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1.2 Statistická analýza jednorozměrných dat 

 

Úloha 1. Statistická analýza velkých výběrů 

 

Retence thiomočoviny na monolitické kapilární koloně 

 

Pomocí kapilární kapalinové chromatografie byla testována opakovatelnost dávkování thiomočoviny 

na monolitickou kolonu. Při konstantních podmínkách (průtok a složení mobilní fáze, dávkovaný objem, 

koncentrace thiomočoviny v dávkovaném vzorku) byl opakovaně stanoven retenční čas thiomočoviny 

v minutách (viz data v Tabulce 1). Ověřte rozdělení získaných dat a proveďte jejich exploratorní 

analýzu. V případě nutnosti data transformujte a vypočtěte hodnotu transformovaného průměru. 

 

Tabulka 1. Retenční časy thiomočoviny v minutách (n = 520)  

3.527 3.509 3.477 3.471 3.500 3.467 3.452 3.435 3.434 3.433 

3.400 3.381 3.376 3.383 3.415 3.396 3.337 3.398 3.383 3.395 

3.342 3.315 3.383 3.323 3.326 3.366 3.366 3.332 3.330 3.346 

3.319 3.368 3.311 3.292 3.316 3.342 3.363 3.308 3.340 3.363 

3.303 3.320 3.340 3.302 3.302 3.303 3.328 3.342 3.308 3.358 

3.341 3.315 3.388 3.351 3.307 3.332 3.286 3.329 3.255 3.289 

3.279 3.270 3.304 3.268 3.289 3.309 3.299 3.274 3.254 3.289 

3.297 3.357 3.267 3.278 3.266 3.247 3.238 3.226 3.301 3.276 

3.296 3.274 3.248 3.255 3.274 3.258 3.303 3.219 3.244 3.287 

3.263 3.252 3.242 3.225 3.250 3.251 3.244 3.267 3.220 3.227 

3.254 3.231 3.275 3.225 3.214 3.237 3.227 3.264 3.207 3.241 

3.237 3.243 3.250 3.224 3.250 3.237 3.239 3.230 3.223 3.201 

3.231 3.220 3.215 3.242 3.225 3.260 3.224 3.207 3.242 3.248 

3.249 3.209 3.214 3.223 3.236 3.183 3.219 3.226 3.262 3.228 

3.236 3.236 3.247 3.244 3.211 3.251 3.231 3.208 3.217 3.222 

3.217 3.222 3.177 3.201 3.217 3.196 3.217 3.183 3.193 3.209 

3.206 3.193 3.206 3.167 3.197 3.205 3.213 3.169 3.177 3.181 

3.193 3.215 3.227 3.187 3.203 3.222 3.182 3.199 3.206 3.191 
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3.185 3.189 3.205 3.206 3.188 3.188 3.179 3.212 3.202 3.211 

3.187 3.196 3.157 3.193 3.205 3.178 3.214 3.185 3.194 3.202 

3.217 3.203 3.178 3.189 3.230 3.167 3.178 3.190 3.200 3.226 

3.207 3.221 3.218 3.238 3.202 3.189 3.213 3.181 3.215 3.201 

3.217 3.226 3.177 3.215 3.227 3.222 3.238 3.204 3.213 3.312 

3.216 3.229 3.262 3.189 3.252 3.246 3.278 3.232 3.254 3.258 

3.280 3.232 3.227 3.275 3.255 3.233 3.235 3.244 3.254 3.261 

3.252 3.222 3.232 3.258 3.226 3.247 3.280 3.233 3.261 3.291 

3.258 3.249 3.251 3.278 3.251 3.246 3.251 3.222 3.256 3.261 

3.272 3.272 3.287 3.247 3.217 3.275 3.286 3.276 3.246 3.243 

3.235 3.235 3.303 3.273 3.257 3.252 3.272 3.262 3.262 3.264 

3.292 3.247 3.284 3.307 3.268 3.258 3.244 3.281 3.272 3.249 

3.255 3.232 3.281 3.265 3.258 3.247 3.262 3.216 3.259 3.259 

3.283 3.234 3.273 3.257 3.268 3.298 3.272 3.312 3.303 3.286 

3.283 3.321 3.293 3.277 3.252 3.255 3.302 3.292 3.282 3.292 

3.282 3.287 3.277 3.287 3.282 3.274 3.300 3.284 3.300 3.287 

3.298 3.288 3.323 3.297 3.302 3.263 3.262 3.312 3.303 3.269 

3.281 3.279 3.267 3.304 3.283 3.279 3.280 3.297 3.277 3.285 

3.332 3.276 3.294 3.292 3.323 3.313 3.344 3.322 3.310 3.341 

3.325 3.342 3.335 3.333 3.330 3.326 3.303 3.314 3.309 3.287 

3.304 3.332 3.344 3.337 3.322 3.337 3.320 3.277 3.310 3.320 

3.279 3.292 3.304 3.304 3.316 3.335 3.312 3.362 3.301 3.302 

3.323 3.322 3.323 3.289 3.347 3.344 3.321 3.329 3.359 3.376 

3.352 3.383 3.372 3.366 3.358 3.402 3.362 3.341 3.381 3.343 

3.359 3.389 3.364 3.382 3.401 3.381 3.327 3.322 3.360 3.376 

3.361 3.377 3.345 3.374 3.356 3.352 3.326 3.350 3.417 3.377 

3.374 3.422 3.387 3.349 3.385 3.342 3.403 3.368 3.366 3.386 

3.377 3.332 3.352 3.397 3.393 3.354 3.377 3.364 3.356 3.420 

3.377 3.354 3.391 3.396 3.364 3.370 3.384 3.373 3.385 3.402 

3.386 3.387 3.409 3.384 3.397 3.403 3.371 3.370 3.358 3.368 

3.367 3.335 3.420 3.371 3.401 3.364 3.411 3.375 3.408 3.365 
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3.352 3.407 3.370 3.352 3.369 3.420 3.390 3.362 3.387 3.367 

3.349 3.368 3.402 3.337 3.315 3.373 3.364 3.352 3.344 3.314 

3.371 3.406 3.412 3.371 3.377 3.388 3.385 3.364 3.393 3.336 

 

K analýze jednorozměrných dat byl použit program R (verze 3.1.2) s rozhraním RStudio (verze 

0.99.465). Následující část obsahuje podrobný popis analýzy jednorozměrných dat. V textu jsou 

záměrně uváděny i jednotlivé příkazy použité k získání výsledných hodnot. Takovýto postup umožňuje 

nejen přesnou a podrobnou kontrolu, ale také usnadňuje pochopení jednotlivých kroků analýzy dat. 

 

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé příkazy uváděny modrou barvou, výsledky 

barvou černou a komentáře barvou oranžovou. 

