234 
Rozptyl:  10,793 
Směrodatná odchylka: 3,2853 
Šikmost:  -0,29124 
Špičatost:  2,0000 
Opravený průměr: 1869,2 

Optimální odhad koeficientu λ lze získat z grafu Hines-Hinesové (viz obrázek 1.15). 
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Obr. 1.15 Hines-Hinesové graf 

Hodnota opraveného průměru zjištěná prostou mocninou transformací prokázala, že transformace 
nebyla nutná, jelikož se hodnota opravného průměru přibližuje jako hodnotě průměru (1879,7), tak 
hodnotě mediánu (1850,5). Optimální odhad koeficientu λ dle grafu na obrázku 1.15 je hodnota 0,50. 

 

2) Box-Coxova transformace 

Dále byla provedena transformace dat v programu QC Expert nejprve Box-Coxovou transformací. 
Oprávněnost transformace lze jednoduše zjistit z obrázku 1.16.  

 

Obr. 1.16 Box-Coxova transformace 

Z Box-Coxova grafu věrohodnosti vyplývá, že interval spolehlivosti λ obsahuje hodnotu 1, tudíž se 
potvrdilo, že transformace není nutná. 

 

Oprávněnost transformace: ne 

Opravený průměr dle QC Expert: 1893,565 

LCL:    890,788  UCL:  2625,294 
LWL  1600,372  UWL:  2158,575 

Opravený průměr dle ADSTAT:  1869,2 

Testování, které přiblížilo data normálnímu rozdělení, pomocí Box-Coxovy transformace prokázalo, že 
pro vyhodnocení dat není třeba transformace. 
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3) Exponenciální transformace 

Oprávněnost transformace byla testována i exponenciální transformací v programu QC Expert. Graf 
průběhu šikmosti pro transformaci uvádí obrázek 1.17. 

 

Obr. 1.17 Graf průběhu šikmosti  

Z grafu je zřejmé, transformace není opodstatněná, jelikož průsečík modré křivky se zelenou přímkou 
leží uvnitř intervalu spolehlivosti šikmosti, který je ohraničen zelenými vodorovnými přímkami.  

 

Oprávněnost transformace: ne 

Opravený průměr: 1899,195 

Spodní IS: 1808,203  Horní IS: 1986,037 

LCL:    849,6997  UCL:  2590,131 
LWL  1252,548  UWL:  2386,559 

 

Závěr transformace 

Ze všech číselných testů vyplynulo, že transformace dat nebyla potřebná. Toto tvrzení dokládají 
i grafické výstupy. Dále z testů vyplynulo, že výsledky jednotlivých transformací dat se liší, na tomto 
místě navrhuji používat průměr netransformovaných dat tedy hodnotu 1879,7, která je blízká všem 
opraveným aritmetickým průměrům i hodnotě mediánu (1850,5). 

 

1.5 Analýza jednoho výběru 
 

Analýza 1 výběru byla provedena v programu ADSTAT.  

1) Klasické odhady parametrů: 

 Průměr:  1879,7 
 Směrodatná odchylka: 218,15 
 Rozptyl: 79047 
 Spodní IS: 1789,8  Horní IS:  1969,6 

1) Robustní odhady parametrů: 

 Medián:  1850,5 
 Směrodatná odchylka: 480,34 
 Rozptyl: 7478,7 
 Spodní IS: 1659,6  Horní IS:  2041,4 
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1.6 Závěr 
 

Pro statistickou analýzu dat velkých výběrů byla využita data Českého statistického úřadu o vývoji cen 
smrku III. A/B třídy jakosti za jednotlivá čtvrtletí let 2005 – 2014. Z diagnostických grafů vyplynulo, že 
rozdělení dat je blízké normálnímu, resp. rovnoměrnému, což bylo dále ověřeno další analýzou 
především hodnotou špičatosti. Průzkumová analýza dat dále potvrdila homogenitu dat a byl přijat 
předpoklad normality dat. Statistická analýza potvrdila, že na ceny na trhu dříví působí mnoho vnějších 
faktorů, proto jsou data závislá. Stanovená hypotéza, že transformace dat nebyla nutná, se nezamítá, 
a to pomocí tří metod transformace – prostá mocninná, Box-Coxova a exponenciální. Jelikož výsledkem 
každé transformace byla jiná hodnota průměru, je doporučením uvádět aritmetický průměr 1879,7, 
který se výrazně neliší od mediánu, ani od opravených průměrů vypočtených transformací. Tedy lze 
konstatovat s 95 % statistickou jistotou, že průměrná cena smrku III. A/B třídy jakosti za posledních 10 
let se pohybuje v intervalu spolehlivosti LD = 1789,8 a LH = 1969,6. 
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2 Úloha 2 Statistická analýza malých výběrů dle Horna 

