
TESTOVANIE 

ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

Zdroje: Kompendium statistického zpracování dat, VPS s r. o.



Témy prednášky

•ŠTATISTIKA, HYPOTÉZA

•TESTY ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

(Testy štatistickej významnosti)

• t-TEST (STUDENTOV)

•F-TEST (FISCHEROV)

•ANOVA - ANALÝZA ROZPTYLU



Testy štatistických hypotéz 

sú typickým štatistickým nástrojom na analýzu vybraných 
súborov a ich údajov.

Pomocou nich sa môžu získať objektívne dôkazy, napr.: 

•či výbery pochádzajú z populácie s normálnym 
rozdelením
•či proces dosiahol po opatreniach svoj cieľ
•či došlo k zlepšeniu procesu po realizácii opatrenia a iné

X X X

µµµµ ≠ µµµµ ≠ µµµµ

XX XX XX

µµµµ ≠ µµµµ ≠ µµµµ µµµµ = µµµµ = µµµµ

X X X
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Prečo štatistika?



Aká je priemerná hodnota a rozptyl napätia 
všetkých vyrobených monočlánkov ?Priemerná hodnota výberu Rozptyl výberu

Počet stupňov voľnosti DF (Degrees of Freedom)
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Základné pojmy

Výberový
súbor,

rozsah n

Označenie:
parametre základného 
súboru:  µµµµ, σσσσ2, σσσσ, N
všeobecne         G

charakteristiky výberového 
súboru:
všeobecne un

2,  s , ,x s n

Základný
súbor, rozsah N,
resp. ∞∞∞∞



Charakteristika Základný súbor Výberový súbor

Rozsah N n

Stredná hodnota

Rozptyl s2

Smerodajná odchýlka s

µ

2σ

σ

x









Pretože vzorka odobratá z populácie by mala 
reprezentovať populáciu, teda rozloženie hodnôt vo 
vzorke by malo byť podobné ako v populácii, hovoríme, že 
vzorka musí byť reprezentatívna (representative sample). 

V štatistike sa za reprezentatívnu vzorku považuje 
náhodný výber (random sample). 
Náhodný výber dostaneme takou organizáciou 
odoberania vzorky, že každý prvok populácie má rovnakú
pravdepodobnosť dostať sa do výberu.

Náhodný výber je veľmi dobre realizovaný, napríklad ťahaním z osudia.

VZORKOVANIE

Náhodný výber je taký výber štatistických jednotiek zo základného súboru, 
kedy o tom, či bude jednotka zaradená do výberu rozhoduje len náhoda.



2. Sekvenčné vzorkovanie (sequential sampling)
je založené na tom, že je definovaná istá postupnosť
náhodných výberov, kde nasledujúci výber sa realizuje / 
nerealizuje na základe informácií získaných z 
predchádzajúceho výberu.

V priemyselnej praxi je pomerne zložité uskutočniť náhodný výber, preto sa 
používajú aj iné metódy, aby bola čo najviac zabezpečená reprezentatívnosť
vzorky.

1. Náhodn é vzorkovanie (random sampling)
je založené na predpoklade, že každý prvok populácie má
rovnakú pravdepodobnosť dostať sa do výberu. Pokiaľ
nemožno priamo napodobniť ťahanie z osudia, používa 
sa na určenie vybraných prvkov generátor náhodných 
čísel alebo tabuľka náhodných čísel.



Proces sa rozdelí do skupín, v ktorých očakávame 
podobné vlastnosti.

Napríklad zoberieme náhodnú vzorku zvlášť z každej 
smeny z rôznych strojov a podobne. 
Pritom musí byť zabezpečené, aby neboli preferované
dáta z niektorej skupiny.

3. Stratifikovan é vzorkovanie (stratified sampling)
tento spôsob vzorkovania sa používa, ak hodnoty nie 
sú rozložené v procese homogénne.



Prečo hypotéza?



(Z Wikip édie)
Hypotéza alebo domnienka, dohad, predpoklad 
(z gréckeho hypo - pod, nižšie, znížený + thesis -
tvrdenie) je veta, tvrdenie, ktoré vedci formulujú vtedy, 
keď na danom stupni poznania nevedia vysvetliť určité
skupiny javov alebo udalostí a hypotéza sa ich pokúša 
vysvetliť.

Hypotéza je tvrdenie alebo systém tvrden í, o ktorom 
v čase jeho formulovania nemo žno rozhodn úť, či je 
pravdivé alebo nepravdivé.

