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Příprava dat v softwaru Statistica 
 

Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto 
funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru, neboť vše provedete 
v jednom softwaru.  
 
Díky širokým možnostem implementovaných funkcí získáte z dat mnohem více informací než vám 
nabízí původní soubor. 

 
 

Software Statistica umožnuje souhrnné definování datových typů proměnných: 

 
 

V dialogu proměnné lze volit typ proměnné pro 

analýzu (defaultně je nastavena automatická 

detekce). 

 

 

 

Příprava dat v softwaru Statistica 
Získat z provozních dat analytický soubor, který je vhodný pro další zpravocání, je často jednáročnější 

úlohou v celé analýze.  Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat před vlastní 

analýzou. Software obsahuje nástroje pro: 

 Detekci chybějících dat a dat mimo 

stanovených rozsah 

 Detekci odlehlých a extrémních hodnot 

 Překodování a tvorbu nových proměnných 

 Úpravu řádků a sloupců tabulky 

 Zpracování chybějících dat/duplicitních 

případů 

 Funkce (matematické, statistické, operátory a 

mnoho dalších) pro tvorbu nových 

proměnných a získání dalších informací 

z proměnných stávajících 
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Obrázek vpravo ukazuje tvorbu nových proměnných z proměnné Datum pomocí implementovaných 

funkcí. 

 

 Funkce pro standandardizaci a normalizace proměnných (Box-Cox transformace) 

 
 

 Funkci pro přeskupování a seskupování proměnných 

 
 Slučování tabulek 

 Filtrování 

 A další… 

 

Následující grafu ukazuje detekci odlehlých hodnot v kombinaci s hodnotami, které jsou mimo 

stanovený rozsah. 
 

Graf chybějících dat nebo dat mimo rozsah 
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Přes interaktivního průzkumníka lze všechna nebo vybraná data označit a následně snadno 

identifikovat přímo ve vstupní tabulce: 

 
Detekce případů s chybějícími daty nebo daty mimo rozsah 

 
 

 Záložka Data 

Funkcionality pro přípravu datového souboru před vlastní analýzou, dataminingovým modelováním 

(slučování tabulek, výběr podmnožin, filtrování chybějících dat, standardizace dat pro určité typy 

analýz, náhodný výběr pro data mining atd.) apod. obsahuje záložka data, kterou zachycuje 

následující obrázek. 
 

Záložka pro pokročilou úpravu dat 
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V rozhraní pásu karet (Ribbon bar – software Statistica obsahuje dva typy rozhraní, původní – 

roletkové nabídky a moderní pás karet) je záložka Data pro přípravu analytických dat rozdělena do 

logických celků na níže uvedené oblasti: 

 
Záložka pro pokročilou úpravu dat (pás karet) 

 
 

 Transformace - úpravy jednotlivých hodnot datového souboru (překódování, standardizace, 

filtrování, překódování, dávková transformace, čištění a nahrazení chybějících hodnot. 

 Případy -  zabývá prací s řádky (přesun, kopírování apod.) 

 Proměnné – nástroje pro práci, definici, přejmenování, vytváření svazků proměnných atd. 

 Spravovat – nástroje, které umožňují správu datového soubory jako celku, obsahuje nástroje 

pro připojení do DB, slučování tabulek, výběr podmnožin, stratifikované vzorky, ověření dat 

atd. 

 
Panel s nástroji pro slučování tabulek 

 
 

Software Statistica obsahuje velké množství funkcí pro výpočet nových hodnot v proměnných 

pomocí matematických, logických, podmíněných apod. operandů, panel funkcí zachycuje obrázek 

v pravo. Obrázek níže ukazuje funkcionalitu Překodování, díky které lze snadno z kvantitativních 

proměnných vytvářet kategorie apod. 
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Tvorba nové kategoriální proměnné pro metodu ANOVA 

 
 

Software Statistica umožňuje také definování tzv. svazků proměnných. V nabídce proměnných ve 

vybrané analýze potom stačí následně vybrat konkrétní předdefinovanou skupinu proměnných. 

