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ÚVOD 

 
Štatistika je disciplína, ktorá dnes tvorí nevyhnutnú súčasť 

štúdia všetkých vied a vedných disciplín vrátane pedagogiky. 

Význam štatistiky vyplýva z podstaty získavania, spracovania, 

prezentácie a interpretácie dát v pedagogike či jej vedných 

disciplínach. Bez uplatnenia štatistiky by vznik mnohých 

pedagogických poznatkov a teórií bol zaťažený radom chýb 

a omylov, ako aj nesprávnou interpretáciou. 

Táto publikácia je určená pre záujemcov o výskum 

v pedagogických vedách, taktiež učiteľom v praxi, či študentom 

študijných programov v rámci pedagogických vied, ako aj 

ostatným záujemcom o štatistiku mimo rámca pedagogických 

vied. Zvláštny dôraz v tejto publikácii kladieme 

na zrozumiteľnosť aplikácie a praktické použitie jednotlivých 

metód. Uplatnenie postupov uvedených v publikácii nevyhnutne 

nepredpokladá predchádzajúce poznatky o štatistických 

a matematických postupoch a slúži aj ako základná učebnica pre 

vysokoškolské štúdium v pedagogických vedách, pretože 

predstavuje základné štatistické pojmy, vysvetľuje štatistické 

metódy a ich použitie formou, ktorá je prístupná aj 

„nematematicky“ orientovaným študentom. Na rozdiel od iných 

dostupných publikácií na našom trhu, táto publikácia 

predstavuje presné postupy aplikácie jednotlivých metód, ako 

deskriptívnej, tak i inferenčnej štatistiky v programe Microsoft 

Excel. 

Publikácia je koncipovaná z kapitol zameraných na apli-

káciu jednotlivých metód, ale predstavuje aj základné 

metodologické pojmy. Publikácia je úzko zameraná len na opis 

niektorých metodologických oblastí, ktoré považujeme za nevy-

hnutné na prácu so štatistickými metódami. Z toho dôvodu 
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predstavujeme základné metodologické pojmy vo výskumoch 

v pedagogických vedách, ako aj najčastejšie používané metódy 

na zisťovanie pedagogickej reality. 

Praktický významu štatistiky pre študentov učiteľstva 

sa premieta aj do výskumu a vývoja pedagogických disciplín, tak 

základných, ako aj hraničných. Znalosť metód výskumu 

a štatistických metód má pre každého výskumníka veľký 

význam. Nekvalitné spracovanie dát má za následok 

implementáciu nesprávnych štatistických záverov 

do pedagogických, ako aj ďalších vedných disciplín. Preto 

sa v renomovaných časopisoch čoraz väčšia pozornosť venuje aj 

kvalite štatistického spracovania dát. Odborník v oblasti peda-

gogických vied pracuje priamo s ľuďmi/žiakmi/študentmi 

v prostredí školy, a teda pozná problémy späté s osobnosťou 

žiaka, učiteľa, s výchovno-vzdelávacím procesom, školstvom 

vo všeobecnosti, ako aj všetkými skúmateľnými javmi, ktoré 

s nimi súvisia. Je priam predurčený k tomu, aby svoje skúsenosti 

a poznatky vedecky relevantným spôsobom zaznamenával 

a mapoval, a tak prispel k ich lepšiemu poznaniu pre oblasť 

vedy, ako aj pre širšiu verejnosť, lebo moderná štatistika 

sa neobmedzuje na prostý popis zhromaždených dát, ale 

umožňuje zovšeobecňovať poznatky z dát a podporovať 

rozhodovanie. 

Publikácia Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách: 

Úvod do metodológie a štatistického spracovania je doplneným 

vydaním našej prvej učebnice Štatistika v pedagogickom 

výskume: Aplikácia komparačných a korelačných metód 

pomocou programu Microsoft Excel. Doplnené vydanie učebnice 

obsahuje väčšiu paletu testovacích štatistík, nové možnosti 

a spôsoby ich aplikácie, ale aj nové úlohy, ktoré sú čitateľom 

podané inovatívnou formou. Okrem úloh na upevnenie 

naučených poznatkov a preverenie porozumeniu matema-
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tických postupov v učebnici uvádzame niekoľko úloh divergen-

tného charakteru. Tieto úlohy zároveň rozvíjajú kritické, 

analytické a kreatívne myslenie čitateľov a prehlbujú skúsenosti 

s aplikáciou rôznych metodologických a  štatistických postupov. 
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1 ZÁKLADY  

ŠTATISTICKEJ  

METODOLÓGIE 
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1.1 Postavenie štatistiky  

v systéme vied 

V súčasnosti dochádza k výraznej diferenciácii vedných 

odborov, ktorá prebieha hlavne pod vplyvom obrovského 

nárastu nových poznatkov. Vzniká množstvo nových vedných 

odborov na rozhraní tradičných vied: pedagogika a psychológia, 

andragogika a sociológia, inkluzívna pedagogika a kybernetika 

a pod. Vedné odbory integrujú a koordinujú problematiku iných 

vedných odborov. Príkladom takýchto odborov sú moderné 

odbory ako kybernetika, ekológia, sociálna práca, ale aj 

štatistika. 

Štatistika patrí medzi metodologicky integrujúce vedné 

odbory. Takéto vedné odbory dávajú iným vedám spoločné 

metodologické nástroje vyplývajúce z určitých pojmov, prístu-

pov a postupov. Štatistika sa stala kľúčovým nástrojom iných 

vedných odborov. Metódy štatistiky tvoria fundament pri 

spracovaní a interpretácii vedeckých dát, na základe ktorých 

sa výskum realizuje. 

Štatistika je predovšetkým metodologická veda, ktorú 

nechápeme ako sústavu meritórnych poznatkov, ale ako sústavu 

metód na získavanie poznatkov. Štatistika v tomto metodo-

logickom ponímaní pretína obsahové vedy, akými sú fyzika, 

chémia, biológia, pedagogika, psychológia, sociológia, ekonómia 

a iné. Štatistické metódy pomáhajú identifikovať, študovať, ale aj 

riešiť mnohé závažné problémy na základe analýzy dát 

kvantitatívnych výskumov všetkých vied či vedných disciplín 

(Bedáňová, I., Večerek, V., 2007; Rimčák, M., 2006). 
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1.2 Pojem a obsah  

štatistiky 

Objasnenie pojmu štatistika je pomerne náročné. V bežnej 

reči sa slovo štatistika spája so znázorňovaním číselných údajov 

prehľadnou formou – pomocou grafov či tabuliek. V užšom slova 

zmysle je možné pod pojmom štatistika rozumieť (Bedáňová, I., 

Večerek, V., 2007): 

a. údaje (dáta) najmä číselné (ale i slovné) a ich súhrny 

o hromadných javoch, ktoré nájdeme v najrôznejších 

publikáciách; 

b. činnosť spočívajúcu v získavaní dát o hromadných 

javoch (počítanie, meranie, váženie či zaznamenávanie), 

v ich roztrieďovaní, zhrňovaní, grafickom znázorňovaní, 

v konštrukcii výpočtov ich charakteristík, vo vytváraní 

ich sústav, ich prezentácii a najmä v ich analýze; 

c.     vedu, ktorá skúma zákonitosti (podstatné pravidelnosti) 

hromadných javov, resp. súhrn vedeckých metód zberu, 

spracovania (triedenie a zhrňovanie) a analyzovania dát 

(vrátane vytvárania záverov, rozumných rozhodnutí 

na základe rozboru). 

Štatistika ako veda sa zaoberá zberom, analýzou, 

interpretáciou a prezentáciou dát. Používa sa v širokej škále 

vedeckých disciplín od techniky a prírodných vied až po sociálne 

a humanitné vedy. Štatistika sa úspešne využíva pri tvorbe 

rozhodnutí vo všetkých oblastiach ľudského života vrátane 

medicíny, ekonómie, politiky, psychológie, či pedagogiky. 

Štatistika sa rozdeľuje na aplikovanú a matematickú, ktorá 

sa zaoberá teoretickými základmi štatistiky. Aplikovaná 

štatistika sa rozdeľuje na deskriptívnu (opisnú) štatistiku 
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a induktívnu (inferenčnú) štatistiku. Deskriptívna štatistika 

sa používa na opísanie zozbieraných dát, kým induktívna alebo 

inferenčná štatistika sa používa na analýzu vzťahov medzi 

premennými (testovanie hypotéz; Rimčák, M., 2006). 

1.3 Základné  

štatistické  

pojmy 

Štatistika umožňuje skúmať viac udalostí, procesov alebo 

objektov súčasne. Zaoberá sa teda skúmaním hromadných javov. 

Množina skúmaných objektov sa v štatistike nazýva štatistický 

súbor. Predmetom skúmania v štatistike sú prvky štatistického 

súboru – tzv. štatistické jednotky, nazývané aj ako objekty. 

Jednotky štatistického súboru musíme vždy presne časovo, 

priestorovo a vecne vymedziť (Zvára, J., 1998). 

a. Časové vymedzenie spočíva vo vymedzení časového 

okamihu, ku ktorému súbor definujeme (napr.: 

vysokoškolskí študenti študujúci v príslušnom 

akademickom roku). 

b. V rámci priestorového vymedzenia súboru definujeme 

územie, na ktorom sa štatistické jednotky patriace 

do súboru nachádzajú (napr.: žiaci Základnej školy 

Sv. Marka v Nitre). 

c.     Vecné vymedzenie špecifikuje kto/čo je štatistickou 

jednotkou (napr. každý študent, ktorý bol prijatý 

na štúdium (výlučne) učiteľstva hudobného umenia). 
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Štatistické jednotky (objekty) môžu byť nielen ľudia, 

ale i zvieratá či iné živé organizmy, javy, procesy, veci a pod. 

V pedagogických vedách sú to primárne ľudia (učitelia, študenti, 

rodičia), no môžu to byť aj spoločenské útvary (univerzity, 

fakulty, zdravotnícke zariadenia) alebo predmety (učebné 

pomôcky, diagnostické nástroje) a pod. 

Jednotky by mali byť zatriedené do súboru podľa 

jednoznačného predpisu, ktorý umožňuje urobiť pre každú 

štatistickú jednotku záver, či do súboru v rámci tohto predpisu 

patrí alebo nie. Počet jednotiek, ktoré patria do súboru 

sa nazýva rozsah (veľkosť) súboru. Každá štatistická jednotka 

je nositeľom mnohých vlastností, ktoré možno skúmať. Tieto 

vlastnosti sa nazývajú premenné (štatistické znaky; Komárik, E., 

2002). 

Základným znakom premennej je to, že u jednej štatistickej 

jednotky v jednom časovom okamihu nadobúda práve jednu 

hodnotu. Premenné sú teda tie otázky, na ktoré existuje pre 

každého respondenta iba jedna odpoveď. Premenné, ktoré 

skúmame, môžu mať rôzny charakter. Charakter premennej 

je jedným z faktorov, ktorý determinuje výber správnej štatis-

tickej metódy. Použitie nesprávnej metódy pre daný typ údajov 

môže viesť k nesprávnym záverom. Štatistická jednotka, 

vzhľadom na premennú a hodnotu premennej je najvše-

obecnejší pojem. Premennú by sme mohli charakterizovať ako 

kategóriu štatistickej jednotky, kým hodnota premennej je kon-

krétny typ premennej. Pre lepšie pochopenie významu jednot-

livých pojmov, uvádzame triedenie faktorov v Tabuľke 1 

(Zvárová, J., 1998): 
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Tabuľka 1: Príklady štatistických jednotiek, premenných a ich 
hodnôt. 

Štatistická jednotka Premenná Hodnota premennej 

Novorodenec Pohlavie Mužské 

Učiteľ Výška 186 

Študent Farba očí Hnedá 

Pacient Trvalé bydlisko Košice 

Žiak Školská úspešnosť 1,3 
Zdravotnícke 

zariadenie Počet lôžok 150 

Osobný automobil Značka Peugeot 

Stolička Hlavný materiál Kov 

Každá štatistická jednotka je nositeľom mnohých 

vlastností, ktoré možno skúmať. Tieto vlastnosti sa nazývajú 

premenné, atribúty alebo štatistické znaky. Skúmané premenné 

môžu mať rôzny charakter. Charakter premennej je jedným 

z faktorov, ktorý determinuje výber správnej štatistickej 

metódy. Použitie nesprávnej metódy pre daný typ údajov môže 

viesť k nesprávnym záverom (Baška, T., 2007). 

Štatistické znaky možno deliť podľa rôznych hľadísk. 

Základné členenie premenných rozlišuje kvantitatívne 

a kvalitatívne premenné, ktoré definujeme nasledovne 

(Tirpáková, A., Malá, D., 2007): 

A. Kvantitatívne znaky – znaky, ktorých hodnoty sú reálne 
čísla (napríklad: počet žiakov v triede počet jednotiek 
z písomnej práce a pod.). Kvantitatívne premenné 
sa ďalej rozdeľujú na intervalové (kardinálne) a pora-
dové (ordinálne) premenné. 

 Intervalová premenná umožňuje zoradenie štatistických 

jednotiek podľa hodnôt premennej a kvantifikáciu veľ-

kosti rozdielov medzi hodnotami. Napríklad pri veku 
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vieme, že 30-ročná žena je staršia ako 20-ročná, ale aj to, 

že je o 10 rokov staršia ako 20-ročná. Ďalšími príkladmi 

sú výška, hmotnosť, mesačný príjem, teplota, skóre 

v teste atď. 

 Poradová premenná umožňuje zoradiť štatistické jednotky 

podľa hodnôt premennej, na rozdiel od intervalovej 

premennej neumožňuje kvantifikovať rozdiely. 

Napríklad ak poznáme poradie pretekárov, vieme, kto 

bol lepší a kto horší, nevieme však určiť rozdiely medzi 

pretekármi. Typickými príkladmi poradovej premennej 

sú prospech v škole, hodnotenie zdravotného stavu 

pacienta, hodnotenie spokojnosti, vzdelanie, miera 

súhlasu s určitým výrokom a pod. 

B. Kvalitatívne znaky – znaky, ktorých jednotlivé úrovne 

popisujeme slovne (napr. národnosť, typ osobnosti, typ 

motivácie, pohlavie atď.). Kvalitatívne premenné 

sa ďalej triedia na nominálne a binárne (dichotomické) 

premenné. 

 Nominálna premenná umožňuje zaradiť štatistickú 

jednotku do jednej z viacerých možných skupín (kate-

górií), pričom určovanie poradia skupín nemá zmysel. 

Klasickými príkladmi nominálnej premennej sú naprí-

klad trieda, škola, predmet, farba, kraj atď. 

 Binárna (dvojitá) premenná predstavuje špecifický prípad 

nominálnej premennej, kde štatistická jednotka patrí 

vždy iba do jednej z dvoch možných kategórií. Binárna 

premenná je častým prípadom vo výskumoch, napríklad 

pri komparácii alebo korelácii s dvomi premennými 

je nevyhnutné, aby boli dáta rozdelené do dvoch skupín. 

Modelovým príkladom je pohlavie. 
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Napríklad, triedenie do kategórií – súkromná/verej-

ná/cirkevná škola je nominálna premenná; vzdelanie je 

poradová premenná, ak vyjadruje najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie – základné/stredoškolské/vysokoškolské; taktiež 

vzdelanie môže byť aj intervalová premenná, ak meria počet 

rokov vzdelávania – 0, 1, 2, 3 atď. Premennú treba vždy merať 

na najvyššej zmysluplnej škále (Zvárová, J., 1998). 

V rámci výskumu v pedagogických vedách sa najčastejšie 

stretávame s pojmami závislá premenná a nezávislá premenná. 

Nezávislá premenná je taká premenná, ktorá spôsobuje daný 

efekt (faktor, ktorý skúmame). Naopak, premenná, ktorá 

sa vplyvom nezávislej premennej zmení, je závisle premenná. 

Hodnota závislej premennej závisí od nezávislej premennej. 

Napríklad výskumník vplýva na nezávislú premennú a zisťuje, 

aký to má dôsledok na závislú premennú (Gavora, P., 2006). 

V rámci základných pojmov štatistiky a metodológie 

je nevyhnutné zadefinovať aj predmet skúmania. Predmet 

skúmania je konkrétny aspekt, na ktorý sa výskum zameriava 

konkrétnou metodikou. Predmet skúmania v sebe obsahuje 

premenné, ktoré je potrebné vo výskume operacionalizovať, 

a ktoré sa vyskytujú aj v hypotéze, resp. vo výskumnej otázke 

(Lehenová, A., 2012). Overiteľnosť hypotézy realizujeme 

pomocou štatistických metód (hypotézam a výskumným 

otázkam sa podrobnejšie venujeme v kapitole 7.1). Deskriptívna 

– popisná štatistika skúma výbery pomocou kvantitatívnych 

charakteristík (stredných hodnôt, rozptylu, korelačných 

koeficientov atď.), kým testovacia štatistika určuje, či sa tieto 

ukazovatele odlišujú „reálne“ alebo „náhodne“. O skutočnom 

rozdiele hovoríme vtedy, keď sa charakteristiky dvoch alebo 

viacerých výberov natoľko odlišujú, že vedú k odhadu rôznych 

parametrov. 
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1.4 Význam štatistiky  

v pedagogickom  

výskume 

Problém vedeckého myslenia je spätý s hľadaním pravdy. 

Veda pozná dva základné prostriedky, ktoré využíva v procese 

vytvárania vedeckých záverov: pozorovanie vonkajšieho sveta 

a naše schopnosti vytvárať z týchto pozorovaní zovšeobec-

ňujúce poznatky (Zvárová, J., 1998). Napríklad pri sledovaní 

účinku novej edukačnej metódy na školskú úspešnosť žiaka 

nemožno testovať všetkých žiakov tej istej populácie. Namiesto 

celého súboru žiakov skúmame účinok metódy len na určitej 

vzorke žiakov (výber), a z týchto pozorovaní sa snažíme odvodiť 

závery pre všetkých žiakov, ktorí sú skúmanou vzorkou 

reprezentovaní. 

Proces zovšeobecňovania poznatkov, napríklad prenáša-

ním záverov z výberu na celú populáciu, nazývame indukcia 

(induktívne myslenie). Induktívny spôsob myslenia má 

prvoradý význam pre postavenie človeka v reálnom svete. 

Schopnosť učiť sa zo skúsenosti umožňuje ľuďom včas 

sa prispôsobiť meniacim sa životným podmienkam. Indukcia 

je jedným zo základných typov ľudského myslenia, pričom 

druhým základným typom je dedukcia (deduktívne myslenie). 

Pri deduktívnom myslení zo všeobecných zákonitostí (teórie) 

vytvárame závery (predikcie) pre jednotlivé prípady 

(pozorovania). Toto myslenie nachádza svoje uplatnenie najmä 

v matematike. Imponujúca nezvratnosť deduktívnych dôkazov 

je však dosiahnutá za cenu toho, že tieto dôkazy nič 

nevypovedajú o reálnom svete. Praktický význam nadobúda 

deduktívne myslenie len ako článok myšlienkového reťazca, 

v ktorom sa uplatňujú aj iné typy myslenia (Filkorn, V., 1998). 
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Závery induktívnych myšlienkových postupov sú však 

ovplyvnené subjektívnymi postojmi a majú iba obmedzenú 

platnosť. Inferenčná štatistika sa zaoberá metódami ako 

z takýchto poznatkov (pozorovaných dát) vytvárať všeobecné 

závery s výpoveďou o stupni ich spoľahlivosti. Výpočet stupňa 

spoľahlivosti záverov je však objektívny, lebo je založený 

na poznatkoch teórie pravdepodobnosti a nezávisí na subjek-

tívnom názore výskumníka (Zvárová,J., 1998). 

Jednotlivci realizujúci pedagogický výskum sa niekedy 

mylne domnievajú, že hlbšie znalosti štatistickej metodológie 

nie sú nevyhnutné. Spoľahnúť sa len na deskripciu získaných dát 

je v dnešnej dobe nepostačujúce. Znalosť a aplikácia štatis-

tických metód vypovedá aj o stupni znalosti metodológie vedy. 

Dôvodov, prečo je dôležité pre výskumníka poznať a chápať 

konštrukciu a význam základných štatistických metód, 

je niekoľko: 

1. Štatistika je v určitom zmysle „jazykom“ pre zhromaž-

ďovanie dát, manipuláciu s nimi a ich kvantitatívnu 

interpretáciu. 

2. Nevyhnutnosťou je vedieť, akými metódami sa dopátrať 

k odpovediam na výskumné otázky a čo presne výsledok 

analýzy znamená. Študenti/realizátori pedagogického 

výskumu bez poznania a schopnosti aplikácie 

štatistických metód často získajú údaje/dáta, ktoré 

nie sú štatisticky spracovateľné. 

3. Napredovanie výpočtovej techniky, ktorá umožňuje aj 

laikom spracovanie dát pomocou náročných štatis-

tických postupov, prináša aj svoje negatíva. Zvyšuje sa 

nebezpečenstvo výberu nesprávnej metódy spracovania 

dát a z toho vyplývajúce následne formulovanie nespráv-

nych záverov. 
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4. Vo vedeckých článkoch je používanie štatistických 

metód pravidlom. Až 70% článkov publikovaných 

vo vedeckých časopisoch alebo zborníkoch obsahuje 

nejakú štatistickú analýzu (Kilkenny, C., et al. 2009). 

Preto sú základné znalosti zo štatistiky nevyhnutné, a to 

nielen pre vlastnú produkciu článkov, ale aj pre ich 

štúdium a kritické hodnotenie. 

1.4.1 Základné  

metódy štatistiky  

v pedagogických vedách 

Pedagogika a jej disciplíny sú empirickou vedou, a preto 

sú v rámci pedagogickej metodológie rozvinuté rôzne metódy 

pedagogického výskumu. Vzhľadom na typ výskumu je možné 

rozlíšiť rôzne metódy výskumu, ako aj metódy štatistického 

spracovania dát. V kvalitatívnom výskume sa štatistika nepo-

užíva, alebo sa využíva len málo. Naopak, v kvantitatívnom 

výskume je štatistika nevyhnutná na spracovanie a interpretáciu 

dát (aj keď táto podmienka je často nerešpektovaná). V peda-

gogickej metodológii rozlišujeme štatistiku deskriptívnu (opis-

nú) a induktívnu (inferenčnú; Bryman, A., Bell, E., 2007; 

Frankfort–Nachmias, C., Nachmias, D., 2000). 

A. Deskriptívna štatistika1 

Úlohou deskriptívnej štatistiky je vhodným spôsobom 

opísať a zosumarizovať zistené údaje. Deskriptívna štatistika 

tvorí základ pre ďalšiu analýzu dát. Jej správne vykonanie 

je podmienkou neskreslenej a výstižnej interpretácie výsledkov 

                                           
1
 Podrobnejšie v kapitole 5. 
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a vyslovenia správnych záverov (Zvára, K., Štěpán, J., 1997). 

Základné a najčastejšie používané metódy deskriptívnej šta-

tistiky sú metódy ukazovateľov stredu (napr. priemer, medián, 

modus) a metódy variability (napr. rozpätie, rozptyl, smero-

dajná odchýlka, štandardná chyba priemeru). 

B. Inferenčná štatistika 

Inferenčná (induktívna) štatistika sa používa na analýzu 

rozdielov alebo vzťahov medzi premennými (testovanie hypo-

téz). Inferencia sa usiluje o získanie záverov o širšom poňatí 

javov, vykonáva závery, ale dodáva k nim aj zhodnotenie, do akej 

miery sú tieto závery spoľahlivé. Cieľom inferenčnej štatistiky 

je (Baška, T., 2007): 

     odhad charakteristík väčšieho súboru na základe údajov 

získaných z malej časti tohto súboru (vzorky) – 

generalizácia; 

     oddelenie náhody od zákonitosti, čiže hodnotenie 

významnosti rozdielov. 

a. Komparačné (porovnávacie) metódy2 

V pedagogickom výskume sa najčastejšie stretávame s vý-

skumným problémom, v ktorom je výskumný cieľ zameraný 

na komparáciu dvoch alebo viacerých skupín (Walker, I., 2010). 

Testy komparačných analýz v pedagogických výskumoch 

kvantitatívneho charakteru sú najčastejšie používanými testami. 

Komparačné metódy umožňujú jednoducho porovnávať dva 

základné súbory a na základe toho robiť o nich úsudky. Na rea-

lizáciu komparačnej analýzy je nevyhnutné sledovať javy 

v dvoch alebo viacerých základných súboroch (Jurčeková, M., 

Molnárová, I., 2005). Najčastejšie aplikovanými komparačnými 

                                           
2
 Podrobnejšie v kapitole 9 a 10. 
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metódami v pedagogickom výskume sú napríklad (Cohen, L., 

Manion, L., Morrison, K., 2007): 

• Studentov t-test (pre dva nezávislé výbery) 

• Studentov t-test (párový, pre dva závislé výbery) 

• Mann-Whitheyho U test 

• Wilcoxnov test 

• Friedmanov test 

• Analýza rozptylu ANOVA 

• Kruskal-Wallisov test a iné. 

b. Korelačné (vzťahové) metódy3 

V pedagogickom výskume u pozorovaných osôb alebo 

iných objektov často zisťujeme súčasne rad znakov, ktoré môžu 

byť vzájomne vo vzťahu. Predmetom štatistickej analýzy je sta-

noviť silu a druh sledovaných závislostí. 

Silu závislosti (korelácie) vyjadrujeme prostredníctvom 

rôznych mier štatistickej závislosti, ku ktorým patria aj 

korelačné koeficienty. Štatistická závislosť však zďaleka nemusí 

znamenať kauzalitu. Vysoký stupeň závislosti (korelácie) často 

odráža príčinný vzťah, ale nie je to pravidlo. Príčinnú súvislosť 

medzi premennými empirickými prostriedkami neodhalíme. 

Ku štatistickým výsledkom je potrebné pridať odborné 

poznatky, praktické skúsenosti a kombinovať deduktívne 

a induktívne spôsoby uvažovania. Najčastejšie aplikovanými 

korelačnými metódami v pedagogickom výskume sú napríklad 

(Cohen, L., Manion, L., Morrison, K., 2007): 

 

                                           
3
 Podrobnejšie v kapitole 11. 
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• Pearsonov koeficient korelácie 

• Spearmanov koeficient korelácie 

• Kendallov koeficient korelácie 

• Cramérovo V 

• Fí koeficient 

• Somersovo D a iné. 
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OTÁZKY  

 

1. Definujte štatistiku a vysvetlite jej obsah. 

2. Uveďte predmet skúmania štatistiky. 

3. Rozlíšte základné štatistické pojmy: jednotka, 

premenná a hodnota. 

4. Definujte pojem štatistický znak. Rozlíšte pojmy 

kvantitatívny znak a kvalitatívny znak. Uveďte 

príklad. 

5. Uveďte význam štatistiky v pedagogickom 

výskume. Navrhnite iné využitie v praxi.  

6. Definujte pojmy deskriptívna štatistika 

a inferenčná štatistika. Uveďte základné metódy.  
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2.1 Metodológia 

Termín metodológia je gréckeho pôvodu (methodus = 

cesta za niečím) a označuje učenie o teórii metódy. 

Predmetom metodológie sú všeobecné teoretické problémy 

postupov a prostriedkov vedeckého poznania a zákonitostí 

vedeckého poznania ako tvorivého procesu. Vedecké 

poznanie uplatňuje prísne vedecké postupy (vedecké 

metódy) a usiluje sa o sústavné poznávanie. Pojem 

metodológia vedy nie je v teórii používaný a chápaný 

jednoznačne. Často dochádza k chybám a nevhodne 

sa používajú pojmy ,,metodológia vedy“, ,,metodika vedeckej 

práce“ a ,,metódy vedeckej práce“. Z logického hľadiska 

môžeme vzťah medzi pojmami vyjadriť nasledovným 

obrázkom (Ochrana,  F., 2009; Obrázok 1): 

 

Obrázok 1: Vzťah medzi pojmami: Metodológia vedy, Metóda vedy 
a Metodika vedeckej práce (Ochrana, F., 2009). 

Najvšeobecnejším pojmom je metodológia vedy. 

Je to náuka o metódach, ktorej úlohou je definovať a klasifi-

kovať metódy v procese skúmania javov, prispôsobovať 

výskumné metódy potrebám pedagogických výskumov a skú-

mať možnosti využitia výsledkov iných vied (Gavora, P., 2000). 

Predmetom jej skúmania je štúdium metód a vedeckých 

postupov. Samotná metóda je nástroj, za pomoci ktorého 
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skúmame určitý predmet alebo jav. Metóda je spôsob aplikácie 

postupu tak, aby sme dosiahli stanovený cieľ. Termín metóda 

(z gréckeho pôvodu) je možné chápať ako zámernú, logicky 

premyslenú „trasu“, majúcu presné pravidlá postupu. To 

znamená veľké množstvo teoretických operácií a praktických 

postupov, ktoré ukážu nielen nové možné smery, postupy, ale 

zároveň majú vopred určený konkrétny cieľ, ku ktorému 

smerujú (Somr, M., 2007). Vedecká metóda obsahuje podmien-

ky, ktoré treba splniť, aby sme dospeli k vedeckému poznaniu 

(Ondrejkovič, P., 2005). 

Vo vedeckej práci používame aj metodiku, ktorá ale 

nepatrí do oblasti metodológie. Metodika výskumnej práce 

je postup alebo „návod“ ako v praxi postupne realizovať 

výskumné procedúry vzťahujúce sa k realizácii výskumného 

cieľa (Ochrana, F., 2009). 

Samotný termín metodológia je však zložitejší a môžeme 

povedať, že sa používa v zásade v dvojakom zmysle (Somr, M., 

2007): 

a. v širšom zmysle všeobecnej metodológie vied; 

b. v užšom zmysle označuje teóriu vedeckého poznávania. 

V prvom prípade ide o všeobecné filozofické východiská, 

ktoré sú spoločné pre všetky vedecké disciplíny. V druhom 

prípade ide o teóriu vedeckého poznávania, ktorá študuje 

procesy tohto poznávania a zároveň je jej predmetom. 

„Na rozdiel od metodiky v širšom filozofickom zmysle, ktorá 

zaostruje pozornosť na rozbor metodologickej roly a heu-

ristický význam, predovšetkým ontologických princípov, 

zákonov a kategórií, metodológia vedy v užšom zmysle 

je časťou gnozeológie, predovšetkým teórie vedeckého pozna-

nia v jeho rozličných a vzájomne spätých formách a prejavoch, 

ktoré sú charakteristické pre vedu“ (Filkorn, V., 1960, s. 72). 
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Pre ďalšie štúdium problematiky metodológie 

pedagogického výskumu odporúčame publikácie 

P. Ondrejkoviča (2007) a S. Juszczyka (2006). 

2.2 Výskum a typy výskumu 

Považujeme za pomerne náročné jednomyseľne chara-

kterizovať výskum a pedagogický výskum vzhľadom na rôzne 

ponímania autorov. Ako uvádza P. Ondrejkovič (2005), 

výskum považujeme za poznávací reťazec, ktorý sa skladá 

z množstva krokov, prostredníctvom ktorých získavame nové 

poznatky. Pedagogický výskum sa samozrejme vzťahuje 

na skúmanie javov výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho 

korelátov. Vo všeobecnosti môžeme pedagogický výskum 

chápať ako vedeckú aktivitu, ktorá má za cieľ hľadať 

objektívnu pravdu v pedagogickej realite, skúmať súvislosti 

a vzťahy medzi pedagogickými javmi a vedecky zisťovať 

pedagogické fakty (Ničković, R., 1967). Kroky, ako uvádza 

P. Ondrejkovič (2005), môžu byť rozdielne vzhľadom na cieľ 

nášho výskumu. Pre niektoré prípady sa hodí dotazníkové 

šetrenie, iné výskumné problémy je nevyhnutné riešiť 

pomocou hĺbkových rozhovorov. Iné typy výskumov 

prebiehajú vo výskumných inštitúciách a iné v praxi. 

Vzhľadom na tieto požiadavky, podmienky a prostried-

ky/nástroje skúmania výskumy delíme na: 

Základný výskum pomáha rozvíjať vedu a je zviazaný 

s teóriou. Výsledky prispievajú k rozvoju vedy, k rozšíreniu 

jej metodologickej výbavy a stavu teoretického poznania. 

Aplikovaný výskum je predovšetkým zameraný 

na praktické riešenie problémov, je vykonávaný s cieľom 

použiť výsledky v praxi. Aplikovaný výskum je zameraný 
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na riešenie vecných otázok danej oblasti, sociálnych javov, 

teórie vedných disciplín, na ich pochopenie a vysvetlenie 

(Somr, M., 2007). 

Najčastejšie rozlišujeme kvantitatívny a kvalitatívny 

výskum. Tieto typy výskumov sa od seba líšia nielen nástroj-

mi, ktoré používajú na získavanie dát, ale aj spracovaním 

týchto dát (Tabuľka 2): 

 Cieľom kvalitatívneho výskumu je hlbšie porozu-

menie skúmanej skutočnosti – vytváranie nových 

hypotéz, nové chápanie, nové teórie. 

 Cieľom kvantitatívneho výskumu je testovanie hypo-

téz, teda ich prijatie alebo zamietnutie. Využíva 

kvantifikačné či štatistické metódy (Vojtíšek, P., 

2012). 

Tabuľka 2: Komparácia charakteristík kvantitatívneho 
a kvalitatívneho výskumu (Lamnek, S., 1993). 

Kvantitatívny výskum Kvalitatívny výskum 

Pýtame sa: Čo? Ako? Koľko? Pýtame sa: Prečo? 

Príklady využitia: analýza 

návštevnosti, frekvencia 

požičiavania, určovanie miery 

spokojnosti používateľov. 

Príklady využitia: Prečo ľudia 

(ne)chodia do knižnice? Ako sa 

v nej správajú a aký význam pre 

nich knižnica má? 

Deduktívne (postupuje od 

všeobecných súdov k jednotlivosti). 

Induktívne (postupujeme od 

jednotlivostí k všeobecným súdom). 

Testovanie teórií, hypotéz. Vytváranie teórií, hypotéz. 

Metódy štruktúrované, 

štandardizované. 
Dotazník, rozhovor, pozorovanie. 

Veľká výskumná vzorka. Malá výskumná vzorka. 

Tabuľka 2 pokračuje na nasledovnej strane. 
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Redukcia informácií. 
Vyčerpávajúce informácie 

o prípade. 

Sprostredkovaný kontakt 

s respondentmi. 
Tesný a dlhodobý kontakt. 

Matematické, štatistické 

spracovanie. 
Kódovanie. 

Generalizácia je možná. Generalizácie je nemožná. 

Vysoká reliabilita. Reliabilita je nízka. 

Nízka validita. Vysoká validita. 

Každý z uvedených smerov má svoje pozitíva a negatíva, 

ako pri postupe, tak aj pri spracovaní údajov a ich 

interpretácii. Napríklad kvantitatívnemu výskumu sa vyčíta, 

že je pŕliš zameraný na obsah, zamieňa sa zdanie 

a skutočnosť; fetišizácia metód atď. Kvantitatívnym metódam 

sa často vyčíta zdanlivá objektívnosť štandardizácie, odstup 

výskumníka od predmetu skúmania (a tým aj neschopnosť 

porozumenia, strácanie kontextu). Na druhej strane, kvali-

tatívny výskum má tiež svoje nedostatky. Zjednodušene 

môžeme povedať, že čo v jednom prístupe absentuje, druhý 

to obsahuje. Najčastejšou výčitkou kvalitatívneho výskumu 

je otázka zovšeobecniteľnosti. Kvalitatívny výskum spravidla 

pracuje len s malým počtom respondentov, tým pádom 

výskumy nemajú reprezentatívny charakter, ktorý by 

umožňoval zovšeobecnenie výsledkov (Lamnek, S., 1993; 

Ondrejkovič, P., 2005). 

Kvalitatívny a kvantitatívny výskum sa líšia aj 

samotným postupom ich realizácie. Keď však na proble-

matiku nazrieme zo všeobecného uhla pohľadu, základné 

etapy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu korešpon-

dujú. Etapy výskumu vyjadrujú postupnosť, podľa ktorej má 

výskumný pracovník realizovať výskumnú činnosť. Celý 
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proces realizácie výskumu môžeme rozdeliť do štyroch etáp 

(Kominarec, I., Šuťaková, Š., Dargová, J., 2005): 

A. Etapa prípravy na vedecko-výskumnú prácu 

Predpokladá správnu formuláciu problému, ktorý 

sa bude riešiť. Výskumný problém by mal byť aktuálny 

z aspektu pedagogickej teórie a praxe. Zároveň by mal byť 

konkretizovaný do cieľa výskumu. Následné štúdium lite-

ratúry a odborných zdrojov umožňuje hlbšiu orientáciu 

v problematike a umožňuje výber správnych výskumných 

metód. Štúdium relevantnej literatúry podporuje aj adekvát-

nu formuláciu hypotéz. Výsledkom prípravnej etapy je vypra-

covanie projektu výskumu, ktorý zahrňuje zdôvodnenie témy 

práce; zhrnutie a zhodnotenie doterajších poznatkov o rieše-

nej tematike v pedagogickej literatúre a praxi; formuláciu 

úloh výskumu a pracovnej hypotézy; výber metód k overeniu 

hypotézy a podmienok, za ktorých budú výsledky považované 

za významné, charakteristiku skúmaných objektov a podmie-

nok, program vlastného skúmania a registrácie výsledkov 

výskumu; rozbor zistených výsledkov a ich interpretáciu; 

zovšeobecnenie záverov a cieľov výskumu; materiálne 

zabezpečenie výskumu. Výskumnému projektu sa budeme 

podrobnejšie venovať v nasledujúcich kapitolách. 

B. Etapa zhromažďovania faktov 

Zhromažďovanie výskumného materiálu nám umožňujú 

metódy a techniky, ktorými získavame fakty z objektívnych 

udalostí (pozorovanie, experiment, testy, štúdium prác 

a pedagogickej dokumentácie a pod.) a metódy získavania 

faktov na základe subjektívnych výpovedí (rozhovor, 

dotazník, anketa, škálovanie a pod.). 

V tejto etape je dôležité získať čo najobjektívnejšie 

informácie o pedagogických javoch. Preto je nevyhnutný 
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správny výber metód (metódy s vysokou reliabilitou) a ich 

správne spracovanie. 

C. Etapa spracovania získaných faktov 

Získaný výskumný materiál je potrebné roztriediť podľa 

významu. Toto sa uskutočňuje na základe triedenia a vyhod-

nocovania získaných informácií. Ide o kvantifikáciu 

skúmaných javov, k čomu sa využívajú matematicko-

štatistické metódy, a zároveň o kvalitatívnu analýzu 

výsledkov výskumu, ktorej cieľom je poznanie podstaty 

sledovaného problému. Pre kvalitatívne vyhodnotenie využí-

vame metódy logickej analýzy, syntézy, indukcie, dedukcie 

a pod. Pre kvantitatívne vyhodnotenie využívame napríklad 

metódy komparačné, korelačné, metódy verifikácie reliability 

a pod. 

D. Etapa spracovania správy o výskume 

Vedeckými metódami spracovaný materiál 

sa sprostredkúva odbornej i širšej verejnosti v záverečnej 

správe. Táto správa môže mať písomnú podobu (odborný 

článok, štúdia, monografická práca) alebo ústnu podobu 

(informácia na vedeckých podujatiach, pracovných 

poradách). 

V úvodnej časti práce nastolíme problematiku, charakte-

rizujeme základné pojmy a vymedzíme okruh skúmanej 

problematiky. V ďalšej časti uvádzame etapy a metódy 

výskumnej práce, prípadne ich spracovanie. V závere 

výskumnej práce zovšeobecňujeme dosiahnuté výsledky 

výskumu pre rozvoj teórie skúmaného problému a podávame 

odporúčania pre prax. Zároveň (v prípade kvantitatívneho 

výskumu) sa prijímajú alebo zamietajú stanovené hypotézy 

výskumu. Ďalej nasleduje zostavenie správy, ktorá má 

obsahovať nasledovné stránky: prehľadnosť, argumentácia, 
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jasnosť štýlu a vedecká hodnota (Kominarec, I., Šuťaková, V., 

Dargová, J., 2005). 

2.2.1 Kvalitatívny  

výskum 

Všeobecným pojmom kvalitatívny výskum rozumieme 

každý výskum, ktorý nevychádza zo štatistického zhodno-

tenia, presnejšie povedané, nepoužíva ku svojim výstupom 

kvantifikačné postupy. Ide o výskum, ktorý svoju zameranosť 

sústreďuje na oblasť ľudských príbehov, postojov, vzťahov, 

spoločenských hnutí a organizácií, pričom ku svojim 

výstupom ako demonštračný príklad používa kvantitatívne 

ukazovatele a ich zhodnotenie, analýza je pritom kvalitatívna 

(Somr, M., 2007). 

Potreba kvalitatívneho výskumu je daná predmetom 

výskumného zámeru. Rad vedeckých disciplín si priamo 

vyžaduje používanie kvalitatívnych metód pre svoj postup: 

zhromažďovanie pramenných materiálov, analýza získaných 

údajov, štúdium diel z rôznych odborov filozofických, 

historických, antropologických atď. (pri niektorých štúdiách 

je pomerne ťažko si predstaviť, že by sa niektoré javy skúmali 

kvantitatívne). Kvalitatívne postupy nás vedú k odhaleniu 

podstaty javov pomocou detailných informácií, ktoré 

sú šifrou k pravosti poznania. A. Strauss a J. Corbinová (1999) 

uvádzajú tri zložky kvalitatívneho výskum: 

Členitosť a bohatosť zdrojov a údajov, ktoré sú získa-

vané buď priamo – tvárou v tvár pomocou rozhovorov – 

alebo rôznymi druhmi pozorovania. 
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Druhou zložkou sú rôzne analytické alebo interpretačné 

postupy, ktoré vedú k názorovým postojom, alebo priamo 

k záverom a teóriám. Nové termíny tu skratkovito vyjadrujú 

množstvo reálne existujúcich detailov. Ide o tzv. techniky 

konceptualizácie údajov, o proces ,,kódovania“, ktorý sa odli-

šuje podľa cieľov, skúseností a prípravy výskumníka. Môže 

ísť aj o vytváranie poznámok podľa určitého zámeru, kedy 

sa vyhotovujú neštatistické záznamy, protokoly atď. 

Tretiu zložku kvalitatívneho výskumu tvoria písomné 

a ústne výskumné správy, ktoré sú publikované vo vedeckých 

časopisoch, vedeckých zborníkoch, prezentované na konfe-

renciách a seminároch, závery diskusných stretnutí a pod. 

Vytvorené správy z kvalitatívnych výskumov môžu 

obsahovať jednak celkové závery, zhrnutie, ale tiež čiastkové, 

prepracované a analyzované správy v podobe separátov 

a čiastkových oznámení (Somr, M., 2007). 

Úlohou výskumníka v kvalitatívnom výskume je predo-

všetkým odhaliť, ako ľudia interpretujú svet (napr. ako žiaci 

chápu vzdelávanie, svoje konanie v škole, vzťahy so spolu-

žiakmi atď.). Kvantitatívny výskum (s výnimkou deskrip-

tívneho) stanovuje hypotézy vyvodené z existujúcej teórie, 

ktoré potom testuje. Hypotézy sa stanovujú na začiatku 

výskumu a riadia ďalšie smerovanie výskumu. Pri kvali-

tatívnom výskume sa hypotézy na začiatku výskumu 

neformulujú. Tvoria sa preto predbežné otázky a predpo-

klady v priebehu výskumu, a to obyčajne postupne a adap-

tívne, t. j. na základe získaných údajov sa vytvorí prvý 

predpoklad, následne sa pokračuje v zbere údajov, na základe 

ktorých sa spresňuje alebo mení tento predpoklad, atď. 

Týmto spôsobom sa pokračuje dovtedy, kým nové údaje 

neumožnia vytvoriť ďalšie predpoklady. Kvalitatívny výskum 

obyčajne nepotvrdzuje (alebo nevyvracia) existujúcu teóriu. 
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Tým sa líši od kvantitatívneho výskumu, ktorého hlavnou 

úlohou je potvrdenie (alebo vyvrátenie) existujúcej teórie. 

Naopak, kvalitatívny výskum najčastejšie vytvára nové teórie, 

alebo kladie nové otázky (Gavora, P., 2006). 

Takýto prístup ku skúmaniu nazývame ideografický 

prístup. Postupovať takýmto spôsobom znamená postupovať 

na základe osobitostí, neopakovateľnosti javov a dôsledne 

sa vyhýbať zovšeobecňovaniu. Keď skúmame javy kvalita-

tívne, najprv si musíme byť vedomí nedostatkov a negatív 

tohto prístupu, ako napríklad problematickosť formulácie 

všeobecných tvrdení, záverov a dôkazov, esejistický charak-

ter úvah a záverov, ku ktorým dospieva, nekumulatívnosť 

poznatkov a i. (Ondrejkovič, P., 2005). 

Pre ďalšie štúdium problematiky kvalitatívneho 

výskumu odporúčame publikácie P. Gavoru (2006) 

D. Kostruba (2016) a D. Silvermana (2005). 

2.2.2 Kvantitatívny  

výskum 

Kvantita znamená množstvo, predstavuje vlastnosť 

predmetov, javov, objektov a procesov. Kvantitatívny výskum 

je založený na kvantitatívnom skúmaní javov, jeho cieľom 

je získať exaktné a objektívne overiteľné údaje o skúmanej 

problematike. Základom kvantitatívneho výskumu je mera-

nie, ktoré chápeme ako postup získavania presných údajov 

vyjadrených numericky (všetky namerané javy transfor-

mujeme do číselnej podoby). Kvantitatívny pedagogický 

výskum zisťuje rozsah, frekvenciu alebo intenzitu edu-

kačných javov (Gavora, P., 2006). Ako sme uviedli, ide 

o výskum číselný alebo numerický, za pomoci ktorého skú-
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mame javy pedagogickej reality (Švec, Š., 1998; Kominarec, I., 

Suťaková, V., Dargová, J., 2005). Fázy kvantitatívneho 

výskumu by sme mohli deliť do nasledovných deviatich etáp 

(pozri podkapitolu 2.2): 

 

Obrázok 2: Etapy kvantitatívneho výskumu. 

V kvantitatívnom výskume výskumník vystupuje 

nestranne, usiluje sa zaujať odstup od skúmaného javu, snaží 

sa zbaviť subjektívnych postojov pri spracovaní údajov 

a interpretácií, ktoré by mohli kontaminovať skúmané údaje. 

Výskumník v kvantitatívnom výskume sa usiluje získať také 

údaje, ktoré sa dajú zovšeobecniť, t.j. údaje, ktoré platia pre 

čo najširšiu skupinu subjektov. Na zovšeobecnenie údajov 

je však nevyhnutné splniť rad požiadaviek. Na zistenie, 

nakoľko bol tento cieľ splnený, používame inferenčnú 

štatistiku. Inferenčná štatistika (matematické postupy), 

umožňuje výskumníkovi určiť, aká je pravdepodobnosť, že 
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výsledky získané na výberovom súbore subjektov budú 

platné pre základný súbor. 

Kvantitatívny výskum popisuje skúmaný jav, ktorý 

je možné sledovať na reprezentatívnej vzorke, na tento účel 

využíva anketu, dotazník, škálovanie a pod., lebo metódy 

kvalitatívneho výskumu by sa dali aplikovať na reprezen-

tatívnu vzorku len veľmi ťažko. Takto nazbierané dáta, či už 

štandardizovanými, alebo neštandardizovanými metódami, 

sa spracúvajú štatistickými postupmi. Kvantitatívny pedago-

gický výskum skúma javy, ktoré nie sú priamo pozorovateľné 

a zisťujú sa nepriamo, ako napr. hudobné nadanie, etické 

názory alebo postoje k integrácii žiakov. Tieto javy sa merajú 

škálami, na ktorých skúmané osoby označia mieru 

stotožnenia sa s danou vlastnosťou (Gavora, P., 2006). 

Okrem škálovania kvantitatívny výskum využíva aj iné 

metódy výskumu, ako napríklad dotazník (často kombi-

novaný s metódou škálovania, kde dotazník slúži na iden-

tifikáciu kvalitatívnych premenných alebo zistenie kategórií 

a škálovanie na skúmanie frekvencií javov); experiment; testy 

vedomostí a zručností (metodológia kvantitatívneho výsku-

mu čerpá štandardizované techniky na identifikáciu 

psychických zvláštností najmä z psychodiagnostiky); séman-

tický diferenciál na zisťovanie postojov a metódy na intenzi-

fikáciu vzťahov, napríklad sociometria (sociometrický ratin-

gový dotazník). Metódy kvantitatívneho výskumu ako aj ich 

využitie priblížime v nasledovných kapitolách. Kvantitatívny 

výskum poskytuje rýchle odpovede, i keď samotný zber 

je často náročný kvôli rozsahu výskumnej vzorky. Najsilnejšia 

stránka kvantitatívneho výskumu je reprezentatívnosť 

zistení. Preto je nevyhnutné, aby validita (platnosť) 

a reliabilita (spoľahlivosť) výskumného nastroja boli vysoké. 
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Pre ďalšie štúdium problematiky kvantitatívneho 

výskumu odporúčame publikácie E. Komárika (2002), 

J. Benča (2001) a P. Ondrejkoviča (2007). 

2.3 Význam  

pedagogického  

výskumu 

Pedagogický výskum má viacnásobný praktický 

a predovšetkým vedecký význam. Pomocou výskumu 

pedagogické vedy objavujú pedagogické zákonitosti, vedecky 

objasňujú pedagogické javy a procesy. Pri pedagogickom 

výskume ide o vysvetlenie mnohostranných pedagogických 

javov, pričom sa zameriavame na stránku praktickú 

a vedeckú. Nutné je objasniť a spoznať jednak vnútorné 

podmienky, ktoré sa prejavujú v správaní, pričom 

k uvedenému u jednotlivcov využívame najmä psychologické 

metódy. Ďalej sledujeme vonkajšie podmienky, ktoré majú 

vplyv na vývin osobnosti a následne majú vplyv na realizáciu 

navodených zmien. Taktiež za pomoci výskumu pedagogická 

veda upevňuje vzájomný vzťah s inými spoločenskými javmi 

a podmienkami (Ničković, R., 1968). 

Okrem toho, pedagogický výskum prispieva k progresu 

a ďalšiemu rozvoju pedagogickej praxe, jej formovaniu 

a organizovaniu najracionálnejším spôsobom, a to v súlade 

so spoločenskými potrebami a zákonitosťami pedagogickej 

vedy. Základným prameňom poznatkov pedagogickej vedy 

je pedagogická prax, preto je primárnym predmetom 

skúmania práve táto oblasť vedy (Ničković, R., 1968). 
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2.4 Všeobecná schéma  

výskumného projektu 

 

Podľa F. N. Kerlingera (1972, s. 278) „výskumný projekt 

je plán, štruktúra a stratégia skúmania, ktorá smeruje 

k získaniu odpovede/í na výskumnú otázku/y a ku kontrole 

variability“. Výskumný projekt teda obsahuje plán toho, 

čo skúmateľ/ka urobí od vytvorenia pracovného názvu vý-

skumu, cez formuláciu hypotéz a ich operačných implikácií, 

až ku konečnej analýze dát a spísaniu záverečnej správy. 

Obsah a forma projektu záleží predovšetkým na skúmanej 

problematike. Preto tento ,,návod“ nemusí korešpondovať 

s obsahom a cieľmi ktoréhokoľvek výskumu. Text výskum-

ného projektu spravidla obsahuje tieto prvky (Ritomský, A., 

2004): 

a. Názov práce 

Názov práce musí byť výstižný, jednoznačný 

a zrozumiteľný. Do názvu uvádzame kľúčovú problematiku, 

ktorou sa v práci zaoberáme. 

b. Autori a inštitúcia 

c. Abstrakt 

Abstrakt slúži pre recipientov pre orientáciu v práci 

a rozhodnutie, či majú záujem prácu čítať, alebo nie, resp. 

či sa v práci nachádzajú informácie, o ktoré sa čitateľ zaujíma. 

V abstrakte jednou vetou uvádzame informácie o cieľoch 

výskumu, výskumných metódach, výskumnej vzorke, 

výskumných zisteniach a záveroch. 

d. Obsah práce 



 

48 

e. Úvod 

Úvod je spravidla členený do nasledujúcich tematických 

okruhov: všeobecný úvod, problém, prehľad literatúry 

o skúmanej problematike, vzťah prezentovaného výskumu 

k literatúre, pojmový rámec výskumného problému, 

metodologické východisko, explicitne postavené ciele, 

výskumné otázky, výskumné hypotézy (Ritomský, A., 2004). 

f. Metódy 

V tejto časti výskumného projektu dávame odpoveď 

na otázku, akým spôsobom a akými metódami bude výskum 

realizovaný. Detailnejšie otázky sú často rozčlenené do týchto 

sekcií (Ritomský, A., 2004): 

• populácia a výberový súbor 

V tejto časti vecne a časopriestorovo popíšeme skúmanú 

populáciu. Poskytujeme informáciu o tom, akú metodiku 

uplatníme pre výber participantov. Je nevyhnutné uviesť aj 

charakteristiky a dôvody jej výberu. 

• materiály a aparatúry 

Prezentujeme operacionalizáciu pojmov, výskumné 

otázky a hypotézy. Jasne definujeme všetky empirické 

premenné. Informujeme o metódach merania a testovania, 

o použitých metódach zberu dát, o validite a reliabilite metód 

získavania údajov. 

• výskumný plán 

V tejto časti opíšeme plán (komparačný, korelačný 

alebo experimentálny výskumný plán), ktorý použijeme pri 

získavaní dát potrebných k verifikácii hypotéz, resp. výskum-

ných otázok. 
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• plánované postupy a metódy analýzy dát (štatistické 

spracovanie dát) 

Stručne referujeme o jednotlivých štatistických metó-

dach, ktoré plánujeme aplikovať pri analýze získaných dát 

(Ritomský, A., 2004). Zvykom je uvádzať aj štatistický 

počítačový program, ktorý bude použitý pri spracovaní dát 

(SPSS, PSPP, SAS, Statistica, Microsoft Excel a pod.) 

• očakávané výsledky 

Na záver prezentujeme naše očakávania, ktoré by mal 

výskum priniesť. Ako teoretické výsledky, tak i očakávané 

prínosy pre metodiky ďalších výskumov a očakávania 

a prínosy pre praktický život. Žiaduce je uviesť aj možné 

očakávania komplikácií, ktoré sa môžu dostaviť v procese 

realizácie výskumu (napr. nedostatok respondentov v jednej 

z výskumných skupín). 

g. Časový harmonogram 

h. Finančný rozpočet 

i. Použitá literatúra 

j. Prílohy 

Plánovanie pedagogického výskumu predstavuje jednu 

z najdôležitejších fáz výskumnej práce. V literatúre o peda-

gogickej metodológii sa stretávame s názorom, že fáza 

plánovania je v skutočnosti fázou myslenia, a ako taká vplýva 

na priebeh výskumu a na jeho konečný výsledok. Časové 

plánovanie trvá oveľa dlhšie než ostatné fázy výskumu. Často 

sa stáva, že plánovanie trvá niekoľko mesiacov a že výskum 

v užšom slova zmysle trvá len niekoľko dní. 

Kým vykonanie výskumu, t.j. zhromažďovanie dát, 

je prevažne technická vec, plánovanie je viac vecou intelek-
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tuálnej prenikavosti (Ničković, R., 1968). Jednotlivým častiam 

výskumu a výskumnej práci sa podrobnejšie venuje 

A. Ritomský (2004). 

2.5 Plánovanie výskumu  
(štatistické hľadisko) 

Výskumný projekt sa zhotovuje pre dvoch adresátov. 

V prvom rade je určený pre osoby a inštitúcie, ktoré projekt 

posudzujú. Sú to napríklad vedúci bakalárskej alebo 

diplomovej práce, poskytovatelia grantu, a pod. Ich úlohou 

je zistiť a vyhodnotiť vedeckú úroveň pripravovaného 

výskumu. 

 

Obrázok 3: Všeobecná schéma štádií výskumu (štatistické 

hľadisko). 

Na rozdiel od návrhu postupov výskumného projektu sa 

v pedagogických vedách štatistické hľadisko nezameriava 

na teoretickú časť práce. Jeho cieľom je jednoznačne vyriešiť 

problematiku výskumu práce čo najpresnejšie, najkvalitnejšie 

a bez závažných chýb. Každý výskumný projekt možno 

schematicky opísať pomocou štádií uvedených na Obrázku 3. 

Štatistický spôsob myslenia môže prispieť k riešeniu 

výskumného projektu prakticky v každom štádiu. Pri návrhu 
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sa zameriavame na vymedzenie pojmov a formuláciu cieľa. 

Hlavnú úlohu štatistik zohráva práve v tejto oblasti – v oblasti 

návrhu výskumného projektu, ďalej pri analýze a interpre-

tácii dát. Nasledovné štádiá: zber dát, analýza (nie 

štatistická), prezentácia, interpretácia a publikácia sú predo-

všetkým úlohou výskumníka/realizátora výskumu, ktoré 

tvorí na základe výsledkov štatistickej analýzy. Hlavné úlohy 

pri plánovaní a návrhu výskumného projektu sú: 

A. Presná formulácia cieľa a účelu výskumu 

Pri vytváraní presnej formulácie cieľov výskumu, kedy 

sa predpokladá aj použitie štatistických metód, je vhodné 

začať spoluprácu školiteľa a štatistika hneď na samom 

začiatku plánovania a návrhu výskumného projektu. 

Štatistik má byť oboznámený s najdôležitejšími aspektmi 

problému z pedagogickej stránky a pedagóg musí získať 

základné vedomosti z oblasti štatistiky. Spoločne potom 

formulujú ciele v tvare hypotéz, ktoré majú byť kriticky 

preverené pomocou dát. Zásadnou chybou je vytvárať 

hypotézy až podľa druhu nazhromaždených dát 

a na rovnakých dátach ich preverovať (Zvárová, J., 1998). 

B. Vymedzenie pojmov a metód: 

a. Študovaná populácia 

Väčšinou už pri formulácii cieľa a účelu výskumu presne 

vymedzujeme populáciu, na ktorej budeme výskum 

realizovať (Zvárová, J., 1998). Niekedy však uvažujeme 

o populácii čisto hypoteticky, kedy vymedzujeme 

populáciu len vlastnosťami osôb, ktoré do populácie 

zaraďujeme (napr. žiak prvého stupňa základnej školy, 

študenti učiteľstva aprobačných predmetov, výnimoční 

študenti stredných odborných škôl a pod.). V tejto fáze 

tiež rozhodujeme aj o metóde výberu a odhadujeme 
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potrebný rozsah výberu (veľkosť výskumnej vzorky). 

Zvolená metóda výberu predurčuje kvalitu vykonaných 

záverov (napríklad skúmanie frekvencie X na vzorke 

vysokoškolských študentov, ale do výberu sú zahrnutí len 

študenti z mesta Y – nízka reprezentatívnosť, homo-

génnosť). V mnohých výskumných projektoch musíme 

počítať s tým, že nemôžeme študovať celú populáciu, 

ktorá nás zaujíma. Napríklad, keď chceme skúmať vzťah 

medzi motiváciou voľby výkonu učiteľského povolania 

a učebným štýlom týchto študentov, nemôžeme zaradiť 

do výskumu všetkých študentov či všetky osoby, ktoré 

žijú v určitej geografickej oblasti (na uvedenom príklade: 

všetci študenti učiteľstva Slovenskej republiky). Vo vý-

skume môžeme tieto údaje zistiť len na určitej vzorke 

(výbere) študentov. Snahou je zaradiť do výberu čo naj-

väčší počet skúmaných osôb, a potom zovšeobecňovať 

poznatky z tohto výberu na všetkých študentov. 

b. Sledované znaky 

Znaky, ktoré chceme zisťovať, vyberáme s ohľadom 

na stanovené ciele skúmania a dané možnosti. Každý 

sledovaný znak musí byť presne a jednoznačne určený. 

Napríklad pre znak ,,mesačný príjem“ musíme udať, či 

sledovaná osoba má uviesť hrubý alebo čistý mesačný 

príjem, a to z vlastného zárobku, alebo ako priemerný 

zárobok pripadajúci na jedného člena rodiny. 

Ďalej je potrebné určiť povahu sledovaných znakov (či 

sú kvalitatívne alebo kvantitatívne) a na základe toho 

volíme stupnicu merania. Voľba merných stupníc 

ovplyvňuje množstvo informácií obsiahnutých v údajoch 

a má rozhodujúci význam aj pre použité metódy 

štatistického spracovania (Zvárová, J., 1998). Najvhod-

nejším spôsobom zisťovania frekvencie alebo miery javu 
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je využitie stupnice Likertovho typu, ktorá nám umož-

ňuje porovnávať skúmané javy a dávať javy do vzťahu 

(pozri kapitolu 3). 

c. Zber dát 

Výskumník musí dokonale poznať výskumné nástroje, 

ktoré použije vo výskume. Musí vedieť, na akej teórii 

sú postavené, ako sa s nimi pracuje a ako sa dáta zazna-

menávajú a vyhodnocujú. V kvantitatívnom výskume 

najčastejšie používanými metódami sú dotazník alebo 

škálovanie. Ide o zber údajov prostredníctvom zámerne 

cielených otázok. Získané informácie môžu však byť 

skreslené nepochopením otázok, či zlým záznamom 

odpovede (Zvárová, J., 1998). 

d. Štatistická analýza a technické spracovanie dát 

Pri plánovaní výskumu je potrebné objasniť, akými 

štatistickými metódami sa budú nazhromaždené dáta 

spracovávať. Okrem toho je potrebné rozhodnúť, akou 

technikou budú dáta spracované. V dnešnej dobe 

sa analýzy takmer vždy realizujú pomocou počítača, 

je teda potrebné zvážiť aj to, aký softvér je pre spraco-

vanie dát najvhodnejší. Toto rozhodnutie je dôležité pre 

spôsob záznamu údajov (Zvárová, J., 1998). 

2.6 Zber dát 

Ak pripravujeme zber veľkého množstva dát, zvyčajne 

najprv prevedieme predbežný výskum (pilotnú štúdiu), 

t.j. na malej vzorke zo študovanej populácie overíme navrh-

nuté metódy pozorovania, meranie a spracovanie údajov 

(pilotnú verziu najčastejšie aplikujeme vtedy, keď nemáme 
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štandardizovaný alebo overený nástroj). Na základe 

výsledkov predbežného skúmania pristupujeme k zberu dát 

v plánovanom rozsahu. V tomto štádiu musíme podrobne 

zaznamenať, prečo niektoré prvky výberu boli vyradené 

zo štúdie a hľadáme formálne chyby zberu dát (napr. 

chýbajúce dáta, nesprávne odpovede a pod.; Sollár, T., 

Ritomský, A., 2002). 

Výsledky merania môžu byť zaťažené náhodnými 

a systematickými chybami. Náhodné chyby vznikajú najmä 

nepozornosťou a vedú k nadhodnoteniu, ako aj 

podhodnoteniu správnej hodnoty sledovaného znaku. 

Systematické chyby sú spôsobené napríklad nejasne 

položenými otázkami alebo nesprávnym kódovaním dát – 

je nutné dáta kódovať presne podľa návodu. 

2.7 Spracovanie dát 

V dnešnej dobe zohrávajú pri spracovaní dát čoraz 

väčšiu úlohu počítače. Počítačové programy majú mnoho 

výhod, ktoré vyplývajú z možností spracovania dát, ale sú tu 

aj určité nevýhody. K najväčšej výhode patrí skutočnosť, že 

dnes už môžeme s pomocou počítača aplikovať rad 

štatistických metód, ktoré predtým pre ich výpočtovú 

zložitosť nebolo možné použiť. Okrem toho, problémy pri 

spracovaní dát predstavovali aj veľké výskumné skupiny   ne-

kvalitné nástroje na meranie premenných. Ako uvádza 

J. Zvárová (1998), počítače nám dnes ponúkajú nasledovné 

výhody pri štatistickom spracovaní údajov: 

 Presnosť a rýchlosť: Dobré počítačové programy 

(softvéry) nám dajú veľmi rýchlo a správne výsledky. 

V minulosti boli výpočty nielen časovo náročné, ale aj 
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často zaťažené aritmetickými chybami. Bol problém 

pracovať s veľkými vzorkami a štatistické spracova-

nie dát mohol realizovať len expert.  

 Univerzálnosť: Počítače sprístupňujú širokú škálu 

štatistických metód a umožňujú vykonať veľmi rýchlo 

aj rozsiahle komplexné štatistické analýzy. Rýchlosť 

a presnosť v niektorých programoch je rovnaká bez 

ohľadu na veľkosť vzorky. V minulosti bola veľkosť 

vzorky jedným z faktorov, ktorý najviac sťažoval 

spracovanie údajov.  

 Grafika: Počítače umožňujú jednoduché grafické 

zobrazenie pozorovaných dát a výsledkov štatis-

tického spracovania. Programy automaticky vygene-

rujú grafy rôznych analýz, s ktorými sa potom dá 

ľahko manipulovať a meniť. Jednoduchá tvorba 

grafov je možná aj v programe Microsoft Excel, avšak 

jeho funkcie sú v niektorých sférach obmedzené.  

 Flexibilita: Veľkou výhodou počítačov je, že umožňujú 

rýchlo vykonať nové spracovanie pri zmenách 

v dátach alebo transformáciu niektorých veličín. Dáta 

je možné v súbore jednoducho vymeniť a vzhľadom 

na to, že analýzy sú rýchle a jednoduché, štatistikovi 

nerobí problém nové analýzy opätovne spracovať.  

 Nové veličiny: Ľahko možno vytvárať nové veličiny 

pomocou požadovaných transformácií.  

 Veľkosť dátových súborov: Počítače umožňujú 

spracovanie veľmi rozsiahlych súborov dát pomocou 

vhodného softvéru, čo bolo predtým veľmi náročné. 

Údaje sa pomerne ľahko vkladajú do univerzálnych 

programov ako je napríklad Microsoft Excel, 
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z ktorého sa potom môžu ľahko transformovať 

do iných programov na štatistické spracovanie. 

 Jednoduchý prenos dát: Akonáhle sa raz dáta dostali 

do počítača, možno ich ľahko preniesť elektronicky 

(napríklad pomocou internetu alebo externým 

diskom) na iné miesto. Tieto dáta zvyčajne neza-

berajú veľa miesta na pevnom disku, tým pádom 

sa môžu poslať aj elektronickou poštou.  

Okrem uvedených výhod má však počítačové 

spracovanie aj svoje nevýhody, z ktorých J. Zvárová (1998) 

uvádza: 

 Chyby v softvéri: Nie všetky štatistické programy 

sú spoľahlivé. Niektoré môžu poskytovať chybné 

výsledky spracovania, pretože programátor urobil 

chyby pri tvorbe programu alebo neporozumel 

štatistickej metóde. Je dobré používať tie štatistické 

programy, ktoré majú dobrú povesť a sú používané už 

dostatočne dlho, takže bola postupne odstránená 

väčšina ich chýb. Medzi takéto programy patria 

napríklad BMDP, SAS, SPSS, STATISTICA, S PLUS, 

STATGRAPHICS a STATA.  

 Program Microsoft Excel má tiež niektoré základné 

štatistické operácie, avšak uvedený program 

sa nepovažuje za spoľahlivý. Microsoft Excel pri 

niektorých operáciách robí chyby, ktoré sú niekedy 

zanedbateľné, inokedy však môžu viesť k zamietnutiu 

hypotézy (pri štatistickej významnosti 0,049–0,050). 

Na druhej strane je Microsoft Excel veľmi výhodný 

pre populáciu študentov a na jednoduché štatistické 

výpočty, lebo prichádza v baličku nástrojov Microsoft 
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Office, ktorý nie je taký finančne náročný ako ostatné 

štatistické programy.  

 Univerzálnosť: Univerzálnosť už bola uvádzaná ako 

výhoda, ale môže byť aj nevýhodou, pretože pre 

spracovanie dát sa ponúka celý rad štatistických 

metód a ľahko sa stane, že na ich spracovanie bude 

vybraná nevhodná metóda (napríklad použitie 

parametrickej a neparametrickej metódy spracovania 

a pod.). Je veľmi dôležité, aby každý, kto používa 

štatistický softvér, si bol vedomý úrovne svojich 

štatistických znalostí a používal iba tie metódy, 

ktorým rozumie. Ak chceme aplikovať štatistickú 

metódu, ktorú nepoznáme, mali by sme pred 

spracovaním dát požiadať o radu skúseného 

štatistika. 

 Čierna skrinka: Použitie počítača nás môže vzďaľovať 

od vlastných dát. Štatistická analýza sa vykonáva 

automaticky, nové dáta sa spracovávajú a výsledky 

sa ukladajú bez toho, aby boli posúdené človekom. 

Pretože väčšinou výsledky zachytávajú len priemerné 

efekty, môže sa strácať citlivosť k individuálnemu 

pozorovaniu. 
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OTÁZKY  

1. Definujte nasledovné pojmy: metodika, metóda 
a metodológia. Uveďte závislosti a rozdiely medzi 
nimi. 

2. Definujte základný a aplikovaný výskum. Uveďte 
príklad. 

3. Posúďte význam kvalitatívneho a kvantitatívneho 
výskumu. Uveďte príklad využitia ich výsledkov 
v praxi.  

4. Posúďte nedostatky kvantitatívneho výskumu. 
Uveďte možné chyby jeho využitia v praxi.  

5. Posúďte nedostatky kvalitatívneho výskumu. 
Uveďte možné chyby pri jeho využití v praxi.  

6. Opíšte schému výskumného projektu. Uveďte 
rozdiel medzi metodologickou schémou 
výskumného plánu a štatistickou schémou 
výskumného plánu. Posúďte výhody štatistického 
plánovania v porovnaní s metodologickým 
plánovaním. 

7. Posúďte výhody a nedostatky štatistického 
spracovania dát.  
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3.1 Metóda 

Bez ohľadu na typ výskumu musí každý výskum spĺňať 

požiadavku objektivity. Objektivita vedeckého výskumu 

závisí na vedecky správnom vymedzení problematiky 

a na precíznom formulovaní otázok výskumu na jednej 

strane, ale rovnako tak na pregnantnom výbere a použití 

adekvátnych výskumných metód na strane druhej. Uplat-

ňovanie príslušných metód a techník pri konkrétnom 

výskume nazývame výskumná metodika alebo tiež výskumná 

technika (Somr, M., 2007). Metódu vedeckého výskumu 

v pedagogike charakterizujeme ako premyslený spôsob, ktorý 

sa používa pri zisťovaní jednotlivých stránok výchovného 

procesu, v hľadaní vnútorných a vonkajších súvislostí vý-

chovných javov (Kominarec, I., a kol. 2005).  

V. A. Jadov (1977, s. 50) definuje metódu ako „základný 

spôsob zhromažďovania, spracovania alebo analýzy údajov“ 

a techniku ako „súhrn špeciálnych postupov na efektívne 

využitie niektorej metódy“. Plávková (2008, s. 32) pod 

pojmom výskumná technika rozumie „isté mechanické 

postupy, prostriedky, za pomoci ktorých uskutočňujeme 

získavanie údajov v rámci konkrétneho výskumu.“ Pre 

P. Gavoru (2006, s. 9) znamená výskumná metóda „konkrétny 

postup pri skúmaní, ktorý používa výskumník vo výskume“. 

Metóda vedeckého výskumu musí rešpektovať nasledujúce 

základné pravidlá (Somr, M., 2007): 

 Musí zodpovedať analyzovanému predmetu, 
rešpektovať vzájomnú previazanosť medzi metódou 
a vedeckým systémom, predmet vedy a jej obsah 
určujú voľbu metódy.  

 Metóda výskumu musí byť objektívna. Táto 
objektivita spočíva v tom, že zachytáva variabilitu 



 

65 

a vzájomnú previazanosť medzi javom a podstatou 
daného problému, rešpektuje základné axiómy, že 
podstata sa javí a jav je podstatný.  

 Rešpektuje jednotu teoretického a empirického 
prístupu, tzn. že poznatky empirickej povahy spája 
s globálnym pojmovým systémom a sústavou základ-
ných vied.  

Medzi metódy kvantitatívneho výskumu, ktoré 
v ďalšom texte podrobnejšie priblížime, zaraďujeme: 

1. Dotazník 

2. Škálovanie 

3. Testy vedomostí a zručností 

4. Metódy na identifikáciu sociálnych vzťahov v skupine 

5. Sémantický diferenciál 

6. Experiment 

3.1.2 Dotazník 

Dotazník je vo výskume v oblasti pedagogických vied 

najčastejšie používanou metódou výskumu, preto mu, 

v porovnaní s ďalšími metódami, venujeme väčší priestor. 

Dotazník je metóda, ktorá sa využíva najmä na hromadné 

a pomerne rýchle zisťovanie informácií o poznatkoch, 

názoroch alebo postojoch k aktuálnej alebo potenciálnej 

skutočnosti prostredníctvom písomného dopytovania sa 

(Gavora, P., 2001; Ritomský, A., 2004; Švec, Š., 1998). 

Prostredníctvom neho možno získať informácie o tom, čo 

ľudia robia, čo vlastnia, čo si myslia, vedia, cítia, prežívajú 

alebo chcú, aké hodnoty preferujú, aká je ich mienka, 
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a umožňuje odkrývať ich životné zážitky a skúsenosti 

(Taylor-Powell, E., 1998; Švec, Š., 1998).  

V metodológii spoločenskovedných výskumov sa môže-

me stretnúť s rôznym definovaním pojmu dotazník (metóda, 

technika, nástroj a pod.). O. Plávková (2008, s. 32) a J. Benčo 

(2001) zaraďujú dotazník medzi techniky zhromažďovania 

informácií v empirickom výskume. P. Gavora (2001, s. 113) 

zaraďuje dotazník medzi výskumné metódy a definuje ho ako 

„spôsob písomného kladenia otázok a získavania písomných 

odpovedí“. K. Punch (2008, s. 81) a P. Ondrejkovič (2007, 

s. 154–155) dotazník zaraďujú medzi „nástroje pre zber 

kvantitatívnych údajov“. Aj keď definovanie dotazníka nie je 

v literatúre jednotné, každý z autorov uvádza, že pomocou 

dotazníka môžeme skúmať (Gavora, P., 2001): 

 vedomosti, t.j. čo ľudia vedia, do akej hĺbky ovládajú 

učivo; možno zistiť, či odpovedajú správne/ne-

správne alebo presne/nepresne,  

 presvedčenia, názory, postoje, t.j. ako ľudia vnímajú, 

ako cítia, posudzujú, aký majú spôsob myslenia; 

otázky môžu vyvolať vnímanie minulosti, súčasnosti 

a budúcnosti,  

 správanie, t.j. čo ľudia robili v minulosti, teraz a čo 

plánujú robiť v budúcnosti,  

 vlastnosti, znaky, črty, t.j. akí sú ľudia, čo vlastnia, 

osobné a demografické charakteristiky (vek, 

vzdelanie). 

Zostavenie dotazníka je veľmi náročná záležitosť. Pred 

samotným formulovaním otázok dotazníka je dôležité 

upresniť, či dotazník bude vyhodnocovaný ako jedno-

dimenzionálny alebo ako viacdimenzionálny konštrukt. 
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Otázky v jednodimenzionálnych dotazníkoch smerujú 

k jednému skóre, kým vo viacdimenzionálnych dotazníkoch je 

každá položka samostatnou hypotézou a musí byť 

vyhodnocovaná separátne bez ohľadu na odpovede v iných 

otázkach. Otázky sú vlastne prostriedky, pomocou ktorých 

výskumný pracovník definuje znaky a zhromažďuje 

empirické údaje, ktoré slúžia na potvrdenie alebo vyvrátenie 

hypotézy (Benčo, J., 2001). Pri konštrukcii dotazníka by sme 

mali postupovať od všeobecných ku konkrétnym otázkam.  

