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ÚVOD 

Tato studijní opora je určena především studentům bakalářských studijních 

programů, kteří se v čistě humanistických oborech dostávají k problematice 

sociálního výzkumu, založeného na principech kvantitativního paradigmatu.           

Pro studenty navazujícího magisterského stupně studia může být tato opora určena 

také, v případě, že svůj bakalářský titul získali na jiné vysoké škole či fakultě, a tudíž 

se doposud s tímto studijním materiálem nesetkali. 

Kvalitní zpracování dat z výzkumných šetření vyžaduje pečlivou znalost nejen 

samotné metodologie kvantitativního výzkumu, tzn. způsobů tvorby a přípravy 

nástroje sběru dat (např. dotazníku), včetně znalosti procesu operacionalizace a 

tvorby pracovních hypotéz, ale také následných metod, které lze při analýze 

kvantitativních dat využít. Použití správné metody analýzy dat ovlivňuje správnost 

výsledku celého výzkumného šetření, a proto je nezbytně nutné naučit se využívat 

různé typy analýz pro různé typy proměnných, s nimiž se v rámci vytvořeného 

nástroje sběru dat budeme ve výzkumu potýkat. 

Tento text je vytvořen jako studijní opora pro aplikační část předmětu „Metodologie 

kvantitativního výzkumu“, která paralelně navazuje na teoretickou část tohoto 

předmětu. Cílem celého kurzu tak bude seznámit posluchače s kvantitativním 

výzkumem v takové podobě, aby byli studenti schopni zvládnout celý výzkumný 

proces a získat praktickou zkušenost v podobě přípravy kvalitního projektu, realizace 

sběru dat v terénu, a následného zpracování, analyzování a interpretace získaných 

dat od respondentů výzkumu. Nabyté teoretické i analytické znalosti budou studenti 

aplikovat na realizaci vlastního výzkumného šetření, které bude v souladu s tématem 

jejich bakalářské práce.  

Předkládaná skripta propojují základní principy, metody a způsoby využití statistické 

analýzy dat prostřednictvím statistického programu IBM SPSS Statistics (dále jen 

IBM SPSS), pro účely kvantitativního sociálního výzkumu. Studenti tak budou s 

pomocí tohoto programu sami, a bez nezbytných znalostí složitých statistických 

vzorců a výpočtů, jednoduše praktikovat analýzu dat za pomocí exaktního 

matematicko-statistického aparátu.  

Tato publikace poskytuje návod, jak dokonale popsat jednotlivé proměnné, které do 

výzkumu vstupují, ale především umožňuje odkrývat vztahy a souvislosti, které by 

jinak v datech nebylo možné vidět. Díky programu IBM SPSS a základním znalostem 

statistiky již nebude problém explorovat nové informace, či ověřovat výzkumné 

hypotézy. Naučíme se také generalizovat své zjištěné závěry na celé populace, čímž 

dostojíme velkému kouzlu statistiky, která umožňuje zobecňovat poznatky, jež bude 

možné následně využívat v praxi. Seznámíte se tak s mocným nástrojem, který Vám 

při respektování základních pravidel a principů pomůže při tvorbě výzkumných 

závěrečných vysokoškolských prací.  
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NEŽ ZAČNEME… 

Tento text je rozdělen do 10 kapitol, které respektují pravidelné dělení na dvě části 

(vyjma úvodní kapitoly první, která je složená pouze z části teoretické). První, 

základní část každé kapitoly, tvoří nezbytnou teoretickou oporu nutnou pro 

pochopení probírané látky dané lekce. V této teoretické úvodní části každé kapitoly 

bude představeno konkrétní téma, které se následně naučíme prakticky aplikovat. 

Teoretická část jednotlivých kapitol nebude nahrazovat složité texty učebnic statistiky 

plné sáhodlouhých vzorců a jejich postupných odvozování, nýbrž bude srozumitelně 

popisovat význam probírané látky pro její obsahové využití v praxi (tedy pro analýzu 

dat z výzkumného šetření na libovolné téma). Druhá, následující část každé kapitoly, 

bude názorně a dopodrobna zobrazovat aplikaci dané látky do reálné analýzy dat 

prostřednictvím statistického software IBM SPSS. Budou zde popsány všechny kroky 

jednotlivých analýz, včetně podrobného vyobrazení zadávání i výsledků každé oné 

procedury, která bude s probíranou analýzou dat souviset. Na ukázkových příkladech 

zde budou představeny také správné interpretační postupy, které jednotlivé metody 

analýzy dat vyžadují. Každá kapitola bude zakončena shrnutím probírané látky a 

úkolem, na kterém si čtenář bude moci nově naučené postupy a metody analýzy dat 

dané lekce samostatně vyzkoušet.  

Tato studijní opora nemá za cíl nahrazovat obsáhlé učebnice matematiky, statistiky, 

či manuál pro použití programu IBM SPSS. Její snahou je propojit potřebné 

matematické znalosti s jednoduchými principy práce s vybraným statistickým 

programem, který veškeré složité výpočty a matematické operace provede na 

základě zadaného pokynu ke spuštění vybrané analýzy sám. Hlavním cílem této 

opory je naučit se, pochopit, vybrat a aplikovat správné metody analýzy dat pro 

jednotlivé typy proměnných, umět je v prostředí statistického software IBM SPSS 

správně použít a výsledky daných analýz bezchybně interpretovat.  

Pro precizní zvládnutí celého kurzu není nutné disponovat hlubokými matematickými 

znalostmi, bude však potřeba jednotlivé lekce ve výuce absolvovat, a tím se naučit 

dané analýzy v prostředí IBM SPSS použít. Samozřejmostí bude také opakování 

probraných témat a samostudium, k čemuž jsou určeny přiložené úkoly k jednotlivým 

lekcím, které budou obsahově odrážet látku probíranou v daných hodinách.  

Na tomto místě je také potřeba zdůraznit, že předkládaná studijní opora 

nepředstavuje komplexní výčet všech možných statistických procedur, které lze 

v rámci kvantitativního výzkumu realizovat, neboť pozornost je zde věnována pouze 

nezbytně nutným metodám a procesům, které budou pro vyhotovení výzkumné části 

bakalářské nebo diplomové práce reálně potřebné.  

Současně je potřeba také zmínit, že analýzu dat pro kvantitativní výzkum by bylo 

možné realizovat také za pomocí jiných statistických nástrojů, programů a metod, 

než jen v programu IBM SPSS. Pro výuku statistické analýzy dat byl na FSS OU 
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program IBM SPSS vybrán proto, neboť jako jediný nástroj analýzy dat nevyžaduje 

po svých uživatelích znalost konkrétních matematických vzorců a procesů 

jednotlivých analýz, neboť všechny tyto kroky realizuje software sám, pouze na 

základě označení procedury, která má být řešena. Jedná se tak o uživatelsky velmi 

přívětivý software, který se díky svému zpracování a možnostem řadí na absolutní 

světovou špičku ve statistických softwarech určených pro analýzu dat kvantitativního 

šetření v sociálně-vědním výzkumu.  

Stručné představení statistického programu IBM SPSS: 

IBM SPSS Statistics 

1. Co znamená zkratka IBM SPSS Statistics? 

- Zkratka SPSS vznikla původně jako zkrácení názvu počítačového programu 

Statistical Package for the Social Sciences. 

- Dnes jde o název americké softwarové firmy sídlící v Chicagu, která je 

vlastněná společností IBM. 

- Společnost IBM vytvořila mimo jiné také softwarový balík nazvaný IBM SPSS 

Statistics, což je počítačový program sloužící pro statistické zpracování 

hromadných dat. 

- Program je vytvořen v anglickém jazyce. 

2. Jak je možné tento program získat? 

- Pro používání tohoto programu je nutné vlastnit licenci, která umožňuje daný 

software používat. V současnosti existuje již mnoho verzí tohoto programu, 

poslední aktuální verze je IBM SPSS Statistics, verze 26. 

- Výhradním partnerem společnosti IBM pro distribuci softwaru IBM SPSS 

Statistics v České a Slovenské republice je společnost ACREA CR, spol. s r.o., 

se sídlem v Praze.    

- Zkušební verze programu s omezením na 14 dní je k dispozici zdarma ke 

stažení na webových stránkách společnosti IBM: https://www.ibm.com/cz-

en/marketplace/spss-statistics?lnk=STW_CZ_MAST_TL&lnk2=goto_SPSSstat 

- Zkušební verze programu je k dispozici také na oficiálních webových stránkách 

české společnosti ACREA CR, spol. s r. o.: https://acrea.cz/software/ibm-spss-

statistics/  

- Pro studenty tohoto kurzu je zdarma k dispozici nová verze programu IBM 

SPSS Statistics Premium (verze 26) v počítačové učebně Fakulty sociálních 

studií. Danou učebnu (resp. počítače s tímto softwarem) mohou studenti 

využívat neomezeně – mimo nasazený výukový rozvrh počítačové učebny 

v daném semestru. 

https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/spss-statistics?lnk=STW_CZ_MAST_TL&lnk2=goto_SPSSstat
https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/spss-statistics?lnk=STW_CZ_MAST_TL&lnk2=goto_SPSSstat
https://acrea.cz/software/ibm-spss-statistics/
https://acrea.cz/software/ibm-spss-statistics/
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3. V čem je software IBM SPSS Statistics tak výjimečný? 

- Program IBM SPSS je od svého začátku zaměřen na zpracování statistických 

dat v sociálních vědách. Je proto vytvořen tak, aby jeho uživatel nepotřeboval 

k jeho použití žádné hluboké matematicko-statistické znalosti, ani pokročilou 

jazykovou vybavenost.    

- Je ideálním nástrojem pro řešení statistických úloh a analytických procesů ve 

vědě, výzkumu i státní správě. 

- Jde o lety prověřený software, s dlouholetou působností na trhu. Řadí se na 

vrchol světové špičky ve statistických softwarech.  

- Jde o uživatelsky orientovaný systém, s intuitivním grafickým prostředím a 

logickou strukturou. 

- Umožňuje zachytit celý analytický proces výzkumu ve všech jeho fázích – od 

plánování, sběru dat, analýz, ověřování hypotéz, reportování, objevování, až 

po prezentaci výsledků daných šetření. 

- Umí pracovat s velkým objemem dat pocházejících z různých zdrojů (statistický 

úřad, podnikové databáze, výzkumy, SLDB, aj.).  

V rámci tohoto studijního materiálu bude text provázen řadou ikonek, které jsou 

určeny k rychlé orientaci v textu. Zde je jejich významové určení: 

  Průvodce studiem / lekcí: představuje úvodní informace k dané lekci,     

            včetně upozornění, na co je vhodné se v dané kapitole nejvíce zaměřit.  

 

Pojmy k zapamatování: zdůrazňují nejdůležitější teoretické principy 

k pochopení dané látky. Informacím uvedeným pod tímto symbolem by 

čtenář měl věnovat velkou pozornost a zapamatovat si je.  

 

Ukázkový příklad: pod tímto symbolem je v teoretické části kapitoly 

k dispozici ukázkový příklad, včetně jeho správného řešení. Jde o 

„návod – kuchařku“, jak správně probíranou látku pochopit a v reálu 

aplikovat.   

Shrnutí kapitoly: text v rámečku pod tímto symbolem shrnuje 

nejdůležitější učivo dané lekce. Slouží pro rychlou orientaci toho, čemu 

byla daná kapitola věnována. 
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Kontrolní otázky: slouží k ověření nabytých znalostí z dané lekce. Jsou 

zaměřeny na nejdůležitější části kapitoly a shrnují vše, na co by čtenář 

měl být schopen po prostudování dané lekce odpovědět. 

  

Úkol k zamyšlení: je zaměřen na logické odvození výsledku daného 

úkolu vycházejícího z pochopení látky konkrétní kapitoly.  

 

 

Korespondenční úkol: slouží k procvičení probírané látky z dané lekce 

v rámci používaného software IBM SPSS (vyjma korespondenčního 

úkolu v rámci lekce č. 1). 

 

Aplikační příklad: pod tímto symbolem se nachází ukázkový příklad v 

aplikační části kapitoly. Slouží k procvičení látky dané kapitoly 

prostřednictvím software IBM SPSS. 

 

Řešení aplikačního příkladu: pod tímto symbolem se nachází ukázkové 

řešení příkladu v aplikační části kapitoly. Slouží k zobrazení všech kroků 

potřebných pro správné vyhotovení úkolu z dané lekce prostřednictvím 

software IBM SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce studiem 

Tato studijní opora bude nezbytnou pomůckou při studiu 

předmětu Metodologie kvantitativního výzkumu. Pochopení jejího 

obsahu je bezpodmínečnou nutností pro úspěšné absolvování 

tohoto kurzu.  

Protože tento materiál nemůže nahradit obsáhlé učebnice 

matematiky či statistiky, naleznete na konci tohoto materiálu 

seznam doplňující literatury, která podrobněji (především z 

matematického hlediska) jednotlivé učivo vysvětluje.   

Skripta jsou doplněna o celou řadu PrintScreenů a příkladů, které 

znázorňují praktické zadávání jednotlivých procedur do softwaru 

IBM SPSS a umožní lepší pochopení studované látky. Těmto 

částem textu je proto vhodné věnovat maximální pozornost. 

Ať se Vám studium daří! 



 

 

13 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

1 DATA PRO STATISTICKOU ANALÝZU 

V této kapitole se dozvíte: 

 S jakými daty statistická analýza pracuje. 

 Co jsou „hromadná data“ a jak je lze získat. 

 Co je výběrový a základní soubor. 

 Jak můžeme data měřit. 

 Co je to „proměnná“, jakých nabývá vlastností a s jakými typy proměnných se 

v analýze dat můžeme setkat. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Rozlišit, která data mohou a nemohou být pro Váš výzkum reprezentativní, a 

proč.  

 Rozeznat jednotlivé typy proměnných z dotazníku (či jiného nástroje sběru dat). 

 Orientovat se v jednotlivých typech proměnných.  

Klíčová slova této kapitoly: 

Hromadná data, data standardizovaná a reprezentativní, základní a výběrový soubor, 

měření a měřící škály, nominální, ordinální a kardinální proměnná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce první lekcí 

Tato kapitola přestavuje úvodní exkurz do problematiky práce s 

daty v kvantitativním výzkumu. Obsahově opakuje vše, s čím jste 

setkali již v přednáškové – teoretické části tohoto předmětu.  

