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Štatistická analýza experimentálnych údajov
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Abstract
Scientists use statistics to describe results of an experiment or an investigation. Statistics is the
methodology for collectiong, presenting and analysing data. Statistics help to obtain a better understanding
of the phenomena under study. There is a large number of statistical methods. The working materials are
responsible  for the easier orientation of researchers among the statistical methods. 
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4. Ciele vecnej etapy Rozpracovať do formy priamo aplikovateľnej pri spracovaní biologického
materiálu:
a) neparametrické metódy  vrátane testovania normality,
b) metódy pre spracovanie kvalitatívnych údajov,
c) zhlukovú  analýzu,
d) faktorovú analýzu, z hľadiska tvorby vstupu do zhlukovej analýzy,
e) metódy priestorovej štatistiky

5. Dosiahnuté výsledky za obdobie rokov 1998 - 2001
Našou úlohou o výskume je kvantitatívne opísať zákonitosti javu a oddeliť ich od náhodnosti, ktoré sa
vyskytujú pri jednotlivých realizáciách tohoto javu. Môžeme to jednoznačne urobiť pri vyčerpávajúcom
zisťovaní, pričom závery zo štatistického skúmania platia deterministicky len pre daný a v plnom rosahu
skúmaniu podrobený súbor. Ak neuplatňujeme vyčerpávajúce zisťovanie – čo je v praxi najčastejší
prípad – robíme závery len z údajov o vybraných jednotkách a tieto závery majú pravdepodobnostný
charakter. Na prvý pohľad by sa zdalo, že závery sú celkom nespoľahlivé. V skutočnosti, pomocou
teórie pravdepodobnosti, vieme vopred vymedziť túto nespoľahlivosť. V praxi sa snažíme pracovať
s malými výbermi a súčasne s malými hodnotami prípustnej nepresnosti. Tieto protichodné ciele nás
vedú k hľadaniu optimálneho rozsahu výberu. Z tohoto dôvodu bola spracovaná príručka o výberovom
skúmaní, ktorá je sprístupnená na internete.

Úvod do štatistického hodnotenia exprimentálnych údajov vrátane ich spracovania v Statgraphics
zabezpečujú tri učebné texty pre dištančné štúdium.

Testovanie štatistických hypotéz a odhad parametrov patria k najčastejšie používaným metódam štatistiky.
Prevažná väčšina testov, ktoré sú všeobecne známe (žiaľ často aj nesprávne používané) sú založené na
rôznych predpokladoch. Najčastejší býva predpoklad, že výbery pochádzajú zo súborov s normálnym
rozdelením. Niektoré testy sú menej iné viac citlivé na porušenie predpokladov kladených na typ
pravdepodobnostného rozdelenia. Menšiu citlivosť zaznamenávame predovšetkým pri výberoch s väčším
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rozsahom. Centrálna limitná veta a zákon veľkých čísiel, ktoré platia za pomerne všeobecných
podmienok, korigujú prípadné odchýlky. Vzhľadom na charakter niektorých údajov, ktoré sú produktom
riešenia integrovaného vedecko-technického projektu A-58, štatistické metódy vyžadujúce normalitu
experimentálnych údajov nie sú vhodné pre korektné vyhodnotenie. Jedná sa predovšetkým o údaje
pomerne malých rozsahov, ktoré pochádzajú zo súborov s výrazne nenormálym rozdelením. V rámci
riešenia bola spracovaná príručka obsahujúca sedem testov normality pre výberové súbory, v istom
prípade už od rozsahu aspoň päť prvkov. Pre prácu s nenormálne rozdelenými súbormi  sú vhodné
neparametrické metódy. Tieto sú v komplexnej podobe k dipozícii na CD, ktoré obsahuje prehľad
neparametrických metód, vrátane riešených príkladov. Výstupom viacerých vecných etáp riešeného
integrovaného vedecko-technického projektu je tvorba klasifikátorov pre jednotlivé plodiny. Hodnoty
klasifikátora sú zo štatistického hľadiska kvalitatívne znaky – ordinálne alebo nominálne. Ďalšie CD
obsahuje metódy určené pre kvalitatívne údaje.

