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1. POROVNÁNÍ DVOU REGRESNÍCH PŘÍMEK 
 
1.1 Zadání 
 
 Hustota suspenze TiO2 závisí na obsahu tuhé fáze v ní. V rámci laboratorního 
výzkumu byla dvěma metodami stanovována hustota supenzí TiO2 při proměnné sušině. 
Posuďte, zda se závislost hustoty na sušině pro obě stanovení shoduje. 
 
1.2 Data 
 
Sušina [%] 5 10 15 20 25 30 35 40 
ρ1 [kg.m3] 1037,5 1080,1 1126,3 1191,7 1251,7 1292,2 1358,9 1432,9 
ρ2 [kg.m3] 1037,1 1079,5 1125,6 1183,8 1253,6 1290,9 1357,3 1430,9 

 
Soubor s daty:  Porovnani_2_regresnich_primek.xls 
Použitý software: ADSTAT v1.25 
 
1.3 Model 1, předběžná analýza dat 
 
1.3.1 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

   
 
Obr. 1 Pregibonův graf, model 1   Obr. 2 Williamsův graf, model 1 
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Obr. 3 McCulloh – Meeterův graf, model 1  Obr. 4 LR graf, model 1 
 

  
 
 Obr. 5 Regresní přímka pro model 1 
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1.3.2 Komentář k vybraným grafům grafického výstupu programu ADSTAT 
 
• Pregibonův graf (obr. 1) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . Body, které se nachází mezi přímkami danými rovnicemi n/)1m(2xy ++−= a 

n/)1m(3xy ++−=  jsou vlivné, může jít o vybočující bod i o extrém. Body ležící 
nad „horní“ přímkou jsou silně vlivné. 
Tímto grafem nejsou indikovány vlivné body. 

 
• Williamsův graf (obr. 2) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y jackknife rezidua êJi. Do 
tohoto grafu se zakresluje mezní linie pro vybočující body )1mn(t 1 −−α−  a také linie 
pro extrémy n/m2x = . 
Tímto grafem nejsou indikovány vlivné body. 

 
• McCulloh-Meeterův graf (obr. 3) 

Na osu x se vynáší výraz [ ]))H1(m/(Hln iiii −  a na osu y potom výraz 2
Siêln . 

Omezující čára pro extrémy je 
m2n

2lnx
−

=  a omezující čára pro odlehlé body je 

[ ]mnt(t)mn(lny 2
1

2
1 −+−= α−α− . 

Bod č. 8 je tímto grafem indikován jako odlehlý, body 1, 3 a 6 mohou být vlivné 
(odléhlé, či extrémy). 

 
• LR graf (obr. 4) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . 

Jako vlivné jsou tímto grafem indikovány body č. 1 a 8. 
 
1.3.3 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n              8 
Počet parametrů; m             2 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,447 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)            5,991 

 
• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 968,580 8,409 115,180 Zamítnuta 0,000 
b1 11,237 0,333 33,740 Zamítnuta 0,000 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,997 
Koeficient determinace; R2            0,995 
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Predikovaný koeficient determinace; RP
2          0,994 

Střední kvadratická chyba predikce; MEP      199,440 
Akaikeho informační kriterium; AIC         39,759 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F         1138,400 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           5,987 
Závěr       model je významný 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF             11,889 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují heteroskedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               0,415 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,016 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT              -0,206 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 

 
1.3.4 Závěr předběžné analýzy dat 
 
 Grafickými diagnostikami nebyly v daném souboru dat indikovány odlehlé body. 
Regresní přímka pro daný model je na obr. 5 a má tvar 

x)333,0(237,11)409,8(580,968y ±+±= . 
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1.4 Model 2, předběžná analýza dat 
 
1.4.1 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

   
 
Obr. 6 Pregibonův graf, model 2   Obr. 7 Williamsův graf, model 2 
 

   
 
Obr. 8 McCulloh-Meeterův graf, model 2  Obr. 9 LR graf, model 2 
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 Obr. 10 Regresní přímka pro model 2 
 
1.4.2 Komentář k vybraným grafům grafického výstupu programu ADSTAT 
 
• Pregibonův graf (obr. 6) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . Body, které se nachází mezi přímkami danými rovnicemi n/)1m(2xy ++−= a 

n/)1m(3xy ++−=  jsou vlivné, může jít o vybočující bod i o extrém. Body ležící 
nad „horní“ přímkou jsou silně vlivné. 
Tímto grafem nejsou indikovány vlivné body. 

