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Jak udělat Statistiku I na ČZU – obor PAA v programu SPSS 

www.kckurzy.cz 

Vážení přátelé, 
v tomto materiálu najdete soubor příkladů, podle kterých vysvětlujeme na našich lekcích příklady ke 
zkoušce ze Statistiky I. na ČZU pro obor PAA v programu SPSS. Přihlásit se můžete na www.kckurzy.cz.  
 
Přejí příjemné učení☺. RNDr. Marian Rybář – lektor statistiky  

1) POPISNÁ STATISTIKA A PRÁCE V SPSS 
 

1. Z následujících hodnot platů vypočtěte všechny charakteristiky polohy a variability: 10, 8, 9, 7, 7 tis.Kč 

 

2. Na základě údajů v souboru Zamestananci proveďte:  

a) Otevřete si soubor Zamestananci.xlsx a seznamte se s daty  

b) Nahrajte data ze souboru Zamestananci do prostředí softwaru IBM SPSS 

c) Seznamte se s Data View a Varible View a vyskakovacím oknem Output. 

d) Proveďte správné nastavení dat ve Variable View. Zaměřte se hlavně na nastavení atributů Label, 

Values a Measure. 

e) Jaký je počet mužů a žen v souboru?  

f) Porovnejte průměrný plat podle vzdělání. Pro které vzdělání mají zaměstnanci nejvyšší plat? 

Interpretujte ostatní popisné charakteristiky.  

g) V jaké skupině dle vzdělání je největší variabilita v příjmech  

h) Vytvořte novou proměnnou VZDELANI1 s redukovaným počtem kategorií. Ponechejte kategorii 

„vš“ a ostatní kategorie „zš“ a „sš“ slučte do jedné s názvem „vš_ne“. Jaký je průměrný plat u lidí 

s nejvýše středoškolským vzděláním  

i) Rozdělte soubor zaměstnanců podle platů na „malý“ (méně než 20000), „střední“ (20001 až 

25000) a „velký“ (více než 25000). Jaká je průměrná doba strávená ve firmě u lidí s „malým“ 

platem  

j) Vyberte ze souboru pouze muže vysokoškoláky. Jaký je průměr a medián platů mužů 

s vysokoškolským zaměstnáním. Vytvořte novou proměnnou pro osoby, které jsou muži a 

vysokoškoláci. Pokud je to pravda přiřaďte číslo 1, pokud ne, tak číslo 0.  

Výsledky: 

1.  x ̄= 8,2 tis. Kč, x ̃= 8 tis. Kč, x ̂= 7 tis. Kč , s2 = 1,7 tis. Kč2 s = 1,3038 tis. Kč, Vx = 0,159, R = 3 tis. Kč 

2. e) muži 32 (33,7 %), ženy 63 (66,3 %), f) VŠ-21513,40 Kč g) SŠ (S=4776,07, V=0,23) h) 20623,90 

Kč i) 7,06 let j) 21507,19 Kč, 21198,5 Kč 

 

 

http://www.kckurzy.cz./
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2) PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ 

1. Z dlouhodobých zkušeností je známo, že ze zasazených sazenic určitého druhu rostliny se 80 % sazenic 
ujme. Jaká je pravděpodobnost, že ze sedmi zasazených sazenic tohoto druhu rostliny: 

a) se ujmou právě 4 sazenice  
b) se ujmou maximálně 2 sazenice  
c) se ujmou alespoň 2 sazenice  
d) se ujmou více než 2 sazenice  

 
2. Student na vysoké škole má psát test obsahující 10 otázek s možnostmi a,b,c,d, na který se vůbec 

nestihl připravit, protože se zdržel v restauraci. Odpovědi tedy bude zaškrtávat zcela náhodně. Chce 
si spočítat, jestli má smysl jet vůbec do školy na zkoušku. Jaká je pravděpodobnost, že: 

a) student odpoví správně všech 10 odpovědí  
b) student odpoví nejvýše 3 odpovědi správně  
c) student odpoví méně než 3 odpovědi správně  
d) student odpoví alespoň 5 správných odpovědí  
e) student odpoví více než 5 správných odpovědí  
f) určete také střední hodnotu EX a rozptyl DX  

