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1 ÚVOD

Cílem manuálu je seznámení s postupem vyhodnocení dotazníkového 

šetření v programu STATISTICA a rychle se zorientovat.

2 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU STATISTICA

Při prvním spuštění nám dá program vybrat mezi 2 typy menu:

Vybereme Pás karet (Ribbon Bar) - po potvrzení OK se obrazovce se objeví rychlá navigace, 

kterou zavřeme a 



máme zde okno aplikace Dell Statistica:

- základní nabídka - slouží k ovládání systému, zpřístupňuje všechny nástroje programu

- panely nástrojů s tlačítky - jednodušší přístup k různým příkazům 

- panel analýz - zde minimalizována okna všech spuštěných analýz, mezi kterými se lze 
přepínat

- stavový řádek - podává zkrácenou nápovědu a základní informace o aktivním 
dokumentu. Můžeme odtud např. ovládat filtry či váhy.

Software umožňuje práci v zobrazení Ribbon bar, přepnutí do klasického zobrazení provedete 

přes záložku Možnosti v pravém horním rohu, nebo přes záložku Zobrazit.

základní nabídka

panel analýz stavový řádek pracovní plocha s tabulkou dat a 

výstupy



3 NAČTENÍ SOUBORU 

Data pro vlastní analýzu můžeme získat několika způsoby:

- importem již uložených souborů různých formátů

- připojením k databázi – pomocí SQL dotazů lze pracovat s daty uloženými například 
v databázi Oracle, MS SQL Server, Sybase atd.

- otevřením  tabulky Microsoft Excel v programu Dell Statistica bez importu

- vložením dat do nové tabulky v programu Dell Statistica

- sběrem dat on-line - pokud je systém napojen na měřicí zařízení, naměřené hodnoty se 
dají ihned zpracovávat.

PŘÍKLAD – IMPORT DAT Z EXCELU

V menu Soubor a možnost Otevřít

vybereme soubor Temperat CZ.xls

Při otevírání „Excelovských“ tabulek mámě několik možností, jak k tabulkám přistupovat:

 Importovat vybraný list do tabulky – nejčastější možnost – pokud máme více listů, tak 
upřesníme list, který chceme importovat – vybereme:



Data jsou načtena do tabulky softwaru Dell Statistica (* .sta) stejně jako v případě načítání 

dat z textových souborů.

Pokud mám v původním souboru textové popisky, ale formát proměnné je číselný, tak mě

Dell Statistica upozorní, převedeme tyto textové popisky v číselné proměnné na chybějící 

hodnotu, nebo je naimportujeme jako textové a následně se v načteném souboru podíváme 

a smažeme je.

Pozn.: Přidejme tuto tabulku do sešitu výsledků:



4 ZPRACOVÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH DAT
Pozn.: V dotazníkovém šetření se do výsledných datových souborů zanášejí nepřesnosti vlivem lidského faktoru. 

Níže jsou popsány možnosti, jak si s těmito nepřesnostmi poradit.

Načtení souboru

Postup si představíme na 

kompletním příkladu, jak 

postupovat. Pro zopakování 

začneme samotným datovým 

souborem a jeho načtením. 

Máme excelovský soubor, do 

kterého byly ručně zadány 

výsledky dotazníkového 

šetření. Soubor obsahuje řadu 

chybějících hodnot a 

překlepů. Přes Soubor -> 

Otevřít načteme tento datový 

soubor:

V posledním kroku mě software Dell Statistica upozorňuje na to, že v proměnné, kterou 

vyhodnotil jako číselnou, se vyskytují textové popisky. Ve verzi 12 lze zaškrtnou „Provést 

pro všechny…“ a nově kliknout na Převést na ChD, v tomto případě budou textové popisky 

v číselných proměnných (např. N/A apod.) převedeny na chybějící pozorování, tedy na 

prázdnou buňku.

Starší verze tuto možnost nemají, a proto si ukážeme případ, kde tyto textové popisky  

v číslených proměnných máme. 



Editor textových hodnot

Dvojklikem na záhlaví každé proměnné můžeme vyvolat dialog konkrétní proměnné a v části 

Textové hodnoty se lze podívat, jestli se zde nějaký text (kterému by software přiřadil 

číselnou reprezentaci) nevyskytuje:

Textový popisek má od softwaru přiřazenu 

číselnou reprezentaci, pokud je proměnná typu 

Double, lze se na tuto reprezentaci v Editoru 

textových hodnot podívat. Pokud je proměnná 

typu Text, přiřazení čísel proběhne automaticky 

až v případě využití proměnné k analýze. Máte-

li v softwaru kategorické proměnné, které 

budou vstupovat do analýz jako grupovací 

proměnné (faktory), doporučujeme mít všechny 

tyto proměnné jako číselný typ Double s právě 

zmíněnými textovými popisky. Číselnou 

reprezentaci si mohu libovolně překódovat (v 

Editoru textových hodnot) na vlastní hodnoty 

(vhodné a využitelné například u pořadí sloupcových grafů nebo při řazení případů číselně, 

apod.). Změnu z Text na Double provedeme buď jednotlivě ve specifikaci jednotlivých 

proměnných nebo hromadně ve specifikaci všech proměnných, tedy po kliknutí na tlačítko 

Všechny specif. v dialogu kterékoli proměnné.



Vlastní překódování bychom potom provedli individuálně, například takto:

Poznámka: Textové popisky 

jsou vlastně přiřazení textu 

jakékoli číselné hodnotě, 

což je vhodné především pro 

přehlednost souboru, kde 

můžeme vidět buď textové 

popisky, nebo číselnou 

reprezentaci. 