2.1 Zadání úlohy 2 a vstupní data 
 

U čtyř subjektů fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění byl z daňových 
přiznání k dani z přidané hodnoty zjištěn koeficient podílu uskutečněných a přijatých zdanitelných 
plnění a to za zdaňovací období 2010 – 2012 (pro subjekt 1 pouze za rok 2010), jak uvádí tabulka 2.1. 
Koeficient podílu uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění udává, s jak vysokou marží daný 
subjekt prodává své výrobky, zboží či služby. Cílem úlohy 2 je pomocí Hornovy metody pivotů určit 
parametry polohy a rozptýlení. Výsledky budou porovnány s klasickými a robustními odhady polohy 
a rozptýlení pomocí zvoleného software. Pro zpracování dat bude využito programů ADSTAT a QC 
Expert. 

 

Tab. 2.1 Vstupní data analýzy; n = 10 

Subjekt Subjekt 1 Subjekt 2 Subjekt 3 Subjekt 4 

Zdaňovací období 2010 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Koeficient 1,154 1,134 0,985 1,128 1,334 1,190 1,713 1,203 5,440 47,640 

 

 

2.2 Hornův postup analýzy malých výběrů 
 

Jelikož n = 10 pro řešení využijeme Hornův postup pivotů pro malé výběry (4 < n < 20). Na tomto místě 
bez využití softwaru pomocí výpočtu dle níže uvedených vzorců. 

 

1) Pořádkové statistiky  

Setřídění dat z tabulky 2.1 od nejmenší po největší hodnotu pomocí programu Excel. Setříděná data 
uvádí tabulka 2.2, kde i je pořadí. 

 

Tab. 2.2 Pořádkové statistiky 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x(i) 0,985 1,128 1,134 1,154 1,190 1,203 1,334 1,713 5,440 47,640 

 

2) Hloubka pivotu pro n = 10, sudé 

𝐻 = 𝑖𝑛𝑡

𝑛 + 1
2 + 1

2
= 𝑖𝑛𝑡

11
2 + 1

2
= 𝑖𝑛𝑡(3,25) ≈ 𝟑 

 

3) Pivoty:  Dolní pivot: 𝑥𝐷 = 𝑥𝐻 = 𝑥(3) = 1,134 

Horní pivot: 𝑥𝐻 = 𝑥(𝑛+1−𝐻) = 1,713 

 

4) Pivotová polosuma: 𝑃𝐿 = (𝑥𝐷 + 𝑥𝐻) 2⁄ = 1,4235 
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5) Pivotové rozpětí: 𝑅𝐿 = 𝑥𝐻 − 𝑥𝐷 = 0,579 

6) 95% interval spolehlivosti střední hodnoty µ 

K výpočtu bude využita tabulka kvantilů dle Meloun, Militký (2012) str. 154: 𝑡𝐿,1−𝛼
2

(𝑛) = 0,668. 

𝑃𝐿 − 𝑅𝐿𝑡𝐿,1−𝛼
2
(𝑛) ≤ µ ≤ 𝑃𝐿 + 𝑅𝐿𝑡𝐿,1−𝛼

2
(𝑛) 

1,4235 − 0,579 × 0,668 ≤ µ ≤ 1,4235 + 0,579 × 0,668 

1,037 ≤ µ ≤ 1,810 

7) Ověření vypočtených hodnot programem QC Expert 

 Střední hodnota: 1,4235 
 Spodní mez (2,5 %) 1,037 
 Horní mez (97,5 %) 1,810 
 Pivotové rozpětí: 0,579 

 

Závěr Hornova postupu  

Bodový odhad polohy v případě odhadu míry polohy koeficientu podílu uskutečněných a přijatých 
zdanitelných plnění je 1,42. Míra rozptýlení je 0,579. Lze konstatovat, že s 95% statistickou jistotou leží 
koeficient podílu uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění v intervalu 1,037 až 1,810, tzn., že 
podniky prodávají své výrobky, služby a zboží s marží pohybující se v intervalu 3,7 – 81 %. 

 

2.3 Průzkumová analýza dat (EDA) 
 

Bude využito počítačové analýzy jednorozměrných dat s využitím programů ADSTAT a QC Expert. 
Z diagnostických grafů (viz obrázky 2.1 – 2.6) identifikujeme zvláštnosti dat.  

