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Výber štatistického testu pri verifikovaní hypotéz v kvantitatívnom 

výskume v sociálnej práci 

KOHÚTOVÁ Katarína 

 
Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme problematikou testovania štatistických hypotéz a kritériami, ktoré 

musia byť splnené pre výber jednotlivých testov. Výber testov je koncipovaný najmä 

s ohľadom na premennú/premenné vo výskume. Pozornosť venujeme i formulácii hypotéz 

(nulovej a alternatívnej) a stanoveniu hladiny významnosti. V závere príspevku sa zaoberáme 

problematikou parametrických a neparametrických testov.  

Kľúčové slová: Inferenčná štatistika. Nulová hypotéza. Alternatívna hypotéza. Hladina 

významnosti. Šštatistické testy. Komparácia. Korelácia. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of testing statistical hypotheses and criteria that must be 

met for the selection of individual tests. The selection of tests is designed particularly in view 

of variable / variables in research. Attention is paid to the formulation of hypotheses (null and 

alternative) and determine the level of significance. At the end of the article deals with the 

problems of parametric and non-parametric tests. 

Keywords: inferential statistics, null hypothesis, alternative hypothesis, significance level, 

statistical tests, comparison, correlation 

 

 

Úvod 
 Predkladaný príspevok je zameraný na problematiku výberu vhodného štatistického testu 

pri verifikovaní hypotéz vo výskume v sociálnej práci. Východiskom pri voľbe testu je 

formulovanie štatisticky overiteľnej hypotézy (nulovej, alternatívnej) a stanovenie hladiny 

významnosti. V sociálnej práci sa vo výskumoch najčastejšie stretávame s požiadavkou 

komparovať súbory podľa istého kritéria, alebo s požiadavkou hľadať vzťahy medzi 

premennými. Na tento účel slúžia rôzne štatistické testy, pričom v príspevku sú uvedené 

základné kritéria pre výber jednotlivých testov s konkrétnymi príkladmi z oblasti sociálnej 

práce.  

 

1. Kvantitatívny výskum a jeho etapy 

Kvantitatívny výskum môžeme charakterizovať ako proces obsahujúci určité štádiá, ktoré 

je potrebné dodržať. Iniciálna fáza výskumu spočíva vo formulácii výskumného problému, 

pričom kľúčovým faktorom v tomto štádiu je jeho jasná a presná formulácia. Ďalšie štádiá 

kvantitatívneho výskumu sú zamerané na analýzu literárnych zdrojov a výskumných správ 

z oblasti, ktorej sa výskumný problém dotýka. Vychádzajúc z tejto analýzy si výskumník 

definuje svoj pojmový rámec a má dosť informácií na to, aby sformuloval hypotézy (ktoré by 

mali mať oporu v literatúre) alebo výskumné otázky (ak skúma novú oblasť). Následne 

nastupuje ďalšia dôležitá etapa výskumu, ktorou je výber vhodných metód výskumu. 

Výskumník by mal vybrať tú metódu, ktorá je z hľadiska účelu a cieľa výskumu 

najvhodnejšia a najefektívnejšia. Kvantitatívny výskum je charakteristický prácou 

s množstvom dát a práve ich zber tvorí ďalšiu etapu výskumu. Po zozbieraní dát nasleduje ich 

analýza a interpretácia, v ktorej má štatistika svoje nezastupiteľné miesto. Práve štádiu 

analýzy dát sa predkladaný príspevok prioritne zaoberá. Posledným štádiom kvantitatívneho 

výskumu je prezentácia zistených skutočností. 

Štatistická analýza má dôležité miesto v každom kvantitatívnom výskume. Poznáme jej 

dve obdoby - deskriptívnu a inferenčnú štatistiku. Deskriptívna štatistika je zameraná na opis 
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dát z výberových súborov. Tieto dáta určitým spôsobom kategorizuje a sumarizuje, pričom sa 

používajú sa najmä miery centrálnej tendencie, miery rozptylu a miery distribúcie. Inferenčná 

štatistika slúži na rozhodnutie o zamietnutí, resp. prijatí štatistickej hypotézy.  

2. Formulácia hypotéz a kritéria výberu štatistického testu 

Testovanie štatistických hypotéz môžeme charakterizovať ako procedúru, ktorá umožňuje 

na základe výsledkov výberového súboru rozhodnúť o pravdivosti našich predstáv 

o charakteristikách alebo o type rozdelenia základného súboru (Cyhelský, Suček, 2009). 

