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Předmluva
V dnešním světě jsme obklopeni daty. Neustále se zvětšuje jejich objem a zlepšuje se jejich
dostupnost. Jsme ale stále schopni je zpracovat a přeměnit na informace, které můžeme
efektivně využít pro řízení podnikových procesů, tvorbu operativních, taktických, ale i strategických rozhodnutí, řízení podnikových inovací? Právě této palčivé otázce se věnujeme
v této knize s názvem Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi.
Problematika analýzy a zpracování dat je velice rozsáhlá a její kompletní popis by obsáhl
několik tisíc stran. My jsme se soustředili na vybrané metody a nástroje, které pomáhají
hledat řešení problémů a výzev, se kterými se často setkávají především manažeři průmyslových a výrobních podniků. Kniha je rozčleněna do dvou na sebe navazujících větších celků.
Čtenář je nejprve seznámen se základy statistiky, o kterou se opírají jednotlivé oblasti rozhodovací analýzy a rozhodovací modely zpracované v části druhé. Výklad teoretického pozadí jsme omezili na nutné minimum a hlavní důraz jsme kladli na řešení manažerských
problémů prostřednictvím jednoduchých příkladů i komplexních případových studií. Důležitou součást a významnou přidanou hodnotu publikace představují názorné návody na
tvorbu modelů pro řešení vymezených otázek v široce dostupném programu MS Excel. Ten
dovoluje při využití jeho pokročilých nástrojů dosáhnout funkcionalit, které jinak nabízí
mnohem dražší softwarová řešení.
První část: Statistické modely pro rozhodování
První kapitola představuje základní pojmy popisné statistiky nezbytné pro zpracování empirických dat. Druhá kapitola obsahuje stručný úvod do počtu pravděpodobnosti a třetí
kapitola na příkladech ilustruje pravděpodobnostní modely (pravděpodobnostní rozdělení), které jsou následně používány v různých rozhodovacích modelech v celé knize pro
modelování empirických dat a následnou simulaci.
Ve čtvrté kapitole jsou vysvětleny základní principy statistického odhadu a ověřování statistických hypotéz – tedy podklady pro rozhodování se pouze na základě vzorku dat. Jsou
výrobky od dvou dodavatelů stejně kvalitní? Je naše zařízení přesné? Nebo je potřeba investovat do větší kvality výroby?
Obsahem páté kapitoly je pak regresní a korelační analýza, která nám pomůže kvantifikovat
vztahy mezi různými faktory, například jak určitý faktor ovlivňuje výši tržeb nebo které faktory je nejvhodnější zařadit do regresního modelu? Na regresní a korelační analýzu navazuje kapitola šestá „Navrhování průmyslových experimentů“ (Design of Experiments –
DOE), jejímž cílem je nalézt optimální kombinaci faktorů, které působí na výsledek (tzn.
odezvu systému).
Sedmá kapitola je zaměřena na odhadování budoucího vývoje veličin (např.: prodejů), dále
na očišťování časových řad pomocí sezónních indexů a také indexní analýzu.
Druhá část: Rozhodovací modely
Obsahem následných kapitol jsou rozhodovací modely s cílem optimalizovat především výši
nákladů – jsou to modely lineárního modelování, modely návazných procesů, modely řízení
zásob, modely spolehlivosti, modely obnovy a údržby, modely hromadné obsluhy, modely
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vícekriteriálního hodnocení a rozhodování včetně analýzy obalu dat (DEA), modely pro rozhodování za nejistoty a neurčitosti a modely simulační založené na metodě Monte Carlo.
