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vedy I.  

 
8. 

Úvod do štatistiky 



Štatistika 
 

 sústava metód, ktoré sa používajú na zber 
a analýzu (spracovanie a vyhodnotenie) 
získaných údajov,  
 skúma hromadné javy, 
 popisuje hromadné javy svojimi 

špecifickými charakteristikami, 
 štatistickými metódami sa spracúvajú 

získané údaje, aby sa vytvorili predpoklady 
pre prijatie spoľahlivých záverov o 
sledovaných javoch. 
 
 



Popisná – deskriptívna štatistika: 
 

 je to najtypickejšia štatistika pre „Sčítanie 
ľudu, domov ....“ a podobných 
hromadných štatistických šetrení, 
  jej úlohou je vytvorenie prehľadu o 

získaných údajoch, ktoré samé o sebe 
predstavujú neprehľadnú zmes čísel, resp. 
písmen (prehľadné usporiadania získaných 
údajov), 
 na splnenie uvedeného účelu slúžia: 

tabuľky, grafy a opisné charakteristiky.  



Induktívna – analytická štatistika: 
 

 pracuje tiež s meraním, sčítaním či 
popisom, ale nemá k dispozícií celkové 
súbory, ba často ani ich väčšie časti, ale 
opiera  sa o vzorky, ktoré predstavujú 
malé, niekedy len veľmi malé 
časti  „základného súboru“ (napr. n=6), 
 prostriedkami a metódami induktívnej 

štatistiky, opierajúcimi sa predovšetkým 
o teóriu pravdepodobnosti, usudzuje o 
vlastnostiach základného súboru.   



 

Základné pojmy: 
 

 Štatistický súbor – množina skúmaných 
objektov (prvkov), 

 
 Štatistická jednotka – je prvok 

štatistického súboru (môžu to byť osoby, 
veci, udalosti,...) 

 Štatistická jednotka je základný objekt 
pozorovania na ktorom skúmame prejav 
sledovaného hromadného  javu.  



 

Základné pojmy: 
 

 Štatistická jednotka je nositeľom určitej 
vlastnosti, ktorú chceme skúmať. Tieto 
vlastnosti – charakteristiky sa nazývajú 
znaky (premenné).  
 

 Počet štatistických jednotiek, ktoré patria 
do súboru sa nazýva veľkosť, alebo rozsah 
súboru. 

 

štatistický súbor 
štatistická jednotka 

štatistický znak 



 

Štatistické znaky: 
 

 Nominálne (kvalitatívne) znaky – 
(nomen = názov), vyjadrujú nejakú vlastnosť, 
ktorá sa nedá merať, pri ktorých len zisťujeme, 
či sa pri pozorovanej štatistickej jednotke 
vyskytuje alebo nevyskytuje (muž – žena, druh 
športu, krvná skupina, ....). „Aký typ?“ 

 

 Kardinálne (kvantitatívne) znaky – 
(cardinalis = hlavný, ťažiskový), sú jednoznačne 
merateľné a dajú sa číselne vyjadriť. Sú 
vyjadrené merateľnými hodnotami – cm, kg, 
Ks,... (počet športovcov, telesná výška,...). 
„Koľko?“ 



 

 

 Ordinálne (poradové) znaky – (ordinatio 
= poradie). Umožňujú zoradiť štatistické 
jednotky do poradia podľa hodnoty, ktorú znak 
nadobúda (bodovanie krasokorčuliarov,...). 



 

 Nominálne (kvalitatívne) znaky: 
 

 binárne (alternatívne, dichotomické) 
znaky – štatistickú jednotku zaraďuje do jednej  
z dvoch možných kategórií – sú iba dva varianty 
znaku (muž – žena, vie plávať – nevie plávať,...) 

 polytomické znaky – ak má znak viac 
obmien, kategórií (krvná skupina, vykonávaný 
šport,...)  



 

  
 Diskrétne znaky – keď sa vyskytujú iba 

určité hodnoty znaku (vyjadrené spravidla iba 
celými číslami)- znak môže nadobúdať iba 
konečný počet hodnôt (počet športovcov, počet 
gólov,...) 

 Spojité znaky – znak môže nadobudnúť 
akúkoľvek číselnú hodnotu z určitého intervalu 
reálnych čísel (výkon v behu na 100 m, vek,...)  



  Príklady rôznych typov znakov:  
Znak Typ 
pohlavie nominálny binárny 
druh športu nominálny polytomický 

počet gólov kardinálny diskrétny 

telesná výška kardinálny spojitý 



 

Štatistický súbor 
 

 Základný súbor (populácia) – množina 
všetkých teoreticky možných objektov 
vymedzená cieľom výskumu (všetci ľudia pri 
úplnom sčítaní ľudu, pri voľbe prezidenta všetci 
ľudia s volebným právom, všetky športové kluby 
Slovenska, všetky duby v danom lese,...)     

 

 Výberový súbor (vzorka) –  
je podmnožina základného súboru (vyberieme 
iba určité športové kluby).  

  



 

 Výberový súbor (vzorka)  
 
 počet prvkov n vo výbere nazývame 

rozsah výberu, 
 pomer medzi rozsahom výberu (n)  

a veľkosťou základného súboru (N) 
nazývame výberový pomer  
 tento pomer určuje pravdepodobnosť, že 

prvok základného súboru je zaradený do 
výberu, 
 Hodnoty sa udávajú napr. 0,005 alebo 0,5 % 



 

 

 Cenzus (totálny výber) – metóda zberu dát, 
v ktorej sa skúmajú všetky jednotky-objekty 
základného súboru-populácie (úplne sčítanie 
ľudu, domov,...  Úplné zisťovanie v štáte, kraji, 
obci, klube,....). 

 



 

Metódy výberu 
 

 Zámerný výber 
 Výber na základe dobrovoľnosti 
 Výber na základe dostupnosti 
 Reprezentatívny výber (výberový súbor má 

v základných znakoch také isté zloženie 
ako základný súbor – využívajú sa 
demografické informácie o obyvateľstve a 
hodnota výberového pomeru...). 

 



 

Metódy výberu 
 

 Náhodný výber  
 pravdepodobnosť zaradenia do výberu je pre 

všetky štatistické jednotky nenulová,  
 výber je vykonaný na základe určitej metódy, 
 štatistické jednotky sú do vzorky vybraté 

nezávisle jedna od druhej.  
 Základným typom náhodného výberu je 

jednoduchý náhodný výber – každá 
štatistická jednotka základného súboru má 
rovnakú pravdepodobnosť, že sa do výberu 
dostane. 
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