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CHARAKTERISTIKA KURZU 

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy statistiky pouţívané v psychologické praxi a výzkumu a běţném 

ţivotě. Studenti získají statistickou gramotnost – porozumění základním statistickým a pravděpodobnostním 

myšlenkám a dovednost je aktivně i pasivně pouţívat. Studenti získají dovednost připravit data pro statistické 

zpracování, spočítat základní statistiky, otestovat běţné typy hypotéz. Kurz klade důraz i na komunikaci, tj. slovní 

popis výsledků i schopnost porozumět takto popsaným výsledkům v empirických studiích. V rámci kurzu budou 

studenti seznamováni paralelně s českou i anglickou terminologií, aby byli po skončení kurzu schopni dále 

studovat a pouţívat internetové zdroje. 

Návaznosti kurzu 

Kurz úzce souvisí s výukou metodologie. Mnoho problémů v metodologii má statistický základ, a naopak 

mnohé problémy či omezení statistiky je potřeba zohledňovat v metodologii. Studijním programem stanovené 

pořadí absolvování kurzů je statistika – metodologie a v souladu s tím je koncipován obsah těchto povinných 

kurzů. Toto propojení je nezbytné pro vypracování diplomové práce a je součástí poţadavků při státní bakalářské 

zkoušce. 

Na statistice stojí také značná část psychometriky a tvoří tak přirozený základ pro studium 

psychodiagnostiky na magisterském stupni.  

Předpokladem pro studium základů statistiky je běţné středoškolské matematické vzdělání a funkční znalost 

kancelářského software (zejm. tabulkového kalkulátoru). 

 

ORGANIZACE KURZU 

Počet kreditů: 5 

Ukončení kurzu: zkouška 

Přednášky:  2 hodiny týdně 

Semináře:  1 hodina týdně 

Do seminárních skupin se studenti zapisují prostřednictvím informačního systému MU. 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM MU 

V informačním systému MU části Studijní materiály k předmětu PSY117 umisťujeme podklady k tématům 

uvedeným v sylabu především v podobě prezentací z přednášek a odkazů na další zdroje informací. Na stejném 

místě jsou téţ k dispozici pokyny nezbytné k plnění písemných úkolů, popř. doplňky k tomuto sylabu. 

 

KOMUNIKACE S VYUČUJÍCÍMI 

Preferovaným komunikačním kanálem pro osobní komunikaci týkající se kurzu je email. Pouţívejte prosím 

„PSY117“ v předmětu svých emailů. Urychlíte tím jejich vyřízení. Administrativní emaily letos adresujte Adamovi 

Ťápalovi. Pouze v případě záleţitostí, které se týkají specificky seminářů, pište přímo vedoucím seminářů. 

Pro dotazy týkajících se látky kurzu vyuţívejte prosím v maximální míře Facebookovou diskuzní skupinu 

„Statistika, metodologie, psychometrika“ http://goo.gl/Mt95eT.  Je pravděpodobné, ţe odpověď na Váš dotaz by 

mohla zajímat i Vaše spoluţáky, a byla by proto škoda uzavřít takovou komunikaci do soukromí emailů. Vyučující 

kurzu skupinu sledují a přispívají do ní. 
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POŢADAVKY NA UKONČENÍ KURZU 

Úspěšné zvládnutí kurzu předpokládá samostatné studium ze základní literatury popsané v tomto sylabu, 

vyřešení všech úloh k procvičování, které jsou ve studijních materiálech PSY117 a splnění následujících 

hodnocených aktivit: 

Seminární práce 

V průběhu semestru mají studenti za úkol pracovat na níţe uvedených úkolech. Jejich realizace je 

podmínkou pro to, aby se student mohl přihlásit ke zkoušce. Seminární úkoly jsou zadávány na seminářích a 

v případě potřeby doplňovány informacemi v IS.  

Práce se se odevzdávají do odevzdávárny ve studijních materiálech předmětu. Jméno vkládaného souboru s 

první seminární prací je S1.doc (resp. S2.doc pro případnou druhou) a nic víc; IS k němu automaticky přidá jméno 

vkládajícího studenta. 