 
3. Student Franta má problémy s ranním vstáváním. Občas zaspí, protože přednáška začíná již v 8:45. 

Pravděpodobnost, že zaspí je 0,3. V zimním semestru akademického roku 2014/2015 je právě 12 
přednášek. Jaká je pravděpodobnost, že Franta nestihne: 

a) právě 4 přednášky  
b) 6 a více přednášek  

 
4. V tovární hale má být na strop přimontováno 10 zářivek. Tyto zářivky mají být náhodně bez vracení 

vybrány ze skladu, kde je celkem 30 zářivek, pět z nich je však vadných. Jaká je pravděpodobnost, že 
budou vybrány pouze zářivky, které nejsou vadné? 
 

5. Mezi 220 jablky dovezenými do školní jídelny bylo 40 pomačkaných. Hospodářka vždy vybírá 
z dodávky 15 jablek a zjišťuje, zda jsou v pořádku, či nikoliv. Jaká je pravděpodobnost, že ve výběru  
a) nebude ani jedno poškozené jablko  
b) bude méně než 5 poškozených jablek  

 

6. V osudí je 15 černých a 10 červených míčků. Náhodně vybereme 7 míčků. Jaká je pravděpodobnost, 
že mezi vybranými míčky budou právě 3 červené, jestliže: 

 
a) Každý vytažený míček vrátíme zpět do osudí (výběr s vracením)  
b) Míčky zpět do osudí nevracíme (výběr bez vracení)   

 
7. Předpokládáme, že IQ studentů VŠE má normální rozdělení se střední hodnotou 110 bodů a 

směrodatnou odchylkou 15 bodů (N(110;225)). Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný 
student VŠE bude mít IQ: 

a) menší než 95  
b) větší než 140  
c) v rozmezí 95 až 140  
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8. Počet dní těhotenství má normální rozdělení N (266;256) 
 

a) Jaké procento těhotenství bude kratších než 226 dní, tedy „předčasných“  
b) Jaká je pravděpodobnost, že těhotenství trvá déle než 274 dní  
c) Jaká je pravděpodobnost, že když pojedu s kamarády v týdnu mezi 236 a 242 dnem na ryby, 

nestihnu porod  
 
9. Průměrná doba čekání na autobus na Suchdol má normální rozdělení s průměrnou dobou 120 sekund 

se směrodatnou odchylkou 30 sekund. Jaká je pravděpodobnost, že budou studenti na autobus čekat 
v intervalu od 85 do 145 sekund?  

 
 
Výsledky: 

1. a) 0,1147 b) 0,00467 c) 0,999629 d) 0,995328 

2. a) 0,0000009536 b) 0,7759 c) 0,5256 d) 0,0781 e) 0,0197 f) EX=2,5; DX=1,875 

3. a) 0,2311 b) 0,1178 

4.  0,1088 

5. a) 0,0441 b) 0,8869 

6. a) 0,2903 b) 0,3408 

7. a) 0,1587; b) 0,0228;  c) 0,8186 

8. a) 0,0062; b) 0,3085;  c) 0,0364 

9. 0,6760 

 

3) INTERVALY SPOLEHLIVOSTI 

1. Vypočtěte bodový a intervalový odhad průměrné spotřeby automobilu s 95% spolehlivostí. Bylo 

vybráno 12 vozidel a byly zjištěny hodnoty: 7,2; 6,8; 8,1; 6,9; 7,5; 7; 6,5; 7,3; 7,2; 7,4; 7,7; 7,1.  

 

2. Vypočtěte 99% interval spolehlivosti pro rozptyl a směrodatnou odchylku spotřeby automobilů 

pomoci údajů z příkladu č. 1. Hodnoty byly: 7,2; 6,8; 8,1; 6,9; 7,5; 7; 6,5; 7,3; 7,2; 7,4; 7,7; 7,1. 

 

3. Z 500 výrobků bylo 24 vadných. Sestrojte 95% interval spolehlivosti pro procento vadných výrobků.  

 

4. Sestrojte 95 % interval spolehlivosti pro medián hodnot spotřeby automobilu z příkladu 1. Hodnoty 

byly: 7,2; 6,8; 8,1; 6,9; 7,5; 7; 6,5; 7,3; 7,2; 7,4; 7,7; 7,1. 

