
Testování hypotéz 

Biolog, Statistik, Matematik a Informatik na safari. Zastaví džíp a 

pozorují dalekohledem. 

Biolog "Podívejte se! Stádo zeber! A mezi nimi bílá zebra! To je 

fantastické! " "Existují bílé zebry! Budeme slavní!" 

Statistik: "To není významné. Platí pouze, že hypotézu, že bílé zebry 

neexistují nemůžeme zamítnout!" 

Matematik: "Ve skutečnosti víme, že existuje zebra, která je na jedné 

straně bílá." 

Informatik: "Ale kdepak! To je výjimka!"  



Typické zdroje hypotéz 

• Požadavek na potřebnou kvalitu produktu 

• Hypotéza je založena na předchozí zkušenosti 

• Hypotéza vychází z teorie, kterou je třeba doložit 

• Hypotéza je pouhým dohadem, založeným na náhodném pozorování 

Srovnáváme dvě tvrzení: 

H0 – nulová hypotéza – většinou obhajuje stávající stav věcí 

HA – alternativní hypotéza ji odporuje 



Chyby při testování hypotéz 

Chyba 1. druhu: nulová hypotéza sice platí, ale my ji zamítáme. 

Rozhodnutí o zamítnutí H0 je dáno  hladinou významnosti testu, 

což je maximální přípustná pravděpodobnost chyby 1. druhu. 

Hladina testu se zpravidla značí symbolem a. Většinou volíme 

hladinu významnosti a=0,05 nebo a=0,01.   

K chybě 2. druhu dochází, když nulová hypotéza neplatí, ale my 

ji nezamítneme (nepoznáme, že neplatí). Doplněk 

pravděpodobnosti chyby 2. druhu do jedničky (1 – b) se nazývá 

síla testu. Je to pravděpodobnost, že nulovou hypotézu 

zamítneme, když tato hypotéza neplatí, tedy pravděpodobnost, s 

jakou neplatnost hypotézy objevíme.  



Chyby v testování hypotéz 

Pravděpodobnost chyby 2. druhu (b) obvykle neznáme. 1- b je síla testu 

Čím větší nároky kladu na a (0.05  0.01 0.001), tím vyšší bude b 

 b klesá i s rostoucím počtem pozorování 

H0 je ve skutečnosti: 

Já se rozhodnu takto 

správná nesprávná 

Zamítám H0 

 

Chyba 1. druhu Správné rozhodnutí 

Nezamítám H0 

 

Správné rozhodnutí Chyba 2. druhu 

Zjištění statistické významnosti  nikdy nemůže nahradit rozhodnutí o 

vědeckém (věcném) významu výsledků!  



Doporučený postup při testování v běžné praxi 

zdůvodnění výběru parametrických či neparametrických testů;   

formulace H0 a určení skupiny vhodných testů (např. neparametrická 

obdoba ANOVY) ;  

konkretizace testu (např. Friedmanův test);    

výpočet testovací charakteristiky;  

rozhodnutí o H0  a interpretace výsledku. 



Testování – klasický postup 

Formulujeme testovanou (H0) a alternativní hypotézu (HA) 

Vybereme vhodný test (testová statistika) 

Vypočítáme hodnotu testové statistiky 

Sestrojíme kritický obor W pro zvolenou hladinu významnosti 

Jestliže hodnota testové statistiky padne do oboru zamítnutí, zamítneme H0. 

Testování – p hodnota 

Formulujeme testovanou (H0) a alternativní hypotézu (HA) 

Vybereme vhodný test (testová statistika) 

Vypočítáme hodnotu testové statistiky 

Dle hodnoty testové statistiky vypočteme nejmenší obor zamítnutí. 

Hladina významnosti odpovídající tomuto kritickému oboru je p hodnota. 