Seminární práce jsou hodnoceny na následující škále: přijata (10b), nepřijata (0b). „Nepřijetím“ je míněno 

vrácení k přepracování. Na přepracování má autor týden ode dne vrácení. Vynikajícím pracím můţe být uděleno 

ještě 5 bodů jako bonus. Opravené práce vkládejte do ISu do stejné odevzdávárny jako práce původní. Jako jméno 

vkládaného souboru nyní pouţijte S1o.doc. Přijaté opravené práce budou hodnoceny 5 body.  

Stanovené rozsahy prací jsou záměrné a závazné. Práce nedosahující minima i práce překračující maximum 

mohou být vráceny bez komentářů jako nepřijaté. 

Seminární práce:  Popularizační sdělení (detaily budou ještě doplněny)  

Cílem úkolu je prohloubit porozumění běţným statistikám tím, ţe informaci v nich obsaţenou 

komunikujeme čtenářům, u nichţ nepředpokládáme ţádné statistické vzdělání. Sekundárně se tento benefit můţe 

projevit i v porozumění psychologickým konstruktům a jevům, pro které jsou komunikované statistiky počítány. 

Tento úkol vyţaduje zamyslet se nad tím, jak jednotlivým statistikám rozumí obecně středoškolsky a vysokoškolsky 

vzdělaní lidé a jak je vnímají. Úkolem studenta je zvolit si jeden z dodaných výzkumných článků a na jeho základě 

vytvořit krátké sdělení, jaké by se mohlo objevit na blogu, ve sloupku v nedělní příloze novin apod. Mělo by být 

zachováno jádro zjištění a závěrů původní studie a čtenář by měl dostat do rukou i informace, které by mu 

umoţnily kriticky přemýšlet o předkládaných zjištěních (tj. vybrané a vhodně prezentované statistiky; minimálně 

jedno grafické zobrazení výsledků). Často je vhodné si o dané studii a tématu zjistit více. To proto, ţe bývá zvykem 

výsledky prezentované studie přiblíţit laickému čtenáři i vhodnou aplikací do praxe/ţivota: „Kdyby to byla pravda, 

pak…“.    

Seminární práci lze zpracovat i na jiné téma, např. z oblasti historické provázanosti statistiky a psychologie, 

vizualizace dat či kontroverzí kolem statistického testování hypotéz. Lze uvaţovat i o jiném formátu sdělení, neţ 

eseji či úvaze. Pokud chcete zpracovávat nějaké takové téma, učiňte prosím písemnou nabídku emailem svému 

vedoucímu seminární skupiny, a to do 31.3. Nabídka by měla na několika řádcích obsahovat základní tezi a 

navrhovaný způsob/formát zpracování. Zvolené téma lze zpracovat pouze po odsouhlasení vedoucím seminární 

skupiny. 

Závazný rozsah práce je 3500 - 4500 znaků vč. mezer.  Termín: 8.5. 

 

Průběţné hodnocení 

V průběhu semestru budou na semináře zařazeny tři krátké průběţné desetiminutové testy. V kaţdém bude 

moţné získat 10b. Předběţné termíny průběţných testů jsou: 20.3.; 10.4.; 24.4.    

Mnoţství bodů z průběţných písemek, které se bude počítat do celkového hodnocení, se počítá podle 

následujícího excelovského vzorce: =ZAOKROUHLIT((SUMA(P1;P2;P3)-MIN(P1;P2;P3))*1,5;0). Tento výpočet 

eliminuje jedno zakolísání směrem dolů (včetně případné absence). 

Na průběţné testy se náhradní termíny neposkytují. 

Zkouška 

Kurz je zakončen zkouškou. Zkouška má písemnou podobu (papír-tuţka-kalkulačka) a je moţné za ni získat 

50b. K úspěšnému sloţení zkoušky je nutné získat minimálně 30b. Zkouší se v rozsahu látky, který je vymezen v 

tomto sylabu k předmětu PSY117. 
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Celkové hodnocení 

Celkem lze v průběhu kurzu získat 40b; za závěrečnou zkoušku lze získat 50b. Celkové hodnocení bude 

pouţívat následující stupnici 

 A: 90 - 82b     B: 81 – 75b     C: 74 – 70b     D: 69 – 65b     E: 64 – 60b     F: 59 a méně bodů. 

Uznávání dříve absolvovaných kurzů statistiky 

1. Ekvivalentní kurzy dříve absolvované na katedře psychologie FSS budou uznávány v plné míře. Své 

ţádosti o uznání v takovém případě směřujte sekretářce katedry psychologie. 

