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O čom bude prednáška

• o matematickej štatistike, jej používaní (zneužívan í)

• základná myšlienka a zásady cez analógiu a ve ľké       

množstvo príkladov

• trocha matematiky a zhrnutie 



Krátke nohy hrozia stratou pamäteKrátke nohy hrozia stratou pamäte (06.05.2008, Pravda)(06.05.2008, Pravda)
Ľudia s krátkymi rukami a nohami čelia vä čšiemu riziku, že budú Ľudia s krátkymi rukami a nohami čelia vä čšiemu riziku, že budú v starobe v starobe 
bojova ť so stratou pamäte, než tí, ktorí majú obvyklú d ĺžku hornbojova ť so stratou pamäte, než tí, ktorí majú obvyklú d ĺžku horn ých a dolných ých a dolných 
kon čatín. V poslednom vydaní časopisu kon čatín. V poslednom vydaní časopisu NeurologyNeurology o tom informujú americkí o tom informujú americkí 
vedci z vedci z TuftsovejTuftsovej univerzity v Bostone. univerzity v Bostone. 

Vysoký cholesterol a riziko Vysoký cholesterol a riziko AlzheimeraAlzheimera ((30.04.200830.04.2008, Pravda), Pravda)
Americkí neurológovia v spolupráci s fínskymi zisti li, že na vznAmerickí neurológovia v spolupráci s fínskymi zisti li, že na vzn ik ik AlzheimerovejAlzheimerovej
choroby vplývajú aj základné hodnoty zdravotného st avu človeka čchoroby vplývajú aj základné hodnoty zdravotného st avu človeka či už i už 
cholesterol, krvný tlak alebo hmotnos ť. Zistili, že tí, ktorí macholesterol, krvný tlak alebo hmotnos ť. Zistili, že tí, ktorí ma li vysokú hladinu li vysokú hladinu 
cholesterolu v krvi a boli vo veku 40 až 45 rokov, mali o 50 percholesterolu v krvi a boli vo veku 40 až 45 rokov, mali o 50 per cent vyššiu cent vyššiu 
šancu vypuknutia choroby, ako tí, ktorých hladina c holesterolu bšancu vypuknutia choroby, ako tí, ktorých hladina c holesterolu b ola nízka.ola nízka.

Pivo môže spôsobi ť demenciu už v tridsiatkePivo môže spôsobi ť demenciu už v tridsiatke 13.11.200713.11.2007 (Pravda)(Pravda)
Nadmerná konzumácia piva spôsobuje alkoholickú deme nciu. InformoNadmerná konzumácia piva spôsobuje alkoholickú deme nciu. Informo val o tom val o tom 
Alojz Rakús, vedúci Katedry psychiatrie Fakulty zdr avotníckych Alojz Rakús, vedúci Katedry psychiatrie Fakulty zdr avotníckych 
špecializa čných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. K rôšpecializa čných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. K rô znym druhom znym druhom 
demencie prichádza u ľudí zvy čajne až po šes ťdesiatom roku životdemencie prichádza u ľudí zvy čajne až po šes ťdesiatom roku život a. U ľudí, a. U ľudí, 
ktorí pijú často pivo, sa však môže objavi ť už po tridsiatke. ktorí pijú často pivo, sa však môže objavi ť už po tridsiatke. 

MozgovéMozgové nádory nádory majúmajú skôrskôr starší starší súrodencisúrodenci (03.01.2007, Pravda)(03.01.2007, Pravda)
Riziko vzniku Riziko vzniku mozgovéhomozgového nádoru je nádoru je takmertakmer štyrikrátštyrikrát vyššievyššie u u dospievajúcichdospievajúcich
detídetí , , ktoréktoré majúmajú troch či troch či štyrochštyroch mladších mladších súrodencovsúrodencov . . PrečoPrečo je tomu tak, je tomu tak, 
odborníci odborníci nevedianevedia . . 



Sledovanos ť TV relácií

Ordinácia v ružovej záhradeOrdinácia v ružovej záhrade
(TV Markíza)(TV Markíza)
1515.0.055.200.20088
PNT: 48,9PNT: 48,9%  S: %  S: 17,117,1%%
783783 tisíc divákov tisíc divákov 

Pošta pre tebaPošta pre teba ((SSTV TV 11))
1177.0.055.200.20088
PNT:PNT: 36,436,4%% S: 11,2S: 11,2%  %  
513 tisíc 513 tisíc divdiv áákovkov

Panelák (TV JOJ)Panelák (TV JOJ)
1919.0.055.200.20088
PNTPNT: 28,4: 28,4%  S%  S: 9,9: 9,9%%
453453 tisíc divákovtisíc divákov

www.medialne.skwww.medialne.sk



Prieskumy agentúry FOCUS

Prieskum verejnej mienky  29.1. – 5.2. 2008  
1038 respondentov
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Prieskumy agentúry FOCUS

Prieskum verejnej mienky  november 2005
1000 respondentov z každej krajiny

Máme obavy z vtá čej chrípky?
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Prieskumy agentúry FOCUS

Prieskum verejnej mienky  november 2005
1000 respondentov z každej krajiny

Zmeníme jedálny lístok?
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Gallupov ústav (americký inštitút pre verejnú mienku )

Prieskum verejnej mienky  január – apríl 2008 
1000 respondentov
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•• Ako na to doty ční vedci prišli?           Ako na to doty ční vedci prišli?           