Látka v této kapitole je však zaměřena pouze na tu část 

teoretických informací, které následně využijete při analýze dat v 

praxi.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Logika kvantitativního výzkumu je založena na sumarizaci, syntéze, organizaci a 

redukci informací, které nám data zprostředkovávají.  

O měřených datech provádíme závěry, dle položených výzkumných otázek a 

testovacích hypotéz. Abychom však mohli data analyzovat a následně z nich 

vyvozovat konkrétní závěry, je potřeba pracovat s hromadnými daty. 

1.1 Hromadná data 

Hromadná data si lze představit jako velký objem dat popisujících stejné vlastnosti 

různých jedinců. V hromadnosti se totiž projevují určité pravidelnosti, které bychom v 

jednotlivých případech nebyli schopni odhalit. Např. na individuální úrovni je možné 

nalézt případy, kdy jedinec se středoškolským vzděláním disponuje vyšším příjmem 

než osoba s vysokoškolským titulem, avšak v hromadných datech téměř jistě 

odhalíme tendenci, že s vyšším stupněm vzdělání roste také výše příjmu.  

Neznamená to však, že kvantitativní výzkum nepracuje s jednotlivci, ale že ze 

zkoumaných vlastností jedince získává informace o sociálních útvarech (rodina, 

komunita, skupina, aj.), kterými jsou tito jedinci členy, a které jsou předmětem 

výzkumného šetření.  

Co všechno můžeme pro potřeby statistické analýzy dat o jedincích zjišťovat? 

- všechny jeho vlastnosti a charakteristiky 

- jeho psychické atributy a stavy (inteligence, rysy osobnosti, emoční stavy, apod.) 

- jeho demografické charakteristiky (pohlaví, věk, etnicita, apod.) 

- jeho zařazení do sociální struktury (sociální třída, profese, sociální status, apod.) 

- jeho postoje a preference (volební preference, hodnotové orientace, míra 

xenofobie, apod.) 

- jeho aktivity a jednání (náplň volného času, členství v organizacích, účast na 

kulturních akcích, apod.) 

- jeho vědomosti a schopnosti (dosažené vzdělání, společenská prestiž, zájmy, 

apod.) 

- ostatní podmínky, jímž je vystaven (nezaměstnanost, dlouhodobá nemoc, 

deprivace, apod.) 

- jakékoliv informace o jedinci vycházející z procesu operacionalizace daného 

výzkumného tématu 
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Do výzkumného šetření však nemusí vstupovat pouze osoby = jedinci. Kvantitativní 

výzkum lze aplikovat na jakoukoliv oblast sociální reality a objekty výzkumu (lze 

zkoumat např. jednotlivé služby, instituce, obce, státy, apod.). 

 

 

 

 

Co všechno lze díky statistické analýze z hromadných dat zjistit? 

- stav vlastností jednotek, ze kterých je soubor složen 

- míry výskytu jednotlivých vlastností zkoumaných jednotek / objektů 

- počty a podíly jednotek s určitou vlastností 

- střední hodnoty určitých vlastností (např. průměrný věk, příjem,…) 

- vztahy a souvislosti mezi jednotlivými vlastnostmi daných jednotek (tzn. mezi 

proměnnými) – např. jak se mění výše příjmu v závislosti na dosaženém stupni 

vzdělání 

- vývoj určitých vlastností zkoumaných jednotek v čase 

- ověřovat statistické hypotézy vytvořené pro konkrétní výzkumný problém (pro 

zobecňování výsledků výběrového souboru na soubor základní, z něhož byl 

vybrán) 

Data versus informace 

V rámci statistické analýzy dat rozlišujeme pojmy „data“ a „informace“. Data 

představují konkrétní odpovědi respondentů na danou otázku (např.) v dotazníku, 

informace pak představují již výklad zjištěného údaje. Podrobně níže: 

a) Data 

- naměřené hodnoty pořízené v rámci výzkumného šetření (zaznamenané 

odpovědi respondentem, resp. přepsaný kód dané odpovědi do datové 

matice) 

- data jsou pouze nositelem informace, tzn., že nejsou zatím nikterak 

analyzována ani interpretována 

Jak můžeme hromadná data definovat a k čemu nám 

slouží? 

Hromadná data jsou souborem informací o skupině objektů, 

kterou chceme zkoumat. 

Na základě hromadných dat umožňuje statistická analýza 

odpovídat na otázky, jak mnoho (jaký podíl) něčeho se ve 

společnosti vyskytuje, či jak něco s něčím souvisí. 
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- kvalita dat se projeví v kvalitě závěrů ("garbage in = garbage out") 

- příklad dat: 37°C, 155 cm, modrá barva 

b) Informace  

- interpretace (analyzovaných) dat 

- jde o slovní popis číselného kódu přiřazeného k dané odpovědi 

- příklad informace: je velmi teplo, je příliš malý, auto je modré 

Získání a výběr hromadných dat 

Data pro statistickou analýzu lze získat několika způsoby: 

a) vlastní sběr dat (výzkum, terénní šetření, apod.) 

b) data posbíraná jinými výzkumníky (výzkum, terénní šetření, apod.) 

c) statistické výkaznictví (zdravotní dokumentace, firemní data, účetnictví, apod.) 

d) speciální šetření (Mikrocensus, SLDB, apod.) 

V rámci studia sociálních věd a pro využití statistické analýzy v sociální práci a 

zdravotně-sociální práci můžeme svou pozornost zaměřit především na získávání 

dat na základě výpovědí, resp. výzkumu, čímž může být např. dotazníkové šetření či 

standardizované rozhovory.  

Každý výzkum tak předem určuje (na základě zadání výzkumného problému, 

výzkumných otázek a hypotéz), co se má sledovat a jaké vlastnosti se budou měřit. 

Lidské vlastnosti a chování jsou však velmi složitými konstrukty, které nelze 

jednoduše popsat.  

V pojetí kvantitativního výzkumu se proto neměří lidské vlastnosti přímo, nýbrž skrze 

jejich indikátory, které lze převést do měřitelných znaků (tzv. proces operacionalizace 

– bude vysvětleno v rámci teoretických přednáškových hodin k tomuto předmětu). 

Aby však bylo možné různost odpovědí od jednotlivých respondentů statisticky 

zpracovávat, je nutné hromadná data před samotným procesem zpracování upravit. 

Pro sběr hromadných dat v kvantitativním výzkumu je proto potřeba dodržet dvě 

základní podmínky – standardizaci a reprezentativitu.   
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Standardizovaná data 

Z dotazníkového šetření se do analýzy dat nepřepisují celá slovní spojení vyjadřující 

zvolenou odpověď respondenta, ale téměř všechny odpovědi (vyjma vlastních jmen) 

se pro statistickou analýzu musí překódovat. Slovní odpovědi respondentů se tak 

přepisují do „standardizované“ podoby, která odpovídá přepisu odpovědí do tvaru 

čísel nebo číslic. Zda se jedná o číslo nebo číslici na první pohled nepoznáme, toto 

dělení totiž vychází z toho, co je daným kódem zaznačeno. 

Čísla představují nosnou informaci samy o sobě a vyjadřují konkrétní hodnotu 

(vlastnost) zkoumaného jevu. Jde tedy o prostý „přepis“ číslicové odpovědi od 

respondenta do datové matice určené pro zpracování dat. Budeme-li se respondenta 

v dotazníku tázat např. na jeho výšku v cm, respondent jako odpověď napíše 

konkrétní „číslo“ – např. 178. Tato hodnota je odpovědí sama o sobě, a výzkumník 

tuto odpověď nemusí pro potřebu zpracování dat nijak kódovat. Jde o zobrazení 

odpovědi respondenta pomocí čísel, jež se uplatňuje pro tzv. kardinální proměnné.  

Číslice představují zástupný kód pro slovní popis dané proměnné, který byl 

výzkumníkem dané vlastnosti po sběru dat uměle přiřazen (tzn., že sám výzkumník 

rozhoduje o tom, jakou číslici přiřadí ke konkrétní odpovědi zkoumané proměnné). 

Budeme-li se respondenta v dotazníku tázat např. na jeho pohlaví, respondent jako 

odpověď označí slovní spojení „muž“ nebo „žena“. Pro potřebu statistického 

zpracování je ale potřeba toto slovo „standardizovat“ – tzn. přiřadit k němu zástupný 

kód, který bude v datové matici danou odpověď reprezentovat (např. odpovědi „muž“ 

přiřadí výzkumník kód 1 a odpovědi „žena“ přiřadí výzkumník kód 2). Takto přiřazený 

kód ke slovní odpovědi není odpovědí sám o sobě, ale jedná se pouze o zástupný 

kód pro potřebu statistického zpracování dat. Za pomoci číslic se zaznamenávají 

zjištěné hodnoty pro tzv. nominální a ordinální proměnné (rozdíl mezi nominální, 

ordinální a kardinální proměnnou je vysvětlen dále v kapitole 1.5.1).  

Krom tohoto dělení na zápis odpovědí respondentů do datové matice za pomocí 

čísel a číslic je potřeba aplikovat proces standardizace již při sestavování samotných 

otázek do dotazníku (či jiného nástroje sběru dat). Pro správné statistické zpracování 

dat z výzkumného šetření je totiž nutné, aby jednotlivé otázky byly vytvořeny dle níže 

uvedených podmínek standardizace: 

Pro sběr hromadných dat v kvantitativním výzkumu je 

potřeba dodržet dvě základní podmínky: 

Pro statistickou analýzu používáme vždy data standardizovaná. 

Pro statistickou analýzu používáme vždy data reprezentativní. 
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Reprezentativní data 

Chceme-li hovořit o reprezentativnosti dat, musíme si uvědomit, že většinou nejsme 

schopni pracovat s vyčerpávajícími šetřeními, které by zahrnuly všechny členy dané 

populace, tedy celý základní soubor.  

Ve většině případů pracujeme pouze s určeným okruhem zkoumaných osob 

(jednotek), vybraných podle určitých kritérií ze základního souboru, tedy s 

výběrovým souborem.  

Reprezentativnost dat je dána vztahem mezi výběrovým a základním souborem, při 

zachování určitých podmínek. Pojmy „základního a výběrového“ souboru jsou 

rozebírány níže v rámci této kapitoly. Své místo ale budou mít také v rámci 

teoretických přednáškových hodin k tomuto předmětu (blíže viz např. také Reichel, 

2009). 

Pro všechna standardizovaná data musí být splněny tři 

základní podmínky: 

1. Každá proměnná (tzn. otázka v dotazníku) musí nabývat 

alespoň dvou hodnot odpovědí (např. muž x žena). Pokud 

by na danou otázku v dotazníku odpověděli všichni 

respondenti stejně, nejednalo by se o „proměnnou“, ale o 

„konstantu“, která do analýzy dat nevstupuje. 

2. Ke každé potenciálně možné odpovědi na danou otázku musí 

v nabídce odpovědí existovat tzv. zařaditelná hodnota. 

Pokud nelze všechny potenciálně možné odpovědi 

respondentovi v dotazníku nabídnout přímo, je nutné uvést 

také možnost odpovědi „jiná – jaká, uveďte“. 

3. Dvě různé hodnoty znaku nikdy nesmí nabývat stejných 

vlastností (např. při určování věkových kategorií nelze použít 

škálování v těchto kategoriích: 20-30 let, 30-40 let, 40 a výše, 

ale je nutné nabídnout kategorie lišící se ve své hraniční 

hodnotě vždy o jednu měřitelnou jednotku daného jevu – tedy 

takto: 20-30, 31-40, 41 a výše). 
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1.2 Základní versus výběrový soubor 

Při realizaci výzkumného kvantitativního šetření na dané téma je nutné mít 

vymezenou také tzv. „cílovou populaci“, tedy okruh jednotek (objektů výzkumu), 

kterých se výzkum týká. Tato cílová populace (tzv. základní soubor) je však ve 

většině případů velmi obsáhlá, občas také pro tazatele špatně dostupná. Před 

samotným terénním šetřením je proto nezbytně nutné zvážit možnost realizace 

výzkumu, včetně možností pro aplikaci vhodných výběrových postupů. Na způsobu 

výběru konkrétních respondentů z celé cílové populace (tzn. výběrový soubor) totiž 

závisí to, jakými statistickými metodami budeme moci daný výzkum analyzovat.  

Při statistickém zpracování dat lze totiž zjišťovat výsledky výzkumu nejen pro 

vybrané respondenty, od kterých jsme konkrétní odpovědi na dané otázky obdrželi, 

ale díky metodám statistické inference (blíže se statistické inferenci budeme věnovat 

v 8. lekci tohoto materiálu) budeme počítat také výsledky pro celou cílovou populaci 

– tedy také pro ty jedince, kteří se do výzkumného šetření přímo nezapojili, ale 

z nichž byli respondenti do výzkumu vybíráni. Tyto výpočty lze však aplikovat pouze 

při reprezentativním výběrovém souboru, o němž bylo psáno výše.  

Jak lze tedy základní a výběrový soubor definovat? 

Základní soubor 

Jde o určitý soubor případů (jednotek, objektů výzkumu – např. osob), na které je 

výzkum zaměřen. Určení základního souboru vychází ze zadání výzkumného 

problému, z výzkumných otázek a hypotéz. Tato skupina případů (jednotek, objektů 

výzkumu – např. osob) může mít libovolné vymezení i velikost, která však většinou 

představuje širší množinu případů, než kterou jsme schopni samotným výzkumem 

postihnout.   

Podmínky pro dodržení reprezentativnosti dat:  

1. Výběrový soubor musí mít totožnou strukturu jako soubor 

základní, a to z hlediska známých i neznámých charakteristik 

jeho prvků. Analogickou strukturu souborů lze však zajistit 

pouze náhodným výběrem prvků ze souboru základního 

(podrobně o náhodném výběru viz např. Disman, 1993). 

2. Při dodržení pravidel náhodného výběru mohou být zjištěné 

výsledky výběrového souboru zobecněny také na soubor 

základní (co platí ve výběrovém, platí také v základním 

souboru). 
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Jde tedy o obecné určení toho, koho, kde a kdy budeme v našem výzkumu zkoumat, 

pro koho budeme posléze vyslovovat (aplikovat) závěry z našeho výzkumného 

záměru. Základní soubor proto nazýváme také tzv. cílovou populací. Jedná se o 

daný okruh případů (např. osob), jenž je vymezen např. určitými demografickými či 

sociálními vlastnostmi, souvisejícími s výzkumným tématem. 