Ako uvádza P. Gavora (2001), pri konštrukcii dotazníka 

by sme mali rešpektovať niektoré kritériá, resp. držať sa 

nasledovných odporúčaní za cieľom konštrukcie kvalitného 

nástroja: 

A. Stanovenie cieľov dotazníka 

Pred konštrukciou samotných otázok/položiek 

dotazníka je nevyhnutné stanoviť si presné a konkrétne ciele, 

ktoré nám umožnia lepšiu orientáciu v problematike 

a jednoduchšiu konštrukciu otázok/položiek dotazníka. 

B. Výber výskumného súboru 

Spolu so stanovením cieľov si výskumník musí stanoviť 

cieľovú výskumnú skupinu, čiže komu je dotazník určený. 

C. Špecifikovanie premenných 

Pred konštrukciou dotazníka je potrebné určiť 

premenné, na základe ktorých sa formulujú otázky/položky 

dotazníka. 

D. Konštrukcia obsahovej stránky dotazníka 

Ďalej nasleduje fáza tvorby dotazníka. Pri konštrukcii 

jednotlivých otázok by mal výskumník rešpektovať 

nasledovné kritériá: 



 

68 

 Tematické oblasti  

Je nevyhnutné si dobre naštudovať tematické oblasti, 

ktorých sa dotazník bude týkať. Následne, po naštudovaní 

tematických oblastí, pre každú z nich vytvoriť položky. 

Výskumníci pri tvorbe položiek zvyčajne vychádzajú 

(Gavora, P., 2001): 

· z odbornej literatúry 

· zo skúseností 

· z pozorovania skúmanej problematiky/prostredia 

· z podobných empirických výskumov 

· z rozhovorov s odborníkmi. 

 Demografické (osobné) položky 

Demografické alebo osobné údaje chápeme ako otázky 

týkajúce sa napríklad veku, pohlavia, rodinného stavu, 

bydliska, vzdelania, povolania, počtu detí, počtu súrodencov, 

či iných informácií, ktoré sa kladú podľa premenných 

v hypotézach. Na základe týchto informácií je možné 

štatistické údaje kategorizovať, čo umožňuje napríklad 

komparáciu výskumných vzoriek v skúmanej premennej. 

 Filtrové položky 

Filtrové položky umožňujú respondentovi preskočiť tie 

otázky, ktoré sú preňho irelevantné, resp. preňho neplatia 

(napr. ak respondent odpovie záporne na určitú otázku, 

je zbytočné, aby odpovedal na nasledovné otázky, ktoré 

sa vzťahujú k danej otázke). 

 Nezodpovedané položky a vynútená voľba  

Niektoré položky respondenti nevedia, príp. nechcú 

vyplniť. Môže sa stať, že je otázka nesprávne 
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(nezrozumiteľne) naformulovaná, alebo je pre respondenta 

príliš citlivá. Z tohto dôvodu sa odporúča ponúknuť aj 

možnosti „neviem“ alebo „nemám vyhranený názor“.  

 Dĺžka dotazníka  

Dĺžka dotazníka má byť taká, aby ste získali všetky 

potrebné údaje. Dotazník by nemal obsahovať nepodstatné 

otázky, lebo so stúpajúcim počtom otázok klesá kvalita 

odpovedí a narastá počet neúplne vyplnených položiek, 

či náhodne vyplnených otázok. Vyplnenie dotazníka by 

nemalo trvať u dospelého človeka dlhšie ako 30 minút. 

Je vhodné respondenta upozorniť pred vypĺňaním dotazníka 

o jeho časovej náročnosti.  

 Grafická stránka dotazníka  

Grafická stránka dotazníka je taktiež veľmi dôležitá. 

Prehľadnosť zvyšuje pravdepodobnosť dobrých odpovedí. 

Treba používať písmo, ktoré je ľahko čitateľné. Je dôležité, 

aby v celom dotazníku bolo formátovanie písma jednotné 

(font, veľkosť, riadkovanie). Respondentov odrádzajú dotaz-

níky, ktoré pôsobia chaoticky, lebo sú náročne na orientáciu 

a vypĺňanie. 

Dotazník by mal po formálnej stránke obsahovať názov, 

pokyny na vyplnenie dotazníka a cieľ skúmania. Pri aplikácii 

dotazníka sa odporúča, aby mal dotazník anonymný cha-

rakter (odpovede respondentov sú otvorenejšie, aj keď 

je návratnosť dotazníkov menšia).  

Medzi výhody dotazníkového testovania patrí 

predovšetkým nízka časová a finančná náročnosť. Výskum 

môže byť realizovaný aj malým počtom výskumníkov, 

napriek tomu je možné získať dáta od veľkého počtu 

respondentov. Výhody pre respondentov sú predovšetkým 
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anonymita a časová nenáročnosť. Dotazník umožňuje vysokú 

reprezentatívnosť a získané dáta je možné štatisticky 

spracovať (namerané veličiny je možné porovnávať, dávať 

do vzťahu, určiť ich mieru a pod.). Na druhej strane dotazníky 

môžu skresľovať skúmané premenné (zo strany respon-

dentov). Tieto nedostatky sú podmienené viacerými faktormi, 

môžu byť napríklad zapríčinené nesprávnou formuláciou 

otázok/položiek dotazníka, veľkým počtom položiek, alebo 

v prípade neanonymných dotazníkov respondenti môžu 

dávať sociálne žiaduce odpovede. Z toho dôvodu je vhodné 

výskumné zistenia porovnávať so zisteniami iných autorov. 

3.1.3 Posudzovacie škály 

Škálovanie (rating) predstavuje kvantifikačnú operáciu, 

keď na základe dlhodobých skúseností posudzovateľa 

dochádza k intuitívnemu zovšeobecňovaniu celého radu 

pozorovaných prejavov jedincov a k ich porovnávaniu s jeho 

spolupracovníkmi. Výsledkom je stanovenie miery určitej 

charakteristiky správania sledovaného jedinca (Komárik, E., 

2002).  

Posudzovacia škála (stupnica) je metóda, ktorá slúži 

na meranie jednotlivých vlastností osoby posudzovateľom, 

a to spôsobom, ktorý zaisťuje určitú objektívnosť a dovoľuje 

kvantitatívne zachytenie javu. Metóda škálovania je určitým 

druhom poznávacieho procesu, ktorým sa snažíme zachytiť 

kvantitatívne aspekty prejavov správania. Používa sa ako 

efektívny nástroj odhadu symptómov správania, umožňuje 

získať cenné informácie o správaní jedincov od najbližších 

osôb, ktoré sú s nimi v každodennom styku. Pomocou 

škálovania sa dá prekonať jedna z veľmi častých prekážok 
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hodnotenia – subjektívny pohľad posudzovateľa pri 

posudzovaní rôznych prejavov správania (typické pre kvali-

tatívne metódy) (Gavora, P., 2001). Škály umožňujú popis 

a vymedzenie mnohých typických a atypických beha-

viorálnych prejavov, ktoré sa inými metódami nedajú 

sledovať, alebo sa dajú sledovať len veľmi ťažko. Na rozdiel 

od kvalitatívnych metód, kde výsledok skúmania môže byť 

ovplyvnený pozorovateľom, pri škálovaní nie je úsudok 

o správaní sa jedinca často založený na racionálnej úvahe, 

vychádza zo subjektívnych skúseností a intuitívneho 

usudzovania posudzovateľa, čiže môže byť skreslený 

respondentom (časté sú sociálne žiaduce výpovede 

respondentov) (Pružinská, J., 2006).  

Pojmy „posudzovacia stupnica“ a „škála“ sa používajú 

striedavo. Ľudia, ktorí poznajú vyšetrovaného jedinca, ho 

majú posúdiť z hľadiska rôznych konkrétnych rysov, čŕt, 

vlastností. Stupnice alebo škály môžu byt numerické, grafické, 

štandardné, kumulatívne a pod. V ďalšom texte priblížime 

typy škál, s ktorými sa môžeme najčastejšie stretnúť 

v pedagogickom výskume (Gavora, P., 2001). 

3.1.3.1 Typy škál 

Vlastnosti, ktoré sledujeme na prvkoch (jednotkách 

štatistického zisťovania), výbere či populácii, nazývame 

znaky (veličiny). Znaky, ktoré sledujeme, delíme na kva-

litatívne a kvantitatívne. Ak sú varianty skúmanej vlastnosti 

dané slovným vyjadrením, ide o znak kvalitatívny. Ak sú 

varianty vyjadrené číslom, ide o znak kvantitatívny. 

Kvantitatívny znak je buď spojitý, ak jednotlivé varianty 

znaku môžu nadobúdať akékoľvek hodnoty z určitého 

intervalu alebo rozmedzia (výška, hmotnosť a pod.), alebo 
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diskrétny (diskontinuálny), ak sú varianty znaku vyjadrené 

oddelenými číslami (počet ochorení, počet známok a pod.). 

Kvantitatívne znaky meriame na intervalovej, bipolárnej 

alebo Likertovej stupnici. Tieto stupnice umožňujú nielen 

usporiadať pozorovanie vzhľadom na stupeň vyšetrovanej 

vlastnosti, ale navyše určujú ich presnú vzdialenosť. Pojem 

meranie býva často rozširovaný aj na kvalitatívne znaky. 

Na meranie kvalitatívnych znakov používame nominálnu 

alebo ordinálnu (poradovú) stupnicu. Vlastnosti uvedených 

stupníc popíšeme podrobnejšie v nasledujúcom texte. 

Bipolárna škála  

Bipolárna škála má na krajných póloch protikladné 

výrazy. Často sa používa na hodnotenie osobnosti človeka 

(napr. na zisťovanie osobnostných štruktúr, rysov, cha-

rakteristík a pod). V pedagogickom výskume sa používa 

na zisťovanie vlastností žiaka, učiteľa alebo aj vlastností 

predmetov. Pri tvorbe bipolárnych škál platia nasledovné 

zásady (Gavora, P., 2001): 

 Póly musia byť formulované ako jasné a čo najvhodnejšie 

protiklady.  

 Posudzované vlastnosti musia byť vyjadrené tým istým 

slovným druhom.  

 Pokiaľ je to možné, protikladný výraz by nemal byť 

tvorený pomocou predpony „ne-“. 

Príklad bipolárnej škály: 

Žiak je: 

Introvert 1 2 3 4 5 Extrovert 
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Ordinálna škála  

Ordinálna alebo poradová škála je zameraná 

na usporiadanie javov podľa poradia z rôznych hľadísk, napr. 

podľa významnosti alebo obľúbenosti. Výhodou tohto typu 

škál je ich jednoduché zhotovenie, vyplnenie a vyhodnotenie 

(Gavora, P., 2001).  

Na ordinálnej škále sú hodnoty znakov zoskupené 

do nezlučiteľných kategórií (tried), ktoré sú vzájomne 

usporiadané. Čísla priradené kategóriám pre ich identifikáciu 

odrážajú toto usporiadanie, ale neposkytujú žiadnu 

informáciu o vzdialenosti kategórií (Zvárová, J., 1998). 

Príklad ordinálnej stupnice (Gavora, P., 2001):  

Aký význam prikladáte nasledovným formám záverečného 

hodnotenia študenta? Usporiadajte ich do poradia podľa 

významnosti (1 = najdôležitejšie, 8 = najmenej dôležité): 

_____ referát 

_____ prezentácia v Power Pointe 

_____ esej 

_____ písomný test 

_____ ústna skúška 

_____ vypracovanie projektu 

_____ absolvovanie praxe 

_____ kolokvium 

Problematické je to, že rozdiely medzi jednotlivým 

poradím nie sú vždy rovnaké. Ak respondent napríklad 

umiestnil na prvé miesto prezentáciu, esej na druhé a projekt 

na tretiu pozíciu, nevieme určiť, o koľko je preňho 

významnejšia prezentácia ako esej alebo projekt (Gavora, P., 

2001). 
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Nominálna škála  

Nominálna škála pozostáva z dvoch alebo viacerých 

vzájomne sa vylučujúcich kategórií (tried). V prípade, 

že kategórie sú práve dve, stupnica sa nazýva dichotomická. 

Príklady kvalitatívnych znakov meraných na nominálnej 

stupnici sú napríklad rodinný stav muža s kategóriami 

(slobodný, ženatý, rozvedený, vdovec); pohlavie s kategóriami 

(muž, žena); stupeň vzdelania (základné, stredné, 

vysokoškolské) a pod. Pre identifikáciu tried nominálnych 

znakov často používame čísla. Priradené čísla sú ale len 

symboly (kódy), ktoré nemožno použiť pre obvyklé 

aritmetické operácie. 

Príklady nominálnych stupníc: 

Pohlavie: muž □  žena □ 

Stupeň vysokoškolského vzdelania: I. □ II. □  III. □ 

Vek: 18-29 □  30-39 □  40-49 □  50-a viac □ 

 

Intervalová škála  

Pomocou intervalovej škály je možné hodnotiť 

vlastnosti alebo javy na stupnici. Intervalová škála má 

rovnako veľké intervaly (na rozdiel od poradovej), čo ju 

zvýhodňuje matematicky, možno s ňou robiť vyššie 

matematické operácie, čo s poradovými škálami nie je možné 

robiť (Gavora, P., 2001). Na intervalovej škále je nulová 

pozícia záležitosťou voľby. Nulová pozícia vyjadruje úplnú 

neprítomnosť meranej vlastnosti (Zvárová, J., 1998). 

Označenie stredných kategórií nie je pri intervalových 

škálach vždy nevyhnutné, ale potrebné je označiť prvú a po-

slednú možnosť (napr.: 1 = veľmi zaujímavý; 5 = nudný).  
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Príklad intervalovej škály 

Tento kurz považujem za: 

Veľmi 
zaujímavý  

1 2 3 4 5 
Veľmi 
nudný 

Pomerová škála  

Od škály intervalovej sa odlišuje len tým, že má 

absolútny nulový bod. To znamená, že keď na pomerovej 

škále určíme nulový výsledok, nemá meraný objekt vlastnosť, 

ktorá sa merala.  

Pomerové stupnice sa bežne používajú na meranie 

výkonov napr. v telesnej výchove (napr. skok do dial'ky 310 

cm), pri spracúvaní výsledkov didaktických testov (napr. skóre 

85 bodov z možných 110 bodov), pri vyhodnocovaní 

dochádzky (napr. 5 vymeškaných hodín) a pod (Švec, Š., a kol. 

1998). 

 

Likertova škála 

Likertova škála patrí medzi najpoužívanejšie 

v pedagogickom výskume. Je pomenovaná po americkom 

psychológovi Rensisovi Likertovi. Používa sa na meranie 

názorov a postojov ľudí. Tvorí ju výrok a stupnica (Gavora, P., 

2001). Výroky sa formulujú buď v pozitívnom alebo 

negatívnom tvare (napr. Často chodím do knižnice – 

Do knižnice vôbec nechodím). Pri vyhodnocovaní škály 

je nevyhnutné všetky skóre z negatívne formulovaných výro-

kov obrátiť. Najväčšími výhodami stupníc Likertovho typu 

je možnosť porovnávať premenné vzhľadom na určitý znak, 

a taktiež umožňujú dávať dve a viac premenných do vzťahu. 

Na rozdiel od bipolárnej škály, v škále Likertovho typu vždy 
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uvádzame výrok alebo tvrdenie, pričom úlohou participanta 

je vyjadriť mieru súhlasu s daným výrokom/tvrdením. 

Typické pre tento druh škály je, že stredná hodnota na stup-

nici vždy vyjadruje nerozhodnosť (napr. Neviem 

sa rozhodnúť alebo Aj súhlasím aj nesúhlasím). V niektorých 

prípadoch Likertova škála nemusí mať stupeň pre 

nerozhodnosť (nepárny počet stupňov). V niektorých 

prípadoch je potrebné aby sa posudzovateľ  nemohol vyhnúť 

rozhodnutiu a v takom prípade stredová hodnota sa vypúšťa. 

Príklad škály Likertovho typu – pozitívne orientovaná 

(inverzná) položka 

Dokážem sám/sama so sebou dobre vychádzať. 

Úplne 
súhlasím  

1 2 3 4 5 
Úplne 

nesúhlasím 

 Príklad škály Likertovho typu – negatívne orientovaná 

(reverzná) položka 

Nedokážem sám/sama so sebou dobre vychádzať. 

Úplne 
súhlasím  

1 2 3 4 5 
Úplne 

nesúhlasím 

 

 

Absolútna škála 

Absolútna škála je systém merania, ktorý začína na 

minimálnom alebo nulovom bode a postupuje len v jednom 

smere. Na rodziel od absolútnej škály, relatívne stupnice 

začínajú v určitom bode vybranom osobou a môžu postupovať 

v oboch smeroch. Absolútna škála začína prirodzeným 

minimom a ponecháva iba jeden smer, v ktorom sa môže 

postupovať (napr. rýchlosť). 
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Číselná škála s celočíselnými hodnotami 

Číselné premenné sú také, na ktoré sa môžeme opýtať 

otázkou ,,Koľko?“. Pomocou číselných škál meriame premenné 

(najčastnejšie) pomocu celočíselných hodnôt. Číslená škála v 

porovnaní s Likertovou a interválovou udáva presné čislo 

(hodnotu, frekvenciu) merenej premennej.  

 

3.1.4 Testy vedomostí  

a zručností 

Vedomosti a zručnosti žiakov možno skúmať rôznym 

spôsobom, ako napríklad kladením otázok alebo písomkami. 

Tie sa niekedy tiež nazývajú testami (didaktické testy), ale 

v tomto prípade nejde o presné odborné pomenovanie. 

Pod testom rozumieme dlhšiu skúšku, ktorá má pevnú 

štruktúru a charakterizujú ju dve základné vlastnosti: 

objektívnosť a ekonomickosť (Gavora, P., a kol. 2010). Okrem 

didaktických testov na detekciu vedomostí žiakov sa pre účel 

pedagogického výskumu často používajú aj psychologické 

testy (psychodiagnostické). Psychologické testy sú výskum-

nou metódou, pri ktorej je podstatným znakom štandar-

dizácia úloh; spôsob ich predkladania (administrácie), 

spracovania a hodnotenia výsledkov je presne určený. 

Na základe toho je výsledok jednotlivca možné porovnať 

s výsledkami druhých osôb, s normami, kde možno určiť 

priemerný výkon, výkon pre populáciu (Maršálová, I., 

Mikšík, O., 1990; Lehenová, A., 2012). Psychologické testy 

majú výhodu v tom, že ich vnútorná reliabilita nie je 

narušená. Ide zvyčajne o štandardizované škály alebo 

dotazníky. Výhodou testov je, že umožňujú pomerne rýchlo 

získať mnohé údaje a kvantifikovať získané výsledky. V rámci 
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pedagogických vied možno testy klasifikovať nasledovne 

(Gavora, P., a kol. 2010; Čerešník, M., 2012): 

Podľa vonkajších charakteristík:  

a) ceruzka – papier: skúmaná osoba odpovedá na otázky 

písomne,  

b) výkonové testy (performačné): skúmaná osoba musí 

vykonávať určité manipulačné úkony. 

Podľa spôsobu administrácie: 

a) individuálne testy (zamerané na zisťovanie určitého 

faktoru u jednej osoby),  

b) skupinové testy (distribuujú sa skupinovo, dokážu 

poukázať na vlastnosti jednej alebo viac skupín). 

Podľa funkcie: 

a) výkonnostné testy – merajú poznávacie aspekty 

osobnosti, intelekt, schopnosti, vedomosti (testy 

inteligencie, testy schopností, testy vedomostí 

a didaktické testy),  

b) testy osobnosti – merajú záujmy, povahu, vôľové 

vlastnosti, temperament (osobnostné dotazníky, 

projekčné techniky a objektívne testy osobnosti). 

3.1.5 Sociometria 

Sociometria je metóda na zisťovanie sociálnych vzťahov 

medzi členmi skupiny. Využíva sa najmä na meranie zmien 

v skupine. Napríklad sa realizuje na začiatku školského roka 

v triede a neskôr s odstupom pol roka, pričom sa údaje 

porovnajú, aby sa zistili zmeny vo vnútornej konštelácii 

skupiny. Sociometriu ako výskumnú metódu môžeme použiť 
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nielen v školskom, ale aj v najrôznejších prostrediach, 

napr. v detských dmovoch, kluboch mládeže a pod. Určovanie 

obľúbenosti v skupine pomocou sociometrického testu 

je založené na základe preferencií výberov. Výber môže byť 

uskutočnený v rámci uzavretej skupiny (aktuálne prítomní 

členovia skupiny alebo všetci, čo do skupiny organicky 

patria), alebo i mimo uzavretú skupinu. Počet výberov môže 

byť obmedzený alebo neobmedzený. Vyžadované môžu byť 

len pozitívne výbery alebo pozitívne i negatívne výbery 

(napr. Vymenuj troch spolužiakov, s ktorými by si chcel 

sedieť v škole a troch, s ktorými by si nechcel; Van den 

Berg, Y., 2014). Na základe týchto výberov tvoríme 

sociometrickú maticu, ktorej príklad uvádzame nižšie: 

Tabuľka 3: Sociometrická matica II.b triedy (Príklad; Tomšik, R., 

2015). 
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Pre identifikáciu jednotlivých účastníkov výskumu sa 

do sociometrickej matice zvyčajne uvádzajú iniciálny mena 

(alebo sa kódujú iným spôsobom). Sociometrická tabuľka má 

zvyčajne obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, kde stĺpce alebo 

riadky predstavujú jednotlivých účastníkov výskumu. Na ich 

priesečníku sa uvádzajú ich preferencie. Pozitívne voľby 

značíme symbolom +, negatívne symbolom -, kým 

obojstrannú pozitívnu/negatívnu voľbu značíme ako (+) 

respektíve (-). Pri aplikovaní metódy sociometrie 

je nevyhnutné, aby výskumník určil nasledovné pravidlá: 

 stanovenie jasných hraníc skupiny,  

 stanovenie počtu volieb,  

 určenie hľadiska voľby; napríklad či majú vybrať 

spolužiaka ako partnera pri práci, ako hovorcu triedy 

a pod.,  

 formulácia jasných a konkrétnych otázok,  

 každému členovi skupiny je potrebné dať zoznam 

všetkých členov skupiny,  

 treba vyzvať členov skupiny, aby odpovedali 

na otázku uvedením konkrétneho mena (mien) 

z predloženého zoznamu,  

 skupina nesmie byť príliš veľká (pri skupinách s viac 

ako 25 členmi je problematické vyhodnotenie), 

 členovia skupiny sa musia dobre poznať. 

Okrem sociometrie existujú aj iné techniky na meranie 

sociálnych vzťahov v skupine. Je to napríklad pozorovanie, 

interakčná analýza (kvalitatívne metódy) alebo socio-

metrický ratingový dotazník, známejší ako metóda SORAD, 

ktorý je v poslednej dobe používanejší ako sociometria. 
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Autorom SORAD metódy je V. Hrabal. SORAD (sociometrický 

ratingový dotazník) predstavuje štandardizovanú metódu 

sociometrie určenú pre školskú prax. Spravidla sa používa 

od 6. ročníka základnej školy. SORAD slúži na meranie 

vzťahov a atmosféry medzi žiakmi v triede. Hodnotenie sa re-

alizuje na základe škál Likertovho typu. Úlohou každého člena 

je hodnotiť ostatných členov skupiny z hľadiska vplyvu, 

obľuby a náklonnosti. Každý člen svoje hodnotenie 

zdôvodňuje. Vyhodnotenie metódy sa realizuje pomocou 

nasledovných troch indexov (Gavora, P., 2006): 

A. Index vplyvu: určuje pozíciu žiaka v triede, napríklad 

či je vodcom, alebo patrí k okrajovým členom. 

B. Index obľuby: ukazuje mieru akceptácie žiaka 

ostatnými členmi skupiny, určuje osobné väzby medzi 

členmi skupiny. 

C. Index náklonnosti: poukazuje na mieru citovej 

akceptácie spolužiakov týmto členom. Je to 

ukazovateľ subjektívnej adaptácie a spokojnosti 

so vzťahmi so spolužiakmi. 

Pomocou SORAD metódy môžeme diagnostikovať 

osobnosť jednotlivca a skupinu ako celok. Z hľadiska 

diagnostiky osobnosti (individuálna diagnostika) sa ana-

lyzujú interindividuálne vzťahy a osobnostné črty, určuje sa 

pozícia žiaka v triede. Skupinová diagnostika umožňuje zistiť 

napríklad štruktúrovanosť, kohéziu triedy, emocionálnu 

klímu v triede, hodnoty a normy triedy. Metóda SORAD 

sa môže využiť hlavne v poradenskej praxi na hodnotenie 

skupín (napr. školskej triedy). Samozrejme, je využiteľná aj 

vo výskumoch na detekciu pozície jednotlivca v skupine 

(Gavora, P., 2006). 
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3.1.6 Sémantický  

diferenciál 

Sémantický diferenciál definujeme ako metódu 

na meranie postojov, ktorá býva radená medzi psycho-

sémantické metódy (Miovský, M., 2006, s. 193). Sémantický 

diferenciál je štandardizovaná metóda, ale je možné ju podľa 

potreby modifikovať. Pôvodný sémantický diferenciál 

vytvorený C. Osgoodom tvorí 50 bipolárnych sedem-

stupňových škál na posúdenie pojmov. Tieto pojmy sýtia tri 

základné dimenzie (kognitívna, emocionálna a snahová 

zložka postoja), ktoré boli extrahované na zákalde faktorovej 

analýzy. Sémantický diferenciál umožňuje výskumníkovi 

prienik do „vnútorného sveta“ skúmanej osoby a získanie 

individualizovaných informácií, s ktorými je možné ďalej 

štatisticky pracovať a nezávisle ich overovať. Spája tak v sebe 

vlastnosti kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných 

postupov, pretože je ním možné skúmať ako jedinca, tak 

skupiny respondentov a zisťovať zhodné vnímanie 

vybraných pojmov aj vývoj tohto vnímania v čase. 

Prednosťou sémantického diferenciálu je podľa J. Pelikána 

(2004, s. 149) „hlbšie preniknutie do individuálneho 

chápania významu jednotlivých pojmov" a veľká variabilita 

jeho využitia: môže priniesť užitočné výsledky v rôznych 

spoločenských vedách či disciplínach, v pedagogike napríklad 

do všeobecnej pedagogiky, didaktiky, školského manažmentu 

atď. (Vašťatková, J., Chvál, M., 2010).  

Tvorba sémantického diferenciálu je však náročná 

z rôznych hľadísk. Začínajúc od voľby pojmov, škály, 

spôsobov spracovania, interpretácie dát až po možnosti ich 

prezentácie. Ku každému zvolenému pojmu priraďujeme 

dvojicu adjektív, ktoré reprezentujú jednu dimenziu rele-
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vantne zvolených pojmov (Ferjenčík, J., 2000). Celkový počet 

dimenzií, ktoré zodpovedajú počtu bipolárnych adjektív, 

je možno redukovať pomocou faktorovej analýzy (Blahuš, P., 

1985; Marsh, H. W., Balla, J. R., McDonald, R. P., 1991).  

Na konkrétnom príklade posúdenia pojmu „písomka“ 

uvádzame výber niektorých bipolárnych dvojíc adjektív, 

vytvorených Ch. Osgoodom (Tabuľka 4). 

Tabuľka 4: Sémantický diferenciál (Osgood, Ch., 1957; In 

Gavora, P., 2006; Príklad). 

 

3.1.7 Experiment 

Experiment definujeme ako výskumnú metódu 

pedagogického výskumu, pri ktorej experimentátor 

za podmienok, ktoré si vopred čo najpresnejšie pripraví, 

kontroluje a pozmeňuje, zaznamenáva isté reakcie, spôsoby 
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správania, prejavy alebo zážitky, či už kvalitatívne alebo 

kvantitatívne, aby tým verifikoval istú hypotézu o závislosti 

týchto výsledkov na ich podmienkach (Bakošová, Z., 2005; 

Požár, L., 1994).  

Táto metóda je využívaná na zisťovanie efektivity, 

výsledkov či dôsledkov vplyvu inovácií, zmien zavedených 

do pedagogickej reality (napríklad zavedenie novej výučbovej 

metódy do vyučovania, zmena správania učiteľa, zmena 

obsahu učiva a podobne). Podstatou je zistenie vzťahu medzi 

dvomi faktormi, javmi, medzi príčinou a následkom. 

Využívanie tejto metódy je veľmi náročné a vyžaduje 

teoretické znalosti a skúsenosti výskumníka. Experiment ako 

metódu možno klasifikovať podľa rôznych hľadísk. Podľa 

podmienok, v ktorých experiment prebieha, rozlišujeme: 

A. Laboratórny experiment: prebieha v kontrolovaných 

a presne vymedzených podmienkach, laboratóriách.  

B. Prirodzený experiment: prebieha v reálnom 

pedagogickom prostredí (Gavora, P., 2000; Průcha, J., 

1995; Pelikán, J., 1998).  

H. Rozinajová (1992) uvádza napríklad: kolektívny 

(so skupinami alebo v skupine), individuálny (s jednou 

osobou); krátkodobý, dlhodobý (longitudinálny) atď. 

Základom experimentu je, že spočíva v sledovaní javu 

v prirodzených situáciách (ale jav je umelo vyvolaný), čiže 

v konkrétnych životných podmienkach (na rozdiel od ostat-

ných kvantitatívnych metód, kde jav nepozorujeme priamo). 

Experiment, ako aj každý výskum, má svoje určité nevýhody 

ako napríklad (Bakošová, Z., 2005; Požár, L., 1994):  
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1. Časová i finančná náročnosť.  

2. Má umelý charakter a výkony zistené v experimente 

sa nemusia zhodovať s výkonmi podávanými 

v reálnom živote. Práve preto je často potrebné 

experimentálne výsledky overovať v reálnych pod-

mienkach, v praxi.  

3. Nie všetko možno experimentálne skúmať. Niekedy 

nám to nedovoľuje etika, niekedy ide o natoľko zložité 

a jemné javy, ktoré zatiaľ experimentálne skúmať 

nemožno, aj keď okruh týchto javov sa stále zmenšuje. 

 

3.1.7.1 Hlavné kritériá  

experimentu 

Pri realizácii experimentu je nutné dodržať dve základné 

kritéria – vnútornú validitu a externú validitu.  L. Maršálová 

(In Švec, Š. a kol., 1998, s. 174) definuje vnútornú validitu ako 

,,možnosť vyvodiť z výsledkov objektívne závery, zabezpečuje 

pri experimente kontrolu nežiaducich premenných, ktoré by 

mohli pôsobiť popri nezávislých premenných a skresľovať 

sledované vzťahy“. Ideálny stav vnútornej validity sa ani pri 

najväčšej obozretnosti organizácie experimentu nedá v rámci 

spoločenských vied dosiahnuť. Napriek tomu, veľká rozma-

nitosť experimentálnych plánov, ktoré sú k dispozícii, a 

štatistické operácie na zhodnotenie výsledkov môžu zabe-

zpečiť dosiahnutie relatívne uspokojivého stupňa vnútornej 

validity.  

Ďalším kritériom je vonkajšia validita. Kritérium 

vonkajšej validity znamená ,,možnosť uvažovať o platnosti 

experimentálnych výsledkov aj v prípadoch iného prostredia 
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než v akom sa konal experiment“ (Maršálová, L., in Švec, Š. 

a kol. 1998, s. 174). Ide tu teda o otázku zovšeobecniteľnosti 

získaných experimentálnych výsledkov.  

 

3.1.7.2 Pravý experiment 

Základnou prednosťou pravého experimentu oproti 

kváziexperimentu je skutočnosť, že môže skôr prispieť k 

preverovaniu kauzálnych vzťahov. Oproti laboratórnemu 

experimentu je jeho výhoda v lepšej zovšeobecniteľnosti 

výsledkov. Napriek tomu, aj tu je jeho hodnotenie relatívne a 

závisí od príslušných opatrení v konkrétnom prípade. 

Kritérium vnútornej validity zabezpečuje znáhodňovanie 

(pozri podkapitolu 4.3).  

Bez ohľadu na splnenie kritérií výberu výskumnej 

vzorky, vnútorná i vonkajšia validita terénneho experimentu 

môže byť niekedy ohrozená tzv. reaktivitou sledovaných osôb. 

Prichádza to do úvahy v situáciách, keď si tieto osoby 

uvedomujú, že nejde o bežnú situáciu ich života. Tieto situácie 

môžu u osôb evokovať iné správanie, ako v bežných situáciách. 

Ich správanie môže súvisieť aj s osobou experimentátora, a to 

najmä vtedy, ak ide o človeka málo oboznámeného s 

prostredím, s nedostatočnými komunikatívnymi schopnosťami 

i bez ďalších potrebných osobnostných vlastností (Maršálová, 

L., in Švec, Š. a kol. 1998, s. 178). Napriek tomu, experiment by 

mal byť realizovaný kvalitnými metódami a spracovaný 

správnymi analýzami. Využívaním viacerých metód v rámci 

experimentu sa získava všestrannejší, a teda aj. realistickejší 

pohľad na sledované vzťahy. Analýzy, s ktorými sa môžeme 

najčastejšie pri experimente stretnúť sú napr. komparačné 

analýzy, analýzy kovariancie, analýzy korelácie a iné. 
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3.1.7.3 Kváziexperiment 

V pravom experimente sa subjekty do experimentálnej a 

kontrolnej skupiny vyberajú náhodným spôsobom, kým taký 

experiment, v ktorom výskumník nedokázal urobiť výber 

subjektov náhodným spôsobom, označujeme za kváziexperi-

ment (Gavora, P. a kol. 2010). Nedostatok náhodnosti výberi 

kváziexperimente pri môže síce zjednodušovať realizo-

vateľnosť experimentu, ale tiež znižuje vnútornú validitu 

experimentu. Vzhľadom k tomu, že náhodnosť chýba, niektoré 

vedomosti o údajoch je možné zovšeobecniť, ale závery príčin 

vzťahov sú ťažko identifikovateľné, v dôsledku rôznych 

vonkajších a mätúcich premenných, ktoré existujú v sociálnom 

prostredí. Nevýhodou môže byť aj konštelácia výskumných 

skupín. Okrem nedostatku náhodnosti (ktorá, poskytuje lepšie 

znázornenie populácie ako celku), použitie nerovnako veľkých 

skupín môže byť tiež hrozbou pre vnútornú validitu. V 

prípade, že skupiny nie sú rovnako veľké, nemusí byť isté, aké 

sú príčiny výsledkov (Morgan, A. G. a kol. 2000). 

Napriek tomu, kváziexperiment má niektoré výhody, 

v porovnaní s pravým experimentom. Pri použití kváziexpe-

rimentu sa tiež hrozba ekologickej validity, ktorá určuje 

využiteľnosť výsledkov experimentu v praxi. Vzhľadom k 

tomu, že kváziexperimenty sú prírodnými experimentami, je 

možné jedno zistenie implementovať aj na iné predmety a iné 

kritériá experimentu. Čo tiež umožňuje vytvoriť zovšeobe-

cnenie využiteľné pre populáciu, ktorou sa experiment 

zaoberá (DeRue, S., 2012).  
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3.1.7.4 Prieber experimentu  

a experimentálne plány 

Priebeh experimentu má niekoľko štádií, ktoré sa môžu 

líšiť v závislosti od typu experimentu (pravý experiment, 

kváziexperiment).  

Pred samotným experimentom je dôležité stanovenie 

presných cieľov, podmienok, naplánovanie a príprava  

(z hľadiska časového, finančného, personálneho a pod.). 

Dôležitú úlohu zohráva výber participantov alebo tzv. 

experimentálnych osôb. Pri realizácii pravého experimentu 

by výber mal byť vykonaný náhodným spôsobom, v prípade, 

že ide o iný typ výberu realizujeme kváziexperiment. Tieto 

informácie je nevyhnutné uvádzať do metodológie práce 

a priebehu výskumu. Pred realizáciou experimentu je dôležitá 

i inštruktáž osôb zainteresovaných na experimente.  

V mnohých prípadoch na realizácii experimentu pracuje tím 

osob, ktoré musia byť informované o priebehu experimentu 

a individuálnych kompetenciách.  

V experimente pretest označuje prvé meranie cieľovej 

premennej (meranie pred intervenciou), a posttest druhé 

meranie (meranie po intervencii). V komparatívnom 

experimente pracuje výskumník s minimálne dvoma 

skupinami. Experimentálna skupina pozostáva z jednotiek, 

ktoré sú vystavené intervencii, kým kontrolná skupina 

pozostáva z jednotiek, ktoré nie sú vystavené intervencii.  

Po preteste nasleduje samotná expozícia nezávisle 

premenných (podnetov, podmienok, ktorých účinok je 

sledovaný), a následne posttest. Posledným štádiom 

samotného experimentu je vyhodnotenie výsledkov a ich 

zovšeobecnenie (Graf 1). 
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Predpokladom úspechu experimentu je presná definícia 

problému, adekvátne vymedzenie experimentálneho postu-

pu, presné zadefinovanie podmienok pre priebeh expe-

rimentu a definovanie premenných – skúmaných veličín  

a intervenujúcich vplyvov. Dôležité je tiež experiment 

zopakovať a aplikovať matematické štatistické metódy 

a postupy pre exaktné posúdenie rozdielov medzi meraniami. 

 

Graf 1: Schéma priebehu experimentu. 

Pri realizácii experimentu môžeme použiť rôzne experi-

mentálne plány. Medzi tri najpoužívanejšie patria: 

A. Experimentálny plán s použitím pretestu a posttestu 

Pomocou Experimentálneho plánu s použitím pretestu 

a posttestu zistíme na konci experimentu rozdiel medzi 

výkonom v preteste a postteste v každej zo skupín (Tabuľka 

5). Ak bol v jednej skupine tento rozdiel signifikantne väčší 

môžeme povedať, že pôsobenie nezávislej premennej bolo 

výraznejšie ako v druhej skupine.  

Tabuľka 5: Schéma experimentálneho plánu - pretest - posttest 

skupina pretest pôsobenie posttest 

experimentálna ✓ ošetrenie ✓ 

kontrolná ✓ kontrola ✓ 
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B. Experimentálny plán s použitím posttestu 

Experimentálny plán s použitím posttestu (Tabuľka 6) 

môže byť použitý iba vtedy, ak sú jednotky do skupín vybrané  

náhodným spôsobom, čo zaručuje, že skupiny sú v skúmanej 

vlastnosti rovnocenné. 

Tabuľka 6: Schéma experimentálneho plánu s použitím 

posttestu. 

skupina pretest pôsobenie posttest 

experimentálna - ošetrenie ✓ 

kontrolná - kontrola ✓ 

 

C. Solomonov experimentálny plán. 

Solomonov experimentálny plán s použitím štyroch 

skupín (Tabuľka 7) je kombináciou Experimentálneho plánu 

s použitím pretestu a posttestu a Experimentálneho plánu s 

použitím posttestu. Jednotky v Solomonovom experimen-

tálnom pláne sú zoradené do skupín náhodným spôsobom. 

Jeho výhodou je, že umožňuje kontrolovať prípadný účinok 

pretestu na jednotky, keďže dve skupiny absolvujú pretest a 

dve nie. Niekedy sa stáva, že pretest ovplyvní posttest, alebo 

že ovplyvní experimentálne pôsobenie. 

Tabuľka 7: Schéma Solomonovho experimentálneho plánu. 

skupina pretest pôsobenie posttest 

experimentálna ✓ ošetrenie ✓ 

kontrolná ✓ kontrola ✓ 

experimentálna - ošetrenie ✓ 

kontrolná - kontrola ✓ 
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3.2 Spoľahlivosť a platnosť  

výskumných nástrojov 

Charakteristickým znakom vedy je kontrola výskumu. 

Overenie oprávnenosti záveru, ktorý výskumník vyvodzuje 

z realizovaného výskumu, je samozrejmosťou seriózneho 

výskumníka. Všeobecným pravidlom je, že pri aplikácii 

metód, ktoré nie sú spoľahlivé a platné, nemôžeme očakávať 

ani spoľahlivé a platné výsledky, a tým pádom závery. 

Za spoľahlivé a platné nástroje považujeme tie metódy, ktoré 

sú štandardizované a sú už overené (Pelikán, J., 2011). 

Spoľahlivosť nástroja zvyčajne meriame pomocou 

štatistických metód na zisťovanie reliability (napr. 

Cronbachov alfa koeficient αc, Half-Split reliabilita HS a pod.). 

Vnútornú konzistenciu (vnútorný súlad – jednotlivé zložky 

testu sú spojené s očakávaním ich presnosti; Ritomský, A., 

2012) metód zisťujeme pomocou faktorovej analýzy 

a korelačnej analýzy (nevyhnutné pri škálach alebo 

dotazníkoch). Kvalitu výskumných nástrojov hodnotíme 

podľa dvoch základných kritérií validity a reliability. 

3.2.1 Validita  

výskumného  

nástroja 

Pod validitou sa rozumie schopnosť nástroja 

diagnostikovať, predikovať a merať tie javy, ku ktorým bol 

skonštruovaný. Kladie sa dôraz na to, čo sa meria. Validitu 

chápeme ako platnosť (Kerlinger, N. F., 1972; Ritomský, A., 
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2012; ). Patrí k základným kritériám hodnotenia výskumných 

metód a zistených výsledkov, a súčasne k najkomplexnejším 

a najzložitejším pojmom v metodológii spoločenských výsku-

mov (Ondrejkovič, P., 2005). Nemôžeme teda hovoriť o vali-

dite ako takej, ale o rôznych typoch či stupňoch validity, ktoré 

sú odrazom účelu v danom výskumnom poňatí. Vzhľadom 

na to, rozlišujeme validitu podľa obsahu, kritéria, konštruktu, 

ekologickú validitu a inkrementálnu validitu (Gavora, P., 

2006; Urbánek, T. a kol. 2011): 

A. Obsahová validita: odpovedá na otázku, či test meria 

skutočne to, čo sme chceli skúmať. Obsahová validita 

testu sa zisťuje expertným posúdením. Expertmi 

môžu byť skúsení učitelia, metodici, inšpektori, vedci 

a pod. Je nevyhnutné, aby posudzovatelia dobre 

poznali danú oblasť. 

B. Kritériová validita: označuje mieru zhody 

so stanoveným kritériom. Môže byť súbežná 

a prediktívna. Súbežná validita určuje mieru zhody 

viacerých meraní v jednom momente – v tomto 

prípade v zhruba rovnakom momente meriame 

vlastnosť viacerými metódami. Prediktívna validita 

určuje schopnosť testu predpovedať výsledok 

v budúcnosti.  

C. Konštruktová validita je miera, v akej výsledok 

meraný výskumným nástrojom reprezentuje 

teoreticky stanovený konštrukt (pojem, termín 

a pod.). Konštruktová validita sa zisťuje niekoľkými 

spôsobmi: 

1. Hodnotením výskumného nástroja expertmi. 
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2. Porovnaním výsledkov daného nástroja 

s podobným nástrojom, o ktorom je overené, 

že zisťuje daný konštrukt. 

3. Tretí spôsob konštruktovej validácie výskum-

ného nástroja je pomocou štatistickej metódy 

zvanej faktorová analýza. Výskumný nástroj 

sa administruje a výsledky sa podrobia 

analýze. Faktorová analýza ukáže, do akej 

miery sa výskumný nástroj skladá z daných 

faktorov. 

D. Ekologická validita určuje využiteľnosť výsledku 

v praxi. Meria, či sú namerané výsledky uplatniteľné 

v bežnom živote.  

E. Inkrementálna validita sa používa v prípade, že 

sa jeden test skladá z viac subtestov (subškál, 

indikátorov), alebo keď sa jedna vec mieria viacerými 

metódami. Určuje mieru spresnenia výsledku prvej 

metódy druhou metódou. 

 

3.2.2 Reliabilita  

výskumného  

nástroja 

Reliabilitou merania zisťujeme, do akej miery 

je výsledok merania určitej vlastnosti zaťažený chybou 

(Ritomský, A., 2012). Reliabilita reflektuje presnosť a spo-

ľahlivosť použitého výskumného nástroja od vysokej až 

k nepresnej, nízkej reliabilite. Reliabilita znamená predo-

všetkým stálosť nameraných dát. Neplatí však priama úmera 

medzi stupňom reliability a výsledkom výskumu, ale zároveň 
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platí principiálna zásada, že dobré výskumné výsledky 

sú dosiahnuteľné len pomocou reliabilných výskumných 

nástrojov (Ondrejkovič, P., 2005). Reliabilitu výskumného 

nástroja možno stanoviť (Somr, M., 2007):  

A. Opakovaným meraním – stupeň spoľahlivosti testu. 

Reliabilita sa prejavuje v tom, že pri jeho opakovaní 

sú zistenia identické alebo len málo odlišné  

(u dobrých testov by mal byť koeficient spoľahlivosti 

aspoň +0,85). Meria sa zvyčajne korelačnými 

analýzami.  

B. Rovnocenným, ekvivalentným meraním. U rovnakej 

skupiny osôb alebo predmetu výskumu sa použijú dve 

rovnocenné formy nástroja s tým rozdielom, že iba 

formulácia jeho jednotlivých prvkov je diskrepantná. 

Platí, že čím je pri komparácii oboch výsledkov 

rozdiel menší, tým je reliabilita vyššia.  

C. Rozpoľovaním výskumného nástroja – rozdelením 

vzorky na dve polovice (na párové a nepárové prvky), 

pričom obsah oboch variantov je identický, iba 

formulácia jednotlivých prvkov je odlišná a výskumný 

nástroj sa použije len jednorazovo.  

D. Zhoda použitého nástroja medzi posudzovateľmi 

nezávisle na sebe, keď sa porovnáva zhoda alebo 

rozdiel získaných výsledkov. Podľa miery zhody 

usudzujeme mieru reliability. Platí priama úmernosť: 

čím je zhoda vyššia, tým je vyššia spoľahlivosť 

a naopak; za predpokladu, že posudzovatelia mali 

adekvátnu formu prípravy na realizáciu zadaného 

výskumného problému.  

Informácie o úrovni validity a reliability pomáhajú 

výskumníkovi rozhodovať sa o tom, či môže byť 
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s výskumným nástrojom spokojný, alebo či ho má zlepšovať, 

prípadne odmietnuť. Tieto údaje potrebuje výskumník 

na začiatku výskumu (Gavora, P., 2013). Vzhľadom na to, že 

test musí niečo merať a neprodukovať významné chyby, 

vyvodzujeme, že reliabilita je hranicou validity. Test, ktorý 

produkuje veľké chyby, nič nemeria (nie je reliabilný), preto 

nemôže byť ani validný (Ritomský, A., 2012). 
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OTÁZKY  

1. Definujte metódu. Prehodnoťte a odôvodnite 
základné kritéria vedeckých metód.  

2. Uveďte metódy kvantitatívneho výskumu. 
3. Opíšte dotazník. Prehodnoťte a uveďte jeho 

pozitíva a negatíva pri skúmaní pedagogickej 
reality. 

4. Definujte škálovanie. Uveďte výhody a nevýhody 
škálovania v porovnaní s dotazníkom ako metódou 
získavania informácií. 

5. Uveďte, ktorý typ škál je pre Vás najvýhodnejší 
a prečo. 

6. Definujte sociometriu. Uveďte pravidlá pri 
aplikácii tejto metódy. Prehodnoťte jej pozitíva 
a negatíva.  

7. Opíšte experiment. Navrhnite fiktívny výskumný 
problém, pri ktorom by ste mohli použiť 
experiment. 

8. Opíšte validitu a reliabilitu. Uveďte možnosti ich 
merania.  

9. Konštruujte nástroj na meranie ľubovoľnej 
premennej, ktorý bude obsahovať zatvorené 
otázky, otvorené otázky a škálu (približne 

10 položiek). Určte, čo dotazník meria, uveďte jeho 
vyhodnotenie a navrhnite využitie jeho výsledkov. 
Zhodnoťte jeho validitu. 
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4.1 Základné  

pojmy 
 

Populácia a výber sú dva dôležité pojmy, ktoré hrajú 

významnú úlohu v metodológii výskumu. Populácia 

(základný súbor) je zadaná presným stanovením jej prvkov. 

Prvky sú buď dané výpočtom, alebo vymedzením niektorých 

spoločných vlastností. Pri demografických súboroch býva 

vymedzenie dané príslušnosťou k istej geografickej oblasti, 

vekom, pohlavím, zamestnaním alebo časovým intervalom 

sledovania (napríklad všetky deti narodené v roku 2000 až 

2010 žijúce v Nitrianskom kraji). Vymedzená populácia môže 

mať konečný rozsah. Konečný rozsah je charakteristický 

napríklad u všetkých demografických súborov. Na druhej 

strane nekonečný rozsah majú hypotetické populácie 

vymedzené vlastnosťami svojich prvkov (typické pre 

technické, poľnohospodárske alebo medicínske odbory: 

napríklad chceme zmerať hladinu cholesterolu vo vzorke krvi 

– teoreticky by sme mohli merať vzorku nekonečne krát). 

Pri štatistickom vyšetrovaní je výskumný pracovník iba 

pasívnym pozorovateľom, ktorý do priebehu vyšetrovania 

zasahuje čo najmenej. Ak sledujeme znaky všetkých prvkov 

(jednotiek štatistického zisťovania) populácie, prevádzame 

úplné vyšetrovanie. Príkladom úplného vyšetrovania 

na demografických súboroch je vykonávanie súpisov, 

napríklad súpis žiakov základných škôl. Úplné vyšetrovanie 

vykonávame v praxi pomerne zriedka, lebo ich realizácia 

je komplikovaná a náročná. Vzhľadom na ich ciele býva úplné 

vyšetrovanie na rozsiahlejších populáciách organizačne, 

ekonomicky a časovo také náročné, že ich nie je možné 

uskutočniť. Z toho dôvodu pristupujeme k výberovému 

vyšetrovaniu. Pri výberovom vyšetrovaní zisťujeme 
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požadované vlastnosti iba u niektorých prvkov populácie, 

ktoré tvoria výber (napríklad pri skúmaní určitého znaku 

u adolescentov Českej republiky nebudeme sledovať 

všetkých adolescentov, ale len určitý počet). Počet prvkov 

vo výbere všeobecne označujeme symbolom n alebo N 

(z anglického number) (Zvárová, J., 1998). 

Ak skúmaný výber dobre odráža štruktúru celého 

skúmaného súboru, nazývame ho reprezentatívnym 

výberom. Za určitých predpokladov môžeme závery 

z výberov pomocou štatistickej indukcie zovšeobecňovať 

na celú populáciu. Reprezentatívnosť definujeme ako stupeň 

prenositeľnosti informácie obsiahnutej vo výberovom súbore 

na cieľovú populáciu či jej zvolenú časť. Ako už bolo 

konštatované, induktívne závery sú sprevádzané určitou 

neistotou. Metódy štatistickej indukcie však umožňujú 

objektívne vyjadriť mieru neistoty zovšeobecnených záverov 

pomocou počtu pravdepodobnosti (Sollár, T., Ritomský, A., 

2002). 

4.2 Rozsah  

výberového súboru 

Pri rozhodovaní sa o výbere subjektov uvažujeme nielen 

o spôsobe ich výberu, ale aj o jeho rozsahu. Dobrý výber musí 

mať dostatočne veľký rozsah. Malá vzorka participantov 

alebo vzorka s malým počtom participantov sa často javí ako 

problém vo výskumoch. Základom kvantitatívneho výskumu 

je dosiahnuť výsledky, ktoré by boli reprezentatívne. Ak je 

výber malý, výsledky analýz nie sú reprezentatívne – 

dochádza k skresleniu. 
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Prečo je dôležité, aby bola výskumná vzorka tvorená 

čo najväčším počtom respondentov, uvedieme 

na nasledovnom príklade: Skúmame príjem obyvateľov 

Bratislavského kraja na vzorke respondentov vo veku od 25 

do 65 rokov. Ak skúmame príjem 100 ľudí, z ktorých má 

väčšina nízky plat a v súbore je aj niekoľko multimilionárov, 

priemerný plat nebude ukazovať realistické platové 

charakteristiky tohto súboru; extrémni členovia súboru 

skreslia výsledky výskumu. Aj keď štatistické metódy vedia 

tieto odchýlky presne identifikovať, zo strany výskumníka 

musí byť snaha, aby do výskumu zahrnul čo najväčší počet 

respondentov. Keby bol výberový súbor niekoľkonásobne 

väčší, skreslenie by bolo menšie. Časť výberového súboru 

môže totiž „prevalcovať“ zvyšnú časť súboru (Zvárová, J., 

1998). 

 

4.2.1 Reprezentatívnosť 

Reprezentatívnosť (z franc. représentant – zástupca) 

je schopnosť vybranej skupiny vytvárať hlavné charakteristiky 

celku (Iljasov, F. N., 2011). Úlohou výberového zisťovania 

je vybrať skúmané jednotky tak, aby údaje o nich zároveň 

prinášali informáciu aj o všetkých jednotkách, ktoré do výberu 

neboli dané. Kvalita a spoľahlivosť zastúpenia základného 

súboru výberovým súborom je vyjadrovaná pojmom 

reprezentatívnosť (Labovitz, S. I., Hagedorn, R. B., 1976). 

Závažným krokom vo výskume v pedagogických vedách 

je presné a jasné (zreteľné) vymedzenie populácie, základného 

súboru. Správne definovaná populácia uľahčuje prevedenie 

výberu a je omnoho pravdepodobnejšie, že sa podarí stanoviť 

reprezentatívnu vzorku z dobre definovaného základného 
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súboru. Reprezentatívnosť výberu je ťažké, ak nie nemožné 

kontrolovať. Výber je často vykonávaný práve preto, aby bola 

odhadnutá neznáma hodnota charakteristiky pre celú 

populáciu. Niektorí autori vytvorili počty vyjadrujúce odhad 

veľkosti výberového súboru v závislosti od veľkosti 

základného súboru. Takéto tabuľky sú len relatívne presné 

(napr. Krejcie, R.V., Morgan, D.W., 1970). Presnejšie určenie 

minimálneho rozsahu výskumnej vzorky je možné určiť 

pomocou nasledovného vzorca (Trnka, A., 2016): 

 
kde: 

 n – veľkosť výskumnej vzorky; 

 z – úroveň spoľahlivosti; 

 p – podiel znaku (pri neznámych hodnotách je p=0,5); 

 c – je miera chybovosti (pre úroveň spoľahlivosti 95%  

je c=0,05). 

Úroveň spoľahlivosti z je intervalový odhad, ktorý 

uvádzame preto, aby sme sa dozvedeli čo najviac informácií o 

neznámej relatívnej početnosti alebo o priemere základného 

súboru. Pre úroveň spoľahlivosti najčastejšie používame 

hodnoty α (0,95 a 0,99). Pre 95% je úroveň spoľahlivosti 

z=1,96, a pre 99,0% je úroveň spoľahlivosti z=2,58 (Hendl, J., 

2004). Pri výpočte intervalu spoľahlivosti predpokladáme,  

že výber vzorky bol náhodný. Ak výber vzorky nie je 

náhodný, interval spoľahlivosti môže byť nepresný (Trnka, 

A., 2016).  

Podiel znaku charakterizuje šikmosť rozdelenia 

populácie. V prípade, že nedisponujeme touto informáciou, 
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dosadená hodnota p=0,5 nám vráti najväčšiu veľkosť vzorky 

(Trnka, A., 2016). 

V prípade, že poznáme veľkosť základného súboru, 

môžeme prísť k záveru, že predchádzajúci vzťah nám vráti 

toľko respondentov, koľko neobsahuje celá populácia.  

V takom prípade musíme zohľadniť veľkosť základného 

súboru a vypočítať korekciu (Trnka, A., 2016; Turčík, J., 

2008): 

 
kde: 

 n – veľkosť výskumnej vzorky bez zohľadnenia veľkosti 

základného súboru; 

 pop – veľkosť základného súboru. 

Rozsah výberového súboru pre konkrétny výskum však 

závisí aj od počtu premenných, ktoré výskumník skúma. Čím je 

viac premenných, tým by mal byť rozsah výberového súboru 

väčší. Rozsah súboru závisí aj od závažnosti výsledkov 

(Zvárová, J., 1998). Niektorí výskumníci zvyčajne uvádzajú 

úroveň veľkosti vzorky asi 500 až 1500 na optimálne 

odhadnutie určitého parametru populácie (počet závisí 

od veľkosti základného súboru; Barranco-Chamorro, I., et al. 

2015; Kritzer, J. P., Davies, C. R., Mapstone, B. D., 2011). Často 

kladenou otázkou je, aký veľký súbor je potrebný na skúmanie 

hypotézy. Na túto otázku je pomerne ťažko jednoznačne 

odpovedať. Keď hovoríme o výskume, na základe ktorého by 

sme mali vysloviť závažné rozhodnutie viazané na edukačnú 

realitu, je potrebný väčší výberový súbor, aby sa vyhlo 

prípadnému kolísaniu údajov. V takomto prípade by sme mali 
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siahať po reprezentatívnej vzorke a rešpektovať pravidlá 

niektorých aproximácií (ako napr. Krejcie, R. V., Morgan, D.W.).  

Keď je výskum realizovaný napríklad za účelom 

napísania bakalárskej či diplomovej práce, počet jednotlivcov 

je definovaný minimálnym rozsahom 30 v každej 

zo skúmaných skupín pre výskum typu ex post facto 

(výskum, pri ktorom sa nezávislá premenná už vyskytla 

a výskumník s odstupom času sleduje jej vplyv na závislú 

premennú; Gavora, P., 2001) a experiment (Roscoe, J. T., 

1975; Hill, R., 1998). Výskum zameraný na komparáciu dvoch 

alebo viacerých výskumných skupín, alebo koreláciu medzi 

premennými, by mal byť tvorený minimálnym počtom 

respondentov 50 až 100 v každej z výskumných skupín 

(Chassan, J. B., 1979; Hoenig, J. M., Heisey, D. M., 2001; 

Roscoe, J. T., 1975;). Ako príklad uvádzame výskum vyučo-

vacích štýlov učiteľov vzhľadom na pohlavie: prvá skupina – 

muži (100 respondentov); druhá skupina – ženy (100 

respondentiek), čo tvorí spolu 200 respondentov. V prípade, 

že skúmame určitý znak v troch skupinách, počet výskumnej 

vzorky by mal presahovať číslo 300 atď. Počet respondentov 

v záverečných prácach je vždy výrazne menší na rozdiel 

od výskumov, kde výskumník predpokladá publikovanie 

výskumu v renomovaných časopisoch.4 

4.3 Typy výberu 

Výskum v pedagogických vedách je centrovaný na ľudí 

pôsobiacich v edukačnom prostredí – učiteľov, vycho-

vávateľov, žiakov, študentov, rodičov, atď. Na začiatku 

                                           
4
 V prípade záverečných prác študentov ide skôr o pochopenie problematiky 

metodológie výskumu a spracovania dát, ako o reprezentatívnosť výskumu. 
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výskumu si výskumník musí položiť otázku, ktorých ľudí 

vybrať do výskumu. Vzhľadom na cieľ výskumu, typ 

a metódy, ktoré výskumník použije, rozlišujeme viac typov 

výberu alebo zaradenia respondentov do výskumnej vzorky. 

V niektorých situáciách je reálne nemožné zorganizovať 

výskum s celým základným súborom, napríklad so všetkými 

stredoškolákmi na Slovensku, dôvodom je veľkosť súboru. 

Preto sa z nich robí určitý výber. Osoby, ktoré sú vo vý-

skumnom súbore zahrnuté nazývame výberový súbor (alebo 

častejšie výskumná vzorka). Výberový súbor je vždy menší 

ako základný súbor. Metodológia výskumu ponúka 

nasledovné spôsoby zostavovania výberového súboru 

(Zvárová, J., 1998):  

 Náhodný výber: Náhodnosť ako štatistický jav (nemýliť 

si s pojmom náhoda) spočíva v tom, že každý subjekt 

má rovnakú šancu dostať sa do výberového súboru, 

čiže nikto nie je z výberu vylučovaný. Takýmto 

spôsobom eliminujeme všetky nežiaduce vplyvy 

pôsobiace na výber. Keď chceme získať náhodný výber, 

je nevyhnutné použiť žrebovaciu procedúru. 

Za náhodný výber nepovažujeme spôsob vyberania 

z každej výskumnej skupiny x respondentov, v takom 

prípade ide o nenáhodný výber.  

 Stratifikovaný výber: Druh náhodného výberu, kedy 

sa základný súbor roztriedi podľa podstatných znakov. 

Takto sa typicky vyberajú respondenti do prieskumov 

verejnej mienky alebo politických preferencií. Tento 

výber je typický aj pre výskumy v pedagogických 

vedách. Podstatné znaky sú napríklad vek, pohlavie, 

vzdelanie, lokalita, veľkosť sídla, charakteristiky 

osobnosti alebo ich výkon. Z každej kategórie 

sa vyberajú respondenti náhodným spôsobom. Pritom 
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sa dbá, aby proporcia vybraných subjektov v každom 

znaku zodpovedala proporcii v základnom súbore. 

 Zámerný výber: V zámernom výbere volíme respon-

dentov podľa znakov, ktoré si sami určíme. Tieto znaky 

musia byť relevantné pre daný výskum. Aplikujeme 

kvalifikovaný, zámerný výber podľa cieľa výskumu. 

Napríklad, ak je cieľom výskumu skúmať vyučovacie 

metódy na školách, konkrétne ich komparácia, 

výskumník musí zistiť, ako študenti na zvolených 

školách prospievajú, aké výkony podávajú 

v maturitných testoch, koľko percent maturantov 

sa dostane na vysoké školy a podobne. Výskumník 

si zvolí niekoľko škôl a žiakov v týchto faktoroch 

porovnáva. Zovšeobecniteľnosť výsledkov sa potom 

viaže na tento zámerný výber (napr. na konkrétne 

školy, ktoré participovali vo výskume), čiže výsledky 

nemôžeme zovšeobecniť na celú populáciu. 

 Dostupný výber: Uskutočňuje sa v prípade, kedy nie je 

možnosť aplikovať náhodný výber. V takýchto 

prípadoch sme nútení použiť výber dostupný. Je to 

výber, s ktorým sa najčastejšie stretávame pri 

jednoduchých výskumoch alebo výskumoch 

v bakalárskych alebo diplomových prácach. Ide 

o výber, v ktorom volíme respondentov, ktorí 

sú dostupní. Môže to byť napríklad výchovné 

zariadenie, ktoré pôsobí v blízkosti, kde sa výskum 

realizuje. Ďalej to môžu byť rodiny, ku ktorým má 

výskumník prístup alebo ľudia, ktorí prišli 

na vzdelávacie podujatie. Takýto výber nie je 

zovšeobecniteľný, platí len pre vzorku, na ktorej bol 

výskum realizovaný. 
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V štatistike sa však na rozdiel od pedagogickej 

metodológie uvádzajú výbery jednoduché náhodné, 

mechanické, oblastné, skupinové a viacstupňové. Niektoré 

z výberov nachádzame aj v metodológii pedagogiky, kým iné 

majú svoj význam a charakteristiku viazanú len na oblasť 

štatistiky. V štatistike rozlišujeme nasledovné výbery 

(Zvárová, J., 1998): 

 Jednoduchý náhodný výber: Prostý náhodný výber. 

Vykonáva sa rôznymi technikami losovania, ktoré 

musia zaručiť, aby každý prvok populácie mal rovnakú 

možnosť byť zaradený do výberu. Tento postup 

sa uľahčí, keď sú prvky populácie očíslované. Potom 

je možné vykonať výber pomocou tabuliek náhodných 

čísel. Má rovnaké charakteristiky ako náhodný výber 

v ponímaní pedagogickej metodológie.  

 Systematický výber: V pedagogickej metodológii 

nazývaný ako mechanický výber. Je založený 

na určitom, vopred danom usporiadaní prvkov 

populácie. Do výberového súboru zaradíme všetky 

prvky, ktoré sú od seba vzdialené o zvolený výberový 

krok, pričom prvý prvok vyberieme jednoduchým 

náhodným výberom, čiže volíme každú n-tú osobu. 

Napríklad do výskumného súboru vyberáme objekty 

s krokom dvadsať (9, 29, 49, 69). Pri mechanickom 

výbere musíme dávať pozor, aby usporiadanie prvkov 

nesúviselo so sledovaným znakom.  

 Oblastný výber: Výber je rozdelený do čiastkových 

oblastí. Oblasti sú vytvorené tak, aby boli vo vnútri 

homogénne (v sledovaných znakoch sa nelíšia, alebo 

majú jeden alebo viac rovnakých znakov, podľa 

ktorého/ktorých ich triedime) a medzi sebou hetero-
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génne (sledované znaky sa značne líšia). Ide o výber 

stratifikovaný.  

 Skupinový výber: V prípade, že je základný súbor veľmi 

rozsiahly – státisíce alebo milióny osôb (napríklad 

vysokoškoláci v USA) – možno jednoduchý náhodný 

výber uskutočniť len veľmi ťažko. V tomto prípade 

používame skupinový výber (stratifikovane alebo 

zámerne). Nevyberáme jednotlivé osoby, ale celé 

skupiny osôb. Tieto skupiny môžu byť malé i väčšie 

(rodina, škola, zdravotné obvody) alebo aj značne 

rozsiahle (obce, okresy). Je žiaduce, aby skupiny boli 

pokiaľ možno rovnako veľké a osoby v rámci skupiny 

rôznorodé. Keď bol vykonaný výber skupín, možno 

ďalej pokračovať dvojakým spôsobom: buď vyšetríme 

všetky osoby vo vybraných skupinách, alebo zvolíme 

metódu viacstupňového výberu. 

 Viacstupňový výber: Je založený na existencii určitého 

hierarchického opisu prvkov základného súboru. 

K týmto prvkom sa postupne dostávame cez vyššie 

výberové jednotky, napríklad mestá – bloky – domy - 

domácnosti; okresy – preteky – dielne – zamestnanci; 

okresy – školy – predmety – učitelia atď. Každá 

výberová jednotka je skupinou výberových jednotiek 

nižšieho rádu. Postupne vyberáme jednotky prvého 

stupňa (primárnej jednotky), z nich potom jednotky 

druhého stupňa (sekundárnej jednotky) atď. Týmto 

spôsobom sa dostaneme k základným jednotkám šta-

tistického zisťovania. Postupné výbery vykonávame 

často metódou prostého náhodného výberu, tu sa však 

môže uplatniť aj výber mechanický alebo oblastný. 
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OTÁZKY  

 

1. Definujte populáciu a výber. Uveďte príklad. 

2. Vysvetlite dôležitosť rozsahu výberu respondentov.  

3. Určte veľkosť výberového súboru na ľubovoľnej 

vzorke základného súboru podľa aproximácie 

Krejcieho a Morgana. 

4. Vysvetlite rozdiel medzi náhodným a dostupným 

výberom. Uveďte príklad. 

5. Vysvetlite rozdiel medzi skupinovým a oblastným 

výberom. Uveďte príklad.  

6. Konštruujte spôsob a rozsah výberu na výskumnej 

vzorke pri skúmaní ľubovoľnej premennej v rámci 

pedagogických vied. 
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5 DESKRIPTÍVNA  

ŠTATISTIKA 
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Úlohou deskriptívnej (opisnej) štatistiky je vytvorenie 

prehľadu o získaných údajoch, ktoré sami o sebe predstavujú 

neprehľadnú zmes čísel, prípadne aj písmen. Hoci často nejde o 

náročnú úlohu, tvorí základ pre ďalšiu analýzu dát. Na tento účel 

slúžia opisné charakteristiky (text), tabuľky a grafy. Cieľom je 

vhodným spôsobom opísať a zosumarizovať zistené údaje 

(Tirpáková, A., Malá, D., 2007; Baška, T., 2007). V štatistike a v 

metodológii najčastejšie rozlišujeme znaky (údaje) nominálne, 

ordinálne a kardinálne (pozri podkapitolu 1.3). Vzhľadom na to 

rozlišujeme iné úrovne a metódy deskripcie týchto údajov. Pri 

nominálnej premennej je možné určiť či sa dve hodnoty rovnajú 

alebo nie (napr. pohlavie). Pri ordinálnej premennej je možné 

(okrem toho či sa hodnoty premennej rovnajú) tieto odpovede 

zoradiť podľa určitého kritéria. Nie je však možné určiť rozdiel 

medzi hodnotami. Poslednou je kardinálna premenná, pri ktorej 

je možné, okrem vyššie spomínaných vlastností, určiť aj podiel. 

Kardinálne premenné majú výhodu oproti nominálnym 

a ordinálnym premenných pretože poskytne všetky možné 

informácie a (vo väčšine prípadov) je možné ich transformovať 

na znaky nižšej úrovne (čiže nominálne či ordinálne). Z toho 

dôvodu budeme v nasledovných podkapitolách venovať väčšiu 

pozornosť charakteristike variability a polohy (miery stredu). 

V nasledovnej tabuľke uvádzame možnosti deskripcie jednotli-

vých typov premenných. 

Tabuľka 8: Deskripcia nominálnych, ordinálnych a kardinálnych 
dát. 

Znak Charakteristika polohy Variabilita 

nominálny modus miera entropie 

ordinálny 
medán 

kvartilové rozpätie 
modus 

kardinálny 

priemer rozptyl 

medián štandardná odchýlka 

modus kvartilové rozpätie 
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5.1 Deskripcia  

nominálnych dát  

Nominálne veličiny popisujú kvalitatívne vlastnosti 

zistených javov. „Na základe prítomnosti, či neprítomnosti 

jednotlivých vlastností možno v rámci jednej štatistickej veličiny 

vždy určiť aspoň dve rôzne kategórie zistení“ (Baška, T., 2007). 

Napríkaldd štatistická veličina pohlavie môže nadobúdať dve 

kategórie vlastností – mužské a ženské.  

Sledované veličiny možno opísať početnosťou ich 

jednotlivých kategórií. Početnosť sa najčastejšie vyjadruje vo 

forme percent, ale aj iných relatívnych ukazovateľov. Pri 

uvádzaní relatívnych ukazovateľov, najmä percentuálnych 

údajov je však dôležité zároveň uviesť aj veľkosť sledovaného 

súboru, z ktorého boli vypočítané, aby si čitateľ mohol urobiť 

dojem o spoľahlivosti zistených výsledkov (čím je súbor väčší, 

tým možno považovať zistený výskyt danej vlastnosti za 

spoľahlivejší). Preto z dôvodu nízkej spoľahlivosti, ak je 

výskumný súbor veľmi malý, je zavádzajúce vyjadrovať 

výsledky v percentách (Baška, T., 2007). Pri opise norminálnych 

dát počty a percentuálne ukazovateľe je možné doplniť napr. 

zistením modusu (pozri podkapitolu 5.3.2). 

5.2 Deskripcia  

ordinálnych dát  

Oridnálne (poradové) znaky možno, rovnako ako 

nominálne, tiež zatrieďovať do kategórií, ale na rozdiel od 

nominálnych znakov možno tieto kategórie zoradiť do poradia. 

„Hoci možno takýmto spôsobom kategórie číslovať, čísla 

nevyjadrujú vzdialenosti medzi jednotlivými kategóriami a preto 
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nemá zmysel počítať z nich napr. priemery a pod.“ (Baška, T., 

2007). Takéto dáta možno opisovať tak isto ako nominálne, t.j. 

jednak absolútnymi počtami, ako aj percentuálne, mediánom 

(pozri podkapitolu 5.3.3) a modusom (pozri podkapitolu 5.3.2). 

 

5.3 Deskripcia  

kardinálnych dát  

Kardinálne (spojité, intervalové) veličiny obsahujú 

merateľné číselné hodnoty. Rozloženie kardinálnych dát možno 

graficky znázorniť tak, že zvislá os označuje častosť výskytu 

meranej veličiny a vodorovná os predstavuje stupnicu meraných 

hodnôt danej veličiny. Rozloženie sa takto zobrazuje vo forme 

tzv. distribučnej krivky. Ak má táto krivka symetrický zvonovitý 

tvar, matematicky podobný Gaussovej krivke, hovoríme o 

normálnom rozdelení (pozri podkapitolu 6.4.2; Baška, T., 2007). 

Normálne rozdelenie umožňuje získať o dátach veľký počet 

opisných informácií, ako sú napríklad: priemer, modus, medián, 

rozpätie, rozptyl, smerodajná odchýlka a iné (viac v podkapitole 

5.4 a 5.5).  

 

5.4 Charakteristiky polohy 

V súbore dát, akým sú napríklad výsledky pozorovania, 

výsledky škálovania alebo dotazníka, je potrebné zistiť ich 

stred a/alebo priemer. Pre tento účel bol zavedený celý rad 

popisných analýz, ktoré určujú mieru polohy. Tieto analýzy 

sa často používajú pri deskriptívnej štatistike na podrobnejší, 

,,číselný“ opis frekvencií či výsledkov skúmania. Najčastejšie 

používané sú napríklad priemer, modus a medián (Zvárová, J., 

1998; Graf 2). 
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Graf 2: Grafické znázornene polohy priemeru, modusu 

a mediánu v histogramoch rozličného zakrivenia. 

 Priemer: súčet všetkých hodnôt vydelený rozsahom 

výberu.  

 Modus: hodnota, ktorá sa v súbore dát vyskytuje 

najčastejšie.  

 Medián: stredná hodnota, ktorá rozdelí pozorovanie 

na dve rovnako veľké skupiny. 

Štatistické znaky ako číselné premenné sú vždy rôzne, 

variabilné (premenlivé). Malý stupeň variability znamená 

malú vzájomnú rôznosť (veľkú podobnosť) hodnôt danej 

premennej, čo zároveň signalizuje, že priemer, medián alebo 

modus sú v tomto prípade dobrými charakteristikami 

všeobecnej veľkosti hodnôt danej premennej v danom súbore. 

Naopak vysoká variabilita vypovedá o veľkej vzájomnej 

odlišnosti hodnôt danej premennej, čo zároveň signalizuje, 

že vypočítané parametre stredu súboru nie sú v tomto prípade 

dobrými charakteristikami všeobecnej veľkosti hodnôt danej 

premennej v danom súbore (Zvára, K., Štěpán, J., 1997). 

5.4.1 Aritmetický priemer 

Aritmetický priemer používame, keď sú skúmané znaky 

kvantitatívneho charakteru merané na číselnej stupnici. 

Aritmetický priemer by nemal byť používaný pre ordinálne 
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znaky. Priemer z hodnôt vo výbere vypočítame, keď súčet 

všetkých hodnôt vydelíme rozsahom výberu (N). Ak teda 

máme N pozorovaní, potom priemer počítame nasledujúcim 

spôsobom (Zvárová, J., 1998): 

 
Napríklad chceme vypočítať mesačný plat desiatich 

zamestnancov školy. Ich príjmy sú nasledovné: 550, 880, 760, 

560, 460, 589, 601, 705, 555, 620€. Čo znamená, že ich 

aritmetický priemer je 628€.  

Aritmetický priemer v programe Microsoft Excel je 

možné vypočítať viacerými spôsobmi. Uvádzame dva 

jednoduché príklady. Prvý spôsob je jednoduchým vy-

značením čísel v bunkách, z ktorých chceme zistiť arit-

metický priemer (Obrázok  4). Vyznačením čísel sa v pravom 

dolnom rohu programu Excel hneď vedľa zobrazovacích 

možností objavia sumárne informácie o priemere, počte (N) 

a súčte volených čísel (Obrázok 5). Je to pravdepodobne 

najjednoduchší spôsob, ako zistiť uvedené informácie. Jeho 

nedostatkom je, že sa informácie neuchovávajú.  Kliknutím 

kurzora na inú bunku pracovnej plochy sa informácie vymažú. 