 
• Williamsův graf (obr. 7) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y jackknife rezidua êJi. Do 
tohoto grafu se zakresluje mezní linie pro vybočující body )1mn(t 1 −−α−  a také linie 
pro extrémy n/m2x = . 
Tímto grafem nejsou indikovány vlivné body. 
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• McCulloh-Meeterův graf (obr. 8) 
Na osu x se vynáší výraz [ ]))H1(m/(Hln iiii −  a na osu y potom výraz 2

Siêln . 

Omezující čára pro extrémy je 
m2n

2lnx
−

=  a omezující čára pro odlehlé body je 

[ ]mnt(t)mn(lny 2
1

2
1 −+−= α−α− . 

Body 1, 3, 6 a 8 mohou být vlivné (odlehlé nebo extrémy). 
 
• LR graf (obr. 9) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . 

Jako vlivné jsou tímto grafem indikovány body č. 1 a 8. 
 
1.4.3 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n              8 
Počet parametrů; m             2 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,447 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)            5,991 

 
• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 967,450 8,879 108,970 Zamítnuta 0,000 
b1 11,217 0,352 31,900 Zamítnuta 0,000 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,997 
Koeficient determinace; R2            0,994 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,993 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP      215,980 
Akaikeho informační kriterium; AIC         40,629 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F         1017,600 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           5,987 
Závěr       model je významný 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF             11,918 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují heteroskedasticitu 
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Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               0,696 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,051 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT              -0,206 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 

 
1.4.4 Závěr předběžné analýzy dat 
 
 Grafickými diagnostikami nebyly v daném souboru dat indikovány odlehlé body. 
Regresní přímka pro daný model je na obr. 10 a má tvar 

x)352,0(217,11)879,8(450,967y ±+±= . 
 
1.5 Porovnání modelů 
 
1.5.1 Chowův test 
 
 Testuje se hypotéza BAABA0 :H.vs:H β≠ββ=β  
 
• Model 1: b1,1 = 11,237 (±0,333); b0,1 = 968,580 (±8,409); RSC1 = 698,800; s1 = 

10,792 
• Model 2: b1,2 = 11,217 (±0,352); b0,2 = 967,450 (±8,879); RSC2 = 779,000; s2 = 

11,394 
• Model 1+2: b1,1+2 = 11,227 (±0,225); b0,1+2 = 968,010 (±5,680); RSC1+2 = 1487,900; 

s1+2 = 10,309 
 
 Testační kriterium má tvar: 

     
m)RSCRSC(

)m2n)(RSCRSCRSC(
F

21

2121
C +

−−−
= +  

     
2)000,779800,698(

)416)(000,779800,698900,1487(FC +
−−−

=  

     041,0FC =  
 
 Kritická hodnota pro shodné rozptyly: 
     )12;2(F)m2n;m(F 95,095,0 =−  
     885,3)12;2(F 95,0 =  
     095,0C H)12;2(FF ⇒<  je přijata 
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1.5.2 Závěr porovnání modelů 
 
 Vzhledem k tomu, že hodnota testačního kriteria FC je nižší než kritická hodnota F0,95 
(m; n-2m), je hypotéza H0 o shodnosti obou modelů přijata. 
 
1.6 Závěr 
 
 Na základě hodnot střední kvadratické chyby predikce a Akaikeho informačního 
kriteria lze konstatovat, že model 1 poskytuje lepší proložení. 
 Z výsledků Chowova testu plyne, že obě závisloti je možno považovat za shodné. 
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2. URČENÍ STUPNĚ POLYNOMU 
 
2.1 Zadání 
 
 Nalezněte polynomický model pro popis závislosti měrné vodivosti 95,5% H2SO4 na 
teplotě. Testujte významnost jednotlivých parametrů získaných jak metodou nejmenších 
čtverců, tak i metodou racionálních hodností. 
 