2. Kurzy absolvované jinde než na katedře psychologie FSS budou uznávány tou formou, ţe jejich 

absolventi nebudou povinni plnit poţadavky na práci v semestru (seminární práce, průběţné zkoušky) a bude jim 

za ně započítán plný počet bodů (50b). I nadále jsou však povinni absolvovat závěrečnou zkoušku. Ţádosti o 

uznání v tomto případě zasílejte na mail jezek@fss.muni.cz. V předmětu zprávy pouţijte „uznani PSY117“ (bez 

diakritiky). V textu stačí uvést kód absolvovaného předmětu na FSS (typicky SOC108). V případě ţádosti o uznání 

kurzů z jiné fakulty či univerzity, uveďte téţ odkaz na sylaby absolvovaných kurzů, popř. sylaby přímo přiloţte. 

Žádosti zasílejte do konce 2. týdne semestru. Později zaslaným ţádostem nebude vyhověno.  

3. Specificky, absolventi kurzu SOC108 mohou ţádat o úplné uznání PSY117, pokud ukončili SOC108 

s hodnocením „A“. 

Omluvy 

Omluvy jsou přijímány pouze předem. Pozdější omluvy budou akceptovány, pouze pokud šlo o 

nepředvídatelné případy. Víte-li o tom, ţe budete mít ze závaţných důvodů problémy s dodrţením některého 

z termínů, informujte nás o tom co nejdříve. Omluvenky za nepřítomnost na seminářích, zejména pro nemoc, 

odevzdávejte prosím na Studijním oddělení FSS – jeho pracovnice omluvenku zavedou do IS. 

 

ÚČAST NA VÝZKUMU V RÁMCI KURZU 

V rámci účasti kurzu mohou být studenti poţádáni o účast na výzkumech jak pro zlepšení kvality kurzu 

samotného, tak i pro další účely spojené s výzkumným zaměřením katedry. Účast v těchto výzkumech je ryze 

dobrovolná a nemá vliv na úspěšné ukončení kurzu či získané hodnocení.   
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1 Velmi ceněná učebnice. Přeskakuje základy a jde přímo na věc se SPSS. Hlavní učebnice navazujícího kurzu PSY252. 
2
 Vynikající, jednoduchý zdroj o grafickém zobrazování dat. 

3
 Původní hlavní ideový zdroj kurzu, mohu zapůjčit. 

4
 Dostupné ve studijních materiálech 

5
 Starý, ale čtivý text. Dobrý jako popularizační úvod do statistiky. Je v několika výtiscích v knihovně FSS.  

6
 Příběh toho, jak se psychologie a statistika společně vyvíjely.  

7
 Jedno aţ dvoustránková zamyšlení nad statistikou v kaţdodenním ţivotě. Zdaleka není tak stará, jak vypadá. 
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Internetové zdroje 

Zdroj o zdrojích, online kalkulačkách apod.: http://statpages.org/  

Bohatá doplňující stránka k Huck (2012): http://www.readingstats.com 

Vynikající zdroj o statistice, spíše pro pokročilé. http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html 

Online učebnice: http://en.wikibooks.org/wiki/Statistics 

Facebookové skupiny: Statistika, metodologie, psychometrika (ta naše), Psychological Methods Discussion 

Group (zlá skupina o replikaci), PsychMAP (hodná metodologická skupina)… a další  

Software  

Pro procvičování statistiky je nutná zejména zručnost v pouţívání tabulkového kalkulátoru, např. MS 

Office Excel či OpenOffice.org Calc. Většinu základních statistik je moţné spočítat v tabulkovém kalkulátoru. Stejně 

tak správa dat je v malých výzkumných projektech podstatně pohodlnější v tabulkových kalkulátorech neţ 

specializovaném statistickém software. 

Na univerzitách jsou běţně vyuţívány obecné statistické softwarové balíky, u nás SPSS a Statistica. Ty jsou 

však velmi drahé a pro běţnou neakademickou praxi obsahují spoustu nepotřebných funkcí. Univerzální a drahý 

software lze dnes snadno nahradit pouţitím malých specializovaných aplikací na internetu. Jejich přehled 

naleznete např. na http://statpages.org/.  