 

Načtení dat ze souboru 

 

> thiourea520 <- read.table("~/Galileo/EDA/thiourea520.csv", 

quote="\"", comment.char="")  #načtení dat 

> View(thiourea520) 

> x=thiourea520[,1]    #vytvoření vektoru x s daty 

 

Základní předpoklady 

 

> summary(x)    #základní informace o souboru dat 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  3.157   3.236   3.284   3.292   3.345   3.527  

 

> quantile(x)    #kvantilové rozdělení 

     0%     25%     50%     75%    100%  

3.1570 3.23600 3.28350 3.34525 3.52700  

> sd(x)     #směrodatná odchylka průměru 

[1] 0.06871885 

> mad(x)     #směrodatná odchylka mediánu 

[1] 0.0793191 

 

> library(moments) 

> skewness(x)    #šikmost 

[1] 0.3671801 

> kurtosis(x)    #špičatost 

[1] 2.542063 

 

Vzhledem k tomu, že hodnota mediánu se významně neliší od hodnoty aritmetického průměru, 

je možné předpokládat, že data nevykazují významné odchylky od normálního rozdělení. Tomu 

nasvědčují i podobné hodnoty směrodatných odchylek (jak mediánu, tak i aritmetického průměru) 
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a hodnoty popisující tvar rozdělení (šikmost a špičatost). Hodnota šikmosti jen mírné vyčnívá z intervalu 

-0.3 < šikmost < 0.3, který odpovídá normálnímu rozdělení. Hodnota špičatosti (2.5) leží mezi hodnotou 

1.8 odpovídající rovnoměrnému rozdělení a hodnotou 3.0 pro Gaussovo (normální) rozdělení.  

Více informací o tvaru rozdělení poskytne grafická analýza. 

 

Exploratorní analýza dat 

V tomto kroku analyzujeme datový soubor pomocí grafických metod, které nám pomohou určit 

a zobrazit rozdělení dat. V rámci tohoto kroku používáme diagnostické grafy, jako např. krabicový graf, 

histogram, graf rozdělení hustoty a Q-Q graf. 

 

> boxplot(x, main="Krabicový graf", xlab="Thiomočovina", 

ylab="Retenční čas, min") 

 

Krabicový graf ukazuje, že data jsou mírně posunutá k nižším hodnotám s užší částí mezi minimální 

hodnotou a hodnotou prvního kvartilu, než je tomu pro data mezi třetím kvartilem a maximální hodnotou 

(viz data vyvolaná funkcí quantile(x)). Data také obsahují minimálně jeden odlehlý bod ležící 

mimo hranici maximální hodnoty.  
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> hist(x, main="Histogram", xlab="Retenční čas, min", ylab="Četnost") 

 

Také histogram ukazuje sešikmení dat k nižším hodnotám s velmi výrazným zastoupením hodnot 

nižších než je aritmetický průměr. 

 

> plot(density(x), main="Graf hustoty", ylab="Hustota") 

 

Graf hustoty potvrzuje informace získané z krabicového grafu a histogramu. Navíc ukazuje 

bimodální rozdělení dat s dvěma vrcholy. 
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> qqnorm(x, main="Kvantilový graf", xlab="Teoretický kvantil", 

ylab="Pozorovaný kvantil") 

> qqline(x) 

 

Kvantilový graf potvrzuje mírné odchýlení dat od normálního rozdělení, a to zejména v nižší a vyšší 

části pozorovaného kvantilu.  

 

Závěr EDA 

Na první pohled soubor dat retenčních objemů thiomočoviny nevykazuje významné odchýlení 

od normálního rozdělení. Grafické metody ale odhalily jeho významné sešikmení k nižším hodnotám 

a možné bimodální rozdělení dat. Proto jsme se v dalším kroku rozhodli pro transformaci naměřených 

hodnot a testování jejího vlivu na rozdělení souboru dat. 

 

Transformace dat 

 

> library(AID) 

> boxcoxnc(x, method="ac", lam=seq(-20,20,0.01), plotit=TRUE, rep=30, 

p.method="BY") 

 

[1] lambda.hat -7.183000e+00 
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Pomocí grafické metody maximální věrohodnosti vynesené proti hodnotám koeficientu lambda pro 

Box Coxovu transformaci jsme zjistili hodnotu koeficientu lambda (-7.18) Vzhledem k tomu, úsek 

odpovídající konfidenčnímu intervalu 95 % neobsahuje hodnotu 1, je provedení transformace nutné.  

V dalším kroku se zaměříme na podrobnější analýzu transformovaných dat a jejich rozdělení.  

Hodnota koeficientu lambda () je nenulová, je proto možné transformovat data podle vzorce 

Box-Coxovy transformace, kde �̅� jsou transformované hodnoty, x jsou původní data a  je koeficient 

lambda: 

�̅� =
𝑥𝜆 − 1

𝜆
 

 

 

> lambda=-7.178    #uložení hodnoty lambda do paměti 

> tx=((x^lambda)-1)/lambda  #transformace dat do vektoru tx 

 

> summary(tx)  #základní informace o souboru 

transformovaných dat 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

 0.1393  0.1393  0.1393  0.1393  0.1393  0.1393  

 

> quantile(x)    #kvantilové rozdělení 

     0%     25%     50%     75%    100%  

3.1570 3.23600 3.28350 3.34525 3.52700  

 

> sd(tx)     #směrodatná odchylka průměru  

[1] 3.975768e-06 

> mad(tx)     #směrodatná odchylka mediánu 

[1] 4.836186e-06 
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> skewness(tx)    #šikmost 

[1] 0.03992536 

> kurtosis(tx)    #špičatost 

[1] 2.185626 

 

Již na první pohled je zřejmě, že transformace dat výrazně zlepšila rozdělení dat a přiblížila 

je  normálnímu rozdělení. Transformace sjednotila hodnotu mediánu a aritmetického průměru a také se 

velmi významně podílela na zlepšení šikmosti rozdělení (0.04), které téměř ideálně odpovídá Gaussovu 

rozdělení. Hodnota špičatosti (2.2) se více přiblížila hodnotě 1.8 pro rovnoměrné rozdělení.  

 

V dalším kroku budeme pomocí grafických metod exploratorní analýzy sledovat vliv transformace 

na rozložení transformovaných dat.  

 

> boxplot(tx, main="Krabicový graf", xlab="Thiomočovina", 

ylab="Retenční čas, min") 

> hist(tx, main="Histogram", xlab="Retenční čas, min", ylab="Četnost") 
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Jak krabicový graf, tak i histogram potvrzují „zrovnoměrnění“ transformovaných dat a eliminaci 

odlehlého bodu. Rozdělení nyní více odpovídá normálnímu rozdělení. 

 

> plot(density(tx), main="Graf hustoty", ylab="Hustota") 

 

Graf hustoty stále ukazuje bimodální rozdělení dat, i když díky transformaci došlo k posunu hlavního 

píku více ke středním hodnotám. 
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> qqnorm(tx, main="Kvantilový graf", xlab="Teoretický kvantil", 

ylab="Pozorovaný kvantil") 

> qqline(tx) 

 

I Q-Q graf vykazuje velmi mírné zlepšení rozložení dat, opět jsou nejvíce problematické velmi nízké 

a velmi vysoké hodnoty. 

