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Statistika - úvodní informace 



Statistický soubor, jednotka, znak 

• Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, 
technické) ve velkých statistických souborech. 

• Prvek statistického souboru = statistická 
jednotka 

• Rozsah souboru = počet jednotek souboru 

• Statistický znak = co nás zajímá, co zjišťujeme 

 

  Jaké je využití statistiky? 



Statistický soubor, jednotka, znak 

Druhy znaků: 

• kvantitativní – vyjádřeny číselnou hodnotou 
(výška, příjem, hmotnost, počet dětí…) 

• kvalitativní – liší se kvalitou, popsány slovně 
(povolání, pohlaví, vzdělání, …) 

 

• pokud může kvalitativní znak nabýt pouze dvou 
obměn, nazývá se alternativní znak 



Četnost, relativní četnost 

Sestavíme si tabulku deseti známek z fyziky 

 

 

Celkem máme n jednotek s hodnotami všech zkoumaných 
znaků. Hodnoty znaku pro jednotlivé jednotky značíme 

 
 

Máme pouze omezený počet hodnot (známek) – označíme r 

Jednotlivé hodnoty značíme 

jednotka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

známka 



Četnost, relativní četnost 
Sestav tabulku četností známek z fyziky: 

 

 

 

Získali jsme rozdělení četností 

 

  Co musí platit, když sečteme všechny četnosti ? 

 

 

 

známka 1 2 3 4 5 

četnost 



Četnost, relativní četnost 

• relativní četnost znaku udává jak častý je znak 
vzhledem k počtu všech zkoumaných jednotek 

 

 

 

 
  Doplňte tabulku s rozdělením četností známek z 

fyziky a najděte podmínku, kterou musí hodnoty 
četnosti splňovat. 
 



Četnost, relativní četnost 
 

 

 

 

Součet relativních četností se rovná jedné 

 

 
   

 

  Sestav tabulku četností a relativních četností všech 
známek z matematiky. Zkontroluj součty. Vytvořte graf 
četností. 

 

 

Známka 1 2 3 4 5 

četnost 1 3 4 2 0 

Relativní četnost  0,1 0,3 0,4 0,2 0 



Četnost, relativní četnost 
Známky z matematiky: 

 

 

 

 

 

 

Součet četností: 

Součet relativních četností: 

 

Známka 1 2 3 4 5 

četnost 

Relativní četnost  



Četnost, relativní četnost 

  Sestav tabulku četností výšky studentů třídy 

 

 

Některé znaky mohou mít příliš mnoho hodnot.  

Například výška (v cm) vyžaduje tabulku až se 100 sloupci 
⇒ při vytváření tabulky sdružujeme hodnoty do 
intervalů (například po 5 cm) 
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Vlastní zdroje 
 
Zápisy vzorců jsou mým vlastním dílem 
 



Webové stránky: 
 
Kombinatorika 
http://carolina.mff.cuni.cz/~jana/kombinatorika/ 
http://www.realisticky.cz/ 
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf 
 
 
Pravděpodobnost 
http://www.realisticky.cz/ 
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/ 
 
Statistika 
http://www.realisticky.cz/ 
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika 
http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/7/8_Zaklady_statistiky.pdf 
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/ 
 
 

http://carolina.mff.cuni.cz/~jana/kombinatorika/
http://www.realisticky.cz/
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf
http://www.realisticky.cz/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/
http://www.realisticky.cz/
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/7/8_Zaklady_statistiky.pdf
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/