V současnosti prudce roste popularita otevřeného systému pro statistické výpočty R (http://www.r-

project.org/). I na naší katedře s ním přijdete do styku. Mezistupněm mezi R a SPSS je jamovi 

(https://www.jamovi.org/).  

I kdyţ práce se statistickým software není těţištěm tohoto kurzu, doporučujeme studentům, aby se SPSS, 

jamovi, či R v průběhu kurzu zkoušeli pracovat a naučili se pracovat s jejich výstupy.  

G*Power (http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/aap/projects/gpower/) je program pro kalkulace související 

se silou testu. Zvláště vhodný pro odhad potřebné velikosti vzorku při plánování výzkumu. 

 

PROBLÉMOVÉ OKRUHY 

Níţe uvedené problémové okruhy jsou součástí přednášek předmětu PSY117. Jedná se o relativně rozsáhlé 

okruhy, takţe některé pojmy a přístupy uvedené v sylabu se na přednáškách objeví pouze v podobě odkazu na 

literaturu k samostudiu.  

1. Proměnné, výzkumný kontext  

Data, proměnné, úrovně měření, kvalita měření, organizace dat, kontrola dat. Tvorba datové matice 

(formáty .xls, .csv, .sav), kódování proměnných. 

Literatura:  [DH] kap 1;  43–50; [UDŠ] 59–66; [JH] 81-85;  Morgan at al; de Vaus 

2. Zobrazování dat, četnosti, distribuce   

Tabelace dat, šíře intervalů, minimum, maximum, odlehlá hodnota (outlier), absolutní a relativní četnosti 

(frekvence), kumulativní absolutní a relativní četnosti, rozloţení (rozdělení) četností (dat), tvary rozloţení (normální, 

bimodální, uniformní, pozitivně zešikmené, negativně zešikmené), normální (Gaussovo) rozloţení, velikosti oblastí 

pod křivkou normálního rozloţení, Poissonovo rozloţení, graf absolutních a relativních četností, sloupcový graf, 

histogram, kernel density plot. 

Literatura:  [DH] kap 2 s15-31 + kap 3; [JH] kap 3;  Good, Hardin (2003) 107–125. 

3. Míry centrální tendence a variability, transformace  

Modus, medián, průměr, váţený a ořezaný průměr, vhodnost pouţití různých měr centrální tendence, 

(variační) rozpětí, kvartilové rozpětí, směrodatná odchylka (populační, výběrová), rozptyl, vliv přičítání konstanty a 

násobení konstantou na m a s, z-skóry a další standardní skóry (T, IQ), normalizované skóry, percentily, šikmost, 

špičatost, krabicový graf s anténami 

Literatura: [DH] kap 2 s32-62; [JH] kap 3; [UDŠ] 245–254; [GH] 94.  

http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
http://en.wikibooks.org/wiki/Statistics
https://www.facebook.com/groups/461796387316423/
https://www.facebook.com/groups/853552931365745/
https://www.facebook.com/groups/853552931365745/
https://www.facebook.com/groups/psychmap/
http://statpages.org/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
https://www.jamovi.org/
http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/aap/projects/gpower/
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4. Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozloţení 

Pojetí pravděpodobnosti, počítání s pravděpodobnostmi, náhodné jevy, náhodné proměnné, podmíněné 

pravděpodobnosti, Bayesův teorém, pravděpodobnostní rozloţení náhodné proměnné, (standardizované) 

normální pravděpodobnostní rozloţení a další běţná rozloţení. 

Literatura: [DH] kap 5, [JH] kap 4 (121–140), 139-145;  [GH] kap. 6 a 9;  

5. Vztahy mezi proměnnými, korelace 

Korelace – Pearsonův, Spearmannův, Kendallův koeficient a jejich vlastnosti. Tetrachorická a polychorická 

korelace. Koeficient determinace, kovariance. Kontingenční tabulka, marginální četnosti. Lineární vztah, monotónní 

vztah, pozitivní a negativní vztah. Těsnost vztahu. Bodový graf. Parciální a semiparciální korelace. Korelace mezi 

poloţkami, Cronbachova . 

