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Parametric tests for samples

of uni-dimensional data

Porovnání dvou vektorů dat

Study case I



Test of the result accuracy



Evropa: porovnání t vůči kritické hodnotě t(1-α/2)(n-1)



USA: porovnání spočtené hladiny p

vůči zadané hladině významnosti α



F1-test
F2-test

T3-test

T2-test
T1-test



Test of equal variances (homoscedasticity)

F1-test

F2-test



F1-test



F2-test





T1-test

T2-test

T3-test



T1-test



T2-test



T3-test







Normality test:
Šikmost (skewness) < +-0.3



JB-test normality 
of the sample A

JB-test normality 
of the sample B

Sample A: 
Normality 
is accepted

Sample B: 
Normality 
is accepted



F1 a F2-test of the
homoskedasticity

T1-test a T2-test of 
the means equality

Conclusion: T1-test
Sample means
are not equal

Conclusion: F1-test
Sample variances
are equal



Porovnání dvou výběrů Test shody průměrů

Název úlohy : P332 pro SHODNÉ rozptyly

Hladina významnosti : 0,050 t-statistika : 4,164

Porovnávané sloupce : P332a P332b Počet stupňů volnosti : 28,000

Počet dat : 15 15 Kritická hodnota : 2,048

Závěr : Průměry jsou ROZDÍLNÉ

Průměr : 40,203 39,942 Pravděpodobnost : 0,000

Směr. odchylka : 0,142 0,197

Rozptyl : 0,020 0,039 Test shody průměrů

pro ROZDÍLNÉ rozptyly

Test shody rozptylů t-statistika : 4,164

Poměr rozptylů : 1,932
Redukované stupně
volnosti : 25,000

Počet stupňů volnosti : 14 14 Kritická hodnota : 2,060

Kritická hodnota : 2,540 Závěr : Průměry jsou ROZDÍLNÉ

Závěr : Rozptyly jsou SHODNÉ Pravděpodobnost : 0,000

Pravděpodobnost : 0,125

Test dobré shody rozdělení

Robustní test shody rozptylů dvouvýběrový K-S test

Poměr rozptylů : 1,932 Diference DF : 0,667

Redukované stupně volnosti : 7 7 Kritická hodnota : 0,496

Kritická hodnota : 3,787 Závěr : Rozdělení jsou ROZDÍLNÁ

Závěr : Rozptyly jsou SHODNÉ

Pravděpodobnost : 0,202

QC-EXPERT



Normality test:
Šikmost (skewness)
is > 0.3.



JB-test normality 
of the sample A

JB-test normality 
of the sample B

Sample A: JB-test
Normality 
is rejected

Sample B: JB-test
Normality 
is accepted



F1-test and F2-test of 
the homoscedasticity

T3-test of the means
equality

Conclusion: T3-test
Sample means
are equal

Conclusion: F2-test
Sample variances
are equal



Normality test: 
Šikmost (skewness) is > 0.3.



JB-test normality 
of the sample A

JB-test normality 
of the sample B

Sample A: JB-test
Normality 
is rejected

Sample B: JB-test
Normality 
is accepted



F1-test and F2-test of 
the homoscedasticity

T3-test of the means
equality

Conclusion: T3-test
Sample means
are not equal

Conclusion: F2-test
Sample variances
are equal



Pair test for the pair data



Pair test for the pair data





Pair test

Conclusion: Sample 
means are not equal



Horn





Horn´s procedure for 4 ≤ n ≤ 20

Procedure based on order statistics. 

1) Write the table of order statistics.

2) The pivot depth is expressed by HL = int[(n + l)/2]/2 or HL = int[(n + 
l)/2 + l]/2 according to which of the HL is an integer. 

3) The lower pivot is xL = x(H) and the upper one is xU = x(n+1-H). 

4) The estimate of the parameter of location is then expressed by the 
pivot half sum

0.5( )L L UP x x 



5) The estimate of the parameter of spread is expressed by the pivot 
range

6) The random variable

has approximately a symmetric distribution and its quantiles are given in 
Table.

7) The 95% confidence interval of the mean is expressed by pivot 
statistics as

L U LR x x 
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Exercise B3.01 Estimate of median value of haptoglobin in human

blood serum (Horn)

The concentration of haptoglobin in human blood serum was measured

in eight adult individuals. Calculate estimates for median value,

parameter of variance, and 95% interval of reliability of median value.

