
 

 

 

 

  

  

o to bude, až to bude, mohu-li se optat Sire?  

„Ále, snažím se zachytit vztah mezi mateřskou a dceřinou rostlinou.“ 

„Mohu nahlédnout?“ 

„Jistě.“ 

 

„Hrach Vonný?“ 

„Taky." 

„Dáte si čaj, je po páté?" 

„Děkuji." 

„Hmm, já to tušil, vyskytnou-li se dvě věci společně, ještě to neznamená, že jedna z nich je příčinou té druhé. Pearson by 

to měl vědět.“, proběhlo hlavou panu… 

I tak mohl vypadat odpolední rozhovor mezi dvěma muži, z nichž jedna je osobnost, na kterou se ptáme. Tato osobnost 

je považována za tvůrce první metody měření korelace. Do té doby byl vztah mezi dvěma vzájemně souvisejícími jevy 

v přírodních vědách vysvětlován zejména kauzalitou. Podle některých zdrojů dokonce ovlivnila naše hledaná osobnost 

svého svěřence Karla Pearsona natolik, že se stal zapáleným „antikauzalistou“. 

Hledanou osobností je: 

a) Frank Yates 

b) Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon 

c) Francis Galton 

d) Gianluigi Buffon 

e) Sewall Wright 

StatSoft 

Kdo poradil panu 
Pearsonovi? 
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Správnou odpověď nám pošlete na adresu soutez@statsoft.cz nejpozději do 6.1.2014.  

Pokud si navíc správně tipnete (stejně jako v loňském Vánočním newsletteru) kolik bude na vánoce sněhu, resp. kolik 

sněhu bude 27.12.2013 v 10:30 před budovou, kde sídlí společnost StatSoft (před „výklenkem“ s historickou 

tramvají), získáte malé bezvýznamné, ale krásné        . Soutěž o krásné bezvýznamné plus nicméně končí logicky již 

dříve a to 24.12.2013.  

 

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. 

 

 

Minulá soutěžní otázka - řešení 

Minulá soutěžní otázka je vyřešena v samostatném článku tohoto newsletteru. 

 

 

Minulá soutěžní otázka - vítěz 

Do soutěže o hledání pana Petra Hudíka jste se tentokrát moc nehrnuli, snad si to vynahradíte nyní. Výhercem minulé 

soutěže se stává pan Patrik Galeta.  Gratulujeme. 
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