 

Konkrétní kritéria vymezení základního souboru se budou u každého výzkumu lišit, a 

to dle tématu a zaměření výzkumu. Není pevně daný ani počet kritérií, které bychom 

měli při vymezování základního souboru použít.  

Výběrový soubor 

Výběrový soubor je tvořen vybranými osobami (jednotkami, objekty výzkumu) ze 

základního souboru, tzv. zkoumanou populací, která však musí být pro základní 

soubor souborem reprezentativním (viz výše). Jeho základní podstatou je tedy 

selekce jedinců ze základního souboru za pomocí náhodného výběru tak, aby do 

výzkumného šetření byla zapojena taková skupina osob, která ponese totožné rysy 

celého základního souboru.  

Jinými slovy jde již o konkrétní respondenty našeho výzkumu, kteří byli ze základního 

souboru vybráni náhodným výběrem k vyplnění dotazníku (či jiného nástroje sběru 

dat). 

Výběrový soubor má vždy menší velikost než soubor základní, avšak výsledky, ke 

kterým po vyhodnocení dotazníku dospějeme, můžeme aplikovat také na ty osoby 

(jednotky, objekty výzkumu) základního souboru, které se výzkumu přímo 

neúčastnily.  

 

 

Pokud by výběrový soubor tvořili respondenti, kteří byli do výzkumu vybráni jinými 

typy výběrových postupů, než výběry náhodnými (tzn., že výběrový soubor by byl 

vybrán některým ze záměrných výběrových postupů – např. tzv. sněhovou koulí), 

Příklad vymezení výběrového souboru:  

100 konkrétních osob s trvalým bydlištěm v Ostravě (vybraných 

náhodným výběrem ze základního souboru), kteří v roce 2019 

pobírali dávky v hmotné nouzi. 

 

Příklad vymezení základního souboru:  

Všichni příjemci dávek v hmotné nouzi s trvalým bydlištěm v 

Ostravě, za rok 2019. 
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výběrový soubor by pro soubor základní nebyl reprezentativní. V takovémto případě 

lze pro celé výzkumné šetření aplikovat pouze základní, popisné statistické metody, 

které vedou pouze k analýze výsledků platných pro soubor výběrový. Nešly by zde 

uplatnit metody statistické inference, které by odhalily výsledky zkoumaného 

problému v souboru základním.  

Pokud by se výběrový soubor rovnal souboru základnímu (jedná se např. o analýzu 

dat ze SLDB), pak také v tomto případě odpadá možnost aplikovat metody statistické 

inference, neboť o všech potenciálních respondentech (tedy o celé cílové populaci) 

můžeme vyčíst vše, co bychom k popisu daného jevu v rámci obyvatel např. ČR 

mohli chtít zjišťovat. 

V rámci diskurzu o základních a výběrových souborech je však nutné upozornit také 

na několik dílčích faktů: 

- z jednoho základního souboru lze provést mnoho různých náhodných 

výběrů (použití při testování hypotéz či inferenční statistice) 

- výsledky těchto různých výběrů se v rámci výběrových souborů budou 

mírně lišit, avšak pro soubor základní ponesou stejnou míru 

aplikovatelnosti 

- počet možných různých výběrů závisí na velikosti obou souborů (myšleno 

základní a výběrový soubor), resp. na poměru jejich velikostí 

- pro výběr jednotek ze základního souboru lze použít řadu náhodných – 

pravděpodobnostních výběrů, jako např. prostý náhodný výběr, 

systematický výběr, náhodný stratifikovaný výběr, aj.  

Této problematice se budete věnovat v rámci teoretických přednáškových hodin k 

tomuto předmětu, nebo je možné si typy výběrových postupů prostudovat v některé 

z metodologických knih - např. Disman (1993), Babbie (2001), či Reichel (2009). 

1.3 Proměnná a její vlastnosti 

Proměnná neboli „Variable“ je základním prvkem kvantitativního výzkumu, u 

kterého měříme stav, změnu stavu či vlastnosti (resp. hodnoty jednotlivých 

vlastností), kterých daný prvek nabývá.  

Každá proměnná je složená z několika (minimálně však ze dvou) vlastností, resp. 

jejich hodnot, označovaných jako „Attributes“. Pokud by proměnná více vlastností 

nenabývala, jednalo by se o konstantu (ne o proměnnou). Jako příklad uveďme 

proměnnou pohlaví, která nabývá dvou vlastností (hodnot, variant) – muž a žena. 

Počet použitých proměnných závisí na výzkumných otázkách a hypotézách, stejně 

jako počet hodnot (vlastností, variant), kterých nabývají. Např. u proměnné vzdělání 

je možné uvést vlastnosti tři (ZŠ, STŘ.Š., VŠ) nebo vlastností více (ZŠ, STŘ.Š. 
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bez maturity, STŘ.Š. s maturitou, VOŠ, VŠ – Bc., VŠ – Mgr., VŠ – Ph.D., apod.), a to 

dle kontextu výzkumu i použité metodiky. 

Proměnná („Variable“) je tedy každý konkrétní „kus sociální reality“, který vznikl 

kódováním pro každou otázku v dotazníku. Zjednodušeně lze říci, že proměnná = 

otázka v dotazníku. V rámci jednotlivých výzkumů budeme pracovat s tolika 

proměnnými, kolik otázek v dotazníku máme vytvořeno. Vlastnosti proměnných pak 

odpovídají nabízeným odpovědím na dané otázky. V rámci statistické analýzy dat 

pak zkoumáme (analyzujeme) nejen jednotlivé proměnné, ale také vztahy mezi nimi 

(zda - a pokud ano, tak jak - jedna proměnná ovlivňuje druhou proměnnou). 

Lidé, jakožto základní výzkumné jednotky, zde proto figurují jako nositelé konkrétních 

vlastností uvnitř daných proměnných, s nimiž ve statistické analýze pracujeme. 

Vlastnosti konkrétních jedinců se pak mohou lišit buď v kvalitě, či kvantitě. Dle toho 

pak proměnné dělíme do jednotlivých typů (blíže viz kapitola 1.5.3). 

Tab. č. 1: Příklady proměnných („Variables“) a jejich vlastností („Attributes“) 

Proměnná 

(„Variable“) 

Vlastnosti proměnných 

(„Attributes“) 

pohlaví muž, žena 

věk 18, 26, 38, 41, 56, 78, … 

vzdělání různá kategorizace stupňů vzdělání – např. ZŠ, Stř.š., VŠ 

volební preference výčet politických stran, nebo rozdělení na pravici a levici  

postoj (k názoru) 
zcela souhlasím – spíše souhlasím – neutrální postoj - 

spíše nesouhlasím – zcela nesouhlasím 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle počtu proměnných vstupujících do analýzy, určujeme druh použité statistické 

analýzy (jednorozměrná analýza, dvourozměrná analýza, vícerozměrná analýza), i 

způsob práce s daty. 

Jednotlivé proměnné totiž odpovídají jednotlivým měřícím škálám, které vycházejí 

z úrovně vztahů mezi vlastnostmi dané proměnné. 

1.4 Měření hromadných dat 

Jak již bylo v předchozím textu zmíněno, abychom byli schopni se sociální realitou 

v rámci empirického výzkumu pracovat, je potřeba umět daný sociální problém, 

objekt či jev popsat pomocí čísel (či číslic), neboť teprve pak je možno danou realitu 

srovnávat a měřit. 

Měření v sociálních vědách proto začíná již samotným přiřazováním číselných 

hodnot jednotlivým vlastnostem sociálního (zkoumaného) jevu. Tento proces lze 



 

 

23 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

bezchybně provést však pouze v případě, že známe jeho přesný koncept i definici. 

Musíme tedy vědět, jak je daný sociální jev vymezen, ohraničen, dle čeho (koho) je 

definován a jakých podob může nabývat. Interpretaci našich výsledků pak totiž 

můžeme aplikovat pouze na náš konkrétní kus sociální reality v takové podobě, 

v jaké jsme si ji sami v úvodu výzkumu vydefinovali. 

 

 

 

 

 

Pokud máme zkoumaný sociální jev správně vymezen, můžeme jednotlivé části 

sociální reality prostřednictvím statistické analýzy dat porovnávat a měřit.   

Co všechno můžeme v rámci sociálně vědního výzkumu u dat měřit? 

1. Vlastnosti (resp. hodnoty těchto vlastností) zkoumaných jevů a objektů, na které 

je náš výzkum zaměřen, přičemž lze měřit jejich aktuální stav (v určitém 

okamžiku), či jejich změnu (při stejných či změněných podmínkách v určitém 

čase). 

2. Vzdálenost jednotlivých hodnot uvnitř těchto vlastností, tzn. rozdíl vzdáleností 

mezi sousedními škálovými hodnotami zkoumané vlastnosti (většinou pro potřeby 

sémantického diferenciálu či faktorové analýzy). 

3. Závislost mezi proměnnými (mezi dvěma proměnnými nebo mezi více 

proměnných najednou) u zkoumaných případů (jednotek, objektů) sociální reality. 

4. Globální vlastnosti celých souborů daných jednotek výzkumu (tzn. jakoukoliv 

průměrnou hodnotu – např. průměrný věk respondentů celého výzkumného 

souboru). 

 

 

Příklad – vysvětlení:  

Budeme-li měřit podíl osob pobírajících dávky v hmotné nouzi na 

území města Ostravy za rok 2019 k celkovému počtu trvale 

bydlících osob, musíme znát definici „dávky v hmotné nouzi“.  

Musíme vědět, ze kterých dílčích dávek se tato pomoc skládá, i 

komu jednotlivé dávky dle zákona náleží.  

Musíme také předem rozhodnout, zda budeme pracovat s 

jednotlivými dávkami zvlášť, či s dávkami v hmotné nouzi jako s 

celkem. 
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1.4.1 Měřící škály 

Měřící škály představují de facto číselné stupnice, jejíž hodnoty odpovídají úrovním 

měřené vlastnosti dané proměnné.  

Každá škála je určena svým měřítkem a způsobem uspořádání hodnot (vlastností) 

dané proměnné (měří se vztahy mezi hodnotami uvnitř celého souboru). 

Jednotlivé škály se liší dle svých vlastností a statistických operací, které tyto škály 

umožňují. 

Každému typu úrovně měření (typu škál) odpovídá stejný typ jejich proměnných. 

 

 

 

 

 

 

1. Škála nominální (kategorická) 

Aplikuje se u těch proměnných, jejichž hodnoty (vlastnosti, „Attributes“) se liší ve své  

kvalitě.  

Jde o tzv. klasifikaci (neboli kategorizaci) vlastností dané proměnné do jednotlivých 

tříd, kterým byly operacionalizací přiděleny zástupné číslice (třídy jednotlivých 

vlastností jsou pouze „označkovány“ jednotlivými číslicemi).  

U vlastností (hodnot) dané proměnné můžeme pouze určit, zda jsou či nejsou 

rozdílné, nemůžeme však stanovit jejich pořadí (nelze je seřadit podle velikosti). 

Konkrétní vlastnosti dané proměnné jsou jednoznačně zařazeny do zvolených 

kategorií (buď do dané kategorie patří, anebo nepatří) a jsou v nich počítány (kolik 

jich v dané kategorii je, či jaký je to podíl z celku). 

Nominální škále odpovídají nominální proměnné. 

 

 

 

Jaké typy měřících škál budeme ve statistice používat? 

Existují tři základní typy škál (tři typy úrovně měření, které se liší 

možnostmi jejich statistického zpracování), kterým odpovídají tři 

typy proměnných: 

1. škála nominální 

2. škála ordinální 

3. škála kardinální 
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2. Škála ordinální (pořadová) 

Aplikuje se u těch proměnných, jejichž hodnoty (vlastnosti, „Attributes“) se liší dle 

obsahové kvality či kvantity. 

Jde o tzv. škálování, což znamená, že vlastnosti (hodnoty) jednotlivých proměnných 

jsou seřazovány podle intenzity dané vlastnosti do vzájemně pod/nadřazených tříd. 

Těmto třídám jsou operacionalizací přiděleny číslice, které představují pořadí hodnot 

dané proměnné dle své intenzity.  

U konkrétních hodnot dané proměnné tak můžeme určit pořadí, ale nemůžeme 

stanovit, o kolik je jedna hodnota větší / menší než ta druhá (vzdálenost mezi 

jednotlivým pořadím nemá význam, není všude stejná).  

Ordinální škále odpovídají ordinální proměnné. 

 

3. Škála kardinální (kvantitativní) 

Aplikuje se u těch proměnných, jejichž hodnoty (vlastnosti, „Attributes“) se liší ve své 

kvantitě. 

Jde o proces měření konkrétních hodnot daných vlastností (různé vlastnosti jedné 

proměnné představují konkrétní hodnotu samy o sobě) u nichž můžeme určit, o kolik 

(či kolikrát) je jedna hodnota větší než druhá.  

Hodnoty jednotlivých proměnných mohou být také seřazeny do tříd, v nichž lze 

porovnávat rozdíly mezi čísly, určovat jejich pořadí i vzdálenosti mezi nimi. 

Kardinální škále odpovídají kardinální proměnné, které můžeme dále rozdělit na 

proměnné intervalové a podílové. 

Proč je znalost typu měřících škál tak důležitá? 

Víme-li, na jaké stupnici je proměnná měřena, víme, jakým způsobem můžeme data 

interpretovat, i jak stanovit výzkumnou hypotézu. Typ stupnice (škály) také určuje, 

jaké statistické techniky (jaké metody analýzy) můžeme či nemůžeme pro konkrétní 

data použít. 

Úroveň měření (typ použité měřící stupnice) odkazuje na vztah mezi hodnotami, 

které jednotlivým vlastnostem („Attributes“) dané proměnné přidělujeme. 
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1.5 Typy proměnných 

Proměnné mohou nabývat celou řadu podob, a to dle různých způsobů jejich 

klasifikace. Pro dostatečnou orientaci v dané problematice jsou níže uvedeny takové 

typy proměnných, s nimiž se můžeme v rámci statistické analýzy dat běžně setkat, a 

to i přes skutečnost, že se obsahově jednotlivé typy proměnných mohou navzájem 

prolínat či zastupovat.  