Druhý spôsob výpočtu aritmetického priemeru56 je pomocou 

funkcie sigma Σ, kde (na rozdiel od prvej metódy) informácie o 

priemere zostanú uchované v jednej z buniek na ploche. 

Vyznačením čísel, z ktorých chceme zistiť aritme-tický 

priemer, klikneme na záložku Vzorce, volíme možnosti funkcie 

sigma Σ (Obrázok 6). Následne zo zoznamu volíme funkciu 

priemer (Obrázok 7). Výsledok analýzy program vygeneruje 

vo zvolenej bunke na pracovnej ploche. 

                                           
5
 Domov > Výber dát > Vzorce > Sigma Σ > Priemer 

6
 Home > Výber dát > Formulas > Sigma Σ > Average 
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Obrázok 4 

 

Obrázok 5 

 

Obrázok 6 Obrázok 7
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5.4.2 Modus 

Modus je hodnota, ktorá sa v súbore dát vyskytuje 

najčastejšie. Dôležitý je pre kvalitatívne, najmä nominálne 

znaky. Používa sa, keď potrebujeme poznať nie priemernú, 

ale typickú hodnotu znaku. Modus stanovíme interpoláciou 

vzhľadom k početnosti v susedných intervaloch (Zvárová, J., 

1998): 

 

 kde h je rozpätie modálneho intervalu;  

 xD je dolná hranica modálneho intervalu;  

 n1 je početnosť predchádzajúceho intervalu;  

 n2 je početnosť nasledujúceho intervalu. 

Modus nie je ovplyvňovaný hodnotami všetkých prvkov 

vo výbere. Využíva sa hlavne pre vystihnutie najtypickejšej 

hodnoty znaku – vek, najčastejšie hodnotenie, najčastejšie 

uvádzané odpovede alebo najčastejšie dosiahnuté skóre 

respondentmi a podobne. Napríklad v skupine čísel A  

[1, 3, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 12, 12, 17], modusom je číslo 6. Avšak, 

môžeme sa stretnúť aj so situáciou, aká je v skupine čísel B  

[1, 1, 2, 4, 4], kde rozdelenie nie je ojedinelé - dátový súbor 

je bimodálny a nemôžeme určiť modus, respektíve je ich viac. 

Súbor s viac ako dvoma modusmi nazývame multimodálny 

súbor. Takéto situácie sa často vyskytujú v súbore s menším 

počtom jednotiek. V množine desatinných čísel, ako 

je napríklad [0,928 ..., ... 1.233, 2.279, 3.632 ... ..., 3,996 ...], 

je táto funkcia niekedy nepoužiteľná, pretože je málo 

pravdepodobné, že dve hodnoty budú presne rovnaké. Ak je 

každá hodnota uvedená len raz, nie je možné určiť modus. 



 

123 

Typickým príkladom 

z edukačnej reality je identifi-

kácia najčastejšie sa vyskytu-

júceho hodnotenia. V progra-

me Microsoft Excel funkciu 

Modus78 môžeme vyhľadať 

v ponuke metód sigma Σ. 

Modus sa počíta relatívne 

jednoduchým spôsobom. Kli-

knutím na funkciu sigma Σ 

zvolíme ponuku ďalších 

funkcií (Obrázok 8). Následne 

sa otvorí okno, kde môžeme 

vyhľadať funkciu MODE 

medzi ostatnými funkciami, 

alebo vpísaním názvu funkcie 

do vyhľadávacieho okienka 

(Obrázok 9). Kliknutím 

na kláves OK sa otvorí ďalšie 

okno, kde kurzorom vyzna-

číme čísla a klikneme na klá-

ves OK (Obrázok 10; 11). 

Vo vybranej bunke program 

vpíše výsledok analýzy. 

                                           
7
 Domov > Vzorce > Sigma Σ > 

Ďalšie funkcie > MODE > OK > 

Výber dát > OK 
8
 Home > Formulas > Sigma Σ > 

More Functions > MODE > OK 

>Výber dát > OK 

 

Obrázok 8 

 

 

Obrázok 9
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Obrázok 10 Obrázok 11 
 
 
 

5.4.3 Medián 

Ak sú pozorovania usporiadané vzostupne alebo 

zostupne, potom medián je tá hodnota, ktorá rozdelí 

pozorovanie na dve rovnako veľké skupiny. Presnejšie 

povedané, ak máme nepárny počet usporiadaných pozoro-

vaní, potom mediánom je prostredný z nich. Pri párnom 

počte čísel sa mediánom rozumie zvyčajne priemer z dvoch 

prostredných pozorovaní (Zvárová, J., 1998). V súboroch 

roztriedených do ekvidistantných intervalov (interval, ktorý 

si v každej skupine zachováva konštantnú hodnotu) nájdeme 

najprv interval, v ktorom leží stredový prvok, tzv. mediánový 

interval. Medián stanovíme interpoláciou ako: 
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 kde xD je dolná hranica mediánového intervalu;  

 h je rozpätie mediánového intervalu;  

 nx  je frekvencia mediánového intervalu;  

 k predstavuje kumulatívnu početnosť intervalu pred 
mediánovým intervalom;  

 n je rozsah výberu. 

Medián sa používa predovšetkým pre nerovnomerné 

rozdelenia. Predpokladajme, že súbor je tvorený číslami (1, 2, 

2, 2, 3, 14). Mediánom je v tomto prípade číslo 2 (zároveň 

je aj modusom), čo sa považuje za lepšiu indikáciu centrálnej 

hodnoty ako aritmetický priemer, ktorý by v uvedenej 

skupine čísel bol 4. Medián v pedagogickom výskume najčas-

tejšie používame na rozdelenie výskumného súboru na dve 

rovnaké skupiny, alebo na identifikáciu ,,reálnej“ strednej 

hodnoty (napr. identifikácia priemerného veku respon-

dentov). Medián9,10 v programe Microsoft Excel môžeme 

vypočítať pomocou funkcie sigma Σ. Kliknutím na funkciu 

sigma Σ volíme ponuku ďalších funkcií (Obrázok 12). 

Následne sa otvorí okno, kde môžeme vyhľadať funkciu 

MEDIAN medzi ostatnými funkciami (Obrázok 13), alebo 

vpísaním názvu funkcie do vyhľadávacieho okienka. 

Kliknutím na kláves OK sa otvorí ďalšie okno, kde kurzorom 

vyznačíme čísla (Výber dát) a klikneme na kláves OK 

(Obrázok 14). Vo vybranej bunke program vpíše výsledok 

analýzy (Obrázok 15). 

                                           
9
 Domov > Vzorce > Sigma Σ > Ďalšie funkcie > MEDIAN > OK > Výber 

dát > OK 
10

 Home > Formulas > Sigma Σ > More Functions > MEDIAN > OK > 

Výber dát > OK 
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Obrázok 12 Obrázok 13

 

   

Obrázok 14 Obrázok 15 
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5.5 Charakteristiky  

variability 

Miera polohy sama o sebe nehovorí nič o variabilite dát. 

Grafické metódy uvedené v kapitole 5, napríklad polygón 

početnosti, sú síce veľmi vhodným nástrojom pre znázornenie 

variability dát, ale často potrebujeme na tento účel sumárne 

číselné charakteristiky (Zvárová, J., 1998). Dva štatistické sú-

bory popisujúce rovnaký jav sa môžu líšiť nielen svojimi 

strednými hodnotami, ale tiež spôsobom, akým sú usporiadané 

konkrétne hodnoty znaku okolo ich priemeru M. Napríklad 

skúmané hodnoty určitého znaku môžu byť okolo priemeru M 

usporiadané veľmi rozptýlene (t.j. „rozhádzané ďaleko“ 

od priemeru M), alebo môžu byť usporiadané veľmi tesne oko-

lo priemeru M (t.j. hodnoty sú rozmiestnené v bezprostrednom 

susedstve so strednou hodnotou; Zlacká, A., 2015). Napríklad 

v skupine A (1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 12) sú hodnoty 

koncentrované okolo aritmetického priemeru skupiny daných 

čísel, kým v skupine B (1, 1, 5, 7, 13, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 40, 

61, 62) sa vyskytujú hodnoty, ktoré sú usporiadané veľmi 

rozptýlene od aritmetického priemeru uvedených čísel. 

Situácia, ktorá sa vyskytla v skupine B, môže skresľovať 

informáciu o skutočnom priemere.  

Variabilitu, čiže premenlivosť chápeme ako odlišnosti 

skúmaného znaku vnútri súboru čísel, ktoré vyplývajú z via-

cerých príčin; môžu mať charakter vecný, časový a prie-

storový. Určením variability rozširujeme informácie 

o skúmaných štatistických súboroch, pričom vo všeobecnosti 

platí, že malá variabilita sledovaného znaku svedčí o vyrov-

nanosti jednotiek súboru a veľká variabilita hovorí o hete-

rogenite jednotiek z hľadiska skúmaného znaku. Ak chceme 
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charakterizovať variabilitu tak, aby  čo najpresnejšie odrá-

žala variácie celého skúmaného radu hodnôt, je potrebné 

vychádzať z odchýlok jednotlivých hodnôt znaku od zvolenej 

konštanty. Ako konštantu používame niektoré z identi-

fikátorov stredných hodnôt, t.j. aritmetický priemer, medián, či 

modus. Miery variability sú odchýlky od niektorej strednej 

hodnoty alebo odchýlky medzi jednotlivými hodnotami. Miery 

variability sú obdobou chýb merania, vyplývajúcich z nemož-

nosti zistiť akúkoľvek premennú veličinu s absolútnou 

presnosťou (Zlacká, A., 2015). Na tento účel používame iden-

tifikátory variability ako napríklad:  

 Rozpätie (variačné, kvartilové, minimum a maximum) 

 Rozptyl 

 Smerodajná odchýlka 

 Variačný koeficient  

 Štandardná chyba priemeru. 

 

5.5.1 Rrozpätie 

Jednou z mier variability je variačné rozpätie (variačná 

šírka) Rq, čo je rozdiel medzi najvyššou (𝑥𝑚𝑎𝑥) a najnižšou 

(𝑥𝑚𝑖𝑛) hodnotou v dátach (Zvárová, J., 1998), t.j.: 

 

Variačné rozpätie je užitočná metóda, ale jej nevýhodou 

je, že závisí na extrémnych hodnotách, takže môže poskytnúť 

veľmi zavádzajúce výsledky (napríklad pri vyhodnotení testu 

je skóre väčšiny študentov centrované okolo priemeru, ale 

študenti s extrémne nízkym alebo vysokým počtom bodov 

môžu tento jav skresľovať. Čiže aj keď je väčšina pozorovaní 

pri sebe a len niektoré sú extrémne, variačné rozpätie 
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zohľadňuje len extrémy). Variačné rozpätie nie je presnou 

charakteristikou variability hodnôt sledovanej numerickej 

premennej a ako sme konštatovali, je ovplyvnené veľkosťou 

extrémnych hodnôt a zároveň nehovorí nič o tom, ako sa 

správajú hodnoty vnútri súboru. Častejšie používanou 

analýzou je kvartilové rozpätie, ktoré predstavuje rozdiel 

medzi tretím QIII a prvým QI kvartilom (75. a 25. 

percentilom), čo reprezentuje oblasť stredných 50% hodnôt 

premennej. Na rozdiel do variačného rozpätia táto miera 

variability nie je ovplyvnená extrémnymi hodnotami 

premennej. Kvartilové rozpätie počítame pomocou 

nasledovného vzorca: 

Q = QIII - QI 

Na priblíženie rozpätia dát sa skôr používajú miery ako 

je minimum a maximum. Minimum a maximum sa uvádzajú 

najčastejšie pri deskriptívnej štatistike v prípade, keď máme 

veľké skupiny čísel (napr. rozpätie bodov odpovedí, vek 

respondentov atď.). Minimum a maximum v programe 

Microsoft Excel môžeme vypočítať pomocou funkcie sigma Σ, 

konkrétne funkcie Minimum11,12 a Maximum13,14. Najprv je 

nevyhnutné vybrať čísla, z ktorých chceme zistiť rozpätie 

(Obrázok 16). Kliknutím na funkciu sigma Σ sa zobrazia 

ďalšie ,,rýchle“ funkcie programu (Obrázok 17). Za výpočet 

maxima volíme funkciu Max (Obrázok 17). Funkcia 

automaticky vypočíta maximum zo zvolených čísel pod 

vyznačenú skupinu (Obrázok 18). Minimum počítame 

rovnakým spôsobom, len namiesto funkcie Max volíme 

funkciu Min (Obrázok 19). 

                                           
11

 Domov > Výber dát > Vzorce > Sigma Σ > Min 
12

 Home > Výber dát > Formulas > Sigma Σ > Min 
13

 Domov > Výber dát > Vzorce > Sigma Σ > Max 
14

 Home > Výber dát > Formulas > Sigma Σ > Max 
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Obrázok 16 Obrázok 17 

 

Obrázok 18 Obrázok 19 
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5.5.2 Rozptyl 

Ak sú pozorovania sústredené okolo svojho priemeru, 

ich variabilita je malá. Ak sú naopak roztrúsené v značnej 

vzdialenosti od priemeru, potom je ich variabilita veľká. 

Variabilitu často meriame práve pomocou odchýlok pozoro-

vaní od priemeru. Rozptyl nám teda udáva, ako veľmi sú 

hodnoty v našom štatistickom súbore rozptýlené. Rozptyl 

náhodnej veličiny X sa označuje ako: 𝜎2(𝑋), S2(X), D(X), 

alebo var(X). Všeobecný vzorec rozptylu je (Zvárová, J., 

1998): 

 

 kde n je počet prvkov v súbore; 

 𝑥𝑖 sú hodnoty, ktoré môže náhodná veličina X nadobúdať 

(s pravdepodobnosťou 𝑝𝑖); 

 a E(x) je stredná hodnota veličiny X. 

Vlastnosti rozptylu by sme mohli definovať nasledovne: 

 Ak sú všetky hodnoty súboru rovnaké, potom je varia-

bilita hodnôt sledovanej premennej v súbore nulová, 

a výberový rozptyl σ 2 = 0.  

 Veľkosť rozptylu sa zvyšuje pri zväčšujúcej sa variabilite 

hodnôt sledovanej premennej.  

 Rozptyl je odvodený od súčtu štvorcov odchýlok jedno-

tlivých hodnôt priemeru súboru, preto hodnota 

rozptylu nikdy nemôže byť záporná veličina. 
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V programe Microsoft 

Excel funkciu Rozptyl 15,16 

môžeme nájsť v ponuke 

metód sigma Σ. Rozptyl sa 

počíta relatívne jednodu-

chým spôsobom. Kliknutím 

na funkciu sigma Σ zvolíme 

ponuku ďalších funkcií (O-

brázok 20). Následne sa 

otvorí okno, kde môžeme 

vyhľadať funkciu VAR medzi 

ostatnými funkciami, alebo 

ju môžeme vyhľadať  vo 

vyhľadávacom okienku vpí-

saním názvu funkcie (Obrá-

zok 21). Kliknutím na kláves 

OK sa otvorí ďalšie okno, kde 

kurzorom vyznačíme čísla 

a klikneme na kláves OK (O-

brázok 22). Vo vybranej bun-

ke program vpíše výsledok 

analýzy (Obrázok 23). 

                                           
15

 Domov > Vzorce > Sigma Σ > 

Ďalšie funkcie > VAR > OK > 

Výber dát > OK 
16

 Home > Formulas > Sigma Σ > 

More Functions > VAR > OK > 

Výber dát > OK 

 

Obrázok 20 
 

 

Obrázok 21
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Obrázok 22 Obrázok 23 

 

5.5.3 Smerodajná 

 odchýlka 

Všetky doteraz prezentované stredné hodnoty (arit-

metický priemer, modus a medián) vyžadujú pre správne 

zhodnotenie svojho významu a vypovedacej schopnosti ešte 

ďalší rozmer. Štatistika pre tento prípad používa mieru, ktorá 

v spojení s priemerom pregnantne určuje rozdelenie jedno-

tlivých hodnôt zhrnutých v priemere. Je to miera rozptylu, tzv. 

štandardná alebo smerodajná odchýlka (angl. Standard 

deviation). Odchýlku od strednej hodnoty, ktorá má rozmer 

rovnaký ako náhodná veličina, zachytáva štandardná odchýlka 

(Zvárová, J., 1998). Vysvetľuje sa na príklade streleckého terča, 

kedy dobrý strelec má svoje zásahy blízko stredu a všetky 

strely majú malý rozptyl, na rozdiel od nešikovného strelca, 

jeho strely sú od stredu rôzne vzdialené, rozptýlené a vykazujú 
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teda značný rozptyl od priemeru (Somr, M., 2007). V prípade, 

že hodnota SD je nízka, odpovede respondentov sú centrované 

okolo stredu a v prípade, že je hodnota SD vysoká, znamená to, 

že vo výskumnom súbore existujú extrémni respondenti 

(s nízkymi alebo vysokými hodnotami). Štandardná odchýlka 

je používaná častejšie ako rozptyl. Zjednodušene povedané 

vypovedá o tom, ako veľmi sa od seba navzájom líšia typické 

prípady v súbore skúmaných čísel. Ak je štandardná odchýlka 

malá, sú si prvky súboru väčšinou navzájom podobné a nao-

pak, veľká štandardná odchýlka signalizuje veľké vzájomné 

odlišnosti. Štandardnú odchýlku v deskriptívnych tabuľkách 

uvádzame ako SD. Štandardnú odchýlku počítame ako druhú 

odmocninu rozptylu. Vzorec pre výpočet štandardnej odchýlky 

je vyjadrený ako (Zvárová, J., 1998): 

  

V programe Microsoft Excel funkciu Štandardná odchýl-

ka17,18 môžeme nájsť v ponuke metód sigma Σ. Štandardná 

odchýlka sa počíta relatívne jednoduchým spôsobom. Kliknutím 

na funkciu sigma Σ volíme ponuku ďalších funkcií (Obrázok 24). 

Následne sa otvorí okno, kde môžeme vyhľadať funkciu STDEVA 

medzi ostatnými funkciami, alebo ju môžeme vyhľadať vo 

vyhľadávacom okienku vpísaním názvu funkcie (Obrázok 25). 

Kliknutím na kláves OK sa otvorí ďalšie okno, kde kurzorom 

vyznačíme čísla (Výber) a operáciu potvrdíme klávesom OK 

(Obrázok 26). Vo vybranej bunke program vpíše výsledok 

analýzy (Obrázok 27). 

                                           
17

 Domov > Vzorce > Sigma Σ > Ďalšie funkcie > STDEVA > OK > Výber 

dát > OK 
18

 Home > Formulas > Sigma Σ > More Functions > STDEVA > OK > 

Výber dát > OK 
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Obrázok 24 Obrázok 25
 

Obrázok 26 Obrázok 27 
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5.5.4 Variačný  

koeficient 

Variačný koeficient v je užitočnou mierou relatívneho 

rozptýlenia dát. Variačný koeficient je definovaný ako podiel 

štandardnej odchýlky a absolútnej hodnoty zo strednej 

hodnoty (Zvárová, J., 1998): 

 kde D(X) je rozptyl; 

 tzn. je smerodajná odchýlka; 

 E(X) je stredná hodnota. 

Variačný koeficient je vhodný pre vzájomné porovnávanie 

variability dvoch alebo viacerých súborov s výrazne rozdielnou 

úrovňou hodnôt (Zvárová, J., 1998). Koeficient udáva, z koľkých 

percent sa podieľa smerodajná odchýlka na aritmetickom 

priemere, je relatívny mierou variability a nie je ovplyvnený 

absolútnymi hodnotami sledovaného štatistického znaku.  

V programe Microsoft Excel funkciu Variačný koefi-

cient19,20 môžeme nájsť v ponuke metód sigma Σ. Jeho výpočet 

v uvedenom programe je nenáročný. Kliknutím na funkciu 

sigma Σ volíme ponuku ďalších funkcií (Obrázok 28). Následne 

sa otvorí okno, kde môžeme vyhľadať funkciu STDEVP (resp. 

STDEV.P) medzi ostatnými funkciami, alebo ju môžeme 

vyhľadať vo vyhľadávacom okne vpísaním názvu funkcie 

(Obrázok 29). Kliknutím na kláves OK sa otvorí ďalšie okno, 

kde kurzorom vyznačíme čísla a klikneme na kláves OK 

(Obrázok 30). Vo vybranej bunke program vpíše výsledok 

analýzy (Obrázok 31). 

                                           
19

 Domov > Vzorce > Sigma Σ > Ďalšie funkcie > STDEV.P> OK > Výber 

dát > OK 
20

 Home > Formulas > Sigma Σ > More Functions > STDEVP > OK > 

Výber dát > OK 
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Obrázok 28 Obrázok 29 
 
 

 

Obrázok 30 Obrázok 31 
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5.5.5 Štandardná  

chyba priemeru 

Stredná (smerodajná – štandardná) chyba priemeru patrí 

medzi často používané miery relatívnej variability. Často 

je označovaná (predovšetkým v zahraničnej odbornej litera-

túre) skratkou SE (príp. SEM) – z anglického výrazu Standard 

Error Of Mean. Stredná chyba priemeru predstavuje rozptýle-

nosť vypočítaného aritmetického priemeru v rôznych výbero-

vých súboroch vybraných z jedného základného súboru. 

Štandardnú chybu priemeru počítame vzorcom: 

 

kde s je smerodajná odchýlka dát a n je veľkosť (počet 

pozorovaní) vzorky. 

Stredná (smerodajná – štandardná) chyba priemeru 

je teoreticky definovaná ako štandardná odchýlka všetkých 

možných výberových priemerov z jednej populácie vypočí-

taných pre výbery o rozsahu n členov. Vyjadruje teda kolísanie 

výberových priemerov okolo teoretickej (skutočnej) strednej 

hodnoty M v celom základnom súbore. Stredná chyba prie-

meru (SX) môže byť použitá ako miera presnosti, s akou výbe-

rový aritmetický priemer X odhaduje skutočnú strednú hodno-

tu M. Prakticky sa používa na výpočet intervalov spoľahlivosti 

aritmetického priemeru vo výberových súboroch.  

Výpočet SEM pomocou Microsoft Excelu 

Vzhľadom na to, že program Microsoft Excel neobsahuje 

funkciu na výpočet štandardnej chyby priemeru v ponuke 

metód sigma Σ, je nevyhnutné ju vypočítať vydelením Štandar-
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dnej deviácie SD druhou odmocninou počtu meraných veličín 

n. V prípade, že si chceme overiť správnosť výsledku, štan-

dardnú chybu priemeru vynásobíme druhou odmocninou n 

a výsledné číslo sa bude rovnať SD. Aj keď uvádzaný program 

nemá funkciu na výpočet štandardnej chyby priemeru SEM, je 

možné štandardnú chybu priemeru SEM vypočítať zo štan-

dardnej deviácie SD, pomocou nasledovného vzorca (Obrázok 

32; 33):  

= STDEVA (Výber) / SQRT (n)  

Napríklad, ak chceme vypočítať štandardnú chybu 
priemeru z hodnoty 6.420 (štandardná odchýlka), počtu res-
pondentov n=15, použijeme nasledovný vzorec (Obrázok 34; 
35):  

= 4,472/SQRT(15) alebo  

= 4,472/3,316 

 

Obrázok 32 Obrázok 33
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Obrázok 34 Obrázok 35

 

5.6 Deskriptívna štatistika  

pomocou funkcie  

Data Analysis 

Výpočet deskriptívnej štatistiky je pravdepodobne 

najjednoduchší pomocou funkcie Analýzy dát – Deskriptívna 

štatistika21,22. Pomocou tejto funkcie zistime jednoduchým 

postupom nasledovné špecifiká o skupine dát: priemer, 

štandardnú chybu priemeru, medián, modus, štandardnú 

odchýlku, rozptyl, špicatosť, šikmosť, rozsah, minimum, 

                                           
21

 Údaje > Dáta Analýzy > Deskriptívna štatistika > OK > Výber dát > 

Riadky > Popisky v prvom rade > Súhrnná štatistika > Nový hárok > OK 
22

 Data > Data Analysis > Descriptive Statistics > OK > Výber dát > 

Columns > Labels in First Row > Summary Statistics > New Worksheet 

Ply > OK 
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maximum, súčet a počet objektov v dátovom súbore. Na vý-

počet súhrnnej deskriptívnej štatistiky postupujeme podľa 

nasledovných krokov:  

a. V záložke Dáta volíme funkciu Dáta Analýzy (Obrázok 

36).  

b. V novom okne z ponuky funkcií volíme Deskriptívnu 

štatistiku (Obrázok 37).  

c.     Stlačením na kláves OK sa otvorí nové dialógové okno 

(Obrázok 38), v ktorom vyznačíme dáta, ktoré chceme 

analyzovať (Obrázok 39). Následne volíme funkcie: 

riadky, Popisky v prvom rade a Súhrnná štatistika 

(Obrázok 40).  

d. Na záver volíme možnosť vygenerovania výsledkov 

v novom hárku a operáciu dokončíme kliknutím 

na kláves OK. V novom hárku program vygeneruje 

výsledky analýzy (Obrázok 41). 

  

Obrázok 36 Obrázok 37
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Obrázok 38 Obrázok 39

 
Obrázok 40 Obrázok 41
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OTÁZKY  

 

1. Definujte deskriptívnu štatistiku. Opíšte jej význam. 
Uveďte príklad využitia vo výskume. 

2. Definujte aritmetický priemer. Uveďte funkciu, 
pomocou ktorej v programe MS Excel vypočítame 
aritmetický priemer. Uveďte príklad. Zvážte 
chybovosť interpretácie výsledkov aritmetického 
priemeru pri výskyte extrémnych hodnôt 
vo výskumnom súbore. 

3. Definujte modus a medián. Uveďte funkcie, 
pomocou ktorých v programe MS Excel vypočítame 
modus a medián. Vysvetlite rozdiel medzi 
modusom a mediánom.  

4. Vysvetlite rozdiel medzi mierou polohy 
a variabilitou. Uveďte príklad.  

5. Definujte variačné rozpätie. Uveďte funkcie, 
pomocou ktorých v programe MS Excel vypočítame 
variačné rozpätie.  

6. Vysvetlite nasledovné štatistické pojmy: rozptyl, 
smerodajná odchýlka a variačný koeficient. Uveďte 
funkcie, pomocou ktorých v programe MS Excel 
vypočítame rozptyl, smerodajnú odchýlku 
a variačný koeficient. Vysvetlite, čo majú uvedené 
funkcie spoločné a v čom sa líšia. Uveďte príklad 
z praxe.  

7. Opíšte proces výpočtu súhrnnej deskriptívnej 
štatistiky v programe MS Excel.  
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ÚLOHY:  
BLOK 1 

1. Určte priemer v súbore nameraných čísel:  

3, 9, 7, 8, 9, 6, 43, 12, 4, 24, 13, 9.  

2. Určte priemer v súbore nameraných čísel:  

12.3, 13.4, 16.1, 32.89, 56.65, 42.13.  

3. Určte priemer v súbore nameraných čísel:  

234, 235, 236, 238, 320, 267, 222.  

4. Určte modus v súbore nameraných čísel:  

9, 3, 6, 9, 9, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 6.  

5. Určte modus v súbore nameraných čísel:  

6, 6, 7, 8, 6, 6, 8, 12, 12, 13.  

6. Určte modus v súbore nameraných čísel:  

1, 3, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 4, 2, 5, 3.  

7. Určte medián v súbore nameraných čísel:  

1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10.  

8. Určte medián v súbore nameraných čísel:  

9,10, 11, 12, 14, 16, 17, 17, 18, 20, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 

31, 32, 32, 36, 37, 40, 40.  

9. Určte medián v súbore nameraných čísel:  

33, 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36, 33, 36, 37, 38, 39, 37, 37, 

34, 33, 35, 37,  

10. Vypočítajte minimum a maximum v súbore čísel:  

32, 34, 12, 45, 45, 30, 49, 56, 29, 13, 24, 14, 46.  
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11. Vypočítajte minimum a maximum v súbore čísel:  

13.24, 13.35, 13.78, 13.79, 13.45, 13.98, 13.12, 13.13.  

12. Vypočítajte rozptyl, smerodajnú odchýlku a variačný 

koeficient v súbore čísel:  

1, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 4, 6, 4, 7, 7, 8, 2, 9, 4.  

13. Vypočítajte rozptyl, smerodajnú odchýlku a variačný 

koeficient v súbore nasledujúcich čísel:  

12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 19, 29, 23, 33.  

14. Vypočítajte rozptyl, smerodajnú odchýlku a variačný 

koeficient v súbore nasledujúcich čísel:  

99, 89, 79, 109, 100, 108, 98, 93, 103, 106, 88, 96.  

15. Vypočítajte štandardnú chybu priemeru v súbore čísel:  

20, 25, 30, 31, 35, 41, 40, 45. 
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Teória pravdepodobnosti predstavuje základ štatistiky, 

je jej nedeliteľnou súčasťou. Pre hlbšie pochopenie štatistiky 

je potrebné mať poznatky minimálne na úrovni tejto kapitoly. 

Teória pravdepodobnosti popisuje náhodné javy a pravde-

podobnosť ich vzniku. Štatistika konkrétne modeluje empi-

rické javy, pričom štatistické metódy, popisujúce tieto javy, 

majú základ práve v teórii pravdepodobnosti. K základným 

pojmom teórie pravdepodobnosti patria náhoda, náhodný 

jav, náhodná premenná, pravdepodobnosť a náhodný výber. 

 

6.1 Teória  

pravdepodobnosti 

Často sa stretávame s tým, že aj pri zachovaní určitého 

komplexu podmienok nejaká udalosť môže, ale nemusí 

nastať. Napríklad ak hádžeme mincou, môže padnúť znak 

alebo číslo. V uvedenom prípade je výsledok ovplyvňovaný 

mnohými faktormi, ktoré nie sme schopní regulovať ani ich 

úplne opísať. Hovoríme, že výsledok je závislý na náhode. 

Činnosti a procesy, ktorých výsledok nie je jednoznačne 

určený realizáciou určitého komplexu podmienok, a ktorý nie 

sme schopní s istotou predpovedať, sa v teórii pravde-

podobnosti nazývajú náhodné pokusy. Pre štatistický postup 

je nevyhnutná ešte jedna vlastnosť – hromadnosť, ktorá spo-

číva v tom, že daný náhodný pokus je možné za rovnakých 

podmienok neobmedzene veľakrát (aspoň teoreticky) 

opakovať (Buc, D., 2013). Teória pravdepodobnosti a mate-

matická štatistika študujú zákonitosti, ktorými sa riadia 

hromadné náhodné pokusy. Na nasledovnom príklade 

ukážeme, v čom spočívajú tieto zákonitosti. Nech udalosť A je 

jednou z možností, ktoré môžu nastať pri uvažovanom 
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náhodnom pokuse. Ak vykonáme tento pokus za tých istých 

podmienok viackrát, potom udalosť A v niektorých pokusoch 

nastane a v iných nie. Ak v n pokusoch nastala sledovaná 

udalosť A k-krát, potom číslo k nazývame (absolútna) počet-

nosť. Existujú náhodné pokusy, pri ktorých sa relatívne 

početnosti sledovanej udalosti kolíšu okolo jednej hodnoty 

a odchýlky sú tým pádom menšie. Táto vlastnosť sa nazýva 

stabilita relatívnych početností alebo aj štatistická stabilita 

(Zvárová, J., 1998). Štatistickú stabilitu môžeme konkrét-

nejšie definovať aj ako stav procesu v čase, kedy sú para-

metre rozdelenia pravdepodobností regulovanej veličiny 

konštantné. 

 

6.2 Základné pojmy  

teórie pravdepodobnosti 

V praxi sa často stretávame s pokusmi, ktorých výsledky 

sú jednoznačne predurčené podmienkami, za ktorých prebie-

hajú. Také pokusy, ktoré sú (aspoň teoreticky) neobmedzene 

mnohokrát opakovateľné, nazývame náhodné pokusy. 

Jednoduchým príkladom náhodných pokusov je hádzanie 

hracími kockami alebo mincami, alebo miešanie kariet. Aj 

tieto jednoduché náhodné pokusy hrajú dôležitú úlohu 

v mnohých reálnych situáciách. Stretávame sa s nimi vo vý-

berových prieskumoch, kedy prostý náhodný výber vykoná-

vame vhodnou technikou žrebovania (Zvára, K., Štefan, J., 

1997). V pedagogických výskumoch hrá typ výberu veľkú 

úlohu pri posudzovaní reprezentatívnosti výskumnej vzorky.  

Náhodná premenná (veličina) predstavuje základný 

štatistický pojem. Ide o premennú, ktorej hodnota je výsled-

kom náhodného pokusu (číselne charakterizuje výsledok 
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pokusu). Charakteristickým znakom náhodnej premennej 

je premenlivosť jej hodnôt pri opakovaní náhodného pokusu 

vplyvom náhodných činiteľov. Na označenie náhodných pre-

menných sa spravidla používajú veľké latinské písmená: X, Y, 

Z. Príslušné malé písmená x, y, z predstavujú potenciálne 

hodnoty týchto náhodných premenných. Pravdepodobnosť, 

že náhodná veličina X bude mať pri náhodnom pokuse hod-

notu menšiu ako určité reálne číslo x, má označenie P (X < x). 

Podobne P ( x1 < X ≤ x2) určuje pravdepodobnosť, že náhod-

ná premenná má hodnotu intervalu (x1, x2) (Buc, D., 2013).  

Náhodný jav je pokus (dej), ktorého výsledok nie je 

jednoznačne určený podmienkami, za ktorých sa uskutoč-

ňuje. Sú to pokusy, ktorých výsledok vopred nemožno určiť. 

V praxi pravdepodobnosť náhodných javov odhadujeme 

pomocou relatívnych frekvencií. Kvalita týchto odhadov 

vzrastá s rastúcim počtom vykonaných pokusov (navýšením 

počtu respondentov) (Zvárová, J., 1998). 

 

6.3 Typy  

náhodného  

javu 

V praxi väčšinou nesledujeme výskyt jedného 

náhodného javu, ale zaujímame sa o skúmanie viacerých 

javov súčasne a o ich vzájomnú interakciu. V súvislosti 

s pravdepodobnosťou a relatívnou početnosťou môžeme 

odvodiť základné pravidlá pre počítanie s pravdepodob-

nosťami. Vzájomné vzťahy medzi náhodnými javmi sú 

vyjadrené v nasledujúcich symboloch. Náhodný jav (premen-

ná) C = (A, B) nastáva v prípade, že nastanú oba javy A a B 

súčasne. Náhodný jav nastáva v prípade, že nastane jeden 
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z javov A a B, t.j. buď jav A alebo jav B, či oba javy A a B 

súčasne (t.j. jav C). Tým pádom sú tieto javy zlučiteľné 

(Obrázok 42). 

 

Obrázok 42: Zlučiteľné javy. 

Často nám pre objasnenie vzájomných súvislostí medzi 

pravdepodobnosťami náhodných javov pomáha ich grafické 

znázornenie pomocou Vennových diagramov. Na obrázkoch 

42 až 44 je znázornené, že vo vnútri kruhu ležia všetky 

možné výsledky náhodných pokusov či pozorovaní. Kruh 

s označením A reprezentuje len také výsledky, ktoré vytvá-

rajú jav A, podobne kruh s označením B reprezentuje 

výsledky, ktoré vytvárajú jav B (Zvára, K., Štěpán, J., 1997). 

Príklad pre uvedené javy je pozorovanie premennej x a y. 

Premenné sú zlučiteľné v prípade, že medzi nimi existuje 

vzťah. V prípade, že medzi premennými x a y vzťah 

neexistuje, sú nezlučiteľné. Dva javy A a B sú nezlučiteľné, ak 

nemôžu nastať oba súčasne (Obrázok 43). Súčasný výskyt 

javov A a B je vyjadrený javom C = (A, B). Pre nezlučiteľné 

javy A a B je jav C = (A, B) nemožný a jeho pravdepodobnosť 

je rovná nule, preto pravdepodobnosť výskytu najmenej 

jedného z dvoch nezlučiteľných javov A a B sa rovná súčtu ich 

pravdepodobnosti. Typickým prípadom dvoch nezlučiteľných 

javov sú javy opačné, napr. „zložil skúšku” a „nezložil skúšku” 

(jeden jav vylučuje druhý). Pri zisťovaní, či študent skúšku 
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zložil alebo nie, jav „zložil skúšku” nastáva vždy, keď 

nenastane jav „nezložil skúšku”. Všeobecne rozumieme 

opačným javom k javu A taký jav, ktorý nastáva práve vtedy, 

keď jav A nenastáva. 

 

Obrázok 43: Nekompatibilné javy. 

V niektorých situáciách sa zaujímame o výskyt javu A len 

v prípade, že nastal určitý jav B, ktorý má kladnú pravde-

podobnosť (t.j. s istotou nastane). Vieme, že ak nastal jav B, 

môže sa tým zmeniť aj pravdepodobnosť výskytu javu A. 

Všetky javy nezlučiteľné s B sa stanú nemožnými a javy 

deterministicky určené B sa stanú istými (pozri Obrázok 44, 

kde jav A nastáva vždy, keď nastane jav B).  

 
Obrázok 44: Podmienená pravdepodobnosť. 

Ostatné javy sa môžu vyskytnúť s pravdepodobnosťami, 

ktoré môžu byť odlišné od pôvodných. Pravdepodobnosti 
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javov zistené za podmienky výskytu javu B sa nazývajú 

podmienené pravdepodobnosti vzhľadom k javu B. 

 

6.4 Rozdelenie  

pravdepodobnosti  

náhodnej veličiny 

Na to, aby sme náhodnú premennú plne charakteri-

zovali, musíme určiť množinu jej možných hodnôt a pravde-

podobnosť, s ktorými tieto hodnoty nastávajú. Takýto úplný 

opis náhodnej premennej, kde je každej možnej hodnote 

priradená pravdepodobnosť jej existencie, sa nazýva 

rozdelenie pravdepodobnosti. Rozdelenie pravdepodobnosti 

náhodnej premennej sa získa priradením pravdepodobnosti 

každej hodnote diskrétnej náhodnej veličiny, resp. intervalu 

hodnôt spojitej náhodnej premennej (dôsledkom obmedzenej 

presnosti meracích nástrojov a zaokrúhľovania sú hodnoty 

všetkých premenných diskrétne, prakticky sa za spojité 

premenné považujú tie, ktoré nadobúdajú veľa hodnôt 

a za diskrétne tie, ktoré nadobúdajú málo hodnôt). Rozdele-

nie pravdepodobnosti možno tiež chápať ako zobrazenie, kde 

je každému elementárnemu javu priradené konkrétne reálne 

číslo, ktoré určuje pravdepodobnosť tohto javu (Buc, D., 

2013; Hampl, R., 1998). 

6.4.1 Diskrétne  

rozdelenie 

Rozdelenie početností diskrétnej náhodnej veličiny 

nadobúda len určité hodnoty. Diskrétne rozdelenia pravde-

podobnosti sú pravdepodobnostnými modelmi správania sa, 
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modelmi experimentov a procesov, a možno nimi popísať 

mnohé náhodné mechanizmy. Pre diskrétnu náhodnú 

premennú vždy platí pravidlo: X(ei) = Xi P(Xi) = pi.  

Diskrétne rozdelenie pravdepodobnosti sa zvyčajne udáva 

tabuľkou alebo grafom. Sú to spravidla celé čísla. Diskrétna 

náhodná premenná môže nadobúdať len niektoré izolované 

hodnoty z určitého intervalu. Napríklad počet žiakov v triede 

môže byť 0, 1, 2, 3 ... n. Príklad grafického vyjadrenia 

rozdelenia početnosti tohto variačného radu je zobrazený 

na nasledujúcom grafe: 

 

Graf 3: Rozdelenie početností diskrétnych náhodných veličín. 

V rámci teórii pravdepodobnosti a matematickej štatis-

tiky poznáme nasledovné diskrétne rozdelenia pravdepo-

dobnosti (Zvárová, J., 1998; Buc, D., 2013; Hampl, R., 1998): 

 Alternatívne rozdelenie: je špeciálny prípad binomic-

kého rozdelenia. Rozdelenie opisuje situáciu, v ktorej 

môžu nastať iba dva prípady, a to že daná udalosť na-

stane alebo nenastane. Udalosť nastáva s pravdepo-

dobnosťou p a nenastáva s pravdepodobnosťou 1-p. 
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Tento typ rozdelenia patrí medzi najjednoduchšie, 

lebo môže mať len dva výsledky. Pri aplikovaní na po-

čet poistných udalostí môže táto náhodná premenná 

nadobúdať len hodnotu 0 (ak poistná udalosť nena-

stala) alebo hodnotu 1 (ak poistná udalosť nastala).  

 Binomické rozdelenie: opisuje počet výskytu určitej 

náhodnej udalosti v n nezávislých pokusoch, pričom 

daný jav má stále rovnakú pravdepodobnosť p (vy-

skytuje sa stále s rovnakou pravdepodobnosťou). Nie 

je typické pre výskumy v pedagogických vedách.  

 Negatívne binomické rozdelenie: toto rozdelenie 

vychádza z geometrického rozdelenia. Nastáva pri 

nezávisle opakovaných pokusoch, pričom sa výskum 

neukončí vtedy, keď náhodná udalosť nastane prvý-

krát, ale keď náhodná udalosť nastane k-krát. Nie je 

typické pre výskumy v pedagogických vedách, ale 

skôr pri biomedicínskych pokusoch. 

 Geometrické rozdelenie: rovnako ako pri binomickom 

rozdelení nezávisle opakujeme pokus, pričom pravde-

podobnosť, že náhodná udalosť nastane je p. Pri bino-

mickom rozdelení nás zaujíma pravdepodobnosť, že 

sa daná udalosť vyskytne práve pri k pokusoch z n 

uskutočnených. V tomto prípade budeme pokus opa-

kovať toľkokrát, kým prvýkrát nastane daná udalosť. 

Náhodná premenná N teda bude predstavovať počet 

opakovaní, kým nastane pozorovaná udalosť, teda ak 

N = k, interpretácia je, že pri prvých k − 1 pokusoch 

náhodná udalosť nenastala a pri k-tom pokuse nasta-

la. 

 Poissonovo rozdelenie (λ): vzniká ako limitný prípad 

binomického rozdelenia Bi (p,n) ak n → ∞ a p → 0, 
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pričom E (np) = λ (λ = konštanta). Tento fakt zapisu-

jeme: 

X ~ Po (λ). 

 Poissonovo rozdelenie je diskrétne rozdelenie 

pravdepodobnosti. Vyjadruje pravdepodobnosť toho, 

že sa zrealizuje práve daný (celočíselný) počet „uda-

lostí“ v pevnom časovom intervale, keď poznáme 

strednú hodnotu výskytu týchto udalostí za uvedený 

časový interval (aj keď tieto udalosti nie sú vzájomne 

jedna od druhej závislé). Nech sa jav A vyskytuje 

niekoľkokrát v určitom priestore alebo intervale času 

s konštantou intenzitou λ. Postupnosť objavovania 

javov A v čase sa nazýva tok udalostí. Tok udalostí má 

nasledovné vlastnosti (Oršanský, P., 2009): 

a. pravdepodobnosť objavenia sa nejakého počtu 

udalostí v danom časovom intervale závisí len od dĺž-

ky tohto intervalu, a nie od jeho položenia na časovej 

osi,  

b. objavenie sa viac ako jednej udalosti v dostatočne 

malom časovom intervale je prakticky nemožné,  

c. pravdepodobnosť objavenia sa určitého počtu uda-

lostí za určitý časový interval nezávisí od počtu 

udalostí objavujúcich sa v iných intervaloch času. 

 Hypergeometrické rozdelenie: nie je typické pre 

výskumy v pedagogických vedách, používa sa v štatis-

tickej kontrole kvality. Hypergeometrické rozdelenie 

je obdobou binomického rozdelenia pre konečné 

populácie. Toto rozdelenie Hg (N, M, n) predpokladá, 

že v súbore N prvkov je označené M prvkov, pričom 
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z n prvkov vyberáme náhodne. Náhodná veličina teda 

ukazuje počet vybraných prvkov. 

 

6.4.2 Spojité  

rozdelenie 

Spojitá náhodná veličina X nadobúda všetky hodnoty x 

z určitého intervalu. Jej pravdepodobnostné rozdelenie je po-

písané pomocou nezápornej funkcie f (x), ktorá sa nazýva 

hustota (frekvenčná funkcia) rozdelenia. Pomocou hustoty 

počítame hodnoty priemeru a rozptylu spojitej náhodnej 

veličiny. Podľa tvaru spojité náhodné veličiny diferencujeme 

na symetrické a asymetrické pravdepodobnostné rozdelenie. 

V pedagogických výskumoch sa najčastejšie stretávame so 

symetrickým (vrcholovým) rozdelením. Symetrické rozdele-

nie má často napríklad telesná hmotnosť v sledovanej 

populácii. Asymetrické rozdelenie je buď na ľavej, alebo 

pravej strane grafu. Hodnoty premennej napríklad výrazne 

stúpajú alebo klesajú. Pravdepodobnostné rozdelenia sú 

väčšinou jednovrcholové, ale môžu byť aj dvojvrcholové 

alebo viacvrcholové (môžu mať viac ako dva vrcholy). 

Spravidla je viacvrcholovosť spôsobená nehomogenitou dát. 

V rámci teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky 

poznáme nasledovné spojité rozdelenia pravdepodobnosti 

(Buc, D., 2013; Oršanský, P., 2009):  

 Rovnomerné (Laplace–Gaussovo) rozdelenie: patrí 

medzi najdôležitejšie rozdelenia pravdepodobnosti 

náhodnej veličiny. Náhodné deje vyskytujúce sa v prí-

rode či spoločnosti možno dobre modelovať práve 

normálnym rozdelením. K normálnemu rozdeleniu 

patria často zmieňované náhodné chyby, napríklad 
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chyby merania spôsobené veľkým počtom neznámych 

a vzájomne nezávislých príčin. Preto býva normálne 

rozdelenie označované aj ako zákon chýb. Týmto 

zákonom sa tiež riadi rozdelenie niektorých 

fyzikálnych a technických veličín. Rovnomernosť 

rozdelenia je možné posúdiť aj voľným okom pomo-

cou Gaussovej krivky. Gaussova krivka je funkciou 

dvoch parametrov: strednej hodnoty M a rozptylu σ2. 

Gaussova krivka je symetrická, ak stredná hodnota μ 

leží práve pod jej vrcholom. Tvar krivky s extrémom 

v mieste strednej hodnoty hovorí o tom, že pri 

opakovaní náhodného pokusu riadiaceho sa normál-

nym rozdelením, budú najčastejšie vychádzať hodno-

ty v okolí strednej hodnoty. Následne symetria krivky 

hovorí o tom, že výsledky vychýlené nad i pod 

strednú hodnotu budú vychádzať zhruba rovnako 

často. Parameter σ2 určuje, ako tesne sa krivka 

primkýna strednej hodnote; čím je tento parameter 

nižší, tým je graf „ostrejší”. Graf číslo 4 znázorňuje 

hustotu normálneho rozdelenia so strednou hodno-

tou μ a štandardnou odchýlkou σ. Hodnota funkcie 

hovorí, v ktorých oblastiach je výsledok náhodného 

pokusu viac pravdepodobný. Výsledky, ktoré sú 

v blízkosti strednej hodnoty μ sú pravdepodobnejšie 

než hodnoty vzdialenejšie od stredu. 

 

Graf 4: Normálne rozdelenie (Gaussova krivka). 
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 Exponenciálne rozdelenie: vyjadruje čas medzi 

náhodne sa vyskytujúcimi udalosťami. Nie je typické 

pre výskum v pedagogických vedách, využíva sa na-

príklad v poistnej matematike pri určovaní (pravde-

podobnostného) rozdelenia výšky poistného plnenia 

alebo času medzi vznikom poistných udalostí.  

 Gama rozdelenie: jeho špeciálnymi prípadmi sú expo-

nenciálne rozdelenie a Chí rozdelenie. Gama 

rozdelenie sa používa na modelovanie pravdepodob-

nosti doby čakania, tiež sa používa v poistnej 

matematike pri modelovaní výšky poistných plnení 

(Oršanský, P., 2009).  

 Chí–kvadrát rozdelenie: je špeciálny prípad gama 

rozdelenia. Chí rozdelenie má v matematickej 

štatistike veľmi významné postavenie a využitie. 

Najčastejšie sa používa pri určovaní intervalových 

odhadov neznámych parametrov a pri testovaní 

štatistických hypotéz. Pri tomto testovaní sa využí-

vajú kritické hodnoty Chí rozdelenia, ktoré sú 

tabletované a na základe nich vieme testovanú 

štatistickú hypotézu prijať alebo zamietnuť.  

 Studentovo rozdelenie: využíva sa v štatistických 

odhadoch. Studentovo rozdelenie t (n) je významným 

rozdelením v matematickej štatistike, hrá významnú 

úlohu pri testoch štatistických hypotéz. Vzniká ako 

rozdelenie podielu náhodnej premennej X ∼ N (0, 1) 

a náhodnej premennej √𝒀 𝒏 , kde Y ∼ χ2 (n).  

 Fischerovo rozdelenie: má veľký význam 

v matematickej štatistike. Využíva sa pri testovaní 

hypotéz na rovnosť rozptylov dvoch súborov alebo 

pri analýze rozptylov (pozri kapitolu 8.3).  
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 Beta rozdelenie: Beta rozdelenie patrí medzi 

najpoužívanejšie rozdelenia pre náhodné premenné, 

ktoré nadobúdajú hodnoty z intervalu 〈0; 1〉. 

Je charakterizované dvomi parametrami k a n, čo mu 

dáva veľkú flexibilitu. Práve táto flexibilita tvaru 

funkcie hustoty je príčinou jeho širokého použitia. 

Beta rozdelenie je zovšeobecnením rovnomerného 

rozdelenia Ro (0; 1). Rozdelenie môžeme použiť ako 

popis neistoty alebo náhodného kolísania pravde-

podobnosti, zlomku alebo predvídania. 
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OTÁZKY  

 

 

1. Vysvetlite pojem štatistická pravdepodobnosť. 
Uveďte príklad.   

2. Uveďte význam teórie pravdepodobnosti a čim 
sa zaoberá. Zvážte jej využitie v praxi.  

3. Vysvetlite pojmy náhodná premenná a náhodný 
jav. Vysvetlite, aký je medzi nimi rozdiel.  

4. Vysvetlite, aké sú zlučiteľné a nekompatibilné javy. 
Uveďte príklad z praxe.  

5. Vysvetlite podmienenú pravdepodobnosť. Uveďte 
príklad z praxe.  

6. Definujte diskrétne rozdelenie. Uveďte niektoré 
diskrétne rozdelenia. Uveďte príklad výskytu 
diskrétneho rozdelenia v praxi. 

7. Definujte spojité rozdelenie. Uveďte niektoré  
druhy spojitého rozdelenia. Uveďte príklad výskytu 
spojitého rozdelenia v praxi. 

8. Posúďte a uveďte príklad ľubovoľných 
premenných, ktoré by mali mať teoreticky 
normálne rozdelenie. Následne, ľubovoľných 
premenných, ktoré by nemali mať teoreticky 
normálne rozdelenie. 
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7 TESTOVANIE  

HYPOTÉZ 
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7.1 Definovanie  

základných pojmov 

Kominarec, I., a kol. (2005) definujú hypotézu ako 

predpoklad, v ktorom sa na základe viacerých faktov vytvára 

záver o existencii objektov, súvislostí alebo príčin javov, 

pričom tento záver nemôžeme pokladať za celkom dokázaný 

(Kominarec, I., a kol. 2005). L. Radková (2006) definovala 

hypotézu ako tvrdenie alebo predpoklad, ktorým sa v rámci 

danej teórie vyjadrí určitá predstava.  

V pedagogických výskumoch kvantitatívneho charakte-

ru je hypotéza (alebo výskumná otázka) nevyhnutná. Vý-

skumný problém má vyjadrovať určitý aspekt resp. vzťahy, 

ktoré sa budú sledovať. Presná formulácia problému 

znamená aj jasnejšie vytýčenie spôsobov riešenia problému, 

ako aj prípravu bibliografie. Formulácia problému si ďalej 

vyžaduje formulovanie hypotéz výskumu. Pod nimi rozumie-

me zdôvodnený predpoklad o výsledkoch výskumu, ktorý 

podrobne overujeme na základe štatistických analýz. 

Hypotéza je hlavným výskumným nástrojom, ktorý organi-

zuje celý výskumný proces a podriaďuje ho vnútornej logike. 

V kvantitatívnom pedagogickom výskume poznáme tri druhy 

hypotéz (Ondrejkovič, P., 2005):  

A. Východisková (teoretická) hypotéza: je založená 

na teoretických definíciách. Pri jej zostavení vychá-

dzame z preštudovanej literatúry alebo z predpokla-

dov, javov alebo foriem. Východiskové hypotézy for-

mulujeme len v prípade, keď jednoznačne vieme, aký 

je vzťah alebo rozdiel medzi premennými.  
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B. Pracovná hypotéza: zakladá sa na operatívnych 

definíciách. Slúži na overenie východiskovej hypotézy. 

Vyjadruje základné úlohy, kritériá výskumu a je pred-

pokladom ďalších druhov hypotéz, tzv. vedeckých 

(reálnych) hypotéz, vypracovaných na základe hlb-

šieho teoretického poznania, v logicky presnej forme 

výpovede. Vyjadruje možnosti fungovania vzťahov 

a zákonitostí medzi jednotlivými javmi danej skutoč-

nosti a vzťahmi medzi závislou a nezávislou premen-

nou.  

C. Štatistická hypotéza: je koncipovaná tak, aby mohla 

byť pomocou empirických dát zamietnutá alebo 

podporená (Ondrejkovič, P., 2005), štatistickým 

hypotézam sa podrobnejšie budeme venovať 

v nasledovných častiach kapitoly).  

Bez ohľadu na druh hypotézy, každá by mala spĺňať 

nasledovné podmienky, aby bola funkčná (Somr, M., 2007; 

Chráska, M., 2007): 

 je zlučiteľná s preverenými faktami;  

 objasňuje známe a predvída nové fakty;  

 nesmie byť v rozpore s tými oblasťami vedy, 

ktorých hodnovernosť bola už vedecky preukázaná;  

 musí byť experimentálne a prakticky overiteľná;  

 ak nezodpovedá týmto požiadavkám, je nutné ju 

preformulovať. 

V testovacej štatistike sa formuluje najskôr štatistická 

hypotéza. Potom sa na základe výberového šetrenia testuje, 

či táto hypotéza platí alebo neplatí. Oprávnenosť hypotéz 
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preverujú pozorovania a experimenty (Zvára, K., Štěpán, J., 

1997). 

 

Výskumné otázky 

 Nie každý výskum je založený na hypotézach. Výskum, 

ktorý je deskriptívny, mapujúci, má len jednu premennú, resp. 

výskum, v ktorom hypotézy nevieme podporiť predchádza-

júcimi výskumami, nemôže mať hypotézy. V takom prípade 

formulujeme výskumné otázky. Výskumné otázky formulu-

jeme v opytovacej forme, a odpoveď na výskumné otázky 

je predmet výskumného bádania. V metodológii v pedago-

gických vedách sa stretávame s viacerými druhmi výskumných 

otázok (Gavora, P., a kol. 2001; Pelikán, J., 2011):  

A. Deskriptívna otázka: pýtame sa ňou, v akej podobe sa 

niečo vyskytuje, v akom čase, počte, frekvencii, 

intenzite a pod. Výskum je zameraný na skúmanie 

jedného alebo niekoľkých javov, medzi ktorými však 

výskumník neskúma vzájomný vzťah. Jav je zachy-

távaný samostatne.  

B. Vzťahová otázka: je vo výskume, v ktorom sa skúma 

vzťah dvoch alebo viacerých faktorov (dve premenné 

dávame do vzťahu). Je nevyhnutné, aby tieto premenné 

súviseli, nemôžu byť izolované, lebo by išlo len 

o deskriptívnu výskumnú otázku. Pri deskriptívnych 

a vzťahových výskumných otázkach používame 

výskumné metódy ako sú pozorovanie, dotazník, 

škálovanie, interview, sociogram atď.  

C. Kauzálna otázka: pýtame sa ňou na príčinu medzi 

premennými. Zisťuje, či skúmaná príčina viedla k ur-

čitým dôsledkom alebo nie. Výskumnou metódou je pri 
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kauzálnych otázkach experiment. Pre kauzálnu otázku 

je typické, že výskumník obmieňa, t.j. manipuluje s pre-

mennými, upravuje, reorganizuje ich a pod. 

  

7.1.1 Štatistická  

hypotéza 

Štatistická hypotéza je tvrdenie o štatistických 

objektoch, a pretože predmetom záujmu v štatistike 

sú súbory a najmä rozdelenie početnosti znakov sledovaných 

v týchto súboroch, býva štatistická hypotéza tvrdením 

o týchto rozdeleniach. Štatistickú hypotézu môžeme chápať 

ako akýkoľvek výrok alebo tvrdenie o type rozdelenia jednej 

alebo viacerých náhodných veličín.  

Štatistickú hypotézu formulujeme zmysluplnou 

oznamovacou vetou, mieru pravdivosti ktorej môžeme 

usudzovať zo zistených hodnôt. Úlohou teórie testovania 

štatistických hypotéz je vytváranie vhodných metód, 

pomocou ktorých je možné rozhodnúť, či hypotézu môžeme 

podporiť alebo zamietnuť. Jednou z foriem hodnotenia 

číselných dát je testovanie štatistických hypotéz na základe 

teórie, ktorú vypracovali matematici Neyman a Pearson 

(Radková, L., 2006).  

Pri formulácii hypotéz teoretického či pracovného typu, 

pokiaľ chceme formulovať štatistickú hypotézu, musíme mať 

o skúmanej populácii určité základné informácie. Keď má 

daná populácia normálne rozdelenie početností, štatistická 

hypotéza sa vzťahuje len na hodnoty dvoch parametrov nor-

málneho rozdelenia – strednej hodnoty (priemeru M) 

a štandardnej odchýlky (σ). V iných prípadoch vieme 

o základnom súbore len to, že má spojité rozdelenie. Medzi 
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niektoré základné typy štatistických hypotéz patria tieto 

tvrdenia (Radková, L., 2006):  

 Skúmaný výber pochádza z populácie, ktorá má určité 

teoretické rozdelenie.  

 Dva skúmané výbery pochádzajú z rovnakého 

základného súboru.  

 Existuje lineárna závislosť medzi dvoma alebo 

viacerými náhodnými veličinami.  

 Jedna nezávislá premenná ovplyvňuje sledovanú 

závislú premennú viac, než druhá.  

V prípade, že chceme zistiť, či je hypotéza správna, 

je nevyhnutné vytvoriť pravidlo, pomocou ktorého (na zá-

klade výberového súboru získaného z populácie), rozhod-

neme, či hypotéza môže byť prijatá alebo ju musíme 

zamietnuť. Inými slovami, je treba vytvoriť pravidlo, ktoré by 

každému výberovému súboru priraďovalo jednu z dvoch 

možných rozhodnutí: hypotézu buď prijať alebo zamietnuť. 

Toto pravidlo nazývame štatistický test (Hendl, J., a kol. 2014; 

Radková, L., 2006; Walker, I., 2013). 

 

7.2 Nulová a alternatívna hypotéza 

Dôležitý pojem v predmetnej problematike je aj nulová 

hypotéza (označuje sa H0). Nulovú hypotézu formulujeme 

na začiatku každého testu tak, že napríklad tvrdíme: 

porovnávané parametre, ktoré odhadujeme z výberových 

charakteristík, sú rovnaké, alebo výberové hodnoty patria 

k populácii s istým rozdelením (Radková, L., 2006). Nulová 

hypotéza je zvyčajne opakom toho, čo chceme výskumom 
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preukázať (v nulovej hypotéze nepredpokladáme žiadny 

rozdiel medzi výskumnými skupinami či vzťah medzi 

premennými). Opakom nulovej hypotézy je tzv. alternatívna 

hypotéza (označuje sa H1), ktorá predpokladá nejakú 

závislosť premenných, ktoré sú formulované pracovnými 

hypotézami. Alternatívna hypotéza presne vymedzuje, 

do akej situácie sa dostaneme, keď sa nulová hypotéza 

nepotvrdí (Vojtíšek, P., 2012). 

Pri testovaní štatistických hypotéz sa predpokladá, 

že môže platiť buď nulová hypotéza H0 alebo alternatívna 

hypotéza H1. Ak štatistický test zamietne nulovú hypotézu H0 

ako nesprávnu, označí sa výsledok ako štatisticky významný 

(signifikantný). V opačnom prípade ako štatisticky nevý-

znamný (nesignifikantný). Pri testovaní nulových hypotéz 

sa zvyčajne riadime nasledovným postupom (Neyman, J., 

Pearson E., 1933; In Zvára, K., Štěpán, J., 1997):  

1. Formulácia nulovej a príslušnej alternatívnej hypotézy.  

2. Voľba zodpovedajúceho testového kritéria (napr.  

t-test, U-test; F-test...).  

3. Voľba hladiny významnosti α (0,01 alebo 0,05).  

4. Určenie počtu stupňov voľnosti.  

5. Výpočet hodnoty testového kritéria (podľa vzorca).  

6. Rozhodnutie o zamietnutí či prijatí nulovej hypotézy 

na základe tohto porovnania.  

Na záver si tento postup zhrnieme: ak testujeme 

hypotézy štatistickými metódami, musíme na začiatku práce 

sformulovať dve hypotézy: nulovú hypotézu (H0) 

a alternatívnu hypotézu (H1). Alternatívna hypotéza presne 

vymedzuje, do akej situácie sa dostávame, keď sa nulová 

hypotéza nepotvrdí. Po formulácii hypotéz nasleduje zber 
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dát, po ktorom môžeme aplikovať štatistický test. Na základe 

výsledkov štatistických analýz, teda dosiahnutej hladiny 

významnosti p (p-value, p level), vieme nulovú hypotézu 

zamietnuť alebo prijať. Čim nižšia je hodnota p, tým 

neudržateľnejšia, čiže menej dôveryhodná je nulová hypotéza 

(Neyman, J., Pearson E., 1933; In Zvára, K., Štěpán, J., 1997). 

 

7.2.1 Jednosmerná a dvojsmerná  

alternatívna hypotéza 

Dôležitý pojem v predmetnej problematike je aj 

Jednosmerná alternatívna hypotéza (často uvádzaná ako 

Jednostranná alternatívna hypotéza; angl. One-tailed directional 

hypothesis) a Dvojsmerná alternatívna hypotéza (často 

uvádzaná ako Obojstranná alebo Dvojstranná alternatívna 

hypotéza; angl. Two-tailed directional hypothesis). Alternatívna 

hypotéza môže byť buď jednosmerná alebo Dvojsmerná. Na 

základe tohto kritéria diferencujeme aj štatistické testy (testy 

jednosmerné alebo dvojsmerné; Kock, N., 2015). 

Jednostranné a obojstranné testy sa od seba rozlišujú z 

hľadiska alternatívnej hypotézy, ktorú staviame proti 

preverovanej nulovej hypotéze a ktorá môže byť dvojakého 

druhu, ako plynie z nasledovného príkladu (pozri konkrétny 

príklad z praxe na strane 225): 

a) V prvom prípade (A ≠ B) neberieme ohľad na znamienko 

rozdielu A - B, takže môže byť buď A - B <0 alebo A - B> 0.  

V týchto prípadoch používame obojsmerný test. 

b) V druhom prípade, kedy proti hypotéze A = B kladieme 

možnosť A > B (resp. A < B), používame jednosmerný testov. 
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7.3 Chyba I. a II. druhu 

Rozhodovanie o nulovej hypotéze na hladine 5% (resp. 

inej hladine) významnosti na základe náhodného výberu 

môže viesť k vzniku dvoch možných chýb. Napríklad môžeme 

identifikovať štatisticky významný výsledok (napr. p≤0,05) 

a zamietnuť nulovú hypotézu napriek tomu, že výsledok 

našej analýzy nekorešponduje s realitou. Túto skutočnosť 

nazývame chybou I. druhu. Pravdepodobnosť chyby I. druhu 

je v tomto prípade 5 % a môže byť vopred stanovená 

výskumníkom. Alebo môžeme dostať nevýznamný výsledok 

(napr. p > 0,05), i keď nulová hypotéza v skutočnosti neplatí. 

V takom prípade sa dopustíme chyby II. druhu (Zvárová, J., 

1998). Situácie, ktoré môžu nastať, zhrňuje nasledujúca 

tabuľka. 

Tabuľka 9: Možné výsledky štatistického testu. 

 

Pravdepodobnosti chyby I. a II. druhu sú označované α 

(alfa) a β (beta). Zo štyroch možných situácií dve sú žiaduce 

a dve nežiaduce. Pravdepodobnosti chýb I. a II. druhu sa nazý-

vajú riziká chýb. Samozrejme, vo výskume požadujeme, aby 

pravdepodobnosť výskytu oboch nežiaducich situácií bola 

minimálna:  
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 Chyba I. druhu α znamená pravdepodobnosť zamietnutia 

správnej hypotézy H0. Nazýva sa hladina významnosti 

zvoleného testu.  

 Chyba II. druhu β znamená pravdepodobnosť prijatia 

nesprávnej hypotézy – neplatnej H0. Hodnote 1–β 

hovoríme sila alebo mohutnosť testu a je to 

pravdepodobnosť, s akou rozpoznáme nepravdivú 

hypotézu H0. 

Zníženie chyby jedného druhu má za následok zvýšenie 

chyby druhého druhu. Odpoveď na otázku, ako znížiť chyby 

oboch druhov, je navýšenie výskumnej vzorky, resp. repre-

zentatívny výber. Pretože sa vo väčšine prípadov zmena 

rozsahu výberu nedá uskutočniť, volí sa chyba 1. druhu 

a podľa povahy daného experimentu buď α=0,05 (túto 

hladinu volíme hlavne v humanitných, teda aj v pedagogických 

vedách) alebo α=0,01 (prísnejšiu hladinu volíme v medi-

cínskych vedách). V prvom prípade to znamená, že s 95 % 

pravdepodobnosťou je H0 správna, v druhom prípade je 

nulová hypotéza správna s 99% pravdepodobnosťou 

(pravdepodobnosť zamietnutia správnej hypotézy je 1%).  

Riziko chyby α nazývame hladina významnosti (signifi-

kancie) testu. Celá testovacia štatistika je postavená 

na myšlienke, že ,,hypotézy odmietneme len vtedy, keď výbery 

dávajú výsledky, ktoré sú pri platnosti východiskovej hypotézy 

nepravdepodobné“ (Radková, L., 2006). Pri rozhodovaní 

o platnosti hypotézy si môžeme stanoviť rôzne kritériá. Pokiaľ 

stačí, že v priemere pre päť zo sto prípadov bude úsudok 

nesprávny, tak sa rozhodneme pre pravdepodobnosť chyby  

α = 0,05 = 5%. Pre zostávajúcich 95% prípadov bude výsledok 

štatisticky významný (signifikantný). Kritérium je možné 

sprísniť ešte viac ak budeme požadovať, aby bol napríklad len 
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jeden úsudok zo sto prípadov nesprávny, potom 

sa rozhodneme pre pravdepodobnosť 99% prípadov. 

Hladina testu sa označuje symbolom α (najčastejšie  

α = 0,05 = 5% a α = 0,01 = 1%). Je to číslo z intervalu od 0 

do 1, resp. 0–100%. Ak je p hodnota nižšia ako zvolená hladina 

významnosti (tradične 5% = 0,05), nulová hypotéza sa zamie-

tne a prijme sa alternatívna. Znamená to, že rozdiel medzi 

zadanou konštantou a podielom vypočítaným zo vzorky je 

príliš veľký na to, aby mohol byť iba dôsledkom náhodného 

výberu, je teda štatisticky významný. V humanitných vedách 

sa najčastejšie používa α = 0,05 (príp. 0,01), a tým dostaneme 

95% (príp. 99%) istotu správneho rozhodnutia. 

 

7.4 Formulácia  

hypotéz 

Po dôkladnom preštudovaní primárnej literatúry 

môžeme redukovať premenné a zúžiť záber skúmaného 

problému. Následne môžeme pristúpiť k vypracovaniu 

hypotézy, ktorá je cestou k novým poznatkom. Hypotéza 

vzniká na základe známych poznatkov, niekedy prekračuje ich 

hranice, formuluje nové tvrdenia ako predpoklady, ktoré 

je možno preukázať alebo negovať. V tomto poňatí predpoklad 

slúži ako prostriedok poznania predmetu, jeho podstatných 

vzťahov a zákonitostí. Hypotéza vzniká zároveň s vedúcou 

ideou výskumu, kde by jej hlavnou črtou mala byť 

objektívnosť. Pri formulovaní hypotéz je nutné dodržať všetky 

ich formálne znaky:  
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1. adekvátnosť odpovede/í na danú otázku/predpoklad;  

2. pravdepodobnosť, tzn. zhodu s už známymi poznatka-

mi z danej problematiky, a tiež zhodu nového výskumu 

so všeobecnou spoločenskou teóriou príslušného ved-

ného odboru;  

3. formulujeme hypotézy tak, aby dávali možnosť 

adekvátneho overenia. 

Správne formulovaná hypotéza by mala byť výrokom 

o vzťahoch medzi skúmanými premennými, alebo o rozdiele 

medzi dvomi (alebo viacerými) skupinami, mala by obsahovať 

jasné implikácie pre overenie týchto vzťahov či rozdielov 

(Kerlinger, F. N., 1972). Aby hypotéza bola správne formulova-

ná, je vhodné držať sa nasledujúcich odporúčaní (Gavora, P., 

a kol. 2010; Švec, Š., a kol. 1998; Chráska, M., 2007):  

 musí byť tvrdením, ktoré je vyjadrené v oznamovacej 

vete;  

 musí obsahovať dve premenné;  

 musí existovať možnosť skúmať premenné prostred-

níctvom merania, kategorizácie. 

L. Radková (2006) tieto odporúčania doplnila o ďalšie, 

ešte podrobnejšie a presnejšie, pre kvalitnejšie formulovanie 

hypotéz. Dobre vytýčená hypotéza musí zodpovedať týmto 

požiadavkám:  

 musí byť empiricky overiteľná;  

 musí obsahovať pojmy, ktoré sa dajú interpretovať;  

 vysvetľuje všetky známe fakty a nesmie im protirečiť;  

 musí byť jednoduchá, musí vychádzať z najjednoduch-

šieho základu daného javu;  
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 je použiteľná pre široký okruh javov;  

 nesmie obsahovať žiadne výnimky;  

 preveruje sa na danej úrovni teoretických poznatkov, 

metodickej vybavenosti a praktickej možnosti výskumu;  

 je odrazom faktického materiálu, vysvetľuje ho po no-

vom, prípadne sa k nejakým faktom stavia kriticky, a to 

preto, lebo vidí ich obmedzený doterajší výkon. 

Hypotéza, ktorú nie je možné overiť, testovať, nemá pre 

vedu prínos, tým pádom ju nemá význam formulovať alebo 

overovať. Táto situácia nastáva, keď (Shaughnessy, J. J., 

Zechmeister, E. B., 1990):  

 obsahuje vágne, nejasné, všeobecné alebo mnohový-

znamové pojmy;  

 ak je hypotéza tautologická, cirkulárna, ak sa skutočnosť, 

jav vyjadruje rovnakým javom, skutočnosťou; 

 keď sa hypotéza odvoláva na sily, idey, ktoré doposiaľ 

veda nepozná. 

7.5 Overovanie  

hypotéz 

Na overovanie hypotéz možno použiť niekoľko 

štatistických techník, ktoré sú podrobnejšie popísané 

v nasledovných kapitolách. Testovanie hypotéz prichádza 

na rad až po zbere a spracovaní údajov. Výklad k tejto téme 

však zaradíme na tomto mieste publikácie, pretože s hypo-

tézami veľmi úzko súvisí. Najčastejšie a najmenej náročné je, 

ako sme uviedli, testovanie nulovej hypotézy pomocou „p–

hodnoty”. Hladina významnosti testu nám hovorí, aká je 

pravdepodobnosť zamietnutia alebo prijatia hypotézy. 
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Obvykle sa určuje v rozmedzí 0,01-0,05 (1-5% pravde-

podobnosť, že zamietneme nulovú hypotézu). Ak je p–hodno-

ta menšia ako vopred stanovená α, nulovú hypotézu 

zamietneme (Vojtíšek, P., 2012). Pri testovaní nulových 

hypotéz sa najčastejšie používajú metódy ako F-test, Studen-

tov t-test, Mann-Whitney U test, Wilcoxnov test a pod., ktoré 

sú podrobne rozpracované v nasledovných kapitolách. 

V Tabuľke 10 udávame výrazovú symboliku pre hladiny vý-

znamnosti α=0,05; 0,01 a 0,001 (Radková, L., 2006). 

Vzhľadom na hladinu štatistickej významnosti výsledok 

analýzy v analýzach vyznačujme znakom *,** alebo *** 

(Tabuľka 10). 

Tabuľka 10: Interpretácia hladín štatistickej významnosti. 
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OTÁZKY  

 

1. Definujte hypotézu. Vysvetlite rozdiel medzi 
pracovnou, východiskovou a štatistickou 
hypotézou. 

2. Opíšte podmienky formulácie štatistickej hypotézy. 
Uveďte konkrétny príklad. 

3. Vysvetlite rozdiel medzi hypotézou a výskumnou 
otázkou.  

4. Uveďte konkrétny príklad deskriptívnej, vzťahovej 
a kauzálnej výskumnej otázky.   

5. Definujte nulovú a alternatívnu hypotézu. 
Vysvetlite postup ich aplikácie. 

6.  Vysvetlite princíp chyby I. a II. druhu. Uveďte 
konkrétny príklad.  

7. Vysvetlite pojem hladina štatistickej významnosti. 
Posúďte, s ktorými problémami sa môžeme 
stretnúť pri prijatí alebo zamietnutí hypotézy.  

8. Formulujte konkrétne hypotézy na ľubovoľný 
výskumný problém v rámci pedagogických vied. 
Hypotézy podporte už existujúcim výskumom alebo 
teóriou. 
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8 PROPANÁCIA  

DÁT 
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8.1 Normalita  

dátového  

súboru 

Parametrické testy, ktorými sa budeme zaoberať 

v nasledujúcich kapitolách, je možné použiť len vtedy, ak 

je splnený predpoklad o normalite rozdelenia základného 

súboru. Či dáta spĺňajú túto požiadavku alebo nie, možno 

overovať procesom, ktorý nazývame propanácia (príprava) 

dát (na testovanie). V prípade, že naše dáta nespĺňajú túto 

požiadavku, nemôžeme aplikovať parametrický test na 

zistenie rozdielov medzi skúmanými skupinami. Niektoré 

parametrické testy si na ich aplikáciu vyžadujú splnenie 

nasledovných požiadaviek:  

1. Veľkosť výskumnej vzorky musí byť ≤ 30; 

2. Rozptyly dát výskumných skupín sa musia rovnať;  

3. Rozdelenie vzorky musí byť normálne. 

 

8.2 Testy normality 

Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť normalitu 

rozloženia dát. Na zisťovanie rovnosti rozptylov používame 

F-test (Fisher-Snedecor test), ktorého aplikácia v programe 

Microsoft Excel je nenáročná (kapitola 8.3). Na zisťovanie 

symetrie a normality dát používame napríklad histogram; 

metódy symetrie dát deskriptívnej štatistiky: špicatosť 

(Kurtosis) a šikmosť (Skewness); alebo konkrétne testy ako 

sú napríklad Shapiroov-Wilkov test, Kolmogorovov-

Smirnovov test, Andersonov-Darlingov test, Cramér-von 

Mises test a mnohé iné. Uvedené testy normality nie sú 
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zabudované do programu Microsoft Excel a ich aplikácia 

v uvedenom programe by bola pomerne zložitá.  