 

Výsledky: 

1. (6,9553;7,4947)  

2. (7,3368; 75,4170), (2,7087; 8,6843) 

3. (0,0292;0,0668) 

4. (6,9; 7,5) 
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4) TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 

1. Výrobce aut udává, že průměrná spotřeba je 7 l/100 km. Otestujte, zda výrobce udává pravdu, nebo 

se spotřeba liší od udávaných 7 l. Hladina významnosti je 5 %. Bylo vybráno 12 vozidel a byly zjištěny 

hodnoty: 7,2; 6,8; 8,1; 6,9; 7,5; 7; 6,5; 7,3; 7,2; 7,4; 7,7; 7,1. 

 

2. Výrobce udává, že cca 2 % jeho výrobků je vadných. Z 500 náhodně odebraných výrobků se zjistilo, že 

24 je vadných. Liší se procento vadných výrobků od udávaných 2 %?  

 

3. V následující tabulce jsou uvedené hodnoty IQ náhodně vybraných 12 mužů a žen. Otestujte, zda se 

statisticky významně liší rozptyly (variabilita) IQ mužů a žen. 

 

Muži 113 115 109 100 107 97 118 135 125 121 117 116 

Ženy 107 131 128 118 111 114 112 102 100 101 115 119 

 

 

4. V následující tabulce jsou uvedené hodnoty IQ náhodně vybraných 12 mužů a žen. Otestujte, zda se 

statisticky významně liší průměrné IQ (střední hodnota IQ) mužů a žen. 

 

Muži 113 115 109 100 107 97 118 135 125 121 117 116 

Ženy 107 131 128 118 111 114 112 102 100 101 115 119 

 

5. V následující tabulce jsou uvedené hodnoty výkonnosti dělníků při různých teplotách. Otestujte, zda 

výkonnost dělníků při teplotě 19℃ a 23℃ je stejná nebo se liší. 

 

Dělník č. 19℃ 23℃ 

1 52 50 

2 58 51 

3 59 60 

4 65 61 

5 71 58 

6 55 52 

7 59 60 

8 63 59 

9 67 61 

10 68 57 

11 70 64 

12 63 64 

13 51 50 

14 56 51 

15 62 53 

 

6. Z 250 výrobků vyrobených starým způsobem bylo 18 vadných. Z 200 výrobků vyrobených novým 

způsobem bylo 86 vadných. Posuďte na 5% hladině významnosti, zda se podíl vadných výrobků u 

staré a nové technologie liší, nebo je stejný.  
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7. V následující tabulce jsou uvedené počty napsaných slov na klávesnicích A, B, C. Otestujte, zda se 

průměrné počty napsaných slov na těchto klávesnicích statisticky významně liší, nebo jsou stejné. 

Pokud se průměrné počty napsaných slov významně liší, zjistěte, které z dvojic jsou odlišné. 

 

A 77 71 74 67 

B 67 62 63 57 

C 63 59 59 54 

 

8. Posuďte na základě vhodného testu, zda IQ mužů a žen z příkladu 3 má normální rozdělení 

 

Muži 113 115 109 100 107 97 118 135 125 121 117 116 

Ženy 107 131 128 118 111 114 112 102 100 101 115 119 

 

 

Výsledky: 

1. Nezamítám H0 (t = 1,836, p=0,094) 

2. Zamítám H0 (u = 4,4721) 

3. Nezamítám H0  (F=0,000, p = 0,996) 

4. nezamítám H0; (t = 0,3002, p = 0,767) 

5. Zamítám H0 , (t = 4,0921, p = 0,001) 

6. Zamítám H0 (u = -8,9521) 

7. Zamítám H0  (F=12,082, p = 0,003) 

8. Muži: KS=0,116 (p=0,2), SW=0,977 (p=0,971) nezamítám normalitu, Ženy: KS=0,119 (p=0,2), 

SW=0,947 (p=0,587) nezamítám normalitu 

 

 

 

 

 

 

 