Examine whether this sample comes from a logarithmic-normal

distribution. Also apply Horn’s procedure (pg. 51 in [14]).

Data: Concentration of haptoglobin [g. l-1] in human blood serum:

1.82, 3.32, 1.07, 1.27, 0.49, 3.79, 0.15, 1.98.





Parametric tests for samples

of multi-dimensional data

Porovnání více vektorů 

ve zdrojové matici dat

Study case II



Vícerozměrný test správnosti

Úkol: Má výběr V1 a výběr V2 shodný vektor 
středních hodnot, tj. μ1 = μ2 ?

Vícerozměrný test shodnosti

Výběr V1 je modrý, výběr V2 je červený.

Úkol: Mají oba,  a to výběr V1 a výběr V2 správnou 
střední hodnotu, tj. μ1 = (1.75   70) a μ2 = (1.75   70) 

?





Vícerozměrný test správnosti

Rozdíl mezi průměry výběrů je dle spočtené hladiny p  > 0.05 nevýznamný.



Vícerozměrný test správnostiNumerické řešení:

Numerický test: Hotellingovou T2 statistikouVícerozměrný test správnosti výběru V1

μ0 = { 1,75    70}

Rozdíl mezi průměry 

výběrů je dle spočtené 

hladiny p  > 0.05

nevýznamný.



Vícerozměrný test správnosti výběru V1
Počítačový test: software NCSS2007

Test rozdílu = μ - μ0 

vůči μ0 = {1,75     70}

Rozdíl průměru po odečtení μ0

Testování rozdílu vůči μ0

Testování jednotlivých proměnných vůči  μ0

Testování intervalu spolehlivosti rozdílů vůči μ0

Rozdíl mezi průměry výběrů 

je dle spočtené hladiny 

p  > 0.05 nevýznamný.



Vícerozměrný test správnosti výběru V2
Počítačový test: software NCSS2007

Testování rozdílu vůči μ0

Testování jednotlivých proměnných vůči  μ0

Testování intervalu spolehlivosti rozdílu vůči μ0

Rozdíl mezi průměry výběrů 

je dle spočtené hladiny 

p  > 0.05 nevýznamný.

Test rozdílu = μ - μ0 

vůči μ0 = {1,75     70}

Rozdíl průměru po odečtení μ0



Úkol: Má výběr V1 a výběr V2 shodný vektor 
středních hodnot, tj. μ1 = μ2 ?

Vícerozměrný test shodnosti
Výběr V1 je modrý, výběr V2 je červený.



Vícerozměrný test shodnosti

Rozdíl mezi průměry výběrů je dle spočtené hladiny p  > 0.05 nevýznamný.







Vícerozměrný test shodnostiVícerozměrný test shodnosti
Numerický test: Hotellingovou T2 statistikou

Test:  Rozdíl průměrů pro výběry V1 a V2 je roven  μ1 - μ2,

a pro spočtenou hladinu  p  > 0.05 je tento rozdíl nevýznamný



Rozdíl mezi průměry výběrů je dle spočtené hladiny p  > 0.05 nevýznamný.

Rozdíl mezi průměry výběrů je dle spočtené hladiny p  > 0.05 nevýznamný.



Vícerozměrný test shodnosti

Počítačový test: softwarem NCSS2007

Rozdíl dvou průměrů by měl být nula se svou směrodatnou odchylkou 

Rozdíl dvou průměrů u ostatních proměnných kromě průměru vlevo;   Změna rozdílu …. kromě toho vlevo; 

Změna rozdílu …. od toho vlevo; 

Testování rozdílu dvou průměru jeho intervalem spolehlivosti 

Rozdíl mezi průměry výběrů je roven = μ1 – μ2 

Rozdíl mezi průměry výběrů 

je dle spočtené hladiny 

p  > 0.05 nevýznamný.



Vícerozměrný test shodnosti

pro více středních hodnot



Vícerozměrný test shodnosti

pro více středních hodnot







Rozdíl průměrů tří výběrů je dle spočtené hladiny p < 0.05 významný.



Vícerozměrný test shodnosti pro 3 střední hodnoty
Počítačové řešení: software NCSS2007

Test: Rozdíl průměrů tří 

výběrů je dle spočtené 

hladiny p < 0.05 významný.
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