U proměnných číselných jsou samozřejmě textové popisky nežádoucí, pojďme se nyní 

podívat na to, jak bychom je detekovali.

Detekce neexistujících kategorií

Jednou z možností, jak se podívat na jednotlivé proměnné je tabulka četností. V základních 

statistikách vybere Tabulku četností:

V případě našeho datového souboru (výsledky 

dotazníkového šetření) vybereme všechny 

proměnné a klikneme na Výpočet.

Postupně se proklikám jednotlivými tabulkami 

četností v sešitu výsledků a snadno identifikuji, 



jestli se v datech nevyskytují jiné kategorie, než mají, kolik je chybějících hodnot, atd.

V případě, že v datovém souboru máme i spojité proměnné, tak tyto proměnné načteme zvlášť 

v druhém kroku, v dialogu tabulky četností přepneme na Detaily a zvolíme například Pěkné 

intervaly: 

Takto můžeme například identifikovat 

hodnoty, které jsou například mimo reálně 

možné meze.

Berme tuto metodu pouze jakousi základní 

hrubou detekci nevhodných dat, rozsahy 

intervalů bychom pro potřeby popisné 

statistiky optimalizovali samozřejmě pro 

každou proměnnou zvlášť. 



V HLAVNÍ ROLI PRŮZKUMNÍK

Nyní bychom chtěli identifikovat případy 

(řádky), ve kterých se „škodlivá“ data vyskytují, 

to bude dalším krokem v naší analýze. 

Využijeme grafickou metodu, kterou je Graf 

chybějících hodnot. V záložce Grafy -> 2D -> 

Grafy chybějících hodnot dat nebo dat mimo 

rozsah otevřeme dialog tohoto grafu a vybereme 

proměnné.

Přepneme na kartu Detaily a v roletce zvolíme Oboje (tedy detekci dat mimo rozsah i ChD).

V části Zadejte platný rozsah 

dat je možné zvolit rozmezí 

hodnot, které jsou platné. 

V našich datech máme dva 

možné typy rozsahů, rozdělíme 

tedy proměnné na dvě skupiny 

a určíme pro ně rozsahy. 

Zvolíme první a druhou sadu 

proměnných a upřesníme jejich 

rozsah (to je výhodné 

především u dotazníků, kdy 

víme předem, jaké jsou možné 

výsledky otázky, které otázky 

jsou například na škále 1-10, 

atd.), po té klikneme Ok a 

získáme graf. Jedná se o graf, který vykresluje místa, kde v souboru chybí pozorování nebo je 

zde pozorování mimo stanovený rozsah. Jsou tedy vyobrazeny jen problémové místa souboru. 

Najedeme-li kurzorem na konkrétní označené pozorování, získáme informaci o čísle

případu (v obrázku jde o pozorování č. 18). Naším cílem je identifikovat všechna tato 

pozorování v datovém souboru. Jednou z možností je využít interaktivního průzkumníka 

grafu. V záložce Upravit vyberme Průzkumníka (to platí pro nabídky typu Pás karet nebo 

klikneme do grafu pravým tlačítkem – například vedle nadpisu - a vybereme Průzkumník). 



Poté obdélníkovým výběrem vyberte označte body grafu – při zapnutém Průzkumníku dáte 

kurzor do plochy grafu, následně stiskněme levé tlačítko myši a označme (roztáhněme 

čtverec) celou plochu grafu. 

V dialogu Průzkumníka zvolme potom např. Obarvit a klikněme na Použít a následně na 

Konec:



Případy, které přísluší označeným bodům v 

grafu, byly obarveny přímo v datovém 

souboru. Klávesou F1 v dialogu Průzkumník

vyvoláme nápovědu, kde je popsán význam 

jednotlivých možností. Novinkou ve verzi Dell 

Statistica 12 je možnost (přes pravé tlačítko 

myši) označená data nechat vygenerovat jako 

podmnožinu do nové tabulky. Na takovéto 

podmnožině se poté přehledně podíváme na 

jednotlivá vadná pozorování.

Možnost Ověřit data

Velmi obdobně, jako jsme využili před chvílí graf hodnot mimo rozsah, můžeme najít data 

mimo rozsah i jinak. Stačí použít funkcionalitu Ověřit data, kterou najdeme v záložce Data-

Ověřit-Ověřit 

data… Zde si 

můžeme zadat 

velký počet 

podmínek a 

omezení, které 

mají data splňovat (tyto podmínky lze pomocí tlačítka Uložit jako uložit pro pozdější použití, 

taktéž lze pomocí Otevřít podmínky nahrát). Data, která nejsou platná poté můžeme označit 

pomocí tlačítka Označit neplatné nebo jít jedno neplatné pozorování po druhém, podobně 

jako funguje vyhledávání textu v souborech (tlačítko Nalézt první a poté přejít na další 

pomocí klávesové zkratky ctrl+F3). 



Takto je možné neplatné pozorování v souboru postupně kontrolovat a případně přímo 

manuálně opravovat.



5 VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍ VÝPOČTŮ 

5.1 TABULKA ČETNOSTÍ 

Volba proměnné:



Označili jsem 3 proměnné, získáme 3 tabulky četností:

Detekujeme chybně napsané/duplicitní kategorie….