Tvorenie vedeckých hypotéz nie je náhodný akt.
Poznávanie stavia pred vedcov potrebu tvoriť vždy nové

hypotézy. 



Hypotézou rozumieme aj tvrdenie o 
rozdelení pozorovanej náhodnej veličiny 
(napr. o rozdelení náhodného výberu).



(Z Wikipédie)

Testovanie hypotéz alebo aj overovanie hypotéz je 
proces, v ktorom sa overuje, či hypotéza je pravdivá
alebo nie. 

V spoločenských, ale i v biologických vedách môže byť
hypotéza niekedy overená iba s určitou mierou 
pravdepodobnosti.

Testovanie hypotéz



Nehovor: “Objavil som pravdu!”, 

ale radšej: “Objavil som jednu z právd”

Kahlin Gibran “Prorok”



Súd musí rozhodnúť či:

Obžalovaný je nevinný
alebo

Obžalovaný je vinný

Obžalovaný zostáva nevinným, 
pokiaľ súd nemá evidentné dôkazy o 

jeho vine.

PRINCÍP

PREZUMPCIE NEVINY

Súd nepozná skuto čnos ť
absolútne presne

Ak súd neodsúdi obžalovaného to nemusí znamenať, že
je nevinný.  Súd môže mať iba málo dôkazov(chyba II.druhu)

POSTUP SÚDU:

1. Vychádzať z prezumpcie neviny 

2. Zvoliť prijateľnú úroveň rizika omylu, 
že odsúdi nevinného (chyba I. druhu)

3. Nájsť správny zákon a interpretovať
ho

4.Porovnať dôkazy zo zákonom

5. Ak dôkazy postačujú odsúdiť, ak nie 
oslobodiť

SKUTOČNOSŤ

NEVINNÝ VINNÝ

OSLOBODIŤ

ODSÚDIŤ

správne

správne
Chyba I. 

druhu (α)

Chyba II. 

druhu (β)
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Testovanie hypotéz



Parametre základného súboru(populácie)
nepoznáme.

Môžeme však o nich vysloviť určité predpoklady, ktoré
formulujeme ako hypotézya overujeme štatistickými 
postupmi -testovanie štatistických hypotéz (TH).

Overovať možno nielen predpoklady o parametroch 
(napríklad strednej hodnote), ale aj o tvare rozdelenia 
štatistického znaku(napr. testovanie zhody empirického 
rozdelenia početností s normálnym rozdelením).

Testy štatistických hypotéz



HO ???        H1

Máme  rozhodnúť či platí hypotéza:

H0: Výbery monočlánkov pochádzajú z tej           
istej populácie

alebo

H1: Výbery monočlánkov nepochádzajú z tej 
istej populácie

Ak nemôžeme zamietnu ť H0 ,(a teda ju príjmeme), ešte to nemusí
znamena ť, že platí.  Môžeme ma ť iba málo dôkazov.

Testy štatistických hypotéz
POSTUP TESTU:

1.Formulovať nulovú (H0) a alternatívnu 
(H1) hypotézu

H0: µµµµ1 = µµµµ2

H1: µµµµ1 ≠≠≠≠ µµµµ2
2. Zvoliť hladinu významnosti α
3. Nájsť vhodnú testovú charakteristiku 

(napr. t-test) a vypočítať jej hodnotu

4. Porovnať vypočítanú hodnotu 
testovej charakteristiky (t) s kritickou 
hodnotou (tα/2)

5. Ak I t I > tα/2 zamietnu ť H0

tαααα/2 – dvojstranný test (H1: µµµµ1≠≠≠≠µµµµ2)

tαααα – jednostranný test (H1: µµµµ1>µ>µ>µ>µ2 aleboµµµµ1<µµµµ2 )µµµµ1 = µµµµ2 µµµµ1 ≠≠≠≠ µµµµ2



• Formulujeme východiskovú -nulovú hypotézuH0 , 
ktorá vždy tvrdí zhodu toho čo porovnávame -
testujeme, napr. hypotézu o zhode stredných hodnôt
µµµµ1 a µµµµ2,

H0 : µµµµ1 = µµµµ2,

alebo o zhode sigiem (smerodajná odchýlka, 
rozptyl -σσσσ2)

