
ak tentokrát zase trochu z jiného soudku, jak jste se 

mohli již sami dovtípit podle StatSoft holuba, který právě 

startuje na svou dlouhou cestu. Nicméně něco společného 

s minulou soutěží přeci jenom bude mít, tato hádanka je 

opět trochu detektivní. Tentokrát se Vás ptáme, z které pobočky to bude mít náš poštovní holub nejdále, pokud ponese 

dotaz do analytického oddělení v naší centrále ve městě Tulsa, ve státě Oklahoma, v USA.

Bereme samozřejmě nejkratší možnou cestu 

(vzdušnou čarou), náš holub je totiž pro tyto 

trasy speciálně vycvičen. Bohužel toto zvíře není 

běžně k dostání. Celá adresa naší centrály je 

k dispozici zde:

http://www.statsoft.com/contact-us/

Seznam poboček je samozřejmě také k dispozici 

i na našem českém webu.

Pokud se Vám povedlo identifikovat nejvzdálenější pobočku, pošlete nám její jméno a Vámi odhadnutou či spočítanou 

vzdálenost v kilometrech či mílích na adresu soutez@statsoft.cz nejpozději do 27.6.2013. Vyhrát můžete opět volnou 

vstupenku na jeden z našich kurzů.

Podmínky soutěže:

Výherce získává voucher na kurz dle vlastního výběru. Voucher je platný jeden rok od vystavení a je vázán pouze na 

jméno vylosovaného výherce. Voucher slouží jako volný vstup pro výherce na jeden z nabízených kurzů společnosti 

StatSoft. Výherce je povinen přihlásit se na jím vybraný kurz nejméně 14 dní před termínem konání vybraného kurzu. 

Podmínkou účasti je, že vybraný kurz bude otevřen a nebude plně obsazen. Voucher se nevztahuje na výcvik Six Sigma 

Green Belt.
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Minulá soutěžní otázka – zadání:

V souboru http://www.statsoft.cz/datadetektivni vidíte v každém řádku údaje k několika osobám. Vašim úkolem je 

najít nejpočetnější skupinu lidí, kteří mají všechny charakteristiky stejné. V této skupině je náš hledaný člověk. Je to ten 

s nejdelším jménem (myšleno nejvíce písmen v jméně a příjmení dohromady)!

Minulá soutěžní otázka – řešení:

Ukážeme si, jak nalézt hledanou osobu prostřednictvím programu STATISTICA. Samozřejmě postupů, jak tento úkol 

splnit, je mnoho, my si ukážeme dva z nich a těšte se především na ten druhý, opravdu bude stát za to!

Nejprve bychom asi měli nahradit chybějící hodnoty v proměnné 

Age Range nějakou kategorií, abychom tato data při analýze také 

brali v úvahu. To provedeme buď přes funkcionalitu Překódování 

nebo jednoduše vložením vzorečku do proměnné Age Range:

  

Chybějící hodnotu nahradíme například hodnotou 104, neboť 

máme nyní v proměnné hodnoty překódované na 101, 102 a 103. 

Postup 1: 

Zjistíme, která skupina je nejpočetnější a poté si podle daných skupin 

vyfiltrujeme soubor.

Otevřeme dialog: Statistiky-Základní statistiky/tabulky-Popisné statistiky, 

zvolíme kteroukoli proměnnou, v záložce Detaily zvolíme pouze Počet 

platn., zmáčkneme tlačítko Anal. skup. A nastavíme zde kategorizace 

podle proměnných 2-10, viz obrázek vpravo.

Potvrdíme a vypočítáme statistiky.

Po chvilce počítání dostaneme tabulku, která po seřazení podle velikosti 

proměnné N platných jasně identifikuje nejčetnější skupinu.
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Toto lze provést jednodušeji alternativním postupem: 

Otevřeme si dialog Statistiky-Základní statistiky/tabulky-Rozklad, zvolíme proměnnou Name jako závislou a všechny 

ostatní jako grupovací, klikneme OK a ihned dostaneme požadovaný výsledek, kde si opět můžeme najít buď seřazením 

nebo vizuálně tu nejpočetnější skupinu (proměnná se jmenuje Name N).

Nyní už stačí zapnout automatický filtr na zdrojovou tabulku, vyfiltrovat atributy pro nejpočetnější skupinu a najít osobu 

s nejdelším jménem.

Postup 2:
Nyní přichází druhý postup, kterým vše provedete na 

celých 5 kliknutí! Nevěříte? Trik je totiž v tom, že stačí 

použít přeskupování, kdy si rozdělíme jména do skupin, 

přičemž skupiny tvoří kombinace všech hodnot zadaných 

kategorických veličin. Uděláme to tedy následovně - v

menu Data-Přeskupování vybereme proměnné podle 

obrázku:

A pak už jen potvrdíme, vidíme, že výsledná tabulka má 7 

řádků, maximum v jedné skupině je tedy 7 a stačí najít 

sloupec, kde toto nastává a v něm najít nejdelší jméno.

Poznámka: Pokud se nám nechce ručně počítat znaky, tak to můžeme samozřejmě nechat udělat počítač, vytvoříme 

proměnnou, která nám vyhodí délku jména daného sloupce (v tomto případě 13. sloupce) pomocí příkazu: =Len(v13). 

Minulá soutěžní otázka - vítěz

A na závěr to nejdůležitější: vylosovaným šťastlivcem, který správně našel hledanou Claudette Pawlowski je paní či slečna

Tereza Těhanová, která vyhrává poukaz na kurz dne vlastního výběru. Gratulujeme.