Uložení výsledné tabulky – přes pravé tlačítko myši na vybrané tabulce v sešitu:



Voba názvu a formátu:

5.2 POPISNÉ STATISTIKY 

Na popisnou statistiku si vyzkoušejme 2 příklady:

5.2.1 SOUBOR TEMPERAT CZ.STA - MĚŘENÍ 

DÍLŮ JEDNOTLIVÝMI OPERÁTORY

Přes záložku Statistiky -> Základní statistiky -> 

Popisné statistiky

Vybereme proměnné (pro více proměnných držím při výběru myši Ctrl) – vybrali jsme 

spojitou (měřenou) proměnnou „měření“. V softwaru je několik možností, jak popisné 

charakteristiky získat:



Na části Detailní výsledky si lze vybrat přesně to, co potřebuji (průměry, medián apod.):

Tlačítkem Anal.skupiny si rozdělíme výpočet podle jednotlivých operátorů a podle 

jednotlivých dílů:



Výsledkem je tabulka popisných statistik (průměrně změřené hodnoty rozdělené dle typu 

dílu a operátora, variabilita (kolísasvost) měření dle operátorů a dílů):

V zápětí se podíváme na možnosti editace tabulky.Více o průměrech a mírách kolísavosti se 

dočtete v:

17/09/2012 StatSoft ACADEMY – charakteristiky polohy

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_09_17_StatSoft_popisna_statistika.pdf

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_09_17_StatSoft_popisna_statistika.pdf
www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_09_17_StatSoft_popisna_statistika.pdf


15/10/2012 StatSoft ACADEMY - charakteristiky variability

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_10_15_StatSoft_Popisne_statistiky_-_miry_variabily.pdf

5.2.2 EDITACE TABULKY (ANGLICKÉ POPISKY APOD.)

Dvojklikem do např. záhlaví tabulky

 CTRL+A označíme celý text, následně CTRL+C zkopírujeme a vložíme např. do 
překladače google apod.

 Nový text skratkou CTRL+V vložíme do záhlaví:

Dvojklikem na proměnnou Průměr vyvoláme dialog proměnné a změníme její název. Nyní se 

podíváme, jak si stojí jednotlivý operátoři v grafickém výstupu:

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_10_15_StatSoft_Popisne_statistiky_-_miry_variabily.pdf
www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_10_15_StatSoft_Popisne_statistiky_-_miry_variabily.pdf


5.2.3 ROZDĚLENÍ SPOJITÉ PROMĚNNÉ DLE KATEGORIE

Na kartě Detailní výsledky  v dialogu Popisné statistiky: Statistiky —> Základní statistiky —

> Popisné statistiky –> anal. Skupiny:

Kde vybereme proměnnou stupeň kouření (kouř) a charakteristiky polohy a variability tak 

vypočteme zvlášť pro jednotlivé kategorie.

Kompletní řešené příklady na char. variability a polohy, které ukážou další možnosti softwaru 

Dell Statistica v této oblasti lze najít v našich newsletterech:

 Newsletter 20/08/2012
 Newsletter 17/09/2012
 Newsletter 15/10/2012

http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/

http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/
www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/


VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

KONTINGENČNÍ TABULKY A ANALÝZA ZDRAVÍ ZUBŮ

Soubor Zuby.sta obsahuje údaje o stavu chrupu 19 

pacientů zubní ordinace. Jsou zde údaje ze dvou po sobě 

následujících kontrol. 

Každý zub je „klasifikován“ jedním z následujících písmen 

- stavů: 

 0 - zdravý,

 K - kaz, 

 P - plomba, 

 E - chybějící. 

Co se na základě tohoto datového souboru dá říci o zdravotním stavu chrupu pacientů?

SLOUPCOVÝ GRAF

První co by nás mohlo zajímat je, jaké jsou podíly jednotlivých skupin zubů při obou 

kontrolách. Ty zjistíme z tabulek četností, nebo z její vizualizace, tedy ze sloupcového grafu. 

Začněme sestavením sloupcového grafu. Nejrychlejší cesta k jeho sestavení povede malým 

trikem přes Histogram:



a) Zkontrolujeme, jestli jsou proměnné pro vstup typu Text:

Dialog vyvoláme dvojklikem na proměnnou.

b) Histogram - přes Grafy -> Histogram:

Na kartě 2D histogramy

odškrtneme Typ proložení –

Normální, vybereme proměnné 

Kontr.1 a Kontr.2 a přepneme 

na Detaily.



Zde zaškrtneme Mezery mezi sloupci:

a klikneme na OK. Získáme 2 sloupcové grafy:

Z nich můžeme např. vyčíst, že zatímco při první kontrole bylo zdravých zubů úhrnně (za 

všechny pacienty v souboru) 327, při druhé už to bylo jen 266. 



KATEGORIZACE GRAFU



TABULKY ČETNOSTÍ 

Pokud bychom tento graf chtěli ve formě tabulky, sestrojíme tabulku četností:

Přes záložku Statistiky -> Základní statistiky -> Tabulky četností

Jako proměnnou zadáme Kontr.1 a Kontr.2 a klikneme na tlačítko Výpočet: Tabulka četností. 

Program vytvoří pro každou proměnnou jednu tabulku (proměnné Kontr. 1 a Kontr. 2)



Sloupec četnost nám podává stejnou informaci jako sloupový graf v předchozím případě, 

zdravých zubů bylo úhrnně 327, při druhé už to bylo jen 266. 

Podíly nalezneme ve sloupci Relativní četnosti. Je vždy třeba dát pozor na poslední řádek v 

tabulce označený jako ChD. Zkratka znamená chybějící data a zde jich máme 32. 

