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1 Porovnání dvou regresních přímek 
u jednoduchého lineárního regresního modelu 

 

1.1 Zadání 

Posouzení vlivu fluoridu amonného na citlivost stanovení křemíku metodou FL-AAS 

Pro extrakci křemíku ze vzorků životního prostředí byl navržen časově úsporný a ekologicky šetrný 
postup mikrovlnné extrakce pomocí fluoridu amonného. Cílem bylo posoudit, zda přítomnost 
fluoridu amonného ovlivňuje citlivost stanovení křemíku metodou atomové absorpční spektrometrie 
s atomizací v plameni (FL-AAS), tj. zda je NH4F odpovědný za vznik matričních vlivů při stanovení 
křemíku. Tato znalost je nutná při tvorbě kalibrační strategie, tj. určuje, zda je nutné pro stanovení 
použít časově náročnější metody kalibrace s matricí, anebo je možné použít metody přímé kalibrace 
bez přítomnosti matrice. Připraveny byly dvě kalibrační řady bez přítomnosti a s přítomností NH4F, 
hodnoty integrovaných absorbancí jednotlivých kalibračních roztoků jsou uvedeny v tabulce 1.1.  

 

1.2 Data 

Tabulka 1.1 Koncentrace Si (mg L-1) a odpovídající hodnoty integrované absorbance určené 
metodou FL-AAS pro kalibrační roztoky bez přítomnosti matrice (A) a v přítomnosti NH4F (B) 

n = 6, m = 2 Integrovaná absorbance  

Koncentrace Si (mg L-1) Vodná kalibrace (A) Kalibrace s matricí (B) 

0 0.000 0.002 

5 0.057 0.052 

10 0.112 0.110 

20 0.208 0.201 

50 0.511 0.495 

100 1.025 1.003 

 

1.3 Použitý software 

Naměřená data byla vyhodnocena pomocí statistického programu ADSTAT 1.25 v modulu „Lineární 
regrese“ (TriloByte Statistical software, s.r.o., ČR). 

 

1.4 Návrh modelu 

Před vlastním porovnáním experimentálních dat byl pro každou ze závislostí hledán vhodný regresní 
model. Provedeno bylo testování, zda lze jednotlivé závislosti aproximovat přímkami. Pro tento účel 
byl zvolen model s absolutním členem ve tvaru, který uvádí rovnice 1:  

y = β0  + β1x           (1) 
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kde y představuje závislou veličinu (odezvu = absorbanci), β0  je absolutní člen, β1 směrnice regresní 
přímky a x koncentrace Si v mg L-1. 

 

1.5 Předběžná analýza dat 

V tabulce 1.2 jsou uvedeny hodnoty průměru a směrodatné odchylky proměnných, které slouží 
k posouzení jejich polohy a proměnlivosti. Pearsonův párový korelační koeficient r ukazuje v obou 
případech na vysokou korelaci proměnných y a x. 

 

Tabulka 1.2 Předběžná statistická analýza vstupních dat 

 Model A Model B 

Proměnná x y x y 

Průměr 30.83 0.3188 30.83 0.3105 

Směrodatná odchylka 38.26 0.3901 38.26 0.3815 

Párový korelační koeficient 1.000 1.0000 0.9999 1.000 

Spočtená hladina významnosti 0.000  0.000  

 

1.6 Odhady parametrů 

Odhady parametrů směrnic a úseků pro oba modely shrnuje tabulka 1.3. Jednotlivé odhady byly 

nalezeny metodou klasických nejmenších čtverců. Studentův t-test dokázal, že absolutní člen β0 je 

statisticky nevýznamný (p = 0.109 a 0.336, pro model A, resp. B), zatímco směrnice β1 je v obou 
případech statisticky významná (p = 0.000 shodně pro oba modely). 

 

Tabulka 1.3 Odhady parametrů a testy významnosti modelu A a B 

Parametr Model A Model B 

Odhad úseku β0 4.509×10-3 3.097×10-3 

Směrodatná odchylka odhadu úseku β0 2.197×10-3 2.832×10-3 

t-kritérium 2.053 1.094 

Hypotéza H0 je Akceptována Akceptována 

Hladina významnosti 0.109 0.336 

Odhad směrnice přímky β1 1.019×10-2 9.970×10-3 

Směrodatná odchylka odhadu směrnice β1 4.715×10-5 6.078×10-5 
t-kritérium 2.162×102 1.640×102 

Hypotéza H0 je Zamítnuta Zamítnuta 

Hladina významnosti 0.000 0.000 

 

1.7 Regresní diagnostika 

Dříve než bylo možné výše uvedené odhady parametrů obou modelů považovat za konečné, bylo 
nutné provést tzv. regresní diagnostiku. Regresní diagnostika vyšetřuje tzv. regresní triplet, který 
zkoumá kvalitu dat pro navržený model (kritika dat), kvalitu modelu pro daná data (kritika modelu) a 
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prověřuje splnění všech předpokladů požadovaných metodou nejmenších čtverců (kritika metody 
odhadu). 

 

1.7.1 Kritika dat 

Kritika dat slouží pro odhalení vlivných bodů (odlehlých hodnot a extrémů), které mohou ovlivnit 
správnost odhadů. Pro identifikaci vlivných bodů (odlehlých hodnot a extrémů) ve zdrojových datech 
bylo použito grafické i numerické analýzy reziduí. Vybrané grafické diagnostiky (graf predikovaných 
reziduí, Williamsův graf, Pregibonův graf, McCullohův-Meeterův graf, L-R graf) jsou uvedeny 
na obrázku 1.1. Z obrázku je zřejmé, že pro oba testované výběry indikují jednotlivé grafy v datech 
vlivný bod č. 6. Jedná se v daném případě o extrém, který představuje kalibrační standard 
s koncentrací 100 mg L-1, vzdálený na x-ové ose ostatním kalibračním roztokům.  

V případě obou výběrů neindikují graf predikovaných reziduí, Pregibonův, Williamsův a ani L-R graf 
žádnou odlehlou hodnotu. McCullohův-Meeterův neindikuje silně vybočující body v oblasti nad 
vodorovnou přímkou, uvedený graf nicméně indikuje body nad šikmou přímkou, které jsou do jisté 
míry podezřelé, nebo vlivné. Vzhledem k nízkému počtu dat je možné se přiklonit k výsledkům L-R 
grafu, který je vhodným právě pro menší rozsahy dat. Tento graf, jak již bylo zmíněno, výrazně 
vybočující měření neindikuje. Pro oba výběry se bod č. 3 pohybuje na hranici mírného vlivu. 
Vzhledem k nízkému počtu dat a charakteru uvedených grafických diagnostik, nebyly z dat žádné 
body odstraněny. 

Statistické charakteristiky analýzy klasických reziduí shrnuje tabulka 1.4.  

 

Tabulka 1.4 Statistické charakteristiky analýzy klasických reziduí 

Parametr Model A Model B 

Reziduální součet čtverců, RSC 6.510×10-5 1.082×10-4 

Průměr absolutních reziduí, Me 2.709×10-3 3.375×10-3 

Průměr relativních reziduí, Mer 7.515×1010 10.929 

Odhad reziduálního rozptylu, s2(e) 1.627×10-5 2.704×10-5 

Odhad směrodatné odchylky reziduí, s(e) 4.034×10-3 5.200×10-3 

Šikmost reziduí, g1(e) 0.234 0.234 

Špičatost reziduí, g2(e) 2.089 2.389 
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Obr. 1.1 Vybrané grafické diagnostiky identifikace vlivných bodů: Graf predikovaných reziduí, 
Williamsův graf, Pregibonův graf pro výběr A (Úloha 1a) a B (Úloha 1b). 
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Obr. 1.1 pokračování: Vybrané grafické diagnostiky identifikace vlivných bodů: McCullohův-
Meeterův graf a L-R graf pro výběr A (Úloha 1a) a B (Úloha 1b). 

 

V tabulce 1.5 jsou dále uvedeny výsledky analýzy Jackknife êJi a predikovaných reziduí êPi, které slouží 

nejlépe k detekci vlivných bodů. V tabulce jsou rovněž uvedeny diagonální prvky Hii projekční matice 

H, které indikují extrémy v datech. Vlivné body jsou v tabulce označeny hvězdičkou. Poslední ze 

jmenovaných diagnostik indikuje pro oba výběry jako vlivný (extrém) bod č. 6. 

 

Tabulka 1.5 Indikace vlivných bodů pomocí analýzy vybraných typů reziduí 

Model A Model B 

Jackknife 
reziduum 

Predikované 
reziduum 

Diagonální 
prvky 

Jackknife 
reziduum 

Predikované 
reziduum 

Diagonální 
prvky 

-1.5476 -6.4094×10-3 0.29653 -0.21951 -1.5591×10-3 0.29653 

0.38806 2.0475×10-3 0.25783 -0.18388 -1.2745×10-3 0.25783 

2.1702 7.1677×10-3 0.22595 2.2123 9.3081×10-3 0.22595 

-0.09393 -4.8328×10-4 0.18270 -0.27865 -1.8273×10-3 0.18270 

-0.87662 -4.1170×10-3 0.21685 -1.7756 -8.4128×10-3 0.21685 

0.56453 5.8956×10-3 0.82015* 1.5297 1.6234×10-2 0.82015* 
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1.7.2 Kritika modelu 

Pro posouzení kvality nalezených odhadů parametru modelu slouží interval spolehlivosti či rozptyl. 
Pro posouzení kvality dosažené těsnosti proložení slouží hodnota reziduálního rozptylu s(y) a 
regresního rabatu D. Vhodnost navrženého modelu je posuzována dle Akaikeho informačního kritéria 
AIC a střední kvadratické chyby predikce MEP. Statistické charakteristiky regrese pro oba modely 
shrnuje tabulka 1.6. Z tabulky 1.6 je zřejmé, že navržený model vysvětluje v obou případech (Model A 
i Model B) téměř 100% variability v datech.  