V kapitole 8 jsou uvedeny různé typy problémů řešitelných pomocí lineárního programování (optimalizace výrobního programu, optimalizace řezných plánů, optimalizace směsí,
dopravních cest, ale i nákladů na reklamu). Je ukázán způsob řešení pomocí simplexové
metody i v MS Excel.
V kapitole 9 je na příkladu ilustrováno použití metody CPM i metody PERT, která zahrnuje
pravděpodobnostní aspekt trvání jednotlivých činností. Kapitola obsahuje rovněž postupy
optimalizace projektů pomocí síťové analýzy.
Kapitola 10 se zabývá modely zásob, a to jak statickými stochastickými (modely s diskrétní
poptávkou i spojitou poptávkou), tak dynamickými deterministickými (modely pro stanovení optimální dávky, modely připouštějící nedostatek zásob) i dynamickými stochastickými
(Q-systémy, P-systémy).
V kapitole 11 naleznete spolehlivostní model, jehož cílem je rozhodnout o strategii údržby
– kdy provádět preventivní údržbu, nebo jestli se vyplatí čekat na poruchu. Samozřejmostí
je vysvětlení pravděpodobnostních charakteristik spolehlivosti, ze kterých modely vycházejí. Obsahem další kapitoly (kapitoly 12) je také spolehlivost, tentokrát se jedná o stanovení spolehlivosti různých typů soustav více zařízení (sériové, paralelní, kombinované soustavy), je také optimalizován počet záloh.
Kapitola 13 zahrnuje principy analýzy rizik, jedná se o způsoby odhadu a hodnocení rizik
všech podnikových procesů, především pak v oblasti bezpečnosti. Na příkladech jsou ilustrovány metody FMEA a FTA.
Kapitola 14 se zabývá modely hromadné obsluhy pro různé situace – otevřené, uzavřené
systémy, s obsluhou jedním, více obslužnými místy. V kapitole je uveden také princip simulace systému hromadné obsluhy pomocí náhodných čísel a také model zaměřený na nákladovou optimalizaci systému hromadné obsluhy – kolik obslužných míst je efektivní.
Kapitola 15 je zaměřena na vícekriteriální hodnocení různými metodami (např.: metoda
AHP, TOPSIS), je zahrnut i příklad aplikace metody DEA (Data Envelopment Analysis –
DEA) a vysvětlen postup řešení na základě matematického programování v MS Excel.
V kapitole 16 je představena metoda Monte Carlo, naleznete zde příklady simulace pro optmalizaci údržby, simulaci síťového grafu a také simulaci vícekriteriálního rozhodování na
příkladu výběru technologie výroby nanomateriálů.
Předposlední kapitola knihy (kapitola 17) ilustruje postup modelování nákladů a ekonomické efektivity podnikových procesů a technologií na případové studii procesu obrábění.
Tato kapitola umožňuje poznat vytváření struktury nákladů, jejich správnou alokaci, nalezení efektivních cest pro optimalizaci nákladů, což je nezbytné pro konkurenceschopnost
průmyslových podniků.
Závěrečná kapitola (kapitola 18) je zaměřena na modely investičního rozhodování, anylýzu
rizik spojených s investičními projekty a simulaci investičních projektů.
Kapitoly 1 až 16 jsou společným dílem autorů Doc. Ing. Jana Kožíška, CSc. a Ing. Barbory
Stieberové, Ph.D. Autorem kapitol 17 a 18 je Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Největší zásluhu na
vytvoření a dokončení této knihy má Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.
V Praze dne 29. 2. 2020
Autoři
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1. Zpracování empirických dat
1.1.