 

Retransformace dat 

 

Existují dva způsoby zpětné retransforamce dat vedoucí k získání bodových odhadů: tzv. naivní 

retransformace využívající výpočet reciproké transformační funkce a (více přesný) výpočet bodových 

odhadů pomocí Taylorova rozvoje. 

 

Zpětná transformace v Box-Coxově transformaci pro  ≠ 0 lze vypočítat z následujícího vztahu, kde 

�̅� je aritmetický průměr transformovaných dat. Tyto odhady mohou být ale lehce vychýlené. 

�̅� = (1 + �̅�𝜆)
1
𝜆 

 

> rtx=(1+tx*lambda)^(1/lambda) #výpočet retransformovaných hodnot 

> summary(rtx)                  #základní vlastnosti retransformovaných dat 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  3.157   3.236   3.284   3.292   3.345   3.527  

 

> quantile(rtx)    #kvantilové rozdělení 

     0%     25%     50%     75%    100%  

3.15700 3.23600 3.28350 3.34525 3.52700  
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> sd(rtx)  #směrodatná odchylka průměru retransformovaných dat 

[1] 0.06871885 

> mad(rtx)  #směrodatná odchylka mediánu retransformovaných dat 

[1] 0.0793191 

 

> skewness(rtx) #šikmost 

[1] 0.3671801 

> kurtosis(rtx) #špičatost 

[1] 2.542063 

 

Jak hodnoty bodových odhadů (průměr a medián), tak i hodnoty rozptýlení těchto dat (směrodatná 

odchylka) potvrzují úspěšnou retransformaci dat. Na druhou stranu, pomocí „naivní“ matematické 

retransformace se opět dostáváme k popisu rozptýlení dat (šikmost, špičatost) odpovídajícímu víceméně 

původním datům.  

 

Lepším postupem zpětné transformace je využití Taylorova rozvoje pro odhad nových 

retransformovaných paramterů. Pro Box-Coxovu transformaci, kde  ≠ 0, bude xR jedním z kořenů 

kvadratické rovnice, pro které platí 

�̅�𝑅1,2 = ⌊0.5(1 + �̅�𝜆) ± 0.5√1 + 2𝜆(�̅� + 𝑠2(𝑦)) + 𝜆2(�̅�2 − 2𝑠2(𝑦))⌋

1
𝜆

 

 

Kde �̅� je aritmetický průměr transformovaných dat a s2(y) je jejich rozptyl. Odhadem 

retransformovaného průměru je pak ten kořen, který je blíže mediánu.  

 

Hodnoty kořenů kvadratické rovnice byly vypočteny pomocí vytvořené funkce s parametry lambda, 

median a stdev.  

> lambda #vyvolání hodnoty lambda z paměti (a kontrola, zda-li 

je uložená správná hodnota) 

[1] -7.178 

> median=0.1393 #uložení hodnoty transformovaného mediánu do paměti 

> stdev=sd(tx) #uložení hodnoty směrodatné odchylky průměru do paměti 

 

> xr1(lambda, median, stdev) 

[1] 3.608139 

> xr2(lambda, median, stdev) 

[1] 5.533686 

 

Z obou vypočtených kořenů je kořen xR1 = 3.608 bližší hodnotě mediánu a tedy odpovídá 

retransformovanému průměru. 
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Závěr 

Soubor jednorozměrných dat elučních časů thiomočoviny (n = 520) byl podroben exploratorní 

analýze dat. Vzhledem k tomu, že data vykazovala sešikmení k nižším hodnotám, byla aplikována 

transformace dat, která významně zlepšila rozdělení dat a přiblížila je normálnímu rozdělení. 

Z původních hodnot mediánu (3.284 min) a průměru (3.292 min) byl pomocí Taylorova rozvoje získán 

retransformovaný průměr 3.608 min, který bude pravděpodobně více odpovídat střední hodnotě souboru 

dat (vzhledem k sešikmení původního souboru dat).  
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Úloha 2. Statistická analýza malých výběrů dle Horna 

 

Detekce dopaminu na monolitické kapilární koloně s integrovaným elektrochemickým 

detektorem 

 

Pomocí kapilární kapalinové chromatografie na monolitické stacionární fázi s integrovanou 

elektrochemickou detekcí byla testována opakovatelnost dávkování dopaminu na monolitickou kolonu. 

Při konstantních podmínkách (průtok a složení mobilní fáze, dávkovaný objem, koncentrace 

thiomočoviny v dávkovaném vzorku) byl stanoven proud odezvy dopaminu. Použijte Hornův postup 

analýzy malých výběrů k určení střední hodnoty výběru. 

 

Tabulka 2. Proudová odezva dopaminu (nA) procházející mezi elektrodami elektrochemického 

detektoru integrovaného v kapilární koloně. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

I, nA 0.220 0.258 0.262 0.268 0.279 0.294 0.294 0.307 

 

Data byla nejprve seřazena do tzv. pořádkové statistiky podle jejich rostoucí velikosti (Tabulka 2). 

Poté byla vyčíslena tzv. hloubka pivotů, h, a určena podle toho, která z vypočtených hodnot 

je celočíselná.  

 

ℎ =
𝑖𝑛𝑡(

𝑛+1

2
)

2
=

𝑖𝑛𝑡(
8+1

2
)

2
=

4

2
= 2   ℎ =

𝑖𝑛𝑡(
𝑛+1

2
+1)

2
= 

𝑖𝑛𝑡(
8+1

2
+1)

2
=

5

2
= 2.5 

 

Hloubka pivotu byla tedy vypočtena jako h = 2. Dolní pivot je pak xD = x(h) = 0.258 jako druhý 

prvek pořádkové statistiky a horní pivot je xH = x(n+1-h) = x(8+1-2) = 0.294 (jako sedmý bod pořádkové 

statistiky). Odhadem parametru polohy je pivotová polosuma PL: 

 

𝑃𝐿 =
𝑥𝐷 + 𝑥𝐻

2
=
0.258 + 0.294

2
= 0.276 

 

a odhadem parametru rozptýlení je pivotové rozpětí, RL: 

 

𝑅𝐿 = 𝑥𝐻 − 𝑥𝐷 = 0.294 − 0.258 = 0.036 
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95% interval spolehlivosti střední hodnoty je pak určen podle vztahu  

 

PL - RL·tL,0.95(n)  ≤    ≥  PL + RL·tL,0.95(n) 

 

kde tL,0.95(n)  je tabelovaný kvantil náhodné veličiny (0.469) a interval spolehlivosti lze tedy vyjádřit  

 

0.259  ≤    ≥  0.293 

 

Závěr  

Pomocí Hornova postupu pro analýzu malých výběru (n = 8) jsme určili odhad střední hodnoty 

proudové odezvy dopaminu I = 0.276 nA s 95% intervalem spolehlivosti  

0.259  ≤    ≥  0.293. 
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Úloha 3. Statistické testování 

 

Pomocí statistického testování byly testovány tři laboratorní mikropipety s různým rozsahem 

dávkovaných objemů. První mikropipeta umožňovala pipetovat 100 – 1000 l, druhá 20 – 200 l a třetí 

5 – 50 l. Hlavním cílem bylo porovnat správnost pipetování jednotlivých pipet a určit, zda má rozsah 

pipety vliv na přesnost dávkování objemu.   