 

Obr. 2.1 Histogram          Obr. 2.2 Q-Q graf 
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Obr. 2.3 Odhad hustoty pravděpodobnosti       Obr. 2.4 Krabicový graf 

 

Obr. 2.5 Graf rozptýlení s kvantily           Obr. 2.6 Kruhový graf 

 

Z diagnostických grafů na obrázcích 2.1 – 2.6 vyplývá, že data nemají normální rozdělení a dle 
kruhového grafu (obrázek 2.6) lze odhadovat rozdělení exponenciální, příp. lognormální. Z krabicového 
grafu i Q-Q grafu (obrázek 2.4) se lze domnívat, že datový soubor obsahuje podezřelé body, zřejmě 
dva. 

Ověření rozdělení vyplývající z grafické diagnózy bylo provedeno s využitím programu ADSTAT (viz 
tabulka 2.3). 

 

Tab. 2.3 Porovnání rozdělení programem ADSTAT  

Rozdělení Korelační koeficient 

Laplaceovo 0,66534 

Normální 0,61960 

Exponenciální 0,80486 

Rovnoměrné 0,57040 

Lognormální 0,86241 

Gumbelovo 0,51933 

 

Z porovnání korelačních koeficientů jednotlivých druhů rozdělení lze usuzovat na rozdělení 
lognornální. 
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2.4 Ověření předpokladů o datech 
 

K ověření předpokladů o datech bylo využito počítačových programů ADSTAT a QC Expert, pro n = 10; 
hladina významnosti α = 0,05.  

 

1) Klasické odhady parametrů 

Tabulka 2.4 uvádí klasické odhady parametrů dle programu ADSTAT a QC Expert. V obou programech 
byly zjištěny stejné hodnoty. 

 

Tab. 2.4 Základní předpoklady rozdělení 

Parametr rozdělení Hodnota 

Průměr 6,2921 

Medián 1,965 

Šikmost  2,6267 

Špičatost 7,9790 

Směrodatná odchylka 14,5895 

Rozptyl 212,8550 

 

2) Test normality: 

 Tabulkový kvantil Χ2
1-α   5,9915 

Χ2    74,135 

Závěr: 74,135 > kritická hodnota: předpoklad normality zamítnut 

Vypočtená hladina významnosti: 1,1102 E-16 

 

3) Test nezávislosti 

 Tabulkový kvantil t(1-α/2) (n+1) 2,2010 

Test autokorelace  1,2069 

Závěr: 1,2069 < kritická hodnota: předpoklad nezávislosti přijat 

Vypočtená hladina významnosti: 0,12640 

Znaménkový test: data jsou závislá 

Předpoklad homogenity výběru 

Aritmetický průměr:      6,2921 
Rozptyl:                212,8550 
Směrodatná odchylka:    14,5895 

Vnitřní meze: spodní mez: 0,03969 horní mez: 2,8073 

Závěr: homogenita zamítnuta 

 

4) Minimální velikost výběru 

 Pro 25 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 29 
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 Pro 10 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 175 
 Pro 5 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 699 

5) Test odlehlých bodů 

 Počet odlehlých bodů: 2 – bod č. 9 (horní), bod č. 10 (horní) 

Parametry s vynechanými odlehlými hodnotami 

Průměr:       1,2301 
Rozptyl:                 0,047408 
Směrodatná odchylka:   0,21773 
Šikmost:                 1,5963 
Špičatost:    5,2961 

 

Závěr 

Data získaná z programu ADSTAT byla porovnána s daty z programu QC Expert. Z výsledků ověření dat 
vyplývá, že data vykazují rozdělení lognormální a v souboru se vyskytují 2 odlehlé body. Pro zjištění 
příčin odchylek byla provedena analýza odlehlých bodů. Touto analýzou bylo zjištěno, že data náleží 
analyzovanému subjektu č. 4 a to za rok 2011 a 2012. Hlubší analýzou daňových přiznání k DPH i dani 
z přidané hodnoty bylo zjištěno, že tento subjekt pravděpodobně brzy ukončí svoji činnost a v průběhu 
let 2011 a 2012 se na tuto skutečnost připravoval. Z uvedeného důvodu je třeba z analýzy odlehlé body 
vyloučit, jelikož zkreslují výsledky. Podmínkou pro daňovou analýzu bylo, aby subjekt normálně 
fungoval na trhu a naplnil jednu ze zásad účetní a daňové evidence – předpoklad neomezeného trvání.  