Úvod

Statistika je věda o metodách sběru, zpracování a analýze (vyhodnocování) statistických
údajů z jakékoliv oblasti života. Umožňuje nám tak poznat povahu zkoumaných jevů
a posoudit vzájemné vztahy mezi těmito jevy. Statistiku používáme například k poznání přírodních, technických, ekonomických a sociálních dějů. V oblasti podnikových procesů, nám
statistika umožňuje kvalitní rozhodování na základě faktů vedoucí k jejich efektivnímu
zlepšování.
Předmětem popisné statistiky je kvantitativní popis zkoumaných jevů pomocí statistických
charakteristik polohy (aritmetický průměr, medián, modus, kvantily) a charakteristik
variabilty (např. : směrodatná odchylka, variační koeficient, koeficient asymetrie a koficient
špičatosti), vizualizovat data nám umožní např. histogram nebo krabicový graf.
Matematická statistika zahrnuje statistický odhad a ověřování statistických hypotéz. Matematická statistika nám umožní otestovat hypotézu, kterou jsme stanovili na základě experimentálních dat (na základě našich pozorování). Například budeme chtít ověřit, zda naše
data mají normání rozdělení. Nebo jestli teplota má významný vliv na kvalitu výrobků, jestli
záleží na tom, který dodavatel nám dodá materiál atd. Na základě ověřených předpokladů
potom můžeme pomocí modelu, který jsme vytvořili na základě empirických dat (naměřených údajů) provádět odhady. Matematická statistika nám tedy pomáhá prostřednictvím
analýzy výběrového souboru (naměřených dat) charakterizovat základní soubor, zahrnuje
v sobě pravděpodobnostní modely (teorii) a popisnou statistiku (empirická měření).
Náhodný pokus je pozorování, které realizujeme za stejných podmínek, například házíme
mincí, měříme průměr hřídele, zjišťujeme názor respondenta. Výsledkem náhodného pokusu je potom náhodný jev – padnutí líce nebo rubu na minci, naměřený rozměr hřídele,
názor respondenta.
Objektem pozorování (měření) může být výrobek, podnik, zaměstnanec, občan. Jedná se
o tzv.: statistické jednotky. Souhrn statistických jednotek nazýváme statistickým souborem.
Statistický soubor dělíme na:
• základní – obsahuje všechny možné statistické jednotky (např.: všechny obyvatele ČR),
• výběrový – zahrnuje jen část základního souboru.
Výběr můžeme provést náhodně (tzn., že každá jednotka statistického souboru má stejnou
šanci být vybrána), např.: pomocí losování, nebo můžeme vybírat podle předem stanovených pravidel. Důležitým požadavkem na kvalitu výběrového souboru je jeho reprezentativnost, tedy to, že věrně odráží základní soubor. Vlastnosti statistických jednotek charakterizujeme pomocí statistických znaků.
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Statistické znaky dělíme na:
• znaky kvantitativní – statistické údaje jsou vyjádřeny číselně. Kvantitativní znaky se
dělí na:
- spojité (rozměr, mzda, čas, …),
- diskrétní (počet dětí v rodině, počet zmetků, počet úrazů, …);
• znaky kvalitativní – statistické údaje jsou vyjádřeny slovně: dobrý výrobek nebo zmetek, špatný, dobrý, velmi dobrý, vynikající pracovník; prospěch nedostatečný, dostatečný, dobrý, velmi dobrý, výborný.
Zpracováním dat z empirického zjišťování se tedy zabývá popisná statistika. Jejím cílem je
kvantitativně popsat zkoumané empirické jevy a procesy pomocí statistických
charakteristik. V této kapitole bude provedeno posouzení výrobního procesu obrábění hřídelů metodami popisné statistiky na konkrétním příkladu. Máme k dispozici naměřený statistický soubor 100 rozměrů hřídelek v mm. Úkolem je sestavit histogram rozdělení četností
(abychom měli vizuální informaci o procesu) a především stanovit statistické charakteristiky
analyzovaného procesu. Zajímá nás, jestli je proces symetrický, jaká je variabilita procesu.
Cílem kapitoly je vysvětlit význam, použití a postup výpočtu jednotlivých statistických charakteristik v MS Excel.

1.2.

Sestavení histogramu

Cílem statistického třídění je roztřídit naměřená data do intervalů tak, aby bylo možné získat vizuální informaci o statistickém souboru. Postupujeme v následujících krocích:
• do intervalů roztřídíme data na základě počtu hodnot, lze využít některá pravidla,
např. Sturgesovo pravidlo 𝑘 = 1 + 3,3 𝑙𝑜𝑔 𝑛 = 7,6 nebo pravidlo 𝑘 = 5 𝑙𝑜𝑔 𝑛 = 10,
• při výpočtu počtu intervalů rovněž vycházíme ze vztahu: 𝑘 ≅ 𝑅⁄ℎ, kde ℎ – šířka
intervalu, 𝑅 – variační rozpětí 𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑘 – počet intervalů,
• variační rozpětí vychází 𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 6,625 − 6,500 = 0,125 a délku kroku
můžeme při počtu 10 intervalů zvolit po zaokrouhlení ℎ = 0,015.
Když máme určeny hranice hodnot, je třeba v MS Excel označit oblast, kam chceme výsledné hodnoty absolutních četnost vložit. Potom vybereme kartu Vzorce – Vložit funkci
Četnosti. Funkce ČETNOSTI nám roztřídí data do intervalů.
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Funkce Četnosti má dva argumenty:
• Data – vložíme 100 hodnot, které máme roztřídit,
• Hodnoty – vložíme horní hranice intervalů.