V nasledovnej kapitole vysvetlíme tvorbu histogramu 

a postup zistenia špicatosti a šikmosti dát v programe 

Microsoft Excel a niektorých testov symetrie a normality dát 

(Jarqueov-Beraov test a D´Agostinov K2 test normality). 

V prípade, že rozsah dát je väčší ako 30, je nevyhnutné 

aplikovať uvedené metódy na zistenie ich normality 

(v prípade komparačných analýz aj rozptyl). V prípade, že 

rozsah dát je menší než 30, automaticky aplikujeme 

neparametrické testy. V takomto prípade môžeme s istotou 

považovať naše dáta za nesymetrické. 

8.2.1 Grafický test  

symetrie dát 

Najjednoduchší spôsob zisťovania symetrie dátového 

súboru je pravdepodobne pomocou grafických testov ako 

je napríklad histogram. Analýza je založená na jednoduchom 

pozorovaní histogramu a usúdení normality rozloženia dát. 

Histogram poskytne len hrubý odhad o tom, ako sú dáta 

rozložené. Pri takejto analýze však môže často dôjsť 

k nesprávnej interpretácii, z toho dôvodu je vhodné potvrdiť si 

úsudok inou metódou, ako je napríklad špicatosť (Kurtosis) 

či šikmosť (Skewness). Hodnota šikmosť (Skewness) vypove-

dá o symetrii rozdelenia. Dáta majú symetrické rozloženie, ak 

majú dokonale symetrickú distribúciu. Šikmosť v programe 

Microsoft Excel počítame pomocou funkcie =SKEW. V prípade, 

že hodnota šikmosti je kladná, dáta sú rozložené na ľavej 

strane grafu. Negatívna hodnota šikmosti vypovedá o tom, že 

dáta sú rozložené na pravej strane (Obrázok 45). 
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Obrázok 45: Vysoká (negatívna) a nízka (pozitívna) šikmosť 

výskumných dát. 

Špicatosť (Kurtosis) vypovedá o špicatosti rozloženia. 

Špicatosť v programe Microsoft Excel počítame pomocou 

funkcie =KURT. Pozitívna hodnota špicatosti vypovedá 

o vysokej špicatosti dát. Negatívna hodnota špicatosti 

je indikovaná plochým rozložením dát (Obrázok 46). Obe 

hodnoty špicatosti a šikmosti vypovedajú o normalite 

rozloženia dát. V prípade, že hodnoty špicatosti a šikmosti 

sa pohybujú v rozmedzí od -1 do 1, rozloženie hodnôt 

v dátovom súbore považujeme za symetrické. V prípade, že 

hodnoty špicatosti a šikmosti sa pohybujú mimo stanoveného 

intervalu, dáta nepovažujeme za normálne rozložené 

a na ďalšiu analýzu volíme neparametrické testy. 

 

Obrázok 46: Vysoká (negatívna) a nízka (pozitívna) špicatosť 

výskumných dát. 
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Proces testovania špicatosti a šikmosti vysvetlíme 

na nasledovnom príklade:  

Predpokladajme, že zisťujeme rozdiely vo výskumných 

skupinách v premennej X. Na zistenie rozdielov v skúmanej 

premennej pomocou parametrického testu, musia byť 

odpovede respondentov rozložené viac či menej rovnomerne. 

Predpokladajme, že výskumná vzorka je tvorená počtom 

respondentov 60. Skóre respondentov premennej X sa môže 

pohybovať z rozmedzí od 10 do 50. Odpovede respondentov 

sú uvedené v Tabuľke 11: 

Tabuľka 11: Odpovede respondentov (Príklad; Fiktívne dáta). 

 

Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov: 

1. Zoradenie veličín 

2. Určenie limitov skupín 

3. Názvy skupín. 

4. Určenie frekvencií. 

5. Výpočet Skewness (šikmosť) 

6. Výpočet Kurtosis (špicatosť). 
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Tvorbu histogramu a aplikovanie metód Skewness 
a Kurtosis podrobnejšie vysvetlíme na príklade uvedenom 
na strane číslo 187. Pre zistenie skúmaných veličín postupu-
jeme nasledovne:  

1. Zoradenie veličín do stĺpca A (Obrázok 47).  

2. Určenie limitov (Obrázok 48).  

Určenie limitov závisí od rozpätia skóre zisťovaného 
faktoru. V tomto prípade sa skóre respondentov môže pohybo-
vať od 10 do 50. Limity môžeme určiť napr. na každých 5 alebo 
10 bodov. V našej analýze volíme limity na každých 5 bodov, 
začínajúc od najnižšieho získateľného skóre. Čiže: 

10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50. 

Pri väčšom rozpätí dátového súboru volíme limity na 10 
až 15 bodov, kým pri menších rozpätiach volíme limity na 1 až 
5 bodov. 

3. Určenie názvov skupín (Obrázok 49). 

4. Určenie frekvencií získaných dát. 

Frekvencie dát v jednotlivých skupinách limitov môžeme 
určiť manuálne spočítaním počtu jednotiek, ktoré patria 
do príslušných skupín, alebo pomocou funkcie =FREQUENCY, 
ktorú aplikujeme nasledovne: 

1. Vyznačíme voľné bunky pre výsledky analýzy 
(Obrázok 50). 

2. Zvolíme funkciu =FREQUENCY (Obrázok 51). 

3. Do prvej sekcie vyznačíme dátový súbor (Obrázok 52). 

4. Do druhej sekcie vyznačíme limity (Obrázok 53). 

5. Operáciu ukončíme stlačením klávesov 
Crtl+Shift+Enter (Obrázok 54). 

6. Tvorba stĺpcového grafu (Kapitola 12.4.1; Obrázok 55). 

7. Výpočet Skewness pomocou funkcie =SKEW (Výber) 
(Obrázok 56). 

8. Výpočet Kurtosis pomocou funkcie =KURT (Výber) 
(Obrázok 56). 
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Obrázok 47 Obrázok 48 

 

 

Obrázok 49 Obrázok 50 
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Obrázok 51 Obrázok 52

 

   

Obrázok 53 Obrázok 54 
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Obrázok 55 Obrázok 56 

 

8.2.2 Jarqueov-Beraov test  

V štatistike je Jarqueov-Beraov test používaný na ziste-

nie, či šikmosť a špicatosť dát zodpovedajú normálnej 

distribúcii na veľkých výskumných vzorkách (n>2000). 

Tento test je pomenovaný po Carlosovi Jarqueovi a Anilovi 

K. Beraovi (Bera, A. K., Jarque C. M., 1987). JB hodnotu 

Jarqueovho-Beraovho testu symetrie počítame pomocou 

vzorca: pre veľké vzorky 

 
 kde n je počet pozorovaní (stupňov voľnosti všeobecne);  

 S je šikmosť, C je vzorka špicatosti,  

 a k je počet regresorov. 
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V prípade, že dáta pochádzajú z normálneho rozdelenia, 

JB štatistika má asymptotické rozdelenie Chí-kvadrát s dvoma 

stupňami voľnosti. Vzorky s normálnym rozdelením majú 

očakávanú šikmosť 0 a očakávanú špicatosť 0 (ktorá je rov-

naká ako špicatosť 3). Jarqueov-Beraov test ukazuje, že 

akákoľvek odchýlka od toho zvyšuje jeho štatistiku. V prípade, 

že hodnota p je nižšia ako hladina α dáta nespĺňajú kritériá 

normality.  

Proces testovania Jarqueovho-Beraovho testu vysvetlíme 

na nasledovnom príklade: 

Predpokladajme, že zisťujeme rozdiely vo výskumných 

skupinách v premennej X. Na zistenie rozdielov v skúmanej 

premennej pomocou parametrického testu musia byť odpove-

de respondentov rozložené viac či menej rovnomerne. 

Predpokladajme, že výskumná vzorka je tvorená počtom 

respondentov 60. Skóre respondentov premennej X sa môže 

pohybovať z rozmedzí od 10 do 50. Odpovede respondentov 

sú uvedené v Tabuľke 12: 

Tabuľka 12: Odpovede respondentov (Príklad; Fiktívne dáta). 

 

Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov: 
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1. Zoradíme výsledky pozorovania (X) do jedného stĺpca 

2. Vypočítame šikmosť pomocou funkcie =SKEW (Výber) 

(Obrázok 57) 

3. Vypočítame špicatosť pomocou funkcie =KURT 

(Výber) (Obrázok 58). 

4. Počet pozorovaní n vydelíme číslom 6 (Obrázok 59). 

Dostaneme hodnotu A. 

5. Umocníme šikmosť a špicatosť súboru. Umocnené 

hodnoty šikmosti a špicatosti sčítame a vydelíme 

číslom 4 (Obrázok 60). Dostaneme hodnotu B. 

6. Hodnotu Jarqueovho-Beraovho testu JB získame 

sčítaním hodnôt A a B (Obrázok 61).  

7. Hladinu štatistickej významnosti p pre hodnotu JB 

získame vrátením pravostrannej pravdepodobnosti 

pre rozdelenie Chí-kvadrát pomocou funkcie 

=CHISQ.DIST.RT (hodnota JB testu; 2) (Obrázok 62).  

             

Obrázok 57 Obrázok 58 
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Obrázok 59 Obrázok 60 

 

  

Obrázok 61 Obrázok 62
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8.2.3 D´Agostinov K
2
  

test normality 

D’Agostinov K2 test je test normality založený 

na vhodných transformáciách výberovej šikmosti a špicatosti. 

Test môže byť použitý pre výbery rozsahu n > 9 a odporúča 

sa najmä pre vzorky n > 50 (Burdejová, B., 2009; 

Jurčeková, M., Molnárová, I., 2005). K2 hodnotu D’Agostinov-

ho testu normality počítame pomocou vzorcov:  

Normálna distribúcia má šikmosť = 0. Tento test určuje, 

či šikmosť dát je štatisticky odlišná od nuly. Test je založený 

na skutočnosti, že keď dáta sú normálne distribuované, 

testovacia štatistika zs = šikmosť/s.e. má štandardné nor-

málne rozdelenie, kde šikmosť dát vzorky a štandardná 

chyba je daná nasledujúcim vzorcom (n = veľkosť vzorky): 

 

Normálna distribúcia má špicatosť = 0. Test určuje, či 

špicatosť dát je štatisticky odlišná od nuly. Test je založený na 

skutočnosti, že keď dáta sú normálne distribuované 

testovacia štatistika zs = špicatosť/s.e. má štandardné 

normálne rozdelenie, kde šikmosť dát vzorky a štandardná 

chyba je daná nasledujúcim vzorcom (n = veľkosť vzorky): 

 

Proces testovania D’Agostinovho testu vysvetlíme 

na nasledovnom príklade: 
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Predpokladajme, že zisťujeme rozdiely vo výskumných 

skupinách v premennej X. Na zistenie rozdielov v skúmanej 

premennej pomocou parametrického testu musia byť 

odpovede respondentov rozložené viac či menej rovnomerne. 

Predpokladajme, že výskumná vzorka je tvorená počtom 

respondentov 120. Skóre respondentov premennej X sa môže 

pohybovať v rozmedzí od 10 do 50. Na aplikovanie D’Agosti-

novho K2 testu postupujeme podľa nasledovných krokov: 

1. Zoradíme výsledky pozorovania (X) do jedného stĺpca; 

2. Vypočítame počet pozorovaní n pomocou funkcie 
=COUNT (Výber); 

3. Vypočítame šikmosť pomocou funkcie =SKEW (Výber) 
(Obrázok 63); 

4. Vypočítame hodnotu s.e1 pre šikmosť pomocou 
vzorca: 

=SQRT(6*n*(n-1)/((n-2)*(n+1)*(n+3)))  

Na vyššie uvedenom príklade (Obrázok 64): 

=SQRT(6*120*(120-1)/((120-2)*(120+1)*(120+3)))  

5. Vypočítame testovaciu štatistiku ts pre šikmosť vy-
delením šikmosti súboru a hodnoty s.e1 (Obrázok 65); 

6. Vypočítame špicatosť pomocou funkcie =KURT 
(Výber) (Obrázok 66); 

7. Vypočítame hodnotu s.e2 pre špicatosť pomocou 
vzorca: 

=2*(n-1)*SQRT(6*n/((n-2)*(n-3)*(n+3)*(n+5)))  

Na hore uvedenom príklade (Obrázok 67): 

=2*(120-1)*SQRT(6*120/((120-2)*(120-3)*(120+3)*(120+5)))  

8. Vypočítame testovú štatistiku ts pre špicatosť vyde-

lením špicatosti súboru a hodnoty s.e2 (Obrázok 68); 
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9. Vypočítame hodnotu D’Agostinovho K2 testu sčítaním 

umocnených hodnôt testových štatistík šikmosti  

a špicatosti (Obrázok 69). Hladinu štatistickej vý-

znamnosti p (Obrázok 70) pre hodnotu K2 získame 

vrátením pravostrannej pravdepodobnosti pre roz-

delenie Chí-kvadrát pomocou funkcie =CHISQ.DIST.RT 

(hodnota K2 testu; 2)23.    

     

                                           
23 Do vzorca pre výpočet pravostrannej pravdepodobnosti pre Chí-kvadrát 

rozdelenie uvádzame i stupne voľnosti, ktoré sú pre Chí-kvadrát rozdelenie vždy 2. 

V prípade, že je hodnota p nižšia ako hladina štatistickej významnosti α=0,05 dáta 

nespĺňajú kritéria normality a musíme pre ďalšie analýzy voliť neparametrické 

testy. 

Obrázok 63 Obrázok 64
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Obrázok 65 Obrázok 66 

 

  
  

Obrázok 67 Obrázok 68 
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Obrázok 69 Obrázok 70

 

8.2.4 χ
2 
-test dobrej zhody 

χ2-test dobrej zhody (často uvádzaný ako Chí-t kvadrát test 

dobrej zhody alebo Pearsonov Chí-t kvadrát test), ktorý navrhol 

Karl Pearson je najpoužívanejším testom dobrej zhody. χ2-test 

dobrej zhody je možné použiť nielen ako test dobrej zhody, ale 

aj ako test nezávislosti a test hypotézy o disperzii normálneho 

rozdelenia (Tirpáková, A., Markechová D., 2008). χ2-štatistika 

s k-1 stupňami voľnosti sa vypočíta (Rimarčík, M., 2007):  
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kde n1 je početnosť i-tej kategórie vo vzorke, E1 je očakávaná 

početnosť i-tej kategórie, a k je počet kategórií. 

χ2-test dobrej zhody vychádza z frekvenčnej tabuľky 

a testuje nulovú štatistickú hypotézu, ktorá tvrdí, že 

početnosti v jednotlivých kategóriách sa rovnajú očakávaným 

(teoretickým) početnostiam. Ak je p hodnota nižšia ako 

zvolená hladina významnosti (napr. α = 0,05), nulová hypo-

téza sa zamietne. Znamená to, že rozdiel medzi početnosťami 

zistenými vo vzorke a očakávanými početnosťami je príliš 

veľký na to, aby bol iba dôsledkom náhodného výberu, teda je 

štatisticky významný (Marcinková, D., 2009). Uvedený 

neparametrický test nie je zahrnutý do funkcie Analýza dát 

v programe Microsoft Excel. Napriek tomu, proces aplikácie 

testu v programe je nenáročný.24 

8.2.5 Shapiroov-Wilkov test normality 

Shapiroov-Wilkov test sa v štatistike používa pre testovanie 

hypotézy, ktorá tvrdí, že náhodné výbery pochádzajú z nor-

málneho rozdelenia. Shapiroov-Wilkov test má vo väčšine 

situácií zo všetkých testov normality najväčšiu silu (Mrázová, K., 

2007). Pri aplikácii tohto testu postupujeme tak, že hodnoty zna-

ku z náhodného výberu  usporiadame do neklesa-

júcej postupnosti  ≤  ≤  ≤ ... ≤ . Hodnotu xi nazývame i-ta 

poradová štatistika. Testovacou štatistikou v tomto teste je 

náhodná premenná (Jurčeková, M., Molnárová, I., 2005): 

                                           
24

 Podrobný postup aplikácie Chi-t kvadrát testu dobrej zhody opisuje 

napr. Markechová, D., Tirpáková, A., Stehlíková, B., (2011) 

a Tirpáková, A., Markechová D. (2008). 



 

201 

 
kde: 

 

koeficienty  sú uvedené v prílohe 2 (Tirpáková, A., 

Markechová D., 2008). Ak hodnota W ≤ Wα , tak zamietneme 

testovanú hypotézu o normalite základného súboru. Wα sú 

kritické hodnoty Shapiroovho-Wilkovho testu (uvedené 

v prílohe 2). 

8.2.6 Jednovýberový  

Kolmogorovov-Smirnovov  

test normality 

Kolmogorovov-Smirnovov test (alebo skrátene K-S test; 

Test je pomenovaný podľa dvoch významných ruských 

matematikov Kolmogorova a Smirnova) je v teórii pravde-

podobnosti a v matematickej štatistike neparametrický test, 

ktorý umožňuje testovať zhodu empirickej a teoretickej 

distribučnej funkcie v prípade spojitej teoretickej distri-
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bučnej funkcie so známymi parametrami (Tirpáková, A., 

Markechová D., 2008).  

O jednovýberovom teste hovoríme, keď testujeme, 

či jednorozmerná náhodná veličina má predpokladané, čiže 

teoretické rozdelenie. Jeho testovacia štatistika sa vyjadruje 

ako (Markechová, D., Tirpáková, A., Stehlíková, B., 2011): 

 
kde: 

 Fn(x) je hodnota empirickej distribučnej funkcie v bode x, 

 F(x) je hodnota teoretickej distribučnej funkcie v bode x.  

Teoretická distribučná funkcia F je určená nulovou hypo-

tézou H0 a empirická distribučná funkcia Fn  je funkciou výberu 

(Markechová, D., Tirpáková, A., Stehlíková, B., 2011).25 

 

8.2.7 Dvojýberový  

Kolmogorovov-Smirnovov 

test normality 

Keď chceme testovať, či dve jednorozmerné náhodné 

veličiny pochádzajú z rovnakého pravdepodobnostného 

rozdelenia, použijeme dvojvýberový Kolmogorovov-

Smirnovov test normality. Avšak Kolmogorovov-Smirnovov 

test nevie určiť, z akého rozdelenia náhodné veličiny 

pochádzajú, poskytne teda iba informáciu, či pochádzajú 

z rovnakého alebo odlišného rozdelenia pravdepodobnosti. 

                                           
25 Podrobný postup aplikácie Kolmogorovovho-Smirnovovho jednovýberoveho 

testu normality opisuje napr. Markechová, D., Tirpáková, A., Stehlíková, B., (2011) 

a Tirpáková, A., Markechová D. (2008). 
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Pri aplikácii toho testu musíme rozlišovať dva prípady 

(kritériá; Markechová, D., Tirpáková, A., Stehlíková, B., 

2011):26 

A. Výberové súbory majú malé rozsahy (n1, n2 ≤ 40; 

pričom n1 = n2 = n). Testovacia štatistika v tomto prí-

pade je: 

 
kde: 

 F1,j označuje kumulatívnu početnosť j-tej triedy 

prvého výberu, 

 F2,j  označuje kumulatívnu početnosť j-tej triedy 

druhého výberu. 

B. Výberové súbory majú dostatočne veľké rozsahy  

(n1 > 40, n2 > 40). Testovacia štatistika v tomto prípa-

de je: 

 
kde: 

 R1,j označuje relatívnu kumulatívnu početnosť j-tej 

triedy prvého výberu, 

 R2,j  označuje relatívnu kumulatívnu početnosť j-tej 

triedy druhého výberu. 

                                           
26 Podrobný postup aplikácie Kolmogorovovho-Smirnovovho dvojvýberoveho testu 

normality opisuje napr. Markechová, D., Tirpáková, A., Stehlíková, B., (2011) 

a Tirpáková, A., Markechová D. (2008). 
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8.2.8 Andersonov-Darlingov test 
 

Andersonov-Darlingov test normality je založený na ana-

lýze empirickej distribučnej funkcie testovaného výberu. 

Všeobecný základ metódy položili autori v práci, v ktorej 

sa zamerali na overovanie hypotézy, že n nezávislých 

premenných vychádza s vopred daným spojitým rozdelením 

s distribučnou funkciou F(x). Aproximácia s normálnym 

rozdelením sa používa pre ν ≥ 30. Testová štatistika pre 

overovanie normality n-prvkového výberu má nasledujúce tvar: 

 
kde hodnoty zi distribučnej funkcie vyjadrujú pravdepodobnosť, 

že náhodná veličina X nadobudne najvyššie hodnoty x(i), teda: 

 

 kde x(i) je i-tý prvok (vzostupne zoradenej) náhodnej 

veličiny X,  

 X je výberový priemer,  

 s je výberová smerodajná odchýlka.  

Ak hodnota testovacej štatistiky A2 prekročí kritickú 

hodnotu α, zamietame hypotézu o normalite na hladine 

významnosti α. Andersonov-Darlingov test dáva väčšiu váhu 

koncom rozdelenia, rozhodnutie je teda viac ovplyvnené 

odľahlými hodnotami. Je však citlivý na výskyt rovnakých 

hodnôt pri nedostatočnej presnosti merania (Jarošová, E., 

Noskievičová, D., 2015). 
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8.2.9 Cramér-von Mises test 

Cramér-von Mises test je alternatívou pre Kolmogorovov-

Smirnovov test. V štatistike Cramér-von Mises je kritériom pre 

posúdenie správnosti rozloženia kumulatívnej distribučnej 

funkcie F* v porovnaní s empirickou distribučnou funkciou Fn, 

alebo pre porovnanie dvoch empirických distribúcií. Cramér-

von Mises test sa často používa aj ako súčasť iných algoritmov, 

ako je napríklad minimálny odhad vzdialenosti. Testovacia 

štatistika je definovaná nasledovným vzorcom (Cramér, H., 

1928; Anderson, T. W., 1962): 

 

kde: 

F*  je teoretická distribúcia a Fn je empiricky pozorované rozlo-

ženie. Pre jednu distribúciu (jednovzorkový Cramér von Mises 

test; Anderson, T. W., 1962): 

 

 kde x1,x2,...,xN sú pozorované hodnoty (vo vzostupnom 

poradí). 

Dve distribúcie môžu byť empiricky odhadované v jednom 

testovaní, taký test nazývame Dvojvzorkový Cramér-von Mises 

test. Jeho testovacia štatistika je definovaná nasledovným 

vzorcom (Anderson, T. W., 1962): 

 
kde: 
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 x1,x2,...,xN a y1,y2...,yM sú pozorované hodnoty v prvej 
a druhej vzorke (vo vzostupnom poradí); 

 r1, r2,...,rN  sú hodnoty x; 

 s1,s2...,sM  sú hodnoty y; 

kde U je definované ako: 

 
Cramér-von Mises test a Andersonov-Darlingov test sú sil-

nejšie ako Kolmogorovov-Smirnov test, čo znamená, že hypotéza 
o normálnom rozdelení je častejšie zamietnutá (príslušná 
hodnota p bude často nižšia ako u Kolmogorovovho-
Smirnovovho testu) (Jarošová, E., Noskievičová, D., 2015). 

8.3 Fisher-Snedecor  

test rovnosti disperzií 

Dôležitým aspektom pred testovaním hypotéz je zistenie 
rovnosti rozptylov (disperzií) dátových súborov. Na tento účel 
používame F-test (Fisher-Snedecor test; názov analýzy bol 
vytvorený Georgom W. Snedecorom na počesť Ronalda 
A. Fishera, ktorý vyvinul štatistiku analýzy rozptylu v roku 
1920), ktorý definujeme ako test významnosti rozdielu medzi 
dvoma rozptylmi. Pri testovaní významnosti rozdielu medzi 
rozptylmi taktiež formulujeme nulovú hypotézu. Testovanie 
rozptylov aplikujeme pred každým testovaním hypotéz, ale len 
na vzorke s normálnym rozložením. Na základe výsledku F-tes-
tu vieme posúdiť výber nasledovnej analýzy (t-test s rov-
nosťou rozptylu alebo t-test s nerovnosťou rozptylu). Proces 
testovania vysvetlíme na nasledovnom príklade:  

H1: Predpokladáme, že existujú medzipohlavné rozdiely 
v miere stresu. 

Pozorujeme dve skupiny respondentov: mužov (N=32) 
a ženy (N=31). Cieľom výskumu je zistiť, či existujú 
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medzipohlavné rozdiely v prežívaní stresu. Pred samotnou 
analýzou však musíme aplikovať F-test, na zistenie rozptylov 
výskumných dát. Odpovede respondentov v dotazníkoch 
sú nasledovné:  

Muži: 23, 22, 19, 13, 14, 16, 17, 12, 14, 16, 23, 24, 23, 20, 18, 
10, 13, 13, 14, 16, 17, 12, 14, 16, 24, 23, 20, 18, 24, 23, 20, 18;  

Ženy: 23, 20, 18, 10, 13, 13, 14, 16, 17, 12, 14, 16, 24, 23, 20, 18, 
24, 19, 18, 24, 23, 15, 14, 16, 23, 24, 23, 20, 13, 13, 12.  

Po aplikovaní analýzy Fisherovho-Snedecorovho F-testu 
sme zistili, že medzi skupinami (mužmi a ženami) neexistuje 
štatisticky významný rozdiel v rovnosti rozptylov (F=0,801). 
Tým pádom na komparáciu výskumných skupín volíme test 
s rovnosťou rozptylu.  

V prípade, že je F hodnota menšia ako hladina štatistickej 
významnosti 0,05 (napr. F=0,028; F=0,045; F=0,000 a pod.), 
znamená, že rozptyly dát sa štatisticky líšia a pre ďalšiu 
analýzu volíme test s nerovnosťou rozptylu. F-test27,28 
v programe Microsoft Excel môžeme vypočítať pomocou 
funkcie sigma Σ. Kliknutím na funkciu sigma Σ volíme ponuku 
ďalších funkcií (Obrázok 71). Následne sa zobrazí okno, kde 
môžeme vyhľadať funkciu FTEST medzi ostatnými funkciami, 
alebo ju môžeme vyhľadať vo vyhľadávacom okienku 
vpísaním názvu funkcie (Obrázok 72). Kliknutím na kláves OK 
sa zobrazí ďalšie okno, kde kurzorom vyznačíme čísla (oso-
bitne pre prvú skupinu – muži a druhú skupinu – ženy: Pole 1; 
Pole 2; Obrázok 73), operáciu dokončíme kliknutím na kláves 
OK. Vo vybranej bunke program vpíše výsledok analýzy 
(Obrázok 74). 

                                           
27 Domov > Vzorce > Sigma Σ > Ďalšie funkcie > FTEST > OK > Pole 1 > Výber 

dát prvej skupiny > Pole 2 > Výber dát druhej skupiny > OK 
28 Home > Formulas > Sigma Σ > More Functions > FTEST > OK > Array1 > 

Výber dát prvej skupiny > Array2 > Výber dát druhej skupiny > OK 
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Obrázok 71 Obrázok 72 

 

  

 Obrázok 73 Obrázok 74 



 

209 

OTÁZKY  

 

1. Definujte normalitu dátového súboru. Uveďte,  
na základe ktorých kritérií posudzujeme normalitu 
dát.  

2. Opíšte grafický test symetrie. Prehodnoťte jeho 
silné a slabé stránky. Opíšte proces tvorby 
histogramu v programe Microsoft Excel. 

3. Definujte šikmosť  a špicatosť.  Opíšte proces 
aplikácie funkcie šikmosti a špicatosti v programe 
Microsoft Excel. 

4. Definujte Jarqueov-Beraov test a D´Agostinov K2 
test normality. Posúďte, v čom sa rozlišujú a ktorý 
z nich považujete za výhodnejší.  

5. Definujte χ2-test dobrej zhody. Uveďte, v akých 
prípadoch ho využívame. 

6. Charakterizujte Shapiroov-Wilkov test normality, 
jednovýberový a dvojvýberový Kolmogorovov-
Smirnovov test normality. Uveďte, v akých 
prípadoch ich využívame a v čom sa líšia. 

7. Charakterizujte Andersonov-Darlingov test. 
Uveďte, v akých prípadoch ho využívame. 

8. Definujte Fisher-Snedecor test rovnosti disperzií, 
jeho účel  pri propanácii dát na testovanie. Uveďte 
konkrétny príklad z praxe. Opíšte proces aplikácie 
F-testu v programe Microsoft Excel. 
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ÚLOHY:  

BLOK 2 
 

ÚLOHA 1 

Zistite normalitu výskumných dát pomocou Jarqueovho-

Beraovho testu. Doplňte výsledky o analýzu šikmosti a špicatosti 

dátového súboru. Dátový súbor je tvorený nasledovnými 

hodnotami: 

Tabuľka 13: Dátový súbor (Príklad; Fiktívne dáta).29 

25 30 34 30 30 29 

26 38 37 35 31 30 

28 39 21 26 39 35 

24 29 29 22 34   

 

 

ÚLOHA 2 

Zistite normalitu výskumných dát pomocou Jarqueovho-

Beraovho testu. Doplňte výsledky o analýzu šikmosti a špicatosti 

dátového súboru. Dátový súbor je tvorený nasledovnými 

hodnotami: 

Tabuľka 14: Dátový súbor (Príklad; Fiktívne dáta). 

1 2 4 2 3 3 1 1 
2 3 3 1 3 2 1 1 
1 3 4 2 2 2 2 1 
3 3 2 2 2 3 1 1 
3 3 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 3 1 3 2 2 
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ÚLOHA 3 

Zistite normalitu výskumných dát pomocou D´Agostinovho K2 

testu normality. Doplňte výsledky o analýzu šikmosti 

a špicatosti dátového súboru. Dátový súbor je tvorený 

nasledovnými hodnotami: 

Tabuľka 15: Dátový súbor (Príklad; Fiktívne dáta). 

13 15 9 7 13 12 9 7 10 

12 13 6 7 9 8 7 5 6 

11 12 10 11 8 6 10 5 9 

18 16 14 7 9 11 7 8 7 

5 15 13 11 10 10 7 6 9 

7 8 6 5 7 3 5 6 4 

 

ÚLOHA 4 

Zistite normalitu výskumných dát pomocou D´Agostinovho K2 

testu normality. Doplňte výsledky o analýzu šikmosti 

a špicatosti dátového súboru. Dátový súbor je tvorený 

nasledovnými hodnotami: 

Tabuľka 16: Dátový súbor (Príklad; Fiktívne dáta). 

18 18 15 14 16 8 3 6 6 18 

9 17 17 8 6 8 15 13 17 8 

8 3 10 12 14 10 5 8 10 15 

5 8 7 11 8 10 11 19 17 6 

18 17 6 5 8 11 18 17 3 

 11 18 17 6 5 11 10 11 10 

 
                                                                                         
29

 Uvedené hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie aplikácie analýzy. Pri aplikácii Jarqueovho-

Beraovho testu pracujeme so vzorkou >2000. 
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9 KOMPARAČNÁ  

ANALÝZA 
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9.1 Komparácia  

dvoch skupín 

V kvantitatívnom výskume v pedagogických vedách 

sa najčastejšie stretávame s výskumným problémom, ktorý 

je zameraný na problematiku komparácie dvoch alebo 

viacerých skupín. Pri komparácii deskriptívneho charakteru 

inferenčnú štatistiku neaplikujeme, avšak ak chceme zistiť 

hladinu významnosti rozdielov medzi skúmanými skupinami, 

je nevyhnutné aplikovať niektorý zo štatistických testov. 

Vhodný štatistický test zvolíme na základe posúdenia 

viacerých kritérií – podľa toho, o akú premennú/premenné 

ide, koľko premenných skúmame a v koľkých skupinách. 

Testy komparačných analýz v pedagogických výskumoch 

kvantitatívneho charakteru sú najčastejšie používanými 

testami. Komparačné metódy umožňujú jednoducho 

porovnávať dva základné súbory a na základe toho robiť 

o nich úsudky (Jurčeková, M., Molnárová, I., 2005). Na re-

alizáciu komparačnej analýzy je nevyhnutné sledovať javy 

dvoch základných súborov. Z každého z nich vytvoríme 

náhodný výberový súbor, ktorý použijeme na overovanie 

hypotézy o zhode priemerov v základných súboroch. 

Významnú úlohu pri voľbe štatistického testu zohráva aj 

rozdelenie pravdepodobnosti frekvencie skúmaného javu 

v oboch základných súboroch, rozsah výberových súborov, 

prípadne rovnosť rozptylov v základných súboroch. Pri voľbe 

testovacej štatistiky treba prihliadať i na to, či výberové 

súbory sú nezávislé, čo znamená, že hodnoty znaku X sledo-

vané na prvkoch jedného výberového súboru nezávisia 

od hodnôt tohto znaku v druhom výberovom súbore 

(Jurčeková, M., Molnárová, I., 2005; Walker, I., 2010). 
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9.2 Výber správneho testu  

Vo výskume v pedagogických vedách sa zvyčajne 

zaujímame o rozdiel medzi priemermi sledovaných veličín 

vo výskumných skupinách. V závislosti od typu distribúcie 

výskumných dát, bude závisieť i voľba štatistického testu. 

Najprv sa zmienime o testoch určených pre komparáciu 

nominálnych a ordinálnych premenných. Studentov t-test 

je všeobecne používaná metóda na vyhodnotenie štatistickej 

významnosti priemerného rozdielu závislých alebo 

nezávislých hodnôt. Napríklad párový t-test môže byť použitý 

na vyhodnotenie rozdielu v testovanej veličine pred 

a po kurze, pred a po teste, pred a po liečbe, alebo inej 

skúmanej veličine v dvoch rozdielnych meraniach. Program 

Microsoft Excel nám na komparáciu ponúka:  

A. Párový Studentov t-test  

B. Studentov t-test s rovnosťou rozptylu  

C. Studentov t-test s nerovnosťou rozptylu 

D. Z-Test 

Uvedené metódy môžeme použiť len vtedy, keď 

sú splnené nasledovné podmienky (Tirpáková, A., 

Markechová, D., 2008; Lajćiaková, P., Tabačková, K., 2010):  

A. Výberové súbory pochádzajú zo základných súborov 

s normálnymi rozdeleniami.  

B. Rozptyly základných súborov sa rovnajú (ak majú 

porovnávané súbory štatisticky významne rozdielne 

disperzie, je nevyhnuté aplikovať Studentov t-test 

s nerovnosťou).30 

                                           
30 Uvedené kritérium sa nevzťahuje na Studentov t-test s nerovnosťou rozptylu 
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Parametrické testy sú silnejšie (majú menšiu 

pravdepodobnosť chyby 2. druhu) ako neparametrické testy 

(Walker, I., 2013), ale môžeme ich použiť len pre kardinálnu 

premennú, ktorá je symetricky rozdelená. Keď chceme 

porovnať premenné v skupinách parametrickým testom (napr. 

Studentovým t-testom), je nevyhnutné, aby výsledky každej 

skupiny boli rozptýlené podobne (Rimarčík, M., 2007; 

Maroš, B., a kol. 2010). V prípade, že tieto podmienky nie 

sú splnené, používame neparametrickú alternatívu testov, ako 

napríklad Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, 

Wilcoxonov test a pod. (Kohútová, K., 2014). Program 

Microsoft Excel ponúka v metódach Analýzy dát31 výpočet len 

parametrických mnohonásobných komparácií. Neparamet-

rické metódy (napr. najpoužívanejší Mann-Whitney U test) nie 

sú do Analýzy dát zahrnuté, napriek tomu je aplikácia nepara-

metrických metód v programe Microsoft Excel nenáročná. 

Postup aplikácie jednotlivých metód priblížime v ďalších 

kapitolách. Typ testu vyberáme s ohľadom na ďalšie kritéra. 

V prípade, že chceme porovnať javy v dvoch skupinách, ktoré 

majú kvalitatívny (nominálny) charakter, musíme použiť testy, 

ktoré sú pre danú distribúciu predurčené. Nominálne hodnoty 

nemožno použiť na vykonanie mnohých štatistických výpoč-

tov, ako je priemer alebo štandardná odchýlka, pretože takéto 

výsledky by nemali žiadny význam. Napriek tomu je možné 

aj takéto hodnoty porovnávať štatistickými testami. Pre ich 

aplikáciu nepoužívame testy normality alebo disperzií, ale ich 

vyberáme na základe počtu komparovaných jednotiek a sku-

pín. Pre lepšiu orientáciu v testoch a ich výbere uvádzame 

nasledovnú tabuľku (Tabuľka 17), ktorá umožňuje výber 

správneho testu vzhľadom na distribúciu dát a počet 

skúmaných jednotiek a kategórii. 

                                           
31Postup inštalácie doplnku Analýza dát (Data Analysis) je uvedený v Prílohe 3. 



 

Tabuľka 17: Výber správneho testu na testovanie hypotéz.  

Dáta 
Počet 

skupín 
Výber 

Počet 
jednotiek 

Kritérium normality 
distribúcie 

Test 

Sp
o

ji
té

/O
rd

in
ál

n
e 

1 skupina   

N ≥ 30   jednovýberový t-test 

N < 30 
splnené jednovýberový t-test 

nesplnené  znamienkový test 

2 skupiny 

nezávislý 

N ≥ 30   t-test 

N < 30 
splnené t-test 

nesplnené  Mann-Whitney U test 

závislý  

N ≥ 30   párový t-test 

N < 30 
splnené párový t-test 

nesplnené  Wilcoxonov test 

N
o

m
in

ál
n

e 

1 skupina   

np a n(1-p) ≥ 
5 

  Z-aproximácia 

np alebo n(1-
p) < 5 

  binomický test 

2 skupiny 
nezávislý 

np < 5   Fisherov presný test 

np ≥ 5   Chí-kvadrát  

závislý     McNemarov test 

3 a viac 
skupín 

nezávislý 
np < 5   Chí-kvadrát 

np ≥ 5   Chí-kvadrát 

závislý     Cochranov Q test 
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9.3 Párový  

Studentov t-test 

V pedagogickej praxi sa často stretávame so situáciou, 

keď skúmame jeden jav dvakrát na jednom objekte. 

Studentov t-test pre závislé vzorky testuje hypotézu 

o priemernom rozdiele hodnôt párov. Test sa väčšinou 

používa na overenie, či zo vzoriek zistený priemerný rozdiel 

párov môže byť iba náhodný (premenné sú nezávislé), alebo 

je štatisticky významný (premenné sú závislé). Významný 

rozdiel (p < 0,05) znamená, že medzi skupinami v skúmanej 

premennej existuje rozdiel. Použijeme ho v prípade, ak sú dve 

skupiny meraní založené na tej istej vzorke respondentov, 

ktorá bola testovaná dvakrát (vstupné a výstupné meranie), 

a majú byť vzájomne porovnávané (Markechová, D., a kol. 

2011). Je založený na rozdieloch dvoch meraní každého 

subjektu. Odčítaním druhého merania od prvého pre každý 

subjekt získavame čisté, párové rozdiely, ktoré vstupujú 

do analýzy. Celý proces aplikácie párového Studentovho t-tes-

tu v programe Microsoft Excel vysvetlíme pomocou nasle-

dovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že bude existovať štatisticky významný 

rozdiel v sociálnych zručnostiach žiakov na prvom stupni 

základnej školy vo vstupnom a výstupnom meraní. 

Predpokladáme, že pod vplyvom psychosociálnych 

výcvikov sa žiaci budú líšiť v miere sociálnych zručností 

vo vstupnom a výstupnom šetrení. Na zistenie miery 

sociálnych zručností u žiakov sme použili RSSSQ dotazník 

sociálnych zručností. Odpovede respondentov sa môžu 

pohybovať v rozmedzí od 10 – najmenšia miera sociálnych 
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zručností až do 25 – najvyššia miera sociálnych zručností. 

Výskumnú vzorku tvorili žiaci prvého stupňa základnej školy 

(N=15), vo veku od 8 do 11 rokov. Namerané veličiny 

sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:32 

Tabuľka 18: Skóre respondentov vo vstupnom a výstupnom 

meraní (Príklad; Fiktívne dáta). 

Respondent č. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vstupné meranie 11 12 15 13 15 23 13 16 

Výstupné meranie 13 15 16 14 16 23 16 16 

         
Respondent č. 9 10 11 12 13 14 15 

 
Vstupné meranie 14 22 24 20 18 10 17 

 
Výstupné meranie 16 24 23 21 18 12 18 

 

Po zoradení dát do stĺpcov podľa skúmajúcich skupín 

(Obrázok 75) a overení normality dát (symetrie; disperzie) 

nasleduje samotná analýza dát33,34. Na aplikovanie metódy 

postupujeme podľa nasledujúcich krokov:  

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Obrázok 

76);  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové dialógové 

okno s ponukou metód; na aplikáciu párového Studen-

tovho t-testu volíme metódu: Dvojvýberový párový t-test 

pre stredné hodnoty (Obrázok 77);  

                                           
32

 Uvedené hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

pre lepšie pochopenie aplikácie analýzy. Pri aplikácii metódy pracujeme 

so vzorkou >30. 
33

 Údaje > Analýza dát > Dvojvýberový párový t-test pre stredné hodnoty 

> OK > 1. skupina > 2. skupina > OK 
34

 Data > Data Analysis > t-Test: Paired Two Sample for Means > OK > 

Variable 1 Range > Variable 1 Range > OK 
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c.      Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK sa otvorí 

nové dialógové okno (Obrázok 78). V okienku 1. súbor 

zvolíme dáta prvej skupiny, v okienku 2. súbor zvolíme 

dáta druhej skupiny (je nevyhnutné, aby dáta boli 

zoradené do stĺpcov; pri voľbe dát vyznačíme aj 

skratky/názvy skúmajúcich skupín);  

d. Nastavíme hladinu štatistickej významnosti Alfa (0,05 

alebo 0,01), zvolíme možnosť Popisky a následne 

zvolíme výstupnú oblasť (odporúčame na nový list/nový 

hárok; Obrázok 79). Operáciu ukončime stlačením 

klávesu Enter alebo OK; v novom hárku program 

vygeneruje výsledky analýzy (Obrázok 80). 

 

  

Obrázok 75 Obrázok 76 
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Obrázok 77 Obrázok 78 

 

    

Obrázok 79 Obrázok 80
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Interpretácia 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V tabuľke sa nachádzajú údaje 

o priemere (M), rozptyle (Variance), počte pozorovaní 

(Observations), Pearsonovom koeficiente korelácie (Pearson 

Correlation), rozdiele stredných hodnôt (Hypothesized Mean 

Difference), stupňoch voľnosti (df), t hodnote (t Stat), hladine 

štatistickej významnosti a kritickej hodnote (pre jednostran-

nú P(T<=t) (1); t krit (1) a obojstrannú pravdepodobnosť 

P(T<=t) (2); t krit (2). Tabuľku program vygeneruje v nasle-

dujúcej podobe (Tabuľka 19):  

Tabuľka 19: Výsledky analýzy (Dvojvýberový párový t-test 

pre stredné hodnoty; Fiktívne dáta). 

 

Na interpretáciu analýzy sú potrebné údaje o: počte 

skúmajúcich objektov (N), priemere nameraných frekvencií 

(M), štandardnej odchýlke (SD), štandardnej chybe priemeru 

(SEM), stupňoch voľnosti (df), t hodnote a hladine štatistickej 

významnosti (p). Štandardnú chybu priemeru (SEM) 

je nevyhnutné vypočítať pre každú skupinu zvlášť, tieto údaje 
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metóda nevygeneruje automaticky. Výsledok analýzy nám 

ponúka t hodnotu a hladinu štatistickej významnosti pre 

jednostrannú a obojstrannú pravdepodobnosť:  

A. Jednostrannú pravdepodobnosť uvádzame vtedy, 

keď poznáme presný smer hypotézy (napr. ,,Stredo-

školskí študenti majú nižšiu mieru emocionálnej 

zrelosti ako vysokoškolskí študenti“, čiže vieme 

presne, ktorá výskumná skupina má vyššiu, či nižšiu 

mieru skúmanej premennej). 

B. Obojstrannú pravdepodobnosť uvádzame, keď nevie-

me presný smer hypotézy (napr. ,,Žiaci sa líšia 

v miere motivácie“, nie je známe, ktorá skupina má 

vyššiu či nižšiu mieru skúmanej premennej). 

Vzhľadom na to, že v našej hypotéze sme predpokladali 

presný smer hypotézy, volíme pri interpretácii jednostrannú 

pravdepodobnosť. Uvádzame príklad interpretácie údajov 

(Tabuľka 20):  

Tabuľka 20: Komparácia žiakov v miere sociálnych zručností 

vo vstupnom a výstupnom meraní (Fiktívne dáta). 

Meranie N M SD SEM df t p 

Vstupné 
15 

16,20 4,39 1,13 
14 4,054 0,001 

Výstupné 17,40 3,74 0,97 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – štandardná 
chyba priemeru; df – stupne voľnosti; t – Studentov t-test; p – 
štatistická významnosť.  

Výsledky uvedené v komparačnej – porovnávacej Tabuľke 20 

interpretujeme ako:  

Štatistickou analýzou pomocou párového Studentovho t-testu 

sme zistili existenciu štatisticky významného rozdielu 

(t=4,054; p=0,001) v miere sociálnych zručností vo vstupnom 

a výstupnom meraní. 
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9.3.1 Studentov t-test  

pre dva nezávislé výbery  

s rovnosťou rozptylu 

Studentov t-test pre dva nezávislé výbery s rovnosťou 

rozptylu (pre nezávislé vzorky) testuje hypotézu o rozdiele 

priemerov dvoch skupín. Test väčšinou overuje, či zo vzoriek 

zistený rozdiel priemerov môže byť iba náhodný, alebo 

je štatisticky významný. Ide o všeobecne používanú metódu 

na vyhodnotenie rozdielu v priemeroch dvoch skupín 

(napríklad t-test môže byť použitý na vyhodnotenie rozdielu 

v testovanej veličine medzi experimentálnou skupinou a kon-

trolnou skupinou). Proces aplikácie Studentovho t-testu pre 

dva nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu v programe 

Microsoft Excel vysvetlíme pomocou nasledovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že existuje rozdiel medzi tradičnými 

a experimentálnymi metódami vyučovania matematiky. 

Uvedenou hypotézou chceme overiť efektívnosť 

experimentálneho spôsobu výučby matematiky. Postupujeme 

tak, že zvolíme dve skupiny žiakov. V jednej skupine (expe-

rimentálna skupina) bude výučba prebiehať novým, 

experimentálnym spôsobom. V druhej skupine (kontrolná 

skupina) bude výučba prebiehať štandardným, tradičným 

spôsobom. Efektívnosť nového spôsobu výučby meranej 

didaktickým testom overíme t-testom s rovnosťou rozptylu 

po realizácii experimentu. Nový spôsob výučby bude efek-

tívny, ak dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylu potvrdí 

štatisticky významné rozdiely v úrovni vedomostí žiakov 

kontrolnej a experimentálnej skupiny (Markechová, D., a kol. 

2011). Predpokladajme, že žiaci z experimentálnej a kontrol-
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nej skupiny dosiahli v záverečnom teste nasledujúce počty 

bodov:35 

Tabuľka 21: Výsledky testov experimentálnej a kontrolnej 
skupiny (Fiktívne dáta). 

Skupina: Experimentálna Kontrolná Experimentálna Kontrolná 

23 21 22 32

24 24 21 24

27 35 32 33

29 23 34 21

30 25 31 20

33 24 25 32

23 26 39 30

34 39 25 37

38 38 27 32

25 27 36 28

28 36 37 27

29 34 30 25  

Po zoradení dát do stĺpcov podľa skúmaných skupín 

(Obrázok 81) a overení normality dátového súboru 

(symetrie; disperzie), nasleduje samotná analýza dát. 

Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov:36 37 

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Obrázok 

82);  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód, na aplikáciu 

Studentovho t-testu s rovnosťou rozptylu volíme 

                                           
35

 Uvedené hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie aplikácie analýzy. Pri aplikácii metódy pracujeme 

so vzorkou >30. 
36

 Údaje > Analýza dát > Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylu > OK > 

1. skupina > Výber dát > 2. skupina > Výber dát >Popisky > Alfa 0,05 > 

OK 
37

 Data > Data Analysis > t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

> OK > Variable 1 Range > Výber dát > Variable 1 Range > Výber dát > 

Labels > Alpha 0,05 > OK 
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metódu: Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylu 

(Obrázok 83);  

c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK sa 

otvorí nové dialógové okno (Obrázok 84). V okienku 

1. súbor zvolíme dáta prvej skupiny, v okienku 

2. súbor zvolíme dáta druhej skupiny (je nevyhnutné, 

aby dáta boli zoradené do stĺpcov; počet članov 

výskumných vzoriek nemusí byť rovnaký; pri voľbe 

dát vyznačíme aj skratky/názvy skúmaných skupín);  

d. Nastavíme hladinu štatistickej významnosti (0,05 

alebo 0,01), zvolíme možnosť Popisky a následne 

zvolíme výstupnú oblasť (odporúčame na nový 

list/nový hárok; Obrázok 85);  

e. Operáciu ukončíme stlačením klávesu Enter alebo OK, 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy 

(Obrázok 86). 

Obrázok 81 Obrázok 82 
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Obrázok 83 Obrázok 84 

 

Obrázok 85 Obrázok 86 
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Interpretácia 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V tabuľke sa nachádzajú údaje 

o priemere (M), rozptyle (Variance), počte pozorovaní 

(Observations), spoločnom rozptyle (Pooled Variance), 

rozdiele stredných hodnôt (Hypothesized Mean Difference), 

stupňoch voľnosti (df), t hodnote (t Stat), hladine štatistickej 

významnosti a kritickej hodnote (pre jednostrannú (P(T<=t) 

(1); t krit (1)) a obojstrannú pravdepodobnosť (P(T<=t) (2); 

t krit (2)). Tabuľku program vygeneruje v nasledovnej 

podobe:  

Tabuľka 22: Výsledky analýzy (Studentov t-test pre dva 

nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu; Fiktívne dáta). 

 

Výsledky komparačných analýz interpretujeme pomocou 

tabuliek rozdielov, resp. komparačných tabuliek, ktoré obo-

znamujú čitateľa o (Tabuľka 23):  

1. počte skúmajúcich objektov (N);  

2. priemere (M);  
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3. štandardnej odchýlke (SD);  

4. štandardnej chybe priemeru (SEM);  

5. stupňoch voľnosti (df);  

6. t hodnote;  

7. hladine štatistickej významnosti (p).  

Štandardnú chybu priemeru (SEM) je nevyhnutné 

vypočítať pre každú skupinu zvlášť, tento údaj metóda 

nevygeneruje automaticky. 

Výsledok analýzy ponúka t hodnotu a hladinu štatistickej 

významnosti pre jednostrannú a obojstrannú pravdepodob-

nosť. Vzhľadom na to, že v našej hypotéze sme nepredpokla-

dali presný smer hypotézy, v interpretácii volíme hodnoty 

obojstrannej pravdepodobnosti (pozri stranu 172). Uvádzame 

príklad interpretácie údajov (Tabuľka 23): 

Tabuľka 23: Komparácia výskumných skupín experimentu 

(Príklad; Fiktívne dáta). 

 Experiment N M SD SEM df t P 
Kontrolná skupina 24 29,30 5,28 1,08  

46 0,235 0,815 Experimentálna 
skupina 24 28,90 5,78 1,18 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; t – Studentov t-test; p – štatistická 
významnosť.  

Výsledky uvedené v komparačnej – porovnávacej Tabuľke 23 

interpretujeme ako:  

Štatistickou analýzou pomocou Studentovho t-testu pre dva 

nezávislé výbery sme nezistili štatisticky významný rozdiel 

(t=0,235; p=0,815) v miere efektivity vyučovania matematiky 

žiakov tradičnou a experimentálnou metódou. 
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9.3.2 Studentov t-test  

pre dva nezávislé výbery  

s nerovnosťou rozptylu 

Posledným druhom t-testu, o ktorom sa zmienime, 

je Studentov t-test pre dva nezávislé výbery s nerovnosťou 

rozptylu. Tento test používame v prípade, keď sledujeme dve 

navzájom nezávislé výbery zo súborov, ktoré nemajú rovnaký 

rozptyl (Kohútová, K., 2014). Už z názvu testov je zrejmé, že 

skôr ako aplikujeme test, je potrebné testovať hypotézu 

o zhode rozptylov. Pre takýto prípad musíme voliť nástroje 

na zistenie rozptylu súborov (pozri kapitolu 8.3). Studentov  

t-test pre dva nezávislé výbery s nerovnosťou rozptylov 

je vhodný pre výberové súbory ľubovoľného rozsahu, ktoré 

sú vybrané z dvoch nezávislých súborov s normálnym rozde-

lením a s rôznymi rozptylmi (Kohútová, K., 2014). K nerov-

nosti rozptylov dochádza, keď frekvencia skúmaných javov 

nemá presne stanovené hranice (napríklad, keď pri teste 

vieme presný rozsah (minimum; maximum) bodov, ktoré 

respondent môže dosiahnuť, avšak pri niektorých premen-

ných tento rozsah nie je presne určený a stabilný, napr. výška, 

váha, krvný tlak, rýchlosť a pod.). V takom prípade je nevyh-

nutné aplikovať Studentov t-test s nerovnosťou rozptylov. 

Proces aplikácie Dvojvýberového t-testu pre dva nezávislé 

výbery s nerovnosťou rozptylov v programe Microsoft Excel 

vysvetlíme pomocou nasledovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že metóda hudobného efektu zníži krvný 

tlak žiakov. 

Predpokladajme, že psychológovia vypracovali určitú 

metódu na zníženie tenzie žiakov (rozprávanie s hudobnými 

efektmi), ktorá by sa mala manifestovať znížením krvného 
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tlaku u žiakov. Cieľom výskumu je overiť účinnosť metódy. 

Na jej overenie bol meraný krvný tlak u žiakov dvoch skupín; 

v prvej skupine bez aplikácie tohto postupu a v druhej 

skupine s aplikáciou uvedeného postupu. Výsledky (v mm 

Hg) sú nasledovné (Markechová, D., a kol. 2011):38 

1. skupina: 105, 107, 110, 117, 124, 153, 137, 174, 109, 

119, 143, 162, 91, 146, 109.  

2. skupina: 92, 96, 104, 119, 106, 100, 93, 90, 98, 109, 

106, 91, 88, 94. 

Pred samotnou analýzou na zistenie rovnosti rozptylov 

aplikujeme F-test (výsledok analýzy rozptylu je signifikantný 

F=0,000). Keďže podľa predchádzajúceho F-testu nie je 

opodstatnený predpoklad o rovnosti rozptylov, použijeme 

Studentov t-test s nerovnosťou rozptylov. Po zoradení dát 

do stĺpcov podľa skúmaných skupín a potvrdení nerovnosti 

rozptylov nasleduje samotná analýza dát (Obrázok 87). 

Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov:39,40 

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Obrázok 

88);  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát, sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód, na aplikáciu 

Studentovho t-testu s nerovnosťou rozptylov zvolíme 

                                           
38

 Uvedené hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie aplikácie analýzy. Pri aplikácii metódy pracujeme 

so vzorkou >30. 
39

 Dáta > Analýza dát > Dvojvýberový t-test s nerovnosťou rozptylu > OK 

> 1. skupina > Výber dát > 2. skupina > Výber dát >Popisky > Alfa 0,05 

> OK 
40

 Data > Data Analysis > t-Test: Two-Sample Assuming Unqual 

Variances > OK > Variable 1 Range > Výber dát > Variable 2 Range > 

Výber dát > Labels > Alpha 0,05 > OK 
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metódu: Dvojvýberový t-test pre dva nezávislé výbery 

s nerovnosťou rozptylu (Obrázok 89);  

c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK sa 

otvorí nové dialógové okno (Obrázok 90). V okienku 

1. súbor volíme dáta prvej skupiny, v okienku 2. súbor 

volíme dáta druhej skupiny (je nevyhnutné, aby dáta 

boli zoradené do stĺpcov; počet članov výskumných 

vzoriek nemusí byť rovnaký; pri voľbe dát vyznačíme 

aj skratky/názvy skúmajúcich skupín);  

d. Nastavíme hladinu štatistickej významnosti (0,05 

alebo 0,01), zvolíme možnosť Popisky a následne 

zvolíme výstupnú oblasť (odporúčame na nový 

list/nový hárok; Obrázok 91); 

e. Operáciu ukončime stlačením klávesu Enter alebo OK; 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy 

(Obrázok 92). 

Obrázok 87 Obrázok 88 
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Obrázok 89 Obrázok 90 

 

Obrázok 91 Obrázok 92 
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Interpretácia 

 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V tabuľke sa nachádzajú údaje 

o priemere (M), rozptyle (Variance), počte pozorovaní 

(Observations), spoločnom rozptyle (Pooled Variance), 

rozdiele stredných hodnôt (Hypothesized Mean Difference), 

stupňoch voľnosti (df), t hodnote (t Stat), hladine štatistickej 

významnosti a kritickej hodnote (pre jednostrannú (P(T<=t) 

(1); t krit (1)) a obojstrannú pravdepodobnosť (P(T<=t) 

(2); t krit (2)). Tabuľku program vygeneruje v nasledovnej 

podobe:  

Tabuľka 24: Výsledky analýzy (Dvojvýberový t-test pre dva 

nezávislé výbery s nerovnosťou rozptylu; Fiktívne dáta).  

Výsledky komparačných analýz interpretujeme pomocou 

tabuliek rozdielov, resp. komparačných tabuliek, ktoré obo-

znamujú recipienta o (Tabuľka 25):  

• počte skúmajúcich objektov (N);  

• priemere nameraných frekvencií (M);  
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• štandardnej odchýlke (SD);  

• štandardnej chybe priemeru (SEM);  

• stupňoch voľnosti (df);  

• t hodnote a hladine štatistickej významnosti (p).  

Štandardnú chybu priemeru (SEM) a štandardnú 

odchýlku (SD) je nevyhnutné vypočítať pre každú skupinu 

zvlášť, tieto údaje metóda nevygeneruje automaticky. 

Výsledok analýzy nám ponúka t hodnotu a hladinu štatistickej 

významnosti pre jednostrannú a obojstrannú pravdepo-

dobnosť (pozri stranu 172). Vzhľadom na to, že v našej 

hypotéze figuruje presný smer, v interpretácii údajov volíme 

hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti. Uvádzame príklad 

interpretácie údajov (Tabuľka 25): 

Tabuľka 25: Komparácia výskumných skupín (Príklad; 

Fiktívne dáta). 

  N M SD SEM df t P 

1. skupina 15 127,07 24,08   6,28 
18 4,222 0,000 

2. skupina 14 99,00  8,81  2,36 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; t – Studentov t-test; p – štatistická 
významnosť. 

Výsledky uvedené v komparačnej Tabuľke číslo 25 

interpretujeme nasledovne:  

Štatistickou analýzou pomocou Studentovho t–testu sme 

zistili, že existuje štatisticky významný rozdiel (t=4,222; 

p=0,000) v miere výšky tlaku medzi žiakmi, u ktorých bola 

aplikovaná metóda rozprávania s hudobnými efektmi a žiakmi, 

u ktorých metóda aplikovaná nebola. 
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9.3.3 Z-test 

Z-test je určený pre komparáciu dát, ktoré majú 

normálne rozdelenie. Pre každú úroveň štatistickej význam-

nosti má Z-test jednu kritickú hodnotu, čo ho robí oveľa 

jednoduchším, než je t-test, ktorý má samostatné kritické 

hodnoty pre jednotlivé vzorky. Preto sa môže mnoho 

štatistických komparácii zvyčajne vykonávať za pomoci Z-tes-

tov, ale len v prípade, že operujeme s veľkou výskumnou 

vzorkou a rozptyl je známy. Ak rozptyl nie je známy, alebo 

komparujeme skupiny s malým počtom pozorovaní (n < 30), 

je nutné požiť Studentov t-test. 

Proces aplikácie párového Z-testu v programe Microsoft Excel 

vysvetlíme pomocou nasledovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že bude existovať štatisticky významný 

rozdiel v miere vnútornej motivácie voľby učiteľského 

povolania medzi študentmi učiteľstva humanitných 

a prírodných vied. 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere vnútorného 

záujmu o štúdium učiteľstva medzi študenti rôznych študij-

ných odborov. Konkrétne predpokladáme, že študenti učiteľ-

stva humanitných odborov disponujú vyšším vnútorným 

záujmom o štúdium učiteľstva v porovnaní so študentmi, ktorí 

študujú prírodovedné obory. Pre zistenie rozdielov medzi 

výskumnými jednotlivými skupinami bolo otestovaných 

N=250 študentov (učiteľstvo humanitných predmetov 

N=125; učiteľstvo prírodovedných predmetov N=125), u kto-

rých bola pomocou dotazníka SMVUP3 zisťovaná miera vnú-

tornej motivácie.  
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Po zoradení dát do stĺpcov podľa skúmajúcich skupín 

a overení normality, symetrie a disperzie dát nasleduje 

samotná analýza41,42. Na aplikovanie metódy postupujeme 

podľa nasledovných krokov:  

a. Pred aplikovaním metódy vypočítame pre jednotlivé 
výskumné skupiny rozptyl pomocou funkcie =VAR 
(Výber) (Obrázok 93); 

b. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Obrázok 
94);  

c. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 
dialógové okno s ponukou metód, z ponuky testov 
volíme Z-test (Obrázok 94);  

d. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK sa 
otvorí nové dialógové okno (Obrázok 95).  

e. V okienku 1. súbor zvolíme dáta prvej skupiny, 
v okienku 2. súbor zvolíme dáta druhej skupiny 
(je nevyhnutné, aby dáta boli zoradené do stĺpcov; 
počet članov výskumných vzoriek nemusí byť 
rovnaký; pri voľbe dát vyznačíme aj skratky/názvy 
skúmajúcich skupín);  

f. Následne vpíšeme rozptyly výskumných skupín;  

g. Nastavíme hladinu štatistickej významnosti Alfa (0,05 
alebo 0,01), zvolíme možnosť Popisky a následne 
zvolíme výstupnú oblasť (odporúčame na nový 
list/nový hárok; Obrázok 96); 

h. Operáciu ukončime stlačením klávesu Enter alebo OK, 
v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy. 

                                           
41

 Údaje > Analýza dát > z-test pre stredné hodnoty > OK > 1. skupina > 

2. skupina > rozptyl 1.skupiny > rozptyl 2. skupiny > hladina Alfa > 

Popisky >OK 
42

 Data > Data Analysis > z-Test: Two Sample for Means > OK > 

Variable 1 Range > Variable 1 Range > Variable 1 Variance >Variable 2 

Variance > Lables > OK 
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Obrázok 93 Obrázok 94 

 

    

Obrázok 95 Obrázok 96 
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Interpretácia 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V tabuľke sa nachádzajú údaje 

o priemere (M), rozptyle (Know Variance), počte pozorovaní 

(Observations), rozdiele stredných hodnôt (Hypothesized 

Mean Difference), z hodnote (z), hladine štatistickej 

významnosti a o kritickej hodnote (pre jednostrannú 

(P(Z<=z) (1); z Critical one-tail (1)) a obojstrannú 

pravdepodobnosť (P(Z<=z) (2); z Critical two-tail (2)). 

Tabuľku program vygeneruje v nasledovnej podobe:  

Tabuľka 26: Výsledky analýzy (Z-test; Fiktívne dáta). 

Z-Test: Two Sample for Means     

      

  Humanitné vedy Prírodné vedy 

Priemer 33,5 33,98148148 

Rozptyl 90,46923 78,66003 

Pozorovaní 66 54 

Hyp. rozdiel stredných hodnôt 0   

Z Stat -0,286341933   

P(Z<=z) 1 0,387308122   

z Critical 1 1,644853627   

P(Z<=z) 2 0,774616244   

z Critical 2 1,959963985   

Výsledky komparačných analýz interpretujeme pomocou 

tabuliek rozdielov, resp. komparačných tabuliek, ktoré 

oboznamujú čitateľa o (Tabuľka 27):  

1. počte skúmajúcich objektov (N);  

2. priemere (M);  

3. štandardnej odchýlke (SD);  



 

242 

4. štandardnej chybe priemeru (SEM);  

5. stupňoch voľnosti (df);  

6. Z hodnote;  

7. hladine štatistickej významnosti (p).  

Štandardnú chybu priemeru (SEM) a stupne voľnosti (df) 

je nevyhnutné vypočítať pre každú skupinu zvlášť, tento údaj 

metóda nevygeneruje automaticky. 

Výsledok analýzy ponúka t hodnotu a hladinu štatistickej 

významnosti pre jednostrannú a obojstrannú pravdepodob-

nosť. Vzhľadom na to, že v našej hypotéze sme predpokladali 

presný smer hypotézy, v interpretácii volíme hodnoty jedno-

strannej pravdepodobnosti (pozri stranu 172). Uvádzame 

príklad interpretácie údajov (Tabuľka 27): 

Tabuľka 27: Komparácia výskumných skupín v miere 

vnútorného záujmu (Príklad; Fiktívne dáta). 

Výskumná 

skupina 
N M SD SEM df Z p 

Humanitné vedy 66 33,50 90,469 1,171 
118 0,286 0,387 

Prírodné vedy 54 33,98 78,660 1,207 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; Z – Z-test; p – štatistická významnosť.  

Výsledky uvedené v komparačnej (porovnávacej) Tabuľke 27 

interpretujeme ako:  

Štatistickou analýzou pomocou z-testu sme nezistili štatisticky 

významný rozdiel (Z=0,286; p=0,387) v miere vnútorného 

záujmu medzi študentmi humanitných a prírodovedných 

študijných odborov. 
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9.3.4 Jednovzorkový t-test  
 

Jednovzorkový t-test (alebo často uvádzaný ako jedno-

výberový t-test) testuje nulovú hypotézu, že populačný priemer 

je rovný špecifickej hodnote (priemeru výberu jednej vzorky). 

Ako aj pri ostatných t-testoch, predpokladom aplikácie testu 

je normálne rozdelenie hodnôt. Test teda odpovedá na otázku, či 

možno na základe náhodnej vzorky tvrdiť, že (neznámy) prie-

mer základného súboru sa rovná zadanému číslu (resp. či 

je väčší, príp. menší ako zadané číslo; Rimarčík, M., 2007; 

Marcinková, D., 2009). Jeho testovacia štatistika je: 

 
kde  je priemer, s je štandardná odchýlka a n veľkosť vzorky. 

Napriek tomu, že hovoríme o parametrickom teste, 

Jednovzorkový t-test nie je zahrnutý do funkcie Analýza dát 

v programe Microsoft Excel. Avšak jeho realizácia je v uve-

denom programe nenáročná a  jeho testovaciu štatistiku 

je možné vypočítať pomocou Dvojvýberového t-testu s ne-

rovnosťou rozptylu (pozri kapitolu 9.2.3). Proces aplikácie 

Jednovzorkového t-testu vysvetlime pomocou nasledovného 

príkladu:  

Predpokladajme, že sme zisťovali sebaúčinnosť učiteliek 

na základnej škole pomocou dotazníka GSES (General Self-

Efficacy Scale). Skóre dotazníka GSES sa môže pohybovať 

v rozmedzí od 10 do 40 bodov, kde vyššie skóre predstavuje 

vyššiu mieru sebaúčinnosti. Výskumu sa zúčastnilo N=23 

respondentov. Pomocou štatistickej analýzy chceme zistiť, či 

sa skóre našich respondentov štatisticky význame líši od arit-

metického priemeru učiteľov na stredných školách (M=31).  
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Po zoradení výskumných dát do stĺpca, do druhého stĺpca 

uvedieme tzv. formálnu premennú43 v tvare minimálne 

dvoch 0 (Obrázok 97). Následne overíme normalitu dát a nas-

leduje samotná analýza44,45. Na aplikovanie metódy 

postupujeme podľa nasledujúcich krokov:  

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát; 

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód; na aplikáciu 

Studentovho t-testu s nerovnosťou rozptylov zvolíme 

metódu Dvojvýberový t-test pre dva nezávislé výbery 

s nerovnosťou rozptylu (Obrázok 98);  

c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK sa 

otvorí nové dialógové okno (Obrázok 99). V okienku 

1. súbor volíme dáta prvej skupiny, v okienku 2. súbor 

volíme dáta formálnej premennej (je nevyhnutné, aby 

dáta boli zoradené do stĺpcov; pri voľbe dát 

vyznačíme aj skratky/názvy skúmajúcich skupín);  

d. Nastavíme hladinu štatistickej významnosti (0,05 

alebo 0,01) a rozdiel strednej hodnoty, následne 

zvolíme možnosť Popisky a výstupnú oblasť 

(odporúčame na nový list/nový hárok; Obrázok 100); 

e. Operáciu ukončime stlačením klávesu Enter alebo OK; 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy. 

 

                                           
43 V štatistike je "formálna premenná" (nazývaná tiež "kontrolná") premenná tá, 

ktorá má hodnoty 0 alebo 1 na označenie absencie určitého kategorického účinku, 

od ktorého možno očakávať posun výsledku. 
44 Údaje > Analýza dát > Dvojvýberový t-Test s nerovnosťou rozptylu > OK > 

Výber dát > Výber formálych dát > hladina Alfa > Popisky > OK 
45 Data > Data Analysis > t-Test: Two-Sample Assuming Unqual Variances > OK 

> Variable 1 Range > Variable 2 Range > > Lables > OK 
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Obrázok 97 Obrázok 98 

 

    

Obrázok 99 Obrázok 100
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Interpretácia 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V tabuľke sa nachádzajú údaje 

o priemere (M), rozptyle na základe vzorky (Variance), počte 

pozorovaní (Observations), rozdiele stredných hodnôt 

(Hypothesized Mean Difference), stupňov voľnosti hodnôt 

(df); t hodnote (t Stat), hladine štatistickej významnosti 

a kritickej hodnote (pre jednostrannú (P(T<=t) one–tail; 

t Critical one–tail) a obojstrannú pravdepodobnosť (P(T<=t) 

two–tail; t Critical two–tail). Tabuľku program vygeneruje 

v nasledovnej podobe:  

Tabuľka 28: Výsledky analýzy (t-test; Fiktívne dáta). 

Jednovzorkový t-test     

      

  Sebaúčinnosť Formálna premenná 

Priemer 30,47826 0 

Rozptyl 27,169960 0 

Pozorovaní 23 2 

Hyp. rozdiel stredných hodnôt 31   

Df 22   

t Stat -0,480034913   

P(T<=t) 1 0,317970452   

t Critical 1 1,717144374   

P(T<=t) 2 0,635940903   

t Critical 2 2,073873068   

Výsledky komparačných analýz interpretujeme pomocou 

tabuliek rozdielov, resp. komparačných tabuliek, ktoré obo-

znamujú čitateľa o (Tabuľka 29):  

1. počte skúmajúcich objektov (N);  

2. priemere (M);  

3. štandardnej odchýlke (SD);  
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4. štandardnej chybe priemeru (SEM);  

5. stupňoch voľnosti (df);  

6. t hodnote;  

7. hladine štatistickej významnosti (p).  

Počet stupňov voľnosti analýza vypočíta pre dvoj-

výberový test. Pre Jednovzorkový t-test je počet stupňov 

voľnosti vždy 1. Štandardnú chybu priemeru (SEM) 

a štandardnú odchýlku (SD) je nevyhnutné vypočítať 

náhradne, tieto údaje metóda nevygeneruje automaticky. 

Výsledok analýzy ponúka t hodnotu a hladinu štatistickej 

významnosti pre jednostrannú a obojstrannú pravde-

podobnosť. Vzhľadom na to, že v našej hypotéze sme nepred-

pokladali presný smer hypotézy, v interpretácii volíme 

hodnoty obojstrannej pravdepodobnosti (pozri stranu 172). 

Uvádzame príklad interpretácie údajov (Tabuľka 29): 

Tabuľka 29: Komparácia učiteľov v miere sebaúčinnosti 

(Príklad; Fiktívne dáta). 

Premenná N M SD SEM df t p 

Sebaúčinnosť 
učiteliek 

23 30,47 5,212 1,087 1 0,480 0,636 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; t – Studentov t-test; p – štatistická 
významnosť.  

Výsledky uvedené v komparačnej (porovnávacej) Tabuľke 29 

interpretujeme ako:  

Štatistickou analýzou pomocou Studentovho t-testu 

výberu sme nezistili štatisticky významný rozdiel (t=0,480; 

p=0,636) v miere sebaúčinnosti medzi učiteľkami základných 

škôl a stredoškolskými učiteľmi.  
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9.3.5 Wilcoxonov test 

Wilcoxonov test (Wilcoxon signed-rank test) alebo 

Wilcoxonov párový test je vhodné použiť v prípade, keď nie 

je splnený predpoklad o normálnom rozdelení znakov v zá-

kladných súboroch a výberové súbory sú párové. 

Je neparametrickou alternatívou t-testu pre závislé (párové) 

výberové súbory (Jurčeková, M., Molnárová, I., 2005).  

Wilcoxonov test použijeme v prípade, ak sú dve skupiny 

meraní založené na tej istej vzorke respondentov, ktorá bola 

testovaná dvakrát (vstupné a výstupné merania), a majú byť 

vzájomne porovnávané. Je založený na rozdieloch dvoch 

meraní každého subjektu. Jeho sila (schopnosť zamietnuť 

nulovú hypotézu, ak neplatí) je 3/π (t.j. asi 95%) v porovnaní 

s párovým t-testom, teda je len o málo slabšia. Sú ale situácie, 

kde párový t-test nemožno použiť, napríklad keď dáta 

evidentne nepochádzajú z normálneho rozdelenia alebo 

nemajú kvantitatívny charakter. Wilcoxonov test v takýchto 

prípadoch možno použiť (Kvasnička, P., 2012). Wilcoxonov 

test, ako aj ostatné neparametrické testy, nie je zahrnutý 

do funkcie Analýza dát v programe Microsoft Excel, napriek 

tomu je jeho realizácia v uvedenom programe nenáročná. 

Celý proces aplikácie Wilcoxnovho testu vysvetlime pomocou 

nasledovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že distrakcie vo výchovno-vzdelávacom 

prostredí negatívne vplývajú na výkonnosť žiakov. 

Predpokladáme, že hlučné, rušivé prostredie má nega-

tívny vplyv na výsledky testov (Jurčeková, M., Molnárová, I., 

2005). Na overenie tejto hypotézy musíme rovnaký test 

aplikovať dvakrát, v rušivom a v tichom prostredí. V prvom 

riadku, označenom Test 1, sú výsledky testov, ktoré boli 
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aplikované v tichom (pokojnom prostredí), a v druhom 

riadku, označenom Test 2, sú výsledky testov tej istej vzorky 

študentov, ale v tomto prípade test robili v hlučnom prostre-

dí. V Tabuľke 30 sú výsledky testov logického myslenia 

náhodne vybraných študentov.  