2.2 Data 
 

t [°C] 10 20 25 30 40 
C [mS.cm-1] 76,8 108,6 123,0 137,5 173,9 
t [°C] 50 60 70 80 90 
C [mS.cm-1] 212,4 253,0 297,0 345,0 392,3 

 
Soubor s daty:  Urceni_stupne_polynomu.xls 
Použitý software: ADSTAT v1.25 
 
2.3 Polynom 2. stupně s absolutním členem, MNČ 
 
2.3.1 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Strategie 

Omezení; P                         1.10-34 
Transformace     Polynom 
Stupeň polynomu                        2 
Absolutní člen zahrnut   Ano 

 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n            10 
Počet parametrů; m             3 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,365 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)            7,815 

 
• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 51,188 1,309 39,092 Zamítnuta 0,000 
b1 2,488 0,061 40,502 Zamítnuta 0,000 
b2 0,015 0,001 24,427 Zamítnuta 0,000 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,999 
Koeficient determinace; R2            0,999 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,999 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP          1,751 
Akaikeho informační kriterium; AIC           3,458 
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• Testování regresního tripletu 
Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F       46627,000 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           4,737 
Závěr       model je významný 

 
Scottovo kriterium multikolinearity; M           0,953 
Závěr       model není korektní 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF               7,749 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují heteroskedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               0,278 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,473 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT                0,492 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 
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2.3.2 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

  
 
 Obr. 11 Regresní křivka, polynom 2. stupně s absolutním členem, MNČ 
 
2.4 Polynom 3. stupně s absolutním členem, MNČ 
 
2.4.1 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Strategie 

Omezení; P                         1.10-34 
Transformace     Polynom 
Stupeň polynomu                        3 
Absolutní člen zahrnut   Ano 

 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n            10 
Počet parametrů; m             4 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,447 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)            9,488 
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• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 51,471 2,430 21,179 Zamítnuta 0,000 
b1 2,462 0,193 12,766 Zamítnuta 0,000 
b2 0,015 0,004 3,531 Zamítnuta 0,000 
b3 -0,000 0,000 -0,143 Akceptována 0,891 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,999 
Koeficient determinace; R2            0,999 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,999 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP          5,433 
Akaikeho informační kriterium; AIC           5,424 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F       26735,000 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           4,757 
Závěr       model je významný 

 
Scottovo kriterium multikolinearity; M           0,996 
Závěr       model není korektní 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF               3,970 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují heteroskedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               0,374 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,548 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT                0,492 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 
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2.4.2 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

  
 
 Obr. 12 Regresní křivka, polynom 3. stupně s absolutním členem, MNČ 
 
2.5 Polynom 4. stupně s absolutním členem, MNČ 
 
2.5.1 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Strategie 

Omezení; P                         1.10-34 
Transformace     Polynom 
Stupeň polynomu                        4 
Absolutní člen zahrnut   Ano 

 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n            10 
Počet parametrů; m             5 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,571 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)          11,070 
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• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 47,259 3,817 13,380 Zamítnuta 0,000 
b1 3,034 0,454 6,682 Zamítnuta 0,001 
b2 -0,008 0,017 -0,454 Akceptována 0,669 
b3 0,001 0,001 1,349 Akceptována 0,235 
b4 -0,000 0,000 -1,372 Akceptována 0,228 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,999 
Koeficient determinace; R2            0,999 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,999 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP          7,483 
Akaikeho informační kriterium; AIC           4,229 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F       23000,000 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           5,192 
Závěr       model je významný 

 
Scottovo kriterium multikolinearity; M           0,999 
Závěr       model není korektní 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF               2,115 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují homoskedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               0,452 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,210 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT                0,492 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 
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2.5.2 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

  
 
 Obr. 13 Regresní křivka, polynom 4. stupně s absolutním členem, MNČ 
 
2.6 Polynom 2. stupně s absolutním členem, RH 
 
2.6.1 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Strategie 

Omezení; P                         0,967 
Transformace     Polynom 
Stupeň polynomu                        2 
Absolutní člen zahrnut   Ano 

 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n            10 
Počet parametrů; m             3 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,365 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)            7,815 
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• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 60,292 1,997 30,491 Zamítnuta 0,000 
b1 2,011 0,040 49,871 Zamítnuta 0,000 
b2 0,019 0,000 49,054 Zamítnuta 0,000 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,999 
Koeficient determinace; R2            0,999 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,999 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP        15,376 
Akaikeho informační kriterium; AIC         26,202 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F       47929,000 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           4,737 
Závěr       model je významný 

 
Scottovo kriterium multikolinearity; M           0,324 
Závěr       model je korektní 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF             11,529 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují heteroskedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               1,461 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,818 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT                0,246 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 
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2.6.2 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

  
 