Pro tento účel jsme jednotlivými pipetami dávkovali vodu a vážili její skutečnou hmotnost. 

Porovnávali jsme dávkování (a) objemu 200 l na pipetách s maximálním objemem 200 a 1000 l 

(v dalším textu jsou tyto datové soubory značené jako m200 a v200) a (b) objemu 20 l na pipetách 

s maximálním objemem 50 a 200 l (v textu značeno jako m20 a v20).  

 

Tabulka 3. Hmotnost pipetované vody (g) při použití mikropipet s různým maximálním rozsahem 

pipetovaného objemu 

 m, g 

Pipetovaný rozsah, l 100 – 1000  20 – 200  20 – 200  5 – 50  

Datový soubor v200 m200 v20 m20 

1 0.1378 0.1945 0.0157 0.0195 

2 0.1397 0.1935 0.0160 0.0196 

3 0.1421 0.1913 0.0163 0.0196 

4 0.1412 0.1936 0.0160 0.0194 

5 0.1398 0.1955 0.0163 0.0190 

6 0.1374 0.1935 0.0153 0.0195 

7 0.1404 0.1935 0.0159 0.0196 

8 0.1415 0.1966 0.0159 0.0196 

9 0.1415 0.1954 0.0161 0.0192 

10 0.1435 0.1945 0.0159 0.0194 

 

Základní předpoklady 

 

> datatesty = read.csv("~/Galileo/EDA/Testy/datatesty.csv", 

header=TRUE, sep=";")   #načtení souboru dat  

>   View(datatesty) 

> v200=datatesty[,1]  #vytvoření a pojmenování jednotlivých  

> m200=datatesty[,2]   #vektorů s daty 

> v20=datatesty[,3]   #jednotlivé vektrody odpovídají datům 

> m20=datatesty[,4]   #v Tabulce 3 

 

 

> summary(datatesty) 

      V200             M200             V20               M20          

 Min.   :0.1374   Min.   :0.1913   Min.   :0.01530   Min.   :0.01900   

 1st Qu.:0.1397   1st Qu.:0.1935   1st Qu.:0.01590   1st Qu.:0.01940   
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 Median :0.1408   Median :0.1940   Median :0.01595   Median :0.01950   

 Mean   :0.1405   Mean   :0.1942   Mean   :0.01594   Mean   :0.01944   

 3rd Qu.:0.1415   3rd Qu.:0.1952   3rd Qu.:0.01607   3rd Qu.:0.01960   

 Max.   :0.1435   Max.   :0.1966   Max.   :0.01630   Max.   :0.01960   

 

 

Vzhledem k tomu, že hodnoty mediánu a aritmetického průměru jsou téměř shodné, je možné 

předpokládat, že všechna data vykazují normální rozdělení. Nicméně, i přesto jsme se v dalším kroku 

rozhodli provést charakteristiku rozdělení pomocí krabicového grafu a statistických testů normality 

(Shapirův test a test podle Jarque-Bera).   

 

 

> par(mfrow=c(1,4))  #rozdělení grafického zobrazení 

na jeden řádek a čtyři sloupce 

> boxplot(v200, xlab='v200') #krabicový graf pro data v200 

> boxplot(m200, xlab='m200') #krabicový graf pro data m200 

> boxplot(v20, xlab='v20')  #krabicový graf pro data v20 

> boxplot(m20, xlab='m20')  #krabicový graf pro data m20 
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Zatímco data získaná při pipetování většího objemu (200 l) vykazují téměř normální rozdělení 

(s velmi mírným sešikmení k vyšším (v200) a nižším (m200) hodnotám), při pipetování 20 l vykazují 

data v každém případě také jeden odlehlý bod a v případě použití pipety s rozsahem 5 – 50 l (m20) 

také velmi výrazné sešikmení k vyšším hodnotám. 

 

 

 

V případě použití testů normality jsme testovali hladinu významnosti p. V případě, že je hodnota 

hladiny významnosti vyšší než 0.05 (5 %) je hypotéza o normalitě přijata.  

  

> library(moments) 

> shapiro.test(v200) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  v200 

W = 0.9568, p-value = 0.7483 # p > 0.05, Normální rozdělení 

 

> shapiro.test(m200) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  m200 

W = 0.942, p-value = 0.575 # p > 0.05, Normální rozdělení 

 

> shapiro.test(v20) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  v20 

W = 0.9023, p-value = 0.2319 # p > 0.05, Normální rozdělení 

 

> shapiro.test(m20) 

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  m20 

W = 0.8108, p-value = 0.01958 # p < 0.05, Hypotéza normálního 

rozdělení zamítnuta 

 

> jarque.test(v200) 
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 Jarque-Bera Normality Test 

 

data:  v200 

JB = 0.341, p-value = 0.8432  # p > 0.05, Normální rozdělení 

alternative hypothesis: greater 

 

> jarque.test(m200) 

 

 Jarque-Bera Normality Test 

 

data:  m200 

JB = 0.1235, p-value = 0.9401 # p > 0.05, Normální rozdělení 

alternative hypothesis: greater 

 

> jarque.test(v20) 

 

 Jarque-Bera Normality Test 

 

data:  v20 

JB = 1.3004, p-value = 0.5219 # p > 0.05, Normální rozdělení 

alternative hypothesis: greater 

 

> jarque.test(m20) 

 

 Jarque-Bera Normality Test 

 

data:  m20 

JB = 2.3744, p-value = 0.3051 # p > 0.05, Normální rozdělení 

alternative hypothesis: greater 

 

Testy normality (Shapiro a Jarque-Bera test) poskytují velmi zajímavé výsledky. Téměř ve všech 

případech dochází k potvrzení hypotézy o normalitě (tedy p > 0.05), pouze v případě dat pro 20 l 

pipetovaných s pipetou s nejmenším rozsahem (m20) poskytuje Shapiro test negativní výsledek, zamítá 

hypotézu o normalitě a potvrzuje data získaná pomocí grafického znázornění krabicovým grafem.   