Tabuľka 30: Výsledky testov logického myslenia (Príklad; 

Fiktívne dáta). 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Test 1 67 78 81 83 77 65 71 92 84 72 79 80 75 

Test 2 68 81 85 78 84 56 61 81 73 60 64 63 75 

Prvým základným krokom je určenie poradových čísel 

jednotlivým nameraným veličinám pre obe z premenných. Pri 

Wilcoxnovom teste poradové čísla skúmaným veličinám 

(dátam) priraďujeme nasledovne:  

A. Dáta zoradíme do stĺpcov, kde jeden riadok 

priraďujeme jednému respondentovi. Prvé číslo 

predstavuje prvé meranie (test) a druhé číslo 

predstavuje druhé meranie skúmanej veličiny 

(retest).  

B. Vypočítame hodnotu D pre každého respondenta 

pomocou vzorca: D=X-Y Hodnoty D zoradíme podľa 

veľkosti vzostupne.  

C. Záporné hodnoty D konvertujeme na kladné (abso-

lútne hodnoty).  

D. Ku každej hodnote D priradíme poradové číslo (čiže 

1,2,3,...x). V prípade, že dvaja respondenti majú 

rovnaké veličiny, ich poradové číslo počítame ako 

priemer poradových čísel, ktoré sa vzťahujú na rov-
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nakú veličinu (napr. číslam 11 a 11 zodpovedajú 

poradové čísla 8 a 9: priraďujeme im poradové čísla 

8,5 a 8,5).  

E. Vypočítame hodnoty TW+ a TW– sčítaním záporných 

poradových hodnôt D pre TW– a kladných pora-

dových hodnôt D pre TW+. Menšia hodnota 

(min(TW+; TW–)) predstavuje hodnotu TW.  

Tabuľka 31: Príklad určenia poradových čísel pre Wilcoxnov 

test (Fiktívne dáta). 

 

Postup aplikujeme na uvedenom príklade na strane 249. 

Podobne ako u párového t-testu použijeme rozdiely dát 

v dvojiciach (alebo inú mieru odlišnosti). Rozdielom 

priradíme poradia (Tabuľka 31). Na aplikáciu metódy 

postupujeme podľa nasledovných krokov: 
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Postup: Matematický vzorec: Aplikácia v MS 

Excel: 

1 Zoradíme dáta do stĺpcov (pozri stranu 250; Obrázok 101); 

2 

Výpočet hodnoty D 

(Obrázok 102-

103). 

D =X1-X2 =X1-X2 

3 Určíme poradové čísla veličín (Tabuľka 31; Obrázok 104); 

4 
Výpočet TW1 a TW2 

(Obrázok 105-

106). 

TW1 =∑ poradových čísel(-)D 

TW2 =∑ poradových čísel(+)D 

=SUM(Výber dát) 

=SUM(Výber dát) 

5 
Výpočet TW 

(Obrázok 107); 
TW =min ∑(+), ∑(-) =min(Výber dát)  

6 
Výpočet Priemeru 

μ (Obrázok 108); 
 

=(n*(n+1))/4 

7 

Výpočet 

Štandardnej 

odchýlky σ  

(Obrázok 109);  

=SQRT(n*(n+1)* 

(2*n+1)/24 

8 
Výpočet Z hodnoty 

(Obrázok 110); 
 

= (TW-μ)/σ 

9 
Výpočet p hodnoty 

(Obrázok 111); 
=NORMSDIST(Z) 

 

Na výpočet Z hodnoty vždy pracujeme s menším číslom 

hodnôt Tw1 alebo Tw2. Správnosť výsledkov vždy môžeme 

overiť pomocou tabuľky Z hodnôt uvedených v prílohe 146. 

V prípade, že sa hodnoty Z a p hodnoty uvedené v prílohe 1 

zhodujú s vypočítanými hodnotami, analýzu sme aplikovali 

správne. 

                                           
46

 p hodnotu určíme na základe Z hodnoty (Príloha 1). V tabuľke v stĺpci 

sú uvedené Z hodnoty s jedným desatinným číslom, kým v prvom riadku 

sú uvedené hodnoty druhého desatinného čísla Z hodnoty. Na ich prieniku 

je uvedená p hodnota. 
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Obrázok 101 Obrázok 102 

 

 

Obrázok 103 Obrázok 104 
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Obrázok 105 Obrázok 106 

 

 

Obrázok 107 Obrázok 108 
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Obrázok 109 Obrázok 110 

 

 

Obrázok 111 
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Interpretácia 

Výsledky pri komparačných analýzach interpretujeme 

pomocou tabuliek rozdielov (pozri kapitolu 12.3.4), ktoré 

oboznamujú čitateľa o (Tabuľka 32): počte skúmajúcich 

objektov (N); priemere nameraných frekvencií (M); 

štandardnej odchýlke (SD), štandardnej chybe priemeru 

(SEM); stupňoch voľnosti (df); v tomto prípade hodnote 

Wilcoxnovho testu a hladine štatistickej významnosti (p). 

Všetky požadované hodnoty okrem hodnoty W testu 

a hladiny štatistickej významnosti je potrebné vypočítať 

manuálne. Po vložení všetkých požadovaných údajov má 

tabuľka nasledovný tvar (Tabuľka 32):  

Tabuľka 32: Výkony žiakov v tichom a hlučnom prostredí 

(Príklad; Fiktívne dáta). 

 Test N M SD SEM df W p 

Test 1 
13 

77,23 7,35 0,23 
12 11 0,014 

Test 2 71,46 10,00 0,32 

Test 1 – tiché prostredie; Test 2 – hlučné prostredie; N – počet;  
M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba priemeru;  
df – stupne voľnosti; W – Wilcoxnov test; p – hladina štatistickej 
významnosti.  

Výsledky uvedené v komparačnej Tabuľke 32 interpretujeme 

vzhľadom na fakt, že existuje štatisticky významný rozdiel, 

ako:  

Štatistickou analýzou pomocou Wilcoxnovho testu sme zistili 

štatisticky významný rozdiel (W=11,000; p=0,014) 

vo výkone študentov, pracujúcich v tichom a hlučnom 

výchovno-vzdelávacom prostredí. 
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9.3.6 Mann-Whitneyho test 

Predošlé metódy, t-testy, vyžadovali na testovanie 

parametrov základných súborov splnenie istého predpokladu 

o rozdelení znaku v základnom súbore. V mnohých situáciách 

tento predpoklad nie je splnený, vtedy je vhodné použiť 

tzv. neparametrické testy, ktoré tvoria veľmi širokú 

a rôznorodú oblasť štatistických testov. V publikácii sa zame-

riame len na niektoré z nich. Aj keď neparametrické testy nie 

sú zabudované do funkcie Analýza dát (Data Analysis) v pro-

grame Microsoft Excel, ich aplikácia je nenáročná.  

Mann-Whitney (Mann-Whitneyho) U test sa používa pri 

porovnaní mediánov dvoch nezávislých vzoriek. Mann-

Whitneyho test odpovedá na otázku, či je rozdiel medi-

ánov/priemerov dvoch skupín štatisticky významný, alebo 

iba náhodný. Podobne ako aj v ostatných testoch, ak je rozdiel 

významný na hladine α, znamená to, že existuje štatisticky 

významný rozdiel v poradovej premennej medzi dvoma 

skupinami. Celý proces aplikácie Mann-Whitney testu 

vysvetlíme pomocou nasledovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere záujmu 

o ďalšie vzdelávanie u seniorov z mesta a u seniorov z dediny. 

Predpokladajme, že existuje rozdiel u seniorov, ktorí 

pochádzajú z mesta (napr. > 30 000) a seniorov, ktorí 

pochádzajú z dediny (napr. < 7000 obyvateľov) v miere 

záujmu o ďalšie vzdelávanie. Na zistenie rozdielov medzi 

skúmanými skupinami potrebujeme zistiť záujem seniorov 

o ďalšie vzdelávanie. Predpokladajme, že miera záujmu 

sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 15 (väčšie číslo predstavuje 

vyššiu mieru záujmu). Výsledky skúmania záujmu seniorov 

o ďalšie vzdelávanie sú uvedené v Tabuľke 33:  
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Tabuľka 33: Záujem seniorov o ďalšie vzdelávanie (Príklad; 

Fiktívne dáta). 

Dedina 
5 6 8 4 6 3 12 6 10 

13 6 4 6 3         

Mesto 
6 7 8 10 11 12 14 13 10 

11 10 5 6 3 10 13 11   

Prvým krokom je určenie poradových čísel jednotlivým 

nameraným veličinám pre oba výbery. Pri rovnosti hodnôt 

znaku priradíme priemerné poradové číslo. Súčet poradí 

hodnôt znaku v prvom súbore značíme R1 a v druhom R2. 

Poradové čísla skúmaným veličinám (dátam) priraďujeme 

nasledovne:  

A. Zoradíme výsledky pozorovania oboch skupín (X, Y) do 

jedného stĺpca.  

B. Veličiny zoradíme podľa veľkosti stúpajúc. Ku každej 

veličine priradíme poradové číslo (čiže 1,2,3,...x). 

V prípade, že dvaja respondenti majú rovnaké veličiny, 

ich poradové číslo počítame ako priemer poradových 

čísel, ktoré sa vzťahujú na rovnakú veličinu (napr. 

číslam 6, 6 a 6 zodpovedajú poradové čísla 5, 6, 7: 

priraďujeme im poradové čísla 5, 5 a 5).  

C. Veličiny s príslušným poradovým číslom vrátime 

do pôvodných skupín (A=RX; B=RY).  
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Tabuľka 34: Príklad určenia poradových čísel pri aplikácii 
Mann-Whitneyho U testu (Príklad; Fiktívne dáta; Dáta 
sa nevzťahujú na úlohu uvedenú na strane 257). 

 

Pre n (n1, n2) pozorovaných dvojíc vo výbere, hodnotu 

Mann-Whitneyho U testu počítame pomocou diferencie 

poradia ako:  

 

 

Kde: 

n1 = počet pozorovaní v skupine 1. 

n2 = počet pozorovaní v skupine 2. 
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Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov: 

1. Zoradíme dáta oboch skupín vzostupne (Obrázok 112). 

2. Určíme poradové čísla veličín (Tabuľka 34; Obrázok 113). 

3. Výpočet n1 a n2 (pozri text vyššie; Obrázok 114). 

=POČET(Výber) 

4. Výpočet R1 a R2 (Obrázok 115); 
R1 = ∑Rx   a  R2 = ∑Ry   =SUMA(Výber dát) 

5. Výpočet U hodnoty (Obrázok 116–118); 
=min(Výber dát) 

6. Výpočet Priemeru  (Obrázok 119); 

     =n1*n2/2 
7. Výpočet Variácie (Obrázok 120); 

    =  *(n1+n2+1)/6 

8. Výpočet Štandardnej odchýlky  (Obrázok 121); 

      =SQRT(V) 
9. Výpočet Z hodnoty (Obrázok 122); 

     =(U- )/  

10. Výpočet p hodnoty (Obrázok 123); 
=NORMSDIST(Z) 

Na výpočet Z hodnoty vždy využívame menšie číslo 

hodnôt U1 alebo U2. Správnosť výsledkov môžeme overiť 

pomocou tabuľky Z hodnôt uvedených v prílohe 147. V prípade 

že sa hodnoty Z a p hodnoty uvedené v prílohe 1 zhodujú 

s vypočítanými hodnotami, analýzu sme aplikovali správne. 

                                           
47 p hodnotu určíme na základe Z hodnoty. V tabuľke v stĺpci sú uvedené Z hodnoty 

s jedným desatinným číslom, kým v prvom riadku sú uvedené hodnoty druhého 

desatinného čísla Z hodnoty. Na ich prieniku je uvedená p hodnota. 
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Obrázok 112 Obrázok 113 

 

Obrázok 114 Obrázok 115
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Obrázok 116 Obrázok 117 

 

  

Obrázok 118 Obrázok 119
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Obrázok 120 Obrázok 121 

 

Obrázok 122 Obrázok 123
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Interpretácia 

Výsledky pri komparačných analýzach interpretujeme 

pomocou komparačných tabuliek (pozri kapitolu 14.3.4), ktoré 

by mali oboznamovať čitateľa o počte skúmajúcich objektov 

(N); priemere nameraných frekvencií (M); štandardnej 

odchýlke (SD), štandardnej chybe priemeru (SEM); stupňoch 

voľnosti (df); v tomto prípade hodnote Mann-Whitneyho 

U testu a hladine štatistickej významnosti (p) (Tabuľka 35). 

Všetky požadované hodnoty okrem hodnoty U testu a hladiny 

štatistickej významnosti je potrebné vypočítať manuálne. 

Po vložení všetkých požadovaných údajov má tabuľka 

nasledovný tvar: 

Tabuľka 35: Rozdiely v miere záujmu o ďalšie vzdelávanie 
u seniorov (Príklad; Fiktívne dáta). 

 Výskumná 
skupina 

N M SD SEM Df U p 

Dedina 14 7,18 3,21 1,56 
24 61,500 0,011 

Mesto 17 9,00 3,24 0,98 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; U – Mann-Whitneyho U test;  
p – hladina štatistickej významnosti. 

Vzhľadom na to, že existuje štatisticky významný rozdiel, 

interpretujeme výsledky uvedené v komparačnej Tabuľke 35 

ako:  

Štatistickou analýzou pomocou Mann-Whitnyho U testu sme 

zistili, že existuje štatisticky významný rozdiel (U=61,500; 

p=0,011) v miere záujmu o ďalšie vzdelávanie medzi seniormi 

z mesta a seniormi z dediny. 
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9.3.7 χ
2 
-test nezávislosti 

χ2-test nezávislosti je neparametrická metóda určená 

na analýzu rozdielov nominálnych dát. Rovnako ako všetky 

neparametrické štatistiky χ2-test nezávislosti je robustný 

s ohľadom na distribúciu dát. Konkrétne nevyžaduje rovnosť 

odchýlok medzi komparovanými skupinami alebo rovnosť 

rozptylov. χ2-test nezávislosti počítame ako súčet umo-

cnených rozdielov medzi pozorovanými a očakávanými 

hodnotami, vydelený očakávanou početnosťou. Pre výpočet 

χ2 koeficientu používame nasledovnú testovaciu štatistiku: 

 
kde: 

hodnoty sú empirické početnosti, 

hodnoty  sú očakávané početnosti, 

je početnosť úrovne Ai  znaku A, i=1,2,...,k 

je početnosť úrovne Bi  znaku B, i=1,2,...,m 

Uvedený neparametrický test nie je zahrnutý do funkcie 

Analýza dát v programe Microsoft Excel. Napriek tomu, proces 

aplikácie testu v programe je nenáročný. Aplikáciu χ2-testu 

nezávislosti vysvetlíme pomocou nasledovného príkladu:  
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Predpokladajme, že bol skúmaný vplyv sledovania 

televízie na úroveň všeobecných vedomostí. Výskumnú vzorku 

tvorilo 400 respondentov, ktorí odpovedali na mieru sledo-

vania televízie pomocou trojstupňovej škály (nie, občas 

a často). Respondentom bol podaný test, podľa ktorého boli 

kategorizovaní do troch skupín podľa miery všeobecných 

vedomostí: podpriemerné, priemerné a nadpriemerné. 

Výsledky výskumu sú uvedené v nasledovnej tabuľke 

(Tirpáková, A., Markechová, D., 2008): 

Tabuľka 36: Výsledky testovania (Príklad; Fiktívne dáta). 

Pozeranie televízie 
Znalosti 

podpriemerné priemerné nadpriemerné 

Nie 75 36 31 

Občas 27 19 33 

Často 31 62 86 

Prvým krokom je výpočet početností úrovne Ai  znaku A, 

i=1,2,...,k a úrovne Bi  znaku B, i=1,2,...,m. Čiže, na uvedenom 

príklade:  

Tabuľka 37: Súčet početností úrovní A a B (Príklad; Fiktívne 

dáta). 

Pozeranie televízie 
Znalosti 

Spolu 
podpriemerné priemerné nadpriemerné 

Nie 75 36 31 150 

Občas 27 19 33 269 

Často 31 62 86 236 

Spolu 133 117 150 400 

Nasledovným krokom je výpočet očakávanej početnosti pre 

každé políčko kontingenčnej tabuľky. Očakávané početnosti 

vypočítame podľa vzťahu (Tirpáková, A., Markechová, D., 2008): 
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Na vyššie uvedenom príklade: 

Tabuľka 38: Súčet početností úrovní A a B (Príklad; Fiktívne 

dáta). 

Pozeranie televízie 
Znalosti 

podpriemerné priemerné nadpriemerné 

Nie 47,215 41,535 53,25 

Občas 26,2675 23,1075 29,625 

Často 59,5175 52,3575 67,125 

Pre výpočet χ2 koeficientu48,49 volíme funkciu 

=CHITEST(skutočný_rozsah; očakávaný_rozsah) (Obrázok 124). 

Do prvej kolónky vložíme empirické hodnoty (Obrázok 125), 

kým do druhej kolónky vložíme očakávané hodnoty (Obrázok 

126). Po stlačení klávesu Enter program MS Excel vygeneruje 

hodnotu p (hladinu štatistickej významnosti; Obrázok 127). 

Interpretácia zistenej hodnoty χ2 

Test vyhodnotíme obvyklým spôsobom (pozri podkapitolu 

7.5 Overovanie hypotéz). Ak je hodnota štatistickej významnosti 

signifikantná na hladine α, testovanú hypotézu H0  o nezávislosti 

pozorovaných znakov zamietneme.  

Na vyššie uvedenom príklade (Tirpáková, A., Marke-

chová, D., 2008) bola zistená hodnota χ2=0,000 (t. j. 8,2.10-10). 

Keďže na hladine α (=0,05; =0,001) sme zamietli nulovú 

hypotézu H0, môžeme tvrdiť, že pozeranie televízie signifikantne 

ovplyvňuje úroveň všeobecných vedomostí. 

                                           
48

 =CHITEST > Skutočný rozsah (Výber) > Očakávaný_rozsah (Výber) > 

Enter 
49

 =CHITEST >Actual range > Expected rande > Enter 
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Obrázok 124 Obrázok 125 

 

       

Obrázok 126 Obrázok 127 
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9.3.8 Znamienkový test  

Znamienkový test je jeden z najjednoduchších nepara-

metrických testov. Test používame namiesto párového t-testu, 

ak nie je splnený predpoklad o normálnom rozdelení súboru 

a rozdelenie základného súboru je výrazne zošikmené. 

V porovnaní s inými neparametrickými testami má malú silu 

(Tirpáková, A., Markechová, D., 2008; Štiglic, M., 2009). Poznáme 

dva druhy znamienkového testu: 

A. Jednovýberový (mediánový): keď na n štatistických jed-

notkách zisťujeme hodnoty jedného štatistického znaku 

(zisťuje rozdiel s mediánom, priemerom alebo iným 

kritériom). 

B. Párový: Používame, keď na n štatistických jednotkách 

zisťujeme hodnoty dvoch štatistických znakov (zisťuje 

rozdiel medzi výbermi).  

 

9.3.8.1 Jednovýberový  

znamienkový test 

Jednovýberový znamienkový test je jednoduchý test, ktorý 

môže byť použitý, ak nie sú splnené podmienky pre použitie 

jednovýberového t-testu. Tento test je sám o sebe veľmi 

jednoduchý: je možné ho aplikovať pomocou binomického testu 

(alebo pomocou aproximácie normálneho rozdelenia, pokiaľ 

je vzorka dostatočne veľká).  

Hodnotu p pre Jednovýberový znamienkový test 

vypočítame pomocou funkcie =BINOM.DIST, konkrétne:  
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A. V prípade jednostrannej hypotézy uvádzame hodnotu 

S+, počet skúmaných objektov n, hladinu α 

a kumulatívne rozdelenie.  

B. V prípade dvojstrannej hypotézy uvádzame min=(S+, 

S–), počet skúmaných objektov n, hladinu α a ku-

mulatívne rozdelenie, kde hodnotu binomického 

rozdelenia vynásobíme dvomi. 

Aplikáciu jednovýberového znamienkového testu vysve-

tlíme pomocou nasledovného príkladu: Predpokladajme, že sme 

testovali čas, za ktorý žiaci vyriešia matematickú úlohu. Kon-

krétne nás zaujíma rozdiel medzi žiakmi intaktnými a žiakmi 

nadanými. U žiakov intaktných bol priemerný čas na vyriešenie 

úlohy 130 sekúnd. Zaujíma nás, či je rozdiel medzi kritériom (x) 

a meraniami (M) štatisticky významný. Výsledky merania 

u nadaných žiakov sú nasledovné: 

Tabuľka 39:  Výsledky hodnotenia (Príklad; Fiktívne dáta).  

Žiak Čas (M) 

1 60 

2 67 

3 80 

4 90 

5 145 

6 177 

7 93 

8 63 

9 58 

10 37 

11 100 

12 66 

13 102 

14 44 

15 130 

16 87 
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V prípade, že x>s, meraniu M priradíme hodnotu 1 (S+), 

V prípade, že x<s, meraniu M priradíme hodnotu -1 (S-), 

V prípade, že x=s, meraniu M priradíme hodnotu 0 (S=0). 

Na uvedenom príklade: 

Tabuľka 40: Výsledky hodnotenia (Príklad; Fiktívne dáta).  

Žiak Čas (M) S 

1 60 -1 

2 67 -1 

3 80 -1 

4 90 -1 

5 145 1 

6 177 1 

7 93 -1 

8 63 -1 

9 58 -1 

10 37 -1 

11 100 -1 

12 66 -1 

13 102 -1 

14 44 -1 

15 130 0 

16 87 -1 

Následne sčítame všetky hodnoty S+ a S– a vypočítame 

počet meraní nepočítajúc merania, ktorých S=0. Na uvedenom 

príklade (pre dvojstrannú hypotézu): 

S+=2 

S–=13 

n=15 (n-S0, čiže 16-1=15) 

Na uvedenom príklade: 

=2*BINOM.DIST(2; 15; 0,5; TRUE)  

=0,0074 
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 Následne funkcia =BINOM.DIST vygeneruje hladinu 

štatistickej významnosti (α=0,007). Vzhľadom na to, že 

hodnota p > α, musíme prijať alternatívnu hypotézu, a preto 

môžeme s 95% istotou tvrdiť, že nadaní žiaci mali štatisticky 

významne nižší priemerný čas, za ktorý vyriešili matematickú 

úlohu.   

 

9.3.8.2 Párový  

znamienkový test 

Párový znamienkový test používame vtedy, keď na n šta-

tistických jednotkách zisťujeme hodnoty dvoch štatistických 

znakov. Pre porovnanie párových pozorovaní (x, y), znamien-

kový test je možné použiť, ak porovnanie môže byť vyjadrené 

iba ako x>y, x=y, alebo x<y. V prípade, že pozorovania je možné 

vyjadriť len ako číselné hodnoty (napr. x=7, y=18) alebo ako 

množiny (hodnoti x=1, y=8), je vhodnejšie použiť párový t-test 

alebo Wilcoxonov párový test na zistenie rozdielov 

(Corder, G. W., Foreman, D. I., 2014).  

Pri znamienkovom teste postupujeme nasledovným 

spôsobom. Utvoríme rozdiely x1–y1, x2–y2 ..., xn–yn, kde m+ 

je počet kladných rozdielov a m– je počet záporných rozdielov.  

V prípade, že sú rozdiely rovné 0 (m0), nebudeme o nich 

uvažovať a za n budeme brať len počet nenulových rozdielov. 

Aplikáciu jednovýberového znamienkového testu vysvetlíme 

pomocou nasledovného príkladu: 

Predpokladajme, že sme požiadali učiteľov (n=14), aby 

ohodnotili adekvátnosť dvoch inovatívnych vyučovacích metód 

(x, y) na hodine biológie. Na stupnici od 1 do 10 sa mali vyjadriť, 

ktorá z metód je vhodnejšia a lepšie vysvetľuje dané učivo. 

Výsledky hodnotenia boli nasledovné: 
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Tabuľka 41: Výsledky hodnotenia (Príklad; Fiktívne dáta).  

Učiteľ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Metóda x 2 6 8 5 4 3 3 6 2 4 5 7 2 6 

Metóda y 3 6 7 6 7 4 3 5 5 7 7 6 5 9 

Následne vypočítame rozdiel x-y a určíme počet m+, m– a n: 

Tabuľka 42: Výsledky hodnotenia a rozdiely medzi posudzo-
vanými metódami (Príklad; Fiktívne dáta).  

Učiteľ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Metóda x 2 6 8 5 4 3 3 6 2 4 5 7 2 6 

Metóda y 3 6 7 6 7 4 3 5 5 7 7 6 5 9 

rozdiel di -1 0 1 -1 -3 -1 0 1 -3 -3 -2 1 -3 -3 

m+=3; 

m–=9; 

n = 12 (n–m0, čiže 14–2=12). 

Testovaný problém bude mať nasledovný tvar: 

H0: Hodnotenie oboch metód je rovnaké. 

H1: hodnotenie metód je rozdielne.  

Hodnotu p pre Párový znamienkový test vypočítame 

pomocou funkcie =BINOM.DIST, konkrétne:  

C. V prípade dvojstrannej hypotézy uvádzame 

min=(m+,m–), počet skúmaných objektov n, hladinu α 

a kumulatívne rozdelenie, kde hodnotu binomického 

rozdelenia vynásobíme dvomi. 

D. V prípade jednostrannej hypotézy uvádzame hodnotu 

m+, počet skúmaných objektov n, hladinu α 

a kumulatívne rozdelenie.  

Na uvedenom príklade: 

=2*BINOM.DIST(3; 12; 0,5; TRUE)  
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 Následne funkcia =BINOM.DIST vygeneruje hladinu 

štatistickej významnosti (α=0,146). Vzhľadom na to, že hod-

nota p > α, musíme alternatívnu hypotézu odmietnúť, a preto 

môžeme s 95% istotou tvrdiť, že učitelia považujú obe metódy 

za rovnako adekvátne na vyučovanie.  

 

9.3.9 McNemarov test  

Ako už bolo spomenuté, pomocou χ² testu testujeme zhodu 

s očakávaným rozdelením, a tiež nezávislosť dvoch (nomi-

nálnych) znakov. χ² test sa však používa u nezávislých súborov. 

Ak chceme testovať závislé súbory, je potrebné použiť 

McNemarov test (Havel, Z., Cihlář, D., 2011).  McNemarov test 

sa aplikuje na 2x2 kontingenčných tabuľkách s dichotomickou  

vlastnosťou s výsledkami dvoch testov na vzorke n subjektov, 

čiže: 

Tabuľka 43: Kontingenčná tabuľka McNemarovho testu. 

  Test 2+ Test 2– Spolu 

Test 1+ A R A+R 

Test 1– S B S+B 

Spolu A+S R+B n 

Nulová hypotéza marginálnej homogenity uvádza, že dve 

marginálne pravdepodobnosti pre každý výsledok sú rovnaké, 

čiže: pa + pb = pa + pc  a  pc + pd = pb + pd. Testovacia štatistika 

McNemarovho testu je: 

 

Aplikáciu McNemarovho testu vysvetlíme pomocou nasle-

dovného príkladu: Predpokladajme, že sme chceli zistiť 
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efektivitu novej metódy na rozvoj logického myslenia. Študen-

tom (N = 162) boli podané matematicko–logické úlohy pred 

a po výcviku na rozvoj logického myslenia.  Zaujíma nás, či je 

rozdiel medzi  meraniami (Test 1, Test 2) štatisticky významný. 

Výsledky testov sú nasledovné: 

Tabuľka 44: Výsledky merania (Príklad; Fiktívne dáta). 

  Test 2+ Test 2– Spolu 

Test 1+ 98 4 102 

Test 1– 15 45 60 

Spolu 113 49 162 

Oba testy vyriešili správne 98 študenti a 45 študenti oba 

testy nevyriešili správne. Test 1 vyriešili správne, kým Test 2 

nevyriešili správne 4 študenti. Test 2 vyriešili správne, kým Test 

1 nevyriešili správne 15 študenti. Nulovú hypotézu budeme 

testovať na hladine štatistickej významnosti 0,05. Testovacie 

kritérium do programu Microsoft Excel vpisujeme ako: 

=(ABS(R-S)-1)^2/(R+S) 

na uvedenom príklade 

=(ABS(4-15)-1)^2/(4+15) 

=5,263158 

Hladinu štatistickej významnosti p pre hodnotu 

McNemarovho testu získame vrátením pravostrannej pravdepo-

dobnosti pre rozdelenie Chí-kvadrát pomocou funkcie 

=CHISQ.DIST.RT (hodnota McNemarovho testu; 1). 

Na uvedenom príklade: 

=CHISQ.DIST.RT (5,263158; 1) 

=0,021781463 
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Vzhľadom na to, že p hodnota je menšia ako hladina 

štatistickej významnosti α, testovanú hypotézu H0 zamietneme. 

To znamená, že medzi testom 1 a testom 2 existuje štatisticky 

významný rozdiel, čiže metódu na rozvíjanie logického myslenia 

považujeme za efektívnu.  

 

9.3.10 Binomický test 

 
Binomický test (podielový test) sa používa na testovanie 

nulovej štatistickej hypotézy, ktorá tvrdí, že podiel (relatívna 

početnosť) určitej hodnoty premennej v základnom súbore 

sa rovná zadanej konštante. Test teda odpovedá na otázku, či 

možno na základe vzorky tvrdiť, že podiel v základnom súbore 

sa rovná určitému číslu, resp. inému podielu v súbore (príp. 

je väčší, resp. menší ako zadané číslo/iný vypočítaný podiel) 

(Rimarčík, M., 2007). Binomický test uvedieme na konkrétnom 

príklade: Môžeme otestovať, či percento mužov v našej tabuľke 

učiteľov zodpovedá očakávaným 50 percentám všetkých učite-

ľov. Testovacia štatistika binomického testu má nasledovný 

tvar: 

 
 

Kde: 

p – pozorovaný podiel 

q – (1 - p) 

X – očakávaný počet úspešných 
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9.3.11 Fisherov presný test 
 

Fisherov presný test (známi aj ako Fisherov exaktný test) 

overuje nulovú hypotézu, ktorá tvrdí, že podiely dvoch 

základných súborov sú rovnaké, teda premenné sú nezávislé. 

Vychádza z kontingenčnej tabuľky 2×2. Číslo v bunke tabuľky 

predstavuje počet štatistických jednotiek, ktorých jedna 

premenná nadobúda hodnotu v hlavičke príslušného riadku 

a druhá premenná nadobúda hodnotu v hlavičke stĺpca 

(Rusnák, M., 2007). Fisherov test sa používa väčšinou nespráv-

ne. Test totiž vychádza z predpokladu, že všetky marginálne 

početnosti (súčty riadkov/stĺpcov) v kontingenčnej tabuľke sú 

fixné. Tento predpoklad je málokedy splnený. Väčšinou sú 

fixované iba riadkové početnosti alebo iba celková početnosť. 

V takýchto typických situáciách je správne použiť Chí-kvadrát 

test nezávislosti, alebo Studentov nepárový t-test, pričom za 

hodnoty intervalovej premennej sa dosadzujú hodnoty: 0/1 

(Rimarčík, M., 2007).  

Pravdepodobnosť získania konkrétneho výsledku kontin-

genčnej tabuľky 2×2 s marginálnymi frekvenciami možno vypo-

čítať pomocou vzorca (Zvára, K., 2006): 

 

Kde  je binomický koeficient a symbol ! indikuje 

faktoriál.50 

                                           
50

 faktoriál označuje súčin všetkých kladných celých čísel menších alebo 

rovných n. 
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P-hodnota Fisherovho testu vyjadruje pravdepodobnosť, že 

za predpokladu rovnosti podielov základných súborov 

vyberieme náhodné vzorky, ktorých absolútna hodnota rozdielu 

podielov je rovná alebo väčšia ako nami zistená. Ak je P–

hodnota malá (najčastejšie menej ako 0,05), nulovú hypotézu 

zamietneme a premenné považujeme za štatisticky závislé. 

Fisherov test predstavuje presnú alternatívu Chí-kvadrát testu 

nezávislosti najmä v prípade, že v niektorej bunke tabuľky 

je očakávaná početnosť menej ako 5 (Rusnák, M., 2007). 

 

9.3.12 Cochranovo Q 

Cochranov Q test overuje, či priemery binárnej premennej 

(podiely, percentá) v závislých vzorkách sú štatisticky 

významne odlišné. Cochranov Q test je obdobou jednocestnej 

ANOVA analýzy pre opakované merania a často sa používa na 

porovnanie náročnosti otázok testu, ktoré môžu byť 

zodpovedané buď správne, alebo nesprávne. Testovacia 

štatistika s chí-kvadrát rozdelením s k-1 stupňami voľnosti 

vznikne zjednodušením Friedmanovej štatistiky a má tvar 

(Rimarčík, M., 2007): 

 
Kde: 

 – počet skupín, 

– celkový počet úspechov (1) v j-tej skupine, 

 – priemerný počet úspechov v skupine, 

 – počet blokov, 

 – celkový počet úspechov v i-tom bloku. 
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OTÁZKY  

 

1. Definujte a vysvetlite význam inferenčnej 
komparácie. 

2. Zvážte výhody a uveďte rozdiel medzi inferenčnou 
a deskriptívnou komparáciou. 

3. Uveďte kritériá, ktoré musí spĺňať dátový súbor 
pre aplikáciu parametrických komparačných 
testov. 

4. Uveďte rozdiel medzi Studentovým t-testom pre 
dva nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu 
a Studentovým párovým t-testom. Opíšte ich  
aplikáciu v programe Microsoft Excel. Uveďte 
príklad. 

5. Uveďte rozdiel medzi Studentovým t-testom pre 
dva nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu 
a Studentovým t-testom pre dva nezávislé výbery 
s nerovnosťou rozptylu. Opíšte ich aplikáciu 
v programe Microsoft Excel. Uveďte príklad. 

6. Opíšte Jednovzorkový t-test. Uveďte jeho funkciu 
a príklad.  

7. Opíšte a vymenujte neparametrické komparačné 
metódy. Vysvetlite ich nevýhody v porovnaní 
s parametrickými metódami.  

8. Uveďte testy pre komparáciu dát s nominálnou 
distribúciou. Pre jednotlivé testy uveďte modelový 
príklad ich aplikácie (výber, jednotky, kritériá, 
charakteristika premenných). 



 

279 

ÚLOHY:  

BLOK 3 

ÚLOHA 1 

 

H1: Predpokladáme, že vplyvom sociálno–psychologických 

výcvikov budú existovať rozdiely v miere asertivity 

vo vstupnom a výstupnom meraní. 

Predpokladáme, že sa pod vplyvom sociálno–psychologických 

výcvikov budú žiaci líšiť v miere asertívneho správania 

vo vstupnom a výstupnom testovaní. Na zistenie miery aserti-

vity sme použili CPFT dotazník. Výskumnú vzorku tvorili 

stredoškolskí študenti (N=30) vo veku od 15 do 18 rokov. 

Namerané veličiny sú uvedené v Tabuľke č. 45. 

Tabuľka 45: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

Respondent: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vstupné m. 8 4 3 5 7 6 3 4 5 6 

Výstupné m. 8 4 6 6 7 5 5 5 5 7 

           
Respondent: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Vstupné m. 3 7 6 6 5 8 6 2 4 5 

Výstupné m. 5 8 6 6 6 8 6 4 6 6 

           Respondent: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Vstupné m. 6 7 3 4 5 4 5 2 3 4 

Výstupné m. 6 7 4 5 7 6 5 5 4 6 

 Overte, či je rozdiel v miere asertivity vo vstupnom 

a výstupnom testovaní signifikantný. 
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ÚLOHA 2 

 

H1: Predpokladáme, že vplyvom metód rozvíjania empatie budú 

existovať rozdiely v miere empatie vo vstupnom a výstupnom 

meraní. 

Predpokladáme, že sa pod vplyvom psychologických výcvikov 

budú žiaci líšiť v miere empatického cítenia vo vstupnom 

a výstupnom šetrení. Na zistenie miery empatie u žiakov sme 

použili TEQ dotazník empatického cítenia. Výskumnú vzorku 

tvorili žiaci prvého stupňa základnej školy (N=30) vo veku od 8 

do 10 rokov. Namerané veličiny sú uvedené v tabuľke č. 46. 

Tabuľka 46: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vstupné meranie 15 16 14 10 13 12 15 16 18 16 

Výstupné meranie 15 18 15 11 13 12 16 16 18 15 

           
Respondent 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Vstupné meranie 14 12 19 10 12 14 15 11 13 10 

Výstupné meranie 15 14 19 10 13 14 15 13 14 14 

           
Respondent 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Vstupné meranie 15 16 18 16 14 10 13 14 16 14 

Výstupné meranie 16 16 18 15 15 14 19 10 13 14 

 Overte, či je rozdiel v miere empatie vo vstupnom 

a výstupnom testovaní signifikantný. 
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ÚLOHA 3 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel 

medzi mužmi a ženami v miere empatie. 

Predpokladáme, že existuje intersexuálny rozdiel v miere 

empatie. Konkrétne sme sa zamerali na rozdiely u osôb 

v adolescencii a rannej dospelosti. Mieru empatie sme merali 

pomocou výskumného nástroja: Dotazník empatie TEQ. 

Výskumnú vzorku tvorili vysokoškolskí študenti vo veku od 18 

do 24 rokov. Z celkového počtu respondentov (N=60) bolo 30 

respondentov mužského a 30 respondentov ženského pohlavia. 

Výsledky analýzy sú uvedené nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 47: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

Muži  

9 8 5 7 6 7 6 8 6 8 

5 4 7 8 9 7 7 6 7 8 

8 6 8 6 6 8 8 5 8 8 

Ženy 

5 6 9 5 4 6 8 6 8 6 

6 8 6 6 8 8 5 8 6 6 

6 9 6 9 5 4 5 6 4 6 

 Overte, či je rozdiel v miere empatie medzi výskumnými 

skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 4 

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel 

medzi intaktnými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno–

vzdelávacími potrebami v miere sociálneho cítenia. 
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Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere sociálneho cítenia 

medzi intaktnými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami na druhom stupni základnej školy. 

Na zistenie miery sociálneho cítenia bol zostavený dotazník, 

ktorý obsahuje 10 otázok zameraných na zistenie miery 

sociálneho cítenia. Skóre odpovedí dotazníka sa môže 

pohybovať v rozmedzí od 0 do 15. Namerané veličiny sú uve-

dené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 48: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

Intaktní 

6 11 12 14 11 5 5 3 3 6 

12 10 5 5 5 3 8 8 6 4 

5 5 3 8 8 8 10 5 5 4 

ŽsŠVVP 

8 7 8 6 4 10 3 14 12 13 

9 5 6 11 8 8 6 8 15 12 

10 3 14 6 11 8 8 10 3 14 

 Overte, či je rozdiel v miere sociálneho cítenia medzi 

výskumnými skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 5 

 

H1: Predpokladáme, že žiaci s poruchami správania budú 

dosahovať odlišnú úroveň  chybovosti pri čítaní v porovnaní 

s intaktnými žiakmi. 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere chybovosti pri čítaní 

textu žiakov intaktných a žiakov so špeciálnymi výchovno–

vzdelávacími potrebami. Konkrétne sme sa zamerali na rozdiely 

v mladšom školskom veku a žiakov s poruchami správania 



 

283 

(ADHD). Každému žiakovi bol podaný rovnaký text 

na prečítanie. Pri jeho čítaní sme zaznamenávali počet chýb. 

Výskumnú vzorku tvorili žiaci základnej školy 3. ročníka. Počet 

žiakov v každej z výskumných skupín bol N=30. Pri výskumnom 

šetrení sme namerali nasledovné veličiny: 

Tabuľka 49: Dátový súbor (Fiktívne dáta).  

ADHD 

9 1 6 8 4 6 12 2 3 5 

8 6 9 5 2 14 12 16 10 4 

6 9 5 2 8 4 9 1 6 4 

Intaktní 

1 1 2 5 3 2 6 2 4 2 

9 2 3 0 2 0 6 5 2 5 

3 2 6 0 9 2 3 0 2 5 

 Overte, či je rozdiel v chybovosti v čítaní medzi  

výskumnými skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 6 

 

H1: Predpokladáme, že nadaní žiaci vyriešia úlohu v kratšom 

časovom intervale ako žiaci priemerní. 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere pohotovosti, z hľa-

diska času u žiakov nadaných a žiakov priemerných pri riešení 

logicko-matematických úloh. Výskumnú vzorku tvorili žiaci 

základnej školy 4. ročníka. Počet žiakov v každej z výskumných 

skupín bol N=30. Každému žiakovi bol podaný rovnaký test 

s tromi logicko-matematickými úlohami. Pri výskumnom testo-

vaní sme u každého žiaka zaznamenávali čas potrebný na vyrie-
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šenie úloh. Namerané veličiny sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

Tabuľka 50: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

IQ 85-115 

92 116 144 150 168 195 80 150 100 150 

89 97 120 133 178 170 190 87 112 133 

92 117 144 149 168 80 81 148 103 151 

IQ>115 

80 117 113 100 102 90 91 125 105 102 

89 92 116 144 78 150 74 96 160 78 

70 101 114 100 92 120 105 78 105 102 

 Overte, či je rozdiel v dosiahnutých výsledkoch medzi 

výskumnými skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 7 

 

H1: Skórujú študenti z gymnázií na maturitných skúškach 

z matematiky signifikantne vyššie v porovnaní s celoštátnym 

priemerom?  

Predpokladajme, že chceme zistiť či existuje štatisticky 

významný rozdiel v úspešnosti na maturitných skúškach z mate-

matiky medzi študentmi z gymnázií a celoštátnym priemerom 

(M=11,5). Pre testovanie tejto výskumnej otázky boli zisťované 

výsledné skóre z maturitných skúšok u študentov z gymnázií 

(N=30). Študentom na maturitných skúškach bol podaný test 

pozostávajúci z 20 úloh. Za každú správne vyriešenú úlohu bol 
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pridelený 1 bod. Namerané hodnoty sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

Tabuľka 51: Dátový súbor (Fiktívne dáta).  

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Úspešnosť 18 15 15 10 11 3 16 19 2 17 

           Respondent 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Úspešnosť 14 10 18 9 8 5 16 20 20 13 

           Respondent 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Úspešnosť 16 20 7 20 12 19 9 14 16 12 

 Overte, či je rozdiel v hodnotách medzi študentmi 

a celoštátnym priemerom signifikantný. 

 

ÚLOHA 8 

 

H1: Predpokladáme, že miera vnútornej motivácie študentov 

bude odlišná pred a po nástupe na štúdium. 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere vnútornej motivácie 

výkonu povolania pred a po nástupe na štúdium. Zamerali sme 

sa na rozdiely u študentov prvých ročníkov učiteľstva akade-

mických predmetov. Motiváciu voľby výkonu povolania sme 

merali Škálou motivácie voľby povolania II. Výskumnú vzorku 

tvorili študenti učiteľstva aprobačných predmetov (N=15). 

Časový odstup medzi prvým a druhým meraním bol 6 mesiacov. 

Odpovede respondentov sú nasledovné: 
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Tabuľka 52: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

1. semester 

4 11 11 12 8 

13 12 9 14 5 

12 15 7 10 5 

2. semester 

5 12 8 13 14 

12 10 7 14 12 

11 8 12 13 7 

 Overte, či je rozdiel v miere vnútornej motivácie voľby 

výkonu povolania vo vstupnom a výstupnom meraní 

signifikantný. 

 

ÚLOHA 9 

 

H1: Predpokladáme, že miera spokojnosti s výberom povolania 

u študentov bude odlišná pred a po nástupe na štúdium. 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere spokojnosti študenta 

s výberom povolania pred a po nástupe na štúdium. Spokojnosť 

sme merali trojpoložkovým ukazovateľom spokojnosti voľby 

povolania. Výskumnú vzorku tvorili študenti učiteľstva 

aprobačných predmetov (N=14). Časový odstup medzi prvým 

a druhým meraním bol 3 mesiace (pred a po nástupe na štú-

dium). Odpovede respondentov sú nasledovné: 

Tabuľka 53: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

1. meranie 
4 5 6 5 2 2 3 

8 5 7 6 4 7 5 

2. meranie 
7 7 8 3 3 6 8 

3 9 7 6 8 4 2 

 Overte, či je rozdiel v miere spokojnosti s výberom 

povolania vo vstupnom a výstupnom meraní signifikan-

tný. 
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ÚLOHA 10 

 

H1: Predpokladáme, že miera pripravenosti učiteľa na prácu 

so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

závisí od dĺžky pedagogickej praxe učiteľa. 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere pripravenosti 

učiteľov na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Zamerali sme sa na potreby žiakov 

s poruchami učenia. Pripravenosť sme merali 10-položkovým 

ukazovateľom pripravenosti pedagogického zamestnanca 

na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Výskumnú vzorku tvorili učitelia s praxou v rozme-

dzí od 5 až 10 rokov (N=12), a učitelia s praxou v rozmedzí od 

10 až 15 rokov (N=11). Odpovede respondentov sú nasledovné: 

Tabuľka 54: Dátový súbor. 

Prax od 5 do10 rokov 
6 4 6 8 5 5 

9 8 8 5 5 4 

Prax od 10 do 15 rokov 
7 8 6 5 4 6 

5 7 4 8 9   

 Overte, či je rozdiel v miere pripravenosti medzi výsku-

mnými skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 11 

 

H1: Predpokladáme, že študenti v období adolescencie majú 

štatisticky významne vyššiu mieru emocionálnej zrelosti ako 

študenti v období puberty. 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v miere emocionálnej 

zrelosti vzhľadom na vek jedinca. Konkrétne sme sa zamerali 
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na rozdiely u študentov vysokých a stredných škôl. Emocionálnu 

zrelosť sme merali Škálou emocionálnej zrelosti. Výskumnú 

vzorku tvorili študenti stredných škôl (N=13) a študenti 

vysokých škôl (N=13). Odpovede respondentov sú nasledovné 

(Tabuľka 55): 

Tabuľka 55: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

Puberta 
15 23 17 16 20 18 19 

16 19 25 22 19 15   

Adolescencia 
22 22 25 16 19 17 21 

23 17 17 17 20 22   

 Overte, či je rozdiel v miere emocionálnej zrelosti medzi 

výskumnými skupinami signifikantný. 

 
ÚLOHA 12 

 

VO1: Je výber štúdijného odboru závislý na pohlaví? 

 

Vo výskumnom probléme nás zaujíma, či výber študijného 

odboru závisí od pohlavia uchádzača. Pre testovanie tejto 

výskumnej otázky sme zistili počty študentov a študentiek 

prvého ročníka bakalárskeho stupňa v odboroch humanitných, 

spoločenských, technických a prírodovedných. Výskumnú 

vzorku tvorilo 464 študentov. Rozdelenie študentov/tiek bolo 

nasledovné:  
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Tabuľka 56: Výsledky (Fiktívne dáta). 

  Ženy Muži 

Odbor 

Humanitné 173 20 

Spoločenské 88 19 

Technické 48 53 

Prírodovedné 30 33 

 Overte, či pohlavie ovplyvňuje výber vybraných štú-

dijných odborov 

 

ÚLOHA 13 

 

VO1: Je výsledné (koncoročné) hodnotenie študentov závislé na 

študentskej aktivite počas školského roka? 

Predpokladajme, že chceme zistiť závislosť medzi hodnotením 

a aktivitou študenta na vyučovacej hodine. Za týmto účelom bolo 

pozorovaných 179 študentov stredných odborných škôl. Ich 

aktivita bola hodnotená na škále 1 – 3, kde číslo 1 vyjadruje 

vysokú úroveň aktivity, číslo 2 vyjadruje priemernú úroveň 

aktivity a číslo 3 vyjadruje slabú až žiadnu aktivitu študenta 

na vyučovacej hodine. Výsledky pozorovania a hodnotenia 

študentov na konci školského roka sú vyjadrené v nasledovnej 

kontingenčnej tabuľke:  

Tabuľka 57: Výsledky hodnotenia (Fiktívne dáta). 

  

Hodnotenie 

1 2 3 4 5 

Aktivita 
na 

hodine 

1 30 28 15 5 1 

2 15 13 9 6 5 

3 3 8 19 12 10 

 Overte, či je výsledné hodnotenie študentov závislé na akti-

vite počas školského roka. 
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ÚLOHA 14 

 

VO1: Existujú štatisticky význame rozdiely v miere sociálneho 

začlenenia medzi študentmi? 

Predpokladajme, že chceme zistiť rozdiely v miere sociálneho 

začlenia študentov po nástupe na štúdium na strednú školu. 

Konkrétne nás zaujíma, či sa namerané hodnoty budú štatisticky 

významne líšiť od mediána nameraných hodnôt minuloročných 

prvákov (Md=14). Predpokladajme, že po uplynutí prvého 

mesiaca na škole bol študentom (N=20) 1. ročníka štvorročných 

gymnázií podaný dotazník na zisťovanie sociálneho začlenenia. 

Skóre dotazníka sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 do 20, kde 

vyššie skóre predstavuje vyššiu mieru sociálneho začlenenia 

v kolektíve (triede). Namerané veličiny sú uvedené v nasledu-

júcej tabuľke: 

Tabuľka 58: Výsledky hodnotenia (Fiktívne dáta). 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Miera 
sociálneho 
začlenenia 

16 17 11 19 13 15 16 10 9 8 

           
Respondent 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Miera 
sociálneho 
začlenenia 

14 4 15 15 12 13 15 16 10 9 

 Overte, či je rozdiel v miere sociálneho začlenenia u štu-

dentov signifikantný. 
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ÚLOHA 15 

 

VO1: Je miera direktívnosti učiteľov na 2. stupni základných škôl 

premenlivá? 

Vo výskumnom probléme nás zaujíma, či je direktívnosť učite-

ľov na 2. stupni základných škôl premenlivá. Predpokladáme, že 

sme mieru direktívnosti zisťovali na vzorke N=10 učiteľov 

pomocou DZD dotazníka. Miera direktívnosti sa môže 

pohybovať v rozmedzí od 0 do 10 bodov, kde nižšie skóre pred-

stavuje nižšiu mieru direktívnosti učiteľov. Prvé meranie bolo 

uskutočnené na začiatku školského roka, kým druhé meranie 

bolo uskutočnené na konci školského roka. Namerané veličiny 

sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 59: Dátový súbor (Fiktívne dáta). 

Učiteľ 
Miera direktívnosti 

1. meranie 2. meranie 

1 5 6 

2 6 4 

3 8 9 

4 9 10 

5 2 3 

6 7 6 

7 5 5 

8 5 4 

9 9 8 

10 8 8 

11 5 4 

12 9 8 

 Overte, či je rozdiel v miere direktívnosti vo vstupnom 

a výstupnom testovaní signifikantný. 
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ÚLOHA 16  

 

VO1: Budú pod vplyvom metódy rozvoju emocionálnej 

inteligencie existovať  rozdiely v miere emocionálnej 

inteligencie vo vstupnom a výstupnom meraní? 

Predpokladajme, že psychológovia vymysleli účinnú metódu 

na zvýšenie emocionálnej inteligencie. Pomocou výskumu chce-

me overiť efektivitu tejto metódy. Za týmto účelom sme 

otestovali 85 respondentov vo veku od 20 do 45 rokov. 

Testovanie bolo uskutočnené pred a po aplikovaní metódy 

na zvýšenie emocionálnej inteligencie.  

Vysokú mieru emocionálnej inteligencie v oboch meraniach 

prejavilo 49 respondentov a nízku mieru v oboch meraniach 

prejavilo 29 respondentov. Dvaja respondenti prejavili vo vstup-

nom meraní vysokú mieru emocionálnej inteligencie a vo 

výstupnom nízku. Kým 4 respondenti prejavili vo vstupnom 

meraní nízku mieru emocionálnej inteligencie a vo výstupnom 

vysokú.  

 Overte, či je rozdiel v miere emocionálnej inteligencie 

vo vstupnom a výstupnom testovaní signifikantný. 
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10 KOMPARÁCIA  

VIACERÝCH SKUPÍN 
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10.1 Komparácia  

troch a viac skupín 

V predošlej kapitole sme podrobne popísali aplikáciu 

komparačných štatistických metód. Tieto testy sú zamerané 

len na komparáciu dvoch skupín, respektíve dvoch meraní. 

Avšak v praxi sa stretávame so situáciami, kde sme nútení 

porovnávať viac výskumných skupín vzhľadom na jeden 

alebo viac faktorov. Na realizáciu komparačnej analýzy viac 

než dvoch skupín je nevyhnutné sledovať faktor vo viacerých 

ako dvoch základných súboroch. Z každého z nich vytvoríme 

náhodný výberový súbor, ktorý použijeme na overovanie 

hypotézy o zhode priemerov v základných súboroch 

(napríklad sledujeme určitý jav, frekvenciu, mieru v troch 

alebo viacerých triedach). Ako aj pri predošlých testoch, 

voľba testu nie je vždy jednoduchá. Je potrebné klásť dôraz 

na rozdelenie pravdepodobnosti frekvencie skúmaného javu 

vo všetkých skúmaných základných súboroch a rozsah 

výberových súborov, prípadne rovnosť rozptylov v základ-

ných súboroch. Pri voľbe testovacej štatistiky treba 

prihliadať i na to, či výberové súbory sú nezávislé, čo zna-

mená, či hodnoty znaku X, sledované na prvkoch jedného 

výberového súboru, nezávisia od hodnôt tohto znaku 

v druhom výberovom súbore (Jurčeková, M., Molnárová, I., 

2005; Walker, I., 2010). 

10.2 Výber správneho testu 

V prípade, že porovnávame viac ako dve skupiny, máme 

k dispozícii rad metód, ktoré nám umožňujú vykonať 

mnohonásobnú komparáciu, ako napríklad Bonferroniho 



 

297 

metóda, Tukeyova, Newman-Keulsova, Duncanova, Fisherová 

LSD (najmenší významný rozdiel – Least Significant 

Difference), Kruskal-Wallisova a Scheffého metóda, ako aj 

mnohé iné. Úlohou každej metódy je udržať danú hladinu 

pravdepodobnosti chyby prvého druhu (5%) a rozdeliť ju 

medzi všetky porovnania. 

Najčastejšie používanou metódou je ANOVA (názov 

odvodení z ANalysis Of VAriance), ktorá je vhodná, ak 

pracujeme s troma alebo viacerými nezávislými výbermi, 

pričom závislá premenná je kardinálne škálovaná. Test 

ANOVA testuje, či sa rozptyly závislej premennej štatisticky 

významne líšia medzi tromi (a viac) skupinami. Avšak 

ANOVA metóda je sama o sebe nepostačujúca, lebo nehovorí 

o rozdieloch medzi priemermi, ale medzi rozptylmi v sku-

pinách. Ako uvádza K. Kohútová (2014), niektoré z týchto 

testov sú veľmi konzervatívne, pretože aj pri nich sa môže 

stať chyba, ktorú výskumník neovplyvní. Môže sa napríklad 

stať, že na základe výsledkov ANOVA, zamietneme hypotézu 

o rovnosti priemerov, a pritom žiadna dvojica priemerov sa 

od seba podľa výsledkov metód mnohonásobného porovná-

vania navzájom významne nelíši.  

Pripomeňme si, že analýza rozptylu hovorí len o tom, 

že rozptyly sú alebo nie sú rovnaké. Je potrebné vykonať 

ďalšiu analýzu, aby sme zistili, ako sa líšia priemery. Jednou 

z možností je porovnať každú dvojicu priemerov alebo 

dvojice, ktoré nás zaujímajú. Ako pri testoch komparácie 

dvoch skupín, aj pri testoch mnohonásobnej komparácie 

delíme testy na parametrické a neparametrické. Z toho dôvo-

du analýzu rozptylu môžeme použiť len vtedy, keď sú splne-

né nasledovné podmienky (Tirpáková, A., Markechová, D., 

2008; Lajčiaková, P., Tabačková, K., 2010):  
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A. Výberové súbory pochádzajú zo základných súborov 

s normálnymi rozdeleniami.  

B. Výberové súbory sú navzájom nezávislé.  

C. Symetrické rozdelenie dát (ak porovnávané súbory 

nemajú symetrické rozdelenie je nevyhnuté aplikovať 

niektorú z neparametrických metód, napr. Kruskal-

Wallis test).  

Ako pri Studentovom t-teste, aj tu musíme dbať na typ 

testu, ktorý volíme. Podľa toho, či sledujeme vplyv jedného 

alebo dvoch faktorov, s opakovaním alebo bez opakovania, 

analýzu rozptylu delíme na:  

A. ANOVA s jedným faktorom (komparácia n skupín 

v jednom faktore).  

B. ANOVA s dvomi faktormi s opakovaním (komparácia 

jednej skupiny v n faktoroch).  

C. ANOVA s dvomi faktormi bez opakovania (komparácia 

n skupín v n faktoroch).   

Program Microsoft Excel ponúka v metódach Analýzy 

dát (Data Analysis) výpočet len parametrických mnoho-

násobných komparácií. Neparametrické metódy analýzy 

rozptylu ako sú Kruskal-Wallisov test a Friedmanov test, 

v programe nie sú zahnuté. Postup aplikácie jednotlivých 

metód priblížime v ďalšom texte.  
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10.3 ANOVA s jedným faktorom 

Jednofaktorová analýza rozptylu predstavuje rozšírenie 

dvojvzorkového t-testu. V prípade porovnávania dvoch 

skupín (faktor má iba dve úrovne), ANOVA vedie k rovna-

kému výsledku ako t-test. Cieľom analýzy rozptylu je odhaliť, 

či vo vzorke zistené rozdiely priemerov jednotlivých skupín 

(podľa úrovne faktora) sú štatisticky významné (medzi 

premennými je vzťah), alebo môžu byť iba náhodné (medzi 

premennými nie je vzťah). Celý proces štatistickej analýzy 

metódy ANOVA s jedeným faktorom vysvetlíme pomocou 

nasledovného príkladu:  

H1: Žiaci/Študenti rôznych typov škôl sa budú líšiť 

vo vnútornej motivácii. 

Hypotéza č. 1 predpokladá, že žiaci/študenti sa líšia 

v miere motivácie vzhľadom na školu, ktorú navštevujú. Pre 

overenie tejto hypotézy, je nevyhnutné zistiť mieru motivácie 

žiakov/študentov zo škôl, ktoré chceme pozorovať. Pred-

pokladajme, že skúmame žiakov/študentov z nasledovných 

škôl (Tabuľka 60):  

1. Tanečné konzervatórium v Nitre (12)  

2. Tanečné konzervatórium v Bratislave (11)  

3. Športové gymnázium v Nitre (11)  

4. Učiteľstvo výtvarnej výchovy na UKF v Nitre (12)  

5. Hotelová akadémia v Nitre (8) 
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Tabuľka 60: Výsledné hodnoty miery motivácie participantov 

(Príklad; Fiktívne dáta).51 

Respondent TKN TKB SGN UVVN HAN 

1 29 27 30 35 24 

2 22 28 30 30 26 

3 26 29 24 29 27 

4 36 20 30 30 22 

5 30 30 28 27 30 

6 30 30 29 34 28 

7 33 24 20 32 27 

8 34 30 30 30 23 

9 32 27 30 30 21 

10 36 28 24 24 27 

11 35 29 30 30 23 

12 30 28 27 37 23 

Po zoradení dát do stĺpcov podľa skúmaných skupín 
(Obrázok 128) nasleduje samotná analýza dát52,53. 
Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 
krokov: 

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Obrázok 

129).  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód, na aplikáciu 

jednofaktorovej analýzy rozptylu zvolíme metódu: 

Anova: jeden faktor (Obrázok 130).  

                                           
51

 Namerané hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie analýzy. Pri aplikácii metódy ANOVA s jedným 

faktorom pracujeme so vzorkou >30. 
52

 Dáta > Analýza dát > Anova: jeden faktor > OK > Výber dát> Stĺpce > 

Nový list > OK 
53

 Data > Data Analysis > Anova: Single factor > OK > Výber dát > 

Columns > New Worksheet Ply > OK 
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c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK 

sa otvorí nové dialógové okno (Obrázok 131). 

V okienku Vstupná oblasť volíme výber, teda 

vyznačíme dáta, ktoré chceme analyzovať 

(je nevyhnutné, aby dáta boli zoradené do stĺpcov 

alebo riadkov; pri voľbe dát vyznačíme 

aj skratky/názvy skúmajúcich skupín) (Obrázok 132).  

d. V otvorenom okne je nevyhnutné vyznačiť, či sú naše 

dáta zoradené do riadkov alebo stĺpcov (Obrázok 

132); nastavíme hladinu štatistickej významnosti 

(0,05 alebo 0,01), následne zvolíme výstupnú oblasť 

(odporúčame na nový list/nový hárok).  

e. Operáciu ukončime stlačením klávesu Enter alebo OK, 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy 

(Obrázok 133). 

 

Obrázok 128 Obrázok 129 
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Obrázok 130 Obrázok 131 

 

Obrázok 132 Obrázok 133 
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Interpretácia 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V prvej tabuľke sa nachádzajú 

údaje o počte (Count), súčte (Sum), priemere (Average) 

a rozptyle frekvencií v jednotlivých skupinách (Variance). 

V druhej tabuľke sú uvedené údaje o súčte všetkých 

frekvencií (SS), stupňoch voľnosti (df), priemere všetkých 

frekvencií (MS), F hodnote, hladine štatistickej významnosti 

(P) a kritickej hodnote testu (F krit). Tabuľky program 

vygeneruje v nasledovnej podobe:  

Tabuľka 61: Výsledky analýzy (Anova: jeden faktor; Príklad; 
Fiktívne dáta). 

Anova: Single 

Factor             

Groups Count Sum Average Variance     

TKN 12 373 31,0833 17,5379     

TKB 12 330 27,5000 8,4545     

SGN 12 332 27,6667 10,9697     

UVVN 12 368 30,6667 12,2424     

HAN 12 301 25,0833 7,7197     

ANOVA             

Source of 

Variation SS df MS F 

P-

value F crit 

Between Groups 296,23 4 74,0583 6,5050 0,0002 2,5397 

Within Groups 626,17 55 11,3848       

Total 922,4 59         

Interpretácia analýzy vyžaduje poznanie údajov o počte 

skúmajúcich objektov (N), priemere nameraných frekvencií 

(M), štandardnej odchýlke (SD), štandardnej chybe priemeru 

(SEM), stupňoch voľnosti (df), F hodnote a hladine 

štatistickej významnosti (p). Štandardnú chybu priemeru 
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a štandardnú odchýlku je nevyhnutné vypočítať pre každú 

skupinu zvlášť, tieto údaje metóda nevygeneruje automaticky 

(Tabuľka 62).  

Treba si uvedomiť, že v prípade štatistickej význam-

nosti rozdielov metóda sama o sebe nie je postačujúca, lebo 

z analýzy nevieme identifikovať presné rozdiely medzi skú-

manými skupinami. Na doplnenie je nevyhnutné aplikovať 

Studentov t-test pre precíznejšiu identifikáciu rozdielov 

(pozri kapitolu 9). Pri interpretácii rozdielov ,,každý s kaž-

dým“ nie je nevyhnutné uvádzať všetky údaje (M, SEM, SD, df 

a i.), lebo sme ich už uviedli v analýze pred komparačnou 

analýzou priemerov. Uvádzame príklad interpretácie údajov 

v Tabuľke 62 a 63. 

Tabuľka 62: Komparácia miery motivácie študentov (Príklad; 

Fiktívne dáta). 

Faktor Škola N M SD SEM df F p 

Motivácia 

TKN 12 31,08  4,18 1,21  

59 6,505 0,000 

TKB 12 27,50  2,91 0,84 

SGN 12 27,66  3,31 0,96 

PVVN 12 30,66 3,50 1,01 

HAN 12 25,08  2,78 0,80 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; F – ANOVA; p – štatistická 
významnosť.  

Výsledky uvedené v komparačnej Tabuľke 63 interpretujeme 

nasledovne:  

Štatistickou analýzou pomocou jednofaktorovej analýzy 

rozptylu sme zistili, že medzi skúmanými skupinami existuje 

štatisticky významný rozdiel (F=6,505; p=0,001) v miere 

motivácie na hladine 0,05.  
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Tabuľka 63: Komparácia jednotlivých výskumných skupín 

v miere motivácie. 

Inštitúcia df t p 

TKN 

TKB 22 2,435 0,023 

SGN 22 2,217 0,037 

UVVN 22 0,264 0,794 

HAN 22 4,136 0,000 

TKB 

TKN 22 2,435 0,023 

SGN 22 0,131 0,897 

UVVN 22 2,411 0,025 

HAN 22 2,082 0,049 

SGN 

TKN 22 2,217 0,037 

TKB 22 0,131 0,897 

UVVN 22 2,157 0,042 

HAN 22 2,070 0,050 

UVVN 

TKN 22 0,264 0,794 

TKB 22 2,411 0,025 

SGN 22 2,157 0,042 

HAN 22 4,329 0,000 

HAN 

TKN 22 4,136 0,000 

TKB 22 2,082 0,049 

SGN 22 2,070 0,050 

UVVN 22 4,329 0,000 

N – počet; t – t-test; p – hladina štatistickej významnosti; TKN – 
Tanečné konzervatórium Nitra; TKN – Tanečné konzervatórium 
Bratislava; SGN – Športové gymnázium v Nitre; UVVN – Učiteľstvo 
výtvarnej výchovy UKF v Nitre; HAN – Hotelová akadémia v Nitre. 
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10.4 ANOVA: dva faktory bez opakovania 

Analýza rozptylu s dvoma faktormi znamená testovať 

závislosť kvantitatívneho znaku na dvoch znakoch 

kvalitatívnych, t.j. na dvoch faktoroch. Pri náhodnom výbere 

bez opakovania vybranú jednotku do štatistického súboru 

nevraciame, čo znamená, že každá štatistická jednotka môže 

byť vo výberovom súbore len raz. Pri aplikovaní tejto metódy 

predpokladáme, že pôsobenie týchto faktorov na sledovaný 

znak je nezávislé. Napriek tomu, že názov metódy je ANOVA 

s dvomi faktormi, do analýzy je možné zahrnúť viac než dva 

faktory. Proces štatistickej analýzy metódy ANOVA s dvomi 

faktormi bez opakovania vysvetlíme pomocou nasledujúceho 

príkladu:  

VO1: Existuje rozdiel u žiakov v rýchlosti čítania? 

VO2: Existuje rozdiel u žiakov v rýchlosti čítania vzhľadom 

na zložitosť textu? 

Predpokladajme, že žiaci sa líšia v miere času, za ktorý 

prečítajú určitý text. Taktiež môžeme predpokladať, že miera 

času, za ktorý jednotlivec prečíta text, sa líši od náročnosti 

textu, ktorý číta. Na testovanie tejto hypotézy sme podali 

desiatim žiakom druhého ročníka prvého stupňa základnej 

školy tri texty s približne rovnakým počtom znakov. Každý 

z textov sa líšil podľa stupňa náročnosti (prvý text bol určený 

pre žiakov prvého ročníka, druhý text pre žiakov druhého 

ročníka a tretí pre žiakov štvrtého ročníka). Po prečítaní 

každého textu sa zaznamenal čas. Výsledky analýzy 

sú uvedené v nasledovnej tabuľke:  
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Tabuľka 64: Odpovede respondentov (namerané veličiny 

sú uvádzané v minútach; Príklad; Fiktívne dáta). 

 Respondent  Text 1 Text 2 Text 3 

1 1,2 1 1,3 

2 1,3 1,4 1,2 

3 1,6 1,4 1,6 

4 2 1,3 1,8 

5 1,8 1,5 1,7 

6 1 1,3 1,1 

7 1 1,2 1,2 

8 1,3 1,4 1,6 

9 1,6 1,3 1,4 

10 1,8 1,6 1,6 

Po zoradení dát do stĺpcov podľa skúmajúcich skupín 

a faktorov (Obrázok 134) nasleduje samotná analýza dát54,55. 

Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov:  

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Data 

Analysis; Obrázok 135).  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód, na aplikáciu 

jednofaktorovej analýzy rozptylu zvolíme metódu 

Anova: dva faktory bez opakovania (Obrázok 136).  

                                           
54

 Dáta > Analýza dát > Anova: dva faktory bez opakovania > OK > Výber 

dát > Popisky > Alfa (0,05) > Nový list > OK 
55

 Data > Data Analysis > Anova: Two-Factor Without Replication > OK 

> Výber dát > Labels > Alpha(0,05) > New Worksheet Ply > OK 
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c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK otvorí 

sa nové dialógové okno (Obrázok 137). V okienku 

Vstupná oblasť volíme výber, teda vyznačíme dáta, 

ktoré chceme analyzovať (dáta musia byť zoradené 

podľa predlohy uvedenej v Tabuľke 64).  

d. V otvorenom okne (Obrázok 138) nastavíme hladinu 

štatistickej významnosti Alfa (0,05 alebo 0,01) 

a následne zvolíme výstupnú oblasť (odporúčame 

na nový list/nový hárok).  

e. Operáciu ukončime stlačením klávesu Enter alebo OK; 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy 

(Obrázok 139). 

 

Obrázok 134 Obrázok 135 
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Obrázok 136 Obrázok 137 
 

Obrázok 138 Obrázok 139
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Interpretácia 

Na interpretáciu analýzy potrebujeme údaje o počte 
(Count), súčte (Sum), priemere (Average) a rozptyle 
frekvencií v jednotlivých skupinách (Variance). V druhej 
tabuľke sú uvedené údaje o súčte všetkých frekvencií (SS), 
stupňoch voľnosti (df), priemere všetkých frekvencií (MS), 
F hodnote, hladine štatistickej významnosti (P) a kritickej 
hodnote testu (F krit). Štandardnú chybu priemeru 
a štandardnú odchýlku je nevyhnutné vypočítať pre každú 
skupinu zvlášť, tieto údaje metóda nevygeneruje 
automaticky. Program Microsoft Excel v novom hárku 
vygeneruje výsledky štatistickej analýzy v nasledovnej 
podobe:  

Tabuľka 65: Výsledky analýzy (Anova: dva faktory bez 
opakovania; Príklad; Fiktívne dáta). 
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Po aplikácii štatistických metód je nevyhnutné výsledky 

publikovať v správnej a už zaužívanej forme. Výsledky 

analýzy rozptylu interpretujeme pomocou tabuliek rozdielov, 

resp. komparačných tabuliek, ktoré oboznamujú čitateľa 

o (Tabuľka 66):  

a. počte skúmajúcich objektov (N),  

b. priemere nameraných frekvencií (M),  

c. štandardnej odchýlke (SD),  

d. štandardnej chybe priemeru (SEM),  

e. stupňoch voľnosti (df),  

f. F  hodnote,  

g. hladine štatistickej významnosti (p).  

Všetky uvedené veličiny okrem priemeru, F hodnoty 

a p hodnoty je nevyhnutné vypočítať pre každú skupinu 

zvlášť, tieto údaje metóda nevygeneruje automaticky 

(Tabuľka 65). Na rozdiel od ostatných parametrických testov 

ANOVA s dvomi faktormi bez opakovania nás oboznamuje 

o rozdiele medzi riadkami a medzi stĺpcami, čiže medzi 

faktorom 1 a faktorom 2 (rozdiely medzi jednotlivcami 

a rozdiely medzi faktormi). Interpretovanie údajov 

si vyžaduje konštrukciu dvoch komparačných tabuliek 

v nasledovnom tvare (Tabuľka 66; Tabuľka 67):  

Tabuľka 66: Komparácia žiakov v rýchlosti čítania textu 

(Príklad; Fiktívne dáta). 

Žiaci; 2. 
ročník ZŠ 

N M SD SEM df F1 p 

10 1,41 0,26 0,08 9 5,423 0,001 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; F – ANOVA; p – štatistická významnosť.  
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Štatistickou analýzou pomocou metódy ANOVA s dvomi 

faktormi bez opakovania sme zistili, že u žiakov existuje 

štatisticky významný rozdiel (F=5,423; p=0,001) v rýchlosti 

čítania textu. 

Tabuľka 67: Komparácia žiakov v rýchlosti čítania textu 

(Príklad; Fiktívne dáta). 

Text č.: N M SD SEM df F2 p 

1 

10 

1,46 0,35 0,11 

9 1,581 0,233 2 1,34 0,16 0,05 

3 1,45 0,24 0,08 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 

priemeru; df – stupne voľnosti; F – ANOVA; p – štatistická významnosť. 

Štatistickou analýzou pomocou metódy ANOVA s dvomi 

faktormi bez opakovania sme zistili, že medzi žiakmi neexistuje 

štatisticky významný rozdiel (F=1,581; p=0,233) v rýchlosti 

čítania vzhľadom na gradáciu náročnosti textu. 

10.5 ANOVA:  

dva faktory s opakovaním 

Pri náhodnom výbere s opakovaním vyberáme štatis-

tickú jednotku vždy z rovnakého základného súboru, 

čo zabezpečí nezávislosť jednotlivých výberov a konštantnú 

pravdepodobnosť vybratia každej štatistickej jednotky 

v priebehu výberu. V tomto prípade môže byť štatistická 

jednotka zaradená do výberového súboru viackrát. Napriek 

tomu, že názov metódy je ANOVA s dvomi faktormi, 

do analýzy je možné zahrnúť viac než dva faktory. Celý 

proces štatistickej analýzy metódy ANOVA s náhodným 

výberom s opakovaním vysvetlíme pomocou nasledujúceho 

príkladu:  
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H1 : Predmet skúšky má vplyv na výsledné hodnotenie 
skúšky. 

H2 : Absolvované stredoškolské vzdelanie uchádzača má 
vplyv na výsledok skúšky. 

Predpokladajme, že existuje závislosť výsledkov 

prijímacích skúšok na predmete skúšky a na absolvovanej 

škole uchádzača. Na hladine významnosti 0,05 budeme 

testovať, či faktor vyštudovanej školy má vplyv na úspešnosť 

žiakov na prijímacích skúškach na vysokú školu. Body 

získané na prijímacích skúškach absolventov z vybraných 

predmetov sú uvedené v Tabuľke 68. Podľa 1. faktoru 

triedime hodnoty znaku X do skupín, a podľa 2. faktoru 

do blokov.  

Tabuľka 68: Výsledky testov prijímacích skúšok žiakov 
jednotlivých škôl z matematiky, anglického jazyka 
a všeobecného prehľadu (Príklad; Fiktívne dáta).56 

Škola/Predmet:  Matematika Anglický jazyk 
Všeobecný 

prehľad 

Gymnázium 

67 56 88 

68 58 87 

78 66 68 

69 67 79 

70 65 91 

SOŠ 

66 66 70 

59 69 80 

70 71 66 

87 56 66 

90 76 67 

PASA 

67 50 68 

69 51 79 

87 54 91 

67 59 66 

89 70 74 

                                           
56

 Uvedené hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie aplikácie analýzy. Pri aplikácii metódy pracujeme 

so vzorkou >30. 
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Po zoradení dát podľa predlohy uvedenej na strane 313 

nasleduje samotná analýza dát57,58. Na aplikovanie metódy 

postupujeme podľa nasledovných krokov:  

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Obrázok 

140–141).  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód, na aplikáciu 

analýzy rozptylu s opakovaním volíme metódu 

Anova: dva faktory s opakovaním (Obrázok 142).  

c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK otvorí 

sa nové dialógové okno (Obrázok 143). V okienku 

Vstupná oblasť zvolíme výber, teda vyznačíme dáta, 

ktoré chceme analyzovať (dáta musia byť zoradené 

podľa predlohy uvedenej v Tabuľke 68).  

d. Do okna Počet riadkov na výber je nevyhnutné uviesť 

počet skúmaných objektov (Obrázok 144); nastavíme 

hladinu štatistickej významnosti (0,05 alebo 0,01), 

a následne zvolíme výstupnú oblasť (odporúčame 

na nový list/ nový hárok).  

e. Operáciu ukončíme stlačením klávesu Enter alebo OK; 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy 

(Obrázok 145). 