Jestliže je p-hodnota menší než zadaná hladina významnosti, pak zamítněte 

nulovou hypotézu. 



p-hodnota 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický obor – obor zamítnutí 

))(),(min(2 00 zZPzZP 

H0: m = m0 (oboustranný test) 
 Obor přijetí : 
 
 

H0: m < m0 (levostranný test) 
 Obor přijetí : 
 

H0: m > m0 (pravostranný test) 
 Obor přijetí : 
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Vzorce pro testy a 

intervalové odhady 

Vzorce_Nagy.pdf
Vzorce_Nagy.pdf


Testy o shodě dvou středních hodnot 

(nepárový T test) 
H0: m1=m2 

Nezávislé výběry, normální rozdělení nebo velké rozsahy výběrů  

různé neznámé rozptyly 

 

 

 

 

 

Testová statistika T má přibližně t-rozdělení s počtem stupňů volnosti d. 

Kritický obor na 5% hladině významnosti: 

 pro dvoustranný test ±t0,025 

 pro jednostranné testy +t0,05  nebo  –t0,05 
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Testy o shodě dvou středních hodnot 

(nepárový T test) 

Statistical Toolbox 
http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html#4329 

H0 :   m1=m2  

hypotézu o shodě dvou středních hodnot zamítáme pro p < 0,05  

(dle zvolené hladiny významnosti) 

 

 

 

p – dosažená hladina významnosti (chyba 1. druhu) 

h=0 Nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu 

h=1 Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti a=0,05 

[h,p] = ttest2(data1,data2); 

[h_t,p_t]=ttest2(data1,data2,0.05,'right','unequal'); 

http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html


Chí kvadrát test dobré shody 

H0 – náhodný výběr byl proveden z rozdělení stanoveného typu  

Provést: intervalové rozdělení četností 

Podmínky:   - žádný interval s nulovou četností; maximálně 20% intervalů s 

četností menší než 5 

Testovací kritérium:  

 

kde: Ai je pozorovaná četnost, Ei je očekávaná četnost a n je počet intervalů. 

Kritický obor: 

Pokud je hodnota testovacího kritéria vyšší, než příslušná kritická hodnota 

rozdělení chí-kvadrát pro (n - 1) stupňů volnosti (kde n = počet intervalů), 

hypotézu o shodě dvou rozdělení zamítáme (na příslušné hladině významnosti) 
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Chí kvadrát test dobré shody 

Statistical Toolbox 
http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html#4329 

H0 – náhodný výběr byl proveden z rozdělení stanoveného typu  

hypotézu o shodě dvou rozdělení zamítáme pro p < 0,05  

(Dle zvolené hladiny významnosti) 

 

 

 

p – dosažená hladina významnosti (chyba 1. druhu) 

h=0 Nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu 

h=1 Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti a=0,05 

x= normrnd(2,4,500,1);% generování vzorku z N(2,4) 

[h,p] = chi2gof(x); 

[h1,p1]=chi2gof(x,'cdf',{@normcdf,2,4}); 

% Nagy toolbox 

pvalCHI = chisquare_test_h(data,4*randn(100,1)+2);  

http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html


Chí kvadrát test dobré shody 

Statistical Toolbox 
http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html#4329 

H0 – náhodný výběr byl proveden z exponenciálního rozdělení exp(2)  

hypotézu o shodě dvou rozdělení zamítáme pro p < 0,05  

(Dle zvolené hladiny významnosti) 

 

 

 

data= exprnd(2,500,1);% generování vzorku z exp(2) 

[h,p]=chi2gof(data,'cdf',{@expcdf,2});  

if h==0,  display('H0 can NOT be rejected');  

else      display('H0 can be rejected')  

end 

fprintf('p-value: %1.3g \n',p) 

http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html


Neparametrické testy shody 

Používají se, pokud jsou předpoklady normality dat evidentně 

nesplněné, např.:  

  v souboru je příliš mnoho stejných hodnot, nebo 

  některé hodnoty evidentně příliš odlehlé, nebo 

  rozdělení četností je sice souměrné, ale má tvar písmene "U". 