Když se podíváme do datové tabulky, najdeme na jejím konci prázdné řádky. To jsou právě 

ona chybějící data. Jelikož v těchto řádcích nejsou žádné hodnoty, můžeme je bez obav 

vymazat (označíme příslušné řádky a dáme Data – Případy – Odstranit). Tím dosáhneme 

toho, že součet relativních četností jednotlivých skupin bude 100 %. Před vymazáním řádků 

byl pouze 95 % (5 % tvořila chybějící data) a četnosti ve skupinách byly díky tomu zkreslené. 

Původně byl podíl zdravých zubů při první kontrole 51 %, kdežto ve skutečnosti je 53 %.

Podrobnější analýzu můžeme provést pomocí kontingenčních tabulek.

KONTINGENČNÍ TABULKY

Ty umožňují dát do souvislosti 2 kategoriální proměnné, zatímco tabulky četností obsáhnou 

informace pouze o jedné proměnné (soubor pacienti.sta)



Podívejme se, jak taková kontingenční tabulka vypadá, zvolíme Statistika - Základní 

statistiky/tabulky - Kontingenční tabulky,

ve Specif. tabulky označíme v proměnné, 

které chceme vůči sobě vyhodnocovat, 

v našem případě znak „stupeň kouření“ a 

„stupeň vzdělání“: 

Ten znak, který je na posledním Listu2 

bude zobrazen ve sloupci.

Lze zaškrtnout pouze odpovídající 

proměnné a software vybere pouze 

kategorické proměnné.



Dialog analýzy:

1.GRAFY



2.TABULKY ČETNOSTÍ (RELATIVNÍ ČETNOST)



3.TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ O NEZÁVISLOSTI 2 ZNAKŮ (SOUBOR PACIENTI.STA)

a. Předpoklad:



b. Test nezávislosti dvou znaků

 P (0,0163) < 0,05 => H0 zamítáme – prokazujeme Ha

 Platí Ha (H1) – test je statistiky významný = výsledek je signifikantní

Na 5% hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku „stupeň 

kouření“ a „vzdělání“. Prokázali jsme závislost, tj. vzdělání má vliv na kouření.



Př. Zuby (viz str.10)

Kontingenční tabulka - ve Specif. tabulky označíme v prvním seznamu Kontr.1 ve druhém 

Kontr. 2 a dáme OK

a v nově otevřeném okně dáme v rohu Výpočet. Na kartě Možnosti lze zrušit zaškrtnutí 

zvýraznění četností:

Ve vytvořené tabulce řádky představují stavy při první kontrole, kdežto sloupce stavy při 

druhé kontrole. 



V prvním řádku jsou například četnosti, jak vypadaly při druhé kontrole zuby původně 

zdravé. Nejčastěji zůstaly opět zdravé, ale mohly také "přejít" do jakéhokoli jiného stavu -

kaz, plomba nebo chybějící. Oproti tomu druhý řádek ukazuje, že všech 103 zubů, které byly 

při první kontrole ve stavu E, zůstalo i při druhé kontrole ve stavu E. Z tohoto stavu zuby 

nemohou "přejít" do žádné jiné kategorie, což je naprosto v souladu s realitou - chybějící zub 

už navždy zůstane chybějící. 

Na záložce Detailní výsledky lze tabulku znázornit graficky pomocí tlačítka 3D histogramy. 

U 3D grafů je často velmi užitečnou pomůckou automatická rotace pomocí posuvníku:

1. V případě, že by nás nezajímaly absolutní počty v jednotlivých kategoriích, ale chtěli 

bychom místo toho četnosti, můžeme na záložce Možnosti v levém oddílu označit některé 

ze zašrtávátek Procenta... . Zatrhneme například Procenta z počtu v řádku a dáme 

Výpočet. 



Do kontingenční tabulky se nám pod četnosti přidají příslušná procenta, jejichž řádkový 

součet je vždy 100 %. Interpretace je potom následující: dejme tomu zuby s plombou (tedy při 

1. kontrole v kategorii P) byly při druhé kontrole v 16% případů vytrženy (E), v 76 % případů 

se s nimi nic nedělo (P) a u 7 % se znovu vyskytl kaz (K).  



2. Vyhodnocení dvou kvalitativních znaků pomocí statistického testu

Na záložce Možnosti vpravo jsou Statistiky 2-rozměrných tabulek. Zde si lze vybrat z 

nabídky různých statistik a testů.  Hned první volbou je  Pearsonův & M-V chí-kvadrát, což 

značí klasický pearsonův chí-kvadrát test a maximálně věrohodný chí-kvadrát test. Oba testují 

vzájemnou nezávislost sloupcové a řádkové proměnné.

V našem případě test nemá smysl, protože proměnné jsou už z podstaty závislé.



6 ULOŽENÍ PRÁCE

6.1 ULOŽENÍ CELÉ ROZDĚLANÉ PRÁCE

Výstupy v souboru lze ukládat několika způsoby, začneme projektem, který je dobré použít, 

pokud chci uložit kompletní rozdělanou práci v softwaru STATISTICA:

Přes Soubor -> Uložit projekt jako…

Uložíme soubor, ve kterém je všechno, co máme právě v softwaru otevřené. Tento 

soubor následně otevřeme přes Soubor ->  Otevřít nebo dvojklik přímo na soubor.



6.2 ULOŽENÍ TABULKY V SOFTWARU 

– VE STROMU SEŠITU STATISTICA KLIKNEME PŘES PRAVÉ TLAČÍTKO NA TABULKU 

POPISNÝCH STATISTIK

a zvolíme Ulož položku(-y) jako…

A tabulku si uložíme třeba ve formátu Excelu.