 

Tyto výsledky (opět) potvrzují, že není možné jen slepě porovnávat získané výsledky (jakýchkoli) 

statistických testů, ale je nutné se vždy na data podívat ze širší perspektivy a – kde to je jen trochu možné 

– použít i možnosti grafického testování.  
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Test správnosti 

 

Test správnosti mikropipet 

 

V dalším kroku jsme testovali správnost všech tří pipet (respektive čtyř získaných datových souborů), 

které jsme provedli pomocí dvou přístupů: (a) porovnáním vypočtené hladiny významnosti, p, 

s hodnotou 0.05 (při p < 0.05 je hypotéza o správnosti výsledku zamítnuta) a (b) porovnáním intervalu 

spolehlivosti (v případě, že testovaná hodnota neleží ve vypočteném intervalu spolehlivosti, nejedná se 

o správný výsledek). 

 

> t.test(v200, mu=0.200, alt="two.sided", conf=0.95) 

#v200 – testovaný vektor, mu=0.200 – testovaná hodnota, two.sided – 

oboustranné testování, conf – 95% konfidenční interval 

 

 One Sample t-test 

 

data:  v200 

t = -99.6628, df = 9, p-value = 5.23e-15 #p < 0.05, zamítnuto 

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0.2 

95 percent confidence interval: 

0.1391392 0.1418408 #interval spolehlivosti nezahrnuje 

testovanou hodnotu 

sample estimates: 

mean of x  

  0.14049 

 

 

> t.test(m200, mu=0.200, alt="two.sided", conf=0.95) 

#m200 – testovaný vektor, mu=0.200 – testovaná hodnota, two.sided – 

oboustranné testování, conf – 95% konfidenční interval 

 

 One Sample t-test 

 

data:  m200 

t = -12.5435, df = 9, p-value = 5.275e-07 #p < 0.05, zamítnuto 

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0.2 

95 percent confidence interval: 

0.1931422 0.1952378 #interval spolehlivosti nezahrnuje 

testovanou hodnotu 

sample estimates: 

mean of x  

  0.19419 
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> t.test(v20, mu=0.020, alt="two.sided", conf=0.95) 

#v20 – testovaný vektor, mu=0.020 – testovaná hodnota, two.sided – 

oboustranné testování, conf – 95% konfidenční interval 

 

 One Sample t-test 

 

data:  v20 

t = -44.0657, df = 9, p-value = 7.975e-12 #p < 0.05, zamítnuto 

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0.02 

95 percent confidence interval: 

0.01573158 0.01614842 #interval spolehlivosti nezahrnuje 

testovanou hodnotu 

sample estimates: 

mean of x  

  0.01594 

 

 

> t.test(m20, mu=0.020, alt="two.sided", conf=0.95) 

#m20 – testovaný vektor, mu=0.020 – testovaná hodnota, two.sided – 

oboustranné testování, conf – 95% konfidenční interval 

 

 One Sample t-test 

 

data:  m20 

t = -8.8056, df = 9, p-value = 1.02e-05 #p < 0.05, zamítnuto 

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0.02 

95 percent confidence interval: 

0.01929614 0.01958386 #interval spolehlivosti nezahrnuje 

testovanou hodnotu 

sample estimates: 

mean of x  

  0.01944 

 

Závěr 

Jak ukazují výsledky t-testu, ani v jednom případě nejsou výsledky pipetování správné. Zejména 

pipety s maximálním rozsahem 100 – 1000 l a 20 – 200 l poskytují významně nižší hodnoty, 

než očekávaných 200 l, respektive 20 l. Je tedy zřejmé, že čím nižší je požadovaný pipetovaný objem, 

tím důležitější je použít pipetu s nižší maximální hodnotou pipetovaného objemu. Nejblíže požadované 

hodnotě 20 l byla pipeta s rozsahem 5 – 50 l, v případě 200 l to byla pipeta s rozsahem 20 – 200 l. 

V budoucnu by bylo také velmi zajímavé zopakovat předložené testování a pokusit se odhalit zdroje 

vzniklých chyb. Vzhledem k tomu, že šlo o soustavné testování jedním člověkem v průběhu jednoho 

dne a velmi málo pravděpodobně by byly všechny mikropipety vadné, lze předpokládat, že tyto chyby 

jsou způsobeny špatným používáním mikropipet operátorem.  
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Test shodnosti 

 

Test shodnosti pipetování různých objemů mikropipetami 

 

Při testování shodnosti dvou výběrů se testuje hypotéza shodnosti jejich průměrů a zohledňuje se také 

rozptyl těchto dat. V případě různého rozptylu data se toto musí zohlednit při testování. Důležité 

informace o rozptylu data poskytují již krabicové grafy diskutované v předchozí podkapitole. Další 

možností je použít F test pro charakterizaci rozptylu. 

 

 

> var.test(v200, m200) #v základních podmínkách testuje tento test 

zda-li je poměr rozptylu roven jedné při 95% konfidenčním intervalu 

 

 F test to compare two variances 

 

data:  v200 and m200  #testované vektory dat 

F = 1.6619, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.461 

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1 

#poměr rozptylu není roven jedné 

95 percent confidence interval: 

 0.4127844 6.6906689 

sample estimates: 

ratio of variances  

          1.661868    #hodnota poměru rozptylů 

 

> var.test(v20, m20) 

 

 F test to compare two variances 

 

data:  v20 and m20   #testované vektory dat 

F = 2.0989, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.2846 

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1 

#poměr rozptylu není roven jedné  

95 percent confidence interval: 

 0.5213373 8.4501636 

sample estimates: 

ratio of variances  

          2.098901     #hodnota poměru rozptylů  
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Možností je také pouhé porovnání rozptylu dat pomocí funkce var: 

> var(v200)    #rozptyl dat v200 

[1] 3.565444e-06 

> var(m200)    #rozptyl dat m200 

[1] 2.145444e-06 

> var(v20)     #rozptyl dat v20 

[1] 8.488889e-08 

> var(m20)     #rozptyl dat m200 

[1] 4.044444e-08 

 

F-test i funkce var poskytují stejné výsledky – data neposkytují při pipetování 200 a 20 l konstantní 

rozptyly a je tedy nutné to zohlednit při porovnání shodnosti jejich výsledků. 