Pro data s normálním rozdělením četností dávají horší výsledky 

(zamítají nulové hypotézy méně často, než je zdrávo - mají menší 

sílu) 



Kolgomorov-Smirnovův test shody  

pro jeden výběr  

H0: náhodný výběr byl proveden z rozdělení stanoveného typu  

Používá se v případech, kdy se nedoporučuje 2 test (při počtu tříd >2 nemá 

být více než 20% četností menších než 5 a žádná menší než 1, při k=2 nemá 

být žádná menší než 5). 

data= exprnd(2,500,1);% generování vzorku z exp(2) 

[h_ks,p_ks]=kstest(data,[data,expcdf(data,2)]); 

[h_l,p_l]=lillietest(data,[],'exp'); % 'norm' 'exp' 'ev' 

 

% Nagy toolbox 

pvalKS = ks_test(data,'exponential',2); 

pvalKS = ks_test(data,'normal',mu,std);%Normální rozdělení 



Kolmogorov-Smirnovův test shody pro dva výběry  

Užívá se pro hodnocení shody rozdělení četností dvou srovnávaných výběrů. 

Můžeme jej použít v těchto případech: 

a)  malé výběry stejného rozsahu ne většího než 40 (n1 = n2 < 40) 

b)  velké výběry (n1 i n2 > 40); nemusí mít stejný rozsah 

H0: náhodné výběry pocházejí ze stejného  rozdělení  

Hypotézu o shodě dvou rozdělení zamítáme pro p < 0,05  

(Dle zvolené hladiny významnosti) 

 data1= exprnd(2,500,1);% generování vzorku z exp(2) 

data2= exprnd(2,500,1);% generování vzorku z exp(2) 

 

[h_ks,p_ks]=kstest2(data1,data2); 

 

% Nagy toolbox 

pvalCHI = chisquare_test_h(data1,data2);%stejný rozsah 



dfittool 

dfittool(data) 



dfittool 



Odhady parametrů rozdělení 

Diskrétní náhodná veličina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

lambda=4;n=100; % intenzity, sample size 

y=poissrnd(lambda,n,1); % generator 

bins=1:10; 

freq=hist(y,bins); 

bar(freq/n) 

  

[lambda_est,lambda_ci]=poissfit(y); %95% conf. interval 

y_est=pdf('Poisson',bins,lambda_est); 

hold on 

plot(y_est,'om','Linewidth',5) 



Odhady parametrů rozdělení 

Spojitá náhodná veličina 

lambda=1/4;y=exprnd(1/lambda,500,1); %Exponential 

cdfplot(y); 

  

%fitdist(y,'Exponential') % same output as dfittool 

par_mle = mle(y,'distribution','Exponential'); 

[par_est,par_ci]=expfit(y); 

  

hold on 

x = 0:0.1:10; 

cdf = expcdf(x,par_est); 

  

plot(x,cdf,'m') 

legend('Empirical','Theoretical') 

hold off 
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Odkazy 

http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/tit.html 

  hypertextové skriptum statistiky, přehledně zpracované 

 

http://new.euromise.org/czech/tajne/ucebnice/html/html/ 

     Základy statistiky pro biomedicínské obory 

 

http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-

HP005203873.aspx 

 přehled statistických nástrojů v Excelu 

 

http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html#4329 

     Manuál statistického toolboxu 

 

http://staff.utia.cas.cz/nagy/skola/PrpStat/Stat/statistika.html 

 Výuka statistiky na FD – studijní materiály, podklady k přednáškám i cvičením 

http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/tit.html
http://new.euromise.org/czech/tajne/ucebnice/html/html/
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
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http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/nastroje-statisticke-analyzy-HP005203873.aspx
http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/stats/ch2_ref2.html
http://staff.utia.cas.cz/nagy/skola/PrpStat/Stat/statistika.html