6.3 ULOŽENÍ GRAFU

V příslušném grafu kliknu pravím tlačítkem 

A opět vyberu formát pro uložení:



6.4 PŘIDÁNÍ VÝSTUPŮ DO MICROSOFT WORD

6.4.1 V NOVĚJŠÍM ZOBRAZENÍ (RIBBON BAR) PÁSU KARET:

a) Jednotlivé výstupy - Nejprve označíme (při stisknutém Ctrl) výstupy, které chceme 

přidat do MS Word a klikneme na Přidat do protokolu (tento postup ale v původním 

rozhraní softwaru je na str.33)

Následně přidáme do MS Word:

Tedy nejdříve do protokolu a potom z protokolu do MS word.



b) Všechny výstupy - Druhou možností je automatický výstup všech analýz do MS Word:

Založím si v MS Word soubor, doplním nadpis, záklaví apod., uložím změny v souboru a soubor zavřu. Následně 

ho vyberu jako zdroj pro výstup v softwaru STATISTICA:

Nyní začnu provádět analýzu nad tady (str. 19) a všechny výstupy se automaticky ukládají do dokumentu 

vyhodnocení.docx.



Pokud v MS Word poklepám na graf a na PC je nainstalována STATISTICA, lze tyto grafy editovat:



7 AUTOMATIZACE RUTINNÍCH ANALÝZ

Následující postup ukazuje tvorbu jednoduchého makra pro automatizaci rutinních činností. 

Software Dell Statistica umožňuje vytvářet různé dávkové analýzy pomocí integrovaného 

jazyka Dell Statistica Visual Basic (SVB), který lze využít ke zjednodušení prováděných úloh 

různé obtížnosti, od jednoduchých maker až po pokročilé projekty. Pomocí jazyka SVB může 

uživatel přistupovat prakticky ke každému funkčnímu prvku systémů a tedy i využívat vlastní 

rozšíření systému.

Všechny postupně prováděné analýzy lze snadno automaticky zaznamenávat pomocí záznamu 

makra. Tímto jednoduchým záznamem potom zcela automatizujeme často se opakující 

analýzy, a to i bez znalosti programování. Postup tvorby záznamu makra je následující:

Před vlastním spuštěním záznamu je třeba zvážit, zdali chceme provádět automatizovanou 

analýzu vždy nad již načtenou aktivní tabulkou Dell Statistica, anebo bude načtení aktuálních 

dat také součástí kódu. V druhém ze zmíněných případů začneme nahrávat nejprve samotné 

otevírání příslušné tabulky.

Dále vybereme menu Nástroje - Makro - Spustit záznam průběhu analýzy (hlavní makro). 

Nyní provedeme požadovanou posloupnost analýz nebo vytvoříme grafy, které dále 

upravujeme a podobně. Záznam ukončíme kliknutím na tlačítko Zastavit záznam makra na 

minipanelu, který se otevřel v okamžiku spuštění nahrávání makra, anebo v menu Nástroje -

Makro - Zastavit záznam.



V následujícím dialogu si makro pojmenujeme a potvrdíme OK. Nyní máme k dispozici 

zaznamenaný kód, který můžeme upravit a následně uložit prostřednictvím nabídky Soubor -

> Uložit/Uložit jako… Makro spustíme pomocí tlačítka Spustit makro, které je dostupné na 

hlavním panelu v okamžiku, kdy je aktivní okno s kódem makra, případně můžeme použít 

klávesu F5.



Všimněme si, že v příkladu zobrazeném na obrázku, je v kódu uložena cesta k souboru 

Data_vyzkum. Při spuštění makra proto bude vždy načtena aktuální verze tohoto souboru a 

analýzy se provedou nad aktuálními daty. Pokud bychom makro spustili již nad otevřenou 

tabulkou (Spreadsheet), v záznamu byl tento kód:

Dim S1 as Spreadsheet

Set S1 = ActiveDataSet 

Makro by pak využívalo (a vyžadovalo) nějakou již otevřenou aktivní tabulku v aplikaci Dell 

Statistica.

7.1 PŘÍKLAD: ULOŽENÍ ZÁZNAMU MAKRA

1. Načteme datový soubor (nepřidáváme do sešitu)

2. Spustíme záznam makra:

3. Provedeme analýzy: 

a. Tabulky četností, grafy apod.



b. Kontingenční tabulky pro pokročilou analýzu vztahu dvou znaků v dotazníku:



Vybereme dvojici proměnných (znaků) pro analýzů:

A vytvoříme požadované výstupy:

¨

Spustíme dialog znovu a vybereme další dvojici proměnných pro analýzu:



Až budeme mít všechny požadované výstupy, tak zastavíme záznam makra:

Pojmenujeme ho:

Přes Soubor – Uložit jako makro uložíme:



Spuštění makra:

a) Nyní jsme načetli novou (aktuální) tabulku dat (data ze stejného dotazníkového 

šetření ze stejnou strukturou)



b) Otevřeme uložené makro a spustíme:

A získáme sadu výsledků analýz, které jsme si uložili v záznamu:

Analýza se provedla pro všechny kombinace dvojic, které jsme uložili…

Zapneme-li si ve správci výstupů import výsledků do protokolu, nebo MS Wordu, získáme 

dokument z všemy výsledky, který pouze okomentujeme a uložíme….



Více na straně 32 v základním manuálu:
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/StrucnyManualSTATISTICA.pdf

8 POROVNÁNÍ DVOU DOTAZNÍKŮ 

- V pokročilejších analýzách nás může zajímat, zda-li existuje závislost mezi tím, jak 

odpovídal respondent v dotazníku 1 a v dotazníku 2 (v případě, že jeden respondent

vyplňoval více dotazníkových šetření)

8.1 REAKCE NA KAŽDODENNÍ UDÁLOSTI VS. DOTAZNÍK STUDIJNÍHO STYLU

Dotazník byl zaznamenán v této podobě, tedy po identifikaci kategorií (pohlaví, vzdělání 

apod.) zde budou další řádky s odpověďmi na danou otázku v části reakce a v části dotazník 

studijního stylu.

