
sledujte stránku ústavu, nástenky
Používajte oficiálny, pridelený mail 
....@uniba.sk

praktické cvičenia
› Príprava, Protokol, Plášť
› zameškané cvičenie je nutné nahradiť
protokoly
› merací hárok – na hodine ho podpíše vyučujúci
› protokol – odovzdať max. týžden po nameraní 

(môžete aj na hodine)
› bodovanie – min. 20% z jednotlivých protokolov, 

min. 70% za semester (ak nie – opakované 
meranie v januári)

2 priebežné testy - min. 70% z každého
› 3 pokusy



semestrálna práca – dobrovoľná, 
možnosť získať 5% k hodnoteniu 
protokolov
skúška – písomná a ústna časť
› riadny termín je nutné absolvovať počas 

skúškového obdobia v zimnom semestri!

Système International (d'Unités)
meter m dĺžka
kilogram kg hmotnosť                                            !!!
sekunda s čas
ampér A elektrický prúd
kelvin K termodynamická teplota
mól mol látkové množstvo
kandela cd svietivosť

radián rad rovinný uhol
steradián sr priestorový uhol

odvodené – kombinácia základných
› m2, kg/m3=kg.m-3, m.s-1, Hz=s-1, N= kg.m.s-2, 

V=kg.m2.s−3.A−1,...
násobné – vyjadrené predponami



Y yotta tal. otto = osem 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilión
Z zetta tal. sette = sedem 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
E exa gr. εξάκις, hexákis = šesťkrát 1018 1 000 000 000 000 000 000 trilión
P peta gr. pentákis = päťkrát 1015 1 000 000 000 000 000 biliarda

T tera gr. τέρας, téras= tetrákis = 
štyrikrát 1012 1 000 000 000 000 bilión

G giga gr. γίγας, gígas= obrovský 109 1 000 000 000 miliarda
M mega gr. μέγας, mégas = veľký 106 1 000 000 milión
k kilo gr. χίλιοι, chílioi= tisíc 103 1 000 tisíc
h hekto gr. εκατόν, hekatón = sto 102 100 sto
da deka gr. δέκα, déka= desať 101 10 desať

– —- 100 1 jeden
d deci lat. decimus = desatina 10-1 0,1 desatina
c centi lat. centesimus= stotina 10-2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus= tisícina 10-3 0,001 tisícina
μ mikro gr. μικρός, mikrós = malý 10-6 0,000 001 milióntina
n nano gr. νάνος, nános = trpaslík 10-9 0,000 000 001 miliartina
p piko tal. piccolo = malý 10-12 0,000 000 000 001 bilióntina
f femto škand. femton= pätnásť 10-15 0,000 000 000 000 001 biliartina
a atto škand. arton = osemnásť 10-18 0,000 000 000 000 000 001 trilióntina
z zepto lat. septem = sedem 10-21 0,000 000 000 000 000 000 001 triliartina
y yokto lat. octo = osem 10-24 0,000 000 000 000 000 000 000 001 kvadrilióntina

fyzikálne veličiny môžeme merať len s 
určitou presnosťou
úplný údaj o výsledku merania 
› číselná hodnota, jednotka, chyba merania
› x0 ± Δx 
Δx – absolútna chyba merania
Δrx = Δx/ x0 - relatívna chyba merania
Δ%x = Δx/ x0 . 100% - percentuálna chyba 

merania

Presnosť prístroja
› Môže byť uvedená výrobcom
› Odhad – polovica najmenšieho dielika na 

stupnici

Odčítanie zo stupnice – škála, jednotky, 
najmenší dielik!!!

anie zoooooooooooooooooooooooooo ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeee – šká

ad – aaaaaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjmmmmmmmmmmmmmmmmmmenšiepppppppppppppppppppooooooooooooooooooolllllllllllllllloooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa 
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náhodné chyby –
› spôsobené vplyvmi, ktoré nedokážeme 

odstrániť
› zmeny tlaku, teploty prostredia, kolísanie 

napätia...
› zvýšiť presnosť môžeme opakovanými 

meraniami

systematické chyby
› prístrojové – nedokonalosť, nepresnosť 

prístroja
› nevhodná kalibrácia prístroja
› metodické – nevhodnosť postupu merania
› osobné – nedokonalosť našich zmyslov
› posun jedným smerom
› vieme ich odstrániť, alebo zmierniť
hrubé chyby (nepozornosť, omyl, únava)

štatistika  ?!?!?!?
prezentácia a interpretácia získaných 
údajov
biomedicínsky výskum, klinické štúdie...
› ktorý liek je účinnejší?
› má liečba vplyv na priebeh ochorenia?
› ktorý paratemer je najvhodnejší na odhad 

rizika?
› ...



