
Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to 

nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale 

potřeba propadat panice, ukážeme si totiž jedno jednoduché řešení 

tohoto problému a také trochu osvětlíme, jak se lépe v problematice 

tvaru dat vyznat.

ak můžete uhádnout z názvu následující kapitoly, budeme se zabývat tvarem dat pro jednu z nejběžnějších úloh

statistiky a to testování hypotéz rozdílů mezi skupinami. Ukážeme si data použitelná pro tuto úlohu, dále jak poznat 

v softwaru, jakou strukturu mají data mít, a nakonec si ukážeme jednoduchý postup, co dělat, když máme zrovna data ve 

špatném tvaru.

Typy dat pro úlohu porovnání několika skupin

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak mohou být data reprezentována pro klasické úlohy testování hypotéz pro dva 

nebo více výběrů. 

Příklad: Máme data o IQ jedinců a jejich dosaženém vzdělání. Takováto informace 

může být buď ve tvaru dvou proměnných, kde jedna reprezentuje IQ a 

druhá dosažené vzdělání, viz obrázek vpravo. Nicméně naprosto stejnou 

informaci dostaneme i z tabulky 

vlevo, která rozděluje velikost IQ 

do sloupů, z nichž každý 

představuje jednu úroveň vzdělání. 

V obou situacích ihned vidíme, že 

máme 15 naměřených hodnot IQ a 

ke každé hodnotě umíme 

jednoznačně přiřadit, jaké vzdělaní 

má jedinec s tímto IQ. 
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Piktogramy

Všimli jste si v softwaru následujících piktogramů? Nejsou tam jen tak, aby byla u metod nějaká ikona, tyto piktogramy 

nám mohou výrazně pomoci při identifikaci toho, jaká data metoda potřebuje. Tedy v jakém tvaru předpokládá vstup. 

Vysvětleme si tedy detailně tyto piktogramy, je to velmi logické: 

Tento piktogram znamená, že chceme porovnávat hodnoty ve dvou sloupcích, navíc 

musí mít sloupce stejnou délku. Příklad souboru je vpravo:

Chceme porovnávat hodnoty ve dvou sloupcích, sloupce nemusí mít stejnou délku. 

Příklad souboru je zde:

Chceme porovnávat hodnoty ve více než dvou sloupcích, sloupce musí mít 

stejnou délku. Příklad souboru je zde:

Chceme porovnávat hodnoty z jednoho slouce patřících do jedné ze dvou kategorií

definované ve sloupci jiném. Příklad souboru je zde:

Chceme porovnávat hodnoty z jednoho slouce patřících do jedné z více než dvou

možných kategorií definované ve sloupci jiném. Příklad souboru je zde:

Tak teď už víte, co tyto piktogramy znamenají, použití metod Vám tedy 

již nebude dělat žádné problémy. Podívejme se například na záložku 

Statistiky – Základní statistiky/tabulky. Vidíme zde sekci se zde zmíněnými 

piktogramy. Dvouvýběrový t-test (tedy t-test pro dva nezávislé výběry) 

má možnost výpočtu z obou typů vstupů (první dvě možnosti s výše 

uvedenými piktogramy). Párový t-test (tedy t-test pro závislé vzorky) 

může být zadán pouze ve formě dvou sloupců a navíc musí mít stejný 

počet případů, což je u párového testu logické.

Nyní si otevřeme menu Statistiky – Neparametrická statistika. Aniž 

bychom se dívali na popis u jednotlivých metod, víme ihned díky 

piktogramům a tvaru dat, kterou možnost můžeme využít. Opět si 

můžeme všimnout, že testy s předpokladem nezávislosti vyžadují data ve 

formě                   a data pro závislé vzorky zase .



Přeskupování/seskupování

Ale co dělat, když máme data zrovna v opačném tvaru než potřebujeme. Není potřeba mnohdy složitě ručně předělávat 

a překopírovávat hodnoty tabulky, ve STATISTICE jsou nástroje, které jsou přímo k tomu uzpůsobeny. K vytvoření 

jednoho či druhého typu souboru popsaného výše využijeme nástroje Přeskupování či Seskupování. Ty nám dovolí tyto 

dvě reprezentace dat mezi sebou převádět.

Ukažme si postup na datech o IQ.

Nejdříve lehčí Seskupování: 
Chceme převést data z tvaru ve více sloupcích do dat v jednom sloupci s přítomností indikátoru skupiny ve sloupci 

druhém, jinak řečeno:

Postup: Otevřeme si dialog Data – Přeskupování…, 

zde se podíváme do záložky 

Seskupování, vybereme proměnné pro 

seskupení, zadáme jména výsledných 

proměnných (kódy pro kódovou 

proměnnou budou názvy jednotlivých 

sloupců ve výchozím souboru). Přesné 

nastavení je vidět na obrázku vpravo:

Výsledkem seskupování je soubor typu          

jak jsme potřebovali.



Opačnou operací je Přeskupování:
Zde chceme data převést opačným způsobem, tedy do více sloupců, kde každý bude obsahovat jen hodnoty patřící do 

dané skupiny. Chceme tedy:

Postup: Otevřeme si dialog Data – Přeskupování…, 

nyní vybereme Přeskupování. Jedinou věcí, 

na kterou je potřeba si dávat pozor, je 

správně zvolit proměnné a nevyměnit je. 

Kódová proměnná je ta, podle které se 

bude rozkládat do sloupců, a rozložené 

hodnoty jsou hodnoty, které chceme mít 

v tabulce, tedy v našem příkladu IQ.

Výsledkem seskupování je soubor typu          

jaký jsme potřebovali.



Poznámka nakonec: Možnosti přeskupování a seskupování můžeme samozřejmě využít i v jiných situacích, proto je dobré 

mít na paměti, že něco takového existuje. Navíc jsme si ukázali pouze základní možnosti těchto 

metod, pro další využití se podívejte do nápovědy.

Dovolíme si v tomto kontextu připomenout, že nápovědu k danému tématu vyvoláme klávesou F1 v dialogu Data -

Přeskupování/seskupování:




