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Tento článek se týká oblíbené funkcionality pro dávkový výpočet vzorců. 

Řekneme si, jak přesně tato funkcionalita počítá a v jakém pořadí 

vyhodnocuje výrazy. Znalostí těchto pravidel se můžete vyvarovat 

zbytečných chyb. Také vám ušetří řadu nedorozumění a nervů – každý se 

občas diví, proč to nevypočítalo to, co jsem chtěl, tento článek osvětlí 

některé tyto situace.  

 

Výrazy pro dávkovou transformaci 

Už jednou jsme popisovali možnost vkládání více transformačních vzorců najednou, tak aby se provedly 

všechny použitím jedné funkcionality v jednom kroku. Tuto funkcionalitu najdete v menu Data -> 

Transformace , jedná se o Výrazy pro dávkovou transformaci. 

Například, pokud máme v souboru 

proměnnou představující datum, 

můžeme pomocí těchto dávkových 

transformací napočítat z tohoto 

datumu najednou rok, měsíc, den 

v týdnu, atd. 

Konkrétně toto provedeme 

vložením následujících vzorců do 

sekce výrazy ve funkcionalitě 

Výrazy pro dávkovou transformaci. 

Předpokládáme, že proměnná 

obsahující datum se jmenuje 

DATUM, pak vzorce jsou 

následující: 

Rok=DTYear(Datum) 

Měsíc=DTMonth(Datum) 

"Den v týdnu"=DTDayOfWeek(datum;2) 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_10_08_StatSoft_Vzorce.pdf
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Jak to tedy počítá? 

Je důležité pořadí, ve kterém výrazy (vzorce) vložíte (viz Příklad 1 a 2). Ten výraz, který je výše se počítá 

dříve. Důležitá a ne příliš známá věc je, že software nejprve spočítá všechny hodnoty prvního řádku, pak 

druhého, atd. (není to tedy tak, že by se nejprve spočítal celý první sloupec a pak celý druhý sloupec). 

Toto je velmi důležitá informace, podívejte se na odstrašující Příklady 4,5. 

Příklad 1: Můžete vytvářet proměnné, které využívají hodnot vypočítaných v předchozích vzorcích. Zde 

je jednoduchý příklad, na začátku máme 2 proměnné Prom1 a Prom2, pomocí dvou výrazů  

"Nová 1"=v1+v2 

"Nová 2"="Nová 1"-10 

 
Vytvoříte dvě nové proměnné, z nichž druhá se již počítá z první dopočítávané. Pokud 

bychom dali proměnné, v opačném pořadí, pak by proměnná nová 2 byla prázdná, protože by 

neměla k dispozici vstupní hodnoty, které potřebuje pro vzorec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen připomeneme, že proměnné, které mají v názvu mezeru, musí být v uvozovkách. 

 

Příklad 2: Nejprve vytvoříme novou proměnnou 

na základě první a druhé proměnné, 

pak přepočítáme první proměnnou a 

následně spočítáme stejný vzorec jako 

v prvním vzorci (výstupy vpravo). Je 

jasně vidět, jak se proměnné počítají 

postupně a že i dva stejné vzorce 

mohou dát jiný výsledek, pokud 

v průběhu provedeme jiné příkazy.  

"Nová 1"=v1+v2 

v1=v1+5 

"Nová 2"=v1+v2 
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V příkladu 2 jsme také viděli možnost využít přepočítání aktuální proměnné na základě hodnot té stejné 
proměnné, vzorec v1=v1+5 znamená, že nová hodnota v1 bude rovna staré hodnotě v1 plus 5. 
Nezapomeňme, že se počítá po řádcích (problémy viz Příklad 4 a 5). 

 
Příklad 4: Následuje celkem logické zadání příkladu, nicméně kvůli pořadí počítání hodnot 

nedostaneme jako výsledek to, co bychom chtěli. Pozor tedy na tuto situaci! Máme 
proměnnou a chceme celou proměnnou zmenšit o nějakou konstantu – třeba nějakou 
konkrétní hodnotu z nějaké buňky. Existuje funkce data(proměnná; případ), která vrátí 
hodnotu konkrétní buňky. Pokud ale chcete přepsat originální proměnnou, pak se dočkáte 
nevhodného výsledku. Originální proměnná vlevo a přepočítaná proměnná vpravo.  

 

 v2=v1 

v1=v1-data(v1;4) 

 

Od proměnné v1 tedy odečítáme 

hodnotu ve čtvrtém řádku této 

proměnné. Pro případy 1-4 je výsledek 

jasný, vždy se odečte hodnota 5, 

nicméně pro pátý řádek stále platí 

vzorec v1-data(v1;4), nicméně hodnota 

buňky 4. řádku již není 5, ale 0. Tedy 

zbytek hodnot v1 se nezmění a to právě 

kvůli vlastnosti počítat výpočet po 

řádcích.  

Příklad 5: Dalším odstrašujícím příkladem jasně vysvětlujícím princip počítání proměnných je 

jednoduchá aplikace posunutí proměnné (tedy v i-tém řádku chci mít i+1 hodnotu), na toto je 

uzpůsobena funkce lag(proměnná;posun), vlevo je správné použití, vpravo je použití vzorce 

na posun přímo na proměnnou, kterou chci 

posouvat. Vznikne mi krásná 

proměnná, která v sobě 

nemá žádné hodnoty. Důvod 

je opět v tom, že se počítá po 

řádcích, první buňka bude 

logicky prázdná kvůli posunu, 

druhá buňka je posunutá 

první buňka, ale protože je 

prázdná, tak je prázdná i 

druhá buňka, atd. 

v1=lag(v1;1) 

 

Závěrem 

Tímto miničlánečkem jsme chtěli upozornit, jak Statistica počítá v případech dávkových transformací. 

Doufáme, že tímto návodem jsme zabránili některým zbytečným chybám, které mohou nastat při 

neznalosti principu počítání hodnot.  

Dell   |   Information Management   |   Software Group 

V Parku 2325/16, 148 00 Praha 4  

t +420 233 325 006, e  info@statistica.cz 

www.dell.cz/statsoft, www.statsoft.cz 