Níže uvedené dělení však nepředstavuje komplexní přehled všech typů proměnných, 

ale pouze těch, s nimiž budeme v rámci tohoto textu dále pracovat. 

1.5.1 Dělení proměnných dle typu měřící škály 

Toto dělení je ve statistické analýze dat používáno nejčastěji a sekáme se s ním 

v každé lekci tohoto předmětu. Schopnost určit typ proměnné dle měřící škály je 

bezpodmínečně nutná pro správné využívání různých typů statistických analýz, 

s nimiž se v průběhu semestru budeme seznamovat.  

a) Nominální proměnná 

- ve svých vlastnostech nese znaky typické pro nominální škálu 

- vlastnosti (hodnoty, „Attributes“) této proměnné se kategorizují (přiřazují) do 

jednotlivých tříd dle svých kvalitativních rozdílů 

- těmto třídám jsou přiřazovány jednotlivé číslice, představující pouze zástupný 

kód pro danou kvalitu konkrétní vlastnosti měřené proměnné 

- zástupné kódy jsou pro jednotlivé třídy (vlastnosti, hodnoty) dané proměnné 

přiřazovány výzkumníkem dle jeho subjektivní volby (nezáleží na pořadí 

jednotlivých odpovědí) 

- o jednotlivých vlastnostech dané proměnné můžeme pouze říct pouze to, zda do 

zvolené třídy patří, či nepatří (nelze s nimi počítat, ani je řadit) 

 

 

 

 

Příklad:  

nominální proměnná: pohlaví respondenta  

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) této proměnné = muž 

nebo žena 

- zástupné kódy pro jednotlivé třídy přiřazuje výzkumník dle 

své volby - např. takto: 1 = muž, 2 = žena (nelze zde ale 

určit pořadí, proto by klidně mohl zvolit i kódování opačné, 

tedy: 1 = žena, 2 = muž). 
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b) Ordinální proměnná 

- ve svých vlastnostech nese znaky typické pro ordinální škálu 

- vlastnosti (hodnoty, „Attributes“) této proměnné se kategorizují do jednotlivých 

tříd dle svých kvalitativních či kvantitativních rozdílů 

- těmto třídám jsou přiřazovány jednotlivé číslice, představující pouze zástupný 

kód pro danou kvalitu či kvantitu konkrétní vlastnosti měřené proměnné 

- zástupné kódy pro jednotlivé třídy (vlastnosti, hodnoty) dané proměnné 

výzkumník nepřiřazuje nahodile (dle jeho subjektivní volby jako u proměnné 

nominální), neboť proces kódování musí respektovat pořadí odpovědí, které 

mají vždy jednoznačně vymezený svůj směr (záleží na pořadí jednotlivých 

odpovědí = buď odpovědi ve svých hodnotách rostou, nebo klesají)  

- o jednotlivých vlastnostech dané proměnné můžeme říct, zda do zvolené třídy 

patří, či nepatří, včetně určení jejího pořadí ve výčtu jednotlivých vlastností 

proměnné (zda je daná vlastnost vyšší či nižší než ostatní vlastnosti zkoumané 

proměnné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Kardinální (číselná) proměnná: intervalová a podílová 

- ve svých vlastnostech nese znaky typické pro kardinální škálu 

- vlastnosti této proměnné se většinou do tříd nerozdělují, a pokud ano, pak 

pouze při dodržení pravidla stejné šíře (rozpětí) jednotlivých tříd  

- konkrétní čísla představují nosnou informaci samy o sobě a vyjadřují konkrétní 

hodnotu (vlastnost, „Attribute“) zkoumaného jevu  

Příklad:  

ordinální proměnná: dosažené vzdělání 

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) této proměnné mohou být 

stanoveny např. takto: ZŠ, STŘ.Š., VŠ 

- zástupné kódy pro jednotlivé třídy musí respektovat 

rostoucí či klesající tendenci jednotlivých odpovědí 

(vlastností, hodnot) 

- kódování může nabývat dvou různých variant – buď směr 

rostoucí: 1 = ZŠ, 2 = STŘ.Š., 3 = VŠ  

nebo směr klesající: 1 = VŠ, 2 = STŘ.Š., 3 = ZŠ 
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- neprobíhá zde proces kódování (tzn., že se jednotlivým odpovědím nepřidělují 

zástupné kódy) 

- jednotlivé vlastnosti dané proměnné můžeme řadit, ale také s nimi vzájemně 

počítat 

- dle možných početních operací lze kardinální proměnné dělit na intervalové a 

podílové (pro statistickou analýzu dat však toto dělení nebudeme potřebovat, 

pro úplnost je však jejich rozdíl vysvětlen níže) 

- intervalová proměnná může nabývat i záporných hodnot a jednotlivé 

vlastnosti intervalové proměnné můžeme řadit, sčítat a odčítat 

- podílová proměnná nemůže nabývat záporných hodnot a jednotlivé vlastnosti 

intervalové proměnné lze řadit, sčítat, odčítat, násobit a dělit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené typy proměnných dle typu měřící škály lze schematicky popsat takto:  

Tři úrovně měření = tři typy proměnných: 

1. nominální: =   ≠ 

2. ordinální: =   ≠   >   < 

3. kardinální   - intervalové: =   ≠   >   <   +   - 

                              - podílové: =   ≠   >   <   +   -   ÷   · 

Příklad:  

Intervalová proměnná: 

intervalová proměnná: Celsiova stupnice teploty 

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) = jednotlivé stupně na 

stupnici (např. od –50°C do +50°C), přičemž rozdíl mezi        

-10°C a -20°C je stejný jako rozdíl mezi +30°C a +40°C 

- odpovědi se nekódují, opisuje se samotné číslo vypsané 

respondentem 

Podílová proměnná: 

podílová proměnná: počet členů domácnosti 

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) = jednotlivé počty 

rodinných příslušníků v dotazovaných rodinách – např.:    

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

- odpovědi se nekódují, opisuje se samotné číslo vypsané 

respondentem 
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Bezchybné rozlišení typu proměnných podle použité měřící škály je velmi důležitou 

znalostí potřebnou především pro rozhodnutí, které statistické operace lze pro 

jednotlivé měřící škály / proměnné použít. Obecně je možné pod konkrétní typy 

proměnných dle použitých měřících škál zařadit následující procesy statistických 

analýz:  

a) Nominální škála / proměnná: 

- lze ji použít pouze pro jednoduché statistické operace, a to především v rámci 

jednorozměrné a dvourozměrné analýzy dat 

- v těchto analýzách můžeme pracovat pouze s charakteristikou polohy  modus, 

výpočet ostatních středních hodnot zde nemá opodstatnění a smysl (o mírách 

střední polohy se více dozvíme v kapitole 7.1 tohoto materiálu) 

- nominální proměnnou lze vytvořit transformací z ordinální proměnné (nelze ale 

naopak!) 

b) Ordinální škála / proměnná: 

- lze ji použít pro složitější operace v rámci jednorozměrné i dvourozměrné 

analýzy 

- v těchto analýzách můžeme pracovat se dvěma středními hodnotami, a to 

s hodnotou modu a mediánu, výpočet aritmetického průměru zde nemá 

opodstatnění a smysl 

- pokud by však ordinální proměnná měla velký počet odpovědí (například více 

než 15 – není to ale jednoznačně vymezeno), pak by se s ní pracovalo jako s 

proměnnou kardinální (číselnou) 

- ordinální proměnnou lze vytvořit transformací z kardinální proměnné (nelze ale 

naopak!) 

c) Kardinální škála / proměnná: 

- lze ji použít pro všechny operace statistické analýzy dat, včetně složitých 

vícerozměrných analýz (jakou je např. regresní či faktorová analýza) 

- v těchto analýzách můžeme pracovat se všemi středními hodnotami 

jednotlivých vlastností dané proměnné 

- lze zde použít všechny matematické operace z nižších úrovní měření 

- kardinální proměnnou nelze převodem vytvořit z žádných jiných typů 

proměnných 
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1.5.2 Dělení proměnných dle typu použité operacionalizace 

Dělení proměnných dle typu použité operacionalizace využijeme především pro 

výběr vhodného typu statistických analýz dle toho, zda daná proměnná (otázka 

v dotazníku) má své odpovědi (vlastnosti, hodnoty) slovní nebo číselné povahy. 

Otázky, jejichž odpovědi mají slovní povahu, lze řadit do jednotlivých kategorií, které 

slovní popis vystihují. Otázky, jejichž odpovědi mají číselnou podobu, do kategorií 

řadit nelze (resp. lze, avšak zařazením číselných odpovědí do číselných kategorií se 

z číselné proměnné stane proměnná ordinální – např. když z věku vytvoříme 

jednotlivé věkové kategorie).  

Dle tohoto vymezení rozlišujeme dva typy proměnných: 

a) Kategorická proměnná 

- patří zde všechny proměnné mající slovní odpovědi (vlastnosti, hodnoty) – tedy 

nominální a ordinální proměnné 

- kategorická proměnná je zařazována (kategorizována) do tříd (kategorií), 

kterým se přiřazují zástupné kódy 

- jednotlivým třídám jsou výzkumníkem přiřazovány zvolené číslice (jakožto 

zástupný kód), které se v rámci nominálních proměnných přiřazují nahodile 

(tzn. dle subjektivního vnímání výzkumníka), v rámci ordinálních proměnných 

však musí tyto kódy reflektovat přirozené pořadí odpovědí 

b) Nekategorická proměnná 

- patří zde kardinální (tedy číselné) proměnné 

- tyto proměnné nejsou rozdělovány do tříd, ale představují hodnotu vlastnosti 

samy o sobě (nejsou již dále kategorizovány) 

- hodnoty těchto proměnných se zapisují pomocí čísel a nekódují se 

1.5.3 Dělení proměnných dle typu jejich vlastností  

Toto dělení používáme tehdy, pokud chceme určit, zda se odpovědi na danou 

proměnnou (otázku) liší ve své kvalitě, nebo ve své kvantitě. Liší-li se v kvalitě, bude 

se vždy jednat o proměnné se slovními odpověďmi. Liší-li se v kvantitě, půjde o 

odpovědi číselné (nebo o proměnné ordinální s číselnými kategoriemi odpovědí).  

Od dělení proměnných dle typu použité operacionalizace se liší tím, že ordinální 

proměnná může být zahrnuta do obou typů tohoto dělení.  
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a) Kvalitativní proměnná 

- patří zde nominální a ordinální proměnné, které mají slovní odpovědi 

- jednotlivé vlastnosti proměnných se liší ve své kvalitě, dle které jsou 

rozdělovány do tříd (kategorií) 

- jednotlivým třídám jsou výzkumníkem přiřazovány zvolené číslice (jakožto 

zástupný kód), které se v rámci nominálních proměnných přiřazují nahodile 

(tzn. dle subjektivního vnímání výzkumníka), v rámci ordinálních proměnných 

však tyto kódy musí reflektovat přirozené pořadí směru významu daných 

slovních odpovědí 

b) Kvantitativní proměnná 

- patří zde především kardinální (číselné), někdy však i ordinální proměnné 

- jednotlivé vlastnosti proměnných se mění dle své kvantity, kterou můžeme (ale 

nemusíme) rozdělovat do tříd (kardinální proměnné do tříd nerozdělujeme, dle 

kvantity do tříd dělíme pouze ordinální proměnnou s číselnými kategoriemi 

odpovědí) 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:  

Kvalitativní proměnná: 

- proměnná se slovní odpovědí = typ střední školy 

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) této proměnné mohou být 

např.: jazyková, humanitní, sportovní, všeobecná, apod. 

- zástupné kódy pro jednotlivé třídy musí respektovat typ 

kódování dle měřítka dané proměnné  

Kvantitativní proměnná: 

- proměnná s číselnou odpovědí = věk respondenta 

- v rámci věku respondenta vytvořeného jako kardinální 

proměnnou se jednotlivé odpovědi nekódují, ale přepisují 

se samotné roky uvedené respondentem – např.: 18, 26, 

35, 56, 64, apod. 

- ordinální proměnná s číselnou odpovědí = věková 

kategorie respondenta 

- odpovědi se kódují (kategorizují) do tříd dle velikosti:         

1 = 18 – 25 let, 2 = 26 – 64 let, 3 = 65 a více let 
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1.5.4 Dělení dle počtu vlastností, kterých proměnná nabývá 

Dělení proměnných dle počtu vlastností, kterých nabývá, využijeme především 

v navazujícím magisterském studiu, kdy budeme probírat pokročilé metody 

statistického zpracování dat (především parametrické a neparametrické testy). 

V rámci obsahu učiva určeného bakalářskému stupni studia využijeme toto dělení při 

základech inferenční statistiky (především při výpočtech intervalů spolehlivosti). Ve 

své základní podobě se s nimi však setkáme již v rámci tvorby nástroje sběru dat. 

Pro statistickou analýzu dat hraje totiž významnou roli to, zda na danou otázku 

existují pouze dvě, nebo více než dvě možné odpovědi (zda daná proměnná má 

pouze dvě vlastnosti, nebo více než dvě hodnoty svých odpovědí).  

Dle toho pak rozlišujeme proměnnou dichotomickou nebo polytomickou. 

a) Dichotomická proměnná 

- jedná se o proměnnou, která ve svých odpovědích nabízí pouze dvě kategorie 

(vlastnosti, hodnoty) 

- říká se jí tzv. „alternativní proměnná“ (buď, a nebo) 

- při výpočtech se s touto proměnnou většinou pracuje jako s proměnnou binární 

– tzn., že se její odpovědi kódují číslicemi 0 a 1 (není to však nutností) 

- dichotomické proměnné lze dále dělit na proměnné symetrické a asymetrické 

- symetrické proměnné jsou takové, u kterých mají obě dvě odpovědi stejnou 

důležitost a hodnotu 

- asymetrické proměnné jsou takové, u kterých je patrné, která odpověď je vůči 

té druhé větší/menší, lepší/horší, apod.  

b) Polytomická proměnná 

- všechny ostatní proměnné, jejichž odpovědi nabývají více, než dvou kategorií 

(vlastností, hodnot)  

- u polytomické proměnné již není důležitý konkrétní počet odpovědí (je již 

jedno, zda má odpovědi tři, pět, nebo osm) 
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1.5.5 Dělení dle typu vazeb mezi proměnnými 

Dělení proměnných dle typu vazeb mezi konkrétními proměnnými je zvláštní 

kategorií, která nezastupuje trvalou vlastnost dané proměnné. Každá proměnná totiž 

může nabývat kategorie závislé i nezávislé proměnné, nebo může být proměnnou 

rovnocennou – vždy záleží na konkrétním modelu zkoumaných dat a na typu dat dle 

měřící škály. 

