
 

 

 

 

  

 

 

 

Jak se Vám líbí náš vánoční stromeček? Uložený si ho můžete stáhnout zde. Budete-li si ho chtít vyzkoušet, je 

nutné mít nejméně verzi  Statistica 12.5 (ke stažení jako anglická trial verze).  

A co to je za vlastně dřevinu? O Kavkazskou Jedli nejde, to poznal každý. Ano, je to Workspace. Workspace je 

pracovní plocha (dostupná v modulu Data Miner, nebo ve verzi Statistica Enterprise a nyní nově také v trial verzi), 

která slouží jako další uživatelské rozhraní softwaru Statistica. Oproti interaktivnímu rozhraní (Klasické nabídky/ Pás 

karet) má řadu výhod (především v tom, že je krásně vidět celý postup od začátku do konce analýzy, také lze celý 

sestavený postup jednoduše spouštět opakovaně).  

Chtěli byste se naučit s tímto rozhraním efektivně pracovat? Navštivte v novém roce náš nový kurz Data mining 

v praxi v prostředí Workspace (vhodný také pro všechny, kteří již v minulosti navštívili dvoudenní kurz Data 

miningu).  

Pod stromkem zatím nejsou žádné dárky, je ještě brzy! Podíváte-li se na strukturu, vidíte, že stojan tvoří graf 

chybějících hodnot. Není to proto, že by tento stojánek byl nejlevnější (dle naší zkušenosti jsou nejlepší stojany ty, 
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kam se dá dolít průběžně alespoň trochu vodu, na kondici stromečku to má opravdu značný vliv), ale proto, že 

tímto grafem je vhodné analýzu začít. Dále pokračujeme prvotní analýzou jednotlivých proměnných (izolovaně) a 

potom pokračujeme na vztahy mezi proměnnými. A proč jsme postupovali zrovna takto? Co nám mohou 

jednotlivá patra ukázat? Jak si vytvořit nové proměnné ze stávajících a proč? Odpověď se můžete dozvědět 

v dalším našem novém kurzu Praktická analýza dat.  

Ať už si jste fanoušci Workspace (ano, mluvím o svém kolegovi), nebo příznivci klasických dřevěných stromků, 

přejeme Vám, ať se Vašim stromkům daří a ať máte krásné a pohodové Vánoce! 
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