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 Stručný manuál k softwaru 

Manuály 

 

 

Obsahuje podrobnější informace o ovládání programu 
STATISTICA (připojení do databáze, pokročilé úpravy grafů 
atd.). 
 
 

 Základní příručka Dell Statistica 

Cílem manuálu je seznámení se základními možnostmi 
ovládání programu STATISTICA pomocí jednoduchého, 
přehledného grafického návodu. 

 
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/StrucnyManualSTATISTICA.pdf 
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 Elektronická učebnice  

Elektronická učebnice 

 

 

Na našem webu je k dispozici elektronická verze knihy STATISTICS: Methods and 
Applications 

http://www.statsoft.com/textbook/  
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 Nápověda softwaru   

Nápověda a vzorové příklady 

Nápověda softwaru STATISTICA popisuje jednotlivé možnosti, které menu příslušné 
analýzy nabízí. Je zde také teoretický úvod do analýzy a ukázkové řešené příklady:   
 

Nápověda v elektronické verzi na: http://documentation.statsoft.com/ 
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 Vzorové příklady 

Vzorová data 

 

 

Spolu s instalací softwaru jsou k dispozici i 
vzorová data (stejně jako příklady grafů či maker)   
Soubor -> Otevřít  příklady -> Datasets 
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 Nápověda softwaru Dell Statistica  

Kontextová nápověda 

 

 

Klávesou F1 v okně analýzy vyvolám nápovědu k danému tématu.  
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 Výuková videa  

Výuková videa 

 

 

Na Youtube kanálu společnosti StatSoft jsou k dispozici výuková videa, která zachycují 
různé postupy včetně práce v modulu DataMiner. 

http://www.youtube.com/user/StatSoft 
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 Výuková videa  

Výuková videa 

 

 

Na našem webu je také možnost využít české video k základům ovládání, nebo 
základům práce s grafy. 
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http://www.youtube.com/watch?v=_tIVEK0dcIY 

http://www.youtube.com/watch?v=Jmifuv-V2AU 
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 Slovník statistických výrazů 

Statistický slovník 

 

 

 

Na našem webu najdete anglicko-český a česko-anglický slovník nejen statistických 
výrazů a sousloví, který Vám usnadní práci s překladem. 

http://www.statsoft.cz/slovnik/  
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 Dokumentace k jazyku STATISTICA Visual Basic   

 

 

Pro vytváření vlastních analýz a pokročilou customizaci softwaru STATISTICA je na našem 
webu k dispozici nápověda, dokumentace a příklady k aplikaci jazyka STATISTICA Visual 
Basic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sdn.statsoft.com/ 

Na tomto webu jsou také 
hotové příklady řešení, 
které jsou k dispozici ke 
stažení ve formě (*.svb) 
souboru. 

Programování 
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 FAQ Technické   

Technická podpora 

 

 

Technické problémy, které mohou při instalaci a užívání softwaru,  např. špatnou 
konfigurací operačního systému, nedostatečnými právy atd. , vyskytnout , jsou řešeny 
na našem webu v sekci Podpora.  

http://www.statsoft.cz/podpora/ 
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 Návody/Postupy   

 

 

Kategorie Návody/Postupy v části Podpora -> FAQ Technické obsahuje zajímavé 
návody na různá použití softwaru STATISTICA. 
  

http://www.statsoft.cz/podpora/ 
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Další zajímavé návody a vzdělávací články naleznete v archivu našeho   
StatSoft Academy newsletteru (viz další snímek).   
  

Technická podpora 
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 Vzdělávání a zábava  

Newsletter StatSoft 

 

 

V newsletterech společnosti StatSoft najdete vzdělávací okénka z různých oblastí 
statistiky, praktické rady, postupy a příklady z praxe.   
 

Archiv newsletterů najdete na: http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/ 
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 Vzdělávání a zábava s technickým oddělením  

Newsletter StatSoft 

 

 

Vydané články si lze 
prohlédnou v seznamu 
článků. 
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 http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/vzdelavaci-clanky-statsoft-academy/ 
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