•• Čo ich opráv ňuje nie čo také tvrdi ť?Čo ich opráv ňuje nie čo také tvrdi ť?

•• Môžeme takýmto správam veri ť?Môžeme takýmto správam veri ť?

•• Akými metódami prišli k takému záveru?Akými metódami prišli k takému záveru?

•• Prečo také metódy fungujú, ak je to pravda?Prečo také metódy fungujú, ak je to pravda?

Otázky



Štatistika

• vedný odbor so svojimi metódami a

predmetom výskumu

• súhrn demografických a ekonomických  

údajov  ( čísel)

(obraz o hospodárskom, politickom stave štátu,  fir my...)



Koľko červených a ko ľko bielych fazú ľ je v sude? 



Koľko červených a ko ľko bielych fazú ľ je v sude? 

Spočítam 
všetky fazule 

v sude



Koľko červených a ko ľko bielych fazú ľ je v sude? 

Spočítam 
všetky fazule 

v sude

Hromadná 
(popisná) 
štatistika



Koľko červených a ko ľko bielych fazú ľ je v sude? 

Spočítam 
všetky fazule 

v sude

Hromadná 
(popisná) 
štatistika

Napr. 250 000 fazú ľ v 200 litrovom sude. 
Odhadnime čas: 4 fazule za sekundu – viac ako 16 hod
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Vzorka – výber
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Hromadná štatistika vs. induktívna štatistika

• výhradne sa používala v 19. a na za č. 20. storo čia

• magické heslo každého štatistika bolo:

vyčerpávajúci výskum

• cieľ: presne zachyti ť skuto čnos ť

Hromadná štatistika

• základy na prelome 19. a  20. storo čia
• heslo modernej štatistiky:   výber

Induktívna štatistika

Dnes: vo ľby, referendum, s čítanie ľudu

Dnes: prieskumy verejnej mienky, skúška, ...



Hromadná štatistika vs. induktívna štatistika

Skúška na Prírodovedeckej fakulte



Hromadná štatistika

• jednoduchá matematika

• vyčerpávajúca, zachytáva takmer vždy daný stav 

presne

Výhody:

• veľký základný súbor

• zdĺhavé alebo nákladné zis ťovanie údajov

• skúmanie prvkov môže ma ť za následok ich 

zničenie

• principiálne nemožné, ak máme nekone čný 

počet prvkov

Nevýhody:



Induktívna štatistika

• časovo menej náro čná

• finan čne nenáro čná

Výhody:

• menej presná, možnos ť vzniku chýb

• zložitejšia matematika (znalos ť teórie pravdepodobnosti)

Nevýhody:



Induktívna štatistika

Základná schéma induktívnej štatistiky             

1. výber vzorky 

náhodný výber

2. preskúmanie vzorky 

zisk dát (údajov)

3. vyhodnotenie a interpretácia dát 

záver o celom súbore



Výber vzorky

Viac automobilových nehôd sa vyskytuje za jasného 

počasia ako v hmle.

Je teda bezpe čnejšie jazdi ť autom v hmle?

Úmrtnos ť v námorníctve po čas španielsko –

americkej vojny bola  9/1000, v tom istom čase 

úmrtnos ť v New Yorku bola 16/1000.

Bolo v 19. storo čí počas vojny bezpe čnejšie 

na bojovej lodi ako v New Yorku?



Výber vzorky

Kníhkupectvo rozposlalo po školách ponuku kníh a 
e – mailom minidotazník, či sa im pá či zasielanie 
letákov s ponukou.

Prekvapil by Vás výsledok, že 3/4 ľudí súhlasí 

s rozposielaním reklám?

Psychológ a jeho klientela



Veľkos ť vzorky

Veľmi malé vzorky sú nani č!



Veľkos ť vzorky

Kúzlo percent

14,28% všetkých opýtaných ešte nikdy nepilo 
červené víno, alebo nejedlo mandarinky

14,28% ≅≅≅≅ 1/7

14,28% ≅≅≅≅ 1998/13990

14,28% ≅≅≅≅ 500/3500

Po použití danej zubnej pasty sa zníži 
výskyt zubných kazov o 23%.
Drobnými písmenami 20 ú častníkov.



Gallup

• 2000 respondentov 

• správna predpove ď výsledku

Časopis Literatury Digest

• rozposlal 10 mil. anketových lístkov

• vyhodnotil 2 376 523 

• mylná predpove ď

Prezidentské vo ľby v USA v roku 1936

Veľkos ť vzorky



Normálny človek = „induktívny štatistik“

Ako by ste zmerali teplotu vody v bazéne?