                                           
57 Dáta > Analýza dát > Anova: dva faktory s opakovaním > OK > Výber dát > 

Riadkov na výber (počet skúmaných objektov) > Alfa (0,05) > Nový list > OK 

58 Data > Data Analysis > Anova: Two–Factor With Replication > OK > Výber dát 

> Rows per Sample (počet skúmaných objektov) > Alpha(0,05) > New Worksheet 

Ply > OK 
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Obrázok 140 Obrázok 141 

 

 

Obrázok 142 Obrázok 143 
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Obrázok 144 Obrázok 145 

 

 

 

Interpretácia  

 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V prvej tabuľke sa nachádzajú 

údaje o počte (Count), súčte (Sum), priemere (Average) 

a rozptyle frekvencií jednotlivých skupín (Variance). V druhej 

tabuľke sú uvedené údaje o súčte všetkých frekvencií (SS), 

priemere všetkých frekvencií (MS), stupňoch voľnosti (df), 

F hodnote, hladine štatistickej významnosti (P) a kritickej 

hodnote testu (F krit). Tabuľky program vygeneruje 

v nasledovnej podobe (Tabuľka 69):  
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Tabuľka 69: Výsledky analýzy (Anova: dva faktory 

s opakovaním; Príklad; Fiktívne dáta).  

 

Po aplikácii štatistických metód je nevyhnutné výsledky 
publikovať v správnej a už zaužívanej forme. Výsledky analýzy 
rozptylu interpretujeme pomocou tabuliek rozdielov, 
resp. komparačných tabuliek (Tabuľka 70–71), ktoré 
oboznamujú čitateľa o počte skúmajúcich objektov (N), 
priemere nameraných frekvencií (M), štandardnej odchýlke 
(SD), štandardnej chybe priemeru (SEM), stupňoch voľnosti 
(df), F hodnote a hladine štatistickej významnosti (p). Všetky 
uvedené veličiny okrem F hodnoty a p hodnoty je nevyhnutné 
vypočítať pre každú skupinu zvlášť, tieto údaje metóda nevy-
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generuje automaticky (Tabuľka 69). Na rozdiel od ostatných 
parametrických testov, ANOVA s dvomi faktormi bez 
opakovania nás oboznamuje o rozdiele medzi riadkami 
a medzi stĺpcami, čiže medzi faktorom 1 skúmaných skupín 
a faktorom 2 skúmaných skupín. Interpretovanie údajov 
si vyžaduje konštrukciu a interpretáciu dvoch komparačných 
tabuliek v nasledovnom tvare (Tabuľka 70; Tabuľka 71):  

Tabuľka 70: Komparácia výsledkov testov študentov 
jednotlivých škôl. 

Škola N M SD SEM df F1 p 

Gymnázium 5 71,80 10,55 4,72 

2 0,279 0,758 SOŠ 5 70,60 9,30 4,16 

PASA 5 69,40 12,98 5,81 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; F – ANOVA; p – štatistická významnosť.  

Štatistickou analýzou pomocou metódy ANOVA s dvomi 
faktormi s opakovaním sme zistili, že škola uchádzača 
neovplyvňuje výsledok skúšky (F1=0,279; p=0,758).  

Tabuľka 71: Komparácia výsledkov testov jednotlivých 
predmetoch. 

Predmet N M SD SEM df F2 p 

Matematika 15 73,53 9,95 4,45 

2 10,39 0,000 Anglický jazyk 15 62,27 7,93 3,55 

Všeobecný prehľad 15 76,00 9,63 4,31 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; F – ANOVA; p – štatistická významnosť.  

Štatistickou analýzou pomocou metódy ANOVA s dvomi 
faktormi s opakovaním sme zistili, že predmet skúšky 
ovplyvňuje výsledok skúšky (F2=10,399; p=0,000). ANOVA 
s dvomi faktormi s opakovaním nás informuje aj o spojení 
alebo interakcii medzi premennými. V uvedenom príklade 
neexistuje štatisticky významná súvislosť (F3=2,385; 
p=0,069) medzi absolvovanou strednou školou a výsledkami 
testov z jednotlivých predmetov na hladine 0,05. 
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10.6 Kruskal-Wallisov test 

 
Neparametrickým ekvivalentom analýzy rozptylu 

ANOVA je Kruskal-Wallisov test (angl. Kruskal-Wallis), ktorý 

používame, keď dáta nespĺňajú rovnosť disperzií, sú ne-

rovnomerne rozložené alebo predpokladáme prítomnosť 

hrubých chýb v dátach (Zvárová, J., 1998). Cieľom testu je 

odhaliť, či vo vzorke zistené rozdiely priemerov jednotlivých 

skupín sú štatisticky významné, alebo môžu byť iba náhodné. 

Neparametrický Kruskal-Wallisov test nie je zahrnutý do 

funkcie Analýza dát v programe Microsoft Excel. Napriek 

tomu proces aplikácie testu v uvedenom programe 

je nenáročný. Aplikáciu Kruskal-Wallisov testu vysvetlíme 

pomocou nasledovného príkladu:  

VO1: Existujú rozdiely v školskej úspešnosti žiakov 

v matematike vzhľadom na osobnostný typ učiteľa? 

Predpokladáme, že existuje rozdiel v školskej úspešnosti 

žiakov (hodnotenie) z matematiky vzhľadom na typ osob-

nosti učiteľa. Na testovanie tejto hypotézy je nutné zistiť typy 

osobnosti učiteľov, aplikovať test vedomostí všetkým vý-

skumným skupinám a zaznamenať údaje. Učiteľov v uve-

denom príklade rozlišujme podľa typológie E. Luka (In 

Kohoutek, R., 1996), ktorý uvádza štyri typy učiteľov: naivne 

produktívny, naivne reproduktívny, reflexívne produktívny a 

reflexívne reproduktívny. Predpokladajme, že počet bodov z 

testu sa môže pohybovať v rozmedzí od 0 do 15 bodov. 

Výsledky testov žiakov jednotlivých učiteľov sú uvedené v 

tabuľke nižšie (Tabuľka 72):  
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Tabuľka 72: Výsledky testov (Príklad; Fiktívne dáta). 

 

Pred samotným výpočtom Kruskal-Wallis H hodnoty 

je nevyhnutné určiť poradové čísla pre jednotlivé namerané 

veličiny pre všetky skúmané skupiny. Označenie výberov 

volíme tak, aby platilo pravidlo n1 ≥ n2. Poradové čísla 

skúmaným veličinám (dátam) priraďujeme nasledovne:  

A. Zoradíme výsledky pozorovania všetkých skupín (A, B, 

C, D) do jedného stĺpca.  

B. Veličiny zoradíme podľa veľkosti stúpajúc.  

C. Ku každej veličine priradíme poradové číslo (čiže 

1,2,3,...x).  

D. V prípade, že dvaja respondenti majú rovnaké veličiny, 

ich poradové číslo počítame ako priemer poradových 

čísel, ktoré sa vzťahujú na rovnakú veličinu 

(napr. číslam 5 a 5 zodpovedajú poradové čísla 10 a 11: 

priraďujeme im poradové čísla 10,5 a 10,5; pozri 

Tabuľku 73).  

E. Veličiny s príslušným poradovým číslom vrátime 

do pôvodných skupín (A=RA; B=RB; C=RC; D=RD).  



 

321 

F. Hodnoty R1, R2, R3... Rn počítame ako súčet všetkých 

hodnôt poradových čísel príslušnej skupiny 

(napr. na uvedenom príklade: R1=286,5; R2=301; 

R3=205,5; R4=197).  

Tabuľka 73: Príklad určenia poradových čísel pre Kruskal-
Wallisov test (Fiktívne dáta). 

 

Postup aplikujeme na uvedenom príklade na strane 319–320. 

Pri aplikácii metódy postupujeme podľa nasledovných krokov:  

1. Určenie poradových čísel (RA, RB, RC... Rx; Tabuľka 73; 

Obrázok 146–148);  

2. Výpočet nx: počet skúmaných objektov v skupinách 

(Obrázok 149);  

3. Výpočet N: súčet skúmaných objektov všetkých skupín 

(Obrázok 150);  

4. Výpočet Kruskal-Wallisovej H hodnoty (Obrázok 151). 

5. Výpočet hodnoty df: stupne voľnosti (Obrázok 152);  
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Na uvedenom príklade: 

 
 

Vzorec do programu Microsoft Excel vpisujeme ako:  

=(12/N*(N+1))*((R1^2/n1)+(R2^2/n2)+(R3^2/n3)+ 
(R4^2/n4))-3*(N+1) 

 čiže:  

=(12/44*(44+1))*((286,5^2/11)+(301^2/10)+ 
(205,5^2/11)+(197^2/12))-3*(44+1) 

avšak, vzhľadom na určité obmedzenia programu, výsledok 

zadaný do bunky v uvedenom formáte nebude správny. 

Pre správnosť výsledku odporúčame rovnicu počítať ako: 

A=(12/(44*(44+1)))  
A=0,00606  
B=((286,5^2/11)+(301^2/10)+(205,5^2/11)+(197^2/12)) 
B=23595,318  
C=3*(44+1)  
C=135  
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Obrázok 146 Obrázok 147 

 

 

Obrázok 148 Obrázok 149
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Obrázok 150 Obrázok 151 

 

Následne dokončíme operáciu podľa vzorca H=A*B-C. 

Hodnotu p pre Kruskal-Wallisov test určíme podľa p hodnôt 

Chi-kvadrant istribúcií uvedených v prílohe 259, alebo ju 

počítame pomocou H hodnoty a stupňov voľnosti df v pro-

grame Microsoft Excel ako: =CHIDIST(H; df) čiže 

=CHIDIST(8,0019; 3). V tomto prípade hladina štatistickej 

významnosti je p=0–046 (Obrázok 153). 

                                           
59

 p hodnotu určíme podľa stupňov voľnosti df a H hodnoty. V tabuľke 

v prvom stĺpci vyhľadáme hodnotu H a v prvom riadku tabuľky stupne 

voľnosti df. Na ich prieniku je uvedená p hodnota. 



 

325 

   

Obrázok 152 Obrázok 153 

 

 

 

Interpretácia  

 

Pri komparačných analýzach výsledky interpretujeme 

pomocou tabuliek rozdielov (pozri kapitolu 14.3.4), ktoré 

oboznamujú čitateľa o počte skúmajúcich objektov (N); 

priemere nameraných frekvencií (M); štandardnej odchýlke 

(SD), štandardnej chybe priemeru (SEM); stupňoch voľnosti 

(df); v tomto prípade o hodnote Wilcoxnovho testu a o hla-

dine štatistickej významnosti (p) (Tabuľka 74). Všetky 

požadované hodnoty okrem hodnoty H testu a hladiny 

štatistickej významnosti je potrebné vypočítať dodatočne. 

Po vložení všetkých požadovaných údajov má tabuľka 

nasledovný tvar:  
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Tabuľka 74: Výkony žiakov vzhľadom na osobnostný typ 

učiteľa (Príklad; Fiktívne dáta). 

Typ N M SD SEM df H p 

naivne 
reproduktívny typ 

11 9,18 3,37 1,10 

3 8,001 0,046 

naivne produktívny 
typ 

10 10,50 3,59 1,13 

reflexívne 
reproduktívny typ 

11 6,81 3,99 1,20 

reflexívne 
produktívny typ 

12 6,50 11,60 3,34 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; H – Kruskal-Wallisov test; p – 
hladina štatistickej významnosti.  

Výsledky uvedené v komparačnej Tabuľke 74 interpretujeme 

vzhľadom na to, že existuje štatisticky významný rozdiel:  

Štatistickou analýzou pomocou Kruskal-Wallisovho 

H testu sme zistili, že existuje štatisticky významný rozdiel 

(H=8,001; p=0,046) v školskej úspešnosti študentov 

v matematike vzhľadom na osobnostný typ vyučujúceho.  

Pomocou Kruskal-Walisovho testu overujeme rovnosť 

priemerov základných súborov, avšak treba si byť vedomý, že 

ním neurčíme, ktoré základné súbory sa navzájom líšia. 

Na tento účel je potrebné použiť iné typy testov. V uvedenom 

príklade nás zaujímajú rozdiely medzi jednotlivými výskum-

nými skupinami (osobnostné typy) a skúmanou frekvenciou 

(školská úspešnosť), na tento účel použijeme Mann-

Whitneyho U test (pozri kapitolu 9.3.6), pomocou ktorého 

porovnáme jednotlivé skupiny a určíme presný rozdiel (pozri 

príklad komparácie ,,každý s každým“ v kapitole 10.3). 
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10.7 Friedmanov test 

Pri analýze rozptylu sme porovnávali stredné hodnoty 

niekoľkých základných súborov. Predpokladali sme, že ich 

rozdelenia sú aspoň približne normálne. V prípade, že pod-

mienka normality nie je splnená a výberové súbory 

sú navzájom nezávislé, použijeme pre porovnanie súborov 

Kruskalov-Wallisov test. Na komparáciu niekoľkých základ-

ných súborov na základe závislých výberových súborov, a ak 

nie je splnená podmienka normality, aplikujeme metódu 

Friedmanov test. Test je zovšeobecnením Wilcoxonovho testu 

a je analógiou analýzy rozptylu dvojitého triedenia s jedným 

pozorovaním v každej podtriede (Tirpáková, A., 

Markechová, D., 2008). Q hodnotu Friedmanovho testu 

počítame pomocou vzorca (Demsar, J., 2006; Iman, R. L., 

Davenport, J. M., 1980): 

 

Uvedený neparametrický test nie je zahrnutý do funkcie 

Analýza dát v programe Microsoft Excel. Napriek tomu 

je proces aplikácie testu v programe nenáročný. Aplikáciu 

Friedmanovho testu vysvetlíme pomocou nasledovného 

príkladu:  

VO1: Existujú rozdiely u študentov v úspešnosti na škole 

v jednotlivých semestroch štúdia? 

Vo výskumnej otázke č. 1 nás zaujíma, či existuje rozdiel 

v úspešnosti študentov predškolskej pedagogiky magis-

terského stupňa v jednotlivých semestroch štúdia. Ak úspeš-

nosť na škole chápeme ako priemer hodnotenia všetkých 
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predmetov v príslušnom semestri (S1, S2, S3 a S4), 

na testovanie tejto hypotézy musíme zistiť priemery pre 

každého skúmaného jednotlivca. Predpokladajme, že úspeš-

nosť na škole sa môže pohybovať v rozmedzí od 1 do 3, kde 

číslo 1 predstavuje najvyššiu a číslo 3 najnižšiu školskú 

úspešnosť. Namerané priemery hodnotenia študentov v jed-

notlivých semestroch štúdia sú uvedené v tabuľke nižšie 

(Tabuľka 75):  

Tabuľka 75: Úspešnosť študentov v jednotlivých semestroch 

štúdia (Príklad; Fiktívne dáta). 

Študent: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Semester 1 

P
ri

em
er

: 1,3 2,5 2,7 2 2,6 1 1,6 1 2,6 2,1 

Semester 2 1,2 2,5 2 1,8 2 1 1,7 1 2 2 

Semester 3 1 2 2,5 1,2 1,8 1,1 2 1,5 2 1,9 

Semester 4 1 2,3 2 1,5 1,2 1,2 1,2 2 2,1 1,3 

Pred samotným výpočtom Friedmanovej Q hodnoty 

je potrebné určiť poradové čísla pre namerané veličiny pre 

všetkých respondentov. Označenie výberov volíme tak, aby 

platilo pravidlo n1 ≥ n2. Poradové čísla skúmaným veličinám 

(dátam) priraďujeme nasledovne:  

A. Zoradíme výsledky pozorovania všetkých skupín (S1, 

S2, S3 ...Sn) do stĺpcov.  

B. Nameraným veličinám priraďujeme poradové čísla 

pre každého respondenta individuálne (čiže 1, 2, 3, 

...x).  

C. V prípade, že veličiny sa rovnajú, ich poradové číslo 

počítame ako priemer poradových čísel, ktoré 

sa vzťahujú na rovnakú veličinu (napr. číslam 2 a 2 

zodpovedajú poradové čísla 1 a 2: priraďujeme im 

poradové čísla 1,5 a 1,5; pozri Tabuľku 76).  
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D. Hodnoty R1, R2, R3... Rx počítame ako súčet všetkých 

poradových čísel príslušnej skupiny (napríklad 

na uvedenom príklade: R1=32,5; R2=24,5; R3=22; 

R4=21; pozri tabuľku 76 B).  

Tabuľka 76: Príklad určenia poradových čísel pre Friedmanov 

test (Fiktívne dáta). 

A) Namerané hodnoty.  B) Poradové čísla. 

Študent: S1 S2 S3 S4 

 

Študent: S1 S2 S3 S4 

1 1,3 1,2 1 1 

 

1 4 3 1,5 1,5 

2 2,5 2,5 2 2,3 

 

2 3,5 3,5 1 2 

3 2,7 2 2,5 2 

 

3 4 1,5 3 1,5 

4 2 1,8 1,2 1,5 

 

4 4 3 1 2 

5 2,6 2 1,8 1,2 

 

5 4 3 2 1 

6 1 1 1,1 1,2 

 

6 1,5 1,5 3 4 

7 1,6 1,7 2 1,2 

 

7 2 3 4 1 

8 1 1 1,5 2 

 

8 1,5 1,5 3 4 

9 2,6 2 2 2,1 

 

9 4 1,5 1,5 3 

10 2,1 2 1,9 1,3 

 

10 4 3 2 1 

Výpočet Friedmanovej Q hodnoty si vyžaduje poznanie 

nasledovných hodnôt: 

1. n: počet skúmaných objektov. 

2. k: počet opakovaných meraní. 

3. R1, R2, R3... Rn: súčet poradových čísel jednotlivých 

výskumných skupín (S1, S2, S3... Sn). 

Postup aplikujeme na uvedenom príklade na strane 327–328. 

Na aplikáciu metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov:  

1. Určenie poradových čísel (Obrázok 154–155; Tabuľka 

76).  
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2. Výpočet n (počet skúmaných objektov; Obrázok 156).  

3. Výpočet k (počet opakovaných meraní; Obrázok 157).  

4. Výpočet R1, R2, R3 ...Rn (súčty poradových čísel pre 

jednotlivé skupiny; Obrázok 158).  

5. Výpočet hodnoty Q (Obrázok 159).  

6. Výpočet hodnoty p (Obrázok 161).  

Aplikácia na uvedenom príklade: 

 
 

Vzorec do programu Microsoft Excel vpisujeme ako:  

=(12/n*k*(k+1))*((R1^2)+(R2^2)+(R3^2)+(R4^2))-

3*n*(k+1),  

čiže:  

=(12/(10*4*(4+1)))*((32,5^2)+(24,5^2)+(22^2)+ 

(21^2))-3*10*(4+1) 

avšak vzhľadom na určité obmedzenia programu, zadaný 

výsledok nebude v danej forme správny. Pre správnosť 

výsledku odporúčame rovnicu počítať ako (Obrázok 133):  

A=(12/(10*4*(4+1))) 

A=0,06  
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B=((32,5^2)+(24,5^2)+(22^2)+(21^2)) 

B=2581,5 

C =3*10*(4+1) 

C=150  

následne dokončíme operáciu podľa hore uvedeného vzorca. 

Hodnotu p pre Friedmanov test určíme podľa p hodnôt Chi- 

kvadrant distribúcií uvedených v prílohe 260, alebo ju 

vypočítame pomocou H hodnoty a stupňov voľnosti df 

v programe Microsoft Excel ako: =CHIDIST(Q; df) čiže 

=CHIDIST(4,89; 3). V tomto prípade hladina štatistickej 

významnosti je p=0,180 (Obrázok 160–161). 

 

                                           
60

 p hodnotu určíme podľa stupňov voľnosti df a Q hodnoty. V tabuľke 

v prvom stĺpci vyhľadáme hodnotu Q a v prvom riadku tabuľky stupne 

voľnosti df. Na ich prieniku je uvedená p hodnota. 

Obrázok 154 Obrázok 155 
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Obrázok 156 Obrázok 157 

 

 

Obrázok 158 Obrázok 159 
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Obrázok 160 Obrázok 161 

 

Interpretácia  

 

Po aplikácii štatistických metód je výsledky nevyhnutné 

publikovať v správnej a už zaužívanej forme. Výsledky 

analýzy interpretujeme pomocou tabuliek rozdielov, resp. 

pomocou komparačných tabuliek (Tabuľka 77, ktoré čitateľa 

oboznamujú o:  

a. počte skúmajúcich objektov (N), 

b. priemere nameraných frekvencií (M), 

c. štandardnej odchýlke (SD), 

d. štandardnej chybe priemeru (SEM), 

e. stupňoch voľnosti (df), 

f. Q hodnote, 

g. hladine štatistickej významnosti (p).  
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Všetky uvedené veličiny, okrem Q hodnoty a p hodnoty, 

je nevyhnutné vypočítať pre každú skupinu zvlášť. Po vložení 

všetkých požadovaných údajov má tabuľka (Tabuľka 77) 

nasledovný tvar:  

Tabuľka 77: Komparácia školskej úspešnosti študentov 

v jednotlivých semestroch. 

Meranie č.: N M SD SEM df Q P 

1 10 1,94 0,67 0,21 

3 4,890 0,180 
2 10 1,72 0,49 0,15 

3 10 1,69 0,48 0,15 

4 10 1,58 0,47 0,14 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; df – stupne voľnosti; Q – Friedmanov test; p – štatistická 
významnosť.  

Výsledky uvedené v komparačnej Tabuľke 77 interpretujeme 

vzhľadom na to, že existuje štatisticky významný rozdiel, 

takto:  

Štatistickou analýzou sme pomocou Friedmanovho Q testu 

zistili, že neexistuje štatisticky významný rozdiel (Q=4,890; 

p=0,180) v školskej úspešnosti študentov v jednotlivých 

semestroch štúdia na hladine štatistickej významnosti 0,05.  

Pomocou Friedmanovho testu overujeme rovnosť 

priemerov základných súborov, avšak musíme brať 

na vedomie, že ním neurčujeme, ktoré základné súbory 

sa navzájom líšia. Na tento účel je potrebné použiť iné typy 

testov. Na zistenie rozdielov medzi jednotlivými výskumnými 

skupinami aplikujeme Mann-Whitneyho U test, pomocou 

ktorého určíme presnejšiu diferenciu. 
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OTÁZKY  

 

 

1. Opíšte komparáciu viacerých skupín a kritéria 
na jej aplikáciu. 

2. Opíšte štatistickú metódu ANOVA s jedným 
faktorom a kritériá jej aplikácie. Vysvetlite postup 
aplikácie tejto metódy v programe Microsoft Excel. 
Uveďte konkrétny príklad využitia v praxi. 

3. Opíšte štatistickú metódu ANOVA: dva faktory bez 
opakovania a kritériá jej aplikácie. Vysvetlite 
postup aplikácie tejto metódy v programe 
Microsoft Excel. Uveďte konkrétny príklad využitia 
v praxi. 

4. Opíšte štatistické metódy ANOVA: dva faktory bez 
opakovania a ANOVA: dva faktory s opakovaním 
Uveďte kritériá ich aplikácie. Vysvetlite základný 
rozdiel medzi nimi. Vysvetlite postup aplikácie 
v programe Microsoft Excel.  

5. Opíšte štatistické metódy Kruskal-Wallisov test 
a Friedmanov test. Uveďte kritériá ich aplikácie. 
Vysvetlite základný rozdiel medzi nimi.  
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ÚLOHY:  

BLOK 4 

ÚLOHA 1 

VO1: Existuje rozdiel v miere vedomostí zo všeobecného 

prehľadu u študentov vzhľadom na miesto bydliska? 

Overujeme, či existuje rozdiel v miere vedomostí 

zo všeobecného prehľadu vzhľadom na miesto bydliska jedin-

ca. Výskumnú vzorku tvorili študenti z dedín alebo vidieckych 

oblastí do 10 000 obyvateľov, študenti z miest do 30 000 

obyvateľov a študenti z miest nad 30 000 obyvateľov. Všeo-

becný prehľad sme zisťovali pomocou dotazníka, ktorý je 

tvorený 15 položkami zameranými na skúmanú problematiku. 

Skóre dotazníka sa môže pohybovať v rozmedzí od 0 do 15 

bodov. Odpovede respondentov sú nasledovné: 

Tabuľka 78: Dátový súbor. 

do 10 000 
obyvateľov 

7 8 6 9 10 4 7 6 8 11 

4 14 6 8 5 6 6 12 13 9 

5 6 6 12 10 4 7 6 8 11 

do 30 000 
obyvateľov 

4 14 6 12 9 8 7 13 12 11 

8 6 7 9 9 8 6 7 9 12 

10 9 8 6 7 9 8 13 9 9 

nad 30 000 
obyvateľov 

8 9 7 10 10 8 9 14 6 12 

10 5 8 9 13 14 8 9 11 10 

10 4 7 6 8 10 10 8 9 14 

 Overte, či je rozdiel v miere vedomostí zo všeobecného 
prehľadu medzi výskumnými skupinami signifikantný. 
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ÚLOHA 2 

VO1: Existuje rozdiel v miere stresu u vysokoškolských 

študentov vzhľadom na ročník štúdia? 

Overujeme, či existuje rozdiel v miere stresu u študentov 

vzhľadom na ročník štúdia. Výskumnú vzorku tvorili študenti 

vysokých škôl prvého (N=30), druhého (N=30) a tretieho 

ročníka (N=30) bakalárskeho stupňa. Mieru stresu sme 

zisťovali dotazníkom Inventúra dôsledkov stresu. Odpovede 

respondentov sú nasledovné: 

Tabuľka 79: Dátový súbor. 

1. Bc. 
8 7 5 6 8 8 7 6 5 4 5 8 4 6 5 

7 7 6 5 4 5 4 5 8 4 6 6 8 6 8 

2. Bc. 
8 6 7 3 4 6 9 7 5 5 6 5 4 5 4 

7 5 6 5 6 3 5 9 5 4 7 8 3 5 9 

3. Bc. 
4 6 8 7 4 8 7 3 5 9 5 9 8 7 3 

8 7 4 7 8 3 5 9 5 6 5 6 8 3 5 

 Overte, či je rozdiel v miere stresu medzi výskumnými 
skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 3 

H1: Predpokladáme, že uchádzači o štúdium sa štatisticky 

významne líšia v miere poznatkov z vybraných 

pedagogických disciplín. 

Predpokladáme, že sa uchádzači (N=30) o magis-

terské štúdium študijného programu Predškolská a elemen-

tárna pedagogika líšia v miere poznatkov z nasledovných 

pedagogických disciplín:  všeobecná pedagogika, metodológia 
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a didaktika. Cieľom výskumu je zistiť rozdiely v miere 

poznatkov u uchádzačov a rozdiely v miere poznatkov vzhľa-

dom na predmet. Výsledky testov uchádzačov sú nasledovné: 

Tabuľka 80: Dátový súbor. 

Respondent:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Všeobecná pedagogika 13 15 9 7 13 12 9 7 10 18 

Didaktika 12 13 6 7 9 8 7 5 6 5 

Metodológia 11 12 10 11 8 6 10 5 9 7 

           
Respondent:  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Všeobecná pedagogika 16 14 7 9 11 7 8 7 7 10 

Didaktika 15 13 11 10 10 7 6 9 5 6 

Metodológia 8 6 5 7 3 5 6 4 5 9 

           Respondent:  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Všeobecná pedagogika 18 16 14 18 16 14 9 7 13 7 

Didaktika 5 15 13 5 15 13 6 7 9 9 

Metodológia 7 8 6 7 8 6 10 11 8 4 

 Overte, či je rozdiel v miere poznatkov uchádzačov 
signifikantný. 

 Overte, či je rozdiel v miere poznatkov uchádzačov 
signifikantný vzhľadom na skúšajúci predmet. 

 

ÚLOHA 4 

 

H1: Predpokladáme, že u študentov existujú štatisticky 

významné rozdiely v miere úspešnosti na záverečných skúškach. 
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Predpokladáme, že študenti sa líšia v úspešnosti na záverečných 

skúškach. Zamerali sme sa na študentov odboru: Učiteľstvo 

akademických predmetov v kombinácii: pedagogika a biológia 

(N=30). Cieľom výskumu je zistiť rozdiely v školskej úspešnosti 

u študentov zo štátnych skúšok a rozdiely v školskej úspešnosti 

u študentov vzhľadom na štátnicový predmet (Pedagogika; 

Pedagogický, psychologický a sociálny základ; Biológia). Výsle-

dky hodnotenia študentov sú nasledovné: 

Tabuľka 81: Dátový súbor. 

Respondent: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pedagogika 1 2 4 2 3 3 1 1 3 3 

PSaSVZ 2 3 3 1 3 2 1 1 3 3 

Biológia 1 3 4 2 2 2 2 1 4 2 

           Respondent: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pedagogika 2 2 2 3 1 1 3 1 1 3 

PSaSVZ 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 

Biológia 2 3 1 3 2 2 2 2 1 4 

           Respondent: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Pedagogika 3 2 1 1 1 3 3 3 2 1 

PSaSVZ 3 2 2 1 1 3 3 3 2 2 

Biológia 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 

 Overte, či je rozdiel v školskej úspešnosti u študentov 
signifikantný; 

 Overte, či je rozdiel v školskej úspešnosti u študentov 
signifikantný vzhľadom na predmet skúšky. 
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ÚLOHA 5 

H1: Predpokladáme, že sa študenti líšia v miere vybraných 

faktorov tvorivosti. 

H2: Predpokladáme, že sa študenti líšia v miere vybraných 

faktorov tvorivosti vzhľadom na absolvovanú strednú školu. 

Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v miere 

fluencie, flexibility a originality u študentov, vzhľadom na absol-

vovanú strednú školu študenta. V tejto súvislosti nás zaujíma aj 

rozdiel medzi mierou jednotlivých vybraných faktorov 

tvorivosti. Domnievame sa, že u študentov existuje štatisticky 

významný rozdiel v miere vybraných faktorov tvorivosti, čiže 

predpokladáme, že miera niektorého faktoru je u študentov 

zastúpená viac. Výskumnú vzorku tvoria študenti vysokých škôl, 

ktorí absolvovali nasledovné stredné školy: Gymnázium 

(N=10); Stredná odborná škola (N=10); Stredná umelecká 

škola (N=10). Mieru faktorov kreativity sme zisťovali pomocou 

CSQ-R dotazníka. Miera každého faktora sa môže pohybovať od 

1 – najnižší stupeň kreativity po 10 – najvyšší stupeň kreativity. 

Výsledky analýz sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 82: Dátový súbor. 61 

Gymnázium 

Respondent: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fluencia 4 5 7 4 3 4 6 3 2 4 

Flexibilita 7 6 4 3 4 3 7 3 4 8 

Originalita 7 6 4 3 6 7 5 4 6 5 

                                           
61

 Uvedené hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie aplikácie analýzy. Pri aplikácii metódy pracujeme 

so vzorkou >30. 
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Stredná odborná škola 

Respondent: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fluencia 7 3 4 8 7 5 4 7 6 6 

Flexibilita 7 5 4 7 6 6 3 4 5 5 

Originalita 4 1 2 4 5 3 7 5 3 4 

Stredná umelecká škola 

Respondent: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fluencia 8 7 6 4 5 7 6 8 9 7 

Flexibilita 6 8 7 6 4 7 6 8 8 6 

Originalita 9 7 5 4 7 5 6 1 9 8 

 Overte, či je rozdiel v miere fluencie, flexibility 
a originality u študentov signifikantný; 

 Overte, či je rozdiel v miere vybraných faktorov 
tvorivosti u študentov signifikantný vzhľadom 
na absolvovanú strednú školu. 

 

ÚLOHA 6 

H1: Predpokladáme, že u študentov existuje štatisticky 

významný rozdiel v úspešnosti na škole vzhľadom 

na predchádzajúci absolvovaný študijný odbor. 

H2: Predpokladáme, že u študentov existuje štatisticky 

významný rozdiel v úspešnosti na škole z vybraných oblastí 

(Pedagogický, psychologický a sociálny základ). 

Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v škol-

skej úspešnosti študentov vo vybraných disciplínach. Zároveň 

nás zaujímajú rozdiely v školskej úspešnosti študentov 

zo všetkých výskumných oblastí, vzhľadom na absolvovaný 

študijný odbor. Výskumné šetrenie sme zamerali na študentov 
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študijných odborov: Predškolská a elementárna pedagogika, 

Učiteľstvo akademických predmetov (pedagogika) a Andra-

gogika. Počet respondentov v každej z výskumných skupín 

je N=10. Školskú úspešnosť ponímame ako záverečné 

hodnotenie, ktoré sa môže pohybovať od 1 do 4. Výsledky 

analýz sú uvedené v nasledovnej tabuľke (Tabuľka 83): 

Tabuľka 83: Dátový súbor.62 

 

 Overte, či je rozdiel v úspešnosti na škole medzi 
študentmi signifikantný; 

 Overte, či je rozdiel v úspešnosti medzi študentmi 
signifikantný vzhľadom na vyštudovaný študijný odbor. 

                                           
62

 Uvedené hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie aplikácie analýzy. Pri aplikácii metódy pracujeme 

so vzorkou >30. 
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ÚLOHA 7 

 

H1: Predpokladáme, že bude existovať štatisticky významný 

rozdiel v miere syndrómu vyhorenia u učiteľov v závislosti 

od dĺžky pedagogickej praxe. 

Predpokladáme, že sa učitelia líšia v miere pracovného 

vyhorenia vzhľadom na dĺžku pedagogickej praxe. Výskumnú 

vzorku tvorili učitelia primárneho a predprimárného vzdelá-

vania s pedagogickou praxou do 5 rokov (N=15), od 5 do 15 

rokov (N=16) a od 15 do 25 rokov (N=17). Mieru pracovného 

vyhorenia sme merali pomocou Burn Out dotazníka. Odpovede 

respondentov sú nasledovné: 

Tabuľka 84: Dátový súbor. 

5 rokov. 
1 2 2 2 2 3 3 3 4 

4 4 4 5 7 8 
   

5-15 rokov. 
3 4 4 5 5 5 6 6 6 

6 7 3 3 4 9 9 
  

15-25 rokov. 
4 5 6 6 7 7 7 7 8 

3 4 9 9 9 10 10 3 
 

 Overte, či je rozdiel v miere syndrómu vyhorenia medzi 
výskumnými skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 8 

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel 

v miere osamelosti vysokoškolských študentov vzhľadom 

na miesto pobytu počas štúdia. 

Predpokladáme, že študenti sa líšia v miere osamelosti 

vzhľadom na miesto pobytu počas štúdia. Konkrétne sme 

sa zamerali na rozdiely medzi študentmi, ktorí počas štúdia 
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bývajú doma (N=20), na internáte (N=19) a na priváte (N=19). 

Mieru osamelosti sme zisťovali pomocou UCLA škály osamelosti. 

Skóre respondentov sa môže pohybovať od 0 bodov – najnižšia 

úroveň osamelosti, až do 20 bodov – najvyššia úroveň osame-

losti. Odpovede respondentov sú nasledovné: 

Tabuľka 85: Dátový súbor. 

Doma 
18 18 15 14 16 10 17 10 3 18 

9 17 17 8 6 3 6 11 19 15 

Internát 
8 3 10 12 14 15 13 18 17 6 

5 8 7 11 8 5 8 10 11 
 

Privát 
18 17 6 5 8 8 10 11 8 17 

11 18 17 6 5 8 10 11 6 
 

 Overte, či je rozdiel v miere osamelosti medzi výsku-

mnými skupinami signifikantný. 

 

ÚLOHA 9 

 

H1: Predpokladáme, že u študentov, ktorí absolvovali tréning 

kontroly agresivity budú zaznamenané rozdiely v miere 

agresivity vo vstupnom a výstupnom meraní. 

Predpokladáme, že vplyvom terapeutických cvičení zameraných 

na kontrolu agresivity, sa miera agresivity postupom času bude 

znižovať. Vo výskume sme sa zamerali na problematických 

študentov s odchýlkami v správaní. Úhrnný počet študentov bol 

N=15. Terapeutické vyšetrenie trvalo 6 mesiacov. Mieru 

agresívneho správania sme zisťovali pomocou AGQ dotazníka 

každé dva mesiace. Odpovede respondentov sú nasledovné: 
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Tabuľka 86: Dátový súbor. 

Respondent Meranie 1 Meranie 2 Meranie 3 

1 6 5 5 

2 17 16 14 

3 14 12 11 

4 12 9 9 

5 20 19 16 

6 6 5 3 

7 18 16 12 

8 12 10 6 

9 11 10 5 

10 13 11 7 

11 18 18 17 

12 16 14 10 

13 7 5 4 

14 6 7 5 

15 18 14 10 

 Overte, či je rozdiel v miere agresivity vo vstupnom 

a výstupnom testovaní signifikantný. 

 

ÚLOHA 10 

 

H1: Predpokladáme, že u detí, ktoré absolvovali tréning rozvoja 

správnosti čítania budú zaznamenané zlepšenia v chybovosti 

v čítaní. 

Predpokladáme, že vplyvom cvičných metód na zlepšenie čítania 

sa bude zmenšovať počet chýb v čítaní u žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo výskume sme sa zamerali 

na žiakov prvého stupňa základnej školy (N=18). Pri nácviku 

čítania sme aplikovali metódu SFUMATO a merania sme 
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realizovali každé dva mesiace. Namerané veličiny sú uvedené 

v nasledovnej tabuľke (Tabuľka 87): 

Tabuľka 87: Dátový súbor. 

Respondent Meranie 1 Meranie 2 Meranie 3 Meranie 4 

1 5 4 2 2 

2 9 6 5 2 

3 8 9 7 7 

4 9 7 5 3 

5 10 9 9 6 

6 5 7 5 9 

7 6 3 2 2 

8 3 2 1 1 

9 0 1 2 0 

10 11 10 9 10 

11 8 7 4 2 

12 7 3 2 1 

13 6 3 3 2 

14 8 6 7 5 

15 1 2 0 1 

16 6 4 5 2 

17 2 3 2 2 

18 8 10 7 6 

 Overte, či je rozdiel v chybovosti v čítaní signifikantný. 
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11 KORELAČNÁ ANALÝZA 
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11.1 Určovanie vzťahu 

V pedagogickom výskume u pozorovaných osôb alebo 

iných objektov často zisťujeme rad znakov, ktoré môžu byť 

vzájomne vo vzťahu. Predmetom štatistickej analýzy 

je stanoviť silu a druh sledovaných závislostí. Silu závislosti 

(korelácie) vyjadrujeme prostredníctvom rôznych mier 

štatistickej závislosti, ku ktorým patria aj korelačné 

koeficienty. Absolútna hodnota miery štatistickej závislosti 

je vždy v uzavretom intervale od nuly do jednej (0–1). Pričom 

dolná hranica (nula) by mala predstavovať nezávislosť 

a horná hranica (jeden) závislosť sledovaných veličín.  

Štatistická závislosť však zďaleka nemusí znamenať 

kauzalitu. Vysoký stupeň závislosti (korelácie) často odráža 

príčinný vzťah, ale nemusí to byť pravidlo. Príčinnú súvislosť 

medzi premennými neodhalíme empirickými prostriedkami. 

Ku štatistickým výsledkom je potrebné pridať odborné 

znalosti, praktické skúsenosti a kombinovať deduktívne 

a induktívne spôsoby uvažovania. V najjednoduchšom prí-

pade je súvislosť medzi sledovanými znakmi celkom 

jednoznačná. Napríklad hmotnosť predmetov, ktoré sú vytvo-

rené z rovnakého materiálu, možno spočítať pomocou ich 

objemu. Závislosť tohto druhu sa nazýva funkčná závislosť. 

Predmetom štatistiky je však hodnotenie iných závislostí, keď 

neexistuje úplne jednoznačný vzťah medzi sledovanými 

znakmi. Pri meraní závislosti dvoch kvantitatívnych znakov 

môžeme druh a silu závislosti orientačne posúdiť z bodového 

grafu, v ktorom je každá dvojica údajov graficky znázornená 

jedným bodom v rovine. Druh závislosti odhadujeme 

pomocou krivky, ktorá sa dobre hodí k pozorovaným 

hodnotám. Avšak, vyjadrenie vzťahu len za pomoci grafu 
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je nepostačujúce. Jednou z úloh štatistickej analýzy dát je aj 

vyjadrenie sily závislosti medzi sledovanými znakmi. 

Na tento účel používame metódy na meranie sily vzťahu 

(Zvárová, J., 1998). 

 

11.2 Výber správneho testu  

V štatistike poznáme rad metód na zisťovanie vzťahov 

medzi premennými. Tieto metódy diferencujeme vzhľadom 

na počet premenných, ktoré umožňujú korelovať, a vzhľadom 

na ich distribúciu (nominálne, ordinálne, intervalové). Pre 

meranie sily vzťahu medzi dvomi spojitými (intervalovými) 

náhodnými veličinami sa najčastejšie používa parametrická 

metóda Pearsonov korelačný koeficient (r). Hodnota 

Pearsonovho korelačného koeficientu sa pohybuje od 0 do 

+/- 1. Hodnoty blízko 0 znamenajú žiadny vzťah a absolútne 

hodnoty blízko 1 silný vzťah. Medzi premennými existuje 

vzťah vtedy, ak všetky body [xi, yi] ležia na priamke. Nule 

je rovný v prípade, že veličiny sú nezávislé. Kladné hodnoty 

znamenajú, že premenné majú tendenciu meniť sa rovnakým 

smerom, záporné hodnoty rôznym smerom. 

Pri meraní lineárnej závislosti je znamienko 

korelačného koeficientu kladné (+), keď obe veličiny X a Y 

zároveň rastú alebo obe zároveň klesajú, a záporné (-), keď 

jedna z veličín rastie, zatiaľ čo druhá klesá. Pri pohľade 

na hodnotu korelačného koeficientu by nás teda malo 

zaujímať znamienko (-) a veľkosť (absolútna hodnota). 

Znamienko udáva smer, zatiaľ čo veľkosť udáva, ako blízko 

sú body nazhromaždené okolo priamky (pozri prílohu 4). 

Taktiež je dôležité uvedomiť si, že korelácia neznamená 
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príčinnosť, vyjadruje vzťah/koreláciu medzi premennými. 

Všetky tieto poznámky a úvahy zhrnieme do niekoľkých 

hlavných pravidiel:  

1. Pearsonov korelačný koeficient je užitočný pre 

určenie sily závislosti (vzťahu) medzi dvoma spoji-

tými veličinami.  

2. Je vhodné si vytvoriť bodový graf, aby výskumník 

získal rozumnú vizuálnu predstavu.  

3. Pri interpretácii dávame dôraz na znamienko korelač-

ného koeficientu.  

4. Pri interpretácii dávame dôraz na veľkosť korelač-

ného koeficientu.  

5. Korelácia neznamená príčinnosť.  

Určovanie vzťahu na základe malého rozsahu výberu 

je spravidla nespoľahlivé. Na tento účel používame nepara-

metrické testy, ktoré využívajú poradie prvkov pri zisťovaní 

závislosti dvoch znakov. Dobrým ukazovateľom takejto 

závislosti je Spearmanov korelačný koeficient. Spearmanov 

koeficient je postačujúci na testovanie nulovej hypotézy 

nezávislosti dvoch premenných. V prípade zamietnutia 

nulovej hypotézy sa však nedá interpretovať. Spearmanov 

korelačný koeficient sa počíta zo vzorca na výpočet 

Pearsonovho koeficientu, pričom namiesto originálnych 

a intervalových hodnôt sa použijú ich poradové čísla.  

Okrem uvedených korelačných analýz, ktoré umožňujú 

zistiť vzťah medzi intervalovými a ordinálnymi premennými, 

poznáme ešte testy, ktoré umožňujú zistiť vzťah medzi 

nominálnymi premennými, resp. medzi rozdielne distri-
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buovanými premennými. Sem patrí (Mareš, P., Rabušic, L., 

2002; Siegel, S., 1956): 

 Cramerovo V (zisťuje mieru vzťahu medzi dvoma 

nominálnymi veličinami, hodnota testu sa pohybuje 

medzi 0 a +1 (vrátane). Je založený na Chí-kvadrát 

štatistike); 

 Eta (je koeficient pre nelineárne vzťahy. Pre lineárne 

vzťahy, Eta sa rovná Pearsonovmu koeficientu kore-

lácie r); 

 Goodman-Kruskalov gama koeficient (predstavuje 

mieru asociácie, ktorá sa má uprednostniť v prípade 

vysokého výskytu nerozhodných párov); 

 Kendallova tau analýza (vyjadruje rozdiel medzi 

pravdepodobnosťou, že hodnoty dvoch premenných 

sú v rovnakom poradí oproti pravdepodobnosti, že 

hodnoty nie sú v rovnakom poradí);  

 Phi koeficient (určený pre dichotomické premenné); 

 Somerovo d (na rozdiel od predchádzajúcich symetri-

ckých koeficientov, rozlišuje závislú a nezávislú pre-

mennú).  

Pre lepšiu orientáciu v testoch a ich výbere uvádzame 

vzhľadom na charakteristiky dát nasledovnú tabuľku (Tabuľ-

ka 88), ktorá umožňuje výber správneho testu vzhľadom 

na distribúciu dát a počet korelovaných kategórii. Zistenie 

distribúcie však neznamená jednoznačnú aplikáciu určitého 

testu. Napr. pri parametrických testoch (Pearsonov koeficient 

korelácie) je pred analýzou nevyhnutné zistiť normalitu dát. 



 

Tabuľka 88: Výber správneho testu pre určovanie vzťahu.  

Úroveň merania Počet kategórii Vhodný koeficient 

1. Nominálna/Nominálna 2x2 Phi, Lambda 

2. Nominálna/Nominálna 3+x2+ Cramerovo V, Lambda 

3. Nominálna/Ordinálna 3+x3+ Cramerovo V, Lambda 

4. Nominálna/Intervalová nominálna nezávislá Eta 

5. Ordinálna/Ordinálna 
obe premenné s malým počtom 
kategórií 

Gamma, Kendalovo tau b,  
Sommersovo d 

6. Ordinálna/Ordinálna 
jedna premenná s veľkým počtom 
kategórií 

Kendalovo tau c 

7. Ordinálna/Ordinálna 
obe premenné s veľkým počtom 
kategórií 

Kendalovo tau c, Spearmanovo rhó 

8. Ordinálna/Intervalová 
obe premenné s niekoľkými 
kategóriami 

Eta 

9. Ordinálna/Intervalová 
ordinálna s niekoľkými kategóriami; 
Intervalová s veľkým počtom 
kategórií 

Eta, Kendalovo tau 

10. Ordinálna/Intervalová obe s veľkým počtom kategórií Kendalovo tau, Spearmanovo rhó 

11. Intervalová/Intervalová   Pearsonovo r 
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11.3 Pearsonov  

koeficient korelácie 

Pearsonov koeficient korelácie je najčastejšie využí-

vanou korelačnou metódou v pedagogickom výskume. Pri 

zhode dvoch premenných dosahuje koeficient r maximálnu 

hodnotu 1, v opačnom prípade dosahuje minimálnu hodnotu 

-1. V ostatných prípadoch je -1 < r < 1. Pred samotnou 

aplikáciou je nevyhnutné uistiť sa, že naše dáta spĺňajú 

podmienky, akými sú symetria rozdelenia, rovnosť disperzií 

a minimálny počet respondentov na aplikáciu metódy (>30). 

Celý proces aplikácie Pearsonovho koeficientu korelácie 

vysvetlíme pomocou nasledovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že existuje vzťah medzi školskou 

dochádzkou a školskou úspešnosťou. 

Predpokladajme, že existuje vzťah medzi počtom 

absolvovaných hodín na seminároch a výsledným hodno-

tením na skúške. Inými slovami, predpokladáme, že študenti, 

ktorí sa zúčastňovali seminárov častejšie, budú mať vyššiu 

školskú úspešnosť ako študenti, ktorí sa z neurčitých dôvo-

dov na seminároch nezúčastňovali. Na overenie tejto 

hypotézy potrebujeme zistiť počet absolvovaných hodín 

a výsledky hodnotenia. Predpokladajme, že počet hodín 

za jeden semester sa môže pohybovať v rozmedzí do 1 do 13, 

kým rozpätie testu je od 0 do 50 bodov. Účasť a výsledky 

záverečného testu sú uvedené v Tabuľke 89:  
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Tabuľka 89: Počet absolvovaných hodín a hodnotenie 

študentov63. 

 

Po zoradení dát do stĺpcov podľa premenných nasleduje 

samotná analýza dát. Na aplikovanie metódy postupujeme 

podľa nasledovných krokov64,65: 

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát (Obrázok 

162–163);  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód, na aplikáciu 

Pearsonovho koeficientu korelácie volíme metódu 

Korelácia (Obrázok 164);  

                                           
63

 Namerané hodnoty dátového súboru sú fiktívne. Dáta slúžia ako príklad 

na lepšie pochopenie aplikácie metódy. Pri aplikácii metódy pracujeme 

so vzorkou >30. 
64

 Údaje > Analýza dát > Korelácia > OK > Výber dát > Stĺpce > Popisky 

> Nový list > OK 
65

 Data > Data Analysis > Correlation > OK > Výber dát > Columns > 

Labels > New Worksheet Ply >OK 
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c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK 

sa otvorí nové dialógové okno (Obrázok 165). 

V okienku Vstupná oblasť zvolíme výber, teda 

vyznačíme dáta, ktoré chceme analyzovať (je ne-

vyhnutné, aby boli dáta zoradené do stĺpcov; pri 

voľbe dát vyznačíme aj skratky/názvy skúmajúcich 

skupín);  

d. V otvorenom okne je nevyhnutné vyznačiť, či sú naše 

dáta zoradené do riadkov alebo stĺpcov (Obrázok 

166); následne zvolíme výstupnú oblasť (odporú-

čame na nový list/nový hárok);  

e. Operáciu ukončime stlačením klávesu Enter alebo OK, 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy 

(Obrázok 167).  

 

Obrázok 162 Obrázok 163 
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Obrázok 164 Obrázok 165 

 

Obrázok 166 Obrázok 167 
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 Interpretácia 

 

Program Microsoft Excel v novom hárku vygeneruje 

výsledky štatistickej analýzy. V korelačnej tabuľke sa nachá-

dzajú údaje len o hodnote Pearsonovho koeficientu korelácie 

(r). Korelačná tabuľka má obdĺžnikový tvar, kde jednotlivé 

stĺpce alebo riadky predstavujú premenné a indikátory. Na 

ich priesečníku je uvedený korelačný koeficient (r). Tabuľku 

program vygeneruje v nasledovnej podobe:  

Tabuľka 90: Výsledky analýzy (Pearsonov koeficient 

korelácie; Príklad; Fiktívne dáta). 

 

Výsledky korelačných analýz interpretujeme pomocou 

korelačných tabuliek (pozri kapitolu 14.3.5), ktoré 

oboznamujú čitateľa o (Tabuľka 91): 

a. počte skúmajúcich objektov (N),  

b. priemere nameraných frekvencií (M),  

c. štandardnej odchýlke (SD),  

d. štandardnej chybe priemeru (SEM),  

e. Pearsonovom koeficiente (r).  

Vzhľadom na to, že analýza ponúka len informácie 

o koeficiente korelácie (r), je nevyhnutné vypočítať pre každú 

skupinu zvlášť počet (N), priemer (M), štandardnú chybu 

priemeru (SEM), štandardnú odchýlku (SD) a hladinu 

štatistickej významnosti, tieto údaje metóda nevygeneruje 

automaticky. Po vložení všetkých požadovaných údajov má 

tabuľka nasledovný tvar (Tabuľka 91):  
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Tabuľka 91: Vzťah medzi školskou dochádzkou a úspeš-

nosťou zloženia záverečnej skúšky (Príklad; Fiktívne dáta). 

 Premenné: N M SD SEM r 

Školská dochádzka 

34 

8,70 3,21  1,71 

0,814 Počet bodov 
záverečnej skúšky 

34,65 7,67  0,55 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba 
priemeru; r – Pearsonov koeficient korelácie. 

Výsledky uvedené v korelačnej Tabuľke 91 interpretujeme 

vzhľadom na to, že existuje štatisticky významný vzťah, 

takto: Štatistickou analýzou pomocou Pearsonovho 

koeficientu korelácie sme zistili, že u študentov existuje silný 

vzťah (r=0,814; p=0,001) medzi dochádzkou a školskou 

úspešnosťou. 

Výsledok analýzy môžeme graficky znázorniť pomocou 

bodového grafu (Graf 5): 

 

Graf 5: Vzťah medzi školskou dochádzkou a školskou 
úspešnosťou (Príklad; Fiktívne dáta). 

Každá interpretácia korelačnej analýzy by mala byť 

sprevádzaná ako slovným opisom, tak aj grafom. Vzťahy 

najefektívnejšie znázorníme pomocou bodových grafov. 
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Samotné rozloženie bodov hovorí veľa o vzťahu medzi 

premennými. Každý bod predstavuje jedného respondenta 

a zároveň ukazuje výsledok, ktorý je dosiahnutý dvomi 

rôznymi premennými. Grafy majú obvykle nasledovné 

rozloženie bodov na ploche (pozri ilustračné grafy 

na obrázku 168): 

A. Stúpajúce (zľava doprava) lineárne body (r > 0,7): 

silná kladná korelácia.  

B. Stúpajúce body nedržiace sa priamky (r = 0,3 až 0,7): 

stredne silná kladná korelácia.  

C. Rozhádzané body na ploche grafu (nestúpajúce body; 

r < 0,3): žiadny vzťah, nulová korelácia.  

D. Stúpajúce (sprava doľava) lineárne body (r > -0,7): 

silný záporný vzťah, jedna z premenných stúpa 

a druhá klesá.  

E. Stúpajúce body (sprava doľava) nedržiace sa priamky  

(r = -0,3 až -0,7): stredne silný záporný vzťah, jedna 

z premenných stúpa a druhá klesá. 

 
Obrázok 168 
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Určovanie hladiny štatistickej významnosti  

pre korelačné koeficienty r a rs 

Pre správnu interpretáciu korelačného koeficientu a sily 

vzťahu medzi premennými je nevyhnutné uviesť aj hladinu 

štatistickej významnosti. Program Microsoft Excel nemá 

zabudovanú funkciu výpočtu hladiny štatistickej významnosti 

pre korelačné koeficienty, napriek tomu je túto hodnotou možné 

vypočítať dvomi spôsobmi:  

A. Manuálne pomocou vzorca (odporúčame pri Spearma-

novom rs koeficiente korelácie):  

=TDIST((rs*SQRT(N-2)/SQRT(1-(rs*rs))), N, 2) 

B. Pomocou regresnej analýzy (odporúčame pri Pearson-

ovom r koeficiente korelácie) 

Pri regresnej analýze s dvomi premennými sa koeficient 

R rovná Pearsonovmu koeficientu korelácie r (R=r), 

a hladina štatistickej významnosti pre analýzu ANOVA 

zodpovedá hladine štatistickej významnosti pre koeficient r. 

Na aplikovanie metódy postupujeme podľa nasledovných 

krokov (aplikácia na príklade uvedenom na strane 355): 66,67 

a. V záložke Údaje volíme funkciu Analýza dát ;  

b. Po zvolení funkcie Analýza dát sa otvorí nové 

dialógové okno s ponukou metód, na aplikáciu 

Regresnej analýzy volíme metódu Regresia; 

                                           
66

 Údaje > Analýza dát > Regresia > OK > Výber dát >  Popisky > Nový 

list > OK 
67

 Data > Data Analysis > Regression > OK > Výber dát > Labels > New 

Worksheet Ply >OK 



 

363 

c. Potvrdením metódy klávesom Enter alebo OK 

sa otvorí nové dialógové okno. V okienku Vstupná 

oblasť zvolíme výber, teda vyznačíme dáta, ktoré 

chceme analyzovať (je nevyhnutné, aby boli dáta 

zoradené do stĺpcov; pri voľbe dát vyznačíme aj 

skratky/názvy skúmajúcich skupín); následne 

zvolíme výstupnú oblasť (odporúčame na nový 

list/nový hárok);  

d. Operáciu ukončime stlačením klávesu Enter alebo OK, 

v novom hárku program vygeneruje výsledky analýzy 

v nasledovnej podobe: 

Tabuľka 92: Zisťovanie hladiny významnosti pre korelačné 

koeficienty pomocou regresnej analýzy. 

Regression            

Multiple R 0,814         

R Square 0,662         
Adjusted R 
Square 

0,651         

Standard 
Error 

1,898         

Observations 34         

ANOVA           

  df SS MS F Sig. F 

Regression 1 225,767 225,767 62,663 0,000 

Residual 32 115,291 3,603     

Total 33 341,059       

  
Coefficients 

Standard 
Error 

t Stat P-value 
Lower 
95% 

Intercept -3,084 1,525 -2,023 0,052 -6,189 

X Variable 1 0,340 0,043 7,916 0,000 0,253 

Hladinu štatistickej významnosti (Significance F resp.  

Sig. F = p) interpretujeme obvyklým spôsobom (pozri 

podkapitolu 7.5).  
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11.4 Spearmanov 

koeficient korelácie 

Vzhľadom na to, že program Microsoft Excel v ponuke 

štatistických metód Analýza dát nemá zabudovaný 

Spearmanov koeficientu korelácie, uvedený koeficient 

je nutné počítať manuálne. Spearmanov korelačný koeficient 

sa počíta zo vzorca na výpočet Pearsonovho koeficientu, 

pričom namiesto originálnych hodnôt sa použijú ich 

poradové čísla. Pri zhodnom poradí dosahuje koeficient rS 

maximálnu hodnotu 1, pri opačnom poradí dosahuje hodnotu 

-1. V ostatných prípadoch je -1 < rS <1. Hodnoty korelačného 

koeficientu, ktoré sa blížia nule naznačujú, že poradie veličín 

je náhodné a medzi sledovanými veličinami neexistuje vzťah. 

Pri platnosti nulovej hypotézy o nezávislosti oboch veličín 

sú odchýlky Spearmanovho korelačného koeficientu od nuly 

len náhodné. Proces aplikácie Spearmanovho koeficientu 

korelácie si vysvetlíme pomocou nasledovného príkladu:  

H1: Predpokladáme, že existuje vzťah medzi sústredenosťou a 

školskou úspešnosťou žiakov. 

Predpokladajme, že existuje vzťah medzi sústredenosťou 

(mierou koncentrácie) žiakov a výsledným hodnotením 

na konci školského roka. Na otestovanie tejto hypotézy 

potrebujeme zistiť priemer známok na konci školského roka 

a mieru sústredenosti. Predpokladajme, že miera sústre-

denosti sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 15 (menšie číslo 

predstavuje vyššiu mieru sústredenosti) a školská úspešnosť 

sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 4. Výsledky skúmania 

sústredenosti a školskej úspešnosti (priemer hodnotenia 

všetkých predmetov) sú uvedené v Tabuľke 93:  



 

365 

Tabuľka 93: Miera sústredenosti a školská úspešnosť žiakov 

(Príklad; Fiktívne dáta). 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sústredenosť 10 2 12 14 8 6 4 9 15 13 1 3 

Školská úspešnosť 3 1 3 3 2 1 1 2 3 3 1 1 

Spearmanov koeficient korelácie je založený na poradiach 

jedincov usporiadaných podľa veľkosti vzhľadom na dve 

sledované veličiny. Každému jedincovi sa priradí dvojica 

poradia Q (poradie podľa prvej veličiny X) a R (poradie podľa 

druhej veličiny Y). Keby s rastúcimi hodnotami X vzrastali aj 

hodnoty Y, bolo by zrejme poradie obidvoch veličín zhodné, 

t.j. Q = R pre každého jedinca. Ak s rastúcimi hodnotami X 

klesajú hodnoty Y, poradia oboch veličín sú opačné (príklad 

určenia poradových čísel pre uvedený príklad na strane 364 

je popísaný v texte nižšie). Pri nezávislosti sú veličiny poradia 

poprehadzované úplne náhodne. Pre n pozorovaných dvojíc 

vo výbere sa Spearmanov korelačný koeficient počíta pomo-

cou diferencie poradia ako: 

 

n – počet pozorovaných veličín (respondentov). 

n2 – druhá mocnina počtu pozorovaných veličín. 

D – poradová veličina (poradová veličina prvej 

premennej - poradová veličina druhej premennej; D = Q - R). 

D2 – druhá mocnina poradovej veličiny. 

     – súčet  
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Tabuľka 94: Príklad určenia poradových čísel (Príklad; 

Fiktívne dáta). 

Respondent  
Sústredenosť 

(X) 
Poradie 

(Q) 

Školská 
úspešnosť 

(Y) 

Poradie 
(R) 

11 1 1 1 2 

2 2 2 1 2 

12 3 3 1 2 

7 4 4 1,2 4 

6 6 5 1,3 5 

5 8 6 2 6 

8 9 7 2,2 7 

1 10 8 2,5 8,5 

10 13 10 2,5 8,5 

3 12 9 2,7 10,5 

4 14 11 2,7 10,5 

9 15 12 2,8 12 

Prvým základným krokom je určenie poradových čísel jedno-

tlivým nameraným veličinám pre obe premenné. Poradové 

čísla skúmaným veličinám (dátam) priraďujeme nasledovne:  

1. Je nevyhnutné očíslovať respondentov v prvom stĺpci;  

2. Veličiny prvej premennej zoradíme podľa veľkosti 

stúpajúc;  

3. Každej veličine priradíme poradové číslo (1, 2, 3,... x);  

4. V prípade, že dvaja respondenti majú rovnaké 

veličiny, ich Q poradové číslo počítame ako priemer 

poradových čísel, ktoré sa vzťahujú na rovnakú 

veličinu (napr. číslam 5, 5 a 5 zodpovedajú poradové 

čísla 7, 8, 9: priraďujeme im poradové čísla 8, 8 a 8; 

pozri Tabuľku 94);  
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5. Rovnaký postup aplikujeme na veličiny druhej 

premennej R (následne vypočítame hodnotu D, 

odčítaním R hodnoty od hodnoty Q (Q1-R1, Q2-R2, 

Q3-R3,... Qx-Rx)).  

Na aplikovanie metódy postupujeme podľa na-

sledovných krokov:  

1. Zoradíme dáta prvej premennej vzostupne (Obr. 169)  

2. Určíme poradové čísla veličinám (Obrázok 170);  

3. Výpočet D: pozri text vyššie (Obrázok 171);  

4. Výpočet D2: umocnenie každej hodnoty D na druhú 

(Obrázok 172);  

5. Výpočet Σ(D2): súčet všetkých hodnôt D2 (D1 + D2 + 

D3 +... Dx; Obrázok 173);  

6. Výpočet N: počet respondentov (Obrázok 174);  

7. Umocnenie výsledku Σ(D2) a N hodnoty (Obrázok 

175);  

8. Výpočet koeficientu korelácie (r) (Obrázok 176).  

 

Vzorec do programu Microsoft Excel vpisujeme ako:  

=(1-(6*D2)/(N*(N2-1)))  

čiže: 

=(1-(6*49)/(12*(144-1))) 
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Obrázok 169 Obrázok 170 

 

Obrázok 171 Obrázok 172 
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Obrázok 173 Obrázok 174 

 

Obrázok 175 Obrázok 176
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Interpretácia 
 

Výsledky korelačných analýz interpretujeme pomocou 

korelačných tabuliek (pozri kapitolu 14.3.5), ktoré obozna-

mujú čitateľa o (Tabuľka 95): počte skúmajúcich objektov 

(N); priemere nameraných frekvencií (M); štandardnej 

odchýlke (SD), štandardnej chybe priemeru (SEM) 

a Spearmanovom koeficiente (rs). Priemer (M), štandardnú 

chybu priemeru (SEM) a štandardnú odchýlku (SD) 

je nevyhnutné vypočítať pre každú skupinu zvlášť, kde počet 

(N) je pre obe skupiny rovnaký. Po vložení všetkých 

požadovaných údajov by tabuľka mala mať nasledovný tvar:  

Tabuľka 95: Vzťah koncentrácie a školskej úspešnosti 

(Príklad; Fiktívne dáta). 

 Premenné: N M SD SEM rs 

Koncentrácia 
12 

8,80 4,54  1,40  
0,828 Školská 

úspešnosť 
1,91 0,72 0,22 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – 
štandardná chyba priemeru; r – Spearmanov koeficient korelácie.  

Výsledky uvedené v korelačnej Tabuľke 95, vzhľadom 

na to, že existuje významný vzťah, interpretujeme 

nasledovne: Štatistickou analýzou pomocou Spearmanovho 

koeficientu korelácie sme zistili, že u študentov existuje silný 

vzťah (r=0,828; p=0,001) medzi mierou koncentrácie a 

školskou úspešnosťou.  

Pri interpretácii sily vťahu je nevyhnutné uviesť aj 

hladinu štatistickej významnosti p (pozri Určovanie hladiny 

štatistickej významnosti pre korelačné koeficienty r a rs; 

strana 362). Výsledok analýzy môžeme graficky znázorniť 

pomocou bodového grafu (Graf 6).  
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Graf 6: Vzťah koncentrácie a školskej úspešnosti (Príklad; 
Fiktívne dáta). 

 

11.5 Goodman-Kruskalov  

gama koeficient  

V štatistike Goodman-Kruskalov gama koeficient je me-

radlom korelácie medzi poradovými hodnotami. Test meria 

silu asociácie dát v krížových tabuľkách, keď sú obe 

premenné zoradené podľa poradovej úrovne. Pri analýze 

nezáleží na úprave alebo veľkosti tabuľky. Hodnoty testu 

sa pohybujú od -1 (100% negatívna asociácia alebo perfektná 

inverzia) až +1 (100% pozitívna asociácia alebo perfektná 

korelácia). Hodnota nula udáva neprítomnosť asociácie 

medzi premennými. Odhad gama G závisí na dvoch 

veličinách: 
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 Ns je počet zhodných párov, 

 Nd je počet reverzných párov. 

 

11.6 Fí koeficient 

V štatistike meria koeficient fí (angl. Phi; často 

označovaný rφ) asociáciu medzi dvomi binárnymi 

premennými. Jeho autorom je Karl Pearson. Koeficient fí 

je podobný Pearsonovmu korelačnému koeficientu v jeho 

interpretácii (Guilfor, J., 1936). Používa sa, keď má 

kontingenčná tabuľka podobu tabuľky 2 x 2. Koeficient fí 

sa počíta tak, že hodnota Chí-kvadrátu sa vydelí veľkosťou 

vzorky a výsledok sa odmocní. Určuje sa podľa vzorca: 

 
Hodnota fí-koeficientu sa môže pohybovať od -1 do +1, 

pričom platí, že čím je vyššia vypočítaná absolútna hodnota, 

tým je vyšší stupeň závislosti medzi znakmi. Fí–koeficient nie 

je vždy spoľahlivým ukazovateľom závislosti medzi premen-

nými. Jeho použitie nie je napríklad vhodné v niektorých 

extrémnych prípadoch závislostí (Chráska, M., 2016).  
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11.7 Cramerovo φc 

Cramerovo φc (angl. Cramér's; niekedy označované ako 

Cramerovo fí alebo Cramerovo V) je neparametrický štatis-

tický test, ktorý zisťuje mieru asociácie medzi dvoma nomi-

nálnymi veličinami. V koeficient testu sa pohybuje medzi hod-

notami 0 a +1 (vrátane). Je založený na Pearsonovej Chí-

kvadrát štatistike a bol skonštruovaný Haraldom Cramérom 

v roku 1946 (Bergsma, W., 2013). 

Cramerovo φc meria interkoreláciu dvoch diskrétnych 

premenných a môže byť použitý s premennými, ktoré majú 

dve alebo viac úrovní. Cramerovo φc meria korelácie 

symetricky, čiže nezáleží na tom, ktoré premenné sú umies-

tnené v stĺpcoch, a ktoré v riadkoch. Taktiež nezáleží ani na 

poradí riadkov/stĺpcov, takže je Cramerovo φc možné použiť 

nielen na dáta nominálneho charakteru. Ako sme uviedli, 

koeficient Cramerovo φc sa pohybuje od 0 (čo zodpovedá 

žiadnej korelácii medzi premennými) do 1 (perfektná 

korelácia). Koeficient φc = 1 môžeme dosiahnuť len vtedy, 

keď sú si dve premenné navzájom rovné. V prípade, že máme 

kontingenčnú tabuľku typu 2 x 2, Cramerovo φc sa rovná 

koeficientu Fí (Phi). Hodnota štatistickej významnosti p pre 

Cramerovo φc je rovnaká ako pre Pearsonov Chí-kvadrát test. 

Cramerovo φc počítame nasledovným spôsobom: druhú 

odmocninu zo štatistiky Chí-kvadrátu vydelíme veľkosťou 

vzorky a minimálnou dimenziou mínus 1 (Liebetrau, M., 

1983): 

 
kde: 
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 φ2 je fí koeficient; 
 x2 je odvodené z Pearsonovho Chí-kvadrátu; 
 n  je celkový súčet pozorovaní; 
 k je počet stĺpcov; 
 r je počet riadkov. 

11.8 Eta koeficient 

V štatistike je Eta (niekedy označovaný ako η) koeficient 

nelineárnej asociácie. Pre lineárne vzťahy sa eta rovná 

korelačnému koeficientu (Pearsonov r koeficient). Koeficient 

eta je možné použiť na meranie súvislosti medzi nominálnou 

a kardinálnou (alebo ordinálnou) premennou (Siegel, S., 1956).  

Podobne ako Cramerovo φc, eta η koeficient sa môže 

pohybovať od 0 do 1, pričom platí, že čím je vyššia vypočítaná 

absolútna hodnota, tým je vyšší stupeň závislosti medzi 

znakmi. Druhú mocninu eta koeficientu interpretujeme ako 

podiel variability číselnej premennej, ktorú možno vysvetliť 

kategorickou premennou. Eta koeficient počítame ako 

(Rimarčík, M., 2009): 

 

kde: 

– priemer číselnej premennej v j-tej skupine,  

 – celkový priemer číselnej premennej, 

– početnosť j-tej skupiny, 

k – počet skupín, 

– i-ta hodnota číselnej premennej, 

n – veľkosť súboru.  
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11.9 Kendalovo tau τ 

Kendallov test (angl. Kenndall; bežne označovaný ako 

Kendallov tau koeficient, podľa gréckeho písmena τ) je šta-

tistický test používaný na meranie vzťahu medzi dvomi 

veličinami. Kendallov koeficient na rozdiel od Spearmanovho 

koeficientu vyjadruje silu závislosti medzi dvoma poradovými 

premennými. Vyjadruje teda rozdiel medzi pravdepodobnosťou, 

že hodnoty dvoch premenných sú v rovnakom poradí oproti 

pravdepodobnosti, že hodnoty nie sú v rovnakom poradí. 

Je pomenovaný po Maurice Kendallovi, ktorý vyvinul test v roku 

1938 (Kendall, M., 1938).  

Ako uvádzajú niektorí autori, Kendallov koeficient 

je po všetkých stránkach lepší ako často používaný Spearmanov 

koeficient. Spearmanov koeficient je postačujúci na testovanie 

nulovej hypotézy nezávislosti dvoch premenných. V prípade 

zamietnutia nulovej hypotézy sa však nedá interpretovať. 

Kendallov koeficient je lepší aj ako test nezávislosti, pretože 

je citlivý na niektoré druhy závislostí, ktoré nemôžu byť 

zachytené Spearmanovým koeficientom. Kendallov koeficient, 

na rozdiel od Spearmanovho koeficientu, vyjadruje silu 

závislosti skúmaných premenných, kým Spearmanov test 

je zameraný na mieru vzťahu (Štiglic, M., 2009). Poznáme 

niekoľko verzií Kendallovho testu (Tau-a, Tau-b a Tau-c). 

11.9.1 Tau-a 

Tau-a (označovaný ako Kendallov τa koeficient) štatistika 

testuje silu asociácie. Obe premenné musia byť poradové číslo. 

Tau-a koeficient je definovaný ako: 

 
Kde: 
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nc – počet zhodných párov 

nd – počet nezhodných párov 

n0 – n(n-1)/2 

11.9.2 Tau-b  

Tau-b (označovaný ako Kendallov τb koeficient) je nepara-

metrický test, ktorý zisťuje mieru a silu asociácie medzi dvoma 

premennými ordinálneho charakteru. Hodnoty Tau-b sa môžu 

pohybovať v rozmedzí od -1 (100% negatívna asociácia alebo 

dokonalá inverzia) do +1 (100% pozitívna asociácia alebo 

dokonalá zhoda). Hodnota nula udáva neprítomnosť asociácie. 

Tau-b koeficient je definovaný ako: 

 
kde: 

 

 

 

 
  

 

11.9.3 Tau-c  

Tau-c (označovaný ako Kendallov τc koeficient) korelačný 

koeficient je určený pre meranie závislosti medzi dvoma 

ordinálnymi premennými. Ak jedna premenná nadobúda 

odlišný počet unikátnych hodnôt ako druhá (kontingenčná 
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tabuľka mxn), používame tau-c, ktoré sa tiež nazýva Stuartovo 

tau-c alebo Kendall-Stuartovo tau-c (Valašková, V., 2014). Tau-c 

má rozsah -1 ≤ c  ≤ 1, rovnako ako Spearmanov korelačný 

koeficient, Gama koeficient a Tau-b (Göktaş, A., İşçi, Ö., 2011; 

Lohninger, H., 1999).  

11.10 Somersovo d 

Somersov test (angl. Somers'D (Delta); častejšie uvádza-

ný ako Somersovo d alebo Somersovo D (nesprávne Some-

rovo) je rozšírením gama koeficientu. Zisťuje mieru zhody 

medzi dvojicami poradových premenných. Asymetrický 

koeficient rozlišuje závislú a nezávislú premennú na rozdiel 

od predchádzajúcich koeficientov. Test Somersovo d je pome-

novaný podľa Robert H. Somersa, ktorý navrhol test v roku 

1962 (Somers, R. H., 1962). 

Hodnoty Somersovho d sa pohybujú od -1 (všetky dvojice 

premenných nesúhlasia) do 1 (všetky dvojice premenných 

súhlasia). Hodnota nula predstavuje žiadnu spojitosť medzi 

premennými. Vyššia hodnota poukazuje na to, že model má 

lepšiu prediktívnu schopnosť (Newson, R. G., 2014). Somer-

sovo d je definované v podmienkach Kendalovho tau ako: 

 

kde Nc je počet zhodných párov a Nd je počet nesúhlasných 

párov.  
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OTÁZKY  

 

 

1. Opíšte koreláciu. Vysvetlite rozdiel medzi vzťahom 
a kauzalitou. Uveďte príklad. 

2. Vysvetlite podstatu merania lineárnej závislosti. 
Vysvetlite, čo chápeme pod pojmom znamienko 
korelačného koeficientu a opíšte jeho funkciu.  

3. Definujte Pearsonov koeficient korelácie. Vysvetlite 
postup aplikácie Pearsonovho koeficientu korelácie 
v programe Microsoft Excel. 

4. Vysvetlite rozdiel medzi Pearsonovým koeficientom 
korelácie a Spearmanovým koeficientom korelácie. 
Vysvetlite rozdiely v kritériách ich aplikácie.  

5. Uveďte metódy, ktoré umožňujú zisťovať vzťah 
medzi nominálnymi premennými. Uveďte príklad 
ich aplikácie na konkrétnych premenných.  