 

2.5 Hornův postup analýzy malých výběrů po vyloučení odlehlých bodů 
 

n = 8, sudé 

Tab. 2.5 Pořádkové statistiky 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

x(i) 0,985 1,128 1,134 1,154 1,190 1,203 1,334 1,713 

 

Výpočet programu QC Expert 

 Střední hodnota: 1,231 
 Spodní mez (2,5%): 1,1148 
 Horní mez (97,5 %): 1,3472 
 Pivotové rozpětí: 0,206 

 

Závěr Hornova postupu upraveného o odlehlé body 

Bodový odhad polohy v případě odhadu míry polohy koeficientu podílu uskutečněných a přijatých 
zdanitelných plnění upravených o odlehlé body je 1,231. Míra rozptýlení je 0,206. Lze konstatovat, že 
s 95% statistickou jistotou leží koeficient podílu uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění 
v intervalu 1,115 až 1,347, tzn., že podniky prodávají své výrobky, služby a zboží s marží pohybující se 
v intervalu 11,5 – 34,7 %, což odpovídá reálné situaci na trhu. 
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2.6 Průzkumová analýza dat (EDA) 
 

Jelikož původní analýzou byly vyloučeny odlehlé body, následuje analýza EDA s vyloučením odlehlých 
bodů. Z diagnostických grafů (viz obrázky 2.7 – 2.12) identifikujeme zvláštnosti dat.  

  

Obr. 2.7 Histogram          Obr. 2.8 Q-Q graf 

 

 

Obr. 2.9 Odhad hustoty pravděpodobnosti       Obr. 2.10 Krabicový graf 

  

Obr. 2.11 Graf rozptýlení s kvantily           Obr. 2.12 Kruhový graf 

 

Z diagnostických grafů na obrázcích 2.7 – 2.12 vyplývá, že ani data upravená o odlehlé body nemají 
normální rozdělení a dle kruhového grafu (obrázek 2.2) lze opět odhadovat rozdělení exponenciální, 
příp. lognormální. Z krabicového grafu i Q-Q grafu (obrázek 2.4) se lze domnívat, že datový soubor 
obsahuje podezřelý bod. 

Ověření rozdělení vyplývající z grafické diagnózy bylo provedeno s využitím programu ADSTAT (viz 
tabulka 2.6). 
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Tab. 2.6 Porovnání rozdělení programem ADSTAT  

Rozdělení Korelační koeficient 

Laplaceovo 0,91165 

Normální 0,88418 

Exponenciální 0,96148 

Rovnoměrné 0,85297 

Lognormální 0,97670 

Gumbelovo 0,82520 

 

Z porovnání korelačních koeficientů jednotlivých druhů rozdělení lze usuzovat na rozdělení 
lognornální. 

 

2.7 Ověření předpokladů o datech 
 

K ověření předpokladů o datech bylo využito počítačových programů ADSTAT a QC Expert, pro n = 8; 
hladina významnosti α = 0,05.  

 

1) Klasické odhady parametrů 

Tabulka 2.7 uvádí klasické odhady parametrů dle programu ADSTAT a QC Expert. V obou programech 
byly zjištěny stejné hodnoty. 

 

Tab. 2.7 Základní předpoklady rozdělení 

Parametr rozdělení Hodnota 

Průměr 1,2301 

Medián 1,1720 

Šikmost  1,4278 

Špičatost 4,2369 

Směrodatná odchylka 0,2177 

Rozptyl 0,0474 

 

2) Test normality: 

 Tabulkový kvantil Χ2
1-α   5,9915 

Χ2    12,893 

Závěr: 12,893 > kritická hodnota: předpoklad normality zamítnut 

Vypočtená hladina významnosti: 0,001586 

 

3) Test nezávislosti 

 Tabulkový kvantil t(1-α/2) (n+1) 2,2622 

Test autokorelace  0,1119 

Závěr: 1,2069 < kritická hodnota: předpoklad nezávislosti přijat 

Vypočtená hladina významnosti: 0,45695 
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Znaménkový test: data jsou nezávislá 

Předpoklad homogenity výběru 

Aritmetický průměr:      1,2301 
Rozptyl:                  0,04708 
Směrodatná odchylka:    0,21773 

Vnitřní meze: spodní mez: 0,8835 horní mez: 1,5160 

Závěr: homogenita zamítnuta 

 

4) Minimální velikost výběru 

 Pro 25 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 14 
 Pro 10 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 82 
 Pro 5 % relativní chybu směrodatné odchylky:  n = 325 

5) Test odlehlých bodů 

 Počet odlehlých bodů: 1 – bod č. 7 (horní) 

 

Závěr 

Analýza souboru s vyloučením odlehlých bodů odhalila, že také vykazuje rozdělení, které je 
lognormální. Byl zjištěn 1 odlehlý bod, který však z analýzy nelze vyloučit. Tento bod patří 
prosperujícímu subjektu č. 3 a tato odchylka byla způsobena velkou zakázkou získanou tímto 
subjektem v roce 2012.  