 

> t.test(v200, m200, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, 

paired=F) 

#v200, m200 – testovaná data, mu=0 – nulová hypotéza jejich nulového 

rozdílu, two.sided – oboustranné testování, conf – 95% konfidenční 

interval, var.eq=F - neshodné rozptyly, paired=F – nepárový test 

 

 Welch Two Sample t-test 

 

data:  v200 and m200 

t = -71.0595, df = 16.952, p-value < 2.2e-16 #p < 0.05, zamítnuto 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

#rozdíl mezi průměry není nula 

95 percent confidence interval: 

 -0.05529474 -0.05210526 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

  0.14049   0.19419 

 

 

> t.test(v20, m20, mu=0, alt="two.sided", conf=0.95, var.eq=F, 

paired=F) 

#v20, m20 – testovaná data, mu=0 – nulová hypotéza jejich nulového 

rozdílu, two.sided – oboustranné testování, conf – 95% konfidenční 

interval, var.eq=F - neshodné rozptyly, paired=F – nepárový test 

 

 Welch Two Sample t-test 

 

data:  v20 and m20 

t = -31.2633, df = 15.989, p-value = 9.112e-16  #p < 0.05, zamítnuto 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

#rozdíl mezi průměry není nula 

95 percent confidence interval: 
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 -0.003737341 -0.003262659 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

  0.01594   0.01944 

 

 

 

Závěr 

Pro testování shodnosti dat byly porovnány dva pipetované objemy – 200 a 20 l – pipetované vždy 

dvěma různými pipetami. 200 l bylo pipetováno pipetou s maximálním rozsahem 100 – 1000 l 

a srovnáno s mikropipetou s rozsahem 20 – 200 l. Naproti tomu 20 l bylo pipetováno jak pipetou 

s rozsahem 20 – 200 l, tak i pipetou s rozsahem 5 – 50 l. 

Ani v jednom případě neposkytují dvě srovnávané pipety stejný výsledek. V obou případech došlo 

k zamítnutí nulové hypotézy o shodnosti jejich průměrů. Na základě předchozího porovnání použitých 

mikropipet není tento výsledek až tak překvapivý. Ani jedna z pipet neposkytuje správné výsledky, 

jejich rozptyl je nekonstantní a bylo by tedy překvapivé, kdyby dvě pipety poskytly stejné výsledky.   

 

 

Párový test 

 

Úprava vzorků mléka a její vliv na koncentraci prvků 

 

Před vlastní prvkovou analýzou pomocí ICP-TOF-MS byly vzorky mléka upraveny dvěma různými 

metodami: (a) klasickou mikrovlnnou mineralizací a (b) novým způsobem používající precipitaci 

pomocí kyseliny šťavelové [L. Husáková et al., Talanta 106 (2013) 66 – 72.] (viz Tabulka 4). 

Porovnejte pomocí párového testu oba analyzované sety a rozhodněte, zda jsou koncentrační rozdíly 

získané pomocí těchto metod statisticky významné.  

 

Tabulka 4. Prvkové koncentrace (mg/l) v kravském mléku získané při použití různých metod úpravy 

vzorku: mikrovlnné mineralizace a precipitace pomocí kyseliny šťavelové. 

 

Prvek Li Be B V Cr Mn Ni Co Ga As Se Mo Sn Sb Cs Tl 

Mineralizace 3.5 0.42 122 8.3 44 14.2 22 3.6 3.2 15.6 35 35 0.7 0.19 2.5 0.14 

Precipitace 3.6 0.26 122 8.9 48 13.5 12 2.7 3.5 13.7 33 30 0.59 0.22 2.3 0.11 
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> mleko <- read.csv("~/Galileo/EDA/Testy/mleko.csv", header=FALSE, 

sep=";")    #načtení dat ze souboru mleko 

>   View(mleko) 

> mwd=mleko[,2]   #vytvoření vektoru s daty mineralizace 

> prcp=mleko[,3]   #vytvoření vektoru s daty precipitace 

 

 

> t.test(mwd,prcp, paired=TRUE) #Párový t-test  

 

 Paired t-test 

 

data:  mwd and prcp 

t = 1.3333, df = 15, p-value = 0.2023 #p > 0.05, přijato 

# t – testační statistika, df – počet stupňů volnosti, p-value – 

hladina významnosti 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -0.5975551  2.5938051 

sample estimates: 

mean of the differences  

               0.998125 

 

Vzhledem k tomu, že p > 0.05 lze přijmout nulovou hypotézu o rovnosti středních hodnot a tedy, 

že rozdíly jsou statisticky nevýznamné a obě metody poskytují stejné výsledky.  

 

> tcal=qt(0.95,15) #Výpočet testační statistiky s parametrem 

hodnoty konfidenčního intervalu (0.95) a počtu stupňů 

volnosti (15) 

> tcal 

[1] 1.75305 

> 

 

Další možností je porovnání testační statistiky t. Při 95% konfidenčním intervalu a daném počtu 

stupňů volnosti (15) je experimentální testační statistika t = 1.33, a protože je menší, než vypočtená 

testační statistika tcal = 1.75, lze přijmout nulovou hypotézu. 

 

Závěr 

Pomocí porovnání vypočtené hladiny významnosti a testační charakteristiky jsme dokázali, 

že hodnoty prvkových koncentracích ve vzorku mléka upraveného pomocí dvou rozdílných metod 

(mikrovlnná mineralizace a precipitace) se neliší a obě metody poskytují stejné výsledky.  
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1.4 ANOVA 

 

Úloha 1. Jednofaktorová ANOVA 

 

Vliv typu diety na celkový váhový úbytek 

 

Čtyři typy diet (A, B, C a D) byly porovnány z hlediska celkového váhového úbytku (kg). Pomocí 

jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVA) rozhodněte, zda působí všechny diety stejný váhový úbytek, 

či zda se jejich vliv liší. 

 

Tabulka 5. Typ diety (A, B, C, D) a jeho vliv na celkový váhový úbytek (kg). Data: Bernard Rosner, 

Fundamentals of Biostatistics textbook, Fifth Edition Hardcover, 1999. 

Váhový úbytek, 

kg 

Dieta 

 

Váhový úbytek, 

kg 

Dieta 

 

Váhový úbytek, 

kg 

Dieta 

 

Váhový úbytek, 

kg  

Dieta 

 

9.9 A 9.5 B 10.8 C 13.2 D 

9.6 A 3.8 B 10.2 C 9.5 D 

8.0 A 11.5 B 14.4 C 10.6 D 

4.9 A 9.2 B 8.7 C 9.9 D 

10.2 A 4.5 B 12.2 C 9.5 D 

9.0 A 8.9 B 12.9 C 10.5 D 

9.8 A 5.2 B 13.0 C 11.8 D 

10.8 A 8.2 B 15.1 C 5.8 D 

6.2 A 7.5 B 14.5 C 10 D 

8.3 A 12.7 B 13.0 C 11.6 D 

12.9 A 10.0 B 12.5 C 11.8 D 

11.8 A 10.0 B 10.8 C 7.1 D 

5.5 A 11.7 B 10.5 C 9.4 D 

9.3 A 8.2 B 12.2 C 13.7 D 

11.5 A 12.7 B 10.9 C 13.7 D 

 

Již pouhým porovnáním hodnot váhových úbytků lze zjistit, že dieta typu C poskytuje nejvyšší 

hodnoty váhových úbytků. Na druhou stranu se ale může jednat o nehomogenní data, proto jsme se 

rozhodli je vzájemně porovnat pomocí krabicového grafu. 

Srovnání pomocí krabicových grafů není vlastní test, ale slouží pouze k prvotnímu náhledu na data 

a jejich celkovému porovnání. Díky této charakteristice můžeme potvrdit, že dieta typu C poskytuje 

nejvyšší váhové úbytky, následovaná typem diety D (jejíž působení ale způsobuje jeden odlehlý bod). 

