StatSoft

Literatura na dlouhé
zimní večery
Nenechte si ujít následující knihy, jistě Vám mohou
pomoci s problémy, se kterými se potkáváte. My jsme
právě tyto knihy vybrali hlavně proto, že autor při
zpracování dat využíval software STATISTICA, takže
kromě teoretických znalostí Vám mohou ukázat i praktické použití
našeho softwaru.

P

rvní knížku, o které se zmíníme, doporučujeme zejména začínajícím statistikům.

Průvodce základními statistickými
metodami




Autoři: Budíková Marie, Králová Maria a Maroš
Bohumil
ISBN: 978-80-247-3243-5
Nakladatelství: Grada Publishing, a.s., 2010

Uveďme krátkou citaci přímo z knihy:
„V knize jsou shrnuty základní vzorce a postupy z popisné
statistiky, počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Moderní pojetí statistiky předpokládá zpracování výběrových
šetření nebo experimentálních dat, a proto je větší pozornost
věnována počtu pravděpodobnosti a matematické statistice,
která z něho vychází. Kniha obsahuje 21 kapitol, které je možné
rozdělit na tři části. První kapitoly se zabývají převážně popisnou
statistikou, ve čtvrté až desáté kapitole jsou vysvětleny základy
počtu pravděpodobnosti a zbývajících jedenáct kapitol je
věnováno matematické statistice.

K ilustraci postupů slouží řešené příklady, pro
procvičení látky jsou zařazeny další úlohy
s uvedeným řešením. Řada příkladů obsahuje
návod
k obsluze
statistického
systému
STATISTICA…“ [1]

Podle našich informací je kniha stále dostupná
například v knihkupectví Neoluxor.

Další kniha je horkou novinkou mezi statistickými publikacemi a je věnována vícerozměrným metodám. Znalosti z knihy
mají široké využití v mnoha oblastech.

Statistická analýza vícerozměrných dat
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Citace o této publikaci:
„Počítačově orientovaná statistická analýza vícerozměrných dat je
populárně vysvětlena na větším množství praktických příkladů a
umožňuje extrahovat v datech ukrytou informaci. Kniha poslouží
začátečníkům a studentům přírodních a technických věd, kteří
začínají s vícerozměrnou analýzou pomocí rozličného software.
Každá kapitola se týká vždy jedné metody analýzy a popisuje cíl
spolu se zaměřením metody, podrobným pracovním postupem a
podrobnou interpretací výsledků. Na ilustračních příkladech
ukazuje způsoby diagnostikování a odkrývání v datech skrytých

vnitřních vztahů, struktury a vlastností. Důraz je kladen
především na rozbor grafických diagnostik a diagramů.“ [2]

„Praxe ukazuje, že velká část zpracovatelů dat se tolik
nezabývá teorií, ale má zájem o praktické zvládnutí metod.
Teorie umožňuje získat rozumný náhled na to, z čeho metoda
vychází, což samozřejmě velmi usnadňuje pochopení postupů
a úskalí, která mohou vést zkreslené interpretaci. Zkušenosti se
však nabývají praxí. Z tohoto důvodu je kniha, rozšířená o
dalších 230 úloh z nejrůznějších oborů, velkým přínosem pro
všechny uživatele statistických metod. Úlohy pokrývají jak
obory přírodních, tak i sociologických věd. Silnou stránkou
původních i doplněných úloh je, že vycházejí ze skutečně
naměřených dat. Čtenář se tak nesetkává s uměle
připravovanými příklady, které vedou ke zcela perfektním a
přímo ukázkově dokonalým a křišťálově jasným výstupům.“
[3]

„Cílem této knihy je zpřístupnit vícerozměrné statistické
techniky, které jsou dnes již běžnou součástí statistických
softwarových balíků, široké nematematické přírodovědné a technické veřejnosti a zejména studentům. Zvláštní důraz je
kladen na sestavení úlohy a na interpretaci výsledků. Proto jsou těžištěm knihy návody s podrobnými postupy a
komentované příklady s množstvím grafických výstupů umožňujících kromě diagnostiky kvality vstupních dat také
snadnou interpretaci výsledků.“ [4]
Kniha je dostupná např. přes knihkupectví Academia nebo Neoluxor.
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