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Dnes pro Vás máme soutěž, jak napovídá název, 

tipovací. Udělali jsme si analýzu nainstalovaných 

trial verzí v roce 2015 a kategorizovali podle dne v týdnu. Uhodnete, který 

den v týdnu se instalovalo nejvíce a který den je z hlediska počtu instalací 

naopak nejméně frekventovaný? 

 
Druhá část otázky je o něco lépe predikovatelná, neboť kdy chodíme na oslavy, 

kdy jezdíme na chalupu, kdy jezdíme na výlet, do zoo…V úterý obvykle ne .  

První část otázky, tedy kdy se instalovalo nejvíce, je již náročnější, i nás to 

překvapilo. Soutěž má tedy 2 otázky: 

a) Ve kterém dni v týdnu bylo nainstalováno nejvíce českých trial verzí 

Statistica 12 – data jsou z roku 2015? 

b) Ve kterém dni v týdnu se instalovalo nejméně v roce 2015? 

Pokud si tipnete správně a) i b), budete v losování zařazeni 2x, uhodnete-li pouze jednu variantu, ve 

slosování budete pouze jednou. A co když se vůbec nikdo netrefí? To bereme jako prakticky nemožné, 

nicméně pokud by tomu tak bylo, tak protože jsme hodní, budeme losovat ze všech zúčastněných.  

Vaši odpověď nám zašlete na adresu soutez@statistica.cz  nejpozději do 15.2.2016.  

Podmínky soutěže 

Výherce získává voucher na kurz dle vlastního výběru. 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 na stránkách http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/. 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. Voucher se nevztahuje na výcvik Six Sigma 

Green Belt. 

mailto:soutez@statsoft.cz
http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/


Soutěž: Tipněte si den   |   Statistica ACADEMY (leden 2016)  

Minulá soutěžní otázka – správná odpověď 

Minulá vánoční soutěžní otázka byla pro zasmání, měli jste poznat, co je skryto za obrázky: 

 

 

Je statisticky dokázáno, 

 

že slunce vyjde každé ráno, 

 

 

a i když je tma jako v ranci,  

 

 

noc nemá celkem žádnou šanci  

(vždyť také sází na číslo 49, které 

v ruletě nepadne). 

 

  Statistika nuda je, 

 

 

  má však cenné údaje, 

 

 

  neklesejme na mysli (müsli), 

 

 

 

  ona nám to vyčíslí. 
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Když draci z nosu síru pouští 

 

a Honza na něj číhá v houští, 

 

 

pak statistika předpovídá, 

 

 

 

že nestvůra už neposnídá. 

 

… 

 

 

 
 
 
 
 

Minulá soutěžní otázka – výherce 

Vylosovaným výhercem, který poznal píseň z pohádky Princové jsou na draka je pan Aleš Horák. 

Gratulujeme výherci volného vstupu na jeden z našich kurzů. 
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