Používá se při testování závislostí mezi dvěma proměnnými, se kterým se 

seznámíme v deváté kapitole tohoto materiálu.  

Při hledání vztahu mezi dvěma kategorizovanými proměnnými je potřeba závislou a 

nezávislou proměnnou určit dle logiky vztahu. Při hledání vztahu mezi jednou 

kategorizovanou a jednou nekategorizovanou proměnnou, je nezávisle proměnná 

vždy ta kategorizovaná. Při hledání vztahu mezi dvěma číselnými proměnnými se 

závislá a nezávislá proměnná neurčuje – vztah je v tomto případě vždy obousměrný. 

 

 

Příklad:  

Dichotomická symetrická proměnná: 

- proměnná se dvěma slovními odpověďmi stejného 

významu = pohlaví respondenta 

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) s příkladem kódování:           

1 = muž, 2 = žena 

Dichotomická asymetrická proměnná: 

- proměnná se dvěma slovními odpověďmi různého 

významu = existence dítěte v rodině 

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) s příkladem kódování:           

0 = bezdětná rodina, 1 = rodina s dětmi 

Polytomická proměnná: 

- proměnná s více než dvěma slovními odpověďmi = 

rodinný stav respondenta 

- „Attributes“ (vlastnosti, hodnoty) s příkladem kódování:            

1 = svobodný, 2 = ženatý, 3 = rozvedený, 4 = ovdovělý 
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a) Nezávisle proměnná 

- využívá se při měření vztahu mezi dvěma proměnnými, kdy nezávisle 

proměnná je proměnnou tzv. vysvětlující, neboli ovlivňující 

- nezávisle proměnná je ve zkoumaném vztahu pevně dána, v rámci měření se 

nemění (většinou jsou to všechny sociodemografické ukazatele respondenta) 

- tato proměnná ovlivňuje (resp. může ovlivňovat) závisle proměnnou, resp. 

určuje předpokládanou příčinu (podmínku) její změny 

b) Závisle proměnná 

- využívá se při měření vztahu mezi dvěma proměnnými, kdy závislá proměnná 

je ovlivňována proměnnou nezávislou 

- hodnoty závisle proměnné by se měly měnit v důsledku působení nezávisle 

proměnné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:  

Určení závislé a nezávislé proměnné pro odhalení vztahu mezi 

dvěma proměnnými – např. mezi pohlavím a výší platu 

respondenta. Chceme zjistit, zda pohlaví ovlivňuje výši platu 

(nelze se zeptat naopak – zda výše platu ovlivňuje pohlaví). 

Nezávisle proměnná: 

- nezávisle proměnná = pohlaví respondenta 

- hledáním vztahu zjišťujeme, zde pohlaví ovlivňuje výši 

platu respondenta 

Závisle proměnná: 

- závisle proměnná = výše platu respondenta 

- hledáním vztahu zjišťujeme, zda se výše platu mění dle 

pohlaví respondenta 
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Shrnutí lekce č. 1 

V úvodní kapitole jsme se seznámili se základními pojmy 

statistické analýzy dat, s nimiž budeme v rámci celého semestru 

pracovat.   

Představili jsme si koncept hromadných dat, seznámili se s 

jednotlivými typy a vlastnostmi proměnných, naučili jsme se 

jednotlivé měřící škály používat. 

Výše nabyté znalosti budeme následně uplatňovat v teoretické i 

aplikační rovině všech lekcí tohoto studijního materiálu.   

Pojmy k zapamatování z lekce č. 1: 

a) hromadná data 

b) data standardizovaná a reprezentativní 

c) základní a výběrový soubor 

d) proměnná a její vlastnosti 

e) měřící škály: nominální, ordinální, kardinální 

a) typy proměnných  

b)  

c) attributes (vlastnosti, hodnoty) této proměnné = muž nebo 

žena 

d) zástupné kódy pro jednotlivé třídy přiřazuje výzkumník dle 

své volby - např. takto: 1 = muž, 2 = žena (nelze zde ale 

určit pořadí, proto by klidně mohl zvolit i kódování opačné, 

tedy: 1 = žena, 2 = muž). 

Kontrolní otázky k lekci č. 1: 

1. Co jsou hromadná data? 

2. Jaký je rozdíl mezi základním a výběrovým souborem? 

3. Co je proměnná a co jsou její vlastnosti? 

4. Co to jsou měřící škály a jaké typy znáte? 

5. Jaké další typy proměnných znáte? 

Úkol k zamyšlení z lekce č. 1: 

Definujte základní soubor dle tématu Vaší bakalářské nebo 

diplomové práce a popište, jak z něj vytvoříte soubor výběrový. 
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Korespondenční úkoly k lekci č. 1: 

1. Vytvořte pět různých proměnných („Variable“) dle tématu 

Vaší bakalářské nebo diplomové práce a definujte jejich 

vlastnosti („Attributes“). 

2. Zařaďte následující proměnné do konkrétního typu podle 

měřící škály:  

- rodinný stav 

- rok narození  

- počet členů domácnosti 

- věková kategorie (0-18, 19-26, 27-64, 65 a více)  

- výše platu  
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2 SOFTWARE PRO ANALÝZU DAT 

V této kapitole se dozvíte: 

 Jak software IBM SPSS pro analýzu dat vypadá. 

 Z jakých oken se program IBM SPSS skládá. 

 Co je datová matice, jak vypadá a jak se tvoří. 

 Jak je nutné jednotlivé proměnné pro potřeby software IBM SPSS definovat. 

 Jak lze v programu IBM SPSS soubory otevírat a ukládat. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Software IBM SPSS spustit a orientovat se v jeho vnitřním prostředí. 

 Otevřít novou datovou matici či importovat data do IBM SPSS z jiného typu 

datového souboru (např. z Excelu).    

 Rozeznat a obsluhovat systémové soubory software IBM SPSS. 

 Otevřít, uložit a sloučit systémové soubory IBM SPSS. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Datová matice, listy datové matice, okna programu IBM SPSS, import dat, systémový 

soubor.   

Datové matice pro potřeby této kapitoly: 

Employ.sav, employ_muzi.sav, employ_zeny.sav, zamestnanost.xls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce druhou lekcí 

Tato kapitola přestavuje úvodní exkurz do statistického softwaru 

IBM SPSS, v němž se budeme učit data analyzovat. Představíme 

si vnitřní prostředí i jednotlivá okna systémových souborů IBM 

SPSS, vysvětlíme si, v čem se tento software liší od softwarů 

běžných a naučíme se v něm data číst nebo je do něj importovat 

z jiných typů datových souborů (např. z Excelu).  

Po zvládnutí této základní orientace v programu IBM SPSS již 

budeme moci v tomto software plnohodnotně pracovat. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Statistický software IBM SPSS je tvořen dvěma základními okny a dvěma typy oken 

doplňkových. Základní okna představují samostatný pohled na data - tedy na 

odpovědi respondentů (tzv. datové okno) a samostatný pohled na výstupy plynoucí 

ze spuštěných analýz (tzv. výstupové okno). Doplňková okna pak slouží k upřesnění 

požadavku před spuštění vybrané analýzy (syntaxové okno nebo skriptové okno). 

Pojďme si jednotlivá okna tohoto programu nyní podrobněji představit.  

2.1 Okna programu IBM SPSS 

Jednotlivé typy oken se liší svou funkcí, zobrazením i nabídkou v rámci svého 

„Menu“. Všechna okna jsou však navzájem systémově propojena, a to i přesto, že 

tvoří samostatné celky, které se dají také samostatně ukládat.  

Software IBM SPSS umožňuje otevřít více oken najednou (stejného nebo rozdílného 

typu), mezi nimiž lze libovolně přepínat. Můžeme tak najednou pracovat s více 

vstupními daty najednou a určovat, který soubor budeme právě analyzovat. Soubor, 

který je pro spuštění analýzy právě aktivován, je označen červeným křížkem v ikoně 

dané lišty. Chceme-li zaktivovat jiné okno, klikneme na jeho ikonu myší. 

 

 

2.1.1 Datové okno – „Data Editor“ 

Datové okno – tzv. „Data Editor“ – je určeno pro práci se vstupními daty a s 

proměnnými. Odehrává se v něm začátek každé analýzy, tzn. definování 

proměnných, které chceme zkoumat (tvorba matice dat) a následné vkládání 

(přiřazování) dat (výzkumem zjištěné konkrétní hodnoty daných proměnných). 

Z datového okna také můžeme spouštět statistické analýzy či grafické výstupy. 

Každé datové okno má svůj název, který nalezneme v levém horním rohu – pokud 

otevíráme již existující soubor, nese název daného souboru. Otevíráme-li datové 

okno nové, prázdné (které se chystáme vyplňovat), pak se automaticky pojmenuje 

Program IBM SPSS pracuje se čtyřmi typy oken: 

a) datové okno – Data Editor (soubor s příponou .sav) 

b) výstupové okno – Output (soubor s příponou .spv) 

c) syntaxové okno – Syntax (soubor s příponou .sps) 

d) skriptové okno – Script (soubor s příponou .sbs) 
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jako „DataSet“ s přiřazeným číslem otevřeného souboru. Datové okno pak můžeme 

přejmenovat při jeho ukládání. 

Datové okno se skládá ze dvou vzájemně propojených listů: z listu „Data View“, který 

nám nabízí pohled na data (tzn. na odpovědi respondentů) a z listu „Variable View“, 

který nám nabízí pohled na proměnné (tzn. na převedené otázky z dotazníku do 

formalizované podoby programu IBM SPSS).   

a) List „Data View“ – pohled na data 

- umožňuje pohled na samotná (nasbíraná a již zakódovaná) data výzkumu 

- má formát datové matice, která obsahuje řádky a sloupce 

- řádky v datové matici, v listu „Data View“, představují jednotlivé „případy“ – 

„Cases“, které si můžeme představit nejčastěji jako jednotlivé osoby 

(respondenty), které se našeho výzkumu zúčastnily (výzkumnými jednotkami 

ale mohou být také skupiny lidí, různé územní celky, jednotlivé typy organizací 

sociálních služeb, apod.) 

- sloupce v datové matici, v listu „Data View“, představují jednotlivé 

„proměnné“ – „Variables“, neboli vlastnosti, které se vztahují k těmto 

případům (ke zkoumaným osobám – respondentům), k nimž jsou přiřazeny 

také ikony symbolizující způsob měření (měřící škálu) dané proměnné 

- počet sloupců ani řádků není v datové matici omezen 

- v datovém okně, listu „Data View“ si můžeme data prohlížet, nebo je upravovat 
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b) List „Variable View“ – pohled na proměnné 

- umožňuje detailní pohled na jednotlivé proměnné, resp. na jejich konkrétní 

popisné charakteristiky 

- jde o speciální list, který je v programu IBM SPSS zabudován (tento formát 

není v běžných počítačových programech – např. v MS Excelu – k dispozici) 

- v tomto okně převádíme jednotlivé otázky dotazníku do formalizované podoby 

programu IBM SPSS (do některých buněk můžeme rovnou vpisovat, v jiných 

případech musíme buňku zaktivovat kliknutím myši na tři tečky v jejím pravém 

rohu) 

- bez detailního popisu charakteristik jednotlivých proměnných (jednotlivých 

otázek dotazníku, včetně variant jejich odpovědí) bychom nemohli nasbíraná 

data do programu nahrávat 

- popis proměnných v listu „Variable View“ musí vždy předcházet samotnému 

vkládání dat z dotazníkového šetření do datové matice 

- řádky v datové matici, v listu „Variable View“ představují jednotlivé 

proměnné, resp. jednotlivé otázky z dotazníku (na rozdíl od listu „Data View“, 

kde jsou proměnné umístěny ve sloupcích!!!) – počet řádků není nijak omezen 

- sloupce v datové matici, v listu „Variable View“ uvádějí základní 

charakteristiky jednotlivých proměnných (jako je jméno proměnné, popisek 

proměnné, apod. – podrobněji dále v této kapitole) – sloupců je vždy přesně 11 
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2.1.2 Výstupové okno – „Output“ 

Okno výstupu programu IBM SPSS – tzv. „Output“ – se automaticky otevře v 

okamžiku, kdy do systému zadáme jakýkoliv výpočet ke zpracování. Jedná se tedy o 

místo, do něhož se ukládají všechny konkrétní výstupy všech analýz, včetně tabulek 

a grafů. Z tohoto okna čerpáme (kopírujeme) výsledky pro výzkumnou zprávu (resp. 

pro bakalářskou či diplomovou práci). 

Okno je rozděleno do dvou částí – na levé straně je jeho obsah uspořádán do 

přehledové stromové struktury, na straně pravé se pak zobrazují konkrétní tabulky, 

grafy a textové výstupy. Stromovou část ovládáme pomoci myši (rozklikneme 

požadovaný výstup), v části grafických výstupů okno „rolujeme“ (nejsou zde „listy“, 

nýbrž neustále se odvíjející „nekonečný prostor“ pro vložení dalších výsledků dále 

spouštěných analýz). 

Tato oblast „Outputu“ slouží také k editaci (úpravě) výsledků – lze zde měnit 

grafickou podobu výstupů, texty popisků, barvy grafů, apod. (úpravě výstupů se 

budeme věnovat v šesté lekci tohoto materiálu). 

Výsledky z „Outputu“ lze uchovat pomocí příkazu „save as“ (uložíme celé výstupové 

okno s příponou „.spv“), nebo lze kopírovat jen vybrané části „Outputu“ (tabulky, 

grafy, apod.). Proces kopírování celého výstupového okna bude součástí aplikační 

části této lekce, proces kopírování konkrétních výstupů bude popsán v aplikační části 

lekce šesté.  

Při práci v programu IBM SPSS může být otevřeno více výstupových oken najednou. 

