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Možnosti korelační analýzy
v softwaru Statistica
Zdali je jedna náhodná veličina ovlivňována druhou náhodnou
veličinou a naopak, to je v praxi poměrně častá otázka. V tomto
článku si povíme o možnostech hledání závislostí mezi dvěma
veličinami v softwaru Statistica.
Úvod
Každý, kdo někdy zpracovával statistická data, ví, že při statistickém zpracování
se málokdy zabýváme pouze jednou izolovanou proměnnou. Často nás
zajímají úlohy typu:
-

Závislosti chyby měření na přírodních vlivech

-

Predikce poptávky v závislosti na ceně komodity, substitutů, apod

-

Vztah sledovaného markeru vůči ostatním naměřeným

-

Závislost mezi tělesnou výškou člověka a jeho hmotností

-

Závislost mezi umístěním sportovce ve výkonnostním žebříčku a
stupněm jeho oblíbenosti v kolektivu

Tyto úlohy v drtivé většině případů nemají deterministických charakter, a proto je využití statistických metod na
místě. Oblast, do které výše uvedené příklady spadají, se nazývá korelační a regresní analýza. V tomto článku si
ukážeme možnosti softwaru Statistica v oblasti první. V dřívější soutěžní otázce jsme toto téma již nakousli
(odpověď na tuto úlohu je zde). Začneme možnostmi vizualizací.

Vizualizace dvojrozměrných dat
Nejjednodušším krokem při hledání základní tendence dvou
proměnných je vizualizace. Konfiguraci dvou číselných
proměnných nejčastěji zachycujeme na bodovém grafu (Scatterplot).
Graf
nalezneme
(v zobrazení
Pásu karet) v záložce Grafy –>Bodový graf. V prvním příkladu
se snažíme zjistit, jestli existuje nějaká závislost mezi výškou
rostliny a produkcí rajčat. Výsledkem je graf vlevo. Vynesením
dat do souřadnicového systému získáme základní představu o
společném působení obou proměnných. Z našeho grafu se dá
vypozorovat silný vztah mezi velikostí produkce a výškou
rostliny, který je přibližně lineární.

V dalším příkladu níže se snažíme vizualizovat vztah mezi chybou geodetického přístroje a teplotou. Na kartě
Detaily využijme možnost volby proložení a zvolme Lineární:

Pozn.: Měření u takového přístroje probíhá přes paprsek
a naměřenou vzdálenost ovlivňují různé vlivy jako je
teplota, vlhkost apod.
Na obrázku vidíme, že (v konkrétních podmínkách)
vztah mezi teplotou vzduchu a naměřenou vzdáleností
je přibližně lineární. Tendenci, míru těsnosti závislosti
dvou proměnných, bychom kvantifikovali právě
korelačním koeficientem. Ještě než se podíváme, kde ho
v softwaru hledat, představíme si možnost zobrazit
několik bodových grafů najednou. V záložce Grafy –>
Matice lze v dialogu vybrat více číselných proměnných a
vyšetřit vzájemné průběhy proměnných pomocí jednoho
souhrnného grafu.

Korelační koeficient
Jak bylo naznačeno v úvodu, jde nám o zachycení intenzity
závislosti mezi dvěma náhodnými veličinami. Tuto závislost
budeme posuzovat vhodnou mírou těsnosti statistické
závislosti – korelačním koeficientem. Slovo korelace
v základním (obecném) slova smyslu označuje míru stupně
asociace dvou proměnných. Nejpoužívanější číselnou
charakteristikou statistické závislosti dvou kvantitativních
znaků je Pearsonův korelační koeficient. V softwaru Statistica
jej nalezneme v záložce Statistiky->Základní statistiky>Korelační matice. Na kartě Možnosti lze potom zaškrtnout

typ výstupu (kromě hodnoty koeficientů můžeme chtít například informace o velikosti p-hodnoty, které jsou
důležité pro publikování, apod.). Pro detekci korelace s vyloučením vlivu ostatních proměnných (jsou-li k dispozici)
je na kartě Detailní výsledky možnost Parciální korelace. Vhodnou formou pro prezentaci výsledků, pokud máte
veličin více, je pak možnost vytvořit barevnou matici v záložce Barev. matice.
Pearsonův korelační koeficient lze získat také přímo
v dialogu výše ukázaných bodových grafu v záložce
Detaily:

Pokud bychom měli alespoň stručně popsat, jak interpretovat hodnotu korelačního koeficientu, pak pokud je
koeficient kladný, znamená to, že s jednou rostoucí veličinou roste i druhá (krajní hodnota je 1, kdy by byla mezi
veličinami přesná lineární závislost, datové body by ležely na přímce). Pokud je hodnota záporná, pak to značí, že
když jedna veličina roste, tak druhá klesá (hodnota -1 je opět lineární závislost). Rádi bychom vypíchli důležitou
vlastnost Pearsonova korelačního koeficientu a to tu, že měří závislost lineární, nikoli nějakou složitější, velmi
nápomocný je v tomto ohledu názorný obrázek, který najdete na stránce wikipedie.

Spearmanův korelační koeficient
V poslední ilustrativní úloze (sportovec a oblíbenost) jde o znaky, jež jsou
kvantifikované pomocí pořadí. Míru závislosti bychom v tomto případě
vyjádřili pomocí pořadového korelačního koeficientu. Spearmanův
koeficient pořadové korelace nalezneme v softwaru Statistica v záložce
Statistiky->Neparametrické statistiky->Korelace.
Spearmanův koeficient kvantifikuje monotónní vztahy, obecně rostoucí
nebo klesající, nikoli pouze lineární jako Pearsonův koeficient. Hodnoty má také mezi -1 a 1. V praxi jej proto
využíváme nejen na veličiny ordinálního charakteru (jako v úloze se sportovcem), ale vzhledem k jeho
rezistentnosti vůči odlehlým hodnotám také pro odhady tendencí mezi kvantitativními veličinami. Nebo, jak už
bylo řečeno v situaci, kdy očekáváme monotónní závislost (nejen lineární). Vybereme-li v roletce Vytvořit: Detailní
report, tak získáme úplný výstup se všemi podstatnými informacemi pro reportování. V záložce Další výsledky
máme k dispozici ještě koeficient Gama a Kendallovo tau. Tlačítkem F1 lze vyvolat nápovědu k tomuto tématu a
získat více informací o těchto alternativních mírách závislosti.

Vztahy kvalitativních veličin
Pokud mluvíme o korelacích, zpravidla myslíme vztah dvou kvantitativních proměnných. V závěru článku si však
ještě ukážeme, jak bychom se v našem softwaru vypořádali s otázkami typu:
-

Existuje mezi volbou typu časopisu a vzděláním nějaký vztah?

-

Potřebujeme zjistit, zda existuje souvislost mezi stupněm kouření a pohlavím.

Otázky jsou položené podobně jako výše, ale v tomto případě se jedná o kvalitativní znaky, závislost by se
vyjadřovala pomocí dalších charakteristik k tomu určených.
Tyto koeficienty společně s testy nezávislosti dvou kvantitativních znaků naleznete v Statistiky->Základní statistiky-

>Kontingenční tabulky

Pro výpočet vybraných koeficientů je však
nutné ”překliknout“ na kartu Detailní
výsledky–>Detailní 2-rozm.tabulky. Co se
týče vizualizace, tak přímo v dialogu
Kontingenčních tabulek máme možnost
využít nabídku 2D a 3D grafů.

Testy nezávislosti pro tabulku o rozměru
2x2 lze jednoduše získat také přes Statistiky
-> Neparametrické statistiky -> 2x2 tabulky.

Závěr
V článku jsme Vám ukázali možnosti softwaru v oblasti korelační analýzy, ale také základní možnosti pro detekci
vztahů dvou kvalitativních proměnných. O tomto tématu by se toho dalo napsat skutečně velmi mnoho. Pro více
informací máme možnost si počkat na další články na toto téma, případně můžete navštívit naše odborné kurzy,
které se těmto tématům věnují.