 Obr. 14 Regresní křivka, polynom 2. stupně s absolutním členem, RH 
 
2.7 Závěr 
 
 Jako optimální byl metodou nejmenších čtverců určen polynom 2. stupně s absolutním 
členem. Toto proložení vykazuje nejnižší hodnoty střední kvadratické chyby predikce i 
Akaikeho informačního kriteria. 
 Všechny parametry vybraného modelu jsou při použití MNČ významné, aplikace 
metody racionálních hodností nemá pro daná data přínos, což bylo prakticky ověřeno. 
Výjimkou je pouze detekce multikolinearity, která však pro polynomy představuje běžný jev. 
 Závislost vodivosti 95,5% H2SO4 na teplotě lze pro daný teplotní interval vyjádřit 
vztahem 2t)001,0(015,0t)061,0(488,2)309,1(188,51y ±+±+±=  
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3. VALIDIZACE NOVÉ ANALYTICKÉ METODY 
 
3.1 Zadání 
 
 Hustota povrchově upravené suspenze TiO2 byla stanovována pyknometricky 
(hodnoty ρ1) a pomocí přístroje DMA 38 (hodnoty ρ2). Na hladině významnosti α = 0,05 
ověřte, zda obě metody poskytují stejné výsledky. 
 
3.2 Data 
 
ρ1 [kg.m3] 1037,5 1080,1 1126,3 1191,7 1251,7 1292,2 1358,9 1432,9 
ρ2 [kg.m3] 1037,1 1079,5 1125,6 1183,8 1253,6 1290,9 1357,3 1430,9 

 
Soubor s daty:  Validizace.xls 
Použitý software: ADSTAT v1.25 
 
3.3 Návrh modelu, předběžná analýza dat 
 
3.3.1 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

   
 
Obr. 15 Pregibonův graf    Obr. 16 Williamsův graf 
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Obr. 17 McCulloh-Meeterův graf   Obr. 18 LR graf 
 

  
 
 Obr. 19 Regresní přímka validizace bez odstraněných vlivných bodů 
 



 
 

 
 

21 

3.3.2 Komentář k vybraným grafům grafického výstupu programu ADSTAT 
 
• Pregibonův graf (obr. 15) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . Body, které se nachází mezi přímkami danými rovnicemi n/)1m(2xy ++−= a 

n/)1m(3xy ++−=  jsou vlivné, může jít o vybočující bod i o extrém. Body ležící 
nad „horní“ přímkou jsou silně vlivné. 
Bod č. 4 je vlivný, může se jednat o bod odlehlý nebo o extrém. 

 
• Williamsův graf (obr. 16) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y jackknife rezidua êJi. Do 
tohoto grafu se zakresluje mezní linie pro vybočující body )1mn(t 1 −−α−  a také linie 
pro extrémy n/m2x = . 
Bod č. 4 je tímto grafem indikován jako odlehlý. 

 
• McCulloh-Meeterův graf (obr. 17) 

Na osu x se vynáší výraz [ ]))H1(m/(Hln iiii −  a na osu y potom výraz 2
Siêln . 

Omezující čára pro extrémy je 
m2n

2lnx
−

=  a omezující čára pro odlehlé body je 

[ ]mnt(t)mn(lny 2
1

2
1 −+−= α−α− . 

Bod č. 4 je tímto grafem indikován jako odlehlý, bod 5 může být vlivný (odlehlý, či 
extrém). 

 
• LR graf (obr. 18) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . 

Jako vlivný je tímto grafem indikován bod č. 4. 
 
3.3.3 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n              8 
Počet parametrů; m             2 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,447 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)            5,991 

 
• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 0,421 10,193 0,041 Akceptována 0,968 
b1 0,998 0,008 120,300 Zamítnuta 0,000 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,999 
Koeficient determinace; R2            0,999 
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Predikovaný koeficient determinace; RP
2          0,999 

Střední kvadratická chyba predikce; MEP          9,312 
Akaikeho informační kriterium; AIC         19,434 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F         14472,000 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           5,987 
Závěr       model je významný 

 
Scottovo kriterium multikolinearity; M         -0,000 
Závěr       model je korektní 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF               9,223 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují heteroskedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               3,947 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               1,959 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT                0,540 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 

 
3.3.4 Závěr předběžné analýzy dat 
 
 Grafickými diagnostikami byl bod č. 4 indikován jako odlehlý a bude odstraněn. 
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3.4 Zpřesněný model (po odstranění bodu č. 4) 
 
3.4.1 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

  
 