Na vhodnost zvoleného modelu lze usuzovat rovněž na základě vizuálního posouzení těsnosti 
proložení experimentálních dat (viz obr. 1.2) 

 

Tabulka 1.6 Statistické charakteristiky regrese 

 Model A Model B 

Vícenásobný korelační koeficient, r 0.99996 0.99993 

Koeficient determinace, D (%) 99.991 99.985 

Predikovaný korelační koeficient, Rp2 0.99990 0.99971 

Střední kvadratická chyba predikce, MEP 2.477×10-5 7.139×10-5 

Akaikovo informační kritérium, AIC -64.59 -61.54 

 

  

Obr. 1.2 Graf regresní křivky modelu A a B 

 

1.7.3 Kritika metody 

Kritika metody představuje nástroje pro ověření předpokladů metody nejmenších čtverců a spočívá 

ve vyšetření heteroskedasticity, autokorelace, multikolinearity, normality náhodných chyb, omezení 

parametrů a vyšetření trendu v reziduích. Pro posouzení výše uvedených předpokladů bylo využito 

vybraných grafických diagnostik (obr. 1.3). Graf heteroskedasticity netvoří náhodný mrak bodů, ale 

spíše klín a vypovídá tak o heteroskedasticitě obou výběrů. Grafy závislosti êi na êi-1 neindikují ani 

v jednom případě významnou autokorelaci. Rankitové Q-Q grafy normovaných reziduí odpovídají 

normálnímu rozdělení reziduí.  
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Obr. 1.3 Vybrané grafické diagnostiky posouzení heteroskedasticity (graf heteroskedasticity), 
autokorelace a normality (rankitové Q-Q grafy pro normalizovaná rezidua) 

 

 

1.7.4 Testy regresního tripletu 

Program Adstat kromě výše uvedených grafických a numerických analýz poskytuje souhrnou 
informaci o testování regresního tripletu ve formě následujících testů: Fisher-Snedecorův test celkové 
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regrese posouzení významnosti navrženého modelu, Scottovo kritérium multikolinearity, Cook-

Weisbergův test heteroskedasticity, Jarque-Berrův test normality reziduí, Waldův test autokorelace, 
Znaménkový test reziduí pro určení trendu v datech. Výsledky statistické analýzy dat obou 
testovaných souborů dat shrnuje tabulka 1.7. Pro oba modely potvrdil Fischerův-Snedecorův test 

významnosti regrese, že navržený model je přijat jako významný a tedy závisle proměnná y a 
nezávislé proměnná x jsou v lineární závislosti. Scottovo kritérium multikolinearity ukazuje, že oba 
navržené modely jsou korektní, Cookův-Weisbergův test heteroskedasticity dokazuje, že rezidua 
vykazují heteroskedasticitu, Jargueův-Berraův test normality reziduí ukazuje, že klasická rezidua 
vykazují normalitu, Waldův test autokorelace ukazuje, že klasická rezidua nejsou autokorelována a 
Znaménkový test prokazuje, že znaménko klasických reziduí se dostatečně střídá a rezidua tedy 
nevykazují žádný trend. 

 

Tabulka 1.7 Výsledky statistické testování regresního tripletu 

 Model A Model B 

Fisherův-Snedocorův test významnosti 
regrese, Fexp 

4.675×104 2.691×104 

Tabulkový kvantil, F1-α (m-1, n-m) 7.709 7.709 

Závěr: Navržený model je přijat jako  Významný Významný 

Spočtená hladina významnosti, α 0.000 0.000 

Scottovo kritérium multikolenearity, M 2.966×10-13 1.453×10-13 

Závěr: navržený model je Korektní Korektní 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Sf 4.546 4.073 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 3.842 

Závěr: Rezidua vykazují Heteroskedasticitu Heteroskedasticitu 

Spočtená hladina významnosti 0.033 0.044 

Jarque-Berraův test normality reziduí, Le 0.262 0.148 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (2) 5.992 5.992 

Závěr: normalita Přijata Přijata 

Spočtená hladina významnosti 0.877 0.929 

Waldův test autokorelace, Wa 1.117×10-2 0.436 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 3.842 

Závěr: Rezidua nejsou 
autokorelována 

Rezidua nejsou 
autokorelována 

Spočtená hladina významnosti 0.916 0.509 

Znaménkový test, Dt 0.456 -0.177 

Tabulkový kvantil, N1-α/2 1.645 1.645 

Závěr: Rezidua nevykazují trend Rezidua nevykazují trend 

Spočtená hladina významnosti 0.324 0.430 

 

 

1.8 Konstrukce zpřesněného modelu 

Vzhledem k tomu, že v datech nebyly nalezeny odlehlé body, nebylo nutné ze souborů žádné prvky 
odstraňovat. V případě obou výběrů však byla v datech diagnostikována heteroskedasticita (pA = 
0.033, pB = 0.044) (viz tabulka 1.7), pro jejíž kompenzaci bylo užito statistické váhy (w = 1/y2). Jelikož 
následně došlo ke snížení rozhodujících kritérií, tj. střední kvadratické chyby predikce MEP a 
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Akaikeho informačního kritéria AIC (viz tabulka 1.8), lze považovat nové odhady (viz tabulka 1.9) za 
lepší než předešlé. Oprávněnost použití metody nejmenších čtverců pro odhad parametrů obou 
modelů demonstrují výsledky testování regresního tripletu uvedené v tabulce 1.10.  

Vzhledem k tomu, že odhad úseku pro model A byl na základě Sillénova pravidla shledán jako 
statisticky nevýznamný (trojnásobek směrodatné odchylky odhadu byl vyšší než odhad vlastního 
parametru), bylo by možné provést další výpočet parametrů modelu pro situaci bez úseku, nicméně 
v daném případě koncový počet dat n = 5 již v programu Adstat 1.25 neumožní vzhledem k nízkému 
počtu dat analýzu dokončit. 

 

Tabulka 1.8 Statistické charakteristiky regrese pro modely s užitím statistické váhy w = 1/y2 

 Model A Model B 

Vícenásobný korelační koeficient, r 0.9989 0.9995 

Koeficient determinace, D (%) 99.79 99.90 

Predikovaný korelační koeficient, Rp2 0.9984 0.9655 

Střední kvadratická chyba predikce, MEP 1.625××××10-42* 1.313××××10-6* 

Akaikovo informační kritérium, AIC -575.91* -102.34* 

* Hodnoty pro model bez užití statistické váhy: A) MEP = 2.477×10-5, AIC = -64.59; B) 7.139×10-5,  
-61.54 

 

Tabulka 1.9 Odhady parametrů a testy významnosti zpřesněného modelu A a B (s užitím statistické 
váhy w = 1/y2) 

Parametr Model A Model B 

Odhad úseku β0 1.362×10-40 2.001×10-3 

Směrodatná odchylka odhadu úseku β0 5.150×10-22 7.091×10-5 

t-kritérium 2.645×10-19 28.220 

Hypotéza H0 je Akceptována Zamítnuta 

Hladina významnosti 1.000 0.000 

Odhad směrnice přímky β1 1.065×10-2 1.010×10-2 

Směrodatná odchylka odhadu směrnice β1 2.455×10-4 1.627×10-4 

t-kritérium 4.337×101 62.065 

Hypotéza H0 je Zamítnuta Zamítnuta 

Hladina významnosti 0.000 0.000 
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Tabulka 1.10 Výsledky statistické testování regresního tripletu modelu A a B po užití statistické 
váhy w = 1/y2 pro kompenzování heteroskedasticity 

 Model A Model B 

Fisherův-Snedocorův test významnosti 
regrese, Fexp 

1.881×103 3.852×103 

Tabulkový kvantil, F1-α (m-1, n-m) 7.709 7.709 

Závěr: Navržený model je přijat jako  Významný Významný 

Spočtená hladina významnosti, α 0.000 0.000 

Scottovo kritérium multikolenearity, M 1.300×10-14 6.493×10-15 

Závěr: navržený model je Korektní Korektní 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Sf 3.246 3.310 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 3.842 

Závěr: Rezidua vykazují Homoskedasticitu Homoskedasticitu 

Spočtená hladina významnosti 0.072 0.069 

Jarque-Berraův test normality reziduí, Le 0.742 2.543 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (2) 5.992 5.992 

Závěr: normalita Přijata Přijata 

Spočtená hladina významnosti 0.690 0.280 

Waldův test autokorelace, Wa 2.183 0.245 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 3.842 

Závěr: Rezidua nejsou 
autokorelována 

Rezidua nejsou 
autokorelována 

Spočtená hladina významnosti 0.140 0.621 

Znaménkový test, Dt -0.177 -0.354 

Tabulkový kvantil, N1-α/2 1.645 1.645 

Závěr: Rezidua nevykazují 
trend 

Rezidua nevykazují trend 

Spočtená hladina významnosti 0.430 0.362 

 

 

1.9 Chowův test shody dvou lineárních modelů 

Pro porovnání obou lineárních modelů, tj. regresního modelu určeného na základě měření vodných 
kalibračních roztoků a modelu určeného na základě proměření kalibračních roztoků s přítomností 
NH4F byl použit Chowův test. Chowův test shody dvou lineárních modelů testuje následující hypotézu 
(2): 

 

H0: β1 = β2 vs. HA: β1 ≠ β2         (2) 

 

kde H0 a HA je nulová, resp. alternativní hypotéza rovnosti či nerovnosti směrnic prvního (β1) a 

druhého (β2) modelu. 