Štatistické hypotézy štandardne hovoria o existencii resp. neexistencii rozdielu medzi 

výberovými súbormi, či o existencii resp. neexistencii vzťahu medzi premennými. Pred 

samotnou štatistickou analýzou je nutné, aby si výskumník zadefinoval hypotézy, ktoré je 

možné štatisticky overiť. Nulová hypotéza hovorí o rovnosti, resp. o chýbaní rozdielov, alebo 

o neexistencii vzťahov medzi premennými.9 Alternatívna hypotéza je opakom nulovej 

hypotézy a predpokladá rozdiely, príp. vzťahy medzi premennými.10 Následne si stanovíme 

hladinu významnosti: v sociálnych vedách sa hladina významnosti tradične stanovuje na 0,05 

(p = 0,05). Voľbou hladiny významnosti α určujeme riziko chybného zamietnutia nulovej 

hypotézy a súčasne tým vymedzujeme, aký veľký rozdiel od nulovej hypotézy sme ochotní 

tolerovať ako dôsledok vplyvu spojených s tým, že pracujeme s náhodným výberom. Ak 

pracujeme s 5% (p = 0,05) hladinou významnosti, potom riziko, že zamietnutím nulovej 

hypotézy zamietneme hypotézu správnu, je práve 5% (Cyhelský, Suček, 2009). 

Vhodný štatistický test zvolíme na základe posúdenia viacerých kritérií – podľa toho, 

o akú premennú/premenné sa jedná, podľa toho, či chceme porovnávať (komparovať) 

výskumné súbory, alebo hľadať vzťahy (korelácie).  Ak pracujeme s kardinálnymi 

premennými musíme brať do úvahy, či sú splnené podmienky pre parametrický test 

(Almašiová, Kohútová, 2014). V Tabuľke č. 1 sú uvedené štatistické testy zamerané na 

komparáciu a koreláciu vzhľadom na druh premennej.  

Tabuľka 6 Štatistické testovanie hypotéz podľa úrovne merania premenných 

Zdroj: Angela Almašiová,  Katarína Kohútová (2014) 

 

3. Výber štatistického testu  

Vo výskume v sociálnej práci sa často stretávame s požiadavkou porovnávať dve skupiny 

(výberové súbory) na základe určitého kritéria
.12

 

V prípade, že pracujeme s nominálnou premennou je najvhodnejšie použiť niektorý z 

typov Chí-kvadrát testu: chí-kvadrát test dobrej zhody alebo dvojsmerný chí-kvadát test na 

štúdium asociácií. Pearsonov Chí-kvadrát test dobrej zhody vychádza z frekvenčnej 

                                                 
9
 napr. predpokladáme, že neexistuje rozdiel v sebahodnotení detí vzhľadom na typ rodiny – úplná, neúplná. 

10
 napr. predpokladáme, že existuje rozdiel v sebahodnotení detí vzhľadom na typ rodiny – úplná, neúplná. 

11 
V literatúre sa stretávame i s názvom Wilcoxonov nepárový test 

12 
Napr. porovnávame kvalitu života seniorov v domácom prostredí a v inštitucionalizovanej starostlivosti. 

 KOMPARÁCIA KORELÁCIA 

Úroveň merania Štatistický test Štatistický test 

Nominálna 

premenná 

Chi-kvadrát, binomický test Cramerov koeficient V, koeficient Phi 

Ordinálna 

premenná 

Mann-Whitney U-test
11

,  Kruskal-Wallis 

test, Wilcoxon-test 

Spearmanov koeficient, Kendallov 

koeficient Tau 

Kardinálna 

premenná 

Studentov T-test, ANOVA Parciálna korelácia (Pearson 

Correlation) 

http://rimarcik.com/navigator/ds1n.html#ft
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tabuľky a testuje nulovú štatistickú hypotézu, ktorá tvrdí, že početnosti v jednotlivých 

kategóriách sa rovnajú očakávaným (teoretickým) početnostiam (Rimarčík 2007). Chí-

kvadrát test zhody teda umožňuje otestovať, či sa pozorované početnosti líšia od 

predpokladaných (očakávaných) početností.13 Ďalším testom je binomický test, ktorý môžeme 

považovať za špeciálnu verziu chí-kvadrátového testu dobrej zhody. Základnou 

charakteristikou binomického testu je, že sa používa pri analyzovaní dichotomických 

premenných.14 Používa sa na testovanie nulovej štatistickej hypotézy, ktorá tvrdí, že podiel 

(relatívna početnosť) určitej hodnoty premennej v základnom súbore sa rovná zadanej 

konštante (Rimarčík 2007). Dvojsmerný chí-kvadrát test na štúdium asociácií sa používa na 

testovanie početností kombinácie dvoch či viacerých nominálnych premenných. Kým 

v prvom type chí-kvadrát testu sme pracovali s jednou premennou, v dvojsmernom chí-

kvadrát teste pracujeme minimálne s dvoma a viacerými premennými.
15 

 