Postup ilustruje následující obrázek. 

 
Definování svazků proměnných  

 
 

Dialog pro výběr náhodných i stratifikovaných podmnožin 

pro trénovací a testovací množinu, pro ověření validity testů 

hypotéz při rozsáhlých souborech apod. ilustruje následující 

obrázek: 
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Uložení rozdělené práce a výsledků analýz 

Software Statistica také obsahuje pokročilé možnosti uložení výsledků analýz či rozdělané práce: 

 Pracovní sešity  

 Projekt 

 Samostatná okna 

 Protokol  

 Microsoft Word 

 Výstup na web 

 PDF 

 

V projektu lze uložit kompletně rozdělanou práci včetně právě otevřených analýz a otevřených 

datových souborů: 

 
Uložení rozdělané práce – projekt softwaru Statistica 

  

Automatizace analýz 

Software Statistica umožňuje předdefinování samotných analýz pomocí funkcionality záznam makra. 

Každý uživatel má však (i bez znalosti jazyka Statistica Visual Basic) možnost uložit svůj pracovní 

postup, proceduru provedenou nad daty a to pomocí funkcionality „Záznam makra“. Uživatel spustí 

záznam makra, provede posloupnost kroků - zobrazí grafy a výsledné tabulky a zastaví záznam makra. 

 
Dialog záznamu makra 

 
 

Následné makro si uloží jako a dále jen opakovaně spouští nad aktuálně vygenerovanými daty. Pro 

pokročilejší skriptování je k dispozici programovací jazyk Statistica Visual Basic. Pro customizaci 

softwaru je k dispozici možnost tvorby vlastních dialogů: 
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Jednoduché generování přednastavených reportů  

Kromě uložení jednotlivých dílčích výsledků (tabulka, graf), které jsou popsány výše, lze v softwaru 

nastavit automatický export výstupů práce do protokolu Statistica, kam lze následně přidávat vlastní 

poznámky atd.  

 Protokol softwaru Statistica 

Protokol Statistica je objekt softwaru Statistica, který slouží pro tvorbu analytických reportů. Do 

protokolu mohou být kromě výstupů analýz importovány také určité doplňkové informace o datovém 

souboru, počtu proměnných, podmínkách výběru proměnné a dalších základních informacích o 

souboru. 
 

Protokol softwaru Statistica 

 
 

Protokol lze uložit také jako PDF, možnosti uložení protokolu zachycuje následující obrázek: 
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Možnosti uložení Protokolu softwaru Statistica 

 
 

Výstupy lze automaticky exportovat také do formátu Microsoft Word, příslušný dialog pro výběr 

zachycuje následující obrázek. 

 
 

Rozhraní pro Správce výstupů softwaru Statistica 

 
 

Do protokolu je možné také přidat uzamčené razítko, které informuje o čase, datu, uživateli a počítači, 

na kterém byl konkrétní protokol vytvořen. Protokoly Statistica jsou samozřejmě editovatelné, lze 

do nich před uložením přidat další komentáře, je-li to žádoucí. Analytik má tedy několik možností, 

jak výstupy pravidelných analýz reportovat (*. PDF, *.docx, *.str) na sdílený disk pro potřeby dalších 

pracovníků ve společnosti. 

 

 

Možnost přizpůsobení softwaru dle vlastních potřeb uživatele 

V klasickém rozhraní softwaru Statistica je možné vytvořit si vlastní dialog (roletku) a do ní si přidat 

funkcionality či okruhy funkcionalit, 

které jako uživatel často využíváme.  

 

Do vlastního panelu lze také přidat výše 

zmiňovaná makra. Uloženou sekvenci 

analýz tak nemusím načítat, ale pouze ji 

na „kliknutí“ v roletce spustím. Uložené sekvence (makra) konkrétních analýz lze přidat (v klasickém 

rozhraní software) také přímo na lištu softwaru jako další tlačítko, viz obrázek níže 
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a na stisknutí potom opakovaně spouštět předpřipravené analýzy nad aktuálním souborem.  