 

Pro určení testovacího kritéria Fc slouží následující matematický vztah (3): 
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�� =
���� − ���	 − ���
� ∙ � − 2��

����	 + ���
� ∙ �
 

         (3) 
 
kde: 
m 2 
n počet prvků sloučeného výběru (n = n1+n2)  
RSCA  reziduální součet čtverců prvního modelu 
RSCB  reziduální součet čtverců druhého modelu 
RSCC reziduální součet čtverců složeného modelu 
 
 
Při testování je dále nutné zohlednit, zda mají oba testované výběry shodné či rozdílné reziduální 
rozptyly. Testování pro případ homoskedasticity a heteroskedasticity probíhá následujícím způsobem 
(4, 5): 
 

Při homoskedasticitě (σA
2 = σB

2): Fc vs. F1-α (m, n-2m)      (4) 

Při heteroskedasticitě (σA
2 ≠ σB

2): Fc vs. F1-α (m, r)      (5) 
 

kde: σA, σB představuje hodnotu směrodatné odchylky reziduí výběru A, resp. B. Symbol r stupně 
volnosti, které jsou určeny na základě následujícího matematického vztahu (6): 
 

� =
��	 −���	� + �
 −���
���

�	 −���	� + �
 −���
�
 

         (6) 

 

kde: nA, nB je počet prvků výběru A, resp. B, σA, σB představuje hodnotu směrodatné odchylky reziduí 
výběru A, resp. B. 
 
Odhady parametrů regrese, které jsou nezbytné pro výpočet Chowova testu jsou uvedeny v tabulce 
1.11. 
 
 
Tabulka 1.11 Souhrn vybraných parametrů potřebných pro výpočet Fischer-Snedecorova F-testu 
shody rozptylů a Chowova testu shody dvou lineárních modelů 

Parametr Model A* Model B* Model C* 

Reziduální součet čtverců, RSC 2.113×10-3 2.851×10-4 3.065×10-3 

Odhad reziduálního rozptylu, σ2 1.589×10-42 3.011×10-8 1.121×10-40 

Odhad směrodatné odchylky reziduí, σ 1.261×10-21 1.735×10-4 1.059×10-20 

Počet prvků výběru, n 6 6 12 

* parametry modelu s použitím statistické váhy w = 1/y2 pro kompenzaci heteroskedasticity 
 

Test shody reziduálních rozptylů obou modelů byl proveden pomocí klasického F-testu. Testovací 
kritérium má následující tvar (7): 
 

����� =
�����	�, �
��
����	�, �
��

 

(7) 
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kde σA
2, resp. σA

2 jsou hodnoty reziduálního rozptylu obou výběrů.  
 

����� =
3.011 × 10#$

1.589 × 10#��
= 1.89 × 10(� 

Tuto statistiku porovnáme s tabulkovou hodnotou F0.95(5,5) = 5.050. Jelikož je testační statistika Ftest 

vyšší než tabelovaná hodnota, reziduální rozptyly nejsou shodné.  

 
Jelikož mají oba výběry na hladině významnosti 0.05 dle výsledků Fischer-Snedecorova F-testu 

rozdílné rozptyly )*+, ≠ *.,/ je nutné testovací kritérium Fc porovnávat s kvantilem F-rozdělení 

ve tvaru F0.95(m, r).  
 

Výpočet kritéria Fc znázorňuje vztah (3), výpočet stupňů volnosti r pak vztah (6). 
 

�� =
�3.065 × 10#( − 2.113 × 10#( − 2.851 × 10#�� ∙ �12 − 2 × 2�

�2.113 × 10#( + 2.851 × 10#�� ∙ 2
= 1. 11, 

 
 

� =
��6 − 2��1.261 × 10#�2�� + �6 − 2��1.735 × 10#�����

�6 − 2��1.261 × 10#�2�� + �6 − 2��1.735 × 10#���
= 4.00 ≈ 6 

 

Vzhledem k tomu, že je hodnota testačního kritéria Fc = 1.112 nižší než kritická hodnota F0.95(2,4) = 

6.944, je hypotéza H0: ββββ1 = ββββ2 přijata a oba modely lze považovat za shodné. 

 

1.10 Závěr 

Výsledné rovnice lineárních regresních přímek obou modelů, tj. závislosti integrované absorbance (y) 
na koncentraci křemíku (x) (mg L-1) v kalibračních standardech bez přítomnosti matrice (model A) a 
v přítomnosti fluoridu amonného (model B) jsou následující: 

7	 = 1.065 × 10#��2.455 × 10#��� 

7
 = 1.010 × 10#��1.627 × 10#��� + 2.001 × 10#(�7.091#8� 

Oba modely popisují bezmála 100% variability v datech, konkrétně 99.89 a 99.95 % pro model A, 
resp. B. Chowovým testem bylo prokázáno, že oba lineární modely jsou shodné, tudíž fluorid amonný 
nemá na hladině významnosti 0.05 za daných experimentálních podmínek statisticky významný vliv 
na citlivost stanovení křemíku metodou FL-AAS. Pro stanovení křemíku v extraktech vzorků životního 
prostředí za využití fluoridu amonného jako extrakčního činidla tedy není nutné při kvantifikaci použít 
časově náročnější metody kalibrace s matricí.  

 

1.11 Literatura 

1. Meloun M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat, Vyd. 3., nakl. Karolinum, 
Praha, 2012. ISBN: 978-80-246-2196-8. 

2. Meloun M., Militký J.: Interaktivní statistická analýza dat, Vyd. 3., nakl. Karolinum, Praha, 
2012. ISBN: 978-80-246-2173-9.  
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2 Určení stupně polynomu 

2.1 Zadání 

Závislost stability suspenze částic půdy v přítomnosti glycerolu v čase 

V současné době patří metody přímého dávkování suspenzí vzhledem k jejich časové úspornosti a 
ekologické šetrnosti v analytické chemii mezi velice oblíbené. V závislosti na matrici vzorku je nutná 
optimalizace přípravu suspenze, která zahrnuje volbu optimálního stabilizačního činidla. Glycerol je 
pro tyto účely častou volbou. Závislost stability suspenze půdy o střední velikosti částic 200 µm, 
sledovaná v 5% (m/m) glycerolu, na čase je uvedena v tabulce 2.1. Hodnoty uvedené v tabulce 
charakterizují míru podílu částic (%) v pozorovaném objemu ve vznosu. Tento podíl (%) byl určen 
nefelometricky následujícím způsobem: hodnota FNU (formazin nephelometric unit) v daném 
čase/počáteční hodnota FNU v čase 0 s) x 100. Cílem bylo nalézt nejlepší model popisující uvedenou 
závislost.  

 

2.2 Data 

Tabulka 2.1 Podíl (%) částic půdy střední velikosti 200 µm v pozorovaném objemu ve vznosu 
v přítomnosti 5% (m/m) glycerolu v závislosti na čase (n = 24) 

n = 24  

Čas (s) 4 7 11 13 16 … …. 120 130 140 

Podíl částic půdy ve vznosu (%) 100 80.2 50 42.5 38.1 …. …. 8.4 7.9 7.6 

 

2.3 Použitý software 

Naměřená data byla vyhodnocena pomocí statistického programu ADSTAT 1.25 (TriloByte Statistical 
software, s.r.o., ČR) v modulu „Lineární regrese“. 

 

2.4 Návrh modelu 

2.4.1 Určení stupně polynomu 

Pro nalezení stupně polynomu se používají hodnoty predikovaného koeficientu determinace Rp2, 
střední kvadratické chyby predikce MEP a Akaikeho informačního kriteria (AIC). Hodnoty MEP a AIC 
při dosažení optimálního stupně polynomu nabývají minimálních hodnot, hodnota Rp2 hodnot 
maximálních. 

Tyto parametry byly získány nejprve pro regresní model bez transformace (1) a dále pak pro polynom 
obecného tvaru (2): 

 

7 = �2�2 + ���� +⋯+ �:�: + �;        (1) 
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kde y je nezávisle proměnná, x = (x1, x2, . . . xp) jsou nezávisle proměnné, p je počet proměnných, a = 
(a1, a2, . . ., am) jsou parametry, m je počet parametrů, a0 je absolutní člen 

 

7 = �2�2 + ����+ …+ �:�: + �;        (2) 

 

kde m je současně stupeň polynomu i počet parametrů. Tento model obsahuje pouze jednu nezávisle 
proměnnou, která se v něm však vyskytuje v různých mocninách, jsou zde vždy všechny mocniny od 1 
do m. 
 
