
Kapitola 8

Testy pro více veli£in

8.1 Testy parametr· s více výb¥ry s p°edpokladem norma-

lity dat

8.1.1 Testy s dv¥ma výb¥ry.

P°edpoklady: Pro spojité rozd¥lení normalita nebo velký výb¥r. Pro diskrétní np a n (1− p) je
v¥t²í nebo rovno 5.

U dvou výb¥r· se testuje shoda parametr· nebo celých soubor·. Shoda: µ1−µ2 = 0→ µ1 = µ2.
Pokud se p°edpokládá shoda rozptyl·, pak shoda st°edních hodnot je totoºná se shodou celých
soubor·.

• test dvou st°edních hodnot (nezávislý, párový) � t-test
P°. V jazykové ²kole existuje dvouletý kurz angli£tiny. �kola tvrdí,
(1) ºe první ro£ník má lep²í výsledky v testech (nezávislé).
(2) ºe studenti se v druhém ro£níku zhor²í (párové).

• test podílu dvou rozptyl· � F rozd¥lení
P°. Dva sportovní oddíly testují spolehlivost výkonu svých £len·. Vedoucí st°ediska °íká, ºe oba
oddíly jsou stejn¥ spolehlivé (ve stabilit¥ výkon·). Testujte.

• test rozdílu podíl· (diskrétní alternativní 0, 1) � z-test (approx.)
P°. (1) Policie tvrdí, ºe v jisté ulici jen 10% °idi£· p°ekra£uje povolenou rychlost.
(2) �íká se, ºe na dálnicí p°í výjezdu z Prahy je men²í podíl °idi£· p°ekra£ujících povolenou
rychlost neº na vjezdu.

Postup testování

1. Rozhodneme, zda jde o IS nebo TH.

2. O jaký jde parametr - µ je pr·m¥r, σ2 - variabilita. Podíl π je £ást z celku.

3. Kolik je výb¥r· - tady dva nebo více.
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4. Dv¥ µ - nezávislý nebo párový test.

5. Sm¥r testu: levo, obou, pravo - obtíºné u levo, pravo pro 2 výb¥ry.

6. P-hodnota - pravd¥podobnost pro H0.

7. Interpretace: Co je H0? Podle p-hodnoty je záv¥r. Praktická interpretace !!!

8.2 Testy parametr· s více výb¥ry bez p°edpokladu nor-

mality dat

8.2.1 Testy s dv¥ma výb¥ry

Alternativa k nezávislému t-testu o dvou st°edních hodnotách

• Mann-Whitney·v test

P°edpoklad: Dva nezávislé výb¥ry.

Test shody medián· dvou soubor· (nebo shody soubor· z nichº pocházejí výb¥ry).

P°. Dva léka°i doporu£ují lé£it nastydnutí odli²nými metodami. Testujte, zda mají shodné
výsledky. (výb¥ry mohou být r·zn¥ dlouhé)

Metoda: Máme výb¥ry ~x a ~y, tak, ºe délka prvního nx je v¥t²í nebo rovna délce druhého
ny. Výb¥ry spojíme [x, y] a vzestupn¥ p°i°adíme po°adí. Se£teme hodnoty po°adí pro x a
y a ozna£íme Tx a Ty. Vypo£teme

Ux = nxny +
nx (nx + 1)

2
− Tx a Uy = nxny +

ny (ny + 1)

2
− Ty

Statistika je
T = min {Ux, Uy}

a kritické hodnoty jsou ve speciální tabulce.

Pro výb¥ry del²í neº 30 lze pouºít normální aproximaci

T =
min {Ux, Uy} − nxny

2√
1
12nxny (nx + ny + 1)

H0: mediány (soubory) jsou stejné. Test je oboustranný (=, 6=)

Alternativa k párovému t-testu o st°ední hodnot¥

• test mediánu (znaménkový test)

P°edpoklady: Jeden výb¥r nebo 2 párové výb¥ry.

Testujeme hodnotu medián· ze dvou výb¥r·. Vezmeme diference odpovídajících si hodnot
výb¥r· a testujeme na nulu.

P°. Testujte, zda jeleni a my²i mají stejn¥ dlouhé p°ední nohy.

Metoda: Spo£teme diference hodnot výb¥r·.
Dále jako pro jeden výb¥r.
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• Wilcoxon·v test

P°edpoklady: Bu¤ jako jednovýb¥rový nebo pro dva párové výb¥ry, kde je alespo¬ 5 nenu-
lových diferencí kladných i záporných.

Je to neparametrická paralela k dvou výb¥rovému párovému testu st°edních hodnot.

