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Jelikož Vás nyní zásobujeme články s tématikou programování. Řekli jsme 

si, proč Vaše nabyté znalosti neprověřit a neprocvičit. A třeba za to i něco 

vyhrajete. 

 
Takže dnes jsme si pro Vás připravili programátorskou soutěž.  

Nebojte se, nemusíte napsat celou aplikaci, nám stačí v předpřipraveném makru doplnit jediný řádek. 

Výchozí makro není nijak složité, vše důležité je v něm popsáno. Po doplnění požadovaného řádku a 

spuštění makra by měl výsledek vypadat následovně: 

 

 

 

Ještě napovíme, že řádek doplníte v proceduře 

Main. Část kódu požadovaného řádku lze získat 

pomocí záznamu hlavního makra, který jsme 

popisovali v tomto článku. 

 

 

Naprogramujte chybějící řádek a pošlete nám 

jej na adresu soutez@statistica.cz  nejpozději 

do 20.3.2016.  

 

 

http://www.statsoft.cz/file1/Newsletter/soutez.zip
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2016_01_20_Statistica_Programujeme_v_softwaru_Statistica03.pdf
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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. 

 

Minulá soutěžní otázka – správná odpověď 

Soutěžní otázka byla odhadnout, který den v týdnu se Trial verze Statisticy instalovala nejméně často a 

naopak nejčastěji. Jak jsme již říkali, odpověď nás zaskočila, stejně jako zaskočila i naše soutěžící. 

Následující graf říká vše. Nejčastěji se instalovalo ve středu, nejméně často pak v sobotu. 

 
 

 

Minulá soutěžní otázka – výherce 

Vylosovaným výhercem je slečna či paní Tereza Ponocná. Gratulujeme k volnému vstupu na jeden 

z našich kurzů.  
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