 

Tabulka 2.2 Hodnoty statistických charakteristik regrese pro různé stupně polynomů 

Stupeň polynomu, m MEP AIC D (%) Rp 

2 176.17 120.42 77.60 0.8151 

3 112.47 105.37 88.99 0.8864 

4 67.46 87.44 95.20 0.9335 

5 43.51 70.22 97.85 0.9577 

6 38.50 55.38 98.93 0.9626 

7 53.06 42.96 99.41 0.9481 

Střední kvadratická chyba predikce, MEP, Akaikeho informační kritérium, AIC, Koeficient  
Determinace, D(%), Predikovaný korelační koeficient, Rp2 

 

 
Obr. 2.1 Závislost hodnoty střední kvadratické predikce MEP a predikovaného korelačního 
koeficientu Rp2 na stupni polynomu 
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Obr. 2.2 Těsnost proložení experimentálních dat polynomy 2–6 stupně a odpovídající grafy 
predikce rezidua 
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Obr. 2.2 Pokračování: Těsnost proložení experimentálních dat polynomy 2–6 stupně a odpovídající 
grafy predikce rezidua 

 
 

2.4.2 Určení odhadů parametrů metodou racionálních hodností GPCR 

Jelikož všechny odhady parametrů byly shledány jako statisticky významné, nebylo zapotřebí hledat 
novou hodnotu omezení parametru P (omezení P na vlastní čísla matice XTX) a je možné použít přímo 
odhady určené metodou nejmenších čtverců.  
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2.5 Předběžná analýza dat 

Hodnoty průměru a směrodatných odchylek, které charakterizují polohu a proměnlivost proměnných 
y, x jsou uvedeny v tabulce 2.3. V tabulce jsou dále uvedeny hodnoty Pearsonových párových 
korelačních koeficientů všech párů závislosti y na x, y na x2, x3, x4, x5 a x6. Párové korelační koeficienty 
mezi dvojicemi vysvětlujících proměnných jsou uvedeny v tabulce 2.4. Vysoká korelace mezi 
jednotlivými nezávisle proměnnými je charakteristickým rysem polynomů, jelikož mezi xj a xk existuje 
vazba. Maximální číslo podmíněnosti K výrazně převyšuje hodnotu 1000 (viz tabulka 2.5) a rovněž i 
kritérium VIF je vyšší než 10, a proto je v datech indikována silná multikolinearita. 

 

Tabulka 2.3 Předběžná statistická analýza vstupních dat 

Proměnná Průměr Směrodatná odchylka Párový korelační koeficient α 

y 25.36 23.40 1.000 --- 

x1 57.71 41.28 -0.7312  

x2 4.9634×103 5.7585×103 -0.5727 0.003 

x3 5.0589×105 7.6243×105 -0.4739 0.019 

x4 5.6413×107 1.0141×108 -0.4108 0.046 

x5 6.6488×109 1.3601×1010 -0.3679 0.077 

x6 8.1301×1011 1.8376×1012 -0.3370 0.107 

 

Tabulka 2.4 Párové korelační koeficienty (r) mezi dvojicemi vysvětlujících proměnných 

Dvojice x1:x2 x1:x3 x1:x4 x1:x5 x1:x6 x2:x3 x2:x4 x2:x5 

r 0.963 0.902 0.846 0.798 0.758 0.983 0.952 0.919 

 

Tabulka 2.4 Pokračování 

Dvojice x2:x6 x3:x4 x3:x5 x3:x6 x4:x5 x4:x6 x5:x6 

r 0.888 0.991 0.974 0.952 0.995 0.983 0.997 

 

Tabulka 2.5 Indikace multikolinearity 

Č  
[j] 

Vlastní čísla 
korelační matice l[j] 

Čísla podmíněnosti  
K[j] 

Variance  
inflation factor VIF[j] 

Vícenásobný  
korelační koef pro X[j] 

1 4.6508×10-8 1.2127×108 3.9968×103 0.9999 

2 7.2798×10-6 7.7474×105 2.8475×103 1.0000 

3 4.1403×10-4 1.3622×104 3.4998×106 1.0000 

4 1.5004×10-2 3.7589×102 1.0233×107 1.0000 

5 3.4462×10-1 1.6366×101 6.9257×106 1.0000 

6 5.6400 1.0000 6.9419×105 1.0000 

Maximální číslo podmíněnosti K: 1.2127×108 
(K[j], K > 1000 indikuje silnou multikolinearitu) 
(VIF[j] > 10 indikuje silnou multikolinearitu) 
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2.6 Odhady parametrů a testy jejich významnosti 

Odhady parametrů β0 až β6 určené klasickou metodou nejmenších čtverců jsou shrnuty v tabulce 2.6.  
Pomocí Studentova t-testu byly shledány všechny parametry na hladině významnosti 0.05 jako 
statisticky významné.  

 

Tabulka 2.6 Odhady parametrů a testy jejich významnosti 

Parametr Odhad Směrodatná 
odchylka 

t-kritérium Hypotéza* Hladina 
významnosti 

β0 1.3781×102  4.8582 28.37 Zamítnuta 0.000 

β1 1.1514×101 8.9856×10-1 12.81 Zamítnuta 0.000 

β2 4.5838×10-1 5.4371×10-2 8.431 Zamítnuta 0.000 

β3 9.2946×10-3 1.4397×10-3 6.456 Zamítnuta 0.000 

β4 9.9052×10-5 1.8508×10-5 5.352 Zamítnuta 0.000 

β5 5.276×10-7 1.1353×10-7 4.647 Zamítnuta 0.000 

β6 1.1059×10-9 2.6603×10-10 4.157 Zamítnuta 0.001 

*Test H0: B[j] = 0 vs. HA: B[j] <> 0 

 

2.7 Regresní diagnostika 

Před potvrzením konečných odhadů parametrů modelu je nutné provést regresní diagnostiku, tj. 
provést kritiku dat, modelu a metody a posoudit tedy kvalitu experimentálních dat a navrženého 
modelu a ověřit splnění všech předpokladů požadovaných metodou nejmenších čtverců. 

Vybrané grafické diagnostiky (graf predikovaných reziduí, Williamsův graf, McCullohův-Meeterův 
graf, L-R graf) pro odhalení vlivných bodů jsou uvedeny na obrázku 2.3. Z obrázku je zřejmé, že 
všechny uvedené grafické nástroje indikují v datech jako extrém bod č. 24. Williamsův, McCullohův-
Meeterův graf a L-R graf pak jaké extrémy označují i body č. 1 a 23. Všechny vybrané grafické 
diagnostiky pak označují jako odlehlé body č. 3 a 4.  

Výsledky analýzy ostatních reziduí (viz tabulka 2.7) potvrzují výše uvedená pozorování. Jackknife 

rezidua êJi indikují přítomnost dvou odlehlých bodů (3, 4), diagonální prvky Hii, od projekční matice H 
indikují v datech tři extrémy (1, 23, 24). Vlivné body jsou v tabulce označeny hvězdičkou. 

Jak je patrné z obrázku 2.4, přítomnosti odlehlých bodů bude mít pravděpodobně vliv 
na heterosckedasticitu a autokorelaci indikovanou v datech.  
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Obrázek 2.3 Vybrané grafické diagnostiky vlivných bodů: graf predikovaných reziduí, Williamsův 
graf, McCulloh-Meeterův graf a L-R graf 

 

  

Obrázek 2.4 Graf heteroskedasticity a autokorelace 
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Tabulka 2.7 Analýza ostatních reziduí 

Jackknife reziduum, êJi Predikované reziduum, êPi Diagonální prvky, Hii 

0.9621 4.9485 0.6994* 

1.5152 4.8353 0.2775 

-2.5593* -6.9727 0.1959 

-2.3743* -6.6135 0.1982 

-0.2720 -0.8777 0.1957 

0.61408 1.9476 0.1829 

1.3235 4.0055 0.1722 

1.5154 4.5285 0.1762 

0.9187 2.9021 0.1991 

-0.6601 -2.1581 0.2338 

-0.7506 -2.4103 0.2119 

-0.7284 -2.2987 0.1823 

-0.5243 -1.6511 0.1659 

-0.2684 -0.8524 0.1698 

0.3337 1.0736 0.1928 

0.4292 1.3846 0.2007 

0.5894 1.8985 0.2063 

0.4500 1.4680 0.2194 

0.1774 0.5937 0.2506 

-0.4984 -1.7643 0.3389 

-0.7293 -2.5719 0.3454 

-0.1432 -0.5397 0.4088 

1.1944 5.2960 0.6072* 

-1.6942 -25.840 0.9693* 

 

Souhrnou informaci o testování regresního tripletu ve formě následujících testů: Fisher-Snedecorův 

test celkové regrese posouzení významnosti navrženého modelu, Scottovo kritérium multikolinearity, 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Jarque-Berrův test normality reziduí, Waldův test 

autokorelace, Znaménkový test reziduí pro určení trendu v datech, shrnuje tabulka 2.8. Statistické 
charakteristiky regrese jsou pak uvedeny v tabulce 2.9. 
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Tabulka 2.8 Výsledky statistické testování regresního tripletu 