Krabicové grafy také ukazují, že diety A a B poskytují téměř shodné výsledky.  

V dalším kroku srovnáme tyto výsledky s vlastní jednofaktorovou analýzou rozptylu. 
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> dieta <- read.delim("~/Galileo/EDA/anova/dieta.txt") 

>   View(dieta)    #načtení dat  

> vaha=dieta[,1]    #vektor vaha s celkovými úbytky 

> typ=dieta[,2]    #vektor dieta s typem diety 

> boxplot(vaha~typ, las=1) #vytvoření srovnávacích krabicových 

grafů (parametr las=1 otáčí popisky 

osy y do vodorovné polohy) 

 

 

 

Při jednofaktorové analýze rozptylu testujeme nulovou hypotézu o shodnosti průměrů jednotlivých 

faktorů. Tedy, že průměrný váhový úbytek je stejný pro všechny typy diet. 

Důležitou charakteristikou je homoskedasticita, tedy konstatní rozptyl dat. Pomocí Bartlettova testu 

jsme zjistili, že používaná data vykazují konstantní rozptyl (p > 0.05, nulová hypotéza je přijata). 

 

> bartlett.test(vaha~typ)  

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  vaha by typ 

Bartlett's K-squared = 2.5792, df = 3, p-value = 0.4611 #p > 0.05 
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> anova1=aov(vaha ~ typ)  #funkce aov pro provedení 

jednofaktorové ANOVY, vytvoření 

proměnné anova1 

 

> summary(anova1)   #ANOVA tabulka proměnné anova1 

            Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)    

typ          3  97.33   32.44   6.118 0.00113 ** 

Residuals   56 296.99    5.30                    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Vzhledem k tomu, že hodnota p < 0.05, můžeme nulovou hypotézu zamítnout, s tím, že ne všechny 

typy diet umožňují stejný váhový účinek.  

 

Pokud bychom chtěli porovnat vzájemný vliv jednotlivých typů diet na celkový váhový úbytek, 

můžeme mezi sebou vzájemně porovnat průměry jednotlivých váhových úbytků, z čehož je vidět, 

že typy diet A a B poskytují stejné výsledky a dieta typu C poskytuje nejvyšší váhové úbytky. 

 

> TukeyHSD(anova1) 

  Tukey multiple comparisons of means 

    95% family-wise confidence level 

 

Fit: aov(formula = vaha ~ typ) 

 

$typ 

          diff        lwr       upr     p adj 

B-A -0.2733333 -2.4999391 1.9532725 0.9880087 

C-A  2.9333333  0.7067275 5.1599391 0.0051336 

D-A  1.3600000 -0.8666058 3.5866058 0.3773706 

C-B  3.2066667  0.9800609 5.4332725 0.0019015 

D-B  1.6333333 -0.5932725 3.8599391 0.2224287 

D-C -1.5733333 -3.7999391 0.6532725 0.2521236 
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> plot(TukeyHSD(anova1), las=1) 

 

 

 

Závěr 

Pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu jsme porovnali vliv čtyř typů diet na celkový váhový 

úbytek. Analýza rozptylu odhalila, že ne všechny typy diet poskytují stejný váhový úbytek. Nejlépe 

(z hlediska nejvyššího váhového úbytku) působí dieta C. Na druhou stranu, diety typu A a B poskytují 

srovnatelné výsledky. 
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Úloha 2. Dvoufaktorová ANOVA bez opakování 

 

Stanovení Co3O4 v identifikačních tělíscích výbušin 

 

Metodou atomové absorpční spektrometrie s atomizací v plameni byl stanoven obsah Co3O4 

ve vzorcích identifikačních tělísek výbušin. Byl sledován vliv úpravy vzorku na koncentraci oxidu. 

Studovanými faktory byla doba mletí vzorku a velikost navážky (Tabulka 6). Pomocí dvoufaktorové 

analýzy rozptylu stanovte vliv jednotlivých faktorů na výslednou koncentraci oxidu. 

 

Tabulka 6. Vliv doby mletí a navážky vzorku na koncentraci Co3O4 v magnetickém tělísku výšin 

Doba mletí, min Navážka vzorku, mg Co3O4, % 

3 2 15.1 

3 5 11.2 

3 10 12.3 

3 25 11.6 

5 2 18.9 

5 5 16.1 

5 10 16.8 

5 25 15.5 

7 2 23.1 

7 5 24.6 

7 10 24.2 

7 25 23.9 

10 2 34.3 

10 5 30.6 

10 10 31.1 

10 25 32.8 

 

> teliska <- read.csv("~/Galileo/EDA/anova/teliska.csv", header=TRUE, 

sep=";") 

>   View(teliska)  #načtení dat a jejich uložení do vektorů 

(mletí, navážka, koncentrace oxidu) 

> mleti=teliska[,1] 

> navazka=teliska[,2] 

> oxid=teliska[,3] 

 

> tapply(oxid,mleti, mean)  #průměrné hodnoty koncentrace Co3O4  

     3      5      7     10  v závislosti na době mletí vzorku 

12.550 16.825 23.950 32.200  

 

> tapply(oxid,navazka, mean) #průměrné hodnoty koncentrace Co3O4  

     2      5     10     25  v závislosti na navážce vzorku 

22.850 20.625 21.100 20.950  
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Již pouhým porovnáním průměrů získaných pro jednotlivé doby mletí a navážky vzorků (funkce 

tapply) je zřejmé, že doba mletí vzorku má na výslednou koncentraci Co3O4 větší vliv, než je tomu 

v případě navážky vzorku.  

 

> anova2=aov(oxid~mleti*navazka) 

> summary(anova2) 

              Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

mleti          1  884.1   884.1 404.287 1.31e-10 ***  

#p < 0.05, H0 zamítnuta, koncentrace je závislá na typu přípravy  

navazka        1    2.7     2.7   1.218    0.291  

#p > 0.05, H0 přijata, koncentrace je nezávislá na typu přípravy    

mleti:navazka  1    2.2     2.2   0.989    0.340    

#p > 0.05, H0 přijata, není zde kombinovaný efekt obou faktorů   

  

Residuals     12   26.2     2.2                      

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

> anova2b=aov(oxid ~mleti + navazka) #jednoduchý aditivní model 

> summary(anova2b) 

            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

mleti        1  884.1   884.1 404.621 3.53e-11 *** 

#p < 0.05, H0 zamítnuta, koncentrace je závislá na typu přípravy  

navazka      1    2.7     2.7   1.219     0.29   

#p > 0.05, H0 přijata, není zde kombinovaný efekt obou faktorů   

Residuals   13   28.4     2.2                      

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Stejný závěr poskytuje i vlastní analýza pomocí dvoufaktorové ANOVY. V případě vlivu doby mletí 

na koncentraci Co3O4 je hladina významnosti nižší než 0.05 a výsledná koncentrace je tedy ovlivněna 

tímto procesem přípravy vzorku. To neplatí pro vliv navážky, jejíž velikost neovlivňuje výslednou 

koncentraci oxidu.  

