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1 ÚVOD
Cílem manuálu je seznámení s postupem vyhodnocení závislosti 2 kategoriálních znaků v
programu Statistica a rychle se zorientovat.

Editor textových hodnot
Dvojklikem na záhlaví každé proměnné můžeme vyvolat dialog konkrétní proměnné a v části
Textové hodnoty se lze podívat, jestli se zde nějaký text (kterému by software přiřadil
číselnou reprezentaci) nevyskytuje:

Textový popisek má od softwaru přiřazenu
číselnou reprezentaci, pokud je proměnná typu
Double, lze se na tuto reprezentaci v Editoru
textových hodnot podívat. Pokud je proměnná
typu Text, přiřazení čísel proběhne automaticky
až v případě využití proměnné k analýze. Máteli v softwaru kategorické proměnné, které
budou vstupovat do analýz jako grupovací
proměnné (faktory), doporučujeme mít všechny
tyto proměnné jako číselný typ Double s právě
zmíněnými textovými popisky. Číselnou
reprezentaci si mohu libovolně překódovat (v
Editoru textových hodnot) na vlastní hodnoty
(vhodné a využitelné například u pořadí sloupcových grafů nebo při řazení případů číselně,
apod.). Změnu z Text na Double provedeme buď jednotlivě ve specifikaci jednotlivých
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proměnných nebo hromadně ve specifikaci všech proměnných, tedy po kliknutí na tlačítko
Všechny specif. v dialogu kterékoli proměnné.
Vlastní překódování bychom potom provedli individuálně, například takto:

Poznámka: Textové popisky
jsou vlastně přiřazení textu
jakékoli číselné hodnotě, což
je vhodné především pro
přehlednost souboru, kde
můžeme vidět buď textové
popisky, nebo číselnou
reprezentaci.
Pozn.: Pro vlastní tvorbu kontingenční tabulky a vlastní test nezávislosti znaků není
změna Text na Double nutná.

KONTINGENČNÍ TABULKY
Ty umožňují dát do souvislosti 2 kategoriální proměnné, zatímco tabulky četností obsáhnou
informace pouze o jedné proměnné (soubor pacienti.sta)

Podívejme se, jak taková kontingenční tabulka vypadá, zvolíme Statistika - Základní
statistiky/tabulky - Kontingenční tabulky,
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ve Specif. tabulky označíme v proměnné,
které chceme vůči sobě vyhodnocovat,
v našem případě znak „stupeň kouření“ a
„stupeň vzdělání“:

Ten znak, který je na posledním Listu2 bude
zobrazen v tabulce ve sloupci.
Lze zaškrtnout pouze odpovídající proměnné a
software vybere pouze kategorické proměnné.

Dialog analýzy:
1.GRAFY
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2.TABULKY ČETNOSTÍ (RELATIVNÍ ČETNOST )

 67,53 % základoškoláků jsou silnými kuřáky, což je 25,49 % ze všech údajů v tabulce (ze všech
pacientů).
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3.TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ O NEZÁVISLOSTI 2 ZNAKŮ (SOUBOR PACIENTI.STA)
a. Předpoklad:

 U tabulky 2x2: Podmínku očekávaných četností je nutné ověřit v případě, že rozsah
výběrového souboru je menší než n < 40 hodnot. V případě, že je soubor větší než 40,
není nutné předpoklad ověřovat.


U jiné než 2x2 tabulky (2x3; 3x5 apod.) zkontrolujeme předpoklad vždy.

Tabulky 2x2 lze definovat přímo přes neparametrické statistiky:
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Test nezávislosti dvou znaků


Zaškrtneme testy Chí-kvadrát a analýzu spustíme na záložce Detailní výsledky:



P (0,0163) < 0,05 => H0 zamítáme – prokazujeme Ha



Platí Ha (H1) – test je statistiky významný = výsledek je signifikantní

Na 5% hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku „stupeň
kouření“ a „vzdělání“. Prokázali jsme závislost, tj. vzdělání má vliv na kouření.
Pozn.: Pro analýzu využijeme Pearsonův Chí-kvadrát test.
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Pozn.: Při rozsáhlých průmyslových souborech bude test významný i v situaci, kdy jsou
rozdíly ve skutečnosti velmi malé (pro praxi nevýznamné). S rozsahem výběru roste
významnost, resp. test dokáže detekovat i drobné odchylky, které ale nejsou pro praxi často
významné.
Čím větším souborem disponujeme, tím menší rozdíly můžeme detekovat. Jinými slovy, čím
menší rozdíly chceme detekovat, tím větší soubor potřebujeme. V případě velkých souborů
doporučujeme test opakovat na stratifikovaném vzorku o velikosti cca. n>100 and n<200.
Náhodný výběr z původního souboru provedeme v záložce data:

Výsledkem je nový soubor (n=189) stejného rozložení jako původní (n=9485), na kterém
provedeme stejnou analýzu.
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