 Původní model Model po odstranění O 

Fisherův-Snedocorův test významnosti 
regrese, Fexp 

2.623×102 7.749×102 

Tabulkový kvantil, F1-α (m-1, n-m) 2.699 2.791 

Závěr: Navržený model je přijat jako  Významný Významný 

Spočtená hladina významnosti, α 0.000 0.000 

Scottovo kritérium multikolenearity, M 0.641 0.754 

Závěr: navržený model Není korektní Není korektní 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Sf 11.37 1.673 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 3.842 

Závěr: Rezidua vykazují Heteroskedasticitu Homoskedasticitu 

Spočtená hladina významnosti 0.001 0.196 

Jarque-Berraův test normality reziduí, Le 1.387 4.533 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (2) 5.992 5.992 

Závěr: normalita Přijata Přijata 

Spočtená hladina významnosti 0.500 0.104 

Waldův test autokorelace, Wa 4.787 2.091 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 3.842 

Závěr: Rezidua jsou 
autokorelována 

Rezidua nejsou 
autokorelována 

Spočtená hladina významnosti 0.029 0.148 

Znaménkový test, Dt -1.878 -1.529 

Tabulkový kvantil, N1-α/2 1.645 1.645 

Závěr: Rezidua vykazují trend Rezidua nevykazují trend 

Spočtená hladina významnosti 0.03 0.063 

 

Tabulka 2.9 Statistické charakteristiky regrese 

 Původní model Opravený model 

Vícenásobný korelační koeficient, r 0.9946 0.9984 

Koeficient determinace, D (%) 98.93 99.68 

Predikovaný korelační koeficient, Rp2 0.9626 0.9884 

Střední kvadratická chyba predikce, MEP 38.50 12.20 

Akaikovo informační kritérium, AIC 55.38 25.65 

 

 

2.8 Konstrukce zpřesněného modelu 

Na základě výše uvedených výsledků byly z dat odstraněny dva odlehlé body č. 2 a 3. Po jejich 
odstranění byly metodou nejmenších čtverců určeny nové parametry modelu, které jsou uvedeny 
v tabulce 2.10. Porovnáním hodnot statistických parametrů regrese (viz tabulka 2.9) je zřejmé, že 
došlo k výraznému zlepšení rozhodčích kritérií MEP, AIC, Rp2, atd. a opravený model dosahuje lepších 
vlastností. Odstranění odlehlých bodů rovněž vedlo k eliminaci heteroskedasticity v datech a 
s výjimkou multikolinearity v datech tak opravený model splňuje základní předpoklady užití metody 
nejmenších čtverců (viz tabulka 2.8). 
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Tabulka 2.10 Odhady parametrů a testy významnosti zpřesněného modelu 

Parametr Odhad Směrodatná 
odchylka 

t-kritérium Hypotéza H0* Hladina 
významnosti 

β0 1.353×102  2.760 49.04 Zamítnuta 0.000 

β1 -1.031×101 5.406×10-1 -19.06 Zamítnuta 0.000 

β2 3.769×10-1 3.320×10-2 11.35 Zamítnuta 0.000 

β3 -7.157×10-3 8.774×10-4 -8.157 Zamítnuta 0.000 

β4 7.258×10-5 1.122×10-5 6.472 Zamítnuta 0.000 

β5 -3.723×10-7 6.837×10-8 -5.44 Zamítnuta 0.000 

β6 7.577×10-10 1.593×10-10 4.757 Zamítnuta 0.001 

*Test H0: β[j] = 0 vs. HA: β[j] <> 0 

 

2.9 Závěr 

Nalezený model polynomické závislosti podílu částic půdy (y) o střední velikosti 200 µm ve vznosu 
v přítomnosti 5% (m/m) glycerolu v definovaném objemu na čase (x) má následující tvar (v závorce je 
vždy uveden odhad směrodatné odchylky odhadu: 

7 = 135.3	�2.8� − 10.3	�0.5�� + 0.38	�0.033��� − 7.12 × 10#(�8.77 × 10#���( + 7.26
× 10#8�1.12 × 10#8��� − 3.72 × 10#>�6.84 × 10#$��8 + 7.58 × 10#2;�1.59
× 10#2;��? 

 

2.10 Literatura 

1. Meloun M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat, Vyd. 3., nakl. Karolinum, 
Praha, 2012. ISBN: 978-80-246-2196-8. 

2. Meloun M., Militký J.: Interaktivní statistická analýza dat, Vyd. 3., nakl. Karolinum, Praha, 
2012. ISBN: 978-80-246-2173-9. 

3. http://www.trilobyte.cz/downloadfree/qcemanual/linreg.pdf (citováno 1. 2. 2016). 
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3 Validace nové analytické metody 

 

3.1 Zadání 

Validace stanovení Be v půdách metodou ETAAS za využití přímého dávkování suspenzí 

Pro stanovení beryllia ve vzorcích půd metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou 
atomizací byl navržen nový časově úsporný a ekologicky šetrný postup přímé analýzy vzorku ve formě 
suspenzí. Pro validaci metody byla použita hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném 
plazmatu (ICP-MS) analyzující vzorky po mikrovlnné extrakci fluoridem amonným. Metoda ICP-MS 
byla již dříve pro tyto účely řádné validována pomocí certifikovaného referenčního materiálu. Cílem 
bylo ověřit na hladině významnosti 0.05 pomocí lineární regrese, zda oba způsoby stanovení 
poskytují shodné výsledky. Pro tento účel bylo analyzováno 10 vzorků, hodnoty koncentrace Be 
dosažené oběma metodami jsou uvedeny v tabulce 3.1.  

 

3.2 Data 

Tabulka 3.1 Koncentrace Be (mg kg-1) ve vzorcích půd (n = 10) stanovená nově navrženou metodou 
ETAAS a referenční metodou ICP-MS 

Metoda Koncentrace Be (mg kg-1) 

ICP-MS 1.89 1.78 1.72 2.42 2.15 1.85 2.13 1.77 1.27 0.87 

ETAAS 1.65 1.90 1.88 2.65 2.72 1.94 2.16 2.11 2.04 1.24 

 

3.3 Použitý software 

Naměřená data byla vyhodnocena pomocí statistického programu ADSTAT 1.25 (TriloByte Statistical 
software, s.r.o., ČR) v modulu „Lineární regrese“. 

 

3.4 Návrh modelu 

Pro testování byl zvolen model s absolutním členem ve tvaru (1):  

 

y = β0  + β1x           (1) 

 

kde y představuje závislou veličinu, tj. koncentraci Be v mg kg-1 určenou metodou ETAAS, β0  je 

absolutní člen, β1 směrnice regresní přímky a x koncentrace Be v mg kg-1 určená pomocí referenční 
metody ICP-MS. 
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3.5 Předběžná analýza dat 

V tabulce 3.2 jsou uvedeny hodnoty průměru a směrodatné odchylky proměnných, které slouží 
k posouzení jejich polohy a proměnlivosti. Pearsonův párový korelační koeficient r ukazuje 
na relativně vysokou korelaci obou proměnných. 

 

Tabulka 3.2 Předběžná statistická analýza vstupních dat 

Proměnná Průměr Směrodatná 
odchylka 

Párový korelační 
koeficient 

Spočtená hladina 
významnosti 

x 1.785 0.444 0.789 0.007 

y 2.029 0.435 1.000  

 

3.6 Regresní diagnostika 

Pro odhalení vlivných bodů bylo použito grafických diagnostik uvedených na obrázku 3.1 a následně i 
analýzy ostatních reziduí. Zatímco graf predikovaných reziduí, Pregibonův graf, Williamsův graf 
neindikují přítomnost odlehlých hodnot, L-R graf indikuje jako mírně odlehlý bod č. 9. Pregibonův, 
Williamsův, McCullohův-Meeterův a indexový graf jasně indikují jako extrém bod č. 10. Výsledky 
analýzy Jackknife êJi a predikovaných reziduí êPi, které slouží nejlépe k detekci vlivných bodů, 
neindikují v datech odlehlé body (viz tabulka 3.3). Diagonální prvky Hii od projekční matice H 
poukazují na bod č. 10 jako na extrém. Vlivný bod je v tabulce 3.3 označen hvězdičkou. 

 

Tabulka 3.3 Analýza ostatních reziduí 

Jackknife reziduum, êJi Predikované reziduum, êPi Diagonální prvky, Hii 

-2.0231 -0.51467 0.1062 

-0.44172 -0.13905 0.10001 

-0.34756 -0.11012 0.10238 

0.53843 0.19470 0.32683 

1.8007 0.49619 0.17494 

-0.49347 -0.15502 0.10238 

-0.49779 -0.16228 0.16696 

0.32474 0.10287 0.10013 

1.9249 0.54389 0.24920 

-0.42403 -0.19353 0.57097* 
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Obr. 3.1 Vybrané grafické diagnostiky identifikace vlivných bodů: graf predikovaných reziduí, 
Pregibonův graf, Williamsův graf, McCullohův-Meeterův graf, L-R graf a graf prvků projekční matice 
H 

 

Výsledky testování regresního tripletu shrnuje tabulka 3.4. Fischerův-Snedecorův test významnosti 

regrese potvrdil, že navržený model je přijat jako významný a tedy závisle proměnná y a nezávisle 
proměnná x jsou v lineární závislosti. Scottovo kritérium multikolinearity ukazuje, že navržený model 
je korektní, Cookův-Weisbergův test heteroskedasticity dokazuje, že rezidua vykazují 
heteroskedasticitu, Jargueův-Berraův test normality reziduí ukazuje, že klasická rezidua vykazují 
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normalitu, Waldův test autokorelace ukazuje, že klasická rezidua nejsou autokorelována a 
Znaménkový test prokazuje, že znaménko klasických reziduí se dostatečně střídá a rezidua tedy 
nevykazují žádný trend. 