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


Dotazník obsahuje 10 položek: měření spokojenosti v práci, spokojenost s koníčky (volný čas 

spokojenosti), spokojenost doma, a celkovou spokojenost v jiných oblastech života.



Základní výstupy:



Pozn.: Orientace 

v maticovém grafu - kvůli 

přehlednosti a čitelnosti 

při velkém množství grafů 

zde nejsou popisky 

jednotlivých os, lze velmi 

snadno zorientovat podle 

diagonály:

Každý parametr je zde zachycen na ose Y i na ose X, co je nad a pod je na ose X a co je vlevo 

nebo vpravo je na Y:



Pro vlastní kánonickou analýzu klikneme na OK a rozdělíme seznam proměnných:

Ve našem případě to budou proměnné z prvního dotazníku a proměnné z druhého:



Kánonické R je značné (0,88) a statisticky významné P<0,05. Mezi odpověďmi v jednom a 

v druhém dotazníku existuje závislost (více teorie níže).

Kanonické R  - dává nám první signál toho, zda má cenu vůbec kanonickou analýzu provádět. 

Kanonické R je korelační koeficient mezi první dvojicí kanonických proměnných. Jelikož se 

jedná se o nejvyšší korelaci, která byla nalezena, můžeme ji považovat za míru celkové 

korelace mezi oběma skupinami původních proměnných. Je-li tato hodnota nízká, pak mezi 

skupinami buď není žádný vztah, nebo není touto metodou postihnutelný. Kanonické R je 

obdobou "regresního" R.



(((CCCaaannnooonnniiicccaaalll aaannnaaalllyyysssiiisss)))

8.2 KANONICKÁ ANALÝZA

Prostřednictvím této metody lze zkoumat vztahy mezi dvěma skupinami proměnných. Představme si případ 

psychologa, který chce porovnat výsledky inteligenčních testů studentů s jejich studijními výsledky ve škole. Na 

jedné straně tedy zná známky z vysvědčení (matematika, jazyky, chemie, občanská nauka ...), na druhé straně 

má výsledky 10 standardních inteligenčních testů. A nyní stojí před otázkou: jak dát tyto údaje do souvislosti? 

Nejjednodušším řešením by bylo udělat průměr ze školních známek, průměr z inteligenčních testů a zabývat se 

vztahem pouze těchto dvou veličin. Jenže takové řešení je velmi zjednodušující. Zprůměrováním ztratíme 

veškeré informace o struktuře. Geniální chemik, který propadá a českého jazyka, může mít průměr stejný jako 

kdekterý nepříliš nadaný snaživec. Takže je na základě průměrného prospěchu nerozlišíme, ale přesto jde o dva 

zcela rozdílné případy. Podobně inteligence není jen jedna - jsou různé druhy inteligencí. Průměr je zde příliš 

"hrubou mírou". Pro pokročilejší analýzu je proto potřeba nějakým způsobem zohlednit více dimenzí dat. 

Kanonická analýza, podobně jako metody předešlé, toto řeší tím, že se snaží podstatné informace směstnat do 

menšího počtu proměnných tzv. kanonických proměnných. Jelikož nás zde zajímá vztah (souvislost) mezi dvěma 

skupinami proměnných,  nové proměnné se konstruují tak, aby maximalizovaly korelaci mezi skupinami, nikoli 

vysvětlený rozptyl (jako např. u PCA).

Proces tvorby nových proměnných si lze představit tak, že v prvním kroku vytvoříme dvě nové proměnné: U1 

reprezentující první skupinu (např. známky) a V1 reprezentující druhou skupinu (int. testy). Vytvoříme je 

pochopitelně tak, aby korelace mezi nimi byla co největší možná. Tato korelace vlastně představuje ten 

nejsilnější (lineární) vztah, který lze mezi oběma skupinami nalézt. Žádná silnější závislost tam není. V dalším 

kroku vytvoříme druhou dvojici proměnných U2, V2, tak, aby byly nekorelované s první dvojicí, ale aby mezi 

sebou opět korelovaly co nejvíce. Korelace mezi nimi vyjadřuje druhý nejsilnější vztah mezi skupinami. A tak 

dále.

Kanonickou analýzu lze chápat jako určité rozšíření lineární regrese. V regresi se snažíme pomocí skupiny 

vysvětlujících proměnných Xi "vysvětlit" jednu proměnnou Y. V kanonické analýze pomocí skupiny Xi

"nevysvětlujeme" pouze jedno Y, ale rovnou celou skupinu Yj. 



Model kanonické analýzy:

vstupní proměnné

X1, X2 ........................................... Xp             Y1, Y2 ....................................... Yg

Kanonická analýza

      nové kanonické proměnné

            

         b10 + b11.X1 + ... + b1pXp =    U1          r(U1,V1)         V1    = a10 + a11.Y1 + ... + agYg

                                          ...   =    U2         r(U2,V2)          V2    =  ...  

           kanonické váhy (odst. 10)           :                               : 

                                                      Uk                            Vk         

                                                        levá  sada                      pravá sada       

PŘÍKLAD 1: SOUVISLOST EKONOMICKÉ A DEMOGRAFICKÉ SITUACE OKRESŮ

1. Data. 

Data se nachází v souboru Okresy CR.sta. Jedná se o údaje o okresech České republiky z let 

1991 až 2001, které publikoval ČSÚ. 

