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Pred chrPred chr íípkou ochrpkou ochr áánia aj ustricenia aj ustrice 0606..111.2001.20077 (Pravda)(Pravda)
Imunitný systImunitný syst éém m ččloveka posilnloveka posiln íí vitamvitam íín C, ale aj zinok, n C, ale aj zinok, lykoplykop éénn a a 

hesperidhesperid íínn. Pred chr. Pred chr íípkou môpkou mô žže ochre ochr áániniťť tietie žž cesnak, cesnak, echinaceaechinacea ,,
paradajky, paradajky, čči ustrice. i ustrice. 

Pivo mPivo m ôôžžee spôsobspôsob iiťť demenciu udemenciu u žž v tridsiatkev tridsiatke 13.11.200713.11.2007 (Pravda)(Pravda)

NadmernNadmern áá konzumkonzum áácia piva spôsobuje alkoholickcia piva spôsobuje alkoholick úú demenciu. demenciu. 
Informoval o tom Alojz RakInformoval o tom Alojz Rak úús, veds, ved úúci Katedry psychiatrie Fakulty ci Katedry psychiatrie Fakulty 
zdravotnzdravotn ííckych ckych ššpecializapecializa ččných ných ššttúúdidi íí Slovenskej zdravotnSlovenskej zdravotn ííckej ckej 
univerzity. K rôznym druhom demencie prichuniverzity. K rôznym druhom demencie prich áádza u dza u ľľudud íí zvyzvyččajne ajne 
aažž po po ššesesťťdesiatom roku desiatom roku žživota. U ivota. U ľľudud íí, ktor, ktor íí pijpij úú ččasto pivo, sa asto pivo, sa 
vvššak môak mô žže objavie objavi ťť uužž po tridsiatke. po tridsiatke. 

ČČervenerven éé vvííno mno m áá antibakteriantibakteri áálnelne úúččinkyinky 2266.1.100.200.20077 ((PravdaPravda ))
Vedci z Vedci z UniversityUniversity ofof MissouriMissouri --ColumbiaColumbia sksk úúmali, akmali, ak éé ssúú úúččinky inky 
ččervenerven éého vho v íína na na na patogpatog éényny a a probiotickprobiotick éé baktbakt éérie. rie. ZZistili, istili, žže e 
ččervenerven éé odrody odrody CabernetCabernet , , MerlotMerlot a a ZinfandelZinfandel majmajúú antibakteriantibakteri áálnelne
úúččinky, teda môinky, teda mô žžu niu ni ččiiťť patogpatog éényny pochpoch áádzajdzaj úúce z jedlace z jedla ..



Alergia môAlergia mô žžžžžžžže ochre ochr áánini ťťťťťťťť pred leukpred leuk éémioumiou 2020.0.099.200.20077 ((PravdaPravda ))
Vyplýva to z britskej Vyplýva to z britskej ššttúúdie, ktordie, ktor úú zverejnili v odbornom zverejnili v odbornom ččččččččasopise asopise 

InternationalInternational JournalJournal ofof CancerCancer . Riziko rakovinov. Riziko rakovinov éého ochorenia ho ochorenia 
bielych krviniek je u detbielych krviniek je u det íí trpiacich na alergie o 20 atrpiacich na alergie o 20 a žžžžžžžž 40 percent 40 percent 
menmen ššie ako u zdravých detie ako u zdravých det íí. . 