 Obr. 20 Regresní přímka validizace po odstranění vlivného bodu č. 4 
 
3.4.2 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n              7 
Počet parametrů; m             2 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,571 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)            5,991 
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• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 3,337 4,369 0,764 Akceptována 0,480 
b1 0,997 0,004 281,360 Zamítnuta 0,000 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,999 
Koeficient determinace; R2            0,999 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,999 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP          1,830 
Akaikeho informační kriterium; AIC           5,192 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F       79163,000 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           6,608 
Závěr       model je významný 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF               5,900 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují heteroskedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               5,976 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               1,737 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT              -0,474 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 

 
3.4.3 Zhodnocení kvality zpřesněného modelu 
 
 Nalezený model má tvar x)004,0(997,0y ±= . 
 Intervalový odhad směrnice se spočte z výrazu: 
 

11 b2/111b2/11 D)n(tbbD)n(tb α−α− +≤≤−  

004,0.571,2997,0b004,0.571,2997,0 1 +≤≤−  
007,1b987,0 1 ≤≤  
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3.5 Závěr 
 
 Zpřesněný model vykazuje nižší hodnoty střední kvadratické chyby predikce i 
Akaikeho informačního kriteria, představuje tedy lepší proložení než model původní. 
 Po odstranění vlivného bodu byl u zpřesněné přímkové závislosti vyhodnocen 
absolutní člen jako statisticky nevýznamný a je možno jej považovat za nulový. 95% interval 
spolehlivosti směrnice 〈0,987; 1,007〉 obsahuje číslo 1, směrnici je možno považovat za 
jednotkovou. 
 Pyknometrické stanovení hustoty suspenze TiO2 poskytuje tedy stejné výsledky jako 
stanovení prováděné na přístroji DMA 38. 
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4. VÍCEROZMĚRNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL 
 
4.1 Zadání 
 
 Při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem je jednou ze stěžejních operací 
rozklad ilmenitu koncentrovanou kyselinou sírovou. Na předložených datech ověřte, zda má 
koncentrace vybraných prvků v ilmenitu vliv na výši výtěžku rozkladné reakce. 
 
4.2 Data 
 

SiO2 MgO TiO2 Fe Výtěžek 
[%] [%] [%] [%] [%] 

1,492 0,472 55,979 29,930 96,40 
1,529 0,489 55,879 30,305 96,30 
1,588 0,539 56,095 30,285 96,48 
2,162 0,590 56,200 30,423 96,62 
2,329 0,611 56,118 30,385 96,65 
2,366 0,647 55,919 30,354 96,74 
2,538 0,627 56,326 30,317 96,92 
2,345 0,650 56,297 30,675 96,78 
2,195 0,744 56,436 30,765 97,00 
2,164 0,731 56,450 30,138 97,00 
2,111 0,609 56,291 29,849 96,82 
1,987 0,459 55,734 29,598 96,87 

 
Soubor s daty:  Vicerozmerna_LR.xls 
Použitý software: ADSTAT v1.25 
 
4.3 Návrh modelu, předběžná analýza dat 
 
 Pro daná data je navržen model 443322110 xbxbxbxbby ++++= , kde je 
b0 … konstanta 
x1 … koncentrace SiO2v ilmenitu 
x2 … koncentrace MgO v ilmenitu 
x3 … koncentrace TiO2 v ilmenitu 
x4 … koncentrace Fe v ilmenitu 
 



 
 

 
 

27 

4.3.1 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

   
 
Obr. 21 Pregibonův graf    Obr. 22 Williamsův graf 
 

   
 
Obr. 23 McCulloh-Meeterův graf   Obr. 24 LR graf 
 
4.3.2 Komentář k vybraným grafům grafického výstupu programu ADSTAT 
 
• Pregibonův graf (obr. 21) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . Body, které se nachází mezi přímkami danými rovnicemi n/)1m(2xy ++−= a 

n/)1m(3xy ++−=  jsou vlivné, může jít o vybočující bod i o extrém. Body ležící 
nad „horní“ přímkou jsou silně vlivné. 
Tímto grafem nejsou indikovány odlehlé body. 
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• Williamsův graf (obr. 22) 
Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y jackknife rezidua êJi. Do 
tohoto grafu se zakresluje mezní linie pro vybočující body )1mn(t 1 −−α−  a také linie 
pro extrémy n/m2x = . 
Body č. 9 a 12 jsou tímto grafem indikovány jako odlehlé. 

 
• McCulloh-Meeterův graf (obr. 23) 

Na osu x se vynáší výraz [ ]))H1(m/(Hln iiii −  a na osu y potom výraz 2
Siêln . 

Omezující čára pro extrémy je 
m2n

2lnx
−

=  a omezující čára pro odlehlé body je 

[ ]mnt(t)mn(lny 2
1

2
1 −+−= α−α− . 