V prípade, že pracujeme s ordinálnou premennou, môžeme použiť jeden z nasledujúcich 

typov testov: Mann-Whitney U-test
16

,  Kruskal-Wallis test, Wilcoxon-test. Typ testu 

vyberáme s ohľadom na ďalšie kritéria a ciele, ktoré chceme testom dosiahnuť. Mann-

Whitneyho U test sa používa pri porovnaní mediánov dvoch nezávislých vzoriek. Test 

odpovedá na otázku, či je rozdiel mediánov (presnejšie priemerov poradí) dvoch 

skupín štatisticky významný, alebo iba náhodný (Rimarčík 2007).17 Ak pracujeme s troma 

alebo viacerými nezávislými výbermi, pričom závislá premenná je ordinálne škálovaná, je 

nutné používať Kruskal-Wallis test. Tento test je rozšírením Mann-Whitneyho testu na tri 

alebo viac vzoriek. Cieľom testu je podľa Rimarčíka (2007) odhaliť, či vo vzorke zistené 

rozdiely mediánov jednotlivých skupín (podľa úrovne faktora) sú štatisticky 

významné (medzi premennými je vzťah) alebo môžu byť iba náhodné (medzi premennými nie 

je vzťah). Testuje sa nulová štatistická hypotéza o rovnosti všetkých mediánov.18 
Ako 

posledný test, ktorý môžeme používať pri ordinálne škálovaných premenných uvedieme 

Wilcoxonov párový test, ktorý sa používa na skúmanie rozdielov dvoch závislých výberov. 

Tento test testuje medián rozdielov párov (Rimarčík 2007).19 

V prípade, že pracujeme s kardinálnymi premennými môžeme použiť niektorý z t-testov. 

Najzakladanejším je Studentov t-test pre jeden výber. Používame ho vtedy, keď skúmame 

rozdiely jednej kardinálnej premennej a istého kritéria. Zisťujeme, či je priemer závislej 

premennej signifikantne odlišný od hypotetickej hodnoty/očakávania.20 Studentov t-test pre 

                                                 
13 

Aplikujeme ho v takých situáciách, keď chceme napríklad zistiť, či študujú na univerzite tretieho veku viac 

muži, alebo ženy, či sociálni pracovníci poskytujú niektoré formy sociálnych služieb viac ako iné,  či sociálnu 

prácu študujú viac ženy, alebo muži a podobne. 
14 

napr. muž/žena, áno/nie, atď. 
15

 Aplikujeme ho v takých situáciách, keď chceme napríklad zistiť, či status zamestnania (zamestnaný, 

nezamestnaný) vplýva na spôsob bývania mladých ľudí, či má typ rodiny (úplná, neúplná) vplyv na skúšanie 

návykových látok (áno, nie) a pod.  
16 

V literatúre sa stretávame i s názvom Wilcoxonov nepárový test
 

17
 Tento test môžeme používať pri riešení takých štatistických hypotéz, ktoré sa týkajú napríklad rozdielov 

v spokojnosti so štúdiom (spokojnosť je škálovaná od 1-veľmi spokojný po 5-veľmi nespokojný) medzi 

študentami a študentkami, pri zisťovaní rozdielov v spokojnosti so životom vzhľadom na užívanie, resp. 

neužívanie návykových látok a pod. 
18

 Ako príklad použitia tohto testu môžeme uviesť situáciu, v ktorej zisťujeme rozdiely v obľúbenosti troch 

predmetov (sociálnej práce, psychológie, metodológie) u študentov, alebo zisťujeme rozdiely v spokojnosti so 

životom medzi študentami, zamestnanými ľuďmi a seniormi. 
19 

Tento test môžeme použiť napríklad vtedy, keď chceme zistiť, či sa zmenila obľúbenosť predmetu 

metodológie pred a po semestri – zisťujeme obľúbenosť pred a po semestri na vzorke tých istých študentov.    
Tiež sa používa napríklad vtedy, ak chceme zistiť zmenu postoja k drogám pred a po absolvovaní prednášky 

a pod.  
20

 Napr. zisťujeme, či sa mzda vo firme XY líši od priemernej mesačnej mzdy na Slovensku, či sa IQ 

vysokoškolských študentov líši od priemerného IQ, či sa priemerný vek zamestnancov vysokej školy XY líši od 

priemerného veku na Slovensku a pod. 

http://rimarcik.com/navigator/ds1n.html#ft
http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
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dva nezávislé výbery sa používa na skúmanie rozdielov dvoch nezávislých výberov, pričom 

závislá premenná je kardinálne škálovaná. Tento test testuje hypotézu o rozdiele priemerov 

dvoch skupín. Test sa väčšinou používa na overenie, či zo vzoriek zistený rozdiel priemerov 

môže byť iba náhodný, alebo je štatisticky významný (Rimarčík, 2007).21 Ak pracujeme 

s troma alebo viacerými nezávislými výbermi, pričom závislá premenná je kardinálne 