Vysoký tlak hrozVysoký tlak hroz íí najmnajm ää v zimev zime 1616.1.111.200.20077 ((SMESME))

Vysoký krvný tlak sa Vysoký krvný tlak sa ťťťťťťťťaažžžžžžžžššie kontroluje v zime, tvrdia vedci na ie kontroluje v zime, tvrdia vedci na 
zzááklade pklade p ääťťťťťťťťroro ččččččččnej nej ššttúúdie. Dôvodom môdie. Dôvodom mô žžžžžžžže bye by ťťťťťťťť aktakt íívnejvnej ššie trie tr áávenie venie 
vovo ľľľľľľľľnnéého ho ččččččččasu a viac pohybu v letných mesiacoch. Vedci sa tieasu a viac pohybu v letných mesiacoch. Vedci sa tie žžžžžžžž
domnievajdomnievaj úú, , žžžžžžžže v lete e v lete ľľľľľľľľudia konzumujudia konzumuj úú menej jedmenej jed áál s obsahom l s obsahom 
solsol íí. Pr. Prááve sove so ľľľľľľľľ totitoti žžžžžžžž zvyzvyššuje krvný tlak. uje krvný tlak. 

Nedostatok spNedostatok sp áánku z nnku z n áás robs rob íí primitprimit íívov vov 3030.1.100.. 20072007 ((SMESME))
NiekoNieko ľľľľľľľľko nocko noc íí bez spbez sp áánku nku ččččččččloveka nielen unavloveka nielen unav íí aa podrpodr áážžžžžžžždi, ale jeho di, ale jeho 

mozog sa mozog sa -- podpod ľľľľľľľľa najnova najnov šíších ch harvardskýchharvardských výskumov výskumov -- dostane dostane 
do stavu primitdo stavu primit íívnej pripravenosti vnej pripravenosti „„ bojovabojova ťťťťťťťť alebo ujsalebo ujs ťťťťťťťť". U". U žžžžžžžž po po 
dvoch prebdetých nociach sa mozog inak zdravdvoch prebdetých nociach sa mozog inak zdrav éého jedinca akoby ho jedinca akoby 
preprogramuje; vypreprogramuje; vy ššetrenia ukazujetrenia ukazuj úú, , žžžžžžžže riadenie prebere riadenie preber áá mozgovmozgov éé
„„ centrum strachu". centrum strachu". 



•• 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



Cieľ

•• Čo je to matematická štatistika           Čo je to matematická štatistika           

•• Aký je rozdiel medzi matematickou štatistikou a Aký je rozdiel medzi matematickou štatistikou a 
teóriou pravdepodobnostiteóriou pravdepodobnosti

•• Čo je to testovanie štatistických hypotézČo je to testovanie štatistických hypotéz

•• Ako funguje takéto testovanieAko funguje takéto testovanie



Hazardné hry a teória pravdepodobnosti

•• 30 miliónov ľudí ro čne           30 miliónov ľudí ro čne           

•• ročný obrat 40 miliárd ročný obrat 40 miliárd $$

•• ziskzisk 16 16 milimili árdárd ročneročne



Hazardné hry a teória pravdepodobnosti

PierrePierre de de FermatFermat
(1601(1601--1665)1665)

BlaiseBlaise PascalPascal
(1623(1623--1662)1662)

•• Všeobecná teória Všeobecná teória 
ako po čítať s náhodouako po čítať s náhodou

možnostíkých počet všet

možnostíh priaznivýcpočet =p

•• Základy modernej teórie Základy modernej teórie 
pravdepodobnostipravdepodobnosti



Hazardné hry a teória pravdepodobnosti

Pascalov trojuholníkPascalov trojuholník

11
1        11        1

1       2        11       2        1
1        3        3        11        3        3        1

1        4        6        4        11        4        6        4        1
.    .    ..    .    .

Hod dvoma mincami:Hod dvoma mincami: ZZ--ZZ ZZ--PP PP--PP

1   +    2   +    1  =   41   +    2   +    1  =   4
pravdepodobnostipravdepodobnosti :: 11/4       2/4      1/4/4       2/4      1/4