6. Uveďte metódy, ktoré umožňujú zisťovať vzťah 
medzi ordinálnymi premennými. Uveďte príklad 
ich aplikácie na konkrétnych premenných. 

7. Konštruujte výskumný plán (výskumný problém 
a cieľ) a definujte hypotézy/vzťahové výskumné 
otázky na ľubovoľných premenných, ktoré zisťujú 
vzťah medzi:  
a) dvomi nominálnymi premennými;  
b) dvomi ordinálnymi premennými; 
c) dvomi intervalovými premennými;  
d) nominálnou a ordinálnou premennou.  
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ÚLOHY:  
BLOK 5 

 

ÚLOHA 1 

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi mierou osamelosti a zmysluplnosťou života. 

Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah u vyso-

koškolákov (N=30) medzi osamelosťou a zmysluplnosťou 

života. Mieru osamelosti sme zisťovali pomocou UCLA škály 

osamelosti, kde vyššie skóre predstavuje vyššiu mieru 

osamelosti. Mieru zmysluplného života sme zisťovali pomocou 

dotazníka ŠŽZ, kde vyššie získané skóre predstavuje vyššiu 

mieru zmysluplnosti života. Pri výskumnom šetrení sme 

namerali nasledovné veličiny (Tabuľka 96): 

Tabuľka 96: Dátový súbor. 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Osamelosť 16 17 16 1 5 2 16 8 6 10 12 16 15 6 7 

Zmysluplnosť 5 7 4 15 16 14 6 19 19 11 9 1 2 16 14 

                

Respondent 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Osamelosť 11 13 14 9 11 11 4 5 8 15 6 15 13 10 14 

Zmysluplnosť 9 8 7 12 12 13 15 16 14 6 19 5 8 12 6 

 Overte, či je vzťah medzi skúmanými premennými 

signifikantný. 
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ÚLOHA 2 

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi koeficientom inteligencie a kreativitou. 

Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

u stredoškolákov (N=30) medzi výškou inteligencie a stupňom 

kreativity. Domnievame sa, že jedinci s vyšším koeficientom 

inteligencie majú vyšší stupeň kreativity. Koeficient inteligencie 

sme zisťovali pomocou RPM testu a stupeň kreativity pomocou 

CBQ dotazníka. Pri výskumnom šetrení sme namerali 

nasledovné veličiny (Tabuľka 97): 

Tabuľka 97: Dátový súbor. 

Respondent: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IQ 98 100 88 92 95 101 102 98 97 103 

Kreativita 10 12 11 8 15 16 12 14 7 8 

           
Respondent: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IQ 108 87 91 94 100 110 109 106 99 95 

Kreativita 19 17 6 18 12 11 5 20 4 13 

 Overte, či je vzťah medzi skúmanými premennými 

signifikantný. 

 

ÚLOHA 3 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi tvorivou klímou v školskom prostredí a školskou 

úspešnosťou žiakov. 

Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah u žiakov 

(N=15) medzi tvorivou klímou na škole a školskou úspeš-

nosťou. Domnievame sa, že tvorivá pracovná klíma je v pozi-
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tívnom vzťahu so zainteresovanosťou o štúdium, čo sa odzr-

kadľuje na školskej úspešnosti žiakov. Mieru tvorivej klímy 

v školskom prostredí sme zisťovali pomocou Dotazníka 

o tvorivej klíme školy (Blaško, M. 2008), kde vyššie získané 

skóre predstavuje vyššiu mieru tvorivej klímy na škole. Pri 

výskumnom šetrení sme namerali nasledovné veličiny (Tabuľka 

98): 

Tabuľka 98: Dátový súbor. 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tvorivá klíma 8 8 11 9 2 9 9 10 

Školská úspešnosť 1,8 1,7 1 1,4 1,6 1,5 2,3 1,3 

 
        Respondent 9 10 11 12 13 14 15 

 Tvorivá klíma 11 14 12 10 7 8 6 

 Školská úspešnosť 1,1 1,2 1 1 2 1 2,2 

 
 Overte, či je vzťah medzi skúmanými premennými 

signifikantný. 

 

ÚLOHA 4 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi mierou syndrómu vyhorenia a stresom stredoškolských 

učiteľov. 

Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah u uči-

teľov (N=30) medzi syndrómom vyhorenia a stresom. 

Vo výskume sme sa zamerali na učiteľov pôsobiacich 

na stredných školách s minimálnou pedagogickou praxou 

10 rokov. Mieru stresu sme zisťovali pomocou dotazníka 

Inventúra dôsledkov stresu a mieru syndrómu vyhorenia 
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pomocou Burn Out dotazníka. Pri výskumnom šetrení sme 

namerali nasledovné veličiny (Tabuľka 99): 

Tabuľka 99: Dátový súbor. 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stres 8 5 6 2 3 4 5 6 

Vyhorenie 7 6 4 2 1 5 6 8 

 
        

Respondent 9 10 11 12 13 14 15 
 

Stres 9 10 1 5 8 6 7 
 

Vyhorenie 9 7 2 6 10 9 9 
 

 Overte, či je vzťah medzi skúmanými premennými 

signifikantný. 
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12.1 Základná analýza  

a triedenie empirického materiálu 

Metódy opisnej štatistiky umožňujú prehľadné usporia-

danie dát (štatistické triedenie). Proces triedenia, klasifi-

kovania môžeme charakterizovať ako spracovanie množstva 

údajov, ktoré výskumník spracováva do všeobecnejších 

poznatkov. Pri spracovaní výsledkov výskumu najprv 

používame metódy popisnej (deskriptívnej) štatistiky 

a na základe nich postupujeme s induktívnou štatistikou 

(Benčo, J., 2001).  

Štatistické triedenie slúži na rozdelenie prvkov 

zo súboru do skupín (tried) podľa vopred určených 

triediacich znakov. Podľa počtu triediacich znakov 

rozlišujeme triedenie jednostupňové (jeden triediaci znak) 

a triedenie viacstupňové, čiže kombinované (dva a viac 

triediacich znakov). Napríklad triedenie žiakov podľa 

pohlavia, triedenie žiakov podľa školy či triedy je jedno-

stupňové triedenie. Dvojstupňové triedenie je napríklad 

triedenie žiakov podľa triedy a pohlavia (II.A. trieda – 13 

dievčat, 10 chlapcov, II.B. trieda...). Príkladom trojstupňového 

triedenia by bolo triedenie žiakov podľa školy; triedy; 

pohlavia. Triedenie je predovšetkým závislé od cieľa 

výskumu a konštrukcie výskumnej vzorky. Výsledky triedenia 

(intervaly) zaznamenávame do štatistických (deskrip-

tívnych) tabuliek (Tirpáková, A., Malá, D., 2007).  

Metódy induktívnej štatistiky taktiež využívajú 

informácie deskriptívnej štatistky a umožňujú vytvárať 

všeobecné závery. Tieto závery sa týkajú overovania formu-

lovaných hypotéz či odhadov neznámych parametrov základ-
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ného súboru. Interpretácia výsledkov výskumu závisí od typu 

štatistického zisťovania a je veľmi úzko spätá s konkrétne 

dosiahnutými výsledkami (Zvárová, J., 1998). Avšak 

najčastejšie sa zistenia interpretujú prostredníctvom grafov 

a tabuliek, ktoré vždy sprevádza opis (deskripcia). 

 

12.2 Deskripcia  

Výsledky štatistického výskumu, ktoré chceme 

zverejniť, treba prezentovať čo najúspornejším a najzro-

zumiteľnejším spôsobom. Odborné práce sú určené pre 

recipientov a je na autorovi, aby mu dokázali porozumieť. 

Existujú tri spôsoby prezentácie výsledkov výskumu: tabuľky, 

grafy a slovný opis. Najdôležitejšou formou prezentácie 

získaných výsledkov je slovný opis. Podrobným slovným 

opisom je možné čitateľovi poskytnúť informácie 

o výsledkoch analýz, komparácie alebo korelácie, a to aj 

takým recipientom, ktorí štatistickým zákonom nerozumejú. 

Najbežnejšou formou je poskytnutie informácií o výsledkoch 

a následné uvedenie tabuliek a grafov. Údaje v tabuľkách 

je potrebné opísať v podobe, ktorá zdôrazní najpodstatnejšie 

zistenia a poskytne recipientovi hľad do toho, ako výsledkom 

rozumie autor. V tejto časti práce sa nevyžaduje diskusia 

o tom, čo výsledky v širších súvislostiach znamenajú. 

Prezentácia výsledkov a ich interpretácia spolu úzko súvisia, 

avšak autor by nemal začať diskusiu o výsledkoch, kým 

recipientovi neposkytol dostatok možností, aby sa s nimi 

zoznámil.  

Jedna z podstatných vecí, na ktoré si treba dávať pozor 

pri opisnej prezentácii výsledkov je, že nie všetko, čo je jasné 
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autorovi, je jasné aj recipientovi. Po dlhodobom pracovaní 

s údajmi autor mnoho vecí považuje za samozrejmosť, z toho 

dôvodu je dôležité nechať si nejaký čas na odležanie textu. 

Ďalšie pravidlá, ktoré treba dodržiavať, sú, že text musí byť 

stručný a zrozumiteľný, mal by byť čo najbližšie grafu alebo 

tabuľke, ktorú opisuje. Je vhodné prezentovať len významné 

vzťahy a rozdiely, nevýznamné a zbytočné informácie treba 

vynechávať (Zvárová, J., 1998).  

 

12.3 Tabuľky 

Prezentácia výsledkov štatistického zisťovania je daná 

slovným výkladom, štatistickými tabuľkami a grafickým 

znázornením. Štatistické tabuľky zaznamenávajú výsledky 

výskumu v prehľadnej a ľahko zrozumiteľnej podobe. Číselné 

údaje v tabuľke by mali byť usporiadané do vodorovných 

riadkov a zvislých stĺpcov. Obsah stĺpcov vyjadruje hlavička 

tabuľky, ktorá je umiestnená v priestore nad stĺpcom. Obsah 

riadkov vyjadruje legenda tabuľky, uvádzaná obvykle 

po ľavej strane, čiže v jej prvom stĺpci. Každá tabuľka by mala 

obsahovať názov, ktorý stručne a výstižne vyjadruje jej 

obsah. V závislosti od typu tabuľky, mala by obsahovať 

informácie o početnosti, priemere, mediáne, štandardnej 

deviácii, stupňoch voľnosti, metóde testovania, hladine štatis-

tickej významnosti a niekde sa uvádzajú aj informácie o roz-

pätí skúmanej frekvencie (minimum/ maximum) a chybe 

priemeru (Zvárová, J., 1998). 

Podľa stupňa triedenia rozoznávame jednoduchú 

tabuľku (napríklad Tabuľka 100), ktorá uvádza netriedené 

dáta, ďalej skupinovú tabuľku (napríklad Tabuľka 101), 
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v ktorej sú dáta roztriedené podľa jedného znaku a kombino-

vanú tabuľku (napríklad Tabuľka 103), ktorá triedi súbor 

podľa dvoch a viacerých znakov. Druhom kombinačnej 

tabuľky je aj korelačná tabuľka (napríklad Tabuľka 104), 

ktorú používame na vyjadrenie závislosti dvoch alebo 

viacerých kvantitatívnych znakov. Každé políčko tabuľky by 

malo byť vyplnené číslom alebo symbolom (pokiaľ je to 

možné). Táto zásada nemusí byť vždy dodržaná, napr. u 

korelačných tabuliek. 

Pri konštrukcii tabuliek by sme mali dodržiavať určité 

pravidlá, aby sme sa vyhli konfúzii, neprehľadnosti 

a nesprávnej interpretácii zistených dát (Komárik, E., 2002):  

 názov musí byť stručný a zrozumiteľný;  

 objasňujúce údaje musia byť uvedené v tabuľke, 

uvádzajú sa pod názvom alebo pod tabuľkou;  

 stĺpce a riadky musia byť usporiadané v logickom 

poradí, frekvencie musia byť usporiadané zľava 

doprava alebo zhora nadol;  

 v prípade, že tabuľka obsahuje dlhé stĺpce čísel, 

je potrebné každý piaty alebo desiaty riadok oddeliť 

medzerou, kvôli prehľadnosti;  

 hlavička tabuľky má byť od číselnej časti oddelená 

farebne, výraznou čiarou alebo medzerou;  

 tabuľky musia byť očíslované a umiestnené čo naj-

bližšie k textu, na ktorý sa tabuľka vzťahuje.  

Vo výskumoch sa však najčastejšie uvádzajú také typy 

tabuliek, ktoré zodpovedajú určitým druhom analýz, alebo sa 

vzťahujú len na opis skúmaného faktoru (pre priehľadnosť 
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a lepšie porozumenie textu a štruktúru triedenia). Rozozná-

vame:  

 Frekvenčné tabuľky: tabuľka, ktorá vyjadruje 

rozloženie početností.  

 Tabuľky parametrov: základná výsledná tabuľka 

deskriptívneho charakteru.  

 Kontingenčné tabuľky: tabuľka absolútnych počtov, 

frekvencií alebo percent.  

 Komparačné tabuľky alebo tabuľky rozdielov: tabuľ-

ky vyjadrujúce rozdiel medzi dvomi alebo viacerými 

premennými.  

 Korelačné tabuľky alebo tabuľky vzťahov: tabuľky 

vyjadrujú vzťah medzi dvomi alebo viacerými 

premennými. 

 

12.3.1 Frekvenčné tabuľky 

Frekvenčná analýza zisťuje a charakterizuje rozloženia 

početností. Je základnou metódou kvantitatívnej analýzy. 

Z toho vyplýva, že frekvenčná tabuľka je tabuľka, ktorá 

vyjadruje rozloženie početností. Do frekvenčnej tabuľky 

uvádzame rozdelenia početností jednej premennej, ktorú 

môžeme kategorizovať do viacerých skupín [triediaci znak xi 

(x1 , x2,… xk) - znak podľa ktorého triedime, kategorizujeme 

naše pozorovania, merania]. Frekvenčná tabuľka môže 

obsahovať (Rimarčík, M., 2007):  

 Absolútne početnosti (ni). Počty pozorovaných, skú-

maných prípadov vyjadrené v absolútnych číslach;  
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 Relatívne početnosti (fi). Znamenajú vlastne percen-

tuálny výskyt jednotlivých prípadov. Vypočítame ich 

ako: fi = ni/n. Relatívnou početnosťou fi hodnoty xi 

znaku x nazývame podiel počtu výskytov ni tejto 

hodnoty a počtu n všetkých prvkov štatistického 

súboru. Relatívne početnosti používame preto, lebo 

sú prehľadnejšie ako absolútne a umožňujú lepšie 

porovnanie dvoch alebo viacerých súborov;  

 Kumulatívne absolútne početnosti: sú hodnoty súčtu 

všetkých hodnôt všetkých absolútnych početností 

sledovanej triedy a všetkých nižších tried;  

 Kumulatívne relatívne početnosti: sú hodnoty, ktoré 

sú prepočítané na počet prvkov v súbore. Uvádzajú 

sa zvyčajne v percentách.  

Jednorozmerná tabulácia všetkých skúmaných premen-

ných predstavuje prvý krok pri každom štatistickom spra-

covaní. Na základe frekvenčných tabuliek je možné ľahko 

zistiť, či sa počas vyhodnotení dát nestali chyby, ktoré by 

mohli ďalšie analýzy výrazne znehodnotiť (Rimarčík, M., 

2007).  

Tabuľka 100: Rozdelenie výskumnej vzorky (Príklad). 

Typ školy Počet Percento 

Základná škola 55 18% 

Stredná škola 62 20% 

Vysoká škola (Bc. stupeň) 87 29% 

Vysoká škola (Mgr. stupeň) 99 33% 

Spolu 204 100% 
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12.3.2 Tabuľky parametrov 

Tabuľka parametrov je základnou výslednou tabuľkou. 

Tabuľka parametrov by mala obsahovať minimálne päť 

stĺpcov na opis skúmaných premenných. Túto tabuľku 

používame zvyčajne na lepšie pochopenie a prehľadnosť 

výskumnej vzorky, je nevyhnutná a najčastejšie používaná pri 

deskriptívnej štatistike, alebo ako vstupná opisná tabuľka 

iných analýz na informovanie recipienta o základných 

počtoch. Tabuľka parametrov má zvyčajne obdĺžnikový tvar, 

kde jednotlivé stĺpce alebo riadky predstavujú premenné 

a indikátory a do tabuľky sa vpisujú ich konkrétne charakte-

ristiky. Tabuľka parametrov by mala obsahovať nasledovné 

informácie: hlavičku a legendu, názov premennej, jednotky 

merania, počet skúmaných osôb, priemer, štandardnú odchýl-

ku a štandardnú chybu priemeru, maximálne a minimálne 

namerané počty. Tabuľke parametrov vždy predchádza 

slovný opis, ktorý sa na ňu vzťahuje. Zvyčajne sú popísané len 

základné informácie o počtoch a frekvenciách výskumných 

dát. Tabuľka parametrov môže a nemusí obsahovať popis 

skratiek. Ako príklad tabuliek parametrov uvádzame 

nasledovné tabuľky: Tabuľka 101 predstavuje tabuľku, ktorá 

sa vzťahuje na charakteristiku vzorky; Tabuľka 102 opisuje 

charakteristiku frekvencií.  

Tabuľka 101: Výskumná vzorka – rozdelenie respondentov 
podľa miesta pobytu počas štúdia (Príklad). 

Štát:   SK CZ SR Spolu: 

SŠ 
D 223 - 32 255 

297 
MD 29 - 13 42 

VŠ 
D 92 31 30 153 

503 
MD 245 35 70 350 

Spolu: 589 66 145 800 

SŠ – stredoškoláci; VŠ – vysokoškoláci; D – študenti, ktorí počas štúdia 
bývajú doma; MD – študenti, ktorí počas štúdia bývajú mimo domova; SK – 
Slovensko; CZ – Česko; SR – Srbsko. 
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Tabuľka 102: Odpovede respondentov stredných a vysokých 
škôl (Príklad). 

Nástroj N M SD Min Max 

SOL 503 68,45 11,49 28 91 

ŠZŽ 503 66,83 12,2 24 87 

SOC 503 124,5 19,5 57 169 

ESK 503 193,11 33,36 71 269  

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; SEM – chyba priemeru; 
SOL – Škála osamelosti; ŠZŽ – Škála zmysluplnosti života; SOC – Škála 
koherencie; ESK – Existenciálna škála; Min – minimum; Max – maximum. 

 

 12.3.3 Kontingenčné tabuľky 

V kontingenčných tabuľkách je zvykom uvádzať abso-

lútne počty (reálny počet prípadov, kedy sa hodnota objaví) 

a relatívne počty, najčastejšie percentá (sú výsledkom delenia 

absolútnej frekvencie určitou hodnotou). Túto tabuľku 

používame zvyčajne na lepšie pochopenie a prehľadnosť 

výskumnej vzorky, informujú čitateľa o základných počtoch 

(Zvárová, J., 1998). Kontingenčné tabuľky najčastejšie 

uvádzame na bližší opis výskumnej vzorky, kde uvádzame 

počty, rozdelenie zakladaných charakteristík, ich základné 

kategórie, alebo ich percentuálne rozdelenie vzhľadom 

na určitý znak. Kontingenčná tabuľka má obdĺžnikový tvar 

a spravidla je tvorená hlavičkou a legendou. Zvyčajne sú 

jednoduché a ľahko čitateľné, lebo obsahujú základné infor-

mácie o výskumnej vzorke alebo iných premenných. Kontin-

genčná tabuľka je vhodná predovšetkým pre nominálne 

premenné alebo číselné premenné dosahujúce relatívne malý 

počet možných hodnôt. V prípade, že musíme použiť číselnú 

premennú s väčším počtom hodnôt je nevyhnutné ju najprv 

prekódovať, kde hodnoty premennej budú jednoznačne 
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pridelené do niektorej kategórie. Je možné, aby jeden riadok 

alebo stĺpec zodpovedal viacerým možným hodnotám znaku 

(Hendl, J., a kol. 2014; Komárik, E., 2002).  

Pri uvádzaní percentuálnych údajov treba rešpektovať 

požiadavku, aby číslam zodpovedala realita (vyhýbame sa si-

tuáciám ako je napríklad: počet skúmaných osôb je 7, 

čo znamená, že jedna osoba tvorí 14,28% výskumnej vzorky). 

Pri celkovom počte meraní menšom ako 100 sa nezvyknú 

uvádzať informácie o percentuálnom rozdelení, resp. neu-

vádzame desatinné čísla percenta (Komárik, E., 2002). 

V tabuľkách je potrebné uviesť legendu (v prípade, že 

uvádzame skratky, ktoré nie sú bežné), avšak pri uvádzaní 

základných údajov, ako sú počty a percentá, legenda nie je 

nevyhnutná.  

Tabuľka 103: Distribúcia odpovedí respondentov (Príklad). 

Želané miesto 
bydliska 

Dievčatá Chlapci Spolu 

N % N % N % 

Dedina 16 8 10 5 26 13 

Malé mesto 16 8 24 12 39 20 

Veľké mesto 26 14 13 7 39 21 

Zahraničie 58 30 31 16 89 46 

Spolu 115 60 78 40 193 100 
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 12.3.4 Komparačné tabuľky 

Komparácia (porovnávanie) je všeobecná operácia 

myslenia, ktorá vyúsťuje do zistenia, či sú dva predmety 

alebo javy rovnaké, podobné alebo odlišné. Ten istý jav môže 

byť z istého hľadiska (porovnávacieho kritéria) podobný, ale 

na základe iného porovnávacieho kritéria odlišný. Vzhľadom 

na uvedené je nutné príslušné hľadisko (porovnávacie 

kritérium) jednoznačne zadefinovať. V štatistike môžeme 

rozdielnosť dvoch premenných určiť pomocou kompa-

račných metód. Na základe ich výsledku určujeme mieru ich 

odlišnosti a výsledky analýz zapisujeme do tzv. kompa-

račných tabuliek. V komparačných tabuľkách môže ísť 

o jednoduchú komparáciu dvoch skupín alebo o komparáciu 

viacerých skupín v prípade analýzy rozptylu. Komparačná 

tabuľka má zvyčajne obdĺžnikový tvar, kde jednotlivé stĺpce 

alebo riadky predstavujú premenné a indikátory. Do kompa-

račných tabuliek uvádzame názvy premenných (názov toho, 

čo skúmame), počet skúmaných osôb N, priemer M, 

štandardnú deviáciu SD, stupne voľnosti df, metódy analýzy 

(napr. Studentov t-test) a hladinu štatistickej významnosti p. 

Uvádzame príklady tabuliek s komparáciou dvoch výskum-

ných skupín (Tabuľka 104) a s viacnásobnou komparáciou 

(Tabuľka 105):  

Tabuľka 104: Rozdiely v školskej úspešnosti študentov 

vzhľadom na sociálnu pozíciu v triede (Príklad). 

Pozícia N M SD df t p 

HV 30 1,14  0,227 
60 5,144 0,006 

OT 31 1,84 0,545 

HV – pozícia hviezdy; OT – pozícia outsidera; N – počet; M – priemer; SD – 
štandardná deviácia; df – stupne voľnosti; t – Studentov t-test; p – 
štatistická významnosť. 
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Tabuľka 105: Medzipohlavné rozdiely v miere stresu (Príklad). 

Subškála  Pohlavie N M SD SEM df t P 

A 
M 51 2,10 1,688 0,236 

392 2,411 0,016 
Ž 343 2,72 1,733 0,094 

B 
M 51 2,60 1,420 0,199 

392 0,635 0,526 
Ž 343 2,21 1,641 0,089 

C 
M 51 2,00 2,163 0,303 

392 0,526 0,599 
Ž 343 2,14 1,665 0,090 

A – úzkosť; B – fóbie; C – obsesie; N – počet; M – priemer; SD – štandardná 
deviácia; SEM – štandardná chyba priemeru; df – stupne voľnosti;  
t – Studentov t-test; p – štatistická významnosť, M – muži; Ž – ženy. 

 

 12.3.5 Korelačné (vzťahové) tabuľky 

Korelácia je miera závislosti medzi dvoma alebo 

viacerými premennými. Premenné musia byť merané 

na intervalovej škále, ktorá umožňuje dávať dve alebo viac 

premenných do vzťahu. Výsledky korelačných analýz 

zapisujeme do tzv. korelačných (vzťahových) tabuliek. 

Korelačná tabuľka má zvyčajne obdĺžnikový tvar, kde 

jednotlivé stĺpce alebo riadky predstavujú premenné a indi-

kátory. Na ich priesečníku sa uvádza korelačný koeficient r 

(Tabuľka 106).  

Tabuľka 106: Vzťah medzi osamelosťou, zmysluplnosťou 
života a depresiou u adolescentov (Príklad). 

Nástroj SOL ŠŽZ BDI M SD N 

SOL 1 0.425** 0.518** 67,94 11,4 800 

ŠZŽ   1 0.880** 21,27 5,52 800 

BDI     1 66,51 11,99 800 

**. Vzťah je signifikantný na hladine 0.001. 

SOL – škála osamelosti; ŠZŽ – škála zmysluplného života; BDI – Beckova 
škála depresie; N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka. 
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V prípade, že sa do vzťahu dávajú len dve premenné, 

koeficient korelácie sa uvádza do poslednej časti tabuľky 

a vyznačuje sa symbolom r (v prípade, že je vzťah vyjadrený 

Pearsonovým alebo Spearmanovým koeficientom korelácie; 

Tabuľka 107). Koeficienty korelácie sú výsledkom korelačnej 

analýzy a zaokrúhľujú sa na tri desatinné miesta. 

Do korelačných tabuliek sa zvyknú uvádzať aj skúmané 

faktory (názvy skúmaných veličín), počet skúmaných osôb N, 

priemer M a štandardná deviácia SD.  

Tabuľka 107: Vzťah medzi osamelosťou a zmysluplnosťou 

života u adolescentov (Príklad). 

Nástroj N M SD r 

SOL 503 68,45 11,49 
0.833** 

ŠZŽ 503 41,4 6,93 

**. Vzťah je signifikantný na hladine 0.001. 

SOL – Škála osamelosti; ŠZŽ – Škála zmysluplnosti života; N – počet; 
M – priemer; SD – štandardná odchýlka; r – koeficient korelácie.  

 

12.4 Grafy 

Graf je definovaný ako abstraktný matematický objekt. 

Je obvykle abstrakciou reálnych problémov či štruktúr. 

Niektoré zistené (resp. vypočítané) hodnoty môžu byť 

znázornené graficky. Grafické znázorňovanie je veľmi účinný 

spôsob, ako prezentovať štatistické údaje. Na rozdiel 

od tabuliek, grafy poskytujú lepšiu názornú predstavu 

o dôležitých súvislostiach. Pomocou grafov môžeme naprí-

klad odhadovať trendy a kolísanie časových radov alebo 

komparovať frekvencie premenných vzhľadom na čas. Možné 

je znázorniť aj komparáciu dvoch alebo viacerých skupín 
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(napríklad spojnicovým alebo stĺpcovým grafom) alebo 

vyjadriť vzťah medzi dvomi premennými (napríklad 

bodovým grafom). Graf však slúži aj na znázornenie postupov 

induktívnej štatistiky (Zvárová, J., 1998). Graf môžeme 

v podstate chápať ako transformáciu číselných údajov 

do sústavy geometrických obrazcov.  

Grafy pomáhajú lepšie pochopiť základné vlastnosti 

indikátorov a vzťahy medzi nimi. Pri konštrukcii grafov platia 

isté pravidlá (Komárik, E., 2002):  

 pri prezentácii početností sa na vodorovnú os vnášajú 

namerané hodnoty a na zvislú os frekvencie výskytu;  

 usporiadanie na grafe smeruje sprava doľava a zdola 

nahor;  

 obe osi grafu musia byt poznačené krátkym opisom;  

 každý graf musí byť pomenovaný a označený číslom;  

 ak je možné, treba voliť vertikálnu škálu tak, aby 

sa nulový bod nachádzal v priesečníku osi;  

 graf by mali byť umiestnený pod textom, ktorý sa 

na graf vzťahuje.  

V nasledujúcich statiach bližšie popíšeme tvorbu 

najčastejšie využívaných grafov vo výskumoch v pedago-

gických vedách. Program Microsoft Excel nám ponúka tvorbu 

grafov:  

• stĺpcových  

• čiarových  

• koláčových  

• pruhových  

• plošných  

• burzových  

• grafy typu XY

. 
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12.4.1 Stĺpcový graf 

Stĺpcový graf je veľmi rozšírený pre svoju názornosť 

a jednoduchosť. Je vhodný na znázornenie komparácie 

frekvencií alebo počtu. Číselné hodnoty sú vyjadrené 

pomocou obdĺžnikových stĺpcov (program Microsoft Excel 

ponúka aj zmenu tvaru stĺpcov na kužeľ, ihlan alebo valec). 

Stĺpce v grafe sa obvykle zakresľujú vo zvislej polohe. 

Vo vodorovnej polohe sa umiestňujú v prípade, že text 

k stĺpcom je príliš dlhý. V takom prípade volíme graf pruhový. 

Ak chceme v grafe súčasne porovnávať v danom znaku viac 

súborov, do tej istej triedy je možné umiestniť aj viac stĺpcov. 

Stĺpce odlišujeme farebne alebo rôznym šrafovaním, ktoré 

nám program ponúka v záložke Návrh. Uvádzame nasledovný 

príklad stĺpcového grafu (Graf 7): 

 

Graf 7: Stĺpcový graf (Príklad). 

Pri tvorbe stĺpcových grafov68,69 v programe Microsoft 

Excel je nevyhnutné usporiadať čísla do buniek vedľa seba 

                                           
68

 Výber dát > Vložiť > Stĺpcový > Voľba typu grafu 
69

 Výber dát > Insert > Column > Voľba typu grafu 
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alebo pod seba (Obrázok 177). Vedľa čísel (resp. nad čísla) 

môžeme vložiť pomenovanie, kde nám program pri tvorbe 

grafu automaticky vloží uvedené pomenovanie premenných 

(Obrázok 178). Po označení cieľovej skupiny triedených čísel 

si zvolíme záložku Vložiť, kde v ponuke vyhľadáme stĺpcové 

grafy. Kliknutím na ikonku stĺpcového grafu (Obrázok 151) 

sa zobrazia možnosti. Z ponuky môžeme voliť buď dvoj-

dimenzionálne alebo trojdimenzionálne stĺpcové, valcovité, 

kužeľovité alebo ihlanovité grafy. Kliknutím na jednu 

z možností program Microsoft Excel vygeneruje graf 

(Obrázok 179).  

Dvojitým ťuknutím na graf sa zobrazí okno 

s možnosťami úpravy grafu. Následne môžeme vybrať formu 

a farebnosť grafu (Obrázok 180), graf môžeme meniť a pri-

spôsobovať podľa požiadaviek. 

 

Obrázok 177 Obrázok 178 
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Obrázok 179 Obrázok 180 
 

 

 

12.4.2 Bodový graf 

Bodový graf znázorňuje namerané hodnoty pomocou 

bodov v sústave pravouhlých súradníc. Ak chceme v jednom 

bodovom grafe odlíšiť hodnoty rôznych kategórií, použijeme 

rozdielne symboly (trojuholníčky, krúžky, krížiky) alebo ich 

diferencujeme farebne. Bodový graf sa používa najčastejšie 

na prezentáciu vzťahu dvoch číselných premenných 

(korelácie), kde jedna os predstavuje stupnicu prvej meranej 

veličiny a druhá – kolmá na ňu – stupnicu druhej meranej 

veličiny. Každý respondent v súbore predstavuje jeden bod, 

ktorého polohu na ploche grafu určujú hodnoty oboch 

meraných veličín (hodnoty prvej a druhej premennej). 
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Zoskupenie bodov ukazuje na vzájomné asociácie medzi 

veličinami. Elipsovitý tvar svedčí o existencii vzťahu (čím 

je elipsa užšia, tým je asociácia výraznejšia; Baška, T., 2007). 

Uvádzame príklad bodového grafu (Graf 8): 

 

Graf 8: Vzťah inteligencie a školskej úspešnosti 

stredoškolákov (Príklad). 

Pri tvorbe bodových grafov70,71 v programe Microsoft 

Excel je nevyhnutné kategorizovať čísla do buniek vedľa seba 

alebo pod seba (Obrázok 181). Frekvencie jednej premennej 

zapisujeme do jedného stĺpca a frekvencie druhej premennej 

zapisujeme do druhého stĺpca alebo radu (Obrázok 181). 

Po označení cieľovej skupiny triedených čísel zvolíme zálož-

ku Vložiť, kde z ponúk vyhľadáme bodové grafy (XY 

závislosť). Kliknutím na ikonku bodového grafu (Obrázok 

182) sa zobrazia možnosti. Z ponuky môžeme vybrať dvoj-

dimenzionálne alebo trojdimenzionálne bodové grafy. 

Kliknutím na jednu z možností, program Microsoft Excel 

vygeneruje graf (Obrázok 183). Dvojitým klikom na graf 

sa zobrazia možnosti úpravy grafu (Obrázok 184). 

                                           
70

 Výber dát > Vložiť > XY (závislosť) > Voľba typu grafu 
71

 Výber dát > Insert > Scatter > Voľba typu grafu 
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Obrázok 181 Obrázok 182 

 

Obrázok 183 Obrázok 184 



 

404 

12.4.3 Čiarový graf 

Čiarový alebo spojnicový graf vyjadruje veľmi často 

priebeh frekvencií vzhľadom na faktor času (nie je však 

pravidlom). Slúžia aj k znázorneniu rozdelenia absolútnych 

alebo relatívnych frekvencií spojitého znaku. Čiarový alebo 

spojnicový graf má veľmi dobré využite pri grafickom 

zobrazovaní frekvencií dvoch alebo viacerých skupín. 

Pri tvorbe čiarových grafov72,73 v programe Microsoft 

Excel je nevyhnutné usporiadať čísla do buniek vedľa seba 

alebo pod seba (Obrázok 185). Vedľa čísel (alebo nad čísla) 

môžeme vložiť pomenovanie, kde pri tvorbe grafu program 

automaticky vloží uvedené pomenovanie premenných 

(Obrázok 185). Po označení cieľovej skupiny triedených čísel 

volíme záložku Vložiť, kde z ponúk vyhľadáme čiarové grafy. 

Kliknutím na ikonku čiarového grafu (Obrázok 186) 

sa zobrazia možnosti. Z ponuky môžeme voliť buď dvojdi-

menzionálne alebo trojdimenzionálne čiarové grafy, so znač-

kami alebo bez značiek. Kliknutím na jednu z možností 

program Microsoft Excel vygeneruje graf (Obrázok 187).  

Dvojitým ťuknutím na graf sa zobrazí okno 

s možnosťami úpravy grafu. Následne môžeme vybrať formu 

a farebnosť grafu. Graf je možné meniť a prispôsobovať 

podľa požiadaviek (Obrázok 188). Čiarové grafy majú 

relatívne podobnú funkciu ako grafy stĺpcové, pruhové 

a plošné. 

                                           
72

 Výber dát > Vložiť > Čiarový > Voľba typu grafu 
73

 Výber dát >Insert > Line > Voľba typu grafu 
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Obrázok 185 Obrázok 186 

 

 

Obrázok 187 Obrázok 188 
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Čiarový graf slúži taktiež na znázornenie rozdelenia 

absolútnych alebo relatívnych početností spojitého znaku 

v čase. V takom prípade sa graf nazýva polygón početností. 

V prípade, že názov frekvencií má slovný charakter, postu-

pujeme podľa pokynu na strane 389 (Obr. 185–188). V prí-

pade, že názov frekvencií (v tomto prípade rok) je v číselnej 

podobe, pri vyhotovení grafu postupujeme nasledovne74,75:  

 Vyznačíme premenné (Obr. 189) a v záložke Vložiť zvolíme 

Čiarový graf (Obr. 190). V ľavom hornom rohu volíme 

funkciu Vybrať dáta (Obr. 191), nato sa zobrazí okno, 

v ktorom volíme možnosť Upraviť (Obr. 192). Po potvrde-

ní sa otvorí ďalšie okno, v ktorom výberom označíme 

závislú premennú (Obr. 193). V nasledovných dvoch 

oknách potvrdíme akciu klávesom Enter alebo OK 

(Obrázok 194). 

                                           
74 Výber dát > Vložiť > Čiarový > Vybrať dáta > Upraviť > Výber názovou > OK 

> OK 
75 Výber dát > Insert > Line > Select data > Edit > Výber názovou > OK > OK 

Obrázok 189 Obrázok 190
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Obrázok 191 Obrázok 192 

 

 

Obrázok 193 Obrázok 194 
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12.4.4 Kruhový graf 

Kruhový (koláčový) graf zachytáva štruktúru súboru. 
Plocha kruhu predstavuje celý súbor a jednotlivé časti sú zná-
zornené kruhovými výsekmi, pretože 360° zodpovedá 100% 
plochy kruhu, kde výseč 3,6° predstavuje 1%. Časti, ktoré 
predstavujú jednotlivé zložky súboru odlišujeme rôznym 
šrafovaním alebo farebne (Tirpáková, A., Malá, D., 2007; 
Zvárová, J., 1998).  

Pri tvorbe kruhových grafov76,77 v programe Microsoft 
Excel je nevyhnutné usporiadať čísla do buniek vedľa seba 
alebo pod seba (Obrázok 195). Vedľa čísel (alebo nad čísla) 
môžeme vložiť pomenovanie, kde program pri tvorbe grafu 
automaticky vloží uvedené pomenovanie charakterov do gra-
fu (Obrázok 196). Koláčový graf je vhodný pre grafické 
vyjadrenie štruktúry, teda keď chceme porovnať zastúpenie 
jednotlivých zložiek v nejakom celku. 

                                           
76

 Výber dát > Vložiť > Koláčový > Voľba typu grafu 
77

 Výber dát > Insert > Pie > Voľba typu grafu 

  

Obrázok 195         Obrázok 196
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 Po označení cieľovej skupiny triedených čísel zvolíme 

záložku Vložiť, kde z ponúk vyhľadáme kruhové grafy. 

Kliknutím na ikonku kruhového grafu (Obrázok 197) 

sa zobrazí paleta možností. Z ponuky môžeme vybrať buď 

dvojdimenzionálne, alebo trojdimenzionálne kruhové grafy. 

Kliknutím na jednu z možností program Microsoft Excel 

vygeneruje graf (Obrázok 198). Dvojitým klikom na graf 

sa zobrazí okno s možnosťami úpravy grafu. Následne môžeme 

vybrať formu a farebnosť grafu. Zastúpenie zložiek 

je znázornené veľkosťou kruhového výseku, pre spresnenie 

používame väčšinou v grafe aj percentuálne údaje. V grafe by 

nemali chýbať nasledujúce prvky:   

 názov grafu; 

 opis výseče (percentá a prípadne hodnoty); 

 legenda. 

 

Obrázok 197 Obrázok 198 
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12.5 Publikovanie  

výsledkov výskumu 

Publikovaním výsledkov výskumu, najmä v recen-

zovaných vedeckých časopisoch, sa rýchlo šíria nové 

poznatky po celom svete. Články publikované v časopisoch by 

mali zaručiť vedeckú kvalitu, ako aj praktický význam 

publikovaných záverov. Výsledná publikácia by mala 

obsahovať Abstrakt, Úvod, Teóriu, Metódy, Výsledky, 

Diskusiu a Záver. V nasledujúcej časti zhrnieme niektoré 

odporúčania, ktoré by mali byť uvedené v každej z častí 

výskumnej práce (táto štruktúra práce je vhodná pre 

výskumy publikované v časopisoch, zborníkoch, mono-

grafiách, ktorých výskum má kvantitatívny charakter; 

Maczkó, L., 2011):  

A. Abstrakt  

 Články publikované v odborných časopisoch takmer 

vždy obsahujú súhrn alebo abstrakt pred textom 

článku. Abstrakt má rešpektovať štruktúru práce, má 

informovať o cieľoch, metódach, výsledkoch aj o dis-

kusii/záveroch. Abstrakt by mal informovať čitateľa 

tak, aby sa sám mohol rozhodnúť, či ma záujem čítať 

celý článok alebo nie.  

B. Úvod  

 Úvodná časť by mala čitateľovi poskytnúť predbežnú 

informáciu o zacielenosti práce a jej prínose. Autor 

obvykle stručne opíše predchádzajúce výskumy 

súvisiace s danou tematikou a uvedie, prečo je skú-

manie problematiky znovu potrebné. V úvode práce 

sa zameriavame na (Maczkó, L., 2011):  
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1. Zdôvodnenie a opodstatnenie témy (výskumný 

problém, ktorý sa v práci bude riešiť).  

2. Uvedenie do kontextu, čo sa o problematike vie 

a čo nie (prehľad literatúry a teoreticko-empirických 

zistení, na základe ktorých autor potvrdzuje/obhajuje 

svoje zistenia).  

3. Uvedenie jasného prínosu práce, klarifikovanie, ako 

práca prispeje k riešeniu problému.  

C. Teoretické východiská  

 Teória výskumu by mala vystihovať podstatu 

problému, ktorý je skúmaný. Jej rozsah však závisí 

od typu práce (vo vedeckých článkoch sa vyžaduje 

počet strán v rozmedzí od 10 do 20, resp. podľa 

požiadaviek redakcie, kým v záverečných prácach 30 

až 120). V práci je nevyhnutné prepojenie teórie 

s cieľmi výskumnej časti práce. Uvádzame hlavné 

ciele výskumnej časti práce na základe teoretických 

východísk. Zvykom je uvádzať domnienky a predpo-

klady výsledkov. Ozrejmujeme, prečo je potrebné 

skúmať danú problematiku a popisujeme problém, 

ktorý sa na základe výskumu pokúsime vyriešiť. Táto 

časť práce končí stanovením hypotéz/y, alebo 

výskumnej otázky/výskumných otázok. Na základe 

nášho výskumu uvedené hypotézy buď prijmeme, 

alebo zamietneme.  

D. Výskumná vzorka  

 V časti Metódy by mal byť uvedený rozsah výberu. 

Výskumnú vzorku zvykneme popisovať deskriptívne, 

ale aj pomocou grafov či tabuliek. V nich je zvykom 

uvádzať kvalitatívne triedenie vzorky, napríklad 
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triedenie podľa pohlavia, školy, hodnotenia alebo 

iného skúmaného znaku. Okrem základných údajov 

sa uvádzajú aj kritéria pre zaradenie do výskumu 

(prieskumu), kritéria pre vylúčenie z výskumu 

(prieskumu), etické aspekty (informovaný súhlas), 

a pod. (Maczkó, L., 2011).  

E. Metódy  

 V metódach skúmania uvádzame nástroje, ktorými 

sme skúmali premenné v našom výskume, napríklad 

dotazníky, škály, interview atď. Zvykom je uvádzať 

všeobecné informácie o samotnom výskumnom 

nástroji, autorovi, konštrukcii nástroja (subškály, 

čo skúma a akým spôsobom) ako aj o spoľahlivosti 

nástroja (reliabilite). V prípade, že vo výskume 

používame nástroj, ktorý nebol overený, je nevy-

hnutné realizovať pilotnú verziu výskumu na overe-

nie výskumného nástroja.  

F. Štatistické spracovanie  

 V tejto časti uvádzame okrem štatistických metód aj 

počítačový program, ktorým sme dáta spracovali. 

Zvykom je štatistické metódy v skratke popísať a u-

viesť účel ich aplikácie (napr. Studentov t-test sme 

použili na komparáciu študentov v miere motivácie).  

G. Výsledky  

 Časť práce, ktorá sumarizuje výsledky výskumu, má 

obsahovať závery štúdie zodpovedajúce stanoveným 

cieľom štúdie. Prezentácia výsledkov predstavuje 

jadro práce, v ktorej autor prezentuje výsledky 

vlastného riešenia a porovnáva ich s výsledkami 

konkurenčných prác (Maczkó, L., 2011). Autori 
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väčšinou uvádzajú tabuľky a grafy prezentujúce dáta 

a opisujúce výsledky. Sú tu uvádzané výsledky spra-

covania ako metódami deskriptívnej, tak i induk-

tívnej štatistiky. Ďalšie poznatky výskumu popisu-

jeme textom. Každá tabuľka a graf by mali byť 

sprevádzané textom, ktorý ich detailne opisuje 

(Komárik, E., 2002; Zvárová, J., 1998). „V tejto časti 

autor výsledky len konštatuje, interpretácia výsled-

kov a ich význam v širšom vedeckom kontexte sa na-

chádza v diskusii“ (Maczkó, L., 2011, s. 8). 

H. Diskusia a závery  

 Diskusia a záver práce by mali byť pre recipienta 

ľahko zrozumiteľné. Dôležité je všímať si, či existuje 

konzistencia medzi cieľmi štúdie opísanými v úvode, 

výsledkami a poznámkami v diskusii a závere 

(Zvárová, J., 1998). Diskusiu považujeme za „Rekapi-

tuláciu prínosu vlastnej práce s náležitou argumen-

táciou, diskusia reálnosti a vhodnosti navrhovaného 

riešenia, navrhované možné smery pokračovania 

vývoja a bádania (skúmania). Diskusia je v podstate 

záverom, v ktorom autor bilancuje celú prácu 

a odpovedá na otázky a ciele, ktoré boli stanovené 

v úvode“ (Maczkó, L., 2011, s. 9). V závere 

je nevyhnutné upozorniť aj na slabé miesta v štúdii 

(napr. neštandardizovaný nástroj, nástroj s malou 

reliabilitou, nereprezentatívna výskumná vzorka 

atď.) a diskutovať aj o otázkach, ktoré v štúdii zostali 

nezodpovedané. 
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OTÁZKY  

 

 

1. Vysvetlite štatistické triedenie, jeho význam a druhy. 
2. Charakterizujte deskripciu. Uveďte najčastejšie formy 

deskripcie výskumných dát. 
3. Opíšte význam a funkciu tabuliek pri prezentácii 

výskumných dát. Uveďte pravidlá, ktoré by sa mali 
dodržiavať pri prezentácii výskumných dát 
v tabuľkách.  

4. Uveďte a charakterizuje tabuľky parametrov, 
frekvenčné, kontingenčné, komparačné a korelačné 
tabuľky.  

5. Uveďte rozdiely medzi tabuľkami frekvenčnými 
a tabuľkami parametrov. 

6. Uveďte, ktoré údaje sa zvyčajne uvádzajú 
v komparačných a korelačných tabuľkách. Uveďte 
rozdiel.  

7. Opíšte význam a funkciu grafov pri prezentácii 
výskumných dát. Uveďte pravidlá, ktoré by sa mali 
dodržiavať pri prezentácii výskumných dát v grafoch. 

8. Uveďte a charakterizujte grafy stĺpcové, bodové, 
čiarové, kruhové a krabicové. Uveďte príklad využitia 
pre každý typ grafu. 

9. Opíšte tvorbu grafov pomocou programu Microsoft 
Excel.  

10. Opíšte štruktúru vedeckého textu. Uveďte 
charakteristiku jednotlivých častí. 
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ÚLOHY:  

BLOK 6 

1. Vytvorte stĺpcový graf na základe nasledovných charakte-

ristík: Počet vymeškaných hodín: I.a (23), I.b (33), II.a (32), 

II.b (16), III.a (40), III.b (37). 

2. Vytvorte stĺpcový graf na základe nasledovných charakte-

ristík: Počet žiakov s priemerom do 1,5: I. trieda (16), 

II. trieda (14), III. trieda (14), IV. trieda (10), V. trieda (6), 

VI. trieda (4), VII. trieda (5), VIII. trieda (3), IX. trieda (4). 

3. Vytvorte stĺpcový graf na základe nasledovných charakte-

ristík: Priemery hodnotenia  študentov zo Všeobecnej peagogi-

ky v rokoch 2010 až 2014: 3.2; 3.12; 2.98; 3.01; 2.8. 

4. Vytvorte čiarový graf na základe nasledovných charakte-

ristík: Chlapci: A (4), B (7), C (8), D (9), E (3), FX (2); 

Dievčatá: A (6), B (9), C (5), D (8), E (4), FX (0). 

5. Vytvorte čiarový graf na základe nasledovných charakte-

ristík: Počet žiakov so špeciálnymi potrebami: dyslexia (1), 

dyskalkúlia (2) – 1995; dyslexia (3), dyskalkúlia (4) – 2000; 

dyslexia (7), dyskalkúlia (7) – 2005; dyslexia (10), 

dyskalkúlia (11) – 2010; dyslexia (14), dyskalkúlia (13) – 

2015. 

6. Vytvorte čiarový graf na základe nasledovných charakte-

ristík: Počet prijatých študentov: odbor Chémia. 2007 (chlapci 

12; dievčatá 23); 2008 (chlapci 15; dievčatá 27); 2009 

(chlapci 8; dievčatá 26); 2010 (chlapci 10; dievčatá 20). 



 

416 

7. Vytvorte kruhový graf na základe nasledovných charakte-

ristík: Nitra (34), Bratislava (40), Poprad (14), Košice (12), 

Banská Bystrica (20). 

8. Vytvorte kruhový trojdimenzionálny graf s percentuálnym 

znázornením na základe nasledovných charakteristík: Roz-

delenie respondentov podľa veku: 18–24 (34); 25–49 (66); 

50–65 (28). 

9. Vytvorte kruhový trojdimenzionálny graf s percentuálnym 

znázornením na základe nasledovných charakteristík: 

Výchovné štýly v 6.C triede: autoritatívny výchovný štýl (12); 

autoritársky (4); liberálny (5); laxný (2).  

10. Vytvorte bodový graf na základe nasledovných čísel: Vzťah 

medzi autoritárskym výchovným štýlom (32, 30, 24, 30, 34) 

a anxietou (7, 5, 2, 8, 10). 

11. Vytvorte bodový graf na základe  nasledovných čísel: 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 12,  10, 14 (Prvá premenná); 30, 32, 33, 33, 35, 26, 

34, 37, 36, 40 (Druhá premenná). 

12. Vytvorte bodový graf na základe nasledovných čísel: Vzťah 

medzi školskou úspešnosťou a osamelosťou. Charakteristiky 

žiakov: 1, 2; 1, 4; 1, 4; 1.2, 4; 1.21, 5; 1.3, 3; 1.5, 6; 1.54, 6; 1.6, 

7; 2, 8; 2, 9; 2.2, 12; 2.7, 10; 2.7, 11; 2.9, 10; 3, 1478. 

 

 

                                           
78

 Prvé číslo predstavuje školskú úspešnosť a druhé mieru osamelosti. 
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13 NAJČASTEJŠIE CHYBY  

VO VÝSKUMOCH 
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13.1 Chyby vzťahujúce sa  

k metodológii práce 

Študenti vysokých škôl, ale aj výskumníci sa často 

stretávajú s problémami pri písaní bakalárskych, diplo-

mových, či iných vedeckých prác. Činnosť je sprevádzaná 

rôznymi problémami, ktoré súvisia s metodickými (metodika 

práce, metodika písania), obsahovými (obsahová stránka 

práce) a formálnymi stránkami práce (úprava, pravidlá, 

gramatika, štylistika) (Bundzelová K., Radi, F., 2013). Okrem 

teoretických východísk predstavuje najzávažnejší problém 

empirická časť práce: cieľ výskumu, výber metódy, zber dát, 

štatistické spracovanie a interpretácia výsledkov. Uvedené 

oblasti predstavujú problémy pri písaní práce, lebo pri nich 

sa študenti najčastejšie dopustia chyby. Týmto chybám sa 

však môžeme vyhnúť pridŕžaním sa výskumného plánu 

a oboznámením sa s najčastejšími chybami vedeckej práce. 

V ďalšom texte uvádzame základné body vedeckej práce, 

ktoré pri jej tvorbe môžu pre autora predstavovať problém, 

alebo zapríčiniť chyby výsledkov (Vojtíšek, P., 2012).  

1. Výskumný problém  

 Často je problém zabudovaný už v samotnej téme 

a problematike skúmania. Nezameriavame sa na ne-

skúmateľné, zbytočné a banálne problémy či proble-

matiku, ktorá nie je aktuálna. Zmeriavame sa na aktu-

álne problémy v oblasti vedy a vedných disciplín, 

ktoré si vyžadujú tvorbu nových nástrojov a použitie 

nových, inovatívnych metód na spracovanie údajov. 

Inšpiráciu hľadáme predovšetkým v najnovších reno-

movaných literárnych zahraničných zdrojoch, ktoré 

zvyknú byť o krok ďalej vo vede a výskume.  
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2. Nedostatočne premyslená metodológia  

 Pri formulácii problému je nevyhnutné naštudovať si 

dostatočný počet literárnych zdrojov, predovšetkým 

tie, ktoré empiricky riešili problematiku, ktorú skú-

mame. Týmto spôsobom nielenže získame prehľad 

o problematike skúmania, ale aj zistíme, ktoré sú 

relevantné nástroje na skúmanie problému, ako aj 

výsledky, ktoré teoreticky môžeme očakávať.  

3. Nedodržanie postupnosti výskumných krokov  

 Je častým javom, že študenti ignorujú niektorú z fáz 

realizácie výskumu, alebo fázy nemajú správnu 

následnosť (napr. aplikácia dotazníka a následné 

tvorenie hypotéz a previazanie s teoretickou časťou 

práce). Inými slovami, študent vykoná výskum 

v mieste, kde sa cíti istý, ale ignoruje nutnosť 

teoretického ukotvenia problematiky. V takýchto 

prípadoch dochádza k neporozumeniu základným 

pojmom problematiky, slabá orientácia v proble-

matike, chybné závery a pod. 

4. Chybné alebo žiadne stanovenie cieľov výskumu 

 Stanovenie cieľa výskumu by nemalo chýbať hneď 

v úvode práce. Niektorí študenti majú za cieľ prosté 

prevedenie nejakej metódy alebo techniky zberu dát. 

Inokedy je zase cieľ vágne naformulovaný. Je dôležité 

uvedomiť si, že cieľom výskumu nie je len jeho 

realizácia, ale predovšetkým účel a využitie výsled-

kov. Stanovenie cieľov je pre študentov náročnou 

úlohou, je potrebné ich naviesť alternatívnymi 

otázkami: Čo bude výsledkom? Ako spoznáte, že sa to 

podarilo? Čo očakávate, že bude objasnené?  
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5. Previazanosť teoretickej a výskumnej časti práce 

 Teoretická a empirická časť práce by sa mali 

navzájom dopĺňať a odkazovať na seba. Teória 

vzťahujúca sa na problematiku skúmania by mala 

obsahovať všetky informácie o danom probléme. 

V práci vždy postupujeme na základe logickosti. 

Nadbytočné a nehodiace sa teoretické výklady 

do práce nezahŕňame. Prepojenosť teoretickej a em-

pirickej časti práce stvárnime popisovaním skúma-

ného problému induktívnym spôsobom.  

6. Príliš široký základný súbor  

 Keď zvolíme príliš široký základný súbor, môžeme 

mať ťažkosti pri získavaní reprezentatívnej vzorky. 

Študentský výskum by mal byť zameraný na výskum 

založený na základom súbore, ktorý nie je rozsiahlejší 

ako 100 000 jedincov. 

13.2 Chyby empirickej  

časti práce 

1. Výskumný nástroj  

 Zásadným problémom je aplikácia výskumného 

nástroja, ktorý nebol vytvorený na základe teore-

tických úvah alebo empirických základov, a vnútorná 

konštrukcia dotazníka je narušená (napr. položky sú 

len zdanlivo zamerané na zisťovanie tej istej 

frekvencie, miery alebo charakteristiky objektu). Pred 

skúmaním určitého faktoru je vhodné preskúmať 

výskumy, ktoré výskumníci už realizovali a vzťahujú 

sa na problematiku, ktorej sa chceme vo výskume 

venovať my. Treba si všímať metódy a výskumné 
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nástroje, ktoré autori použili na skúmanie proble-

matiky. Je nevyhnutné siahať po nástrojoch, ktoré 

nemajú narušenú vnútornú reliabilitu, a ktoré 

s určitou istotou skúmajú určitý faktor. Zvyčajne sú 

takéto nástroje štandardizované, resp. existujú už 

,,odskúšané“ nástroje, ktoré sú dostupné všetkým. 

Školiteľ by mal mať už vopred pripravený nástroj 

na skúmanie s overenou kvalitou. Nevhodne zvolený 

výskumný nástoj ovplyvní celý rad aspektov práce 

(spracovanie, interpretáciu, záver atď.)  

V prípade, že pracujeme s problematikou, ktorá si 

nevyžaduje štandardizované nástroje (napr. anketa, 

interview a pod.), nadbytočné otázky idúce nad rámec 

skúmanej problematiky je vhodné odstrániť. Vyplne-

nie dotazníka neznámymi a nezainteresovanými 

respondentmi by malo pokryť minimum času. 

Nadmerný počet otázok znižuje návratnosť dotazní-

kov. Uzavreté otázky zjednodušujú kódovanie a celko-

vé spracovanie. Ďalším zdrojom chýb môžu byť 

najmä:  

 Neprimeraná dĺžka a monotónnosť dotazníka.  

 Nesprávne formulované otázky, použitie viac-

značných pojmov v otázkach alebo nesprávny 

slovník, ktorému respondent nerozumie.  

 Nesprávna sekvencia otázok.  

 Nevhodná formálna úprava dotazníka.  

 Náročnosť otázok na pamäť respondenta. 

2. Výskumná vzorka  

 Častým a závažným problémom výskumov 

je výskumná vzorka, konkrétne jej výber a predo-
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všetkým rozsah. Je zrejmé, že v študentských 

výskumoch je niekedy náročné uplatniť náhodný 

výber, avšak snahou výskumníka by malo byť 

vyhýbať sa dostupnému výberu. Druhým závažným 

problémom je rozsah výberového súboru. Pred 

aplikáciou výskumného nástroja je nevyhnutné zistiť 

veľkosť základného súboru a na základne neho určiť 

výberový súbor. Výskumník by sa nemal uspokojiť 

s nereprezentatívnym rozsahom výberového súboru 

(v kvantitatívnom výskume). Nerešpektovaním zásad 

rozsahu výberového súboru nastavajú problémy 

so spracovaním dát, interpretáciou zistených údajov, 

tvorbou záverov a odporúčaním pre prax.  

3. Spracovanie  

 V dnešnej dobre je nepostačujúce a pomerne neakcep-

tovateľné, aby sme sa pri spracovaní výskumných dát 

spoliehali len na deskriptívnu štatistiku. Účelom des-

kriptívnej štatistiky je priblížiť/predstaviť recipientovi 

dátový súbor, aby získal predstavu o rozdelení dát 

a veľkosti nameraných frekvencií či iných veličín. 

Z deskriptívnej štatistiky neodvodzujeme závery [napr. 

(ne)existuje rozdiel, (ne)existuje vzťah a pod.], na tento 

účel používame inferenčnú štatistiku. Neaplikovaním 

inferenčnej štatistiky vo výskume v podstate absentuje 

výskumná časť v práci a interpretácia a závery práce sú 

irelevantné. 

4. Metódy spracovania štatistických údajov  

 Od metód spracovania štatistických údajov závisí 

hlavne presnosť a správnosť údajov. Aplikovanie 

nevhodnej metódy má za následok chybné výsledky 

a následne nesprávnu interpretáciu záverov. Je nevy-
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hnutné byť oboznámený s charakteristikami dát 

a vzoriek, aby sme vedeli voliť takú metódu spraco-

vania dát, ktorá zodpovedá parametrom dátového 

súboru. Po zbere dát je nutné zistiť symetriu rozde-

lenia súboru a rovnosť disperzií nameraných veličín. 

Na základe výsledku týchto analýz volíme metódy 

spracovania údajov. Pre lepšiu orientáciu v pro-

blematike pozrite podkapitoly 8.1, 8.2, 9.2, 10.2 

a 11.2. 

5. Interpretácia  

 Pri interpretácii údajov vždy volíme tú najpre-

hľadnejšiu, najjednoduchšiu a najzrozumiteľnejšiu 

cestu. Údaje je najvhodnejšie interpretovať pomocou 

tabuliek a grafov, ktoré sprevádza opis tých prvkov, 

na ktoré sa hypotéza vzťahuje. V tejto časti práce 

nepopisujeme subjektívne domnienky a závery, tie 

patria do časti Diskusia, ale interpretujeme zistené 

rozdiely či vzťahy.  

6. Zovšeobecnenie výsledkov  

 Aj keď jedna z výhod kvantitatívneho výskumu 

je zovšeobecniteľnosť výsledkov, nie všetky výskumy 

spĺňajú podmienky, aby sa výsledky výskumu 

považovali za platné pre všetkých jedincov základ-

ného súboru. Je potrebné overiť všetky podmienky 

na zovšeobecnenie výsledkov. Ak výskum nie je 

charakterizovaný týmito podmienkami, platí len pre 

skúmanú populáciu. Vzhľadom na túto problematiku 

sa vyhýbame zovšeobecňovaniu výsledkov na väčšiu 

populáciu než je základná vzorka. 
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OTÁZKY  

1. Uveďte, čomu by sme sa mali vyhýbať pri 
formulácii témy. 

2. Uveďte, čomu by sme sa mali vyhýbať pri 
stanovovaní výskumného problému a cieľa 
výskumu. 

3. Vysvetlite, prečo je dôležité postupovať podľa 
výskumných plánov. 

4. Vysvetlite, akým spôsobom by mala byť prepojená 
teoretická časť práce s výskumnou časťou. 

5. Vysvetlite, prečo je dôležité voliť základný súbor 
n<100 000. Uveďte konkrétny príklad. 

6. Vysvetlite, na základe čoho volíme metódy 
skúmania. Uveďte, čomu sa máme vyhýbať. 

7. Vysvetlite účel deskriptívnej a inferenčnej štatistiky 
vo výskume.  

8. Vysvetlite význam inferenčných štatistických 
metód vo výskume. 
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 ÚLOHY:  

BLOK 7 

V nasledujúcej časti učebnice uvádzame niekoľko 

komplexných úloh, pomocou ktorých si čitateľ môže overiť svoje 

metodologické a štatistické znalosti. Úlohy majú divergentný 

charakter, čo znamená, že neexistuje len jedna správna 

odpoveď. Úlohou recipienta je konštruovať výskumný plán 

(formulovať výskumný problém a výskumný cieľ, formulovať 

hypotézy alebo výskumné otázky, určiť spôsob výberu 

výskumnej vzorky a určiť jej reprezentatívnosť, zvoliť vhodné 

metódy skúmania a metódy štatistického spracovania dát). 

Recipient má konštruovať výskumný plán na základe niekto-

rých, vopred určených etáp výskumného plánu. Takýto postup 

sťažuje tvorbu výskumných plánov, no zároveň rozvíja analy-

tické, logické a kritické myslenie čitateľa.  

 

ÚLOHA 1 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľnej premennej v rámci sociálnych a humanitných vied 

s podmienkou použitia: 

a. Párového studentovho t-testu 

S použitím vyššie uvedených podmienok formulujte/vytvorte: 

a. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

b. Minimálne 1 hypotézu alebo výskumnú otázku; 

c.     Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezentativitu 

v rámci Slovenskej republiky na základe veľkosti 

základného súboru; 

d. Metódu skúmania; 

a. Štatistické spracovanie (testovanie normality). 
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ÚLOHA 2 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľnej premennej v rámci sociálnych a humanitných vied 

s podmienkou použitia: 

a. Sociometrie; 

b. Studentovho t-testu. 

S použitím vyššie uvedených podmienok formulujte/vytvorte: 

b. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

c. Minimálne 1 hypotézu alebo výskumnú otázku; 

d. Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezen-

tatívnosť v rámci Slovenskej republiky na základe 

veľkosti základného súboru; 

e. Štatistické spracovanie (testovanie normality). 

 

 

ÚLOHA 3 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľnej premennej v rámci sociálnych a humanitných vied 

s podmienkou použitia: 

a. χ2-testu nezávislosti  

S použitím vyššie uvedenej podmienky formulujte/vytvorte: 

a. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

b. Minimálne 1 hypotézu alebo výskumnú otázku; 

c.     Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezen-

tatívnosť v rámci Slovenskej republiky na základe 

veľkosti základného súboru; 

d. Metódu skúmania; 

e. Štatistické spracovanie (deskriptívna štatistika). 
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ÚLOHA 4 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľnej premennej v rámci sociálnych a humanitných vied 

s podmienkou použitia: 

a. Škálovacieho dotazníka; 

b. Analýzy rozptylu (ANOVA). 

S použitím vyššie uvedených podmienok formulujte/vytvorte: 

a. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

b. Minimálne 1 hypotézu alebo výskumnú otázku; 

c.     Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezen-

tatívnosť v rámci Slovenskej republiky na základe 

veľkosti základného súboru; 

d. Štatistické spracovanie (testovanie normality). 
 

 

ÚLOHA 5 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľných premenných v rámci sociálnych a humanitných 

vied s podmienkou použitia: 

a. Dotazníka; 

b. Pearsonovho koeficientu korelácie. 

S použitím vyššie uvedených podmienok formulujte/vytvorte: 

a. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

b. Minimálne 1 hypotézu alebo výskumnú otázku; 

c.     Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezen-

tatívnosťv rámci Slovenskej republiky na základe 

veľkosti základného súboru; 

d. Štatistické spracovanie (testovanie normality). 
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ÚLOHA 6 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľných premenných v rámci sociálnych a humanitných 

vied s podmienkou použitia: 

a. Pearsonovho koeficientu korelácie. 

S použitím vyššie uvedenej podmienky formulujte/vytvorte: 

a. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

b. Minimálne 1 hypotézu alebo výskumnú otázku; 

c.     Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezen-

tatívnosť v rámci Slovenskej republiky na základe 

veľkosti základného súboru; 

d. Metódy skúmania;  

e. Štatistické spracovanie (testovanie normality). 

 

ÚLOHA 7 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľných premenných v rámci sociálnych a humanitných 

vied s podmienkou použitia: 

a. Experimentu; 

S použitím vyššie uvedenej podmienky formulujte/vytvorte: 

a. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

b. Minimálne jednu výskumnú otázku; 

c.     Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezentatívnosť 

v rámci Slovenskej republiky na základe veľkosti 

základného súboru; 

d. Štatistické spracovanie (testovanie normality, 

inferenčná štatistika). 
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ÚLOHA 8 

 

Vytvorte výskumný plán so zameraním na skúmanie 

ľubovoľnej premennej v rámci sociálnych a humanitných vied 

s podmienkou použitia: 

a. Experimentu; 

b. McNemarovho testu 

S použitím vyššie uvedenej podmienky formulujte/vytvorte: 

a. Výskumný cieľ a výskumný problém; 

b. Minimálne 1 hypotézu alebo výskumnú otázku; 

c.     Definujte výskumnú vzorku a určte jej reprezentatívnosť 

v rámci Slovenskej republiky na základe veľkosti 

základného súboru; 

d. Metódy skúmania;  

e. Štatistické spracovanie (deskriptívna štatistika). 
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14.1 RIEŠENIA ÚLOH  

(BLOK 1) 

1. Určte priemer v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

3, 9, 7, 8, 9, 6, 43, 12, 4, 24, 13, 9. 

 Výsledok: 12,25. 

2. Určte priemer v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

12.3, 13.4, 16.1, 32.89, 56.65, 42.13. 

 Výsledok: 13,93. 

3. Určte priemer v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

234, 235, 236, 238, 320, 267, 222. 

 Výsledok: 250,28. 

4. Určte modus v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

9, 3, 6, 9, 9, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 6. 

 Výsledok: 3. 

5. Určte modus v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

6, 6, 7, 8, 6, 6, 8, 12, 12, 13. 

 Výsledok: 6. 

6. Určte modus v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

1, 3, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 4, 2, 5, 3. 

 Výsledok: 3. 
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7. Určte medián v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. 

 Výsledok: 5. 

8. Určte medián v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 17, 18, 20, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 

31, 32, 32, 36, 37, 40, 40. 

 Výsledok: 21. 

9. Určte medián v súbore nasledujúcich nameraných čísel: 

33, 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35, 36, 33, 36, 37, 38, 39, 37, 37, 

34, 33, 35, 37, 

 Výsledok: 35. 

10. Vypočítajte minimum a maximum v súbore nasledu-

júcich čísel: 32, 34, 12, 45, 45, 30, 49, 56, 29, 13, 24, 14, 

46. 

 Výsledok: minimum: 12; maximum 56. 

11. Vypočítajte minimum a maximum v súbore nasledu-

júcich čísel: 13.24, 13.35, 13.78, 13.79, 13.45, 13.98, 

13.12, 13.13. 

 Výsledok: minimum 13.12; maximum 13.98. 

12. Vypočítajte rozptyl, smerodajnú odchýlku a variačný 

koeficient v súbore nasledujúcih čísel: 1, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 4, 

6, 4, 7, 7, 8, 2, 9, 4. 

 Výsledky:  
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rozptyl: 5.97. 

smerodajná odchýlka: 2.52. 

variačný koeficient: 2.44. 

13. Vypočítajte rozptyl, smerodajnú odchýlku a variačný 

koeficient v súbore nasledujúcich čísel: 12, 13, 14, 15, 16, 

16, 17, 19, 29, 23, 33. 

 Výsledky:  

rozptyl: 41.78. 

smerodajná odchýlka: 6.77. 

variačný koeficient: 6.46. 

14. Vypočítajte rozptyl, smerodajnú odchýlku a variačný 

koeficient v súbore nasledujúcich čísel: 99, 89, 79, 109, 

100, 108, 98, 93, 103, 106, 88, 96. 

 Výsledky:  

rozptyl: 73.38. 

smerodajná odchýlka: 8.94. 

variačný koeficient: 8.56. 

15. Vypočítajte štandardnú chybu priemeru v súbore 

nasledujúcich čísel: 20, 25, 30, 31, 35, 41, 40, 45 

 Výsledok: 0.33. 
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14.2 RIEŠENIA ÚLOH  

(BLOK 2) 

 ÚLOHA 1 

Vzhľadom na skutočnosť, že JB = 3,974; p = 0,137, môžeme 

distribúciu dátového súboru považovať za normálnu. Uvedenú 

skutočnosť potvrdzujú i analýzy šikmosti a špicatosti, ktorých 

hodnoty sa pohybujú v rámci intervalu normality (SK = 0,039; 

KU = -0,750).  

 ÚLOHA 2 

Vzhľadom na skutočnosť, že JB = 8,087; p = 0,017, nemôžeme 

distribúciu dátového súboru považovať za normálnu. Napriek 

tomu, že hodnoty šikmosti a špicatosti sa pohybujú v rámci 

intervalu normality (SK = 0,295; KU = -0,510).  

 ÚLOHA 3 

Vzhľadom na skutočnosť, že K2 = 3,793; p = 0,150, môžeme 

distribúciu dátového súboru považovať za normálnu. Uvedenú 

skutočnosť potvrdzujú i analýzy šikmosti a špicatosti, ktorých 

hodnoty sa pohybujú v rámci intervalu normality (SK = 0,631; 

KU = 0,062).  

 ÚLOHA 4 

Vzhľadom na skutočnosť, že K2 = 4,259; p = 0,119, môžeme 

distribúciu dátového súboru považovať za normálnu. Napriek 

tomu, že hodnota špicatosti je mimo rámca intervalu normality 

KU = -1,239. Hodnota šikmosti je SK = 0,154. 
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14.3 RIEŠENIA ÚLOH  

(BLOK 3) 

 ÚLOHA 1  

 

H1: Predpokladáme, že vplyvom sociálno-psychologických 

výcvikov budú existovať rozdiely v miere asertivity 

vo vstupnom a výstupnom meraní. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30; 

F = 0,058; 

K2 = 0,831; p = 0,660;  

K2 = 0,648; p = 0,723. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Dvojvýberový párový t-test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 108: Komparácia miery asertivity vo vstupnom 

a výstupnom meraní 

Meranie N M SD df t P 

Vstupné 30 4,87 1,66 
29 2,531 0,014 

Výstupné 30 5,80 1,16 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; t – Studentov t-test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Studentovho  

t-testu sme zistili štatisticky významný rozdiel (t=2,531; 

p=0,014) v miere asertivity vo vstupnom a výstupnom meraní. 
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 ÚLOHA 2  

 

H1: Predpokladáme, že vplyvom metód rozvíjania empatie budú 

existovať rozdiely v miere empatie vo vstupnom a výstupnom 

meraní. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30; 

F = 0,792; 

K2 = 0,352; p = 0,839;  

K2 = 0,003; p = 0,998. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Dvojvýberový párový t-test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 109: Komparácia miery empatie vo vstupnom 

a výstupnom meraní. 

Meranie N M SD df t P 

Vstupné 30 14,03 2,44 
29 1,841 0,038 

Výstupné 30 14,67 2,32 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; t – Studentov t-test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Studentovho  

t-testu sme zistili štatisticky významný rozdiel (t=1,841; 

p=0,038) v miere empatie vo vstupnom a výstupnom meraní. 

 ÚLOHA 3 

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel 

medzi mužmi a ženami v miere empatie. 

Vzhľadom na skutočnosť: 
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N≥30; 

F = 0394; 

K2 = 1,586; p = 0,452;  

K2 = 1,610; p = 0,447. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylov. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 110: Rodové rozdiely v miere empatie. 

Empatia N M SD df t P 

Muži  30 6,97 1,62 
58 2,002 0,082 

Ženy 30 6,33 2,23 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; t – Studentov t-test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Studentovho  

t-testu sme nezistili štatisticky významný rozdiel (t=2,002; 

p=0,082) v miere empatie medzi výskumnými skupinami. 

 ÚLOHA 4  

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel 

medzi intaktnými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v miere sociálneho cítenia. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30; 

F  = 0,517; 

K2 = 3,327; p = 0,189;  

K2 = 0,971; p = 0,616. 
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na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylov. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 111: Komparácia intaktných žiakov a žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v miere 
sociálneho cítenia. 

Sociálne 
cítenie 

N M SD df t P 

Intaktní žiaci 30 6,77 9,43 
58 2,002 0,028 

ŽŠVVP 30 8,67 12,02 

ŽŠVVP – žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; N – 

počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne voľnosti; t – 

Studentov t-test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Studentovho  

t-testu sme zistili štatisticky významný rozdiel (t=2,002; 

p=0,028) v miere sociálneho cítenia medzi intaktnými žiakmi 

a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde 

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prejavili 

vyššiu mieru sociálneho cítenia v porovnaní so žiakmi intaktný-

mi. 

 ÚLOHA 5  

 

H1: Predpokladáme, že žiaci s poruchami správania, budú 

dosahovať rôznu úroveň chybovosti pri čítaní, ako žiaci intaktní. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30; 

F = 0,018; 

K2 = 2,341; p = 0,310;  

K2 = 4,763; p = 0,092. 
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na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Dvojvýberový t-test s nerovnosťou rozptylov. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 112: Komparácia intaktných žiakov a žiakov 

s poruchami v správaní v chybovosti pri čítaní. 

 Žiaci N M SD df T P 

sPS 30 6,53 14,40 
58 4,140 0,000 

Intaktní  30 3,13 5,84 

sPS – žiaci s poruchami správania; N – počet; M – priemer; SD – 

štandardná odchýlka; df – stupne voľnosti; t – Studentov t-test; p – 

hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Studentovho  

t-testu sme zistili štatisticky významný rozdiel (t=4,140; 

p=0,000) v miere početnosti chybovosti pri čítaní u žiakov 

intaktných a žiakov s poruchami v správaní. 

 ÚLOHA 6  

 

H1: Predpokladáme, že nadaní žiaci vyriešia úlohu v kratšom 

časovom intervale ako žiaci priemerní. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30; 

F = 0,015; 

K2 = 1,840; p = 0,398;  

K2 = 5,737; p = 0,056. 
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na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Dvojvýberový t-test s nerovnosťou rozptylov. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 113: Komparácia výskumných skupín v časových 

intervaloch. 

