
 

 

 

 

 

Kdo zná software STATISTICA, ví, že někdy existuje více cest, jak se 

dostat k témuž výstupu. Tato soutěž nechť je tomu důkazem. 

 

Zadání 
 

V bankovním souboru CreditScoring.sta, který je dostupný přes Soubor – Otevřít příklady – Datasets, potřebujeme 

odpovědět na otázku: Kolik je klientů, kteří jsou v souboru označeni jako nebonitní (bad), mají za účel úvěru (proměnná 

V5) rekvalifikaci (retraining), zároveň jsou u současného zaměstnavatele (proměnná V8) méně než jeden rok a jsou to 

ženy (V11). 

 

Vašim cílem je najít co nejvíce postupů (funkcionalit), jak se dopracovat k výsledku, z kterého již bude jasné, kolik 

hledaných klientů je. Funkcionalitou myslíme například sloupcový graf, box plot, popisné statistiky nebo podmnožina 

(různé nastavení v rámci jednoho grafu nebo jedné analýzy bereme jako jednu funkcionalitu). Protože fantazii se meze 

nekladou a je možné, že mnozí z Vás vymyslí postupy, které nás nikdy ani nenapadly, budeme losovat ze všech, kteří 

nám pošlou alespoň 3 možnosti. Za každou další se zvyšuje pravděpodobnost vylosování (pokud pošlete 4 unikátní 

možnosti, které uznáme, že splňují výše uvedená pravidla, tak budete ve slosování 2x, pokud 5, tak 3x atd.). Tak schválně, 

kdo jich najde nejvíce? 

 

Své postupy, tedy zachycení průběhu práce v softwaru, která vede k cíli, zachyťte např. tímto způsobem: 

1. Vrstevnicové grafy -> záložka Detaily (odškrtnutí pole….)…atd.  

2. Kontingenční tabulky-> 3D Graf -> tlačítko Analýza skupiny …atd. 

3. Způsob… 

Nebo nám pošlete sešit STATISTICA (*.stw) s jednotlivými výsledky a v těle mailu dopište stručný komentář k jednotlivým 

možnostem. 

 

Vaše výstupy nám posílejte na adresu soutez@statsoft.cz nejpozději do 21.3.2013. Přejeme Vám příjemnou zábavu.  

 

StatSoft 

Soutěž „Kolika způsoby 
lze upéct výstup“  

mailto:soutez@statsoft.cz


Podmínky soutěže: 

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. 

 

Minulá soutěžní otázka - řešení 

V předchozím newsletteru jsme se ptali, kterou statistickou metodu Vám připomíná obrázek s lidmi čtoucími „noviny“. 

Drtivé většině z Vás obrázek evokoval zobrazení vícerozměrných dat pomocí ikonového grafu Chernoffovy tváře. 

Nicméně správná odpověď zde neexistuje, podívejme se některé další interpretace: Jak jsme již psali, neboť správná 

odpověď zde neexistuje. Zde se můžete podívat na nějaké originální odpovědi: 

 

 Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření  

 Hodnocení variability pomocí opakovaných měření 

 Jedná se o část, výsek výsledné naučené neuronové sítě - Kohonenovy mapy, kde jsou v mřížce podobné 

objekty umístěny vedle sebe.  Datový soubor mohl obsahovat atributy (parametry) např. věk, výdaje na nákup 

knih, ..., reakce na reklamu knihy XY. Zobrazená část ukazuje na část shluku těch, kteří na danou reklamu 

zareagovali. Jedná se o osoby podobného věku a záliby ve čtení (vysoké výdaje na nákup knih). 

 Připomíná mi to podmíněnou pravděpodobnost (větší pravděpodobnost, že zvládne zkoušku má ten, kdo se 

více učil - v tomto případě, kdo více četl).  

 Obrázek mi připomíná kontingenční tabulku napříč staletími jakožto testování kultur (většina bytostí se zdá patřit 

do židovské kultury, nicméně v levé části tabulky se objevuje také středověký až raně novověký typ evropského 

vladaře), byť by se dalo odhadnout také testování gramotnosti, byť to se jeví trochu konstanta. Dále může 

připomínat korelační matici, ale kategoriální data jsou pravděpodobnější (tedy snad tímto výrokem snižuji svou 

chybu I. druhu). 

 

Nejčastější nápoj, kterým jste se při vymýšlení odpovědí 

posilovali, byla jednoznačně káva. 

 

K otázce nás inspirovala kniha Seznamte se…Statistika, 

která velmi odlehčenou, ale trefnou, formou popisuje 

jednotlivé metody a vývoj této vědy. 

 

Minulá soutěžní otázka - vítěz 

Správně odpovědělo 100% z vás, losovali jsme ze všech 

„relevantních“ odpovědí. Děkujeme za účast. Vylosovaným 

výhercem se stává pan Miroslav Charvát, na kterého se 

budeme těšit na jednom z našich kurzů, který právě vyhrál. 

Gratulujeme. 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_01_29_StatSoft_Soutez_Co_Vam_to_pripomina.pdf
http://obchod.portal.cz/statistika/