Výstup programu se pak zapíše vždy do okna označeného ikonou s červeným 

křížkem.  
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2.1.3 Syntaxové okno – „Syntax“ 

Syntaxové okno – tzv. „Syntax“ – slouží k zadávání příkazů vedoucích ke spuštění 

jednotlivých analýz. Využívá příkazy ve formě vět, které mají již předem stanovenou 

skladbu, namísto toho, abychom zadávali potřebný příkaz v nabídce „Menu“. 

Program IBM SPSS lze tedy ovládat dvěma způsoby: buď pomocí lišty nabídek 

v datových či výstupových oknech, nebo pomocí speciálního jazyka určeného pro 

zadávání příkazů v tomto software – v syntaxu.  

Užívání syntaxe může mít řadu výhod především při častém opakování jednotlivých 

analýz - syntaxový příkaz si lze totiž uložit pro příští použití jako samostatný soubor 

(s příponou „.sps“), který lze kdykoliv opětovně vyvolat (bez nutnosti znovu celý 

příkaz vypisovat). Lze jej také např. zaslat jiným uživatelům pro potřeby využití stejné 

posloupnosti analýz, které by byly společně vyžadovány.  

Pro každý úkol, který zadáme programu IBM SPSS standardní cestou ke zpracování 

(tzn. za pomocí voleb lišty nabídek z datového nebo výstupového okna), existuje 

syntaxová věta, kterou lze tento úkol taktéž vyvolat. Pokud chceme příkazovou větu 

syntaxe pro danou proceduru znát, popř. si ji uložit pro příští použití, nastavíme v 

„Menu“ funkci „zobrazení věty syntaxe“.  

Syntaxová věta shodná s danou operací je pak součástí výstupu – najdeme ji vždy 

na prvních řádcích Outputu. 

Syntaxové okno se v programu IBM SPSS automaticky otevře pouze v případě, že je 

tato možnost zvolena v předvolbách nastavení programu. Pokud a priori tato funkce 

přednastavená není, lze nové okno syntaxe vyvolat příkazem v menu: FILE → NEW 

→ SYNTAX, nebo přes tlačítko „Paste“ v dialogových oknech analýz. 

Do pravého okna vepíšeme příkaz operace, kterou chceme provést a zmáčkneme 

políčko se zelenou šipkou v liště nabídek syntaxového okna (tím se procedura 

spustí). V rámci tohoto studijního materiálu ale nebudeme okno syntaxe využívat. 
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2.1.4 Skriptové okno – „Script“ 

Skriptové okno – tzv. „Script“ – se používá k zápisu a spouštění skriptů (krátké 

prográmky), díky kterým lze některé úlohy v IBM SPSS zautomatizovat. Za pomoci 

vybraného skriptu můžeme manipulovat se svými výstupy – lze je upravovat, 

spouštět transformaci dat či vybrané statistické procedury, exportovat grafy, 

vybarvovat či seřazovat tabulky, apod.  

Skriptů pro IBM SPSS existuje celá řada. Některé z nich jsou součástí instalace 

softwaru, jiné je možné si stáhnout ze stránek výrobce IBM. Každý uživatel má také 

možnost vytvořit si vlastní skriptové programy (při základní znalosti programování), 

nebo si již existující skripty dle potřeby upravit.  

Obsah skriptového okna si lze uložit pro příští použití jako samostatný soubor (s 

příponou „.sbs“).  

Pokud by byly již skripty v daném počítači nainstalovány, vyvolává se procedura 

tímto krokem: 

 

Protože v počítačích naší učebny ale tyto skripty nainstalovány nejsou, nebudeme se 

dále skriptovými okny v rámci tohoto studijního materiálu zabývat. 
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2.2 Datová matice – list „Data View“ 

Jak již víme, při statistické analýze dat pracujeme s číslicemi (představující kód pro 

určitý obsahový význam kategorizovaných proměnných) a s čísly (nesoucí hodnotu 

proměnné samy o sobě).  

Abychom analýzu mohli provádět, musíme tato data dostat do počítače a vytvořit 

z nich tzv. datovou matici. Datovou matici zadáváme do datového okna, listu „Data 

View“. 

Datová matice je soubor kódů, které přenášíme z papírové podoby z dotazníků (nebo 

z jiného nástroje sběru dat) do počítačového programu, v němž chceme výsledky 

výzkumu analyzovat. Za těmito kódy se skrývají konkrétní hodnoty (vlastnosti, 

odpovědi) jednotlivých respondentů na konkrétní otázky daného výzkumu. Po 

přenesení odpovědí (tzn. po přepsání odpovědí pomocí číslicových zástupných kódů 

a čísel) do počítačového programu, mohou být data v matici dále upravována a 

následně také analyzována.  

Datová matice se v prostředí IBM SPSS skládá z jednotlivých řádků = z případů (tzn. 

z respondentů – každý řádek v datové matici listu „Data View“, odpovídá jednomu 

respondentovi) a z jednotlivých sloupců = proměnných (tzn. z otázek – každý 

sloupec v datové matici listu „Data View“ odpovídá jedné otázce z dotazníku). Obsah 

matice tvoří hodnoty příslušných proměnných charakterizujících jednotlivé případy.  

2.2.1 Případy – „Cases“  

Jednotlivé řádky = případy v datové matici listu „Data View“ představují konkrétní 

respondenty (osoby, skupiny osob, územní celky, organizace, apod.). Ve sloupcích 

daného řádku jsou pak popsány odpovědi konkrétního respondenta na otázku 

daného sloupce za pomocí zástupných kódů nebo čísel.  

Než však začneme jednotlivé odpovědi od respondentů do datové matice přepisovat, 

je vždy nutné nejprve vytvořit tzv. „podklad pro datovou matici“ (viz lekce 2.3). 

Krom toho je před samotným začátkem přepisu dat (tvorby datové matice) originální 

podklady (papírové dotazníky) nutné ručně očíslovat a každému respondentovi tak 

přiřadit jednoznačný identifikátor jeho určení (většinou se označuje jako „id“ = 

identifikace respondenta, tzn. číslo dotazníku). Originály je nutné vždy dostatečně 

dlouho archivovat (nutné zachovat pro následnou kontrolu dat v případě vyskytnutí 

chyby v datové matici). 
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2.2.2  Proměnné – „Variables“   

Podrobné definici proměnných jsme se již věnovali v lekci první. Podívejme se na 

tomto místě na proměnné z jiného pohledu – z pohledu tvorby datové matice (tzn. 

z pohledu přepisu slovních odpovědí z dotazníkového šetření do podoby kódů či 

čísel v počítačovém programu).  

Při plnění datové matice je nejdůležitější si uvědomit, s jakou proměnnou pracujeme 

(myšleno dle typu měřící škály). Nominální proměnné se zapisují pomocí číslice 

nesoucí zástupný kód určité vlastnosti (např. proměnnou pohlaví můžeme kódovat: 1 

= muž, 2 = žena). Ordinální proměnné se zapisují pomocí číslice, která označuje 

pozici varianty dané vlastnosti na škále těchto vlastností (např. proměnnou vzdělání 

lze kódovat: 1 = ZŠ, 2 = STŘ.Š., 3 = VŠ). Kardinální (číselné) proměnné se zapisují 

pomocí konkrétního čísla, které přímo vyjadřuje množství příslušné vlastnosti u 

daného respondenta (např. současná výše platu u prvního respondenta je 57 000,-).  

Jednotlivé kódování u kategorizovaných proměnných je nutné si zapamatovat, resp. 

doporučuje se zvolené přiřazení číslic k jednotlivým charakteristikám si důsledně 

zapsat (důležité pro zpětný verbální popis datové matice). 

 

Abychom však mohli začít data do matice vkládat, je bezpodmínečně nutné nejprve v 

datovém okně listu „Variable View“ jednotlivé proměnné důkladně definovat!!! 
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2.3 Definice jednotlivých proměnných – list „Variable 

View“ 

Každá proměnná (tzn. otázka v dotazníku), kterou chceme pro svůj výzkum použít, 

nese krom své konkrétní vlastnosti (tzn. možných odpovědí - hodnoty, attribute) také 

řadu dalších, důležitých informací, které musíme pro vstup do analýzy jednoznačně 

charakterizovat a popsat. Pro potřeby software IBM SPSS je tato část velmi důležitá 

a jeho vyplnění umožňuje tomuto statistickému software zobrazovat výsledky analýz 

v takovém formátu, který jiné programy neumožňují.  

Definicí všech důležitých charakteristik jednotlivých proměnných tak vytváříme tzv. 

„podklad pro datovou matici“, který je pro software IBM SPSS zcela jedinečný a 

specifický. Jeho tvorbu se prakticky naučíme realizovat v rámci lekce třetí, v lekci 

druhé si nyní vysvětlíme, co jednotlivé charakteristiky znamenají a jakých podob 

mohou nabývat. Jedná se o jedenáct ukazatelů, které najdeme ve sloupcích 

datového okna listu „Variable View“. Tyto charakteristiky musí být vyplněny pro 

každou proměnnou, která do analýzy vstupuje. 

 

Tvorba podkladu pro datovou matici (tedy popis charakteristik jednotlivých 

proměnných) je klíčovým procesem, který musí být při tvorbě každého nového 

výzkumu vytvořen zcela bezchybně. Správné vytvoření tohoto podkladu tak zaručuje 

správnost výsledků, které z následných analýz můžeme dostat. Je proto potřeba 

věnovat tomuto procesu patřičnou pozornost a dostatek času (podrobně také viz 

lekce třetí).  
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2.3.1 „Name“ – název proměnné 

V tomto sloupci přidělujeme každé proměnné její jméno (název), avšak pouze ve 

zkratkovité podobě, dle jejího obsahového zaměření a formálních pravidel. Většinou 

se používá zkratka proměnné, která má být daným řádkem analyzována, nebo číslo 

otázky, pod kterou se daná otázka v dotazníku (nebo v jiném nástroji sběru dat) 

skrývá. Pro používání zkratek ve sloupci „Name“ je ale potřeba dodržet určitá 

pravidla, která jsou k dispozici v rámečku níže. 

Pojmenování, které jsme dané proměnné ve sloupci „Name“ přiřadili, se bude 

následně promítat v datovém okně listu „Data View“, a to jako název sloupce, který 

danou proměnnou popisuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 „Type“ – typ proměnné 

Ve sloupci „Type“ definujeme typ zápisu pro každou proměnnou. Určujeme tím, 

jakým znakem / kódem / popisem, budeme jednotlivé odpovědi na danou otázku 

v listu „Data View“ zapisovat. Typ zápisu neformulujeme ručně, ale prostřednictvím 

dialogového okna, které obsahuje předdefinované volby, z jejíž nabídky můžeme typ 

zápisu vybírat. 

Dialogové okno typu zápisu odpovědí vyvoláme klikem myší do pravého konce 

buňky daného sloupce a řádku. Po kliknutí se na obrazovce dialogové okno objeví. 

Volbu potvrzujeme tlačítkem „OK“ a následným zavřením dialogového okna křížkem 

v jeho pravém horním rohu.    

Zkratky ve sloupci „Name“ musí splňovat následující 

pravidla: 

1. Každý název proměnné musí vždy začínat písmenem. 

2. Při stanovování názvu proměnné lze používat 

alfanumerické znaky. 

3. V názvu proměnné by se neměla objevit diakritika. 

4. Počet znaků v názvu proměnné je limitován na 64 

(doporučuje se však vytvořit název do osmi znaků). 

5. V názvu proměnné nesmí být použit mezerník (místo něj se 

používá podtržítko). 
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Při určování typu proměnné vybíráme mezi numerickou (číslice a čísla) a stringovou 

(slovní) variantou typu zápisu odpovědi. Na základě této volby pak počítač při 

analýzách sám vyhodnotí, zda s danou proměnnou lze (v případě numerické 

varianty) nebo nelze (v případě stringové varianty) provádět početní operace.  

Mezi numerické varianty patří: 

- Numeric: nejpoužívanější varianta pro většinu číslic a čísel 

- Comma: hodnota tisíce je zaznamenána ve formátu 1,000.00 

- Dot: hodnota tisíce je zaznamenána ve formátu 1.000,00 

- Scientic notation: vědecký zápis 

- Dollar: číselný zápis obsahující před danou hodnotou také znak dolaru  

- Custom currency: lze zadat kurz požadované měny 

- Restricted Numeric: číselný zápis s předřazenou nulou 

Mezi speciální numerickou variantu patří (je nutné ji dále upřesnit): 

- Date: je nutné vybrat také požadovaný formát data, který se v okně 

nabízí 

Mezi textovou variantu patří: 

- String: slovní popis – odpovědi se nekódují, ale opisuje se celé slovo – 

používá se především při zapisování vlastních jmen 

Krom výše uvedených variant obsahuje okno Typu také políčka „Width“ a „Decimal 

Places“, čímž můžeme současně vyplnit také další sloupečky v listu „Variable View“. 
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2.3.3 „Width“ – šířka proměnné 

Šířka proměnné určuje počet znaků, který je potřebný pro kódovaný zápis odpovědi 

(či nekódovaný zápis – v případě slovní odpovědi „string“) na danou otázku v listu 

„Data View“. 

Počet znaků ve sloupci „Width“ v listu „Variable View“ musí být stanoven tak, aby 

jakýkoliv tvar zápisu odpovědi v listu „Data View“ nevyžadoval vyšší počet znaků, 

než na který je maximální počet znaků zápisu stanoven. Naopak počet znaků zadaný 

ve sloupci „Width“ v listu „Variable View“ může být nadhodnocen – může být 

stanoven na větší počet znaků, než který ve skutečnosti budeme pro zápis v listu 

„Data View“ potřebovat. Určuje šíři, resp. počet míst, které proměnná pro zápis své 

odpovědi vyžaduje.  

Tento sloupec můžeme vyplnit přímo, nebo jej lze zadat v předdefinovaných volbách 

sloupečku „Type“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 „Decimals“ – počet desetinných míst 

Sloupec „Decimals“ určuje počet desetinných míst, který je potřebný pro zápis 

odpovědi na danou otázku v listu „Data View“.   

Tato charakteristika je v systému IBM SPSS nastavena automaticky na velikost dvou 

desetinných míst, téměř vždy ji proto budeme muset opravovat. Proč?  