 

2.8 Transformace dat 
 

Transformace dat byla provedena pro zlepšení rozdělení. Zda byla nutná lze vyčíst z grafu věrohodnosti 
(obrázek 2.13) a grafu průběhu šikmosti pro exponenciální transformaci (obrázek 2.14). 

 

Obr. 2.13 Box-Coxova transformace       Obr. 2.14 Graf průběhu šikmosti 

 

Závěr 

Z obou obrázků je patrné, že transformace byla nutná. V grafu věrohodnosti pro Box-Coxovu 
transformaci zobrazovaný interval spolehlivosti neobsahuje hodnotu 1, v grafu průběhu šikmosti pro 
exponenciální transformaci průsečík modré křivky se svislou zelenou křivkou neleží v zobrazovaném 
intervalu. I přesto dle programu QC Expert u Box-Coxovy transformace nebyla transformace nutná. 
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Dle programu ADSTAT uvádí prostá mocninná transformace, Box-Coxova transformace hodnotu 
opraveného průměru 1,1821. Program QC Expert uvádí u Box-Coxova transformace hodnotu 1,184 
u exponenciální transformace pak 1,182. Z tohoto důvodu je na místě zvolit hodnotu opraveného 
průměru 1,182. S 95% pravděpodobností leží koeficient uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění 
v intervalu 1,072 až 1,361.  

 

2.9 Klasické a robustní odhady polohy a rozptýlení 
 

1) Klasické odhady parametrů 

 Průměr:  1,2301 
 Spodní mez:  1,0481  Horní mez:  1,4122 
 Směrodatná odchylka: 0,2177 
 Rozptyl:  0,0474 

 

2) Robustní odhady parametrů 

 Medián:  1,172 
 Spodní mez:  1,0335  Horní mez:  1,3105 
 Med. směr. odchylka: 0,0762 
 Mediánovýrozptyl: 0,0058 

 

Porovnání výsledků Hornova postupu s klasickými a robustními odhady uvádí tabulka 2.8. 

 

Tab. 2.8 Porovnání parametrů 

Metoda 
Odhad polohy 

 (pivotová polosuma, 
průměr, medián) 

Odhad míry rozptýlení 
(pivotové rozpětí, směrodatná 

odchylka) 

Interval spolehlivosti (95 %) 

spodní horní 

Hornův postup 1,231 0,206 1,115 1,347 

Klasické odhady 1,230 0,218 1,048 1,412 

Robustní odhady 1,172 0,076 1,034 1,312 

 

Z tabulky vyplývá, že všechny metody uvádí podobné hodnoty. Celkově bližší jsou si hodnoty vypočtené 
Hornovým postupem a hodnoty klasických odhadů. Mírně se od těchto dvou hodnot odchylují hodnoty 
robustních odhadů, které by měly být v případě lognormálního rozdělení nejblíže pravdě. V případě 
odhadu polohy dospěly všechny metody k hodnotě velmi blízké 1,2. V případě odhadu míry rozptýlení 
je společná přibližná hodnota 0,2 u výsledků Hornova postupu a v klasických odhadech. Interval 
spolehlivosti při 95% pravděpodobnosti dosahuje přibližných hodnot spodní hranice 1,05, horní 
hranice pak1,35. 
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3 Statistické testování 

3.1 Test správnosti 
 

Ekonomická data, která mám na Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky k dispozici, nejsou 
vhodná k provedení testu správnosti. Z tohoto důvodu budou provedeny dva testy shodnosti na 
různých zadáních. 

 

3.2 Test shodnosti 1 
 

3.2.1 Zadání a vstupní data 

Pro test shodnosti bylo vybráno porovnání cen pilařské kulatiny v České republice (CZ) a Bavorsku (BW). 
Tabulka 3.1 uvádí časovou řadu vývoje cen pilařské kulatiny smrk III. B třídy jakosti (kvalitativně shodná 
třída v Bavorsku) za období 2004 – 2011. Cílem testu je zjistit, zda byly ceny dříví za sledované období 
shodné v České republice a Bavorsku, resp. otestovat, zda nedocházelo k deformaci cen na trhu 
s pilařskou kulatinou. Použitými programy byly ADSTAT a QC Expert, metoda porovnání dvou výběrů. 