H0 : σσσσ1 = σσσσ2



Oproti nulovej hypotéze formulujeme 
alternatívnu hypotézu H1,
H1 : µ1 ≠≠≠≠ µ2,
obojstranný test (kritická hodnota testovej 
štatistiky, 2,5% kvantil,  je na obidvoch  
stranách rozdelenia) Studentovo rozdelenie (DF=28)
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Oblasť prijatia H0 musíme konštruovať tak, že oblasť zamietnutia H0

bude (z hľadiska pravdepodobnosti) rovnomerne rozložená zľava aj 
sprava. Oblasť prijatia H0 bude zodpovedať pravdepodobnosti 1 –α, 
oblasť zamietnutia zľava bude zodpovedať pravdepodobnosti α/2 a 
oblasť zamietnutia sprava tiežα/2. 
Nulovú hypotézu zamietame, ak testová štatistika padne do 
oblasti zamietnutia vľavo alebo vpravo.

Takémuto testu hovoríme dvojstranný test(two-sided test, two-
tail test).

Dvojstranný test



Alebo
H1 : µ1 < µ2 H1 : µ1 > µ2

jednostrann é testy (kritick á hodnota 
testovej štatistiky, 5 % kvantil, je len na 
jednej strane rozdelenia)

Fisherovo rozdelenie (DF1=17, DF2=8)
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tαααα – jednostranný test 
(H1: µµµµ1>µ>µ>µ>µ2 aleboµµµµ1<µµµµ2 )



Oblasť prijatia H0 musíme 
konštruovať tak, že oblasť
zamietnutia H0 bude 
(z hľadiska pravdepodobnosti) 
rozložená len z jednej strany a bude 
zodpovedať pravdepodobnosti α. 

Takémuto testu hovoríme 
jednostranný test (one-sided test, 
one-tail test).

Jednostranný test



Nulov á a alternatívna hypotéza sa 
musia vz ájomne vylu čovať!!!!



Za predpokladu, že platí nulová hypotéza H 0, rovná sa parameter 
populácie µ predpokladanej veličine vzorky µ0⇒ µ=µ0

Keďže est. µ = un, kde un je výberová charakteristika (priemer,rozptyl),

potom rozdiel ∆∆∆∆ = un - µ0

je iba náhodnou chybou, spôsobenou náhodným výberom.

Ak však H0 neplatí , t.j. µ ≠≠≠≠ µ0 , potom sa rozdiel môže skladať
z náhodnej chybyaj systematickej chyby, ktorá odráža skutočný 
rozdiel medzi parametrom  základného súboru µ a jeho 
predpokladanou veľkosťou µ0

∆∆∆∆ = un - µ0 = (un - µ) + (µ - µ0 )

Náhodná
chyba

Systematická
chyba - rozdiel



ROZHODNUTIE

H0 Zamietnutá

H0 Nezamietnutá

H0 Pravdivá H0 Nepravdivá

správne 
p=1-ββββ

(sila testu)

Chyba II. druhu

p=ββββ

Chyba I. druhu 

p=αααα

SKUTOČNOSŤ

Správne
p=1-αααα
(spoľahlivosť)

Pri testovaní štatistickej hypotézy môže dôjsť k dvom 
typom chýb:
Chyba I. druhu: keď sa zamietne pravdivá H0 hypotéza.
Chyba II. druhu: keď sa nezamietne nepravdivá H0 
hypotéza.

SKUTOČNOSŤ

NEVINNÝ VINNÝ

OSLOBODIŤ

ODSÚDIŤ

správne

správne
Chyba I. 

druhu (α)

Chyba II. 

druhu (β)
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Chyba prvého druhu   αααα
chyba druhého druhu ββββ

αααα = P(H1/H0)ββββ= P(H0/H1)

1 - αααα 1 - ββββ

f(H0) f(H1)

1 - αααα … pravdepodobnosť prijatia správnej hypotézy
1 - ββββ …sila testu 

αααα -pravdepodobnosť prijatia H 1

keď platí H 0

ββββ-pravdepodobnosť prijatia H 0

keď platí H1



αααα je hladina významnosti (significance level)

Fisherovo rozdelenie (DF1=17, DF2=8)
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Hovoríme jej aj úrove ň rizika v rozhodovaní o zamietnutí
pravdivej H 0 štatistickej hypotézy.

Je žiadúce, aby test mal nízku hladinu významnosti. Obvyklé
hodnoty pre hladinu αααα bývajú 0,05, 0,01, 0,001.