 

Závěr 

Pomocí dvoufaktorové analýzy rozptylu jsme charakterizovali vliv doby mletí a navážky vzorku 

na koncentraci Co3O4 v identifikačních tělíscích výbušin. Tento postup odhalil, že zatímco množství 

naváženého vzorku nemá vliv na výslednou koncentraci oxidu, v případě mletí dochází se vzrůstající 

dobou mletí vzorku ke stanovení vyššího obsahu Co3O4, což je pravděpodobně způsobeno vyšší 

citlivostí atomové absorpční spektrometrie pro jemněji namleté vzorky. 
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Úloha 3. Dvoufaktorová ANOVA s opakováním (vyvážená či nevyvážená) 

 

Vliv doby a teploty extrakce při stanovení SiO2 ve vzorcích hnojiva 

 

Metodou atomové absorpční spektrometrie s ionizací v plameni byl stanoven obsah Si ve vzorcích 

hnojiva po mikrovlnné extrakci s využitím fluoridu amonného jako extrakčního činidla. Studovanými 

faktory na výtěžnost extrakce byla teplota mikrovlnné extrakce a doba, po jakou byla tato teplota držena. 

Pomocí dvoufaktové analýzy rozptylu s opakováním rozhodněte, zda je koncentrace stanoveného SiO2 

ovlivněna extrakční teplotou či dobou. 

 

Tabulka 7. Vliv doby a teploty extrakce na koncentraci SiO2. Uspořádání pro vliv opakování teploty 

extrakce.  

Doba extrakce, min Teplota extrakce, °C SiO2, mg/g 

5 140 8.40 

5 140 8.97 

5 140 9.36 

5 160 11.71 

5 160 9.38 

5 160 9.45 

5 180 10.86 

5 180 11.57 

5 180 9.67 

5 200 11.25 

5 200 11.15 

5 200 11.93 

10 140 10.09 

10 140 9.61 

10 140 9.20 

10 160 10.63 

10 160 11.86 

10 160 10.78 

10 180 10.95 

10 180 9.88 

10 180 11.24 

10 200 10.38 

10 200 11.73 

10 200 11.59 

15 140 11.50 

15 140 9.10 

15 140 8.58 

15 160 11.23 

15 160 11.48 

15 160 10.32 
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15 180 11.58 

15 180 10.01 

15 180 10.87 

15 200 10.52 

15 200 10.39 

15 200 11.40 

20 140 11.49 

20 140 8.78 

20 140 8.94 

20 160 11.47 

20 160 9.62 

20 160 11.22 

20 180 12.70 

20 180 11.42 

20 180 10.86 

20 200 11.61 

20 200 10.44 

20 200 11.36 

 

 

> dto <- read.csv("~/Galileo/EDA/anova/dto.csv", sep=";") 

>   View(dto) 

> doba=dto[,1] 

> teplota=dto[,2] 

> oxid=dto[,3]   #načtení dat a jejich uložení do vektorů 

> anvdto=aov(oxid~(teplota)+Error(doba/teplota))  

#analýza koncentrace SiO2 s vlivem rozptylu teploty uvnitř opakování 

(tj. chybová část = vliv teploty extrakce uvnitř doby extrakce)    

> summary(anvdto) 

 

Error: doba 

          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Residuals  1  1.301   1.301                

 

Error: doba:teplota 

        Df Sum Sq Mean Sq 

teplota  1  10.63   10.63 

 

Error: Within 

          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)    

teplota    1   6.05   6.045   7.859 0.0075 **  

#p<0.05, statisticky významný vliv teploty extrakce 

Residuals 44  33.85   0.769                   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Vzhledem k tomu, že v případě dvoufaktorové analýzy rozptylu s opakováním záleží na vlastním 

postavení modelu, rozhodli jsme se otestovat ještě druhou variantu, kde by místo vlivu (opakování) 

teploty uvnitř doby extrakce byl charakterizován vliv (opakování) doby extrakce při konstantní teplotě 

extrakce. 

 

Tabulka 8. Vliv doby a teploty extrakce na koncentraci SiO2. Uspořádání pro vliv opakování doby 

extrakce.  

Teplota extrakce, °C Doba extrakce, min SiO2, mg/g 

140 5 8.40 

140 5 8.97 

140 5 9.36 

140 10 10.09 

140 10 9.61 

140 10 9.20 

140 15 11.50 

140 15 9.10 

140 15 8.58 

140 20 11.49 

140 20 8.78 

140 20 8.94 

160 5 11.71 

160 5 9.38 

160 5 9.45 

160 10 10.63 

160 10 11.86 

160 10 10.78 

160 15 11.23 

160 15 11.48 

160 15 10.32 

160 20 11.47 

160 20 9.62 

160 20 11.22 

180 5 10.86 

180 5 11.57 

180 5 9.67 

180 10 10.95 

180 10 9.88 

180 10 11.24 

180 15 11.58 

180 15 10.01 

180 15 10.87 

180 20 12.70 

180 20 11.42 

180 20 10.86 

200 5 11.25 
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200 5 11.15 

200 5 11.93 

200 10 10.38 

200 10 11.73 

200 10 11.59 

200 15 10.52 

200 15 10.39 

200 15 11.40 

200 20 11.61 

200 20 10.44 

200 20 11.36 

 

> 

> tdo <- read.csv("~/Galileo/EDA/anova/tdo.csv", sep=";") 

>   View(tdo) 

> teplota2=tdo[,1] 

> doba2=tdo[,2] 

> oxid2=tdo[,3]   #načtení dat a jejich uložení do vektorů 

> anvtdo=aov(oxid2~(doba2)+Error(teplota2/doba2)) 

#analýza koncentrace SiO2 s vlivem rozptylu doby extrakce uvnitř 

opakování (tj. chybová část = vliv doby extrakce uvnitř teploty 

extrakce)    

 

> summary(anvtdo) 

 

Error: teplota2 

          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Residuals  1  15.84   15.84                

 

Error: teplota2:doba2 

      Df Sum Sq Mean Sq 

doba2  1  1.024   1.024 

 

Error: Within 

          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

doba2      1   1.11  1.1122   1.446  0.236 

#p>0.05, statisticky nevýznamný vliv doby extrakce 

Residuals 44  33.85  0.7692                

 

Závěr 

Pomocí dvoufaktoré analýzy rozptylu jsme zjistili, že při stanovení SiO2 ve hnojivech pomocí 

atomové absorpční spektrometrie s ionizací v plameni hraje významnou roli teplota extrakce, zatímco 

doba extrakce nemá na koncentraci SiO2 vliv.  
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