Příklad: 

U proměnné „věk“ musíme uvést ve sloupci „Width“ v listu 

„Variable View“ počet znaků 3. Pak můžeme do listu „Data View“ 

do odpovědi věku klidně uvést i respondenta s věkem např. 103 

let. Kdybychom ale ve sloupci „Width“ v listu „Variable View“ u 

věku uvedli počet znaků 2, pak by se do listu „Data View“ do 

odpovědi věku u respondenta s věkem např. 103 let zapsala 

pouze první dvě čísla – tedy 10. Ve výsledku by to byla chyba, 

neboť místo 103 letého respondenta bychom měli respondenta 10 

letého.  

U proměnné „rok narození“ budeme potřebovat ve sloupci „Width“ 

v listu „Variable View“ počet znaků 4 – abychom do listu „Data 

View“ mohli uvést např. rok narození 1965.  
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V případě kategorických dat (nominálních a ordinálních proměnných) totiž zástupné 

kódy na dvě desetinná místa uvádět nepotřebujeme. U všech nominálních a 

ordinálních proměnných proto budeme nastavovat počet desetinných míst na nulu. 

V případě kardinálních (číselných) proměnných budeme desetinná místa volit pouze 

v případě, že odpověď na danou otázku bude desetinná místa vyžadovat. Jinak i zde 

budeme hodnotu stanovovat na nulu.  

Tento sloupec můžeme vyplnit přímo, nebo jej lze zadat v předdefinovaných volbách 

sloupečku „Type“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 „Label“ – popis proměnné 

Sloupec „Label“ slouží k upřesnění popisu názvu proměnné, který je uveden ve 

sloupci „Name“. Zkratka proměnné ve sloupci „Name“ nemusí být vždy dostatečně 

výstižná či přesná, a proto ji můžeme ve sloupci „Label“ lépe definovat.  

V tomto políčku nemusíme dodržovat žádná omezení, k názvům proměnných tak 

můžeme přiřadit lepší vysvětlení, včetně mezer a diakritiky. 

Pokud bychom chtěli do políčka „Label“ napsat stejné označení, pod jakým máme 

proměnnou pojmenovanou v políčku „Name“, můžeme, nebo necháme sloupec 

„Label“ u dané proměnné prázdný.  

Proč je tedy „Label“ vhodné definovat? Základní vlastností sloupce „Label“ je jeho 

schopnost zpřesňovat tištěné výsledky v „Outputu“. Popisky jednotlivých tabulek či 

grafů, které budeme v analýzách vytvářet, totiž přebírají názvy proměnných právě ze 

sloupce „Label“, i když v datovém okně pracujeme se jmény ze sloupečku „Name“. 

Pokud je políčko „Label“ prázdné, jsou výstupy popsány názvem z políčka „Name“.  

 

Příklad: 

a) U proměnné „pohlaví“ (nominální proměnná) uvedeme 

počet desetinných míst nula. 

b) U proměnné „dosažené vzdělání“ (ordinální proměnná) 

uvedeme počet desetinných míst nula. 

c) U proměnné „rok narození“ (kardinální proměnná) 

uvedeme počet desetinných míst nula. 

d) U proměnné „míra nezaměstnanosti“ (kardinální proměnná)  

uvedeme počet desetinných míst na hodnotu jedna nebo 

dvě (dle potřeby).   
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2.3.6 „Values“ – popis hodnot proměnné 

Sloupec „Values“ představuje jednu z nejdůležitějších kolonek pro kategorizované 

proměnné. Na tomto místě totiž vypisujeme konkrétní vlastnosti, které daná 

proměnná nabývá, a přiřazujeme jim jednotlivé kódy. Ve výstupových tabulkách a 

grafech se pak nebudou zobrazovat číslicové kódy, pod kterými budeme 

respondentovy odpovědi do programu zanášet, ale budou se zobrazovat ve slovním 

významu, který bude zakódován právě ve sloupci „Values“ v listu „Variable View“. 

Pro vyplňování sloupce „Values“ musíme myší kliknout do pravého konce buňky, 

čímž se otevře dialogové okno určené k zápisu jednotlivých odpovědí a jejich kódů. 

Do této tabulky pak postupně vyplňujeme všechny vlastnosti (odpovědi, hodnotu, 

attribute) dané proměnné a přiřazujeme jim jedinečné kódy (dva stejné kódy se u 

dvou různých odpovědí nesmí opakovat). Vytvoříme tak jedinečnou dvojici kódu a 

slovního popisu, kterou následně musíme zařadit do seznamu dalších vlastností 

konkrétní proměnné pomocí tlačítka „Add“. Po zanesení poslední možné odpovědi a 

jejího kódu potvrdíme tlačítkem „OK“. 

 

Pozor! Při tomto kódování nesmíme opomenout žádnou z možných vlastností, které 

může daná proměnná nabývat, včetně „Missing Values“ – chybějících hodnot (viz 

dále). 

Popis hodnot proměnné však provádíme pouze u kategorizovaných proměnných 

– tzn. u nominálních a ordinálních proměnných, jejichž jednotlivé vlastnosti jsou 

zakódovány do konkrétních tříd.  

U kardinálních (číselných) proměnných, by kódování „čísla za číslo“ nemělo smysl, 

proto se u nich tento sloupec nevyplňuje! 
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2.3.7 „Missing“ – definování chybějících hodnot 

Do sloupce „Missing“ definujeme zástupný kód, který nahrazuje chybějící odpověď 

v dotazníku. 

Pokud respondent na některou z otázek (z proměnných) neodpověděl (či odpověděl 

nevěrohodně, nesprávně), nelze toto políčko v datovém okně „Data View“ zanechat 

prázdné, ale je potřeba pro tyto chybějící hodnoty vymyslet zvláštní kategorii 

v jednotlivých vlastnostech (variantách, hodnotách) dané proměnné.  

Kód a slovní popis chybějící odpovědi vkládáme jak do sloupce „Values“, tak do 

sloupce „Missing“. Můžeme zde definovat až tři typy chybějících odpovědí (nejčastěji 

však stačí kód jeden, při práci s mnohočetnými odpověďmi budeme potřebovat kódy 

dva – podrobně viz kapitola 3.3 a 3.4.6).  

 

„Missing Values“ je také možné vytvořit transformací z kategorizovaných 

proměnných (transformaci dat se budeme podrobně věnovat v 5. lekci tohoto 

materiálu) – např. z odpovědi „nevím“, a to tehdy, pokud chceme dále pracovat 

pouze s respondenty, kteří k danému tématu nějaký postoj zaujali.   

Pokud bychom sloupec „Missing“ nevyplnili a otázku bez odpovědi zanesli do listu 

„Data View“ jako prázdnou buňku, systém IBM SPSS tuto prázdnou buňku nahradí 

tečkou, čímž pole dostane jiný význam. Software IBM SPSS totiž rozlišuje dva typy 

chybějících hodnot: 

a) „System missing“ – jedná se o ty otázky/odpovědi respondenta, které 

zůstaly zcela nevyplněny (v přepisu do datové matice v okně „Data View“ by 

políčka zůstala prázdná, avšak systém je sám zobrazí jako tečku). 
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b) „User missing“ – využívá zástupných kódů ze sloupce „Missing“, kterými 

vyplňujeme prázdné nebo nesprávné odpovědi. 

Každá z výše dvou uvedených variant chybějících hodnot pak při statistické analýze 

plní jinou funkci (resp. roli). Pokud v listu „Data View“ žádný údaj při chybějící 

odpovědi neuvedeme a systém sám do této buňky doplní tečku, pak tato buňka 

nevstupuje do žádných statistických analýz. Pokud ale při chybějící odpovědi 

respondenta zapíšeme do buňky kód uvedený ve sloupci „Missing“, pak daná buňka 

do analýz vstupuje a zúčastňuje se např. výpočtů tzv. „platných procent“ (podíl 

odpovědí z pouze platných odpovědí). Z tohoto důvodu je proto velmi žádoucí, 

abychom každou chybějící odpověď kódovali do znaku uvedeného ve sloupci 

„Missing“ v listu „Variable View“.  

Kódování pro chybějící hodnoty se vždy doporučuje volit v takové podobě, jakou 

nelze očekávat v rámci kódování jednotlivých vlastností dané proměnné (např. tím, 

že použijeme mnohem vyšší kód / číslici, než jaké odpovídá poslední možná varianta 

proměnné nebo použijeme znaménko mínus – záporné číslo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8 „Columns“ - sloupce 

Sloupec „Columns“ definuje šířku sloupce v listu „Data View“, tzn., že určuje, jak 

„opticky široký“ bude sloupec dané proměnné v datovém okně „Data View“. 

Hodnota v tomto sloupci se nastavuje automaticky, nesmí však být nikdy menší, než 

nejdelší popis dané proměnné (tzn. než uvedený počet znaků ve sloupci „Width“). 

 

Příklad: 

Chceme-li zadat chybějící hodnotu např. pro proměnnou pohlaví, 

víme, že při přepisu odpovědí z papírové podoby do statistického 

programu mohl výzkumník zapsat pouze kód 1 (muž) nebo kód 2 

(žena). Pokud na tuto otázku ale některý respondent neodpověděl 

(otázku nechal prázdnou, nevyplněnou), nenecháme prázdnou 

buňku v listu „Data View“, ale zapíšeme do ní zvolený kód, který 

jsme uvedli do sloupce „Missing“ v listu „Variable View“. Pokud 

budeme mít jako zástupný kód pro chybějící odpověď stanovenou 

hodnotu např. 99, zapíšeme do buňky odpovědi v listu „Data 

View“ kód 99. Tuto hodnotu (99) pak dosadíme do sloupce 

„Missing“ a také do sloupce „Values“ jako odpověď ve významu 

„na otázku neodpověděl“.  
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2.3.9 „Align“ - zarovnání 

Určuje zarovnání dat ve sloupci datového okna „Data View“.  

Zarovnání je možné vlevo (používá se pro stringové – textové hodnoty proměnných), 

vpravo (používá se pro číslice a čísla) nebo na střed (používá se většinou u data). 

Sloupec „Align“ se načítá automaticky, při zadávání typu proměnné ve sloupci „Type“ 

(každý typ proměnné má své zarovnání v systému již předdefinováno). 

2.3.10 „Measure“ – způsob měření dané proměnné 

Sloupec „Measure“ určuje škálu, na které je proměnná měřena. Pro statistické 

analýzy má tento údaj zcela zásadní význam. Rozlišujeme, zda se jedná o 

proměnnou číselnou (scale), ordinální (ordinal) nebo nominální (nominal). 

Číselné proměnné fungují pro statistické zpracování jako matematická čísla, software 

tedy může s těmito proměnnými využívat ty statistické analýzy, které jsou založeny 

např. na výpočtu středních hodnot. Ordinální a nominální proměnné jsou v systému 

definovány pouze jako kategorie zastoupené číslicovým kódem, nemohou se proto 

složitých (matematických operací) zúčastňovat.  

Dle zvoleného typu škály, ke které jsme danou proměnnou ve sloupci „Measure“ 

v listu „Variable View“ přiřadili, program IBM SPSS sám rozpozná, jakých analýz se 

daná proměnná může (či nemůže) zúčastňovat (např. regresní analýzu nelze 

provádět pouze s nominálními proměnnými). Je proto nezbytně nutné umět každou 

proměnnou (tedy každou otázku v dotazníku) správně zařadit do vhodné měřící 

škály.  

2.3.11 „Role“ – role proměnné 

Sloupec „Role“ se v základním modulu IBM SPSS Statistics načítá automaticky a 

prakticky nebývá v základních analýzách využíván.  

Jeho použití se vztahuje zejména na práci s rozšiřujícím modelem IBM SPSS  

Modeler (placený doplněk k IBM SPSS Statistics), v němž je každé proměnné 

přidělena určitá „role“. Role pak určuje, zda se jedná o vstupní, cílovou, nebo 

pomocnou proměnnou, či zda budou analýzy prováděny pouze s určitou částí 

souboru či s jeho rozštěpením.  

V nabídce sloupce „Role“ nalezneme tyto varianty: 

a) „Input“ – vstupní proměnná 

b) „Target“ – cílová proměnná, kterou chceme vysvětlovat 
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c) „Both“ – daná proměnná plní obě dvě výše uvedené role (je vstupní i 

vysvětlovanou proměnnou) 

d) „None“ – této proměnné žádná role přiřazena není 

e) „Partition“ – využívá se pouze ve speciálních modelech programu, které 

pracují pouze s jednotlivými částmi dat v souboru (proměnná tam definuje, 

která část souboru bude trénovací, testovací a validační) 

f) „Split“ – použití pouze pro rozšířenou verzi IBM SPSS  Modeler 
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APLIKAČNÍ ČÁST 

Práce v programu IBM SPSS představuje relativně snadnou, a především intuitivní 

činnost, která vyžaduje pouze základní teoretickou znalost statistických analýz a 

minimální znalost anglického jazyka. Práce v tomto software je ulehčena tím, že 

logika programu je nastavena (ve všech procedurách, krocích, odkazech) od 

nejjednodušší po nejsložitější.  

V úvodní, aplikační části této lekce se naučíme základní procesy pro práci se 

softwarem IBM SPSS. Naučíme se systémové soubory programu IBM SPSS 

otevírat, ukládat a slučovat. Ukážeme si také, jakým způsobem lze do software IBM 

SPSS importovat data z jiných systémových souborů - např. z excelovských sešitů. 

Import dat z jiných systémových souborů nebude součástí těchto skript, byť lze do 

software IBM SPSS přenést jakákoliv data z libovolného systémového souboru. 

Postup pro kopírování dat např. z formátu CSV, SAS, či jiných systémových souborů 

lze vyčíst z průvodce programem IBM SPSS, který je součástí datového okna pod 

příkazem „HELP“. 

Průvodce „HELP“ je pro potřeby každého uživatele k dispozici na konci lišty nabídek 

v datovém okně programu IBM SPSS. Jde o velmi rozsáhlého „rádce“ pro práci 

v tomto software, v rámci kterého nalezneme (mimo jiné) také základní uvedení do 

programu IBM SPSS. Najdeme jej pod názvem „TOPICS“, který uživatele  

přesměruje na online internetovou stránku společnosti IBM, v níž najdeme řadu 

odkazů na pomoc při práci v software IBM SPSS. Základní (resp. kompletní) 

průvodce je k dispozici pod odkazem „TUTORIAL“. Byť jsou tyto odkazy v anglickém 

jazyce, pro pochopení postupů různých procedur v rámci IBM SPSS je tento materiál 

srozumitelný, a to i pro čtenáře s nižší znalostí anglického jazyka.  