Aby se hodnoty absolutních četností objevily v matici, je nutné zmáčknout klávesovou
zkratku F2 a následně trojkombinaci CTRL+SHIFT+ENTER. Histogram sestrojíme v MS Excel jako sloupcový graf.
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Dále také můžeme vytvořit histogram přímo v Excelu: Vložit – Grafy – Histogram. Data je
nutné mít v jednom sloupci. Ve formátu osy je potřeba nastavit počet intervalů.

1.3.

Statistické charakteristiky polohy empirických rozdělení

Charakteristiky polohy patří k základním ukazatelům, které popisují soubory statistických
údajů. Charakteristiky polohy vyjadřují úroveň statistického souboru z hlediska velikosti sledovaného znaku. Dělíme je podle toho, jestli se opírají o celý soubor (průměry) nebo jen
o jejich část, případně jsou konstruovány zvláštním způsobem (modus, medián, kvantily).
Mocninový průměr
Obecný tvar tzv. mocninového průměru:
• prostý

• vážený
1

1
𝑔

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖𝑔
𝑔
√
𝑥𝑀 = 𝑥 = (
) ,
𝑛
𝑔

∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖𝑔 𝑛𝑖 𝑔
𝑔
√
𝑥𝑀 = 𝑥 = ( 𝑘
) .
∑𝑖=1 𝑛𝑖
𝑔

Symbol g značí stupeň průměru a ni jsou četnosti v i-tém intervalu. V následující tabulce si
ukážeme příklady různých typů průměrů:
𝒈 = −𝟏
harmonický
průměr
𝑛
𝑥𝐻 =
1
∑𝑛𝑖=1

𝑥𝑖

Jeden pracovník vyrobí výrobek za 1 hodinu, druhý za 2 hodiny. Jak
dlouho trvá výroba průměrnému pracovníkovi?
𝑥𝐻 = 1

2
1

+2
1

V MS Excel
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= 1,33 ℎ

𝒈→𝟎
geometrický
průměr
𝑛

1
𝑛

𝑥𝐺 = (∏ 𝑥𝑖 )
𝑖=1

𝒈=𝟏
aritmetický
průměr

Používá se například v národním hospodářství při počítání průměrného růstu ukazatelů časových řad. Například: Cena výrobku se
zvýšila nejprve 2x, pak 4x. Jak se průměrně ročně zvýšila cena výrobku?
𝑥𝐺 = √2 ⋅ 4 = 2,82x
V MS Excel:

Aritmetický průměr charakterizuje symetrická rozdělení nebo rozdělení slabě nesymetrická.
Prostý aritmetický průměr se stanoví jako podíl součtu všech hodnot ve statistickém souboru a jejich počtu:

prostý

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑥=
𝑛

𝑥=
V MS Excel:

vážený aritmetický
průměr
∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖 𝑛𝑖
𝑥= 𝑘
∑𝑖=1 𝑛𝑖

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 656,399
=
= 6,56399 𝑚𝑚.
𝑛
100

Aritmetický průměr je ovlivněn extrémními údaji, proto se také někdy používá useknutý aritmetický průměr, z jehož výpočtu je například vyloučeno 5 % hodnot (nejmenších a největších hodnot).
V MS Excel lze použít funkci TRIMMEAN(pole;procenta), kam se do
oblasti data vloží celý statistický soubor a procenta je požadavek,
kolik procent horních a dolních hodnot se má z výpočtu vyloučit.
𝑥=

∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖 𝑛𝑖
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖

=

656,35
= 6,5635 𝑚𝑚.
100

𝑥𝑖 jsou středy intervalů.
𝒈=𝟐
kvadratický
průměr
𝑥𝑄 = (

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖2
)
𝑛

1

1
2

1

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖2 2
4308,679 2
𝑥𝑄 = (
) = 6,564 𝑚𝑚
) =(
𝑛
100

Mezi průměry platí tento vztah: 𝑥𝐻 ≤ 𝑥𝐺 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑄 .
Medián
Medián je prostřední hodnota z vzestupně uspořádané řady hodnot statistického souboru.
Medián rozděluje statistický soubor na dvě stejně velké části. Medián je závislý na pořadí,
ale ne na velikosti extrémních hodnot.
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Pro netříděná data (ale vzestupně seřazená) stanovíme medián takto:
• jestliže n je liché, pak medián 𝑥̃ je roven 𝑥(𝑛+1)/2-té hodnotě v pořadí. Pro 11 hodnot
je medián šestá hodnota z vzestupně uspořádaného souboru hodnot:
5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 28
𝑥̃ = 𝑥(𝑛+1)/2 = 𝑥(11+1)/2 = 𝑥6 = 7.
Doplníme ještě, že aritmetický průměr pro tento soubor by byl 𝑥̄ = 8,818. Vidíme, že
hodnota 28 je extrémní, po jejím vyloučení je aritmetický průměr pouze 𝑥̄ = 6,9;
• jestliže n je sudé, pak medián 𝑥̃ je roven aritmetickému průměru dvou prostředních
sousedních údajů v pořadí:
1
1
1
𝑥̃ = (𝑥(𝑛⁄2) + 𝑥(𝑛⁄2+1) ) = (𝑥(5) + 𝑥(6) ) = (6 + 7) = 6,5.
2
2
2
Na základě tohoto příkladu je vidět, že se hodnota aritmetického průměru po vyloučení
extrémního údaje změnila výrazně, změna mediánu byla menší, aritmetický průměr je citlivý na extrémní údaje, proto se pro poznání statistického souboru stanovuje i medián, který
na etrémních údajích nezávisí.
Pro náš příklad 100 hodnot  hřídele
seřazených podle velikosti, je medián
průměrem 50. a 51. hodnoty:
V MS Excel přímo pomocí funkce:

Stanovení mediánu z intervalového rozdělení:
U rozdělení četností, kde neznáme původní data, budeme hledat medián v intervalu, kde
by měl podle pořadí být. Předpokládáme rovnoměrné rozdělení hodnot. Uvnitř tohoto intervalu určíme lineární interpolací polohu neznámého mediánu tak, že odpovídá polovině
rozsahu souboru. Zjistíme, kolikátá hodnota je medián od kraje zkoumaného intervalu.
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A toto pořadí vynásobíme velikostí, kterou zabírají jednotlivé hodnoty v intervalu ℎ⁄𝑛𝑝 .
Výsledek přičteme k dolní mezi intervalu. Medián se tedy stanoví takto:
𝑥̃ = 𝑥𝐷 +

𝑛
2

𝑝−1

− ∑𝑖=1 𝑛𝑖
𝑛𝑝

h,

Kde 𝑥𝐻 − horní mez intervalu, 𝑥𝐷 − dolní mez intervalu, 𝑛𝑝 − četnost „prostředního“ in𝑝−1
tervalu, ℎ − délka intervalu a ∑𝑖=1 𝑛𝑖 − kumulativní četnost v ( p − 1) ním intervalu.
V našem příkladu se nachází medián v šestém intervalu.

𝑥̃ = 𝑥𝐷 +

𝑛
2

𝑝−1

− ∑𝑖=1 𝑛𝑖

= 6,5635 +

𝑛𝑝

100
−
2

= 6,5642 mm.