P°. Ve sportovním klubu byl osmi sportovc·m zm¥°en výkon (délka hodu o²t¥pem). Poté
byli sportovci podrobeni intenzivnímu tréningu a druhý den byli znovu testováni. Trenér je
p°esv¥d£en, ºe jeden den odpo£inku nesta£í a ºe výkony budou po tréningu hor²í. Testujte.

Metoda: Spo£teme diference D = x1− x2 a zapamatujeme si znaménka s = sign (D) .
Dále jako pro jeden výb¥r.

Porovnání hodnot výb¥ru p°ed a po ur£ité akci.

• McNemar·v test

P°edpoklady: Párové výb¥ry. Binární (nominální) data.

Testuje efekt ur£itého zákroku.

P°. Testujeme vliv nového léku na výskyt ur£itého symptomu. U vybraných pacient· zjistíme
p°ítomnost symptomu, potom jim podáme lék a po ur£ité dob¥ znovu zji²´ujeme p°ítomnost
symptomu znova.

Metoda: Vstupem je kontingen£ní tabulka

p°ed \ po 0 1
0 n00 n01
1 n10 n11

kde nji jsou p°íslu²ní £etnosti pro situace (0, 0), (0, 1) , (1, 0), (1, 1). Ve skute£nosti nás
zajímají jen prvky n01 a n10. Tyto prvky vypovídají o zm¥n¥ nebyl-je a byl-není.

Statistika

T =
(n01 − n10)

2

n01 + n10
∼ χ2 (1) .

H0: ºádná zm¥na (n01 = n10). Test je pravostranný.

8.2.2 Testy s více výb¥ry (ANOVA)

Jeden faktor

• Jednofaktorová anova

P°edpoklady: Normalita, nezávislé výb¥ry, stejné rozptyly v²ech t°íd.

Testuje, zda n¥kolik soubor· ze kterých jsme po°ídili výb¥ry jsou shodné.

P°. Testujeme výkon motorek p¥ti r·zných zna£ek. Kaºdá z nich projede n¥kolikrát testovací
okruh a my m¥°íme £as. Zm¥°ené £asy se°adíme do sloupc· tabulky shodu testujeme pomocí
testu Anova.

Metoda: Ur£íme pr·m¥ry x̄i a rozptyly s2i v jednotlivých výb¥rech. Potom ur£íme rozptyl
s2 mezi výb¥rovými pr·m¥ry. Pr·m¥r rozptyl· s2i ur£uje tzv. nevysv¥tlený rozptyl, protoºe
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nevíme pro£ se ve výb¥rech hodnoty m¥ní. Rozptyl s2 ur£uje tzv. vysv¥tlený rozptyl -
variabilitu výb¥rových pr·m¥r· m·ºeme vysv¥tlit neshodou st°edních hodnot v souborech.
Statistika je

F =
vysv¥tlený r.

nevysv¥tlený r.
∼ F (po£et t°íd− 1, po£et dat− 1)

H0: soubory jsou stejné. Test je pravostranný.

Bartlett·v test - testuje shodu rozptyl· (pre-analýza)

P°edpoklady: Normalita dat.

P°. Chceme analyzovat data pomocí testu Anova, Kruskal-Wallis nebo Friedman. Tyto testy
srovnávají rozd¥lení (st°ední hodnotu, medián) n¥kolika soubor·, ale vyºadují stejné rozptyly.
Bartlett·v test nám tuto informaci poskytne.

Metoda: Máme k výb¥r· o délkách ni a s výb¥rovými rozptyly S2
i . Statistika je

χ2 =
(N − k) ln

(
S2
p

)
−
∑k
i=1 (ni − 1) ln

(
S2
i

)
1 + 1

3(k−1)

(∑k
i=1

1
ni−1 −

1
N−k

) ∼ χ2 (k − 1)

kde N =
∑
ni a S

2
p = 1

N−k
∑k
i=1 (ni − 1)S2

i .

H0: rozptyly jsou stejné. Test je pravostranný.

Sche�ého test testuje nezávislost po dvojicích (post-analýza)

Pokud z anovy obdrºíme výsledek, ºe soubory nejsou shodné, asi nás bude zajímat, které
soubory se konkretn¥ odli²ují. To lze zjistit tak, ºe testujeme postupn¥ shodu pro v²echny
moºné dvojice soubor·. To je moºno jednodu²e provést pomocí Sche�ého testu, který vyu-
ºívá jiº spo£tené charakteristiky z testu anova a porovnává shodu nebo rozdílnost medián·
jednotlivých soubor·. Výsledkem je tabulka (soubory × soubory) ve které jsou vyzna£eny
neshodné dvojice.

