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Abstract 

Statistics is an important scientific discipline that has an impact on 

many areas of research. One of the most widely used statistical methods 

is comparative analysis, which includes a large number of tests. The 

article focus on selected types of comparative analysis tests with 

examples of its practical concept and possibilities of use in the 

implementation of research in the social sphere. 
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Aktuálna doba je bohatá na veľké množstvo dostupných informácií, 

čo sa prirodzene prejavuje aj v rozsahu a hĺbke skúmania jednotlivých tém. 

Pre uvedené dôvody je štatistika významným prínosom pre vedu a spoločnosť, 

predstavuje veľmi dôležitý výskumný článok, bez ktorej by bolo nemožné 

vyhodnocovať dáta prípadne vytvárať závery zo skúmanej vzorky. Jej pridanú 

hodnotu môžeme sledovať naprieč celým spektrom iných vedných odborov. 

Mnoho výskumov sa opiera najmä o štatistiku a jej nástroje vyjadrovania 

jednotlivých ukazovateľov skúmaných javov ako aj vzťahy medzi nimi. 

Pred uskutočnením výskumu je potrebné najskôr zvoliť spôsob a druh 

výkonu výskumu, t. j. rozhodnúť sa medzi analýzou hĺbkového spracovania 

veľkého počtu údajov od malého počtu respondentov/osôb/ pre cieľ 

rozoberania málo skúmanej témy, čo predstavuje kvalitatívny výskum a medzi 

kvantitatívnou možnosťou výskumu. Kvantitatívny výskum má taktiež svoje 

špecifiká ako väčší výskumný súbor, z ktorého výsledky sú pretransformované 

do čísel a zapracovávané ďalšími štatistickými postupmi. V prípade záujmu je 

však možné dané spôsoby prepojiť a tým obohatiť výskum o obidva pohľady. 

(Bačíková, Janovská, 2018, s. 8, 9) 

Okrem výberu medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom je 

nevyhnutné zodpovedať si niekoľko kľúčových otázok ako sú napríklad – 

stanovenie výskumnej vzorky, vyjadrenie výskumných otázok a hypotéz, 

spôsob verifikácie hypotéz, voľba druhu aplikovaného výskumu a ďalšie. 

„Testovacie metódy môžeme rozdeliť na parametrické a neparametrické. 

Použitie parametrických testov je viazané na určité predpoklady o rozdelení 
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resp. o parametroch základných súborov (napríklad predpoklad o normálnom 

rozdelení, predpoklad o rovnakej variabilite). Ak nie sú splnené požadované 

predpoklady pre použitie parametrického testu, môžeme použiť niektorý 

z neparametrických testov. Použitie neparametrického testu nevyžaduje 

výpočet parametrov štatistického súboru ani znalosť funkcie rozdelenia 

základného súboru.“ (Markechová a kol., 2011, s. 118) 

Možností výskumov sa v štatistickej praxi ponúka niekoľko druhov: 

korelačný, komparačný, experimentálny. (Ritomský, 2015, s. 59, 70, 80) 

V našom článku budeme venovať pozornosť komparačnému výskumu, 

ktorý možno uplatniť vmnohých oblastiach, čo zneho robí jeden z naj-

využívanejších metód. 

Róbert Tomšík vo svojom diele pod názvom Kvantitatívny výskum 

v pedagogických vedách, Úvod do metodológie a štatistického spracovania 

popisuje praktický návod k správnemu výberu pre testovanie jednotlivých 

hypotéz. Prehľad umožňuje si jednoduchšie a rýchlejšie vytvoriť obraz 

o možnostiach testovania vybraných vzoriek. Uvedený prehľad uvádzame 

nižšie: 

 

Tab. č. 1: Výber správneho testu na testovanie hypotéz 

Dáta 
Počet 

skupín  
Výber Počet jednotiek 

Kritérium 

normality 

distribúcie 

Test 

Spojité/ 

Ordinálne 

1 skupina  

N ≥ 30  
jednovýberový  

t-test 

N < 30 

splnené 
jednovýberový  

t-test 

nesplnené 
znamienkový  

t-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 

Nominálne 

1 skupina  
np a n(1-p) ≥ 5  Z-aproximácia 

np alebo n(1-p) < 5  Binomický test 

2 skupiny 
nezávislý 

np < 5  
Fischerov presný 

text 

np ≥ 5  Chí-kvadrát 

závislý   McNemarov test 

3 a viac 

skupín 

nezávislý 
np < 5  Chí-kvadrát 

np ≥ 5  Chí-kvadrát 

závislý   
Cochranov  

Q-test 

Zdroj: Tomšík R., Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách, Úvod do 

metodológie a štatistického spracovania, s. 219 
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Prejdime však k jednotlivým spôsobom výskumu a testovania. Nakoľko 

sa v tejto časti budeme zaoberať aj možnosťami využitia metód výskumu 

v sociálnej oblasti, v nižšie predstavených príkladoch budeme uvádzať príklady 

situácií a tém sociálnej sféry, ktoré by mohli byť danými metódami skúmané. 