49

21

ℎ=

0,015 =

Kvantily
Kvantily charakterizují rozdělení v oblasti nízkých nebo vysokých hodnot. Určujeme je jako
medián ze vzestupně seřazených hodnot:
• dolní kvantil 𝑥𝑖/100 určíme jako 𝑥(𝑛+1𝑖) -tou hodnotu, 𝑖 procent hodnot je menších
100

nebo nejvýše rovno hodnotě kvantilu,
• horní kvantil: 𝑥(100−𝑖)/100 určíme jako 𝑥(𝑛+1(𝑖−100))-tou hodnotu, 𝑖 procent hodnot je
100

větších nebo nejvýše rovno hodnotě kvantilu.
Pokud nevyjde pořadové číslo celé, stanoví se příslušný kvantil jako aritmetický průměr
dvou sousedních hodnot.
Nazýváme je takto: pokud 𝑖 = 25 – kvartily, 𝑖 = 10 – decily, 𝑖 = 1 – percentily.
Výpočet dolního kvartilu z empirických údajů příkladu 100 měření  hřídellky seřazených
dle velikosti:
𝑥0,25 = 𝑥(𝑛+1𝑖) = 𝑥(100+125) = 𝑥(25,25) ⇒
100

100

1
1
𝑥0,25 = (𝑥(25) + 𝑥(26) ) = (6,546 + 6,546) = 6,546 mm.
2
2
Hodnota dolního kvartilu nám říká, že 25 % hodnot je menší než
tato hodnota.
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V MS Excel pomocí funkcí:
Pro kvartil

Pro všechny kvantily

= 6,546 mm
𝑘 = 𝑖/100 = 0,25
V intervalovém rozdělení četností vypočítáme kvantily také stejným způsobem jako medián. Podle kumulativní četnosti najdeme příslušný interval, ve kterém leží hodnota hledaného kvantilu. Výpočet dolního kvartilu, který leží ve 4. intervalu:

𝑥𝑖/100 = 𝑥𝐷 +

𝑛
𝑖
100

𝑥0,25 = 6,5335 +
= 6,5435 mm.

𝑝−1

− ∑𝑖=1 𝑛𝑖
𝑛𝑝

100
25 −
100

12

17

ℎ,

0,015 =

Horní kvartil by ležel v sedmém intervalu.
Krabicový graf
1,5R0,5
V MS Excel lze sestrojit krabicový graf, který zobrazuje polohu mediánu a kvartilů. Tento graf nám
též dává informaci o symetrii souboru a variabilitě
R0,5
souboru. Zobrazuje nám také odlehlé hodnoty,
které leží ve vzdálenosti větší, než je 1,5násobek
kvartilového rozpětí od dolního nebo horního
kvartilu.
1,5R0,5
Kvartilové rozpětí: 𝑅0,5 = 𝑥0,75 − 𝑥0,25 .
Při srovnání dvou souborů pomocí krabicových
grafů bychom viděli, který ze souborů má větší
variabilitu (větší rozdíl mezi kvartily), je méně symetrický (poloha mediánu není v centru), má odlehlé hodnoty.

x0,75
x0,50
x0,25

Modus
Modus je nejčetnější hodnotou ve statistickém souboru, pokud je skupinové rozdělení jednovrcholové. Pro dříve uvedený příklad 11 hodnot (5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 28), by byl
modus: 𝑥̂ = 6. V intervalovém rozdělení četností, pokud je jednovrcholové, se modus určuje lineární interpolací uvnitř intervalu s největší četností.
20

Vycházíme z podobnosti trojúhelníků:
𝑑1 𝑥̂ − 𝑥𝐷
𝑑1
=
𝑥̂ = 𝑥𝐷 +
ℎ.
𝑑2 𝑥𝐻 − 𝑥̂
𝑑1 + 𝑑2
V tabulce intervalového rozdělení četností 100 měření najdeme
interval s největší četností. Je to interval číslo šest s četností 21.
𝑥̂ = 𝑥𝐷 +

𝑑1
1
ℎ = 6,5635 +
0,015 =̇ 6,565 mm.
𝑑1 + 𝑑2
7+1

Vztahy mezi charakteristikami polohy
Pokud je rozdělení symetrické, jednotlivé charakteristiky 𝑥, 𝑥̃, 𝑥̂ se od sebe liší jen nepatrně.
Je tomu tak v případě souboru 100 hodnot rozměru hřídele zkoumaného v této kapitole.
Pokud je rozdělení nesymetrické – pravostranné nebo levostranné, je vztah mezi charakteristikami polohy ilustrován na následujícím obrázku. Levostranně nesymetrické rozdělení
odpovídá rozdělení mezd. Například průměrná hrubá měsíční mzda v ČR dosahovala podle
ČSÚ ve třetím čtvrtletí 2017 hodnoty 29 050 Kč. Medián mezd byl 25 181 Kč, to znamená,
že polovina pracovníků měla více a polovina méně, než je medián.
Levostranně nesymetrické

1.4.

