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V tomto článku Vám ukážeme návod, jak si vyrobit originální vánoční přání. 

Autora článku berte s rezervou, je to fanoušek softwaru. To nic nemění na 

tom, že se v článku dočtete o zajímavém triku, který Vás může opět o něco 

posunout ve využití možností softwaru. Na konci se také dozvíte, jak tuto 

možnost využít k seznamování.  

 

Originální přáním jsou data 

Nekoukejte se na stránku 2 a stáhněte si soubor zde. Soubor si načtěte do softwaru Statistica a zobrazte si 

dvojici číselných proměnných na bodovém grafu (Grafy –> Bodový graf –>  osa Y je pojmenovaná jako 

proměnná Y). Bomba že! Nemusíte posílat přání, pouze data. Naše doporučení je poslat data na USBčku 

s instalátorem Trial verze softwaru Statistica. V dopise potom nebude klasické: 

Krásné Vánoce a mnoho radosti do nového roku. 

Ale může tam být například: 

Ahoj pane/paní/drazí atd. 

Ze stránky www.statistica.cz si stáhnete si instalátor Trial verze Statistica a pod administrátorským účtem 

nainstalujte. Spusťte software a načtete datový soubor (Přes záložku Soubor –> Otevřít). Následně 

vyhledejte záložku Grafy a tlačítko Bodový Graf. Tlačítkem proměnná zvolte proměnnou X na osu X a 

proměnnou Y na osu Y. Odškrtněte lineární proložení a klikněte 2x na OK.  

Kromě toho Vám také z celého srdce přejeme rok naplněný pohodou, nadhledem a radostí z pracovních 

úspěchů. 

http://www.statsoft.cz/file1/Newsletter/XY.sta
http://www.statistica.cz/
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Může být přiložen i návod níže: 

 

No a tohle je výsledek: 

 

Data lze v softwaru “přeuložit“ i jako Excel, přání upravit a načíst jinde.  
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V hlavní roli opět průzkumník 

A jak jsme to udělali? V hlavní roli je opěr průzkumník grafu. O aplikaci průzkumníka jsme psali již 3x 

v těchto článcích: 

Zpracování chybějících dat a dat mimo rozsah, 

Průzkumník grafu a naposled v článku Barvíme data. 

 

Nejprve je nutné získat vstupní data. Založme si novou tabulku. Počet 

proměnných 2 a počet řádku cca. 150tis. Dvojklikem na proměnnou 

vyvoláte dialog, do kterého definujeme název proměnné (osa Y atd.), ale 

také funkci na vyplnění buněk daty. Použitá fce byla Rnd(x), která generuje 

náhodné číslo z intervalu [0, x]. V našem případě byla použita fce Rnd(100) 

pro obě proměnné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2015_11_19_Statistica_Barvime_data.pdf
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Vytvořená data si zobrazíme na již zmiňovaném bodovém grafu. Dvojklikem do grafu vyvoláme dialog 

Možnosti grafu a změníme osy: 

 

No a máme pole plné dat. Pojďme tam označit nějakou zprávu. Nyní to už je úkol pro průzkumníka. 

Podotýkáme, že tento způsob není úplně uživatelsky jednoduchý, nejde o grafický nástroj, ale o nástroj 

pro průzkum dat, přesto věříme, že fanoušci softwaru Statistica tento nápad ocení. Spusťte si 

průzkumníka, zvolte typ Laso a Označit. No a potom již začnete označovat shluk dat: 

 

Máme-li shluk dat označen v grafu, tak chceme vybraná 

data identifikovat přímo ve zdrojovém souboru, neboť 

chceme jako přání poslat pouze data, jenž vykreslí text. 

Jednou z možností je přes pravé tlačítko myši otevřít 

roletku a vybrat Podmnožina. 

Na obrázku jsme si zálohovali data, která vykreslí V. 

Podmnožinu si přidáme do sešitu, uložíme apod. 

Pokračujeme dále, po každém povedeném písmenku 

vytvořím podmnožinu. Pokud se mi něco nepovede, 

nemusím “kreslit“ celý obrázek znovu. Jsem-li hotov 

s označením, tak vytvořím poslední podmnožinu (přes 

pravé tlačítko), nebo (mám-li nastaveno Označit) kliknu 
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na Použít a následně Konec.  

 

 

U druhé možnosti (Použít) se nám ve zdrojových datech objevily vykřičníky. Lze si vytvořit podmnožinu 

pouze na řádky, které jsou takto označeny. V záložce Data –> Podmnožina –> Případy: 

 

Zde napíšeme funkci, která neodkazuje na proměnnou, ale na stavy případů (řádky = cases). CaseState se 

tedy týká řádků a chceme pouze ty, které jsou označeny vykřičníkem, který je v softwaru kódován číslem 

16. Více informací v nápovědě (F1) v části Working with Spreadsheets - Using Spreadsheets - Case 

States Functions: 
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Uložíme finální data 
Označená data uložíme jako Excel, nebo *.Sta a s popisem, jak je využít, pošleme. Forem distribuce 

dnešní svět nabízí opravdu mnoho, určitě na něco přijdete. Přání máme hotové, kromě toho jsme si taky 

osvěžili možnost tvorby podmnožin při identifikaci určitého shluku dat, ohledných hodnot (průzkumníka 

lze využít i v box plotech) apod. Pokud jste si data zobrazili v softwaru Statistica, tak jsme si všimli, že 

datový soubor je obarvený. Toho lze docílit změnou Označit na Obarvit v dialogu průzkumníka: 

 
 

 

Pokud jste četli dřívější článek o barvení dat, tak víte, že tím možnosti nekončí, například pomocí funkce si 

lze definovat novou kategoriální proměnnou pro určení barev, například takto: 
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A data podle ní obarvit. Výsledek může vypadat třeba takto: 

 

Fantazii se meze nekladou . 
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Závěrem 

V článku jsme Vám ukázali možnosti, které lze využít nejen při tvorbě Vánočního přání, ale také při tvorbě 

šifrovaných vzkazů, třeba i romantických, proč by ne. Romantický vzkaz schovaný v datech uložených 

jako Excel může fungovat i jako určitý filtr, kdo si nedokáže zobrazit 2 číselné proměnné, tak s tím stejně 

kina asi nepůjdu, nebo ano? 
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