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ZADANIE
Hovorí sa, že najviac lúpežných prepadnutí bánk sa stáva v piatok.[1] Ja som sa rozhodol zistiť, či je tomu naozaj tak, alebo
ide len o ďalší zo štatistických mýtov.

Mojou nulovou hypotézou je teda predpoklad, že rozloženie bankových lúpeží počas pracovných dní zodpovedá
rovnomernému rozdeleniu. Na jej overenie použijem test dobrej zhody χ2 s hladinou významnosti 5%, respektíve 1%.

POSTUP[2]

Potrebné údaje som získal zo Správy o bankovej kriminalite federálne istených finančných inštitúcií Spojených štátov
amerických vypracovanej Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) v rokoch 2005 a 2006.[3]

Dáta som predspracoval, teda vylúčil údaje týkajúce sa víkendov (väčšina bánk je zatvorená) a stanovil počty pracovných
dní pre každý rok.

popopopo utututut stststst štštštšt pipipipi spoluspoluspoluspolu

2005200520052005
počet dní nnnniiii 45 52 52 51 51 251

pozorovaná f ooooiiii 1243 1202 1160 1216 1458 6279

2006200620062006
nnnniiii 45 51 52 51 51 250

ooooiiii 1275 1288 1233 1233 1539 6568

Tab 1. Predspracované dáta.

Pearsonov χ2 test sa počíta ako suma rozdielov pozorovaných a teoretických frekvencií výsledkov umocnených na druhú a
vydelených teoretickou frekvenciou:
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Teoretické frekvencie vypočítame ako:
ei=n∗pi , 

kde n je celkový počet pracovných dní a pi pravdepodobnosť, že sa trafíme do daného dňa. 

Pravdepodobnosť pi sa vypočíta jednoducho (pomocou maximálnej vierohodnosti) ako:

pi=
ni

n

VÝSLEDKY

2005200520052005 popopopo utututut stststst štštštšt pipipipi spoluspoluspoluspolu

ppppiiii 0.179 0.207 0.207 0.203 0.203 1

eeeeiiii 1125.72 1300.83 1300.83 1275.81 1275.81 -

χ2222iiii 12.22 7.51 15.25 2.80 26.02 63.79

Tab 2. Vypočítané hodnoty pre rok 2005.



χ2
1-α (k-1) = χ2

0.95 (4) = 9.49 < 63.79

 χ2
0.99 (4) = 13.28 < 63.79

Pretože je zamietacie pravidlo v oboch prípadoch splnené, môžem na hladine významnosti 5% aj 1% zamietnuť hypotézu,
že rozloženie bankových lúpeží počas pracovných dní sa v roku 2005 riadilo rovnomerným rozdelením. 

2006200620062006 popopopo utututut stststst štštštšt pipipipi spoluspoluspoluspolu

ppppiiii 0.180 0.204 0.208 0.204 0.204 1

eeeeiiii 1182.24 1339.87 1366.14 1339.87 1339.87 -

χ2222iiii 7.28 2.01 12.98 8.52 29.59 60.38

Tab 3. Vypočítané hodnoty pre rok 2006.

χ2
0.95 (4) = 9.49 < 60.38

 χ2
0.99 (4) = 13.28 < 60.38

Podobný záver môžem urobiť aj pre rok 2006, teda na hladine významnosti 5% aj 1% zamietam nulovú hypotézu, že
rozdelenie bankových lúpeží počas pracovných dní sa v roku 2006 je rovnomerné. 

ZÁVER
Testované dáta nezodpovedajú rovnomernému rozdeleniu, čo je poznať už pri letmom pohľade do tabuľky 1. I keď sa pri
teste dobrej zhody χ2 výsledky rádovo blížia, nulovú hypotézu musíme zamietnuť. 

Znamená to teda, že rozloženie bankových lúpeží medzi pracovné dni rovnomerné nie je. Je teda celkom možné, že niektoré
dni lákajú na prepadnutie viac než iné, hoci táto asymetria sa nezdá byť príliš dramatická. 

Piatky boli historicky dňami výplat, a preto bolo v banke najviac peňazí. Dnes to síce zďaleka neplatí, ale staré návyky majú
očividne istú zotrvačnosť aj v tomto prípade.
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