• Kruskal-Wallis·v test

P°edpoklady: Nezávislé výb¥ry (mohou být r·zn¥ dlouhé)

Testuje shodu více medián· (soubor·). Je to neparametrická obdoba jednovýb¥rové anovy
pro nenormální data a roz²í°ení Mann-Whitneyova testu pro dva mediány. Nevyºaduje
normalitu dat.

P°. Jako anova, ale bez poºadavku na normalitu.

Metoda: Pracuje s tabulkou po°adí, která se po£ítají p°es v²echna data. Statistika se po£ítá
z pr·m¥r· po°adí tj sloupc· tabulky (n je po£et dat)

T =
12

n (n+ 1)

k∑
j=1

t̄2j − 3 (n+ 1) ∼ χ2 (k − 1)

p-hodnota
pv = 1− Fχ2(k−1) (Tr)

H0: jsou stejné. Test je pravostranný.
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• Friedman·v test

P°edpoklady: Závislé (blokové) výb¥ry1, stejné rozptyly v²ech t°íd.

Testujeme shodu k soubor· z blokového hodnocení, provád¥ného n hodnotiteli. Kaºdý
hodnotitel se vyjád°í postupn¥ ke v²em soubor·m (párové výb¥ry).

P°. T°i kontrolo°i hodnotí kvalitu p¥ti stánk· s rychlým ob£erstvením. Kaºdý kontrolor ohodnotí
kaºdý stánek. Výsledkem je tabulka hodnocení, kde sloupce odpovídají soubor·m a °ádky
(bloky) odpovídají hodnotitel·m.

Metoda. Z kaºdého souboru provedeme výb¥r o rozsahu n. Nap°. máme p¥t pacient·,
kte°í v lé£ení postoupí n¥kolik zákrok·. Po kaºdém zákroku zm¥°íme hodnoty ur£itého
indikátoru. Zajímá nás, jestli lé£ba probíhá u v²ech pacient· stejn¥.

Metoda: Vstupem je tabulka dat

pacient\výb¥r 1 2 3
1 d11 d12 d13
2 d21 · · · d23
· · · · · · · · ·
N dN1 · · · dN,n

Pro kaºdého pacienta (tj.- °ádek tabulky) nahradíme hodnoty jejich po°adím. Dostaneme
tabulku po°adí

pacient\výb¥r V1 V2 V3
1 → r11 r12 r13
2 → r21 · · · r23
· · · · · · · · ·
N → rN1 · · · rN,n∑

R1 R2 R3

kde Rj =
∑n
i=1 rij je sou£et j-tého výb¥ru (tj. sloupce tabulky)

Statistika (pro min {k, n} > 5)

T = 3n (k + 1)

k∑
j=1

R2
j ∼ χ2 (k − 1)

H0: Soubory jsou stejné. Test je pravostranný.

Dva faktory

• Dvoufaktorová anova bez opakování

P°edpoklady: Normalita, stejné rozptyly v²ech t°íd.

P°. Testujeme motorky pro jízdy provedené jednotlivými °idi£i. Testujeme shodu motorek a
°idi£·.

Metoda: Jedná se o sou£asn¥ provedené dva testy anova se soubory v ve sloupcích a
°ádcích. Jak pro sloupce, tak i pro °ádky se ur£í vysv¥tlený rozptyl a nevysv¥tlený rozptyl je
spole£ný. Dostáváme dva samostatné výsledky testu, pro celkový záv¥r jsou £ty°i moºnosti:
ano,ano , ano,ne , ne,ano , ne,ne.

H0: °ádky jsou stejné, sloupce jsou stejné. Statistika 2x F -test � pravostranný.

1Blok je faktor, mající vliv na data jehoº t°íd¥ní nás nezajímá a jeho hodnoty jsou ve v²ech datových zázna-

mech. Blíºe viz Dodatky.
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• Dvoufaktorová anova s opakováním

Jako oby£ejná dvouvýb¥rová, ale kaºdé polí£ko tabulky obsahuje více m¥°ení.

P°. Testujeme motorky a °idi£e a kaºdý °idi£ jede n¥kolik jízd.

Testuje se (1) shoda sloupc·, (2) shoda °ádk·, (3) nezávislost °ádk· a sloupc·.

H0: jsou stejné, jsou nezávislé.

Hlavní t°íd¥ní test·

1 výb¥r 2 výb¥ry více výb¥r·

S normalitou t-test t-test nez. Anova - nepárové

t-test pár. - párové

Bez normality Mann-Whitney Kruskal-Wallis - nepárové

Wilcoxon Wilcoxon Friedman - párové
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