Body č. 9 a 12 jsou tímto grafem indikovány jako odlehlé, bod 6 může být vlivný 
(odlehlý, či extrém). 

 
• LR graf (obr. 18) 

Na osu x se vynáší prvky projekční matice Hii, na osu y kvadráty normovaných reziduí 
2
Niê . 

Jako vlivné je tímto grafem indikovány bod č. 9 a 12. 
 
4.3.3 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n            12 
Počet parametrů; m             5 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,365 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)          11,070 

 
• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 102,680 17,152 5,986 Zamítnuta 0,001 
b1 0,296 0,152 1,953 Akceptována 0,092 
b2 1,663 0,967 1,719 Akceptována 0,129 
b3 0,065 0,300 0,216 Akceptována 0,835 
b4 -0,370 0,142 -2,599 Zamítnuta 0,035 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,904 
Koeficient determinace; R2            0,817 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,408 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP          0,041 
Akaikeho informační kriterium; AIC          -0,467 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F       78227,000 
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Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           4,120 
Závěr       model je významný 

 
Scottovo kriterium multikolinearity; M         -0,395 
Závěr       model není korektní 

 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF               0,102 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují homokedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               1,744 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,027 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT              -0,208 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 

 
4.4 Zpřesněný model (po odstranění vlivných bodů) 
 
4.4.1 Vybrané grafy grafického výstupu programu ADSTAT 
 

   
 
Obr. 25 Parc. regresní graf, proměnná x1  Obr. 26 Parc. regresní graf, proměnná x2 
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Obr. 27 Parc. regresní graf, proměnná x3  Obr. 28 Parc. regresní graf, proměnná x4 
 
4.4.2 Vybrané úseky textového výstupu programu ADSTAT 
 
• Podmínky a kvantily pro statistické testy 

Hladina významnosti, α            0,050 
Počet bodů, n            10 
Počet parametrů; m             5 
Kvantil Studentova rozdělení t (1- α/2; n –m)         2,571 
Kvantil rozdělení χ2 (1- α, m)          11,070 

 
• Odhady parametrů a testy významnosti 
 

Parametr Odhad Směr. 
odchylka t-kriterium H0: bj = 0 vs. HA: bj ≠ 0 

H0 je: 
Hlad. 

význam. 
b0 84,042 7,559 11,118 Zamítnuta 0,000 
b1 0,229 0,073 3,135 Zamítnuta 0,026 
b2 1,381 0,405 3,413 Zamítnuta 0,019 
b3 0,322 0,122 2,647 Zamítnuta 0,046 
b4 -0,223 0,074 -3,030 Zamítnuta 0,029 

 
• Statistické charakteristiky regrese 

Vícenásobný korelační koeficient; R           0,988 
Koeficient determinace; R2            0,977 
Predikovaný koeficient determinace; RP

2          0,929 
Střední kvadratická chyba predikce; MEP          0,006 
Akaikeho informační kriterium; AIC          -0,584 

 
• Testování regresního tripletu 

Fischer-Snedecorův test významnosti regrese 
F             52,275 
Tabulkový kvantil F (1-α, m-1, n-m)           5,192 
Závěr       model je významný 
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Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
SF               0,0002 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua vykazují homokedasticitu 

 
Jarque-Berraův test normality reziduí 
L(e)               0,388 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 2)           5,992 
Závěr       normalita je přijata 

 
Waldův test autokorelace 
WA               0,575 
Tabulkový kvantil χ2 (1- α, 1)           3,842 
Závěr       rezidua nejsou autokorelována 

 
Znaménkový test 
DT                0,335 
Tabulkový kvantil N (1-α/2)             1,645 
Závěr       rezidua nevykazují trend 

 
4.5 Závěr 
 
 Po odstranění vlivných bodů došlo ke snížení střední kvadratické chyby predikce a 
Akaikeho informačního kriteria a rovněž ke zvýšení regresního rabatu. Zpřesněný model ve 
tvaru 4321 x223,0x322,0x381,1x229,0042,84y −+++=  představuje tedy pro daná data 
lepší proložení než model původní. 
 Podle výsledků statistické analýzy předložených dat by to znamenalo, že se zvyšující 
se koncentrací SiO2, MgO a TiO2 v ilmenitu by se měl výtěžek rozkladné reakce zvyšovat, 
v případě zvyšující se koncentrace celkového Fe by tomu mělo být naopak. 