 

Tab. 3.1 Vstupní data pro test shodnosti; n1 = 8, n2 = 8 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CZ 45,83 52,18 61,57 66,89 61,15 55,70 71,93 83,00 

BW 44,30 50,15 59,65 77,11 73,83 65,06 75,76 88,77 

Zdroj: ČSÚ, FVA, SachsenForst, 2014  

 

3.2.2 Předpoklady a podmínky řešení 

Pro řešení úlohy byly stanoveny hypotézy: 

 H0: Rozdíl mezi výší ceny pilařské kulatiny dřeviny smrk III.B třídy jakosti v České republice 
a Bavorsku je nevýznamný  

 HA: Rozdíl mezi výší ceny pilařské kulatiny dřeviny smrk III.B třídy jakosti v České republice 
a Bavorsku je významný 

Hladina významnosti je stanovena na 0,05, tj. pro zamítnutí nulové hypotézy je třeba pravděpodobnost 
nejméně 95%. 

Nejprve byla provedena průzkumová analýza dat jednotlivých výběrů, která potvrdila normalitu dat 
a Gaussovo rozdělení, nebyly detekovány odlehlé body. Toto tvrzení lze doložit následujícími grafy (viz 
obrázky 3.1, 3.2). 
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Obr. 3.1 Vybrané grafy pro potvrzení normality 1. výběru, tedy cen v ČR 

 

  

Obr. 3.2 Vybrané grafy pro potvrzení normality 2. výběru, tedy cen v Bavorsku 

 

Normalita, nezávislost a výskyt odlehlých bodů byly také testovány programem ADSTAT. Výsledky i se 
základními předpoklady rozdělení pro oba výběry jsou uvedeny v tabulce 3.2. 
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Tab. 3.2 Základní předpoklady výběrů 

Parametr rozdělení Ceny CZ Ceny BW 

Průměr 62,258 66,829 

Medián 61,360 69,445 

Šikmost  0,393 -0,172 

Špičatost 2,406 1,947 

Směrodatná odchylka 11,737 14,911 

Test normality 

Tabulkový kvantil Χ2
1-α  5,992 5,992 

Χ2 0,436 0,383 

Předpoklad normality přijat přijat 

Vypočtená hladina významnosti 0,805 0,147 

Test nezávislosti 

Tabulkový kvantil t(1-α/2) (n+1) 2,262 2,262 

Test autokorelace 1,138 1,112 

Předpoklad nezávislosti  přijat přijat 

Vypočtená hladina významnosti 0,142 0,147 

Předpoklad homogenity výběru přijat přijat 

Detekce odlehlých bodů nejsou odlehlé body nejsou odlehlé body 

 

3.2.3 Porovnání 2 výběrů 

Porovnání klasických odhadů parametrů uvádí tabulka 3.3. 

 

Tab. 3.3 Klasické odhady parametrů 

Parametr Výběr 1 Výběr 2 Celkově 

Velikost výběru 8 8 16 

Průměr 62,258 66,829 64,543 

Rozptyl 137,75 222,33 168,04 

Šikmost 0,393 -0,172 0,013 

Špičatost 2,406 1,947 2,189 

 

Test homogenity rozptylu (hypotéza H0: s1
2 = s2

2) 

Fischer-Snedocorův F-test: 

 Počet stupňů volnosti Df1:  7 
 Počet stupňů volnosti Df2:  7 
 Tabulkový kvantil F(1 – α, Df1, Df2): 4,995 
 Experimentální F-statistika:  1,614 

Závěr: Rozptyly se považují za shodné, H0 přijata, při hladině významnosti 0,271 

 

Test shody průměru (hypotéza H0: µ1 = µ2) 

Studentův t-test (pro shodné rozptyly): 

 Počet stupňů volnosti Df1:  14 
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 Tabulkový kvantil F(1 – α, Df1):  2,145 
 t-statistika    0,6814 

Závěr: Průměry se považují za shodné, H0 byla přijata při hladině významnosti 0,506 

 

3.2.4 Závěr 

Cílem testu shodnosti bylo zjistit zda se hodnoty a rozptyly vývoje cen pilařské kulatiny III.B třídy jakosti 
v České republice a Bavorsku výrazně lišily či nikoli. Průzkumová analýza prokázala normalitu dat. Lze 
konstatovat, na hladině významnosti α = 0,05, že test prokázal shodu středních hodnot i rozptylů obou 
výběrů. Ceny dříví v ČR a Bavorsku se tedy v období 2004 – 2011 výrazně nelišily. 

 

3.3 Test shodnosti 2 
 

3.3.1 Zadání a vstupní data 

Nabídku surového dříví na trhu představuje mimo jiné produkce státních, obecních a soukromých. 
Vývoj těžby dříví podle u vlastníků státních a soukromých za období 2005 – 2012 uvádí tabulka 3.4. 
Cílem testu je zjistit, zda existuje významný rozdíl v těžbě dříví v lesích vlastněných státem nebo 
soukromou osobou. Použitými programy byly ADSTAT a QC Expert, metoda porovnání dvou výběrů. 