Kde je chyba? 
Alebo porušenie základného pravidla MŠ

Sledovanos ť TV relácií

Vzorka – domov dôchodcov, materská škola

Vzorka – idem po meste doobeda a pýtam sa 

náhodne idúcich

Vzorka – telefonujem na základe telefónneho 

zoznamu.

Ako je to v skuto čnosti? 
Peoplemetre (vyše 800 domácností)



Ženy v Košiciach zarábajú menej ako muži.

Zoberieme priemerný plat všetkých žien v Košiciach  
a všetkých mužov (nepresnos ť hromadnej štatistiky).

Kde je chyba? 
Alebo porušenie základného pravidla MŠ

Porovnate ľnos ť vzoriek mužov a žien - rovnaké 
pracovné posty,  porovnate ľný vek, po čet hodín v 
zamestnaní, po čet dní PN. 



Ochutnávka nového výrobku (syr)

80% ľudí potvrdilo, že je lepší ako doteraz predávaný.

Kde je chyba? 
Alebo porušenie základného pravidla MŠ

Porušená náhodnos ť. 

Vplyv na respondenta.



Naši žiaci SŠ sú omnoho lepší ako žiaci v USA .

Naše školstvo je lepšie.

Takisto ľudia, ktorí sa tam uplatnili, sú lepší.

Kde je chyba? 
Alebo porušenie základného pravidla MŠ

Porušenie náhodnosti. Zámerný výber. 

Porovnate ľnos ť vzoriek študentov – porovnate ľný 

typ školy, porovnate ľná úrove ň študentov.



Stále neveríte náhodnému výberu?

Najbližšie ke ď pôjdete na 

krvné testy, nechajte lekára, 

nech Vám odoberie všetku 

krv. 



Pre zmenu trošku matematiky

Na základe matematických pravidiel máme 

vzorec pre interval odhadovaného parametra 

(percento ľudí, ktorí odpovedia kladne)
pre n ≥≥≥≥ 100

Otázka s 2 možnos ťami, napr. 

• Budete voli ť senátora Beana? 

• Kúpili by ste si tento prací prášok?

• Sledujete túto televíznu stanicu?



Trošku matematiky

V prípade, že z 500 respondentov odpovedalo 230 kla dne

95% spo ľahlivos ť



Vyhodnocovanie a interpretácia

Benjamin Disraeli:
“ Sú tri stupne lži: lož, 

nehanebná lož   
a štatistika. ”



Vyhodnocovanie a interpretácia

Pozor na priemerné hodnoty!!!

Priemerný vek v niektorých afrických štátoch je pod  
40 rokov.

Je raritou stretnú ť 70 – ročného domorodca?

Každý z nás v tejto miestnosti má nadpriemerný po čet 
rúk. A je to pravda!

Prekvapivý záver?

Chlapík, ktorý má hlavu v rozpálenej rúre a nohy v 
tekutom dusíku, by sa mal v priemere cíti ť dobre.

30°°°° ± 200°°°°



Pozor na priemerné hodnoty!!!

Keď sa Škót pres ťahuje do Anglicka, zvýši sa 

úrove ň inteligencie na oboch miestach.

Je to možné?

Vyhodnocovanie a interpretácia



Predpokladáme, že existujú 2 Angli čania a 2 Škóti.

V Edinburgu si to zrejme predstavujú takto:

 A1 A2 S1 S2 

IQ 100 120 140 160 
 

priemerné IQ Angli čanov….110

priemerné IQ Škótov  ……..150

Presťahuje sa S 1:

priemerné IQ Angli čanov…. 120

priemerné IQ Škótov  …….. 160

Vyhodnocovanie a interpretácia



A čo sa asi hovorí v anglickom Newcastli?

priemerné IQ Angli čanov….150

priemerné IQ Škótov  ……..110

Presťahuje sa S 2:

priemerné IQ Angli čanov…. 140

priemerné IQ Škótov  ……..  100

 S1 S2 A1 A2 
IQ 100 120 140 160 

 

Teda pod ľa Angli čanov sa po pres ťahovaní Škóta, IQ 

v oboch krajinách zníži.

Vyhodnocovanie a interpretácia



Jeden obrázok klame viac ako 1000 čísel!

Počet absolventov univerzity
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Vyhodnocovanie a interpretácia



Jeden obrázok klame viac ako 1000 čísel!

Ročný nárast príjmov
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Vyhodnocovanie a interpretácia



Každá druhá žena sa s ťažuje na bolesti chrbtice.

Každá druhá pacientka doktora XY sa 
sťažuje na bolesti chrbtice.

Niekde v Anglicku je nejaký lekár, ktorého polovica  

pacientiek odpovedala kladne na otázku, či tiež majú 

bolesti chrbtice. 

Každá druhá pacientka sa s ťažuje na 

bolesti chrbtice.

Vyhodnocovanie a interpretácia



Záver – Ako sa sta ť štatistickým detektívom?

Šesť kritických bodov

• Kto podnietil výskum; kto financoval

• Kto zozbieral údaje

• Ako bola vybraná vzorka

• Ako boli merané údaje

• Za akých podmienok bol robený výskum

• Porovnate ľnos ť vzoriek 



Ďakujem za pozornos ť!