Pois ťovníctvo a matematická štatistika

•• hazard   =  náhodahazard   =  náhoda

•• „vklad hry“„vklad hry“ = = roroččnnéé poistpoist néné

•• „prehra“ = bez nehody„prehra“ = bez nehody

•• „výhra“ = uhradenie škody„výhra“ = uhradenie škody



Pois ťovníctvo a matematická štatistika

•• Úmrtnostné tabu ľkyÚmrtnostné tabu ľky

•• Štatistický prieskumŠtatistický prieskum

•• Odhad Odhad 
pravdepodobnostípravdepodobností

•• Základy moderného Základy moderného 
pois ťovníctvapois ťovníctva

JohnJohn GrauntGraunt
(1620(1620--1674)1674)

EdmondEdmond HalleyHalley
(1656(1656--1742)1742)



Porovnanie TP a MŠ

VlastnostiVlastnosti
celej populáciecelej populácie

Znalos ť vzorkyZnalos ť vzorky

Teória Teória 
pravdepodobnostipravdepodobnosti

Matematická Matematická 
štatistikaštatistika

Deduktívne Deduktívne 
uvažovanieuvažovanie

VšeobecnéVšeobecné

InduktívneInduktívne
uvažovanieuvažovanie

KonkrétneKonkrétne

Základná Základná 
úlohaúloha⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Predpove ď Predpove ď 
výskytu vzorkyvýskytu vzorky

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
Odhad Odhad 

vlastností celejvlastností celej
populáciepopulácie



•• liečebné postupyliečebné postupy

•• sledovanos ť TV, preferencie politických stránsledovanos ť TV, preferencie politických strán

•• postoje, názory ľudípostoje, názory ľudí

•• kvalita výrobkov, úspešnos ť technológiíkvalita výrobkov, úspešnos ť technológií

•• vývoj cien, pois ťovníctvovývoj cien, pois ťovníctvo

•• veda, experimentyveda, experimenty

......

Príklady použitia MŠ



Výskum Výskum -- Dr. Dr. LeeLee SalkSalk (70(70--roky)roky)

Srdce alebo hypotalamus?

Lee Salk
(1926-1992) 



Testovanie hypotéz

•• Ako vyzerá štatistické testovanie?Ako vyzerá štatistické testovanie?

•• Aké princípy musí sp ĺňať?Aké princípy musí sp ĺňať?

•• Ako funguje a pre čo funguje?Ako funguje a pre čo funguje?

•• Základná myšlienka testovaniaZákladná myšlienka testovania



Testovanie hypotéz

AbrahamAbraham de de MoivreMoivre
(16(166767--11754754) ) 

Pravidlo pre pomery výberov (CLV)Pravidlo pre pomery výberov (CLV)

Ak urobíme mnohokrát náhodný výber tej istej Ak urobíme mnohokrát náhodný výber tej istej 
veľkosti, potom krivka po četností pre veľkosti, potom krivka po četností pre 
vzniknuté pomery týchto výberov je vzniknuté pomery týchto výberov je 
približne zvonovitého tvaru s vlastnos ťami:približne zvonovitého tvaru s vlastnos ťami:

•• Priemer pomerov výberov je ve ľmi blízko Priemer pomerov výberov je ve ľmi blízko 
skuto čnému pomeru skuto čnému pomeru 

•• Smerodajná odchýlka je popísaná vz ťahomSmerodajná odchýlka je popísaná vz ťahom

)výberu(veľkos ť  
pomer

skuto čný
1

pomer

skuto čný
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Testovanie hypotéz

Zvonovitá krivkaZvonovitá krivka

AbrahamAbraham de de MoivreMoivre
(16(166767--11754754) ) 

2

2

2
1
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x

exf
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Testovanie hypotéz

HH00: Medzi študentmi nie je žiadna výrazná : Medzi študentmi nie je žiadna výrazná 
preferencia systému, resp. chcú prechod.preferencia systému, resp. chcú prechod.

HH11: Väčšina študentov je proti zmene.: Väčšina študentov je proti zmene.

Zmena výu čby na univerzite Zmena výu čby na univerzite 



Testovanie hypotéz

Zmena výu čby na univerzite Zmena výu čby na univerzite 

Náhodný výber Náhodný výber 400 študentov400 študentov

Proti zmene Proti zmene 220 študentov220 študentov

Väčšina študentov nesúhlasí (?)Väčšina študentov nesúhlasí (?)