 

Tab. 3.4 Vstupní data pro test shodnosti; n1 = 8, n2 = 8 

Těžba dříví v m3/1ha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lesy státní 5,71 6,83 7,07 5,99 5,75 6,04 5,92 5,66 

Lesy soukromé 6,20 6,30 6,28 6,16 5,98 6,60 5,68 5,58 

Zdroj: MZe 2014 

 

3.3.2 Předpoklady a podmínky řešení 

Pro řešení úlohy byly stanoveny hypotézy: 

 H0: Výší těžby neovlivňuje druh vlastnictví; rozdíl ve výší těžby v lesích státních a soukromých 
je nevýznamný  

 HA: Výší těžby ovlivňuje druh vlastnictví; rozdíl ve výší těžby v lesích státních a soukromých je 
významný 

Hladina významnosti je stanovena na 0,05, tj. pro zamítnutí nulové hypotézy je třeba pravděpodobnost 
nejméně 95%. 

Průzkumová analýza jednotlivých výběrů odhalila mírnou asymetričnost rozdělení dat. V případě lesů 
státních (výběr 1) je pak podezřelý jeden bod. Tento údaj nemůže být z testu vyloučen, jelikož se jedná 
o údaj z roku 2007, kdy těžba dříví byla silně ovlivněna větrnou kalamitou. Lze konstatovat, že rozdělení 
dat se blíží normálnímu rozdělení. To dokládají i grafy na obrázcích. 
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Obr. 3.3 Vybrané grafy pro potvrzení normality 1. výběru – těžba dříví ve státních lesích 

 

  

Obr. 3.4 Vybrané grafy pro potvrzení normality 2. výběru – těžba dříví v soukromých lesích 

 

Kromě programu QC Expert byly základní předpoklady rozdělení normalita, nezávislost a výskyt 
odlehlých bodů byly také zjišťovány programem ADSTAT (viz tabulka 3.5). 
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Tab. 3.5 Základní předpoklady výběrů 

Parametr rozdělení Těžba státní lesy Těžba soukromé lesy 

Průměr 6,080 6,098 

Medián 5,870 6,180 

Šikmost  0,955 -0,280 

Špičatost 2,278 2,127 

Směrodatná odchylka 0,562 0,337 

Test normality 

Tabulkový kvantil Χ2
1-α  5,992 5,992 

Χ2 2,516 0,300 

Předpoklad normality přijat přijat 

Vypočtená hladina významnosti 0,284 0,860 

Test nezávislosti 

Tabulkový kvantil t(1-α/2) (n+1) 2,262 2,262 

Test autokorelace 2,289 0,691 

Předpoklad nezávislosti  zamítnut přijat 

Vypočtená hladina významnosti 0,024 0,252 

Předpoklad homogenity výběru zamítnut přijat 

Detekce odlehlých bodů nejsou odlehlé body nejsou odlehlé body 

 

Z tabulky vyplývá, že pravděpodobně problematická budou data u státních lesů. Státní vlastnictví 
v České republice tvoří většinu vlastnictví lesů a tvoří většinu nabídky na trhu. Z tohoto důvodu se 
jakékoliv ovlivnění přírodními, ale i jinými podmínkami velmi projeví ve výši těžeb.  

 

3.3.1 Porovnání 2 výběrů 

Porovnání klasických odhadů parametrů uvádí tabulka 3.6. 

 

Tab. 3.6 Klasické odhady parametrů 

Parametr Výběr 1 Výběr 2 Celkově 

Velikost výběru 8 8 16 

Průměr 6,080 6,098 6,089 

Rozptyl 0,316 0,114 0,201 

Šikmost 0,955 -0,280 0,798 

Špičatost 2,278 2,122 2,761 

 

Test homogenity rozptylu (hypotéza H0: s1
2 = s2

2) 

Fischer-Snedocorův F-test: 

 Počet stupňů volnosti Df1:  7 
 Počet stupňů volnosti Df2:  7 
 Tabulkový kvantil F(1 – α, Df1, Df2): 4,995 
 Experimentální F-statistika:  2,778 

Závěr: Rozptyly se považují za shodné, H0 přijata, při hladině významnosti 0,101. 
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Test shody průměru (hypotéza H0: µ1 = µ2) 

Studentův t-test (pro shodné rozptyly): 

 Počet stupňů volnosti Df1:  14 
 Tabulkový kvantil F(1 – α, Df1):  2,145 
 t-statistika    0,075 

Závěr: Průměry se považují za shodné, H0 byla přijata při hladině významnosti 0,941 

 

3.3.2 Závěr 

Při porovnání středních hodnot analyzovaných výběrů a shody rozptylů byla zjištěna jejich shoda. Test 
shodnosti prokázal, že na hladině významnosti 0,05 je výše těžby dříví na hektar území shodná v lesích 
státních a soukromých.  

