
 

 

 

 

  

V tomto článku si představíme možnosti rozlišení 

jednotlivých objektů v krabicovém grafu, grafů 

průměrů s odchylkami apod. 

 

Barevné krabice 

Na souboru s údaji o pacientech si představíme jednotlivé možnosti, jak grafy odlišovat. Jako rozhraní STATISTICA 

v návodu použijeme novější Pás karet (Ribbon Bar). Přes Grafy –> Krabice (případně 2D –> Krabicové grafy) otevřeme 

dialog grafu a jako spojitou proměnnou vybereme systolický tlak, který budeme „grupovat“ proměnnou stupeň kouření 

(Kour). Jako typ grafu zvolíme např. Sloupce. Výsledek bude následující: 

 

Nyní bychom chtěli sloupce v grafu barevně oddělit. Pojďme si nejprve představit možnosti v softwaru STATISTICA: 

1. Kategorizace – Rozložení „Přes sebe“ 

Na kartě Kategorizovaný máme možnost rozdělení 

výsledného grafu podle dalších kritérií. Zaškrtneme kategorii 

X a ve volbě proměnné zvolíme nějakou další kategorii, např. 

binární proměnnou Cholesterol. V části rozložení dále 

zvolíme „Přes sebe“. Výsledek zachycuje graf vpravo. Spojitá 

proměnná na ose X je grupována podle supně kouření a 

každá skupina v rámci této kategorie se nám ještě rozpadne 

na pacienty s vysokým cholesterolem a pacienty, kteří mají 

v hodnocení „ne“, tedy bez cholesterolu (barva sloupců je 

samozřejmě editovatelná – viz níže). 
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A nyní k tomu, jak tuto kategorizaci využít pro barevné oddělení sloupců. Pokud na kartě kategorizovaný ve volbě 

proměnné nezvolíme nějakou další kategorii, ale stejnou proměnnou, kterou jsme použili již jako grupovací, tedy 

stupeň kouření, získáme následující výsledek: 

 

 

 

 

 

 

 

A co že jsme to vlastně provedli? Pokud v kategorii X 

nastavíme stejnou kategorii, která je na ose X jako faktor, tak 

se vlastně jedná o jakýsi trik, kdy chceme byrevně odlišit 

něco, co už odlišené je. Z tohoto důvodu nemá sloupec na 

druhé straně příslušné kategorie na ose X svého „partnera“. 

 

2. Možnosti grafu – Obrázkové značky  

Druhou možností odlišení sloupců je využití funkcionality Obrázkové značky. Postup je následující: Dvojklikem do 

oblasti příslušného grafu vyvoláme dialog Možnosti grafu a v části Spojnice přidáme Obrázkové značky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ose X jsou 4 pozice (nekuřák, 

bývalý, silný, slabý), v dialogu máme 

proto možnost přidat 4 obrázky, 

které odliší střední hodnoty 

v jednotlivých sloupcích.  

 

 

 

 



Může však nastat situace, kdy některé pozice 

bude žádoucí neobsazovat, jako např. 

v případě pozice 3,6 a 9 v uvedeném grafu 

výše.  

Obrázky pro rozlišení grafů nejsou součástí 

instalátoru STATISTICA, musíme si je dopředu 

předpřipravit. Jednou z cest je využít například 

klasický nástroj MS Windows Malování. 

V tomto nástroji vyplníme celou plochu 

zvolenou barvou, kterou chceme použít v 

konkrétním Box Plotu, obrázek uložíme jako 

JPG. 

Po vytvoření značek dále např. doplníme informace do legendy apod. 

 

 

 

 

 

To jsme ale trochu odbočili, zpět k našemu výsledku. 

Neschopnost držet myšlenku a neschopnost 

myšlenku opustit, to se občas stane. Přidáme-li 

značky ke všem 4 kategoriím, získáme tak výsledek 

vpravo. 

Tuto funkcionalitu bychom mohli využít také 

například pro odlišení jedné kontrolní skupiny od 

ostatních – prostě bychom danou skupinu označili 

odlišnou barvou než ostatní sloupce (kategorie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/products/features/paint
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Kombinací obou dvou předchozích postupů  ilustruje 

následující obrázek: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dvojklikem na sloupec lze vyvolat dialog Možnosti grafu a 

tlačítkem Více oblastí editovat jeho barvu, tlačítkem Více čař 

vyvoláme dialog pro změnu defaultní barvy čar, které ukazují 

rozpětí. Dialog Možnosti grafu musíme vyvolat zvlášť pro 

skupinu sloupců vytvořených nad proměnnou Dias a zvlášť 

pro proměnnou Sys. tlak.  

 

 

 

 

Kategorizované grafy 

V softwaru STATISTICA je v části grafy také záložka Kategorizované. Řekněme si, čím 

se tyto možnosti krabicového grafu oproti výše uvedeným možnostem liší? 

Máme zde na výběr kategorizaci podle kategorie X a Y přímo v dialogu proměnné. 

Závěrečný obrázek ilustruje rozdíl mezi Odděleným rozložením a rozložením Přes 

sebe. 

 

 

 



 

 

 

Závěr 

Vidíte sami, že grafy v softwaru STATISTICA mají mnoho možností. Další 

typy naleznete například v sekci FAQ technické – Návody/Postupy:  

 

 

 

 

 

A také v našem Archivu newsletterů.  

 

http://www.statsoft.cz/podpora/faq-technicke/
http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/vzdelavaci-clanky-statsoft-academy/