 

Tabulka 3.4 Výsledky statistického testování regresního tripletu 

Kritika dat, modelu a metody  

Fisherův-Snedocorův test významnosti regrese, Fexp 1.319×101 

Tabulkový kvantil, F1-α (m-1, n-m) 5.318 

Závěr: Navržený model je přijat jako  Významný 

Spočtená hladina významnosti, α 0.007 

Scottovo kritérium multikolenearity, M 1.347×10-16 

Závěr: navržený model je Korektní 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Sf 27.48 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 

Závěr: Rezidua vykazují Heteroskedasticitu 

Spočtená hladina významnosti 0.000 

Jarque-Berraův test normality reziduí, Le 0.184 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (2) 5.992 

Závěr: normalita Přijata 

Spočtená hladina významnosti 0.912 

Waldův test autokorelace, Wa 0.102 

Tabulkový kvantil,  χ2
1-α (1) 3.842 

Závěr: Rezidua nejsou autokorelována 

Spočtená hladina významnosti 0.749 

Znaménkový test, Dt -0.211 

Tabulkový kvantil, N1-α/2 1.645 

Závěr: Rezidua nevykazují trend 

Spočtená hladina významnosti 0.417 

 

3.7 Kompenzace heteroskedasticity v datech 

Jelikož v datech nebyly nalezeny výrazně vybočující body, nebylo nutné ze souborů žádné prvky 
odstraňovat. Bylo však zapotřebí odstranit heteroskedasticitu, která byla v datech indikována (viz 
tabulka 3.4). Pro kompenzaci heteroskedasticity bylo užito statistické váhy (w = 1/y2). Jelikož došlo 
užitím váhy ke zlepšení rozhodčích kritérií (viz tabulka 3.5), konkrétně střední kvadratické chyby 
predikce MEP, Akaikeho informačního kritéria AIC a predikovaného korelační koeficientu Rp2, lze 
považovat odhady získané metodou vážených nejmenších čtverců (viz tabulka 3.6) za lepší než 
předešlé.  

 

Tabulka 3.5 Statistické charakteristiky regrese původního modelu a zpřesněného modelu  

 Původní model Zpřesněný model 

Vícenásobný korelační koeficient, r 0.789 0.829 

Koeficient determinace, D (%) 62.25 68.73 

Predikovaný korelační koeficient, Rp2 0.653 0.691 

Střední kvadratická chyba predikce, MEP 9.747××××10-2 9.29××××10-2 

Akaikovo informační kritérium, AIC -2.346××××10-2 -2.506××××101 
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3.8 Odhady parametrů regrese a testování jejich statistické 
významnosti 

Odhady parametrů modelu získané metodou vážených nejmenších čtverců shrnuje tabulka 3.6. 

Výsledky Studentova t-testu ukázaly, že absolutní člen β0 je na hladině významnosti 0.05 statisticky 

nevýznamný (p = 0.056) a směrnice β1 statisticky významná (p = 0.003). 

 

Tabulka 3.6 Odhady parametrů a testy jejich významnosti 

Parametr  

Odhad úseku β0 6.569×10-1 

Směrodatná odchylka odhadu úseku β0 2.947×10-1 

t-kritérium 2.229 

Hypotéza H0 je Akceptována 

Hladina významnosti 0.056 

Odhad směrnice přímky β1 7.333×10-1 

Směrodatná odchylka odhadu směrnice β1 1.749×10-1 

t-kritérium 4.194 

Hypotéza H0 je Zamítnuta 

Hladina významnosti 0.003 

 

Pro účely validace nově navržené metody, konkrétně pro posouzení, zda není navržená metoda 
oproti referenční zatížena systematickou chybou a zda její užití nevede k podhodnocování či 
nadhodnocování výsledků, bylo provedeno vyčíslení intervalu spolehlivosti úseku a směrnice: 

 

Testování úseku: 

Hypotéza: 

H0: β0 = 0 vs. HA: β0 ≠ 0          (2) 

 

Pro vyčíslení intervalu spolehlivosti úseku a směrnice bylo použito vztahu 3 a 5, kde n = 10, m = 2, 
t0.975 (8) = 2.306 

 

@; −	A2#αB
	� − �� × CD�@;� ≤ F; 	≤ @; + A2#αB

	� − �� × CD�@;�    (3) 

 

0.6569 − 2.306 × 0.2947 ≤ F; 	≤ 0.6569 + 2.306		�	0.2947 

 

−0.0227 ≤ F; 	≤ 1.336 

 

Závěr:  

Jelikož interval spolehlivosti zahrnuje 0, H0 je přijata a úsek lze považovat za nulový.  
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Testování směrnice: 

Hypotéza: 

H0: β1 = 1 vs. β1 ≠ 1          (4) 
 

@2 −	A2#αB
	� − �� × CD�@2� ≤ F2 	≤ @2 + A2#αB

	� − �� × CD�@2�    (5) 

 

0.7333 − 2.306 × 0.1749 ≤ F2 	≤ 0.7333 + 2.306		�	0.1749 

 

0.330 ≤ F2 	≤ 1.137 

 

Závěr: 

Jelikož interval spolehlivosti zahrnuje 1, je H0 přijata a směrnici lze považovat za jednotkovou. 
 

3.9 Závěr 

Vzhledem k tomu, že interval spolehlivosti úseku regresního modelu (tabulka 3.6) obsahuje 0, není 
navržená metoda zatížena oproti metodě referenční systematickou chybou. Jelikož interval 
spolehlivosti směrnice obsahuje 1, nedochází pomocí nové metody k nadhodnocování či 
podhodnocování analytických výsledků. Nově navrženou metodu stanovení Be v půdách pomocí 
ETAAS za využití přímého dávkování suspenzí lze tedy úspěšné zavést do analytické praxe.  

 

3.10 Literatura 

1. Meloun M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat, Vyd. 3., nakl. Karolinum, 
Praha, 2012. ISBN: 978-80-246-2196-8. 

2. Meloun M., Militký J.: Interaktivní statistická analýza dat, Vyd. 3., nakl. Karolinum, Praha, 

2012. ISBN: 978-80-246-2173-9.  
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4 Vícerozměrný lineární regresní model 

4.1 Zadání 

Vliv experimentálních parametrů na mikrovlnným polem asistovanou extrakci křemíku ze vzorku 

hnojiva pomocí fluoridu amonného 

Pro potřeby optimalizace podmínek mikrovlnné extrakce Si ze vzorku hnojiva byl sledován vliv 
velikosti navážky vzorku (x1), objemu extrakčního činidla (x2), teploty (x3) a času (x4) na stanovení Si. 
Křemík byl v extraktech analyzován metodou atomové absorpční spektrometrie s atomizací v plameni 
(FL-AAS). Cílem bylo navrhnout vhodný lineární regresní model nejlépe vyhovující experimentálním 
datům a na hladině významnosti 0.5 testovat statistickou významnost jednotlivých regresních 
parametrů a vyčíslit jejich odhady. Pro potřeby optimalizace bylo provedeno 27 nezávislých 
experimentů, hodnoty koncentrace Si jsou uvedeny v tabulce 4.1.  

 

4.2 Data 

Tabulka 4.1 Koncentrace Si (g kg-1) stanovená v extraktech hnojiva (n = 27) metodou FL-AAS 
v závislosti na změně experimentálních podmínek mikrovlnným polem asistované extrakce 

Navážka (mg) Objem NH4F
a (mL) Teplota (°C) Čas (min) Koncentrace (g kg-1) 

150 2 140 10 6.12 

… … … … … 

150 2 180 15 6.52 

a Koncentrace NH4F 100 g L-1 

 

4.3 Použitý software 

Naměřená data byla vyhodnocena pomocí programů QC-ExpertTM 2.9 (TriloByte Statistical software, 
s.r.o., ČR) a Origin 9 (OriginLab, USA). 

 

4.4 Návrh modelu 

Již z obrázku 4.1, který zachycuje závislosti koncentrace Si na dvojicích sledovaných proměnných je 
zřejmé, že regresní model (1), tj. model bez transformace, nebude v daném případě vyhovující.  
 
7 = �2�2 + ���� +⋯�:�: + �;        (1) 
 
kde y je závisle proměnná, x = (x1, x2, . . . xp) jsou nezávisle proměnné, p je počet proměnných, 
a = (a1, a2, . . ., am) jsou parametry, m je počet parametrů, a0 je absolutní člen 
 
 
Je-li vybráno více nezávisle proměnných, provede se úplný rozvoj do druhého stupně Taylorova 
polynomu s proměnnými: 
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�2, ��, … . , �:, �2��, 	�2�(, … . �G�H, … , �:�:#2, �2�, 	���, … , �:�      (2) 

 

Takový model představuje kvadratický m-1 rozměrný povrch, kterým se snažíme popsat data. Tento 
povrch může mít jeden extrém (minimum nebo maximum), který odpovídá předpokládané nejvyšší 
nebo nejnižší hodnoty závisle proměnné. 