Literatura: [DH] kap. 9.1 - 9.5, kap. 10 [HC] kap 6, 7, 36 a v druhé půli semestru 10 ; [JH] 247–276; Baron[2] 

6. Lineární regrese  

Statistická predikce, lineární vs. nelineární regrese, lineární a kvadratická funkce, odhad, modelování, 

regrese, reziduum, prediktor, závislá a nezávislá proměnná, zdroje variability, stanovení regresní přímky metodou 

nejmenších čtverců, regresní rozptyl a reziduální rozptyl, koeficient determinace jako ukazatel úspěšnosti regrese, 

homoskedascita, mnohočetná (mnohonásobná) regrese, logistická regrese 

Literatura: [DH] kap. 9, [HC] kap 8;  [JH] 277 – 290 

7. Statistická indukce, intervalové odhady  

Vzorek(výběr), statistiky vs. parametry, estimační vlastnosti popisných statistik, výběrová rozloţení, centrální 

limitní teorém, směrodatná chyba (průměru), výběrové rozloţení průměru, relativní četnosti, rozptylu, bodové vs. 

intervalové odhady.  

Literatura: [DH] kap. 4, + s.192-195 v kap 7,  [HC] kap 9, 11, 37; Hendl 156–181 

8. Testování hypotéz  

Statistická (nulová) hypotéza, výzkumná (alternativní) hypotéza, jednostranná vs. oboustranná hypotéza 

(test); Bayesovský přístup k testování hypotéz vs. Fisher-Pearson-Neymanovský (tradiční) přístup, úroveň (hladina) 

statistické významnosti, chyba I. a II. typu a jejich pravděpodobnost, (statistická) síla testu, jednovýběrový t-test, 

dvouvýběrový t-test (pro nezávislé výběry), párový t-test (z-test), Levenův test, testování korelačního koeficientu, 

velikost efektu, Cohenovo d, transformace z d na r a naopak. 

Literatura: [DH] kap. 4, 7, [HC] kap 10, 12, 13, 16, 17, 34; Hendl 181–196; 213–230; 245; 417–441; 252–253; 

413–419; Osečtí 1-36; Cohen 1992, 1994; Arbuthnott; Baron[1] 

9. Testy pro nominální a ordinální proměnné  

Parametrické vs. neparametrické testy, znaménkový test, test relativních četností, test dobré shody (
2
), 

závislost kategoriálních proměnných (
2
, Cramerovo V, koeficient shody pozorovatelů ), Wilcoxonovy testy 

(jednovýběrový, dvouvýběrový), Mann-Whitney U. 

Literatura:  [HC] kap 14,18; Hendl 197–204; 230–244, 307–338   

10. Analýza rozptylu  

Problém s prováděním většího počtu testů, rybaření v datech, Bonferroniho korekce, princip analýzy 

rozptylu, rozptyl mezi skupinami (SS, MS), rozptyl uvnitř skupin (SS, MS), statistika F (F-test), analýza rozptylu 

s jedním faktorem (one-way), předpoklady analýzy rozptylu, post-hoc testy (S-N-K, Scheffe, LSD), velikost účinku 

(
2
, 

2
), interakce faktorů  

Literatura:  [HC] kap 19, 20  Hendl 204–206, 347–360 

 

 

 

ČASOVÁ OSNOVA 
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Datum Téma přednáškového setkání Téma semináře Důležité termíny 

20. 2. Proměnné, zobrazování dat, 

četnosti, distribuce 
tvorba datové matice Ţádosti o uznání 

27. 2. Míry centrální tendence a variability četnosti, zobrazení rozloţení  

6. 3. Normální rozloţení 
míry centrální tendence a 

variability 
 

13. 3. Pravděpodobnost normální rozloţení, z-skóry  

20. 3. Korelace PP1, pravděpodobnost  

27. 3. Lineární regrese korelace  
31.3. alternativní téma 

seminární práce 

3. 4. Pořadové korelace, shrnutí regrese  

10. 4. 
Statistická indukce, intervalové 

odhady 
PP2, pořadové korelace  

17. 4. Testování hypotéz intervalové odhady  

24. 4. Přehledy testů, síla testu PP3, t-testy, volba testu,   

1. 5. (svátek)    

8. 5. (svátek)   8.5. 1. seminární práce 

15. 5. 
Testy pro nominální a ordinální 

proměnné, Analýza rozptylu 
chíkvadrát  

 

 