Svoju pozornosť sme zamerali na Párový Studentov T-test, Studentov T-test 

pre 2 nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu, StudentovT-test pre 2 nezávislé 

výbery s nerovnosťou rozptylu, Mann-Whitneyho test, Z-test a McNemarov 

test. 

Párový Studentov T-test 

Studentov test je zameraný na skúmanie jedného javu na jednom 

objekte, avšak dvakrát. Zároveň pre závislé vzorky testuje hypotézu týkajúcu 

sa priemerného rozdielu hodnôt párov, pričom uvedený test sa zvykne 

používať na overenie, či priemerný rozdiel párov zo vzoriek je štatisticky 

významný (čo znamená ich vzájomnú závislosť) alebo čisto náhodný. 

Uvedený test je vhodné použiť v prípade, ak máme v pláne testovať tú istú 

vzorku respondentov dvakrát v čase, t. j. budeme sledovať vstupné a výstupné 

dáta. Po získaní dát sa výstupné dáta odpočítajú od vstupných, čo nám 

poskytne sledovať prehľad vývoja predmetu skúmania. (Tomšík, 2017, s. 222) 

Ako príklad pre výkon daného testu uvádzame výskum, ktorý by sa 

zaoberal tým, či služby poskytované klientom boli na vyššej úrovni počas 

bežného obdobia alebo paradoxne počas pandémie COVID 19 (napr. 

vzhľadom na prihliadanie prevencie). 

Výskumom pomocou párového Studentovho T-testu sa aktívne zaoberala 

aj N. Bušová vo svojej záverečnej práci s názvom Time manažment a miera 

prokrastinácie u študentov BPF. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť či jestvuje 

korelácia medzi vytvoreným dotazníkom a konkrétnou škálou miery prokras-

tinácie. Párový test bol vykonaný prostredníctvom programu Excel, konkrétne 

pomocou štatistického programu GraphPad Prism 5. 

 

Tab. č. 2: Výsledky párového testu  

Paired T-test  

P value 0,1054 

P value summary ns 

Are means signif. Different? (P<0,05) No 

One or two-tailed P value? t=1,644  df=61 

Numbers of pairs  62 

Zdroj: Natália Bušová: Time manažment a miera prokrastinácie u študentov 

BPF (str. 53) 

 

V uvedenej tabuľke môžeme vidieť výsledky testu, ktorý prostred-

níctvom p hodnoty potvrdzuje, že neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi 

sebaposudzovacou Layovou škálou a výsledkami dotazníka vytvoreného 



Cabanová Holdošová, Z.: 

Komparačná analýza dát a jej využitie v sociálnom výskume 

68 

autorkou. Iným spôsobom môžeme potvrdiť, že uvedené výsledky sú 

porovnateľné. (Natália Bušová: Time manažment a miera prokrastinácie 

u študentov BPF (str. 53) 

Studentov T-test pre 2 nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu 

Tento test je určený pre testovanie priemeru dvoch nezávislých 

vzoriek, ktorý vyjadruje, či daný rozdiel je štatisticky významný alebo 

naopak, náhodný. (Tomšík, 2017, s. 226) 

Príklad môže predstavovať nasledovná hypotéza: 

H1: Predpokladáme, že pre seniorských klientov sociálnych služieb 

existuje rozdiel z pohľadu kvality a efektivity v používaní mobilného telefónu 

a SOS náramku. 

Rozdiel oproti predchádzajúcemu Párovému Studentovmu T-testu 

spočíva v tom, že v tomto prípade nie je skúmaná jedna skupina pre obidve 

varianty, ale sú vytvorené dve skupiny, pričom jedna skupina je testovaná 

aktivitou A a druhá aktivitou B. V našom prípade by to znamenalo, že jedna 

skupina seniorov by v prípade potreby, zdravotných problémov, konzultácie 

a pod. komunikovala s centrom sociálnych služieb prostredníctvom mobilného 

telefónu a druhá skupina prostredníctvom SOS náramku.  