Výstupy z jednotlivých etáp riešeného projektu A-58 bolo treba často zoskupovať do skupín - skúmané
prvky treba roztriediť do neveľkého počtu skupín tak, aby prvky danej skupiny ležali čo najbližšie pri
sebe (táto úloha má vždy riešenie), resp..hľadanie rozdelenia skúmaných prvkov do ostro sa
odlišujúcich skupín, ktoré ležia jedna od druhej v určitej vzdialenosti. Tieto sa už ďalej nerozpadávajú
na výrazne odlišné časti (táto úloha nemá vždy riešenie). Skúmané prvky nevykazujú vždy reálne
rozvrstvenie do skupín. Riešiť tento problém umožňuje riešiť zhluková analýza. Bola spracovaná
príručka zhlukovej analýzy obsahujúca filozofiu zhlukovej analýzy a podrobný prehľad miery
blízkosti objektov, koeficienty asociácie a koeficienty nepodobnosti, metriky a ďalšie spôsoby
vyjadrenia podobnosti. Niekedy sa ukazuje vhodné, využiť ako vstup do zhlukovaje analýzy výstup
faktorovej analýzy. Bola spracovaná príručka, ktorá obsahuje návod na typologizáciu pomocou
mnohorozmerných metód v Statgraphics.

Mnohé hodnotené javy prebiehajú v priestore. Priestorové javy je potrebné používať adekvátne
štatistické postupy a modely. Mnohé klasické metódy často evidentne nevyhovujú skúmaniu
priestorových javov. Posledných päťdesiat rokov v literatúre dominovali modely, v ktorých bola
priestorová poloha ignorovaná a každý jedinec bol uvažovaný v rovnakej interakcii s ostatnými.
Takéto modely dávali akceptovateľnú aproximáciu skutočnosti v mnohých kontextoch, ale narastá
zoznam fenoménov, ktoré musí nakladať explicitne ako s priestorovými. Nezávislosť je veľmi
výhodný predpoklad, ktorý robí teóriu matematickej štatistiky veľmi poddajnou, ľahko ovládateľnou.
Vážny dopad na hodnovernosť výsledkov má porušenie predpokladu nezávislosti meraní. Modely
zahŕňajúce štatistickú závislosť sú oveľa realistickejšie. National Reseach Council v USA v roku
1991 vyhlásil priestorovú štatistiku za rýchle sa rozvíjajúcu novú oblasť štatistiky, s fascinujúcimi
teoretickými a aplikovanými výskumnými možnosťami. Výskumníci dostávajú do ruky učebný text z
priestorovej štatistiky, ktorý im umožní zvládnuť a aplikovať tieto účinné metódy.   
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STEHLÍKOVÁ, B.: Testovanie normality. Metodická príručka. Nitra: SPU,1999
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7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej tlači
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8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky: ----
9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky: ---
10. Zahraničná a domáca spolupráca
10.1  spolupracujúce inštitúcie 
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky Nitra  
Environment, a.s. Nitra

Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenia problematiky 

Materiály, ktoré vznikli počas riešenia tejto vecnej etapy, majú výskumníkom pomôcť pri správnom
a kvalitnejšom štatistickom spracovaní biologického materiálu.

11. Súhrn
Vedci používajú štatistiku pre popísanie výsledkov experimentov alebo skúmania. Štatistika je
metodológia pre zber, prezentáciu a analýzu údajov. Štatistika pomáha lepšie pochopiť študovaný
fenomén. Existuje veľké množstvo štatistických metód. Pracovné materiály tejto etapy sú určené pre
ľahšiu orientáciu výskumníkov medzi štatistickými metódami.      
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