Testom na hladine 
významnosti αααα (αααα-
testom), α∈α∈α∈α∈(0,1), 
rozumieme test, pri 
ktorom 
pravdepodobnos ť

chyby 1. druhu 
neprekra čuje 
hodnotu αααα.



p - je pravdepodobnosť s akou testovacia štatistika 
nadobúda hodnôt „horších“ ako je počítaná hodnota 
štatistiky nastania danej situácie. p - hodnota je výstupom 
počítačových programov na testovanie hypotéz.

Udáva medznú
hladinu
významnosti αααα,  na 
ktorej by
sme hypotézu H 0 ešte 
zamietali
H0 zamietame ak p< αααα,
H0 nezamietame ak
p≥αααα

p -pravdepodobnostná úroveň (probability level)

Fisherovo rozdelenie (DF1=17, DF2=8)
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ŠTATISTICK Á VÝZNAMNOS Ť - SIGNIFIKANTNOS Ť

Pre správnu interpretáciu treba zdôrazniť, že : 
Nezamietnutie (prijatie) nulovej hypotézy ešte neznamená, že je 
správna.Je to len výrok, opierajúci sa o informácie získané výberovým 
šetrením a tieto informácie v danom prípade nám nedovolili nulovú
hypotézu zamietnuť. 
Inými slovami:

Správny výrok by mal znieť: " Nepodarilo sa dokázať (za daných 
podmienok), že rozdiel je štatisticky signifikantný".
Je to tým, že ak by sme napríklad zväčšili početnosť výberu, tak nový 
test by mohol ukázať, že rozdiel je (!!) štatisticky signifikantný. 

Opačne to neplatí, ak už potvrdíme signifikantnosť, tak zväčšenie 
počtu prvkov vo výbere nevedie k opačnému výsledku.



Testová charakteristika: = -3,555
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t-test (rovnosť stredných hodnôt) 

Studentovo rozdelenie (DF=28)
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DF = n1 + n2 - 2

t1-αααα/2 = f(α/α/α/α/2, DF)

Musíme sa rozhodnúť, či 
zamietnuť nulovú
hypotézu:
H0: µµµµA = µµµµB

a tým prijať hypotézu 
alternatívnu:
H1: µµµµA ≠≠≠≠ µµµµB

α = 0,05

ROZHODNUTIE:
Zamietneme H 0? 

Ak ItI>t c : ÁNO. Pravdepodobnos ť, že sa mýlime je 
menšia ako 5% (p<0,05)

Ak ItI<t c : NIE. Pravdepodobnos ť, že sa mýlime, ak 
by sme zamietli, by bola vä čšia ako 5% (p>0,05)

t1-α/2 (0,025, 28)=2,048

t

tα/2

meranie (n) prístroj A prístroj B
1 15,7 15,6
2 14,9 15,2
3 14,5 16,0
4 14,5 15,7
5 14,8 15,0
6 14,9 15,5
7 15,1 15,2
8 14,7 16,2
9 15,0 15,6
10 15,0 15,4
11 14,6 16,1
12 15,3 15,1
13 15,8 15,5
14 14,6 15,4
15 15,5 15,1

priemer 14,993 15,507

Máme dva meracie prístroje. 
Merajú rovnako?

α/2α/2α/2α/2

p
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F-test (rovnosť rozptylov)

Testová charakteristika: F =              = 2,512
s2

A

s2
B

Fisherovo rozdelenie (DF1=17, DF2=8)
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ROZHODNUTIE:
Zamietneme H 0? 

AK F>F αααα : ÁNO. Pravdepodobnos ť, že sa mýlime je 
menšia ako 5% (p<0,05)

AK F<F αααα : NIE. Pravdepodobnos ť, že sa mýlime, ak 
by sme zamietli, by bola vä čšia ako 5% (p>0,05)

F
Máme rozhodnúť, či zamietnuť
nulovú hypotézu:
H0: σσσσA < σσσσB

a tým prijať hypotézu 
alternatívnu:

H1: σσσσA > σσσσB

α = 0,05

výrobok (n) stroj A stroj B
1 14,5 14,8
2 14,5 14,8
3 14,9 14,4
4 14,7 15,9
5 14,8 15,5
6 15,2 15,1
7 13,5 13,6
8 14,3 14,9
9 13,9 14,3

10 15,4
11 13,3
12 15,1
13 16,2
14 15,6
15 14,6
16 16,6
17 14,3
18 15,9

smer. odch. 0,878 0,675

Na stroji B sme použili iný typ 
nástroja. Zmenšil sa rozptyl?