 

  

  

  

Obr. 4.1 Responzní plochy závislosti koncentrace Si (g kg-1) na sledovaných parametrech (navážka 

vzorku, objem extrakčního činidla, doba a teplota extrakce) 
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4.5 Základní analýza dat 

Hodnoty průměru a směrodatné odchylky proměnných y, x1, x2, x3 a x4, které slouží k posouzení jejich 
polohy a proměnlivosti jsou shrnuty v tabulce 4.2. V tabulce jsou dále uvedeny Pearsonovy párové 
korelační koeficienty r závislostí y(x1), y(x2), y(x3), atd., které vyjadřují míru korelace proměnných. 

Párové korelační koeficienty mezi dvojicemi vysvětlujících proměnných jsou shrnuty v tabulce 4.3 a 
neukazují na silnou korelaci mezi nezávisle proměnnými. 

 

Tabulka 4.2 Předběžná statistická analýza vstupních dat 

Proměnná Průměr Směrodatná 
odchylka 

Párový korelační 
koeficient* 

Spočtená hladina 
významnosti 

Hmotnost^2 0.9630 0.6939 -0.0168 0.9337 

Objem^2 0.9630 0.6939 -0.4677 0.0139 

Teplota^2 0.9630 0.6939 -0.0909 0.6520 

Čas^2 0.9630 0.6939 -0.1259 0.5315 

Hmotnost*Objem 0.0000 0.9813 0.0890 0.6589 

Hmotnost*Teplota 0.0000 0.9813 -0.0469 0.8162 

Hmotnost*Čas 0.0000 0.9813 -0.1288 0.5220 

Objem*Teplota 0.0000 0.9813 0.1114 0.5801 

Objem*Čas 0.0000 0.9813 0.0536 0.7905 

Teplota*Čas 0.0000 0.9813 0.1248 0.5351 

Hmotnost 0.0000 1.0000 -0.5395 0.0037 

Objem 0.0000 1.0000 -0.1617 0.4204 

Teplota 0.0000 1.0000 0.3250 0.0981 

Čas 0.0000 1.0000 0.1355 0.5005 

Abs 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 

* Párový korelační koeficient mezi nezávisle a závisle proměnnou 

 

Tabulka 4.3 Párové korelační koeficienty mezi všemi dvojicemi nezávisle proměnných 

Párové korelace (xi, xj)  Párové korelace (xi, xj)  

Hmotnost^2 - Objem^2 6.65×10-17 Objem^2 - Čas -6.15×10-18 

Hmotnost^2 - Teplota^2 1.77×10-17 Objem^2 - Abs 0 

Hmotnost^2 - Čas^2 1.77×10-17 Teplota^2 - Čas^2 2.66×10-17 

Hmotnost^2 - Hmotnost*Objem -6.27×10-18 Teplota^2 - Hmotnost*Objem 0 

Hmotnost^2 - Hmotnost*Teplota 0 Teplota^2 - Hmotnost*Teplota 0 

Hmotnost^2 - Hmotnost*Čas 1.25×10-17 Teplota^2 - Hmotnost*Čas 1.25×10-17 

Hmotnost^2 - Objem*Teplota 6.27×10-18 Teplota^2 - Objem*Teplota -6.27×10-17 

Hmotnost^2 - Objem*Čas 0 Teplota^2 - Objem*Čas 1.25×10-17 

Hmotnost^2 - Teplota*Čas 1.25×10-17 Teplota^2 - Teplota*Čas 1.25×10-17 

Hmotnost^2 - Hmotnost 0 Teplota^2 - Hmotnost 0 

Hmotnost^2 - Objem 5.54×10-17 Teplota^2 - Objem 1.85×10-17 

Hmotnost^2 - Teplota 0 Teplota^2 - Teplota 0 

Hmotnost^2 - Čas 2.46×10-17 Teplota^2 - Čas 0 

Hmotnost^2 - Abs 0 Teplota^2 - Abs 0 
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Tabulka 4.3 Pokračování 

Párové korelace (xi, xj)  Párové korelace (xi, xj)  

Objem^2 - Teplota^2 7.98×10-17 Čas^2 - Hmotnost*Objem 1.88×10-17 

Objem^2 - Čas^2 4.88×10-17 Čas^2 - Hmotnost*Teplota -2.51×10-17 

Objem^2 - Hmotnost*Objem 0 Čas^2 - Hmotnost*Čas 1.25×10-17 

Objem^2 - Hmotnost*Teplota 0 Čas^2 - Objem*Teplota 0 

Objem^2 - Hmotnost*Čas 0 Čas^2 - Objem*Čas 6.27×10-17 

Objem^2 - Objem*Teplota 0 Čas^2 - Teplota*Čas 1.25×10-17 

Objem^2 - Objem*Čas 0 Čas^2 - Hmotnost 0 

Objem^2 - Teplota*Čas 0 Čas^2 - Objem 3.08×10-17 

Objem^2 - Hmotnost 6.15×10-17 Čas^2 - Teplota 0 

Objem^2 - Objem -0.3381 Čas^2 - Čas 0 

Objem^2 - Teplota 6.15×10-18 Čas^2 - Abs 0 

Hmotnost*Objem - Hmotnost*Teplota -1.77×10-17 Objem*Teplota - Teplota*Čas 1.77×10-17 

Hmotnost*Objem - Hmotnost*Čas -3.55×10-17 Objem*Teplota - Hmotnost 1.74×10-17 

Hmotnost*Objem - Objem*Teplota 0 Objem*Teplota - Objem -8.70×10-18 

Hmotnost*Objem - Objem*Čas -3.55×10-17 Objem*Teplota - Teplota -1.57×10-16 

Hmotnost*Objem - Teplota*Čas -0.1987 Objem*Teplota - Čas 0 

Hmotnost*Objem - Hmotnost -1.57×10-16 Objem*Teplota - Abs 0 

Hmotnost*Objem - Objem 1.74×10-17 Objem*Čas - Teplota*Čas -1.77×10-17 

Hmotnost*Objem - Teplota 1.74×10-17 Objem*Čas - Hmotnost 1.74×10-17 

Hmotnost*Objem - Čas 1.74×10-17 Objem*Čas - Objem 0 

Hmotnost*Objem - Abs 0 Objem*Čas - Teplota 0 

Hmotnost*Teplota - Hmotnost*Čas -3.55×10-17 Objem*Čas - Čas -1.57×10-16 

Hmotnost*Teplota - Objem*Teplota 0 Objem*Čas - Abs 0 

Hmotnost*Teplota - Objem*Čas -0.1987 Teplota*Čas - Hmotnost 0 

Hmotnost*Teplota - Teplota*Čas -3.55×10-17 Teplota*Čas - Objem 0 

Hmotnost*Teplota - Hmotnost 0 Teplota*Čas - Teplota 0 

Hmotnost*Teplota - Objem 0 Teplota*Čas - Čas 0 

Hmotnost*Teplota - Teplota 0 Teplota*Čas - Abs 0 

Hmotnost*Teplota - Čas 0 Hmotnost - Objem -8.54×10-18 

Hmotnost*Teplota - Abs 0 Hmotnost - Teplota 0 

Hmotnost*Čas - Objem*Teplota -0.1987 Hmotnost - Čas 1.71×10-17 

Hmotnost*Čas - Objem*Čas 0 Hmotnost - Abs 0 

Hmotnost*Čas - Teplota*Čas 0 Objem - Teplota 0 

Hmotnost*Čas - Hmotnost 0 Objem - Čas -8.54×10-18 

Hmotnost*Čas - Objem 0 Objem - Abs 0 

Hmotnost*Čas - Teplota 0 Teplota - Čas 1.71×10-17 

Hmotnost*Čas - Čas 0 Teplota - Abs 0 

Hmotnost*Čas - Abs 0 Čas - Abs 0 

Objem*Teplota - Objem*Čas 0 
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4.6 Regresní diagnostika 

Pro odhalení vlivných bodů bylo použito vybraných grafických diagnostik uvedených na obrázku 4.2. 
Zatímco McCullohův-Meeterův graf neindikuje v datech výrazně vybočující měření, Williamsův graf a 
L-R graf indikují jako vybočující body č. 11 a 19. Q-Q graf predikovaných reziduí jako vybočující 
indikuje např. i bod č. 27). S výjimkou Williamsova grafu pak všechny výše uvedené grafické 
diagnostiky určují bod č. 25 jako extrém.  

Analýza Jackknife êJi a predikovaných reziduí êPi neindikuje v datech vybočující měření, stejně tak 
diagonální prvky Hii projekční matice H, neindikují v datech žádný extrém.  