Charakteristiky variability

Statistické soubory mohou mít stejně velký aritmetický průměr, ale různou variabilitu dat
okolo aritmetického průměru.
35
30
25
20
15
10
5
0
6,496

6,511

6,526

6,541

6,556

Větší variabilita

6,571

6,586

6,601

6,616

6,631

Menší variabilita

Proto se stanovují také charakteristiky variability, které ilustrují koncentraci hodnot okolo
aritmetického průměru, nesouměrnost rozdělení, nebo jeho špičatost. Charakterizují, jak
21

se jednotlivé naměřené údaje odlišují od sebe navzájem nebo od zvolené charakteristiky
polohy, nejčastěji od aritmetického průměru 𝑥.
Nejjednoduššími charakteristikami je variační a kvantilové rozpětí:
Variační rozpětí se stanoví jako rozdíl maximální a minimální
Variační rozpětí
hodnoty. Závisí, ale na extrémních hodnotách, proto se využívá
𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑎𝑥
kvantilové rozpětí.
V MS Excel není speciální funkce, variační rozpětí se počítá jako
= 0,125.
Kvantilové rozpětí
𝑅1−2𝑖/100 =
= 𝑥1−𝑖/100 − 𝑥𝑖/100

Rozdíl mezi horním a dolním kvantilem.
Kvartilové rozpětí (𝑖 = 25) zahrnuje 50 % hodnot:
𝑅0,5 = 𝑥0,75 − 𝑥0,25 = 6,585 − 6,546 = 0,039.
Decilové rozpětí (𝑖 = 10) zahrnuje 80 % hodnot:
𝑅0,1 = 𝑥0,9 − 𝑥0,1 = 6,604 − 6,5278 = 0,0762.
V MS Excel:

Nejpoužívanější charakteristikou variability je směrodatná odchylka, která představuje odmocninu z průměru čtverců odchylek jednotlivých hodnot statistického souboru od aritmetického průměru. Čím je směrodatná odchylka menší, tím je variabilita souboru menší –
proces je přesnější. Při zvětšující se směrodatné odchylce přesnost klesá.
Směrodatná odchylka
prostá
∑𝑛 (𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑠𝑥 = √ 𝑖=1
=
𝑛
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖2
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
√
=
−(
)
𝑛
𝑛

∑𝑛 (𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑠𝑥 = √ 𝑖=1
=
𝑛
2

= 0,028756 mm
V MS Excel:

vážená – pro intervalové rozdělení četností
∑𝑘 (𝑥𝑖 − 𝑥)2 𝑛𝑖
𝑠𝑥 = √ 𝑖=1 𝑘
=
∑𝑖=1 𝑛𝑖
∑𝑘 𝑥𝑖2 𝑛𝑖
∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖 𝑛𝑖
= √ 𝑖=1
−
(
)
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖

2
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Při realizaci malých výběrů v praxi se používá výběrová směrodatná odchylka 𝑠.
Výběrová směrodatná odchylka
∑𝑛 (𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑠 = √ 𝑖=1
𝑛−1

∑𝑛 (𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑠 = √ 𝑖=1
= 0,028901 mm
𝑛−1

Pro 𝑛  30 platí přibližně 𝑠 =̇ 𝑠𝑥 .