Po zbere potrebných dát je možné vykonať test vyhodnocujúci efektivitu 

jednotlivých spôsobov. Komunikácia prostredníctvom SOS náramkov bude 

potvrdená ako efektívnejšia v prípade, ak test vyjadrí štatisticky výrazné 

rozdiely medzi predmetnými spôsobmi komunikácie. Aj tento test je možné 

vykonať prostredníctvom funkcie „Analýza dát“ v programe Excel. (Tomšík 

2017, s. 226) 

Studentov T-test pre  2  nezávislé výbery s nerovnosťou rozptylu 

3. typ T-testu, ktorý si popíšeme bližšie je určený pre nezávislé 

výbery s odlišným rozptylom, čo predznamenáva nevyhnutnosť postupnosti 

niekoľkých krokov v testovaní. Ako prvý krok, je potrebné zvoliť nástroje na 

zistenie informácií o rozptyle súborov, kde použijeme tzv. F-test, určujúci 

významnosť rozdielu medzi dvoma rozptylmi. 

„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 rozdelením a s rôznymi rozptylmi.“ 

(Kohútová, 2014) 

Nerovnosť rozptylu prichádza v prípade, ak frekvencia skúmaných 

javov nemá presne určený rozsah bodov (minimum, maximum). Môže ísť 

o parametre ako napríklad výška, váha a iné. (Tomšík, 2017, s. 232)  

Uvedeným testom by sme mohli overovať napr. nasledovnú hypotézu: 

H1: Predpokladajme, že pobyt seniorov v spoločnosti min. na 1 hodinu 

denne znižuje mieru cukrovky a krvného tlaku. 
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V uvedenom prípade sa uskutočnia merania cukrovky a krvného tlaku 

v oboch skupinách, pričom 1 skupina bude tráviť min. 1 hodinu denne 

v spoločnosti iných ľudí.  

„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.“ (Tomšík, 2017, s. 233) Pre 

uskutočnenie výpočtu môžeme aj v tomto prípade použiť funkciu Analýza dát 

v programe Excel, ktorý poskytuje zrozumiteľné a pomerne jednoduché 

možnosti výpočtu. 

Mann-Whitneyho test  

Mann-Whitneyho test patrí medzi neparametrické testy, čo znamená, 

že predpoklad o rozdelení znaku v základnom súbore nie je splnený narozdiel 

od posledných troch T-testov, čo ho zaraďuje do odlišnej kategórie možností 

riešenia štatistických úloh. 

„Mann-Whitney (Mann-Whitneyho) U test sa používa pri porovnaní 

mediánov dvoch nezávislých vzoriek. Mann-Whitneyho test odpovedá na 

otázku, či je rozdiel mediánov/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.“ (Tomšík, 2017, s. 256) 

Tiež sa môže sa použiť aj na porovnanie usporiadanej kategorickej 

premennej meranej v dvoch skupinách. Je to neparametrický ekvivalent T-testu 

nezávislých vzoriek, ale na rozdiel od T-testu testuje skôr rozdiely v celkovej 

distribúcii medzi skupinami než rozdiely v priemere. Test nepredpokladá žiadne 

konkrétne rozdelenie premennej v žiadnej zo skupín. Spustenie jedného testu 

v programe SPSS vyžaduje, aby váš súbor údajov mal jeden stĺpec obsahujúci 

premennú, ktorá sa má testovať, a ďalší stĺpec rovnakej dĺžky s identifikovanými 

skupinami. (The British Academy) 

Ako názornú ukážku uvádzame nižšie uvedený príklad: 

H1: Predpokladajme, že existuje rozdiel v prejavení záujmu o riešenie 

svojej nepriaznivej životnej situácie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych 

služieb u žien a u mužov. 

Získanie informácií o prejavení záujmu o riešenie nepriaznivej situácie 

celkovej populácie (t. j. žien aj mužov spolu) nám pripraví ďalšiu pôdu pre 

zistenie rozdielov medzi danými skupinami. 

