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V tomto článku Vám představíme 

zajímavou a velmi užitečnou 

funkcionalitu, která umožňuje vnést 

do grafické analýzy nový úhel 

pohledu.  

 

Ve vedlejší roli průzkumník 

Pravidelní čtenáři našeho newsletteru vědí, že v softwaru máme možnost označit shluk dat v grafu a 

identifikovat příslušníky tohoto shluku přímo v zdrojovém souboru (takto je lze i obarvit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano, správně, tuto možnost umožňuje 

průzkumník grafu. O aplikaci 

průzkumníka jsme psali již 2x v těchto 

článcích: 

Zpracování chybějících dat a dat mimo 

rozsah 

a Průzkumník grafu. 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_12_18_StatSoft_Zpracovani_chybejicich_dat_a_dat_mimo_rozsah.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_12_18_StatSoft_Zpracovani_chybejicich_dat_a_dat_mimo_rozsah.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_01_29_StatSoft_Pruzkumnik_grafu.pdf
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V hlavní roli Barva nebo značka dle kategorie… 

Název odstavce by jistě pozitivní kritiku za 

poutavost nesklidil, ale o to zajímavější je 

výstup, který nabízí. Budeme-li chtít zkoumat 

závislost mezi číselnými proměnnými, může 

být žádoucí jednotlivé datové body v grafech 

rozlišit ještě podle určité kategorie (například 

pohlaví, příslušnost nemoci, závažnost 

průběhu, typ materiálu apod.). Na obrázku 

vpravo vidíme maticový graf, který zachycuje 

vztahy (viz článek na téma korelace) mezi 

vybranými číselnými proměnnými a zároveň 

zde vidíme barevně rozlišené pacienty. Barva 

značí pohlaví.  

 

Jiný příklad ukazuje bodový graf níže: 

 

Na bodovém grafu zachycujeme vztah dvou číselných proměnných. Díky funkcionalitě „obarvit data“ však 

můžeme do tohoto grafů vnést další úhel pohledu. Tímto úhlem pohledu je příslušnost do skupiny 

„zvýšený cholesterol“, která je v datech jako kategorie ano/ne. 

 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_11_26_StatSoft_Moznosti_korelacni_analyzy.pdf
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Jdeme barvit 
Pokud data netvoří ucelený shluk, těžko bychom je pomocí průzkumníka obarvili. Již Vás 

nebudeme napínat a prozradíme Vám, jak na to. Tato funkcionalita se nachází v záložce 

Data –> oblast Případy a jmenuje se Barva nebo značka dle kategorie... 

 
 

Jaké zde máme možnosti? Nejjednodušší (nejčastější) je obarvit data 

podle příslušnosti k nějaké kategorii. Pokud bychom chtěli vytvořit stejný 

bodový graf, jako na obrázku výše, pak v otevřeném dialogu klikneme na 

tlačítko Změnit proměnnou a vybereme proměnnou cholesterol a 

klikneme na OK. Stavy případů se obarví podle proměnné cholesterol. 

 
 

Odlišné body (z hlediska barvy a značky) budou zobrazovány nejen v bodovém grafu, ale také například 

(při zapnutí zdrojových dat) v grafu krabicovém, který při sjednocení barvy může potom vypadat třeba 

takto:  

 
 

 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2015_07_13_Statistica_Nejcastejsi_dotazy_na_krabicku_s_fousy.pdf


4 Barvíme data    |   Statistica ACADEMY (listopad 2015)  

 

Změna barvy, značky 
Změnu barevného schématu provedeme přes tlačítko Barvy. Použité barvy jsou součástí oblasti Paleta: 

 
 
Tlačítko „Obnovit výchozí“ zruší případné nepovedené nastavení a vrátí defaultní barvy/značky. Možností, 

které lze v nabídce využít je více. Pro ukázku zvolíme Hranice, následně vybereme číselnou proměnnou 

(systolický tlak) a potom napíšeme hodnotu pro horní meze 140. 

 

Na výsledném grafu vyšetřujeme vztah mezi hmotností 

a BMI a zároveň přidáváme informaci o jednotkách, 

které mají tlak vyšší/nižší než 140. 
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Závěrem 

V článku jsme Vám ukázali možnost, která do „tradičního“ pohledu na vztahy kvantitativních proměnných 

vnese další - nový úhel pohledu, což může být velmi užitečné. Tato nová informace není spojena 

s legendou příslušného grafu. Legendu tam musíme vždy doplnit (přes textové pole) manuálně: 

 
 

Věříme, že nyní by obarvení dat podle kategorie květiny u slavného souboru IRIS s kosatci již nebyl žádný 

problém . 

 

(Soubor->Otevřít příklady->Datasets->Irisdat.sta) 
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