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● Cíl práce
Porovnat katalogovou hodnotu spotřeby vozidla s hodnotami zjištěnými běžným provozem. Jedná 
se  o  vozidlo  Škoda  Felicia  LX,  s  motorem  o  výkonu  40  kW.  Technický  průkaz  udává 
kombinovanou spotřebu 6,4 litrů paliva na 100 kilometrů.

● Způsob získání dat
Vozidlo nedisponuje žádným zařízením, které by umožnovalo přímo změřit spotřebu paliva. Proto 
byl zvolen tento postup. Při každém tankování je vynulován čítač kilometrů. Při dalším tankování 
tedy víme, kolik jsme ujeli. Necháme natankovat plnou nádrž a poznamenáme si, kolik litrů jsme 
natankovali. Pak už stačí jen počet litrů vynásobit 100 a vydělit počtem kilometrů a máme spotřebu 
v litrech na 100 km. Chyby měřáků a z toho plynoucí chybové zatížení spotřeby zanedbáváme.

Data byla shromažďována v období září 2004 až prosinec 2007. 

● Empirická spotřeba

● Porovnání hodnot
Použijeme  techniku  testování  hypotéz.  Pro  jednoduchost  předpokládáme  normální  rozdělení 
veličiny, u které ale neznáme rozptyl, a tak použijeme Studentovo rozdělení. Výpočet provedeme 
pro hladinu významnosti 1%.

H0: střední hodnota naměřené spotřeby je menší nebo rovna udávané hodnotě
H1: naměřená spotřeba je vyšší než udávaná

udávaná spotřeba: c = 6,4 l/100km
počet naměřených dat: n = 44

výběrový průměr: x=
1
n∑i=1

n

x j = 6,9 l/100km

výběrový rozptyl: s2= 1
n−1∑j=1

n

x j−x 2 = 0,32

6,89 7,55 7,93 6,95 7,20 7,36 7,60 6,94 7,34 6,43
6,95 6,85 5,94 6,53 6,71 6,24 7,84 5,84 6,85 8,10
7,16 7,76 6,80 6,91 6,81 6,83 6,40 6,60 6,81 5,77
6,11 5,98 7,21 6,80 6,29 6,45 6,63 7,24 6,48 7,38
7,19 7,47 6,83 7,62



testovací statistika: T=
X−c
S X

n

t=6,9−6,4
0,32

44=5,84

kvantil Studentova rozdělení pro 43 stupňů volnosti: 
z tabulkových hodnot q t 400,99=2,42 a q t 60 0,99=2,39
odhadneme q t 430,99 = 2,42

Jelikož  platí 5,84= tqt 430,99=2,42 ,  nulovou  hypotézu  zamítáme.  Rozdíl  je  opravdu 
markantní. Pomocí programu MS Excel jsme dospěli k dosažené významnosti testu v řádu stotisícin 
procenta, takže o zamítnutí není pochyb.

● Závěr
Zjistili  jsme, že údaj z technického průkazu je nižší  než reálná spotřeba. Tento výsledek se dal 
očekávat, jelikož se jedná o vozidlo staré osm let. Při výpočtu bylo zanedbáno mnoho faktorů – 
např.  přesnost  vypínacího  mechanismu při  tankování  paliva,  přesnost  čerpadla  paliva  a  měřiče 
ujetých  kilometrů.  Problémem  je  také  neznalost  způsobu,  jakým  výrobce  určuje  průměrnou 
spotřebu.