DF1 = n1 - 1

DF2 = n2 - 1

Fαααα = f(αααα, DF1, DF2) Fα(0,05,17,8) = 3,187

Fα

p αααα



Sir Ronald Aylmer Fisher

* : 17 Feb 1890 in London, 
England
+ : 29 July 1962 in 
Adelaide, Australia
Cambridge ukončil: 1909 



ANOVA (analýza rozptylu)

Musíme rozhodnúť, či 
zamietnuť nulovú
hypotézu:
H0: µµµµ1 = µµµµ2 = µµµµ3 = µµµµ4

a tým prijať hypotézu 
alternatívnu:
H1: µµµµ1 ≠≠≠≠ µµµµ2 ≠≠≠≠ µµµµ3 ≠≠≠≠ µµµµ4

α = 0,05

ROZHODNUTIE:
Zamietneme H 0? 

AK F>F αααα : ÁNO. Pravdepodobnos ť, že sa mýlime je 
menšia ako 5% (p<0,05)

Fαααα = f(αααα, DF1, DF2) Fα(0,05;3;56) = 2,77

AK F<F αααα : NIE. Pravdepodobnos ť, že sa mýlime, ak 
by sme zamietli, by bola vä čšia ako 5% (p>0,05)

DF1 = N - 1 DF2 = N(n – 1)

výrobok (n) stroj 1 stroj 2 stroj 3 stroj 4
1 14,5 15,1 15,7 16,5
2 16,8 14,6 14,7 15,3
3 16,8 14,8 16,7 14,7
4 16,0 15,4 14,4 13,5
5 14,8 16,2 14,4 13,8
6 14,8 15,6 15,4 13,6
7 14,7 14,4 14,5 15,2
8 15,4 14,8 14,6 14,4
9 16,7 13,6 13,8 15,5

10 14,0 13,7 14,2 13,9
11 13,7 15,5 15,3 14,3
12 15,7 16,6 14,8 14,9
13 15,3 16,8 14,5 14,0
14 14,6 13,5 14,5 14,2
15 15,0 15,1 15,5 13,4

priemer 15,25 15,05 14,87 14,48

stroj (N) Testová charakteristika: F =                = 1,97
ns2

X

s2
p

2
i

2
X

)XX(
1N

1
s −−−−

−−−−
==== ∑

)1n(N

...)XX()XX(
s

2
22i

2
11i2

p −−−−
++++−−−−++++−−−−

====∑ ∑ANOVA (ANalysis Of VAriance) je metóda testovania hypotézy o 
rovnosti stredných hodnôt, ale rozhodnutie o (ne-)zamietnutí sa robí na 
základe analýzy rozptylu (stredných hodnôt a združeného rozptylu)

X X X

µµµµ ≠ µµµµ ≠ µµµµ

XX XX XX

µµµµ ≠ µµµµ ≠ µµµµ µµµµ = µµµµ = µµµµ

X X X

µµµµ = µµµµ = µµµµµµµµ = µµµµ = µµµµ

XX XX XX

H1: µµµµ1 ≠≠≠≠ µµµµ2 = µµµµ3 = µµµµ4

Máme štyri stroje. Pracujú rovnako?

alebo aj

ANOVA
Zdroj variability SS DF MS F Hodnota P F krit

medzi výbermi 4,849833 3 1,616611 1,970104 0,128921 2,769433
vo výberoch 45,952 56 0,820571

spolu 50,80183 59



Pearsonov Chi-kvadrát test dobrej 
zhody vychádza z frekvenčnej tabuľky a testuje 
nulovú štatistickú hypotézu, ktorá tvrdí, že 
početnosti v jednotlivých kategóriách sa rovnajú
očakávaným (teoretickým) početnostiam.

Chi-kvadrát test dobrej zhody



APLIK ÁCIA TŠH NA SPC- REGULAČNÉ DIAGRAMY

Podobnos ť: Prezumpcia neviny-súd!

Proces je nevinný (H0), pokiaľ mu nedokážem, že je vinný(H1) -TŠH

1.  H0 : s1 = s2 alebo   H0 : µ1 = µ2

alebo   H1 : µ1 ≠≠≠≠ µ2
2. H1 : s1 ≠≠≠≠ s2

1. Proces nevinný-len pod vplyvom náhodných chýb, ne treba 
zasiahnú ť

2.Proces vinný- vplyv zvláštnych chýb, treba zasiahn úť

Chyby: (αααα) - Zasiahneš a nemal by si ! (Zamietneš pravdivú H0)

(ββββ)  - Nezasiahneš a mal by si! (Nezamietneš nepravdivú H0)