2. Cíl. 

Našim záměrem je zjistit zda a jak souvisí ekonomická situace v jednotlivých okresech

s demografickými a sociologickými ukazateli.

3. Úprava dat. 

r(Ym,Vn)

kanonické zátěže (odst.9)

kanonic. 

korelace 

(odst. 7)



Při prozkoumání datového souboru zjistíme, že Hl. město Praha je v mnoha ohledech 

specifické a vybočuje z obecných trendů. V této analýze ho proto nebudeme uvažovat a 

pomocí filtru ho z analýzy vyřadíme.  

4. Standardizace dat. 

U této analýzy není třeba provádět standardizaci vstupních údajů. Výpočet je založen na korelační matici.

5. Spuštění analýzy a výběr proměnných. 

Statistika - Vícerozměrné průzkumné techniky - Kanonická analýza - tlačítko Proměnné: 

vybereme proměnné 1 až 15 - OK - OK.

Nyní jsme v dialogu Definice modelu a je třeba upřesnit proměnné, které budou v jednotlivých 

skupinách. To učiníme na záložce Základní

nastavení - tlačítko Proměnné pro kanon.

analýzu - První seznam proměnných:

vybereme prvních 7 proměnných (Mzda99 -

Podnik99) - Druhý seznam proměnných:

zvolíme zbylé proměnné (Lifex_915 -

Pop65_99) - OK.

6. Předpoklady analýzy

Předpokladem kanonické analýzy je sdružené normální rozdělení vstupních proměnných. 

K prozkoumání normality můžeme v prvním kroku použít záložku Popisné statistiky - tlačítko 

Krabicový graf proměnných - typ grafu Medián/Kvartily/Rozpětí. Jinou možností jsou 

histogramy a exaktní testy normality, které nalezneme v nabídce hlavního menu Statistika -

Základní statistiky/tabulky - Popisné statistiky - záložka Normalita. 

OBRÁZEK 1



V našem příkladě zjistíme, že mnoho proměnných podmínku 

normality nesplňuje. S takovouto situací se v praxi setkáváme 

poměrně běžně. Jedním z možných řešení je transformace 

proměnných, nejčastěji logaritmizace. Logaritmickou 

transformací se často podaří normálního rozdělení dosáhnout, 

nebo se k němu alespoň přiblížit. Tuto skutečnost 

demonstruje obrázek 1, na němž je míra registrované 

nezaměstnanosti před a po zlogaritmování. 

Tímto způsobem si můžeme zajistit platnost předpokladů 

analýzy. Závěry analýzy se pak ale vztahují 

k transformovaným proměnným, nikoli k původním 

proměnným, což poněkud ztěžuje interpretaci.  Zde navíc 

vyvstává problém u proměnných populační růst a migrační 

přírůstek. Nemají normální rozdělení, ani je na ně nelze 

převést logaritmováním, protože nabývají záporných hodnot, 

pro které není logaritmus definován. Aby výsledná proměnná 

měla skutečně normální rozdělení, museli bychom použít 

nějakou jinou transformaci. Tím se náš původní, poměrně 

jednoduchý a elegantní, lineární model začíná komplikovat. 

Úkolem výzkumníka je  rozhodnout, zda upřednostní splnění 

předpokladů na úkor jednoduchosti modelu, či naopak. Rozhodne-li se pro druhou variantu, je 

třeba brát výsledky s určitou rezervou.  

V následující analýze zvolíme pro jednoduchost tento druhý přístup. Budeme pracovat 

s netransformovanými proměnnými. Čtenář si může sám ověřit, že v případě modelu 

s logaritmovanými proměnnými bychom dostali výsledky velmi podobné.

7. Kanonické R



Po spuštění analýzy a zadání proměnných se objeví stručný přehled výsledků (obrázek 2). Z 

nich nejdůležitější je Kanonické R, které nalezneme vlevo nahoře. Dává nám první signál toho, 

zda má cenu vůbec kanonickou 

analýzu provádět. Kanonické R je 

korelační koeficient mezi první 

dvojicí kanonických proměnných. 

Jelikož se jedná se o nejvyšší 

korelaci, která byla nalezena, 

můžeme ji považovat za míru 

celkové korelace mezi oběma 

skupinami původních proměnných. 

Je-li tato hodnota nízká, pak mezi 

skupinami buď není žádný vztah, 

nebo není touto metodou 

postihnutelný. V takovém případě 

nemá cenu v analýze pokračovat. 

Zde je kanonická korelace zhruba 

0,94 (viz Kanonické R = 0,9417641), 

což je poměrně vysoká hodnota. 

Poznámka: Z regrese jistě znáte R2. Je to druhá mocnina vícenásobného korelačního 

koeficientu R mezi závislou proměnnou Y a skupinou nezávislých proměnných Xi. Kanonické 

R je obdobou "regresního" R.

8. Chí kvadrát testy - Kolik uvažovat kanonických proměnných?

OBRÁZEK 2



Výstupem kanonické analýzy je tolik párů kanonických proměnných, kolik je proměnných v 

menší skupině. Ne všechny nové proměnné musí být významné a být pro model přínosem. 

Naopak, obvykle se snažíme, aby těchto nových proměnných bylo méně a koncentrovaly v 

sobě pouze podstatné znaky. Pro rozhodování, které proměnné uvažovat (tzn. kolik prvních 

párů uvažovat), používáme chí kvadrát testy. 

V programu je nalezneme na  záložce Kanon. faktory - tlačítko Testy chí-kvadrát. 

