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Barvu očí u rodičů a potomků jsem si už zaznamenal, ve stejném duchu 

budu nyní sledovat barvu srsti u koní a psů. V těchto případech opět 

nepůjde o měření, jako u tělesné výšky, nebo váhy. Hodnoty proměnných 

prostě jenom pojmenuji jako kaštanová, hnědá atd. Součástí výzkumu bude 

pouhé počítání, nikoli měření, kde bych použil nástroje typu posuvné 

měřítko, krejčovský metr, tonometr apod. Takto vzniklá proměnná by měla 

mít vlastní jméno. Týká se to jmen, tedy latinsky „nōminālis“, no jasně, budu 

jim říkat Nominální proměnné! Jsem spokojen! Budu to publikovat, hmm, 

to mi připomnělo, že ostatní texty, co půjdou v dalším vydání našeho 

časopisu, zkontrolovat musím též, musím si pospíšit… 

Naše fantazie je značná, a proto jsme se Vám pokusili zrekonstruovat myšlenkový postup jednoho 

známého statistika, na kterého se dnes ptáme. Byl to: 

a) Karl Pearson 

b) Francis Galton 

c) Maurice Kendall 

d) Tom Lehman 

e) Andrej Nikolajevič Kolmogorov 

f) Emerson Fittipaldi 

Jedna z metod korelace, která je založená na pořadí, je známá jako Kendallovo Tau. Doplňkovou otázkou 

je: Kdo je autorem této metody? Opět vyberte z nabídky výše.  

Pokud uhodnete správně hlavní otázku, dostanete se do slosování. Určíte-li správně obě otázky, ve 

slosování budete 2x, Vaše šance se tak zvednou!  



Soutěž: Kdo s tím přišel první?   |   Statistica ACADEMY (Březen 2016)  

A co když uhodnu jenom doplňkovou otázku? Tak máte u nás (jak je naším zvykem) malé, pěkné, ale pro 

soutěž bezvýznamné plus. 

Odpovědi nám pošlete na adresu soutez@statistica.cz  nejpozději do 17. 4. 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. 

 

Minulá soutěžní otázka – správná odpověď 

Soutěžní otázkou bylo doplnit makro o chybějící řádek, tímto řádkem mohou být například následující 

možnosti: 
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Minulá soutěžní otázka – výherce 

Jako zkušený programátor se předvedl pan Lukáš Heinz, který vyhrává volný vstup na jeden z našich 

kurzů? Třeba Statistica Visual Basic? 
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