škálovaná, je nutné používať test ANOVA. Test ANOVA testuje, či sa priemery závislej 

premennej štatisticky významne líšia medzi troma a viac skupinami.22 
Posledným typom t-

testu je Studentov t-test pre dva závislé výbery. Tento test testuje hypotézu o priemernom 

rozdiele hodnôt párov. Test sa väčšinou používa na overenie, či zo vzoriek zistený priemerný 

rozdiel párov môže byť iba náhodný, alebo je štatisticky významný (Rimarčík 2007).23 
 

Každý z vyššie uvedených testov vyprodukuje hodnotu „p“, na základe výsledku ktorej 

môžeme buď prijať alebo odmietnuť alternatívnu hypotézu. Hodnota „p“ môže nadobúdať 

hodnoty od 0 do 1. Súhrnne môžeme povedať, že ak je p-hodnota nižšia ako zvolená hladina 

významnosti (ako sme spomínali vyššie, v sociálnych vedách tradične 0,05), nulová hypotéza 

sa zamietne a prijme sa alternatívna hypotéza. Znamená to, že rozdiel medzi zadanou 

konštantou a podielom vypočítaným zo vzorky je príliš veľký na to, aby mohol byť iba 

dôsledkom náhodného výberu, je teda štatisticky významný. Ak je p-hodnota rovná alebo 

vyššia ako zvolená hladina významnosti, nulovú hypotézu nemožno zamietnuť.24 
Znamená to, 

že rozdiel medzi zadanou konštantou a podielom vypočítaným zo vzorky môže byť iba 

dôsledkom náhodného výberu, nie je teda štatisticky významný. 

Pri práci s kardinálnymi premennými a pri používaní t-testov je ešte dôležité overiť 

podmienky pre použitie parametrických testov. Parametrické testy sú: Studentov t-test pre 

jeden výber, Studentov t-test pre dva nezávislé výbery, ANOVA, Studentov t-test pre dva 

závislé výbery. Parametrické testy sú silnejšie ako neparametrické testy (Walker, 2013), ale 

môžeme ich použiť len pre kardinálnu premennú, ktorá je normálne (symetricky) rozdelená.25 

Ak porovnávame dve a viac skupín, je potrebné, aby výsledky každej skupiny boli rozptýlené 

podobne. V prípade, že tieto podmienky splnené nie sú, používame neparametrickú 

alternatívu testov. Napr. neparametrickou alternatívou Studentovho t-testu pre dva nezávislé 

výbery je Mann-Whitney U test, neparametrickou alternatívou testu ANOVA je Kruskal-

Wallis test, neparametrickou alternatívou Studentovho t-testu pre dva závislé výbery ej 

Wilcoxonov párový test.  

 

 

 

                                                 
21

 Používame ho vtedy, ak chceme napríklad zistiť, či existuje rozdiel v celkovom skóre prijímacích skúšok 

medzi uchádzačmi o prijatie na štúdium vzhľadom na pohlavie alebo či existuje rozdiel v IQ žiakov vzhľadom 

na študijné výsledky a pod. 
22

 Napr. meriame mieru pociťovanej sociálnej opory (kardinálne škálovaná) medzi deťmi z úplnej rodiny, 

neúplnej rodiny a detského domova. 
23

 Používame ho napríklad vtedy ak chceme zistiť, či sa zmenila úroveň vedomostí študentov po absolvovaní 

kurzu, či je rozdiel vo výkone športovcov pred a po absolvovaní tréningu a pod.  
24

 Nezamietnutie nulovej hypotézy však neznamená jej potvrdenie. Ako uvádzajú Cyhelský, Suček (2009, s. 72) 

„len sa nám nepodarilo z dát, ktoré nám poskytol výberový súbor, nulovú hypotézu vyvrátiť. Dôvodom môže 

byť napr. skutočnosť, že pri testovaní nulovej hypotézy sme pracovali s príliš malým výskumným súborom.“ 
25

 Na testovanie normálneho rozdelenia používame dva druhy testov: Kolmogorov-Smirnov test (používame, ak 

je v súbore viac ako 50 respondentov), Shapiro-Wilkov test (používame, ak je v súbore menej ako 50 

respondentov). 

 

http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
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Záver 

Vhodnú výskumnú stratégiu by mal výskumník zvoliť na základe posúdenia všetkých 

relevantných faktorov a cieľov, ktoré chce výskumom dosiahnuť. V prípade kvantitatívneho 

výskumu je v procese analýzy dát kľúčovým faktorom správny výber štatistického testu, 

prostredníctvom ktorého je možné zabezpečiť získanie presných a spoľahlivých výsledkov.  
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