Výsledky ukazuje následující obrázek:

Na prvním řádku je test významnosti všech kanonických párů (tzv. kořenů) dohromady. Jeho 

smysl by se dal přirovnat k celkovému F testu u regrese, ačkoli princip testu je rozdílný. 

Pokud by test vyšel nevýznamný (pro nízké hodnoty kanon. R), pak mezi skupinami není 

žádný statisticky významný korelační vztah. V našem případě je p hodnota velmi blízko nule a 

můžeme téměř s jistotou zamítnout, že mezi skupinami není vztah. 

Na druhém řádku je sdružený test všech kanonických dvojic bez prvního (nejvýznamnějšího) 

páru. I tento test zde vyšel významný, stejně tak jako třetí test, se dvěma vynechanými prvními 

páry. Teprve čtvrtý test je nevýznamný. To znamená, že všechny kořeny počínaje čtvrtým jsou 

již nepodstatné a můžeme je zanedbat. 

9. Kanonické faktorové zátěže - Interpretace kanonických proměnných. 

Abychom byli schopni přisoudit novým proměnným nějaký smysl, musíme zkoumat, jaký je 

jejich vztah k původním proměnným. Podobně jako třeba ve faktorové analýze smysl nových 

proměnných zjišťujeme podle jejich korelací s původními proměnnými. Tyto korelace se 

nazývají kanonické faktorové zátěže nebo strukturní koeficienty. Cesta v programu je: záložka 

Struktury faktorů - tlačítko Struktury faktorů & redundance. 



Výsledkem je sada tabulek (Error! Reference source not found. a obrázek 3). V první z nich 

s názvem Struktura faktorů, L sada jsou korelace mezi první skupinou proměnných, tj. 

ekonomickými ukazateli, a levou sadou kanonických proměnných. Podobně tabulka Struktura 

faktorů, P sada obsahuje korelace mezi demografickými a sociologickými proměnnými a jim 

příslušející pravou sadou kanonických proměnných. 

Podívejme se podrobněji na první pár kanonických proměnných. První "levá" kanonická 

proměnná koreluje zejména s kupní sílou, mzdou a ukazatelem progresivity ekonomické 

struktury okresu. Okresy, které budou mít vysokou hodnotu této kanonické proměnné, se 

budou vyznačovat vyšší průměrnou mzdou, bohatšími rodinami a pružnější ekonomickou 

strukturou. U těch s nízkou hodnotou proměnné tomu bude naopak. Kanonickou proměnnou si 

můžeme nazvat např. ekonomická síla. První "pravá" kanonická proměnná koreluje nejvíce s 

kriminalitou, slaběji také s potratovostí a indexem rozvodovosti, což jsou všechno negativní 

socio-demografické jevy. Je zde také nápadná záporná korelace s podílem venkovského 

obyvatelstva. Proměnnou bychom mohli nazvat Kriminalita.

Z předchozích odstavců víme, že korelační koeficient mezi prvním párem kanonických 

proměnných je 0,94. Ekonomická síla okresu tedy úzce souvisí s kriminalitou.

Podobně bychom přistupovali k interpretaci dalších párů kanonických proměnných. 

Závěrem bychom řekli, že vztah mezi ekonomickou situací a socio-demografickými ukazateli 

se realizuje ve třech rovinách. (I) Okresy s vyšším podílem městského obyvatelstva mají 

obecně vyšší mzdy a kupní sílu, ale též vyšší kriminalitu a rozvodovost a potratovost. (II) 



Tam, kde je nezaměstnanost doprovázena nižšími mzdami, vycházejí obecně horší 

demografické ukazatele - nižší věk dožití, vyšší rozvodovost, potratovost, nižší přírůstek 

obyvatelstva. (III) Okresy s vyšším podílem obyvatel nad 65 let mívají menší nezaměstnanost, 

ale zároveň i nižší mzdy. (Pozitivní korelace mezi nezaměstnaností a mzdami naznačuje 

strukturální problémy trhu práce.) 

10. Získaný rozptyl - Nakolik nové proměnné vystihují původní sadu proměnných. 

Společně s kanonickými zátěžemi se v předchozím kroku zobrazily také tabulky s redundancí 

a získaným rozptylem (obrázek 3). Co nám tyto tabulky říkají? Získaný rozptyl udává, jaký 

podíl rozptylu původní sady proměnných reprezentuje daná kanonická proměnná. Je-li zde 

např. získaný rozptyl první 

"levé" kanonické proměnné 

0,322282, znamená to, že tato 

proměnná přejímá zhruba 

třetinu rozptylu/informace 

původní sady ekonomických 

ukazatelů. 

Druhá přejímá 24% a třetí 22%. Dohromady pak vystihují téměř 70% původní informace. 

Bylo již řečeno, že korelace u zbylých kanonických kořenů jsou nevýznamné. Zbývajících 

30% rozptylu jsou tedy informace, které nemají souvislost s druhou skupinou proměnných. 

Podobně můžeme rozdělit rozptyl v druhé sadě. První tři kanonické proměnné příslušející sadě 

demografických a sociologických ukazatelů v sobě koncentrují zhruba 55% informace těchto 

proměnných. Zbylá část rozptylu (45%) jsou opět informace, u nichž se nepodařilo nalézt 

žádnou souvislost se sadou ekonomických proměnných. 

 Více informací se lze dozvědět např. na našich odborných kurzech:

http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/5-nabizene-kurzy/kurz-vicerozmerne-statisticke-metody/

http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni-skoleni/5-nabizene-kurzy/kurz-statistika-ve-spolecenskych-vedach/
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