Testovanie hypotéz

Základné kroky pri testovaní hypotéz:Základné kroky pri testovaní hypotéz:

1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu



Testovanie hypotéz

Základné kroky pri testovaní hypotéz:Základné kroky pri testovaní hypotéz:

1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu

Ankety:Ankety:

HH00: Medzi študentmi nie je : Medzi študentmi nie je 
žiadna výrazná preferencia žiadna výrazná preferencia 
systému, resp. chcú systému, resp. chcú 
prechod.prechod.

HH11: Väčšina študentov je proti : Väčšina študentov je proti 
zmene.zmene.



Testovanie hypotéz

Základné kroky pri testovaní hypotéz:Základné kroky pri testovaní hypotéz:

1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu

SalkSalk ::

HH00: Nie je rozdiel v : Nie je rozdiel v 
hmotnostnom prírastku hmotnostnom prírastku 
detí, ktoré po čúvajú tlkot detí, ktoré po čúvajú tlkot 
srdca a ktoré sú v tichej srdca a ktoré sú v tichej 
miestnostimiestnosti

HH11: Deti po čúvajúce tlkot : Deti po čúvajúce tlkot 
srdca priberajú viacsrdca priberajú viac



Testovanie hypotéz

Základné kroky pri testovaní hypotéz:Základné kroky pri testovaní hypotéz:

1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu

Kvalita výroby:Kvalita výroby:

HH00: Kvalita je rovnaká ako predtým : Kvalita je rovnaká ako predtým 

HH11: Kvalita je lepšia : Kvalita je lepšia 

Starý typ pneumatík Starý typ pneumatík Starý typ pneumatík Starý typ pneumatík 
–––– hĺbka drážky 4mmhĺbka drážky 4mmhĺbka drážky 4mmhĺbka drážky 4mm

Nový typ pneumatík Nový typ pneumatík Nový typ pneumatík Nový typ pneumatík 
–––– hĺbka drážky 8mmhĺbka drážky 8mmhĺbka drážky 8mmhĺbka drážky 8mm

Brzdná dráha na zľadovatenej ceste pri rýchlosti 30 km/hBrzdná dráha na zľadovatenej ceste pri rýchlosti 30 km/hBrzdná dráha na zľadovatenej ceste pri rýchlosti 30 km/hBrzdná dráha na zľadovatenej ceste pri rýchlosti 30 km/h



Testovanie hypotéz

Základné kroky pri testovaní hypotéz:Základné kroky pri testovaní hypotéz:

1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu

Účinok lie čby:Účinok lie čby:

HH00: Nová lie čebná metóda : Nová lie čebná metóda 
nemá vplyv na rýchlos ť nemá vplyv na rýchlos ť 
zotaveniazotavenia

HH11: Liečba urýchli zotavenie : Liečba urýchli zotavenie 
pacientapacienta



Testovanie hypotéz

Základné kroky pri testovaní hypotéz:Základné kroky pri testovaní hypotéz:

1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu1. Určiť nulovú a alternatívnu hypotézu

2. Zozbiera ť dáta a popísa ť jedným číslom (testovacia 2. Zozbiera ť dáta a popísa ť jedným číslom (testovacia 
štatistika) štatistika) 

3. Určiť aká pravdepodobnos ť zodpovedá testovacej  3. Určiť aká pravdepodobnos ť zodpovedá testovacej  
štatistike, ak by platila nulová hypotézaštatistike, ak by platila nulová hypotéza

4. Urobi ť rozhodnutie, či rozdiel je len náhoda, alebo  4. Urobi ť rozhodnutie, či rozdiel je len náhoda, alebo  
ide o skuto čný rozdiel.ide o skuto čný rozdiel.



Ďakujem za pozornos ť!


