Formulace hypotéz
Kvantitativní metodologie 1

Co je hypotéza?
tvrzení o vztahu mezi jevy

NULOVÁ HYPOTÉZA (H0)
žádný vztah není

ALTERNATIVNÍ HYPOTÉZA (H1)
vztah je

Formulování hypotézy
• Testujeme vždy nulovou hypotézu (a snažíme se ji zamítnout a tím
podpořit alternativní hypotézu).
• Alternativní hypotéza se musí týkat jevů, které umíme měřit a které
mají variabilitu (proměnlivost).
• Formulace musí být jednoznačná a co možná nejkonkrétnější.
„Existuje vztah mezi barvou vlasů a školní úspěšností.“
X
„Žáci se světlými vlasy mají lepší známky než žáci s
tmavými vlasy.“

Typy hypotéz a jak je testovat…
Typ hypotézy

Příklad

Statistický test

Rozdíl v průměrné hodnotě
proměnné mezi různými skupinami

Tmavovlasí žáci mají lepší známky
než světlovlasí žáci.

• T-test pro nezávislé soubory
• Analýza rozptylu (ANOVA)

Rozdíl v průměrné hodnotě
proměnné v jednom souboru
(před–po design, longitudinální
design)

Hladina pociťovaného stresu u VŠ
studentů v průběhu semestru
stoupá.

• T-test pro závislé soubory
(párový t-test)

Rozdíl v četnosti určitého jevu mezi
různými skupinami

Projevy šikany jsou častější na
učilištích než na středních školách.

• Chí-kvadrát test asociace

Vztah mezi dvěma (či více)
proměnnými měřenými u téhož
jedince.

Čím dále od učitele student sedí při
přednášce, tím méně bodů získá v
závěrečném testu.

• Korelační test
• Lineární regrese

Typy hypotéz a jak je testovat…
Typ hypotézy

Příklad

Statistický test

Rozdíl v průměrné hodnotě
proměnné mezi různými skupinami

Tmavovlasí žáci mají lepší známky
než světlovlasí žáci.

• T-test pro nezávislé soubory
• Analýza rozptylu (ANOVA)

Rozdíl v průměrné hodnotě
proměnné v jednom souboru
(před–po design, longitudinální
design)

Hladina pociťovaného stresu u VŠ
studentů v průběhu semestru
stoupá.

• T-test pro závislé soubory
(párový t-test)

Rozdíl v četnosti určitého jevu mezi
různými skupinami

Projevy šikany jsou častější na
učilištích než na středních školách.

• Chí-kvadrát test asociace

Vztah mezi dvěma (či více)
proměnnými měřenými u téhož
jedince.

Čím dále od učitele student sedí při
přednášce, tím méně bodů získá v
závěrečném testu.

• Korelační test
• Lineární regrese

Typy hypotéz a jak je testovat…
Typ hypotézy

Příklad

Statistický test

Rozdíl ve vývoji určité proměnné
mezi různými skupinami

Úroveň stresu se sníží u studentů,
kteří meditují, ale nesníží u
studentů, kteří nemeditují (efekt
intervence)

• Repeated measures ANOVA

Rozdíl v četnosti určitého jevu mezi
různými skupinami

Projevy šikany jsou častější na
učilištích než na středních školách.

• Chí-kvadrát test asociace

Vztah mezi dvěma (či více)
proměnnými měřenými u téhož
jedince.

Čím dále od učitele student sedí při
přednášce, tím méně bodů získá v
závěrečném testu.

• Korelační test
• Lineární regrese

Úkoly
1. Přečíst 4 články o výzkumech a u každého
• Určit typ výzkumného designu
• Formulovat hlavní hypotézu (a určit její „typ“)

2. Formulovat hypotézy našeho cvičného
výzkumu a určit jejich typ
• Společné:
• Týmové:

prokrastinace – stres
stres – tabák
podle vašich proměnných

Ke každé alternativní hypotéze formulujte i
nulovou.