Keďže program „Data Analysis“ v programe MS Excel neobsahuje 

možnosti pre neparametrické testovanie, Mann-Whitneyho test môžeme 

vypočítať s podporou MS Excel o niečo odlišným spôsobom alebo použiť 

spomínaný štatistický program SPSS. 
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Z-test 

Tento test bol vytvorený pre štatistickú prácu s dátami s normálnym 

rozdelením. Z-test predstavuje omnoho jednoduchší ako T-test, nakoľko 

má jednu kritickú hodnotu pre každú úroveň štatistickej významnosti (nie 

samostatné kritické hodnoty pre každý typ vzoriek). Podmienka pre 

použitie tohto testu je operovanie s veľkou výskumnou vzorkou a známym 

rozptylom. V prípade ak je rozptyl neznámy, alebo porovnávame skupiny 

s malým množstvom pozorovaní (n < 30), je potrebné použiť Studentov  

T-test. 

Z-test by sme si mohli odprezentovať na nasledovnej hypotéze: 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v miere 

vnútornej motivácie voľby povolania sociálneho pracovníka medzi študentmi 

sociálnej práce a verejnej správy. 

McNemarov test 

McNemarov test patrí do kategórie neparametrických testov a slúži 

pre účely potreby porovnať stupeň náročnosti dvoch aktivít resp. úloh, ktoré 

chceme použiť v ďalšom výskume. (Markechová a kol. 2011, s. 304) 

Podstata testu spočíva v sledovaní určeného znaku vo výskumných 

súboroch. Následne sa v súboroch uskutoční určitý zákrok, po ktorom sa 

v rámci testu znovu skúma, či sa daný sledovaný znak nevyskytol. Cieľom 

skúmania je zistenie, či vykonaním zákroku sa v skúmanom súbore nezmení 

pravdepodobnosť výskytu predmetného znaku. (Anděl, 2007 s. 296) 

Uvedený test môžeme realizovať v kontingenčných tabuľkách v progra-

me MS Excel. 

Ako príklad uvádzame úlohu uvedenú vo výstupe L. Beňovej s názvom 

Využitie niektorých štatistických metód v pedagogickom výskume, pri ktorej 

je potrebné určiť, či využívanie lieku je účinné pri liečbe určitého ochorenia. 

Hypotézy budú znieť nasledovne: 

H0: Predmetný liek nie je účinný pri liečbe skúmaného ochorenia. 

H1: Predmetný liek je účinný pri liečbe skúmaného ochorenia. 

Výstupy vykonanej diagnostiky pred a po užití lieku sú uvedené 

v tabuľke: 

 

Tab. č. 3: Výstupy diagnostiky pred a po užití lieku 

 PO: 

pozitívna 

PO: 

negatívna 

celkom 

PRED: 

pozitívna 

7 13 20 

PRED: 

negatívna 

1 8 9 

celkom 8 21 29 

Zdroj: http://www.cct.cuhk.edu.hk/stat/confidence%20interval/McNamar%20test.htm 
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Riešenie spočíva v nasledovnom postupe: 

 

Nakoľko je vypočítaná hodnota vyššia ako kritická hodnota 3,841 
(keďže McNamarov test má počet stupňov voľnosti 1), môžeme konštatovať, 
že liek je účinný a teda ostáva v platnosti hypotéza č. 1. (Beňová L., 2015, s. 57) 

Záver 

Po uskutočnení uvedeného výberu testov môžeme konštatovať, že 
komparačné štatistické metódy sú úzko späté s programom MS Excel, ktorý 
poskytuje komfort v štatistickom spracovaní. Vytvorené funkcie, možnosti 
zadania vzorcov, kontingenčné tabuľky a rôzne ďalšie nástroje  robia z MS 
Excel praktický nástroj štatistického spracovania dát. Možnosti MS Excel 
v spojitosti s prácou s komparatívnymi štatistickými metódami preto považujeme 
za veľmi užitočné. 

Prostredníctvom vybraných testov sme sa mali možnosť presvedčiť, 
že existuje množstvo metód a prístupov k výskumu, ktoré je možné použiť pre 
praktické účely. Zároveň sme sa postupným prechádzaním jednotlivých metód 
utvrdili v predpoklade, že každý jeden uvedený test resp. metóda testovania je 
aplikovateľná na prípady z oblasti sociálnej praxe a jej výskumu. Sociálna sféra 
svojim rozsiahlym pôsobením poskytuje širokú možnosť realizácie výskumov 
v jednotlivých problematikách či už z pohľadu porovnávania aktuálneho 
fungovania a inovatívnych prístupov resp. experimentov alebo skúmaním 
iných využívaných činností v práci a jednotlivých javov. 

Z uvedeného dôvodu považujeme komparatívne metódy pre výskum 
v sociálnej oblasti za veľmi prínosné a potrebné. 
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