 

3.4 Párový test 
 

3.4.1 Zadání a vstupní data 

V roce 2013 proběhl na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity 
v Brně výzkum zaměřený na monitoring návštěvnosti území. Celkem byl na 4 lokalitách zjišťován počet 
návštěvníků, kteří vstoupí (IN), opustí (OUT) zájmové území a celkový počet návštěvníků. Těmito 
lokalitami byly lesní cesty a cyklostezky. Zjišťování počtu uživatelů cest a stezek bylo prováděno dvěma 
způsoby. První způsob obnášel zaznamenávání počtu osob pomocí automatických sčítačů firmy Eco-
counter, typ Pyro Box Compact subdodávkou od specializované firmy, druhý způsob byl ruční 
zaznamenávání počtu uživatelů prováděné studenty Mendelovy univerzity. Tabulka 3.7 uvádí zjištěná 
data souhrnně za týdenní měření v měsíci červenci na jedné z lokalit. Měření probíhalo denně v čase 9 
– 17 hodin. Cílem párového testu bude zjistit, zda je rozdíl v naměřených hodnotách pomocí sčítače 
a skutečně zaznamenaných hodnotách studenty statisticky významný či nevýznamný. Použitým 
programem byl QC Expert. 
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Tab. 3.7 Vstupní data pro párový test; n = 27 

Čas Směr Skutečné hodnoty Sčítač   

9-10h 

IN 116 77 

OUT 113 118 

CELK. 229 195 

10-11h 

IN 116 103 

OUT 180 200 

CELK. 296 303 

11-12h 

IN 144 135 

OUT 243 244 

CELK. 387 379 

12-13h 

IN 133 129 

OUT 161 161 

CELK. 294 290 

13-14h 

IN 157 130 

OUT 135 200 

CELK. 292 330 

14-15h 

IN 182 121 

OUT 186 181 

CELK. 368 302 

15-16h 

IN 139 112 

OUT 262 307 

CELK. 401 419 

16-17h 

IN 192 184 

OUT 342 403 

CELK. 534 587 

9-17h 

IN 1179 991 

OUT 1622 1814 

CELK. 2801 2805 

 

3.4.2 Základní předpoklady a podmínky řešení 

Pro řešení úlohy byly stanoveny hypotézy: 

 H0: Rozdíl mezi skutečně zjištěnými hodnotami a hodnotami naměřenými sčítačem je 
nevýznamný; oba způsoby zjištění počtu uživatelů cest a stezek dávají shodné výsledky 

 HA: Rozdíl mezi skutečně zjištěnými hodnotami a hodnotami naměřenými sčítačem je 
významný; oba způsoby zjištění počtu uživatelů cest a stezek dávají rozdílné výsledky 

Hladina významnosti je stanovena na 0,05, tj. pro zamítnutí nulové hypotézy je třeba pravděpodobnost 
nejméně 95%. 

Základní předpoklady lze demonstrovat na grafech, které uvádí obrázek 3.5. 
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Obr. 3.5 Základní předpoklady testu 

 

Dle kvantil-kvantilového grafu (graf vlevo na obrázku 3.5) je zřejmé, že většina bodů leží na přímce, 
tudíž se jedná o rozdělení blížící se normálnímu, jsou zde však i odlehlé body. Rozptylový graf (graf 
vpravo na obrázku 3.5) uvádí hodnoty zjištěné pro hodnoty skutečně naměřené studenty současně 
s hodnotami zaznamenanými sčítačem. Červená přímka pro nevýznamný rozdíl a černá přímka pro 
experimentální data se shodují.  

 

3.4.3 Párový t-test 

Korelační koeficient R(x, y):  0,9946 

t-statistika:    3,079 

Počet stupňů volnosti:   26 

Kritická hodnota:   2,0555 

Závěr:     rozdíly jsou nevýznamné 

Pravděpodobnost:   0,4804 

 

3.4.4 Závěr 

Cílem úlohy bylo zjistit, zda se shodují hodnoty skutečně zjištěné studenty a hodnoty naměřené 
přístrojem. Párovým testem bylo zjištěno, že rozdíly jsou nevýznamné. Lze tedy konstatovat, že rozdíl 
mezi skutečně zjištěnými hodnotami a hodnotami naměřenými sčítačem je nevýznamný. Oba způsoby 
zjištění počtu uživatelů cest a stezek poskytují statisticky nevýznamně rozdílné výsledky na hladině 
významnosti α = 0,05. 
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