 

Tabulka 4.4 Analýza ostatních reziduí 

Jackknife reziduum, êJi Predikované reziduum, êPi Diagonální prvky, Hii 

-0.9294 -1.4174 0.6149 

0.9666 1.4697 0.6149 

-1.2160 -1.8010 0.6119 

1.0397 1.2671 0.4079 

-0.9202 -1.0685 0.3349 

-1.2507 -2.1793 0.7215 

-1.5491 -2.1018 0.5693 

1.0957 1.6477 0.6149 

0.5080 0.7520 0.5693 

-0.7755 -1.1959 0.6149 

2.5971 3.0621 0.5693 

-0.7281 -1.3244 0.7215 

1.8049 2.5108 0.6149 

-0.2061 -0.3831 0.7215 

1.4295 1.6988 0.4231 

0.2434 0.3142 0.4231 

0.1258 0.1606 0.4079 

-0.3985 -0.4768 0.3349 

2.5540 3.1923 0.6119 

-0.3589 -0.5629 0.6119 

-0.1316 -0.1583 0.3333 

0.0912 0.1179 0.4231 

-0.6750 -0.8448 0.4079 

-0.6688 -1.0384 0.6149 

-1.3293 -17.9467 0.9954 

-0.6653 -0.7861 0.3349 

-1.3293 -2.5638 0.7763 
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Obr. 4.2 Vybrané grafické diagnostiky identifikace vlivných bodů: Q-Q graf predikovaných reziduí, 
L-R graf, Williamsův graf, McCullohův-Meeterův graf 

 

Souhrnné výsledky testování regresního tripletu ve formě vybraných testů (Fisher-Snedecorův test 
celkové regrese posouzení významnosti navrženého modelu, Scottovo kritérium multikolinearity, 
Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Jarque-Berrův test normality reziduí, Waldův test 

autokorelace, Znaménkový test reziduí pro určení trendu v datech) jsou uvedeny v tabulce 4.5. 
Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že jsou splněny veškeré předpoklady použití klasické metody 
nejmenších čtverců pro odhad parametrů modelu. 
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Tabulka 4.5 Výsledky statistického testování regresního tripletu 

Testování regresního tripletu Původní model Model bez OB* 

Fisher-Snedecorův test významnosti modelu   

Hodnota kritéria F: 4.221 10.169 

Kvantil F (1-alfa, m-1, n-m): 2.701 2.865 

Pravděpodobnost: 0.0092 0.00040 

Závěr: Model je významný Model je významný 

Scottovo kritérium multikolinearity   

Hodnota kritéria SC: -0.741 -0.718 

Závěr: Model je korektní. Model je korektní. 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity   

Hodnota kritéria CW: 0.125 0.0118 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3.842 3.842 

Pravděpodobnost: 0.724 0.914 

Závěr: Rezidua vykazují 
homoskedasticitu. 

Rezidua vykazují 
homoskedasticitu. 

Jarque-Berrův test normality   

Hodnota kritéria JB: 2.552 0.562 

Kvantil Chi^2(1-alfa,2): 5.992 5.992 

Pravděpodobnost: 0.279 0.755 

Závěr: Rezidua mají normální 
rozdělení. 

Rezidua mají normální 
rozdělení. 

Waldův test autokorelace   

Hodnota kritéria WA: 0.435 0.245 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1): 3.842 3.842 

Pravděpodobnost: 0.509 0.621 

Závěr: Autokorelace je 
nevýznamná 

Autokorelace je 
nevýznamná 

Durbin-Watsonův test autokorelace   

Hodnota kritéria DW: -1 -1 

Kritické hodnoty DW 1.01 0.95 

Závěr: Negativní autokorelace 
reziduí není prokázána. 

Pozitivní autokorelace 
reziduí není prokázána. 

Znaménkový test reziduí   

Hodnota kritéria Sg: 1.410 0.755 

Kvantil N(1-alfa/2): 1.960 1.960 

Pravděpodobnost: 0.159 0.450 

Závěr: V reziduích není trend. V reziduích není trend. 

*OB odlehlé body č. 11 a 19 
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4.7 Ověření nutnosti odstranit odlehlé hodnoty 

Vzhledem k tomu, že se vyskytovaly rozdíly mezi výsledky jednotlivých grafických diagnostik určení 
vlivných bodů v datech, bylo před vlastním vyčíslením konečných parametrů modelu provedeno 
testování vlivu odstranění odlehlých hodnot (11, 19) na jeho kvalitu. Pro posouzení kvality 
nalezených odhadů parametru modelu slouží interval spolehlivosti či rozptyl. Pro posouzení kvality 
dosažené těsnosti proložení slouží hodnota reziduálního rozptylu s(y) a regresního rabatu D. 
Vhodnost navrženého modelu je posuzována dle Akaikeho informačního kritéria AIC a střední 
kvadratická chyby predikce MEP. Statistické charakteristiky regrese a analýzy klasických reziduí pro 
oba modely shrnují tabulky 4.6 a 4.7. Z výsledků vyplývá, že ačkoli dojde po odstranění odlehlých 
bodů ke snížení hodnoty kritéria AIC, nedojde k výraznému zlepšení parametrů MEP a Rp2, pro obě 
z posledních uvedených kritérií dojde naopak k mírnému zhoršení. V případě výsledků statistických 
charakteristik analýzy klasických reziduí, dojde k mírnému zlepšení parametrů modelu po odstranění 
odlehlých bodů. Z výsledků uvedených v tabulce 4.5 je zřejmé, že odstranění odlehlých bodů zásadně 
neovlivní výsledky testování regresního tripletu. Patrná je vyšší síla (p) jednotlivých testů pro model 
po odstranění odlehlých hodnot. V zásadě však lze konstatovat, že odstranění bodů č. 11 a 19 z dat 
není nutné. 

 

Tabulka 4.6 Statistické charakteristiky regrese modelu původních dat a dat po odstranění odlehlých 
hodnot 

 Původní model Model bez odlehlých bodů 

Vícenásobný korelační koeficient, r 0.9117 0.9666 

Koeficient determinace, D (%) 83.12 93.44 

Predikovaný korelační koeficient, Rp2 26.41 23.88 

Střední kvadratická chyba predikce, MEP 14.31 14.57 

Akaikovo informační kritérium, AIC 4.82 -15.43 

 

Tabulka 4.7 Statistické charakteristiky analýzy klasických reziduí 

Parametr Původní model Model bez odlehlých bodů 

Reziduální součet čtverců, RSC 10.625 4.061 

Průměr absolutních reziduí, Me 0.528 0.330 

Odhad reziduálního rozptylu, s2(e) 0.885 0.406 

Odhad směrodatné odchylky reziduí, s(e) 0.941 0.637 

Šikmost reziduí, g1(e) 0.436 0.003 

Špičatost reziduí, g2(e) 2.275 2.274 

 

 

4.8 Odhady parametrů regrese a testování jejich statistické 
významnosti 

Konečné odhady parametrů modelu, jejich nejistot a výsledky testování jejich statistické významnosti 
shrnuje tabulka 4.8.  
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Tabulka 4.8 Odhady parametrů regrese a testy jejich významnosti na hladině 0.05 

Proměnná Odhad Směr. odch. Závěr Pravděpodobnost 

Hmotnost^2 -0.0377 0.2660 Nevýznamný 0.8896 

Objem^2 -1.3227 0.2826 Významný 0.0005 

Teplota^2 -0.2038 0.2660 Nevýznamný 0.4582 

Čas^2 -0.2823 0.2660 Nevýznamný 0.3094 

Hmotnost*Objem 0.1879 0.1919 Nevýznamný 0.3469 

Hmotnost*Teplota -0.0599 0.1919 Nevýznamný 0.7603 

Hmotnost*Čas -0.1761 0.1919 Nevýznamný 0.3769 

Objem*Teplota 0.1417 0.1919 Nevýznamný 0.4745 

Objem*Čas 0.0732 0.1919 Nevýznamný 0.7097 

Teplota*Čas 0.2352 0.1919 Nevýznamný 0.2438 

Hmotnost -0.8394 0.1845 Významný 0.0007 

Objem -0.5619 0.1961 Významný 0.0142 

Teplota 0.5057 0.1845 Významný 0.0179 

Čas 0.2108 0.1845 Nevýznamný 0.2756 

Abs 10.0452 0.5510 Významný 0.0000 

 

4.9 Závěr 

Na základě výše uvedených výsledků je zřejmé, že na extrakci Si ze vzorku hnojiva pomocí NH4F jako 
extrakčního činidla má na hladině významnosti 0.05 vliv objem extrakčního činidla (x2), velikost 
navážky vzorku (x1) a teplota extrakce (x3). Přičemž s rostoucím objemem extrakčního činidla 
množství analytu v extraktu klesá, teplota má na extrakci opačný efekt, tj. s rostoucí teplotou roste 
koncentrace analytu v extraktu. Zatímco kladný efekt parametru teploty na výsledek extrakce je dle 
očekávání, záporný efekt objemu extrakčního činidla je překvapující. Vysvětlení lze ovšem nalézt 
s přihlédnutím k uspořádání celého experimentu, který probíhá v uzavřeném vysokotlakém systému. 
V přítomnosti vyššího objemu extrakčního činidla je nad vzorkem v nádobě výrazně vyšší tlak, což se 
zřejmě projeví na průběhu vlastní reakce. Mezi jednotlivými proměnnými, tj. parametry extrakce 
nebyla pozorována statisticky významná interakce, podobně ani doba extrakce neměla ve 
sledovaném rozmezí vliv na výtěžek extrakce. Závislost koncentrace Si v extraktu (g kg-1) na statisticky 
významných parametrech experimentu zachycuje následující model: 

7 = −1.32	�0.28�	��� − 0.84	�0.18�	�2 − 0.56	�0.20�	�� + 0.51	�0.18�	�( + 10.04	�0.55� 
kde y je závisle proměnná (koncentrace Si v extraktu v g kg-1), x1 navážka vzorku (mg), x2 objem 
extrakčního činidla (mL, 100 g L-1 NH4F), x3 teplota (°C) 
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