kvalitatívne – vyjadrené slovne
› nominálne – nezáleží na poradí, usporiadaní
› ordinálne – záleží na poradí

kvantitatívne  - vyjadrené číselne
› spojité – akékoľvek číslo z určitého intervalu
› diskrétne – len určité hodnoty

nominálne
› farba očí študentov v krúžku – modrá, 

zelená, hnedá...
ordinálne
› stupeň dosiahnutého vzdelania – základná 

škola, stredná škola, vysoká škola
› stav choroby– ľahká, stredná, ťažká

diskrétne
› počet súrodencov

spojité
› výška
› koncentrácia glukózy v krvi

0 1 2 3
2,7

1,55 m 2,08 m1,8333 m



popis výsledkov
sumarizácia
usporiadanie

v praxi sledujeme iba určitú vzorku, výber
prenos poznatkov z výberu na celú 
populáciu
štatistické testy, korelácie, ...

akí vysokí sú ľudia v krúžku?
priemer

spočítam všetky hodnoty, vydelím ich 
počtom (počtom študentov)
modus – najčastejšie sa vyskytujúca 
hodnota 

rozsah súboru
(veľkosť výberu)

i-te meranie, hodnota
(x1, x2, ...)

x

medián – stredná hodnota
namerané hodnoty usporiadame podľa 
veľkosti
pre nepárne n – hodnota v strede
› 11 meraní – medián je 6. hodnota
pre párne n – priemer 2 stredných hodnôt
› 10 meraní – medián je priemer 5. a 6. hodnoty



minimum
maximum
rozpätie – rozdiel medzi minimom a 
maximom

smerodajná odchýlka (SD, sx, standard
deviation)

štandardná chyba priemeru (SEM, sex, 
standard error of mean) – spoľahlivosť, s 
akou sme určili priemer

...aj keď zápis je často podobný 170±5
opakované merania tej istej veličiny za 
nezmenených podmienok (za účelom 
zmiernenia náhodných chýb) – potom 
smerodajná odchýlka vypočítaná pre 
súbor meraní je zároveň odhadom 
chyby merania, popisuje nepresnosť
ak meriame výšku študentov v krúžku, 
vypočítaná SD opisuje variabilitu v 
našom súbore, nie chybu merania!



rozptyl (variancia)

variačný koeficient

dôležité pre sprehľadnenie výsledkov
základné pravidlo – zdravý rozum – koľko 
platných číslic má skutočne význam 
uvádzať?
prvá platná číslica = prvá nenulová číslica
chybu/odchýlku obvykle uvádzame na 
max. 2 platné číslice
rovnako potom zaokrúhlime aj priemernú 
hodnotu
pri výpočtoch radšej necháme viac 
desatinných miest, do finálnej podoby 
zaokrúhlime až výsledok

Priemer 167,6778 cm
Smerodajná odchýlka  5,3102 cm

Výsledok (167,7 ± 5,3) cm

Metóda zdravého rozumu – výšku meriame 
obvykle s presnosťou na centimetre, 
prípadne desatiny centimetra – preto aj 
výsledky prezentujeme s rovnakou 
presnosťou



Prezentácia výsledkov
Sprehľadnenie výstupov
Odhalenie súvislostí , závislostí , tendencií

Pravouhlá
› Os x – vodorovná, nezávislá premenná
› Os y – zvislá, závislá premenná
Označenie osí – veličina, jednotky
Rovnaký úsek osi – rovnaký číselný 
interval! (ak neuvádzate inak, napr. 
logaritmická mierka)
Vhodná mierka, rozsah osí – aby graf 
ukazoval to, čo nás zaujíma
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Histogram
Polygón početnosti

• Početnosti hodnôt patriacich do jednotlivých 
intervalov, tried
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Šebeková K, Csongová M, Gurecká R, Krivošíková Z, Šebek J. Gender Differences in Cardiometabolic Risk Factors in Metabolically
Healthy Normal Weight Adults with Central Obesity. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2018 May;126(5):309-315. 



Ako mať prehľad v 
získaných/nameraných údajoch?
Ako ušetriť čas?
Ako sa vyhnúť  chybám?
Ako chyby odhaliť? 
Ako efektívne využiť MS Excel 
(OpenOffice, LibreOffice...)

Načo?
Ambulancia, klinická prax
› Evidencia pacientov
› Najbližšia kontrola
› Poisťovňa, body – prehľad
› ...
Bežný život 
› Spotreba energie v domácnosti...

Prehľadné usporiadanie 
Pomenovanie stĺpcov, riadkov, jednotky
Zoradenie a filtrovanie údajov
Základné funkcie, vlastné vzorce



KOZLÍKOVÁ K. Základy spracovania 
biomedicínskych meraní I. Asklepios, 
Bratislava 2003. ISBN 80-7167-064-2
KOZLÍKOVÁ K, MARTINKA J. Theory and Tasks
for Practicals on Medical Biophysics. Tribun
EU 2010. ISBN 978-80-7399-881-3
Mefanet – Lekárska štatistika I. a II
› https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=23

6
› https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=80