IQ N M SD df t P 

85-115 30 129,57 1195,63 
58 3,568 0,000 

<115 30 102,97 471,34 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; t – Studentov t-test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Studentovho  

t-testu sme zistili štatisticky významný rozdiel (t=5,423; 

p=0,000) v časovom intervale pri vyriešení úloh medzi 

výskumnými skupinami. 

 ÚLOHA 7 

H1: Skórujú študenti z gymnázií na maturitných skúškach 

z matematiky signifikantne vyššie v porovnaní so celoštátnym 

priemerom?  

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30; 

K2 = 2,234; p = 0,327. 

na komparáciu veličín aplikujeme metódu Jednovzorkový t-test 

(Dvojvýberový t-test s nerovnosťou rozptylov s formálnou 

premennou). Výsledky analýzy sú nasledovné: 
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Tabuľka 114: Komparácia hodnotení maturitných skúšok 

z matematiky gymnazistov s celoštátnym priemerom. 

Úspešnosť 

N M SD df t P 

30 13,47 26,74 1 2,083 0,023 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; t – Studentov t-test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou jednovzorkového 

Studentovho t-testu sme zistili, že študenti z gymnázií dosahujú 

signifikante vyššie hodnotenie na maturitných skúškach 

z matematiky (t=2,083; p=0,023) v porovnaní s celoštátnym 

priemerom. 

 ÚLOHA 8  

H1: Predpokladáme, že miera vnútornej motivácie študentov, 

bude odlišná pred a po nástupe na štúdium. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30; 

F=0,504. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Wilcoxnov test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 115: Komparácia vnútornej motivácie študentov pred 

a po nástupe na štúdium. 

Motivácia N M SD df W P 

1. semester 15 9,87 3,42 
14 2,849 0,002 

2. semester 15 10,53 2,85 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; W – Wilcoxnov test; p – hladina štatistickej významnosti. 
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Na základe štatistickej analýzy pomocou Wilcoxnovho testu 

sme zistili štatisticky významný rozdiel (W=2,849; 

p=0,002) v miere vnútornej motivácie vo vstupnom a výstup-

nom meraní. 

 

 ÚLOHA 9 

 

H1: Predpokladáme, že miera spokojnosti s výberom povolania 

u študentov bude odlišná pred a po nástupe na štúdium. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30; 

F=0,385. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Wilcoxnov test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 116: Komparácia spokojnosti s výberom povolania 

u študentov pred a po nástupe na štúdium. 

Spokojnosť N M SD df W P 

Pred nástupom 14 4,93 1,82 
13 2,313 0,010 

Po nástupe 14 5,79 2,33 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; W – Wilcoxnov test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Wilcoxnovho testu 

sme zistili štatisticky významný rozdiel (W=2,313; 

p=0,010) v miere spokojnosti s výberom povolania vo vstup-

nom a výstupnom meraní. 
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 ÚLOHA 10 

H1: Predpokladáme, že miera pripravenosti učiteľa na prácu 

so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

je závislá na dĺžke pedagogickej praxe učiteľa. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30; 

F=0,932. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Mann-Whitney U test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 117: Komparácia výskumných skupín v miere 

pripravenosti na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Dĺžka praxe N M SD df U P 

5 do 10 12 6,08 1,73 
21 136,500 0,387 

10 do 15 11 6,27 1,68 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne voľno-

sti; U – Mann-Whitneyho U test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Mann-Whitneyho 

U testu sme nezistili štatisticky významný rozdiel (U=136,500; 

p=0,387) v miere pripravenosti učiteľov s rôznou dĺžkou 

pedagogickej praxe na prácu so žiakmi s špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

 ÚLOHA 11 

H1: Predpokladáme, že študenti v období adolescencie 

sa štatisticky významne líšia vyššou mierou emocionálnej 

zrelosti od študentov v období puberty. 
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Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30; 

F=0,794. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Mann-Whitneyho U test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 118: Komparácia študentov období v puberty a adoles-

cencie v miere emocionálnej zrelosti. 

Emočná 
zrelosť 

N M SD df U p 

Puberta 13 18,77 3,11 
24 156,500 0,165 

Adolescencia 13 19,85 2,88 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne voľno-

sti; U – Mann-Whitney U test; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Mann-Whitneyho 

Utestu sme nezistili štatisticky významný rozdiel (U=156,500; 

p=0,165) v miere emocionálnej zrelosti u respondentov v obdo-

bí adolescencie a puberty. 

 
 ÚLOHA 12 

 

VO1: Je výber študijného odboru závislý na pohlaví? 

 

Vzhľadom na distribúciu dát, bol volený Chí-test nezávislosti 

na zistenie závislosti medzi veličinami. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Na základe štatistickej analýzy Chí-testu nezávislosti môžeme 

konštatovať, že výber študijného odboru závisí od pohlavia 

respondenta (p=0,000). Očakávané rozdelenie študentov podľa 
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pohlavia v jednotlivých odboroch štúdia je uvedené 

v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 119: Očakávané rozdelenie. 

  Ženy Muži 

Odbor 

Humanitné 141 51 

Spoločenské 78 28 

Technické 73 27 

Prírodovedné 46 16 

 

 

 ÚLOHA 13 

 

VO1: Je výsledné (koncoročné) hodnotenie študentov závislé na 

študentskej aktivite počas školského roka? 

 

Vzhľadom na distribúciu dát bol volený Chí-test nezávislosti 

na zistenie závislosti medzi veličinami. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Na základe štatistickej analýzy Chí-test môžeme konštatovať, že 

výsledné hodnotenie študentov je závislé na študentskej aktivite 

počas školského roka (p=0,000). Očakávané rozdelenie 

hodnotení študentov je uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 120: Očakávané rozdelenie. 

 

Hodnotenie 

1 2 3 4 5 

Aktivita 
na 

hodine 

1 21 22 19 10 7 

2 13 13 12 6 4 

3 14 14 12 7 5 
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 ÚLOHA 14 

 

VO1: Existujú štatisticky význame rozdiely v miere sociálneho 

začlenienia u študentov? 

Vzhľadom na distribúciu dát, bol volený Jednovýberový 

znamienkový test, pomocou ktorého boli zisťované rozdiely 

medzi nameranými hodnotami a zvoleným kritériom (medián 

minuloročných prvákov Md=14). Výsledky analýzy sú nasle-

dovné: 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Jednovýberového 

znamienkového testu sme nezistili štatisticky významný rozdiel  

(p=0,115) v miere sociálneho začlenenia študentov medzi 

študentmi na hladine štatistickej významnosti 0,05. 

 

 ÚLOHA 15 

VO1: Je miera direktívnosti učiteľov na 2. stupni základných škôl 

premenlivá? 

 

Vzhľadom na distribúciu dát bol volený Párový znamienkový 

test na zistenie rozdielov medzi nameranými hodnotami. 

Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Párového 

znamienkového testu sme nezistili štatisticky významný 

rozdiel  (p=0,754) v miere direktívnosti u učiteľov 2. stupňa 

základných škôl vo vstupnom a výstupnom meraní na mi-

nimálnej hladine štatistickej významnosti 0,05.  
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 ÚLOHA 16 

VO1: Budú pod vplyvom metódy rozvoja emocionálnej 

inteligencie existovať rozdiely v miere emocionálnej inteligencie 

vo vstupnom a výstupnom meraní? 

Vzhľadom na distribúciu dát, bol volený McNemarov párový test 

na zistenie rozdielov medzi nameranými hodnotami. Výsledky 

analýzy sú nasledovné: 

Na základe štatistickej analýzy pomocou McNemarovho testu 

sme nezistili štatisticky významný rozdiel (x2=0,571;  

p=0,450) v emocionálnej inteligencii vo vstupnom 

a výstupnom meraní na minimálnej hladine štatistickej 

významnosti 0,05. Na základe tejto analýzy metódu na rozvoj 

emocionálnej inteligencie považujeme za neefektívnu.  
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14.4 RIEŠENIA ÚLOH  

(BLOK 4) 

 
 ÚLOHA 1 

 

VO1: Existuje rozdiel v miere vedomostí zo všeobecného 

prehľadu u študentov vzhľadom na miesto bývania? 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30 

K2 = 2,520; p = 0,284;  

K2 = 1,031; p = 0,597;  

K2 = 0,343; p = 0,843. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

ANOVA: jeden faktor. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 121: Komparácia jednotlivých výskumných skupín 

zo všeobecného prehľadu. 

 Skupina N M SD df F P 

do 10 000 
obyvateľov 

30 7,80 7,61 

2 2,397 0,097 
do 30 000 

obyvateľov 
30 8,83 5,87 

nad 30 000 
obyvateľov 

30 9,20 6,30 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme nezistili štatisticky významný rozdiel (F=2,397; 
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p=0,097) v miere poznatkov zo všeobecného prehľadu u jed-

notlivých výskumných skupín. 

 

 ÚLOHA 2  
 

VO1: Existuje rozdiel v miere stresu vysokoškolských študentov 

vzhľadom na ročník štúdia? 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N≥30 

K2 = 2,364; p = 0,307;  

K2 = 1,306; p = 0,521;  

K2 = 2,141; p = 0,343.  

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

ANOVA: jeden faktor. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 122: Komparácia výskumných skupín v miere stresu. 

Skupina N M SD df F P 

1. Bc. 30 6,03 2,03 

2 0,417 0,660 2. Bc. 30 5,70 3,04 

3. Bc. 30 6,07 3,79 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme nezistili štatisticky významný rozdiel (F=0,417; 

p=0,660) v miere stresu študentov jednotlivých ročníkov 

vysokoškolského štúdia. 
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 ÚLOHA 3  

H1: Predpokladáme, že sa uchádzači o štúdium štatisticky 

významne líšia v miere poznatkov z vybraných pedagogických 

disciplín. 

Vzhľadom na skutočnosť že: 

N≥30 

K2 = 2,944; p = 0,229;  

K2 = 3,121; p = 0,210;  

K2 = 1,100; p = 0,577. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

ANOVA: dva faktory bez opakovania. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 123: Komparácia študentov miere poznatkov 

z vybraných oblastí. 

Uchádzači 
o štúdium: 

Predškolská 
a elementárna 

pedagogika. 
Magisterský 

stupeň. 

N M SD df F P 

30 9,22 3,61 29 1,738 0,037 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme u uchádzačov o štúdium zistili štatisticky významný 

rozdiel (F=1,738; p=0,037) v miere poznatkov z vybraných 

pedagogických disciplín. 
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Tabuľka 124: Rozdiely v miere vedomostí z vybraných disciplín.  

Hodnotiaca 
oblasť  

N M SD df F P 

Všeobecná 
pedagogika 

30 11,37 14,79 

2 14,168 0,000 Didaktika 30 8,90 11,33 

Metodológia 30 7,40 5,63 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme zistili, že uchádzači o štúdium sa štatisticky 

významne líšia (F=14,168; p=0,000) v miere poznatkov 

z vybraných pedagogických disciplín. 

 

 ÚLOHA 4 

 

H1: Predpokladáme, že u študentov existujú štatisticky 

významné rozdiely v miere úspešnosti na záverečných skúškach. 

Vzhľadom na skutočnosť že: 

N≥30 

K2 = 2,862; p = 0,239;  

K2 = 2,195; p = 0,334;  

K2 = 4,154; p = 0,125. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

ANOVA: dva faktory bez opakovania. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 
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Tabuľka 125: Komparácia študentov v školskej úspešnosti.  

Výsledky 
záverečných 

skúšok odboru: 
Učiteľstvo 

akademických 
predmetov: 
Pedagogika 
a biológia. 

N M SD df F P 

30 2,12 0,86 29 6,321 0,000 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme u študentov zistili štatisticky významný rozdiel 

(F=6,321; p=0,000) v školskej úspešnosti z vybraných pedago-

gických disciplín.  

Tabuľka 126: Rozdiely v školskej úspešnosti v jednotlivých 

predmetoch u študentov. 

Hodnotiaca 
oblasť  

N M SD df F P 

Pedagogika 30 2,07 0,89 

2 0,533 0,590 

Pedagogický, 
psychologický 

a sociálno-vedný 
základ 

30 2,10 0,58 

Biológia 30 2,20 0,79 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme nezistili štatisticky významný rozdiel (F=0,533; 

p=0,590) v školskej úspešnosti študentov v jednotlivých pred-

metoch. 
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 ÚLOHA 5  

 

H1: Predpokladáme, že schopnosti študentov sa líšia v miere 

vybraných faktorov tvorivosti. 

H2: Predpokladáme, že sa schopnosti študentov líšia v miere 

vybraných faktorov tvorivosti vzhľadom na absolvovanú 

strednú školu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že: 

K2 = 1,356; p = 0,508;  

K2 = 2,193; p = 0,334;  

K2 = 0,109; p = 0,947. 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

ANOVA: dva faktory s opakovaním. Výsledky analýzy sú nasle-

dovné: 

Tabuľka 127: Komparácia študentov vo vybraných faktoroch 

tvorivosti. 

 Typ školy N79 M SD df F P 

Gymnázium 10 4,80 1,61 

2 9,508 0,000 Stredná odborná škola 10 4,90 1,71 

Stredná umelecká škola 10 6,47 1,78 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 
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 Pri aplikácii metódy pracujeme so vzorkou ≥30. 
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Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme v schopnostiach študentov zistili štatisticky výz-

namný rozdiel (F=9,508; p=0,000) v miere vybraných faktorov 

tvorivosti vzhľadom na typ absolvovanej strednej školy.   

Tabuľka 128: Rozdiely v miere vybraných faktorov tvorivosti. 

Faktory tvorivosti  N M SD df F P 

Fluencia 30 5,53 1,81 

2 0,85 0,431 Flexibilita 30 5,57 1,65 

Originalita 30 5,07 2,07 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme v shopnostiach študentov zistili štatisticky vý-

znamný rozdiel (F=0,850; p=0,431) v miere jednotlivých 

faktorov tvorivosti.  

 

 ÚLOHA 6 

H1: Predpokladáme, že u študentov existuje štatisticky 

významný rozdiel v školskej úspešnosti, vzhľadom 

na predchádzajúci absolvovaný študijný odbor.  

H2: Predpokladáme, že u študentov existuje štatisticky vý-

znamný rozdiel v školskej úspešnosti vo vybraných oblastiach. 

Vzhľadom na skutočnosť že: 

K2 = 1,902; p = 0,386;  

K2 = 1,570; p = 0,456;  

K2 = 3,370; p = 0,185. 
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na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

ANOVA: dva faktory s opakovaním. Výsledky analýzy 

sú nasledovné:  

Tabuľka 129: Rozdiely v školskej úspešnosti študentov 

vzhľadom na absolvovaný študijný odbor. 

Študijný odbor  N80 M SD Df F P 
Predškolská 

a elementárna 
pedagogika 

10 2,07 0,78 

2 1,025 0,363 UAP: Pedagogika 
v kombinácii 

10 2,00 0,94 

Andragogika 10 2,32 1,01 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme nezistili štatisticky významný rozdiel (F=1,025; 

p=0,363) v školskej úspešnosti vzhľadom na predchádzajúci 

absolvovaný študijný odbor študenta. 

Tabuľka 130: Rozdiely v školskej úspešnosti študentov 

z vybraných oblastí. 

 Hodnotiaca 
oblasť 

N M SD Df F P 

Pedagogický 
základ 

30 2,17 0,89 

2 1,393 0,254 Psychologický 
základ 

30 1,92 0,68 

Sociálny základ 30 2,30 1,11 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 

voľnosti; F – ANOVA; p – hladina štatistickej významnosti. 
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 Pri aplikácii metódy pracujeme so vzorkou ≥30. 
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Na základe štatistickej analýzy pomocou analýzy rozptylu 

ANOVA sme u študentov nezistili štatisticky významný rozdiel 

(F=1,393; p=0,254) v školskej úspešnosti v jednotlivých hodno-

tených oblastiach. 

 

 ÚLOHA 7  

 

H1: Predpokladáme, že bude existovať štatisticky významný 

rozdiel v miere syndrómu vyhorenia v závislosti od dĺžky 

pedagogickej praxe učiteľov. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Kruskal-Wallisov test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 131: Komparácia jednotlivých výskumných skupín 

v miere syndrómu vyhorenia. 

Prax N M SD df H P 

do 5 15 3,60 1,92 

45 13,414 0,001 od 6 do 10 16 5,31 1,89 

od 11 do 25 17 6,71 2,31 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; H – Kruskal-Wallisov H test; F – ANOVA; p – hladina 
štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Kruskal-

Wallisovho testu sme zistili štatisticky významný rozdiel 

(H=13,414; p=0,001) v miere syndrómu pracovného vyhorenia 

u učiteľov v jednotlivých výskumných skupinách. 
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 ÚLOHA  8 
 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel 
v miere osamelosti vysokoškolských študentov vzhľadom 

na miesto pobytu počas štúdia. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Kruskal-Wallisov test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 132: Komparácia študentov  v miere osamelosti.  

 Výskumná 
vzorka 

N M SD df H P 

Doma 20 12,50 5,30 

55 44,269 0,000 Internát 19 9,95 4,14 

Privát 19 10,53 4,64 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; H – Kruskal-Wallisov H test; F - ANOVA; p – hladina 
štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Kruskal-

Wallisovho testu, sme zistili štatisticky významný rozdiel 

(H=44,269; p=0,000) v miere osamelosti u študentov  bývajú-

cich doma, na internáte a na priváte počas štúdia. 

 

 ÚLOHA 9 

H1: Predpokladáme, že u študentov, ktorí absolvovali tréning 
kontroly agresivity, budú zaznamenané rozdiely v miere 

agresivity vo vstupnom a výstupnom meraní. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30 
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na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Friedmanov test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 

Tabuľka 133: Komparácia študentov v miere agresivity 

vo vstupnom a výstupnom meraní.  

  N M SD df Q P 

Meranie 1 

15 

12,93 4,92 

14 25,233 0,000 Meranie 2 11,40 4,70 

Meranie 3 8,93 4,43 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; F – Friedmanov test; p – hladina štatistickej významno-
sti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Friedmanovho 

testu sme zistili štatisticky významný rozdiel (Q=25,233; 

p=0,000) v miere agresivity u študentov vo vstupnom a výstup-

nom meraní. 

 

 ÚLOHA 10  

 

H1: Predpokladáme, že u detí, ktoré absolvovali tréning rozvoja 

správnosti čítania, budú zaznamenané zlepšenia v chybovosti 

v čítaní. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Friedmanov test. Výsledky analýzy sú nasledovné: 
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Tabuľka 134: Komparácia chybovosti v čítaní žiakov 

vo vstupnom a výstupnom meraní.  

  N M SD df Q P 

Meranie 1 

18 

6,22 3,10 

17 20,100 0,000 
Meranie 2 5,33 2,93 

Meranie 3 4,28 2,72 

Meranie 4 3,50 2,94 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; F – Friedmanov test; p – hladina štatistickej významno-
sti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Friedmanovho 

testu sme zistili štatisticky významný rozdiel (Q=20,100; 

p=0,000) v chybovosti v čítaní vo vstupnom a výstupnom mera-

ní. 
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14.5 RIEŠENIA ÚLOH  

(BLOK 5) 

 ÚLOHA 1 

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi mierou osamelosti a zmysluplnosťou života. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N>30 

Premenná 1 (Osamelosť): K2 = 2,047; p = 0,360; 

Premenná 2 (Zmysluplnosť života): K2 = 1,453; p = 0,484. 

na zistenie vzťahu medzi skúmanými veličinami aplikujeme 

metódu Pearsonov koeficient korelácie. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 135: Vzťah osamelosti a životnej zmysluplnosti u vyso-

koškolákov. 

Faktor N M SD R 

Osamelosť 
30 

10,40 4,61 
-0,871 

Zmysluplnosť života 10,67 5,13 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; r – Pearsonov koeficient korelácie; p – hladina štatistickej 
významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Pearsonovho 

koeficientu korelácie sme zistili štatisticky významný vzťah  

(r=-0,871; p=0,001) u vysokoškolákov medzi mierou osame-

losti a mierou životnej zmysluplnosti (Graf 9). 
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Graf 9: Vzťah osamelosti a životnej zmysluplnosti u vysokoškolákov. 

 
 ÚLOHA 2  

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi koeficientom inteligencie a kreativitou. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N>30 

Premenná 1 (Inteligencia): K2 = 0,336; p = 0,845; 

Premenná 2 (Kreativita): K2 = 0,768; p = 0,681. 

na zistenie vzťahu medzi skúmanými veličinami aplikujeme 

metódu Pearsonov koeficient korelácie. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 136: Vzťah inteligencie a kreativity. 

Faktor N M SD R 

IQ 
30 

98,65 6,57 
0,035 

Kreativita 11,90 4,68 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne voľno-
sti; r – Pearsonov koeficient korelácie; p – hladina štatistickej význam-
nosti. 
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Na základe štatistickej analýzy pomocou Pearsonovho 

koeficientu korelácie sme nezistili štatisticky významný vzťah 

(r=0,035; p=0,854) medzi kreativitou a výškou koeficientu 

inteligencie (Graf 10). 

 

Graf 10: Vzťah inteligencie a kreativity. 

 

 

 ÚLOHA 3  

 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi tvorivou klímou v školskom prostredí a školskou 

úspešnosťou žiakov. 

Vzhľadom na skutočnosť: 

N<30 

na zistenie vzťahu medzi skúmanými veličinami aplikujeme 

metódu Spearmanov koeficient korelácie. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 
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Tabuľka 137: Vzťah tvorivej školskej klímy a školskej úspešnosti 

žiakov. 

Faktor N M SD r 

Tvorivá klíma 
15 

8,93 2,79 
-0,629 

Školská úspešnosť 1,47 0,45 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; r – Spearmanov koeficient korelácie; p – hladina 
štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Spearmanovho 

koeficientu korelácie sme zistili štatisticky významný vzťah  

(r=-0,629; p=0,011) medzi tvorivou klímou v školskom 

prostredí  a školskou úspešnosťou žiakov (Graf 11).  

 

Graf 11: Vzťah tvorivej školskej klímy a školskej úspešnosti žiakov. 
 

 ÚLOHA 4  
 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný vzťah 

medzi mierou syndrómu vyhorenia a mierou prežívaného stresu 

stredoškolských učiteľov. 

Vzhľadom na skutočnosť: 
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N<30 

na komparáciu veličín výskumných skupín aplikujeme metódu 

Spearmanov koeficient korelácie. Výsledky analýzy 

sú nasledovné: 

Tabuľka 138: Vzťah medzi stresom a syndrómom vyhorenia 

stredoškolských učiteľov.  

Faktor N M SD r 

Stres 
15 

5,67 2,53 
0,811 

Vyhorenie 6,07 2,81 

N – počet; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; df – stupne 
voľnosti; r – Spearmanov koeficient korelácie; p – hladina 
štatistickej významnosti. 

Na základe štatistickej analýzy pomocou Spearmanovho 

koeficientu korelácie sme zistili štatisticky významný vzťah 

(r=0,811; p=0,001) medzi mierou stresu a syndrómom 

pracovného vyhorenia u stredoškolských učiteľov (Graf 12). 

 
Graf 12: Vzťah medzi prežívaným  stresom a syndrómom vyhorenia 

stredoškolských učiteľov. 
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14.6 RIEŠENIA ÚLOH  

(BLOK 6) 

 ÚLOHA 1  

 

Graf 13: Komparácia tried podľa počtu vymeškaných hodín. 

 
 

 ÚLOHA 2  

 

Graf 14: Komparácia tried podľa počtu žiakov s priemerom 
do 1.5. 
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 ÚLOHA 3 

 

Graf 15: Priemery hodnotenia  študentov zo Všeobecnej 
pedagogiky v rokoch 2010 až 2014. 

 

 

 ÚLOHA 4 

 
Graf 16: Početnosť jednotlivých hodnotení vzhľadom na pohlavie. 
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 ÚLOHA 5 

 

Graf 17: Počet študentov so špeciálnymi poruchami učenia. 

 

 

 ÚLOHA  6 

 

Graf 18: Počet prijatých študentov na študijný odbor Chémia 
v rokoch 2007 až 2010. 
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 ÚLOHA 7 

 

Graf 19: Grafické znázornenie rozdelenia vzorky vzhľadom 
na mesto bydliska. 

 

 ÚLOHA 8 

 
Graf 20: Grafické znázornenie percentuálneho rozdelenia vzorky 

vzhľadom na vek. 
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 ÚLOHA 9 

 
Graf 21: Percentuálne znázornenie výchovných štýlov rodičov 

žiakov 6.C triedy. 

 

 ÚLOHA 10 

 

Graf 22: Vzťah anxiety a autoritárskeho výchovného štýlu. 
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 ÚLOHA 11 

 

Graf 23: Vzťah medzi premennou X a Y. 

 ÚLOHA 12 

 

Graf 24: Vzťah osamelosti a školskej úspešnosti žiakov na druhom 
stupni ZŠ. 
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PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1 

Inštalácia dodatku Analýza dát (Data Analysis). 

Na aplikáciu parametrických testov (t-test, párový t-test,   

t-test s rovnosťou a nerovnosťou rozptylu, ANOVA s jedným 

faktorom, ANOVA s dvomi faktormi s opakovaním/bez opa-

kovania a Pearsonov koeficient korelácie) zabudovaných do pro-

gramu Microsoft Excel je nutné aktivovať funkciu Analýza dát 

nasledovným spôsobom:81, 82 

a. V záložke Súbor/Office volíme ďalšie Možnosti (Obrázok 

199). 

b. V záložke Doplnky volíme Analytické nástroje (Obrázok 200 –

201). 

c. Stlačením na kláves Spustiť sa otvorí nové dialógové okno, 

v ktorom si vyberieme z ponuky možností Analytické 

nástroje. Akciu potvrdíme klávesom OK (Obrázok 202 – 

203). 

d. V záložke Údaje sa automaticky nainštaluje funkcia Analýza 

dát (Obrázok  204). 

                                           
81 Office Button > Možnosti > Doplnky > Analytické nástroje > Spustiť > 
Analytické nástroje > OK  
82 Office Button > Excel Option > Add-Ins > Analysis ToolPak-VBA > Go... > 
Analysis ToolPak > OK  
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Obrázok 199                                     Obrázok 200 

         

Obrázok 201                                      Obrázok 202 
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Obrázok 203                              Obrázok 204 

 

PRÍLOHA 2 

Koeficienty Shapiroovho-Wilkovho testu (Shapiro, S. S., Wilk, M. B. 

1965). 

i/n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 0,707 0,707 0,687 0,665 0,643 0,623 0,605 0,589 0,574 
 

2 — 0,000 0,168 0,241 0,281 0,303 0,316 0,324 0,329 
 

3 — — — 0,000 0,088 0,140 0,174 0,198 0,214 
 

4 — — — — — 0,000 0,056 0,095 0,122 
 

5 — — — — — — — 0,000 0,040 
 

           
i/n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0,560 0,548 0,536 0,525 0,515 0,506 0,497 0,489 0,481 0,473 

2 0,332 0,333 0,333 0,332 0,331 0,329 0,327 0,325 0,323 0,321 

3 0,226 0,235 0,241 0,246 0,250 0,252 0,254 0,255 0,256 0,257 

4 0,143 0,159 0,171 0,180 0,188 0,194 0,199 0,203 0,206 0,209 

5 0,070 0,092 0,110 0,124 0,135 0,145 0,152 0,159 0,164 0,169 

6 0,000 0,030 0,054 0,073 0,088 0,101 0,111 0,120 0,127 0,133 

7 — — 0,000 0,024 0,043 0,059 0,073 0,084 0,093 0,101 

8 — — — — 0,000 0,020 0,036 0,050 0,061 0,071 

9 — — — — — — 0,000 0,016 0,030 0,042 

10 — — — — — — — — 0,000 0,014 
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Koeficienty Shapiroovho-Wilkovho testu (Shapiro, S. S., Wilk, M. B. 

1965). 

i/n 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 0,464 0,459 0,454 0,449 0,445 0,441 0,437 0,433 0,429 0,425 

2 0,319 0,316 0,313 0,310 0,307 0,304 0,302 0,299 0,297 0,294 

3 0,258 0,257 0,256 0,255 0,254 0,253 0,252 0,251 0,250 0,249 

4 0,212 0,213 0,214 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

5 0,174 0,176 0,179 0,181 0,182 0,184 0,185 0,186 0,186 0,187 

6 0,140 0,144 0,148 0,151 0,154 0,156 0,158 0,160 0,162 0,163 

7 0,109 0,115 0,120 0,125 0,128 0,132 0,135 0,137 0,140 0,142 

8 0,080 0,088 0,094 0,100 0,105 0,109 0,113 0,116 0,119 0,122 

9 0,053 0,062 0,070 0,076 0,082 0,088 0,092 0,097 0,100 0,104 

10 0,026 0,037 0,046 0,054 0,061 0,067 0,073 0,078 0,082 0,086 

11 0,000 0,012 0,023 0,321 0,040 0,048 0,054 0,060 0,065 0,070 

12 — — 0,000 0,011 0,020 0,028 0,036 0,042 0,048 0,054 

13 — — — — 0,000 0,009 0,018 0,025 0,032 0,038 

14 — — — — — — 0,000 0,008 0,016 0,023 

15 — — — — — — — — 0,000 0,008 

           i/n 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 0,422 0,419 0,416 0,413 0,410 0,407 0,404 0,402 0,399 0,396 

2 0,292 0,290 0,288 0,285 0,283 0,281 0,279 0,277 0,276 0,274 

3 0,248 0,246 0,245 0,244 0,243 0,242 0,240 0,239 0,238 0,237 

4 0,215 0,214 0,214 0,213 0,213 0,212 0,212 0,211 0,210 0,210 

5 0,187 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

6 0,164 0,165 0,166 0,167 0,167 0,168 0,168 0,169 0,169 0,169 

7 0,143 0,145 0,146 0,148 0,149 0,150 0,151 0,151 0,152 0,153 

8 0,124 0,127 0,128 0,130 0,132 0,133 0,134 0,136 0,137 0,138 

9 0,107 0,109 0,112 0,114 0,116 0,118 0,120 0,121 0,123 0,124 

10 0,090 0,093 0,096 0,099 0,101 0,104 0,106 0,108 0,109 0,111 

11 0,739 0,078 0,081 0,084 0,087 0,090 0,092 0,095 0,097 0,099 

12 0,059 0,063 0,067 0,071 0,074 0,077 0,080 0,082 0,085 0,087 

13 0,044 0,049 0,053 0,057 0,061 0,065 0,068 0,071 0,073 0,076 

14 0,029 0,034 0,040 0,044 0,048 0,052 0,056 0,059 0,062 0,065 

15 0,014 0,021 0,026 0,031 0,036 0,040 0,044 0,048 0,052 0,055 

16 0,000 0,007 0,131 0,019 0,024 0,029 0,331 0,037 0,041 0,044 

17 — — 0,000 0,006 0,012 0,017 0,022 0,026 0,031 0,034 

18 — — — — 0,000 0,006 0,011 0,016 0,020 0,024 

19 — — — — — — 0,000 0,005 0,010 0,015 

20 — — — — — — — — 0,000 0,005 
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Koeficienty Shapiroovho-Wilkovho testu (Shapiro, S. S., Wilk, M. B. 

1965). 

i/n 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 0,394 0,392 0,389 0,387 0,385 0,383 0,381 0,379 0,377 0,375 

2 0,272 0,270 0,268 0,267 0,265 0,264 0,262 0,260 0,259 0,257 

3 0,236 0,235 0,233 0,232 0,231 0,230 0,229 0,228 0,227 0,226 

4 0,209 0,209 0,208 0,207 0,207 0,206 0,205 0,205 0,204 0,203 

5 0,188 0,187 0,187 0,187 0,187 0,186 0,186 0,186 0,185 0,185 

6 0,169 0,169 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,169 0,169 0,169 

7 0,153 0,154 0,154 0,154 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

8 0,138 0,139 0,140 0,141 0,141 0,142 0,142 0,142 0,143 0,143 

9 0,125 0,126 0,127 0,128 0,129 0,129 0,130 0,131 0,131 0,132 

10 0,112 0,114 0,115 0,116 0,117 0,118 0,119 0,120 0,121 0,121 

11 0,100 0,102 0,104 0,105 0,106 0,107 0,109 0,110 0,111 0,111 

12 0,089 0,091 0,093 0,094 0,096 0,097 0,099 0,100 0,101 0,102 

13 0,078 0,080 0,082 0,084 0,086 0,088 0,089 0,091 0,092 0,093 

14 0,068 0,070 0,072 0,075 0,077 0,078 0,080 0,082 0,083 0,085 

15 0,058 0,060 0,063 0,065 0,067 0,069 0,071 0,073 0,075 0,076 

16 0,048 0,051 0,053 0,056 0,058 0,061 0,063 0,065 0,067 0,069 

17 0,038 0,041 0,044 0,047 0,050 0,052 0,055 0,057 0,059 0,061 

18 0,028 0,032 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,049 0,051 0,053 

19 0,019 0,023 0,026 0,030 0,033 0,036 0,039 0,041 0,044 0,046 

20 0,009 0,014 0,018 0,021 0,025 0,028 0,031 0,034 0,036 0,039 

21 0,000 0,005 0,009 0,013 0,016 0,020 0,023 0,026 0,029 0,314 

22 — — 0,000 0,004 0,008 0,012 0,015 0,019 0,022 0,024 

23 — — — — 0,000 0,004 0,008 0,011 0,014 0,017 

24 — — — — — — 0,000 0,004 0,007 0,010 

25 — — — — — — — — 0,000 0,004 
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PRÍLOHA 3 

Z skóre pre Wilcoxnov test a Mann-Whitneyho U test 

(Tirpáková, A., 2011). 

z  .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

–3.4 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002 

–3.3 .0005 .0005 .0005 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0003 

–3.2 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005 

–3.1 .0010 .0009 .0009 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007 

–3.0 .0013 .0013 .0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .0011 .0010 .0010 

–2.9 .0019 .0018 .0018 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 

–2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019 

–2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026 

–2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036 

–2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048 

–2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064 

–2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084 

–2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110 

–2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143 

–2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183 

–1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233 

–1.8 .0359 .0351 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294 

–1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367 

–1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455 

–1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559 

–1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0721 .0708 .0694 .0681 

–1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823 

–1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985 

–1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170 

–1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379 

–0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611 

–0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867 

–0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2148 

–0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451 

–0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776 

–0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121 

–0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483 

–0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859 

–0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247 

–0.0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641 
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PRÍLOHA 3.1 

Z skóre pre Wilcoxnov test a Mann-Whitney U test 

(Tirpáková, A., 2011). 

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

0.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359 

0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753 

0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 

0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 

0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879 

0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 

0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 

0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852 

0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 

0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 

1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 

1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 

1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 

1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177 

1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319 

1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441 

1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 

1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633 

1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706 

1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767 

2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 

2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 

2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890 

2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 

2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 

2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 

2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 

2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 

2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 

2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 

3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 

3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 

3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 

3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 

3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 
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PRÍLOHA 4 

Chí- kvadrant istribúcie pre Kruskal-Wallisov test a Friedmanov 

test (Meyer, J. P., Seaman, M. A., 2008; Piegorsch, W. W., 2002). 

chi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7 0.100 0.259 0.440 0.609 0.746 0.845 0.911 0.952 0.975 0.988 

2.8 0.094 0.247 0.423 0.592 0.731 0.833 0.903 0.946 0.972 0.986 

2.9 0.089 0.235 0.407 0.575 0.715 0.821 0.894 0.940 0.968 0.984 

3.0 0.083 0.223 0.392 0.558 0.700 0.809 0.885 0.934 0.964 0.981 

3.1 0.078 0.212 0.376 0.541 0.685 0.796 0.876 0.928 0.960 0.979 

3.2 0.074 0.202 0.362 0.525 0.669 0.783 0.866 0.921 0.956 0.976 

3.3 0.069 0.192 0.348 0.509 0.654 0.770 0.856 0.914 0.951 0.973 

3.4 0.065 0.183 0.334 0.493 0.639 0.757 0.846 0.907 0.946 0.970 

3.5 0.061 0.174 0.321 0.478 0.623 0.744 0.835 0.899 0.941 0.967 

3.6 0.058 0.165 0.308 0.463 0.608 0.731 0.825 0.891 0.936 0.964 

3.7 0.054 0.157 0.296 0.448 0.593 0.717 0.814 0.883 0.930 0.960 

3.8 0.051 0.150 0.284 0.434 0.579 0.704 0.803 0.875 0.924 0.956 

3.9 0.048 0.142 0.272 0.420 0.564 0.690 0.791 0.866 0.918 0.952 

4.0 0.046 0.135 0.261 0.406 0.549 0.677 0.780 0.857 0.911 0.947 

4.1 0.043 0.129 0.251 0.393 0.535 0.663 0.768 0.848 0.905 0.943 

4.2 0.040 0.122 0.241 0.380 0.521 0.650 0.756 0.839 0.898 0.938 

4.3 0.038 0.116 0.231 0.367 0.507 0.636 0.745 0.829 0.891 0.933 

4.4 0.036 0.111 0.221 0.355 0.493 0.623 0.733 0.819 0.883 0.928 

4.5 0.034 0.105 0.212 0.343 0.480 0.609 0.721 0.809 0.876 0.922 

4.6 0.032 0.100 0.204 0.331 0.467 0.596 0.709 0.799 0.868 0.916 

4.7 0.030 0.095 0.195 0.319 0.454 0.583 0.697 0.789 0.860 0.910 

4.8 0.028 0.091 0.187 0.308 0.441 0.570 0.684 0.779 0.851 0.904 

4.9 0.027 0.086 0.179 0.298 0.428 0.557 0.672 0.768 0.843 0.898 

5.0 0.025 0.082 0.172 0.287 0.416 0.544 0.660 0.758 0.834 0.891 

5.1 0.024 0.078 0.165 0.277 0.404 0.531 0.648 0.747 0.826 0.884 

5.2 0.023 0.074 0.158 0.267 0.392 0.518 0.636 0.736 0.817 0.877 

5.3 0.021 0.071 0.151 0.258 0.380 0.506 0.623 0.725 0.807 0.870 

5.4 0.020 0.067 0.145 0.249 0.369 0.494 0.611 0.714 0.798 0.863 

5.5 0.019 0.064 0.139 0.240 0.358 0.481 0.599 0.703 0.789 0.855 

5.6 0.018 0.061 0.133 0.231 0.347 0.469 0.587 0.692 0.779 0.848 

5.7 0.017 0.058 0.127 0.223 0.337 0.458 0.575 0.681 0.770 0.840 

5.8 0.016 0.055 0.122 0.215 0.326 0.446 0.563 0.670 0.760 0.832 

5.9 0.015 0.052 0.117 0.207 0.316 0.434 0.551 0.658 0.750 0.824 

6.0 0.014 0.050 0.112 0.199 0.306 0.423 0.540 0.647 0.740 0.815 

6.1 0.014 0.047 0.107 0.192 0.297 0.412 0.528 0.636 0.730 0.807 

6.2 0.013 0.045 0.102 0.185 0.287 0.401 0.517 0.625 0.720 0.798 

6.3 0.012 0.043 0.098 0.178 0.278 0.390 0.505 0.614 0.710 0.789 

6.4 0.011 0.041 0.094 0.171 0.269 0.380 0.494 0.603 0.699 0.781 
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PRÍLOHA 4.1 

Chí- kvadrant istribúcie pre Kruskal-Wallisov test a Friedmanov 

test (Meyer, J. P., Seaman, M. A., 2008; Piegorsch, W. W., 2002). 

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.5 0.011 0.039 0.090 0.165 0.261 0.370 0.483 0.591 0.689 0.772 

6.6 0.010 0.037 0.086 0.159 0.252 0.359 0.472 0.580 0.679 0.763 

6.7 0.010 0.035 0.082 0.153 0.244 0.349 0.461 0.569 0.668 0.753 

6.8 0.009 0.033 0.079 0.147 0.236 0.340 0.450 0.558 0.658 0.744 

6.9 0.009 0.032 0.075 0.141 0.228 0.330 0.439 0.547 0.648 0.735 

7.0 0.008 0.030 0.072 0.136 0.221 0.321 0.429 0.537 0.637 0.725 

7.1 0.008 0.029 0.069 0.131 0.213 0.312 0.419 0.526 0.627 0.716 

7.2 0.007 0.027 0.066 0.126 0.206 0.303 0.408 0.515 0.616 0.706 

7.3 0.007 0.026 0.063 0.121 0.199 0.294 0.398 0.505 0.606 0.697 

7.4 0.007 0.025 0.060 0.116 0.193 0.285 0.388 0.494 0.596 0.687 

7.5 0.006 0.024 0.058 0.112 0.186 0.277 0.379 0.484 0.585 0.678 

7.6 0.006 0.022 0.055 0.107 0.180 0.269 0.369 0.473 0.575 0.668 

7.7 0.006 0.021 0.053 0.103 0.174 0.261 0.360 0.463 0.565 0.658 

7.8 0.005 0.020 0.050 0.099 0.168 0.253 0.351 0.453 0.554 0.648 

7.9 0.005 0.019 0.048 0.095 0.162 0.246 0.341 0.443 0.544 0.639 

8.0 0.005 0.018 0.046 0.092 0.156 0.238 0.333 0.433 0.534 0.629 

8.1 0.004 0.017 0.044 0.088 0.151 0.231 0.324 0.424 0.524 0.619 

8.2 0.004 0.017 0.042 0.085 0.146 0.224 0.315 0.414 0.514 0.609 

8.3 0.004 0.016 0.040 0.081 0.140 0.217 0.307 0.405 0.504 0.600 

8.4 0.004 0.015 0.038 0.078 0.136 0.210 0.299 0.395 0.494 0.590 

8.5 0.004 0.014 0.037 0.075 0.131 0.204 0.291 0.386 0.485 0.580 

8.6 0.003 0.014 0.035 0.072 0.126 0.197 0.283 0.377 0.475 0.570 

8.7 0.003 0.013 0.034 0.069 0.122 0.191 0.275 0.368 0.465 0.561 

8.8 0.003 0.012 0.032 0.066 0.117 0.185 0.267 0.359 0.456 0.551 

8.9 0.003 0.012 0.031 0.064 0.113 0.179 0.260 0.351 0.447 0.542 

9.0 0.003 0.011 0.029 0.061 0.109 0.174 0.253 0.342 0.437 0.532 

9.2 0.002 0.010 0.027 0.056 0.101 0.163 0.239 0.326 0.419 0.513 

9.4 0.002 0.009 0.024 0.052 0.094 0.152 0.225 0.310 0.401 0.495 

9.6 0.002 0.008 0.022 0.048 0.087 0.143 0.212 0.294 0.384 0.476 

9.8 0.002 0.007 0.020 0.044 0.081 0.133 0.200 0.279 0.367 0.458 

10.0 0.002 0.007 0.019 0.040 0.075 0.125 0.189 0.265 0.350 0.440 

10.2 0.001 0.006 0.017 0.037 0.070 0.116 0.178 0.251 0.335 0.423 

10.4 0.001 0.006 0.015 0.034 0.065 0.109 0.167 0.238 0.319 0.406 

10.6 0.001 0.005 0.014 0.031 0.060 0.102 0.157 0.225 0.304 0.390 

10.8 0.001 0.005 0.013 0.029 0.055 0.095 0.148 0.213 0.290 0.373 

11.0 <.001 0.004 0.012 0.027 0.051 0.088 0.139 0.202 0.276 0.358 

11.2 <.001 0.004 0.011 0.024 0.048 0.082 0.130 0.191 0.262 0.342 

11.4 <.001 0.003 0.010 0.022 0.044 0.077 0.122 0.180 0.249 0.327 
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PRÍLOHA 4.2 

Chí- kvadrant istribúcie pre Kruskal-Wallisov test a Friedmanov 

test (Meyer, J. P., Seaman, M. A., 2008; Piegorsch, W. W., 2002). 

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.6 <.001 0.003 0.009 0.021 0.041 0.072 0.115 0.170 0.237 0.313 

11.8 <.001 0.003 0.008 0.019 0.038 0.067 0.107 0.160 0.225 0.299 

12.0 <.001 0.002 0.007 0.017 0.035 0.062 0.101 0.151 0.213 0.285 

12.2 <.001 0.002 0.007 0.016 0.032 0.058 0.094 0.143 0.202 0.272 

12.4 <.001 0.002 0.006 0.015 0.030 0.054 0.088 0.134 0.192 0.259 

12.6 <.001 0.002 0.006 0.013 0.027 0.050 0.082 0.126 0.182 0.247 

12.8 <.001 0.002 0.005 0.012 0.025 0.046 0.077 0.119 0.172 0.235 

13.0 <.001 0.002 0.005 0.011 0.023 0.043 0.072 0.112 0.163 0.224 

13.2 <.001 0.001 0.004 0.010 0.022 0.040 0.067 0.105 0.154 0.213 

13.4 <.001 0.001 0.004 0.009 0.020 0.037 0.063 0.099 0.145 0.202 

13.6 <.001 0.001 0.004 0.009 0.018 0.034 0.059 0.093 0.137 0.192 

13.8 <.001 0.001 0.003 0.008 0.017 0.032 0.055 0.087 0.130 0.182 

14.0 <.001 <.001 0.003 0.007 0.016 0.030 0.051 0.082 0.122 0.173 

14.2 <.001 <.001 0.003 0.007 0.014 0.027 0.048 0.077 0.115 0.164 

14.4 <.001 <.001 0.002 0.006 0.013 0.025 0.045 0.072 0.109 0.156 

14.6 <.001 <.001 0.002 0.006 0.012 0.024 0.041 0.067 0.103 0.147 

14.8 <.001 <.001 0.002 0.005 0.011 0.022 0.039 0.063 0.097 0.140 

15.0 <.001 <.001 0.002 0.005 0.010 0.020 0.036 0.059 0.091 0.132 

15.2 <.001 <.001 0.002 0.004 0.010 0.019 0.034 0.055 0.086 0.125 

15.4 <.001 <.001 0.002 0.004 0.009 0.017 0.031 0.052 0.081 0.118 

15.6 <.001 <.001 0.001 0.004 0.008 0.016 0.029 0.048 0.076 0.112 

15.8 <.001 <.001 0.001 0.003 0.007 0.015 0.027 0.045 0.071 0.106 

16.0 <.001 <.001 0.001 0.003 0.007 0.014 0.025 0.042 0.067 0.100 

16.2 <.001 <.001 0.001 0.003 0.006 0.013 0.023 0.040 0.063 0.094 

16.4 <.001 <.001 <.001 0.003 0.006 0.012 0.022 0.037 0.059 0.089 

16.6 <.001 <.001 <.001 0.002 0.005 0.011 0.020 0.035 0.055 0.084 

16.8 <.001 <.001 <.001 0.002 0.005 0.010 0.019 0.032 0.052 0.079 

17.0 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.009 0.017 0.030 0.049 0.074 

17.2 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.009 0.016 0.028 0.046 0.070 

17.4 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.008 0.015 0.026 0.043 0.066 

17.6 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.007 0.014 0.024 0.040 0.062 

17.8 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.007 0.013 0.023 0.038 0.058 

18.0 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.006 0.012 0.021 0.035 0.055 

18.2 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.006 0.011 0.020 0.033 0.052 

18.4 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.005 0.010 0.018 0.031 0.049 

18.6 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.005 0.010 0.017 0.029 0.046 

18.8 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.005 0.009 0.016 0.027 0.043 

19.0 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.008 0.015 0.025 0.040 
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PRÍLOHA 4.3 

Chí- kvadrant istribúcie pre Kruskal-Wallisov test a Friedmanov 

test (Meyer, J. P., Seaman, M. A., 2008; Piegorsch, W. W., 2002). 

c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.2 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.008 0.014 0.024 0.038 

19.4 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.007 0.013 0.022 0.035 

19.6 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.007 0.012 0.021 0.033 

19.8 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.006 0.011 0.019 0.031 

20.0 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.006 0.010 0.018 0.029 

20.2 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.005 0.010 0.017 0.027 

20.4 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.005 0.009 0.016 0.026 

20.6 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.008 0.015 0.024 

20.8 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.008 0.014 0.023 

21.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.007 0.013 0.021 

21.2 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.003 0.007 0.012 0.020 

21.4 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.003 0.006 0.011 0.018 

21.6 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.006 0.010 0.017 

21.8 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.005 0.010 0.016 

22.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.005 0.009 0.015 

22.2 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.005 0.008 0.014 

22.4 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.004 0.008 0.013 

22.6 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.007 0.012 

22.8 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.007 0.012 

23.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.003 0.006 0.011 

23.2 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.003 0.006 0.010 

23.4 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.005 0.009 

23.6 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 0.005 0.009 

23.8 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.005 0.008 

24.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.004 0.008 

24.2 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.004 0.007 

24.4 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.004 0.007 

24.6 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.003 0.006 

24.8 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.003 0.006 

25.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 0.003 0.005 

26.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.002 0.004 

27.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 0.003 

28.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.002 

29.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 0.001 

30.0 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 
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PRÍLOHA 5 

Funkcie programu Microsoft Excel. 

Funkcie A Typ Popis 

ABS matematická Absolútna hodnota čísla 

ACOS matematická Arkus kosínus čísla 

ACOSH matematická Hyperbolický arkus kosínus 

ADDRESS vyhľadávacia 
Textový odkaz na jednu bunku 

listu 

AND logická 
Hodnota PRAVDA, v prípade, 

že všetky argumenty 
sú PRAVDA 

AREAS vyhľadávacia Počet oblastí v odkaze 

ASIN matematická Arkus sínus čísla 

ASINH matematická Hyperbolický arkus sínus 

ATAN matematická Arkus tangens čísla 

ATAN2 matematická 
Arkus tangens x-ovej a y-ovej 

súradnice 

ATANH matematická Hyperbolický arkus tangens 

AVEDEV štatistická 
Priemer absolútnych odchýlok 

bodov 

AVERAGE štatistická Priemer 

AVERAGEA štatistická 
Priemer hodnôt v zozname 

argumentov 

AVERAGEIF štatistická 
Priemer hodnôt v zozname 
argumentov s podmienkou 

AVERAGEIFS štatistická 
Priemer hodnôt v zozname 

argumentov, viac podmienok 

Funkcie B Typ Popis 

BESSELI Inžinierska 
Vráti modifikovanú Besselovu 

funkciu In(x) 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ABS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ARCCOS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ARCCOSH
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#ODKAZ
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/#A
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#POCET
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ARCSIN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ARCSINH
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ARCTG
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ARCTG2
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ARCTGH
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#PRUMER
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#BASSELI
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BESSELJ Inžinierska 
Vráti modifikovanú Besselovu 

funkciu Jn(x) 

BESSELK Inžinierska 
Vráti modifikovanú Besselovu 

funkciu Kn(x) 

BESSELY inžinierska Vráti Besselovu funkciu Yn(x) 

BETA.DIST štatistická 
Vráti funkciu rozdelenia 
pravdepodobnosti beta 

BETA.INV štatistická 
Vráti inverznú hodnotu funkcie 

kumulatívnej hustoty 
pravdepodobnosti beta 

BETADIST štatistická 
Vráti hodnotu distribučnej 

funkcie rozdelenia 
pravdepodobnosti beta 

BETAINV štatistická 
Inverzná funkcia k funkcii 

BETADIST 

BIN2DEC inžinierska 
Prevedie binárne číslo 

na desiatkové 

Funkcie C Typ Popis 

CEILING matematická 
Zaokrúhli na najbližšie celé 

číslo 

CELL informácie 
Vráti informácie o formátovaní, 
umastení alebo obsahu bunky 

CODE textová 
Kód prvého znaku zadaného 

textového reťazca 

COLUMN vyhľadávacia Číslo stĺpca odkazu 

COLUMNS vyhľadávacia Počet stĺpcov odkazu 

COMBIN matematická 
Počet kombinácii pre daný 

počet položiek 

COMPLEX inžinierska 
Z reálnej a imaginárnej časti 

komplexné číslo 

CONCATENATE textová 
Spojí niekoľko textových 

položiek do jednej 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#BESSELJ
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#BESSELK
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#BESSELY
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#BIN2DEC
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ZAOKR.NAHORU
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#POLICKO
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#KOD
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#SLOUPEC
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#SLOUPCE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#KOMBINACE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#COMPLEX
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#CONCATENATE
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CONFIDENCE. 
NORM 

štatistická 
Zlúči niekoľko textových 

reťazcov do jedného 

CONFIDENCE.T štatistická 

Vráti interval spoľahlivosti pre 
strednú hodnotu súboru 

s použitím Studentovho t-
rozdelenia 

CONFIDENCE štatistická 

Vráti interval spoľahlivosti pre 
strednú hodnotu súboru 
s použitím normálneho 

rozdelenia 

CONVERT inžinierska 
Prevedie číslo do iného 

jednotkového merného systém 

CORREL štatistická 
Korelačný koeficient pre dva  

súbory údajov 

COS matematická Kosínus čísla 

COSH matematická Hyperbolický kosínus čísla 

COUNT štatistická 
Počet čísel v zozname 

argumentov 

COUNTA štatistická 
Počet hodnôt v zozname 

argumentov 

COUNTIF štatistická 
Počet buniek v oblasti 

odpovedajúci zadanému 
kritériu 

COUNTIFS štatistická 
Počet buniek v oblasti 

odpovedajúci zadaným 
kritériám 

COVAR štatistická 

Priemerná hodnota súčinu 
odchýlok pre každú dvojicu 

údajových bodov v dvoch 
množinách údajov 

CSC matematická kosekans uhlov (Excel 2013) 

CSCH matematická 
hyperbolický kosekans uhlov 

(Excel 2013) 

   

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#CONVERT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#COS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#COSH
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#POČET
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#POČET2
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/countif-funkce-statisticke-excel/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/countifs-funkce-statisticke-excel/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
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Funkcie D Typ Popis 

DATE dátum a čas Poradové číslo dátumu 

DATEDIF dátum a čas 
Rozdiel medzi dvoma 
kalendárnymi dňami 

DATEVALUE dátum a čas 
Prevedie dátum vo forme textu 

na poradové číslo 

DAVERAGE Databáza 
Priemer z vybraných položiek 

databázy  

DAY dátum a čas 
Prevedie poradové číslo na deň 

v mesiaci 

DAYS  dátum a čas 
Vráti počet dní medzi dvoma 

dátumami 

DEVSQ štatistická 
Smerodajná odchýlka podľa 
výberového súboru vrátane 

logických hodnôt a textu 

DMAX databáza 
Maximálna hodnota 

z vybraných položiek databázy  

DMIN databáza 
Minimálna hodnota 

z vybraných položiek databázy 

DOLLAR Textová 
Prevedie číslo na text 

vo formáte meny 

DPRODUCT databáza 
Vynásobí hodnoty záznamov 

v databáze, ktoré spĺňajú dané 
kritéria 

DSTDEV databáza 
Odhadne smerodajnú odchýlku 

vybraných položiek databázy 

DSTDEVP databáza 
Smerodajná odchýlka 

základného súboru vybraných 
položiek databázy 

DSUM databáza 
Sčíta čísla buniek v danom 

stĺpci databázy spĺňajúce dané 
kritéria 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#DATUM
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#DATEDIF
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#DATUMHODN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DPRUMER
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#DEN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#DAYS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DMAX
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DMIN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#KC
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DSOUCIN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DSMODCHVYBER
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DSMODCH
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DSUMA
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DVAR Databáza 
Odhadne rozptyl vybraných 

buniek databázy 

Funkcie E Typ Popis 

ERF inžinierska Vráti chybovú funkciu 

ERF.PRECISE inžinierska Vráti chybovú funkciu 

ERFC inžinierska 
Vráti doplnkovú chybovú 

funkciu 

ERFC.PRECISE inžinierska Vráti chybovú funkciu 

ERROR.TYPE informačná 
Číslo zodpovedajúce typu 

chyby 

EVEN matematická 
Zaokrúhli číslo hore 

na najbližšie celé párne číslo 

EXACT textová 
Sú dva textové reťazce 

identické? 

EXP matematická 
Základ prirodzeného logaritmu 

umocneného na zadané číslo 

EXPON.DIST inžinierska 
Vráti hodnotu distribučnej 

funkcie 

Funkcie F Typ Popis 

F.DIST štatistická 
Vráti zľava ohraničené F 

rozdelenie pravdepodobnosti 
pre dve množiny údajov 

F.DIST.RT štatistická 
Vráti sprava ohraničené F 

rozdelenie pravdepodobnosti 
pre dve množiny údajov 

F.INV štatistická 
Vráti inverznú hodnotu 

ľavostranného rozdelenia 
pravdepodobnosti 

FACT matematická Faktoriál čísla 

FACTDOUBLE matematická Vráti dvojitý faktoriál čísla 

FALSE Logická 
Vráti logickú hodnotu 

NEPRAVDA 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/databaze-funkce-excel/#DVARVYBER
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#ERF
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#ERFC
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#CHYBA.TYP
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#STEJNE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#EXP
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#FAKTORIAL
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#FACTDOUBLE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/#NEPRAVDA
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FDIST štatistická 

Vráti hodnotu rozdelenie 
pravdepodobnosti  (stupeň 
odlišnosti) pre dve množiny 

údajov 

FIND textová 
Vyhľadá textovú hodnotu 

vnútri inej 

FISHER štatistická 
Hodnota Fisherovej 

transformácie 

FIXED textová 
Sformátuje číslo ako text 

s pevným počtom 
desatinných miest 

FLOOR matematická 
Zaokrúhli číslo dolu, smerom 

k nule 

FORECAST štatistická Kompatibilita 

FORMULATEXT vyhľadávacia 
Vráti funkciu zo zadaného 

odkazu, sformátovanú ako text 

FREQUENCY štatistická 
Počet výskytu hodnôt v rámci 

oblasti 

FTEST štatistická Hodnota F-testu 

Funkcie G Typ Popis 

GAMMALN. 
PRECISE 

štatistická 
Vráti prirodzený logaritmus 

gama funkcie, Γ(x) 

GAMMALN štatistická 
Vráti prirodzený logaritmus 

gama funkcie, Γ(x) 

Funkcie H Typ Popis 

HOUR dátum a čas 
Prevedie poradové číslo 

na hodinu 

HYPERLINK vyhľadávacia 
Odkaz, ktorý otvorí dokument 

na serveri/intranete 

HYPGEOM.DIST štatistická 
Vráti hypergeometrické 

rozdelenie 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#NAJIT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#ZAOKROUHLIT.NA.TEXT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ZAOKR.DOLU
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#FORMULATEXT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#CETNOSTI
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#HODINA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
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HYPGEOMDIST štatistická 
Vráti hypergeometrické 

rozdelenie (pre Excel 2007 
a staršie verzie) 

Funkcie CH Typ Popis 

CHAR textová Znak určený číslom 

CHIDIST štatistická 
Vráti sprava ohraničenú 

pravdepodobnosť pre 
rozdelenie Chí-kvadrát 

CHIINV štatistická 

Vráti hodnotu funkcie 
inverznej k sprava ohraničenej 
pravdepodobnosti rozdelenia 

Chí-kvadrát 

CHITEST štatistická 
Test nezávislosti: hodnota 

rozdelenia Chí-kvadrát 

CHOOSE vyhľadávacia 
Zvolí hodnotu zo zoznamu 

hodnôt 

Funkcie I Typ Popis 

IF Logická 
Určí, ktorý logický test má 

prebehnúť 

IMABS inžinierska 
Absolútna hodnota (modul) 

komplexného čísla 

IMAGINARY inžinierska 
Imaginárna časť komplexného 

čísla 

IMARGUMENT inžinierska 
Argument q, uhol vyjadrený 

v radiánoch 

IMCONJUGATE inžinierska 
Komplexné združené číslo 

ku komplexnému číslu 

IMCOS inžinierska Kosínus komplexného čísla 

IMDIV inžinierska 
Podiel dvoch komplexných 

čísel 

IMEXP inžinierska 
Exponenciálni tvar 
komplexného čísla 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#ZNAK
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#ZVOLIT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/kdyz-funkce-logicka-excel/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMABS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMAGINARY
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMARGUMENT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMCONJUGATE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMCOS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMDIV
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMEXP
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IMLN inžinierska 
Prirodzený logaritmus 

komplexného čísla 

IMLOG10 inžinierska 
Dekadický logaritmus 

komplexného čísla 

IMLOG2 inžinierska 
Logaritmus komplexného čísla 

pri základe 2 

IMPOWER inžinierska 
Komplexné číslo umocnené 

na celé číslo 

IMPRODUCT inžinierska Súčin komplexných čísel 

IMREAL inžinierska Reálna časť komplexného čísla 

IMSEC inžinierska 
sekans komplexného čísla 

(Excel 2013) 

IMSECH inžinierska 
hyperbolický sekans 
komplexného čísla 

(Excel 2013) 

IMSIN inžinierska Sínus komplexného čísla 

IMSINH inžinierska 
hyperbolický sínus 
komplexného čísla 

(Excel 2013) 

IMSQRT inžinierska 
Druhá odmocnina 
komplexného čísla 

IMSUB inžinierska 
Rozdiel medzi dvoma 
komplexnými číslami 

IMSUM inžinierska Súčet dvoch komplexných čísel 

IMTAN inžinierska 
Tangens komplexného čísla 

(Excel 2013) 

INDIRECT vyhľadávacia 
Odkaz určený textovou 

hodnotou 

INFO informačná 
Vráti informácie o aktuálnom 

pracovnom prostredí 

INT matematická 
Zaokrúhli číslo dolu 

na najbližšie celé číslo 

ISBLANK informačná Ide o prázdnu bunku? 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMLN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMLOG10
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMLOG2
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMPOWER
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMPRODUCT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMREAL
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMSQRT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMSUB
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#IMSUM
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#NEPRIMYODKAZ
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#O
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#CELACAST
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#PRAZDNE
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ISERR informačná Ide o chybu? 

ISERROR informačná Ide o chybovú hodnotu? 

ISEVEN informačná Ide o záporné číslo? 

ISFORMULA informačná 
Hodnota PRAVDA, ak odkaz 

obsahuje vzorec (Excel 2013) 

ISLOGICAL informačná Ide o logickú hodnotu? 

ISNONTEXT informačná Ide o netext? 

ISNUMBER informačná Ide o číslo? 

ISODD informačná 
Vráti hodnotu PRAVDA, ak 

je číslo nepárne 

ISOWEEKNUM dátum a čas 
Číslo týždňa v roku podľa 

štandardu ISO (Excel 2013) 

ISREF informačná Ide o odkaz? 

ISTEXT informačná Ide o text? 

Funkcie K Typ Popis 

KURT štatistická 
Hodnota špicatosti množiny 

dát 

Funkcie L Typ Popis 

LARGE štatistická 
K-tá najväčšia hodnota 

množiny dát 

LCM matematická Najmenší spoločný násobok 

LN  matematická Prirodzený logaritmus čísla 

LOG matematická 
Logaritmus čísla pri zadanom 

základe 

LOG10 matematická Dekadický logaritmus čísla 

LOOKUP vyhľadávacia 
Vyhľadá hodnoty vo vektore 

alebo matici 

LOWER textová Prevedie text na malé písmena 

Funkcie M Typ Popis 

MATCH vyhľadávacia 
Vyhľadá hodnoty v odkaze 

alebo matici 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#JE.CHYBA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#JE.CHYBHODN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#ISEVEN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#JE.LOGHODN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#NETEXT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#CISLO
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#ISODD
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#ODKAZ
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#JE.TEXT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#LCM
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#LN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#LOGZ
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#LOG
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#VYHLEDAT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#MALA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/index-pozvyhledat-vyber-unikatnich-dat/
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MAX štatistická Maximálna hodnota  

MAXA štatistická 

Maximálna hodnota 
zo zoznamu argumentov 

vrátane čísel, textu 
a logických hodnôt 

MDETERM matematická Vráti determinant matice 

MEDIAN štatistická 
Stredná hodnota zadaných 

čísel 

MID textová 
Vráti určený počet znakov 
textu počínajúc zadaným 

miestom 

MIN štatistická Minimálna hodnota  

MINA štatistická 

Najmenšia hodnota 
zo zoznamu argumentov 

vrátane čísel, textu 
a logických hodnôt 

MINUTE dátum a čas 
Prevedie poradové číslo 

na minúty 

MINVERSE matematická Prevedie inverzné matice 

MMULT matematická Súčin dvoch matíc 

MODE štatistická 
Hodnotu, ktorá sa v množine 

dát vyskytuje najčastejšie 

MONTH dátum a čas 
Prevedie poradové číslo 

na mesiac 

MROUND matematická 
Vráti číslo zaokrúhlené 
na požadovaný násobok 

MULTINOMIAL matematická Mnohočlen z množiny čísel 

Funkcie N Typ Popis 

N informačná Hodnota prevedená na číslo 

NA informačná Vráti chybovú hodnotu #N/A 

NEGBINOM.DIST štatistická Záporné binomické rozdelenie 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#MAX
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#MAXA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#DETERMINANT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#MEDIAN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#CAST
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#MIN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#MINA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#MINUTA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#INVERZE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SOUCIN.MATIC
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#MESIC
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#MROUND
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#MULTINOMIAL
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#N
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/informace-informacni-funkce-excel/#NEDEF
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
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NEGBINOMDIST štatistická 
Záporné binomické rozdelenie 

(pre Excel 2007 a staršie 
verzie) 

NETWORKDAYS dátum a čas 
Počet celých pracovných dní 

medzi dvomi dátumami 

NORM.DIST štatistická 
Vráti normálne rozdelenie 

pre zadanú strednú hodnotu 
a štandardnú odchýlku 

NORM.INV štatistická 

Vráti inverznú funkciu 
k distribučnej funkcii 

normálneho rozdelenia 
pre zadanú strednú hodnotu 

a smerodajnú odchýlku 

NORM.S.DIST štatistická 
Vráti hodnotu distribučnej 

funkcie štandardného 
normálneho rozdelenia 

NORMDIST štatistická 

Vráti normálne rozdelenie 
pre zadanú strednú hodnotu 
a štandardnú odchýlku (pre 
Excel 2007 a staršie verzie) 

NORMINV štatistická 

Vráti inverznú funkciu 
k distribučnej funkcii 

normálneho rozdelenia 
pre zadanú strednú hodnotu 
a smerodajnú odchýlku (pre 
Excel 2007 a staršie verzie) 

NORMSDIST 

štatistická 

Vráti hodnotu distribučnej 
funkcie štandardného 

normálneho rozdelenia (pre 
Excel 2007 a staršie verzie) 

NOT logická Negácia argumentu 

NOW dátum a čas 
Poradové číslo aktuálneho 

dátumu a času 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#NETWORKDAYS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/#NE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#NYNI
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Funkcie O Typ Popis 

OCT2BIN inžinierska 
Prevedie osmičkové číslo 

na binárne 

OCT2DEC inžinierska 
Prevedie osmičkové číslo 

na desiatkové 

OCT2HEX inžinierska 
Prevedie osmičkové číslo 

na šestnástkové 

ODD matematická 
Zaokrúhli číslo nahor 

na najbližšie nepárne celé číslo 

Funkcie P Typ Popis 

PEARSON štatistická 
Pearsonov koeficient korelácie 

r 

PERCENTILE štatistická 
k-ty percentil  hodnôt 

v rozsahu 

PERCENTRANK štatistická 

Vráti poradie hodnoty 
v množine údajov vyjadrené 

percentuálnou časťou množiny 
údajov 

PHI štatistická 
Vráti hodnotu funkcie hustoty 

pre štandardné normálne 
rozdelenie 

POISSON štatistická 
Vráti hodnotu Poissonovho 
rozdelenia (pre Excel 2007 

a staršie verzie) 

POISSON.DIST štatistická 
Vráti hodnotu Poissonovho 

rozdelenia 

POWER matematická 
Umocní číslo na zadanú 

mocninu 

PRODUCT matematická Vynásobí argumenty funkcie 

PROPER textová 
Prevedie prvé písmeno 

každého slova textu na veľké 

Funkcie Q Typ Popis 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#OCT2BIN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#OCT2DEC
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/konstrukce-funkce-excel/#OCT2HEX
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ZAOKROUHLIT.NA.LICHE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#POWER
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SOUCIN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#VELKA2
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QUARTILE štatistická Vráti  kvartil množiny údajov 

Funkcie R Typ Popis 

RADIANS matematická Prevedie stupne na radiány 

RAND matematická Náhodné číslo medzi 0 a 1 

RANDBETWEEN matematická 
Náhodné číslo medzi zadanými 

číslami 

RANK štatistická 
Vráti relatívnu veľkosť čísla 
v zozname čísel vzhľadom 

na hodnoty v zozname 

REPLACE textová Nahradí znaky vnútri textu 

REPT textová 
Zopakuje text podľa zadaného 

počtu opakovaní 

RIGHT textová 
Vráti zadaný počet znakov 

do konca textového reťazca 

ROMAN matematická 
Prevedie arabské číslice 

na rímske 

ROUND matematická 
Zaokrúhli číslo na zadaný 

počet číslic 

ROUNDDOWN matematická Zaokrúhli číslo dolu (k nule) 

ROUNDUP matematická Zaokrúhli číslo nahor (od nuly) 

ROW vyhľadávacia Číslo riadku v odkaze 

ROWS vyhľadávacia Počet riadkov v odkaze 

Funkcie S Typ Popis 

SEARCH textová Vyhľadá textovú hodnotu 

SECOND dátum a čas 
Prevedie poradové číslo 

na sekundu 

SIN matematická Sínus uhla 

SINH matematická Hyperbolický sínus 

SKEW štatistická 
Šikmosť rozdelenia, 

charakteristika stupňa 
asymetrie 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#RADIANS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#NAHCISLO
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#RANDBETWEEN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#RANK
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#NAHRADIT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#OPAKOVAT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#ZPRAVA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ROMAN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ZAOKROUHLIT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ROUNDDOWN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#ROUNDUP
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#RADEK
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-vyhledavaci/#RADKY
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#HLEDAT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#SEKUNDA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SIN
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SINH
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
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SKEW.P štatistická 
Šikmosť rozdelenia na základe 

populácie 

SLOPE štatistická 
Gradient lineárnej regresnej 

čiary daných údajových bodov 

SMALL štatistická 
K-tá najmenšia hodnota 

z množiny dát 

SQRT matematická Druhá odmocnina 

SQRTPI matematická Vráti druhú odmocninu 

STANDARDIZE štatistická 

Vracia normalizovanú hodnotu 
z rozdelenia určeného 

strednou hodnotou 
a smerodajnou odchýlkou 

STDEV štatistická 
Odhadne smerodajnú odchýlku 

na základe vzorky 

STDEV.P štatistická 
Vypočíta smerodajnú odchýlku 

celého súboru, ktorý bol 
zadaný ako argument 

STDEV.S štatistická 
Odhadne smerodajnú odchýlku 

na základe vzorky 

STDEVA štatistická 

Odhadne smerodajnú odchýlku 
podľa výberového súboru 
vrátane logických hodnôt 

a textu 

STDEVP 
štatistická 

Vypočíta smerodajnú odchýlku 
celého súboru, ktorý bol 

zadaný ako argument 
(ignoruje logické hodnoty 

a text) 

STDEVPA štatistická 
Odhadne smerodajnú odchýlku 

základného súboru vrátane 
logických hodnôt a textu 

SUBSTITUTE textová 
Nahradí v texte zadaný reťazec 

iným 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-statisticke/#SMALL
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke/#ODMOCNINA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SQRTPI
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#DOSADIT


 

503 

SUBTOTAL matematická 
Požadovaný súhrn dát 

v zozname alebo v databáze 

SUM matematická Sčíta argumenty funkcie 

SUMIF matematická 
Sčíta bunky vybraných podľa 

zadaného kritéria 

SUMIFS matematická 
Sčíta bunky vybraných podľa 

zadaných kritérií 

SUMPRODUCT matematická 
Súčet súčinu zodpovedajúcich 

prvkov matíc 

SUMX2MY2 matematická 
Vráti súčet rozdielov štvorcov 

zodpovedajúcich hodnôt 
v dvoch maticiach 

SUMX2PY2 matematická 
Vráti súčet súčtu štvorcov 
zodpovedajúcich hodnôt 

v dvoch maticiach 

SUMXMY2 matematická 
Vráti súčet štvorcov rozdielov 

zodpovedajúcich hodnôt 
v dvoch maticiach 

Funkcie T Typ Popis 

T Textová Prevedie argumenty na text 

T.DIST štatistická 
Zľava ohraničené Studentovo 

t-rozdelenie 

TAN matematická Tangens čísla 

TANH matematická Hyperbolický tangens čísla 

TDIST štatistická 
Hodnota Studentovho t-

rozdelenia 

TEXT Textová 
Sformátuje číslo a prevedie ho 

na text 

TIME dátum a čas Poradové číslo času 

TIMEVALUE dátum a čas 
Prevedie čas (vo forme textu) 

na poradové číslo 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/subtotal-funkce-excel/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SUMA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SUMIF
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SUMIFS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/soucin-skalarni-sumproduct-funkce-excel/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SUMX2MY2
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SUMX2PY2
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#SUMXMY2
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#T
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#TG
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#TGH
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#HODNOTA.NA.TEXT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#CAS
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#CASHODN
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TODAY dátum a čas 
Poradové číslo dnešného 

dátumu 

TRIM textová Odstráni z textu medzery 

TRUE logická Logická hodnota PRAVDA 

TRUNC matematická Skráti číslo na celé číslo 

TTEST štatistická Hodnota Studentovho t-testu 

TYPE informačná 
Číslo označujúce dátový typ 

hodnoty 

Funkcie U Typ Popis 

UPPER textová Prevedie text na veľké písmena 

Funkcie V Typ Popis 

VALUE textová Konvertuje text na číslo 

VAR.P štatistická 
Vypočíta rozptyl základného 

súboru (ignoruje logické 
hodnoty a text) 

VAR.S štatistická 
Odhadne rozptyl na základe 

vzorky (ignoruje logické 
hodnoty a text) 

VAR štatistická 

Odhadne rozptyl na základe 
vzorky, ignoruje logické 

hodnoty a text (pre Excel 2007 
a staršie verzie) 

VARA 

štatistická 
Odhadne rozptyl podľa 

výberového súboru vrátane 
logických hodnôt a textu 

VARP štatistická 

Vypočíta rozptyl základného 
súboru, ignoruje logické 

hodnoty a text (pre Excel 2007 
a staršie verzie) 

Funkcie W Typ Popis 

WEBSERVICE štatistická 
Hodnota Weibullovho 

rozdelenia 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#DNES
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#PROCISTIT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-logicke/#PRAVDA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-matematicke-2/#USEKNOUT
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#VELKA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-textove/#HODNOTA
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
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WEEKDAY dátum a čas 
Prevedie poradové číslo na deň 

v týždni 

WEEKNUM dátum a čas 
Číslo predstavujúce číselnú 

pozíciu týždňa v roku 

WEIBULL štatistická 
Hodnota Weibullovho 

rozdelenia 

WEIBULL. 
DINST 

štatistická 
Hodnota Weibullovho 

rozdelenia 

Funkcie Y Typ Popis 

YEAR dátum a čas Prevedie poradové číslo na rok 

YEARFRAC dátum a čas 
Časť roku vyjadrená zlomkom. 
Počet dní medzi počiatočným 

a koncovým dátumom 

Funkcie Z Typ Popis 

ZTEST štatistická 
Jednostranná p hodnota  

Z-testu 

http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#DENTÝDNE
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#WEEKNUM
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-en-cz/
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#ROK
http://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-datum-a-cas-prehled/#YEARFRAC
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