V MS Excel:

Rozptyl
𝑠𝑥2

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
=
𝑛

𝑠𝑥2 =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
=
= 0,000827 mm2
𝑛
V MS Excel:
𝑠𝑥2

∑𝑘𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2 𝑛𝑖
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖

Výběrový rozptyl
𝑠2 =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑛−1

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
= 0,000835 mm2
𝑛−1
V MS Excel:
𝑠2 =

∑𝑘𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2 𝑛𝑖
𝑠 =
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖 − 1
2

Pokud srovnáváme dva soubory, které mají různé jednotky nebo jsou sledované znaky
různě velké (mají odlišný aritmetický průměr), stanovujeme variační koeficient. Ten se určí
jako poměr směrodatné odchylky a průměru. Jedná se tedy o bezrozměrný koeficient
a představuje relativní míru variability statistického souboru na rozdíl od směrodatné odchylky, která představuje absolutní variabilitu statistického souboru.
Variační
koeficient
𝑣=

𝑠𝑥
𝑥

Pro náš soubor 100 hodnot hřídelů je variační koeficient:
𝑣=

𝑠𝑥 0,028756
=
= 0,00438.
𝑥
6,56399

Srovnáme-li se souborem o stejné směrodatné odchylce a větším průměru:
𝑣=

𝑠𝑥 0,028756
=
= 0,002722.
𝑥
10,56399

Vidíme, že pro oba soubory je absolutní variabilita stejná, relativní variabilita měřená variačním koeficientem je u druhého souboru nižší.
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Pokud srovnáváme dva soubory a chceme posoudit jejich variabilitu, používáme směrodatnou odchylku i variační koeficient!
Poslední dvě charakteristiky, které si uvedeme, jsou koeficient asymetrie 𝑎3 , který nám
umožňuje posoudit symetrii rozdělení, a koeficient koncentrace 𝑎4 , který nás informuje
o nahuštění hodnot kolem aritmetického průměru.
K výpočtu těchto charakteristik se používají centrální momenty třetího a čtvrtého řádu.
Všimněte si, že rozptyl je centrálním momentem druhého řádu a aritmetický průměr momentem prvního řádu.
Koeficient asymetrie
se vypočítá pomocí třetího centrálního
momentu:
𝑚3 𝑚3,𝑥
𝑎3 = 3 = 3 .
𝑠
𝑠𝑥
Když:
• 𝑎3 = 0, jedná se o symetrické
rozdělení,
• 𝑎3  0: je to levostranně nesymetrickém rozdělení
• 𝑎3  0: pravostranně nesymetrické
rozdělení.
Koeficientem koncentrace
se vypočítá pomocí čtvrtého
centrálního momentu:
𝑚4 𝑚4,𝑥
𝑎4 = 4 = 4 .
𝑠
𝑠𝑥
Někdy se používá charakteristika
𝑎4 − 3, tzv. exces.
Když:
• 𝑎4 = 3: jde o normální rozdělení,
• 𝑎4  3: je špičatější než normální
rozdělení,
• 𝑎4  3: je plošší než normální rozdělení.

𝑎3 =

𝑚3
𝑠3

=

−0,218 ⋅ 10−5
= −0,09
(0,028756)3

V MS Excel

Rozdělení je symetrické.

𝑎4 =

𝑚4 1,728 ⋅ 10−6
=
= 2,5
𝑠 4 (0,028756)4

V MS Excel určíme exces:

= –0,43427
Koeficient koncentrace 𝑎4 je pak:
=KURT(A1:J10)+3 = 2,566.
Rozdělení je plošší než normální rozdělení.

Momenty k počátku (obecné)
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖𝑘
𝑛
𝑘
𝑘
∑
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑛𝑖
𝑚𝑘′ =
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖
𝑚𝑘′ =

𝑚3 =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̄ )3
=
𝑛

= −0,218 ⋅ 10−5 mm3
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Momenty centrální
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̄ )𝑘
𝑚𝑘 =
𝑛
∑𝑘𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̄ )𝑘 𝑛𝑖
𝑚𝑘 =
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖

𝑚4 =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̄ )4
= −1,728 ⋅ 10−6 mm4
𝑛

V MS Excel lze získat všechny charakteristiky také pomocí nástroje Analýzy dat Popisná statistika: Data – Analýza dat – Popisná statistika: Do vstupní oblasti vybereme data, která
máme v jednom sloupci. Nástroj počítá charakteristiky pro všechny řádky nebo sloupce.

Střední hodnota představuje 𝑥.
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