Průvodcem „HELP“ se v tomto studijním materiálu již dále zabývat nebudeme, bylo 

však nutné na jeho existenci v daném programu upozornit. 

2.4 Otevření a uložení systémových souborů IBM SPSS 

S programem IBM SPSS pracujeme jako s každým jiným systémovým souborem, a 

to i v případě jeho otevření či uložení.  

Systémový soubor programu IBM SPSS lze však otevřít pouze v tom počítači, který 

má software IBM SPSS nainstalovaný. Pokud v počítači tento program nainstalovaný 

není, systémové soubory (tedy všechny typy oken s příponami „.sav“, „.spo“, „.sps“, a 

„.sbs“) v počítači otevřít nepůjdou. Lze je však do jakéhokoliv počítače uložit a 

přechovávat. 
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2.4.1 Otevření systémových souborů IBM SPSS  

Pokud chceme s programem začít pracovat, je nutné vědět, zda budeme otevírat 

soubor nový (jež budeme následně teprve sami vytvářet) nebo budeme otevírat již 

existující soubor s již existujícími, konkrétními daty, které jsme do systému IBM 

SPSS zadávali my, nebo jiný výzkumník. 

a) Otevření nového systémového souboru IBM SPSS 

Pro otevření nového (čistého) datového okna software IBM SPSS můžeme využít 

ikonu tohoto programu uloženou na ploše nebo na liště obrazovky (je-li tam 

umístěna), nebo jej můžeme vyvolat z nabídky „Start“.  

                                     

Pokud výše uvedená ikona na ploše nebo na liště není k dispozici, hledáme program 

v nabídce počítače. 

Cesta ke spuštění programu: 

Start → všechny programy → IBM SPSS Statistics → IBM SPSS Statistics 25 

Po jeho rozkliknutí se na obrazovce otevře prázdné datové okno systémového 

souboru programu IBM SPSS společně s dialogovým  oknem, které křížkem 

umístěným vpravo nahoře zavřeme.  

Takto otevřený nový (tzn. čistý) soubor programu IBM SPSS je určen k tvorbě nové 

datové matice – tzn. k přepisu nových „dotazníků“ do programu IBM SPSS. Chceme-

li pracovat s již existujícím datovým souborem, postupujeme viz cesta níže.  
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b) Otevření již existujícího systémového souboru (datové matice) IBM SPSS 

Pro otevření již existující datové matice software IBM SPSS můžeme využít ikonu 

tohoto souboru uloženou na ploše obrazovky (je-li tam umístěna) nebo na jiném 

místě v počítači – soubor otevřeme pouhým pokliknutím na jeho ikonu.  

Již existující datovou matici software IBM SPSS můžeme vyvolat také z lišty nabídek 

nového (čistého) datového okna software IBM SPSS (viz postup výše).  

Cesta k otevření již existujícího souboru programu IBM SPSS: 

FILE → OPEN → DATA  

Po zadání výše uvedené cesty z lišty nabídek datové matice již standardním 

způsobem vybereme požadovaný soubor z pevného (či vyměnitelného) disku 

daného PC. 
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2.4.2 Uložení systémových souborů IBM SPSS 

Systémové soubory programu IBM SPSS se ukládají stejně, jako jiné, běžně 

používané programy. U souborů programu IBM SPSS se však všechny čtyři typy 

oken (čtyři typy souborů) ukládají samostatně – vždy pod odpovídající příponou 

(program IBM SPSS přiřadí danou příponu k názvu souboru při ukládání vždy 

automaticky): 

a) datové okno – tzn. datová matice, se uloží pod příponou „.sav“ 

b) výstupové okno – tzn. oblast výsledků analýz, se uloží pod příponou „.spv“ 

c) syntaxové okno – tzn. okno syntaxového příkazu, se uloží pod příponou 

„.sps“ 

d) skriptové okno – tzn. okno spuštěného prográmku, se uloží pod příponou 

„.sbs“ 

Při práci s jakýmkoliv typem okna systému IBM SPSS se doporučuje si průběžně 

ukládat všechny kroky, které v průběhu práce se softwarem vykonáváme.  

Cesta k uložení systémového souboru IBM SPSS: 

FILE → SAVE AS →  

Z nabídky místa na daném počítači vybereme místo uložení a upřesníme název 

ukládaného souboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení: 

Při práci se systémovým souborem programu IBM SPSS si ve 

svém počítači vždy ponechejte uloženy jeho 3 verze: 

a) pramenný soubor 

b) předposlední pracovní verzi 

c) poslední pracovní verzi 

Chybný krok (oprava) dat v datové matici může totiž znamenat 

nevratnou ztrátu původních dat ze souboru!!!  
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2.5 Import dat ze souboru jiného typu  

Program IBM SPSS umožňuje pracovat také s datovými soubory pocházejícími 

primárně z jiných zdrojů. Software dokáže načíst data z těchto systémových souborů: 

IBM Cognos TM1, IBM Cognos Business Intelligence, Database, Excel, CSV Data, 

Textové soubory, soubory SAS, dBase, Lotus či SYLK.  

V případě původu dat  z jiných systémových souborů je vždy potřeba data do 

software IBM SPSS zkopírovat a následně upravit. 

Proces načítání dat do software IBM SPSS si v této lekci ukážeme pouze na příkladu 

importu dat ze systémového souboru programu Excel (pro ostatní případy je potřeba 

využít průvodce „HELP“, který je součástí programu IBM SPSS).  

2.5.1 Import dat z Excelu 

Aby bylo možné data z Excelu do programu IBM SPSS načíst, je nutné, aby data 

v Excelu měla shodnou strukturu dat, která je nastavena v datovém okně listu „Data 

View“ – což znamená, že v řádcích musí být vždy umístěny jednotlivé případy 

(respondenti) a ve sloupcích musí být umístěny odpovědi na jednotlivé proměnné 

(otázky z dotazníku). Pokud jsou data v Excelu umístěna naopak (tzn., že v řádcích 

budou odpovědi na otázky z dotazníku a ve sloupcích respondenti), je nutné data 

v Excelu nejprve transponovat do požadované struktury (do struktury odpovídající 

listu „Data View“).  

Import dat z formátu MS Excel přijímá data z formátů .xls, .xlsx a .xlsm. Jedno 

datové okno (tzn. jedna datová matice, jeden systémový soubor IBM SPSS) dokáže 

načíst data pouze z jednoho listu sešitu MS Excel. Chceme-li kopírovat více listů 

jednoho excelovského souboru najednou, musíme jednotlivé listy ukládat do 

samostatných datových matic systému IBM SPSS.    

Pro načtení dat ze systémového souboru MS Excel do systémového souboru IBM 

SPSS je potřeba nejprve otevřít novou datovou matici dle postupu z kapitoly 2.4.1. 

V liště nabídek datového okna IBM SPSS spustíme cestu k načtení dat 

z excelovského souboru. 

Cesta k importu dat z Excelu do souboru programu IBM SPSS: 

FILE → IMPORT DATA → EXCEL  

V dialogovém okně vybereme místo v počítači nebo na externím disku a vybereme 

soubor, jehož data chceme do systémového programu IBM SPSS importovat. 

Ukažme si tento postup na excelovském souboru s názvem „zamestnanost.xlsx“. 

Výběr souboru potvrdíme tlačítkem „Open“. 
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Po potvrzení volby se otevře další dialogové okno s upřesňujícími údaji, v němž 

volíme, která data chceme do systému IBM SPSS převádět (vybíráme konkrétní list 

sešitu MS Excelu).  

Volíme zde také možnost přenesení názvů sloupců z Excelu do systémového 

souboru IBM SPSS a další vlastnosti souboru, které chceme importem zachovat. 

Současně se ve spodní části dialogového okna zobrazuje vizualizace naší volby.  
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Co lze prostřednictvím políček volby v importovaném souboru zachovat? Lze:  

 Read variable names from first row of data = načíst názvy proměnných 

z prvního řádku excelovského souboru 

 Percentage of values that determine data type = specifikovat procento hodnot, 

které určují datový typ proměnné 

 Ignore hidden rows and columns = nezahrnovat prázdné řádky a sloupce 

 Remove leading spaces from string values = vynechat mezery na začátku 

textových polí 

 Remove trailing spaces from string values = vynechat mezery na konci 

textových hodnot 

Volbu potvrdíme tlačítkem „OK“, čímž se data ze sešitu MS Excel načtou do 

datového okna listu „Data View“ programu IBM SPSS.  

Po skončení procesu importu dat se v datové matici objeví hodnoty z excelovského 

souboru. Tento proces musíme zakončit kontrolou dat v obou listech datového okna 

– v listu „Data View“ i v listu „Variable View“. 
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Kontrola listu „Data View“: 

 

 

List „Data View“ téměř kopíruje tabulku dat z excelovského sešitu. Záhlaví 

jednotlivých sloupců převzalo názvy sloupců uvedených v prvním řádku excelovské 

tabulky. Rozdíl je pouze v počtu desetinných míst, který program IBM SPSS 

jednotlivým číselným proměnným přiřadil. Dle tohoto výsledku (a požadované 

konečné podoby dat v souboru IBM SPSS) proto budeme data v listu „Variable View“ 

dále upravovat.  
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Kontrola listu „Variable View“: 

 

 

Informace obsažené v listu „Variable View“ nejsou v systémovém souboru programu 

MS Excel obsaženy. Software IBM SPSS proto většinu obsahu tohoto listu 

předvyplňuje sám, dle odhadnutých informací vyplývajících ze způsobu zápisu 

odpovědí v listu „Data View“.   

Znamená to tedy, že všechny sloupce v listu „Variable View“ musíme po importu dat 

vždy a podrobně zkontrolovat a upravit do požadované podoby. Sloupce vyžadující 

slovní popis ze strany výzkumníka nejsou v přenesených datech vyplněny vůbec 

(jedná se o sloupce „Label“, „Values“ a „Missing“). 

Po pečlivé kontrole a požadovaných úpravách v listu „Variable View“ uložíme tuto 

novou datovou matici – jako nový systémový soubor programu IBM SPSS – dle 

pokynů v kapitole 2.4.2. Datová matice je tak připravena pro analýzy v software IBM 

SPSS.  

2.6 Spojování systémových souborů IBM SPSS 

Při analýzách výsledků požadovaného statistického šetření může vyvstat potřeba 

sloučit dohromady dva (nebo více) systémových souborů programu IBM SPSS. Je-li 

potřeba spojit více než dva soubory, slučujeme jednotlivé soubory postupně.  

Spojování souborů může probíhat na základě případů („Cases“) nebo proměnných 

(„Variables“).   

2.6.1 Spojování případů – „Add Cases“ 

Procedura spojování případů je určena ke slučování souborů, které mají stejné 

proměnné (jejich listy datového okna „Variable View“ jsou totožné – nebo téměř 

totožné), ale liší se v případech (nemají shodné respondenty). Používá se např. při 

personálních databázích, kdy v jednom souboru jsou vedeny například pouze ženy a 

ve druhém pouze muži.  
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Pokud chceme vytvořit ze dvou samostatných souborů jednotnou databázi mužů a 

žen (dohromady), musí být splněny následující podmínky: 

a) v obou souborech musí existovat stejná struktura datové matice 

b) matice obou souborů musí obsahovat stejné proměnné 

c) pořadí proměnných ve slučovaných souborech musí být stejné 

Při spojování souborů je vždy jeden soubor souborem základním (tento soubor musí 

být otevřen), a k němu se daným příkazem přiřadí případy – respondenti („Cases“) 

ze souboru druhého. V praxi to znamená, že v datovém okně listu „Data View“ 

přibude počet řádků v matici (pod seznam mužů přibude seznam žen), avšak obsah 

listu „Variable View“ zůstane beze změn. 

Cesta ke spojování případů: 

DATA → MERGE FILES → ADD CASES  

Ukažme si vše na příkladu spojování dvou datových souborů: k souboru 

"employ_muzi.sav" připojíme soubor „employ_zeny.sav". 
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Po spuštění tohoto příkazu se otevře dialogové okno s nabídkou místa výběru datové 

matice, kterou chceme připojit. V novém okně označíme variantu „An external SPSS 

Statistics data file“ a zmáčkneme tlačítko „Browse“. Z místa na disku počítače 

vybereme požadovaný soubor, který chceme připojit a potvrdíme „Open“ a 

„Continue“. 

 

Následující okno zobrazuje, které proměnné v nově připojovaných případech lze 

(nebo nelze) importovat.  
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Levé pole „Unpaired Variables“ zobrazuje proměnné, které existují pouze v jedné 

datové matici a nelze je tudíž „spárovat“. Pokud toto pole zůstane po načtení dat 

prázdné, znamená to, že obě matice měly všechny proměnné definovány stejně a 

tudíž se mohly spárovat beze zbytku všechny.  

Pole „Variables in New Active Dataset“ naopak zobrazuje proměnné, které se 

vyskytují v obou slučovaných datových maticích. Proměnné v této podobě budou 

programem automaticky nabídnuty jako nové proměnné slučovaného souboru.  

Zaškrtnutím možnosti „Indicate case source as variable“ vytvoříme v nové, sloučené 

datové matici novou proměnnou, která v listu „Data View“ automaticky přiřadí kód 1 

těm případům, které byly procesem spojování případů k původnímu souboru 

připojeny. Případům souboru základního (toho, k němuž se nové případy připojovaly) 

je automaticky přiřazen kód 0. Tato proměnná tak rozděluje jednotlivé případy na 

původní a připojovaný soubor. Název této proměnné se vytváří v poli níže.   

Po potvrzení tlačítkem „OK“ se vytvoří nová, sloučená matice složená 

z  proměnných, které jsou zadány v okně „Variables in New Active Dataset“. Tuto 

novou datovou matici si uložíme dle pokynů v lekci 2.4.2. 

2.6.2 Spojování proměnných – „Add Variables“ 

Procedura spojování proměnných je určena ke slučování souborů, které mají různé 

proměnné (jejich listy datového okna „Variable View“ se od sebe liší), ale shodují se 

v případech (mají shodné respondenty). Používá se např. tehdy, kdy k personální 

databázi klientů evidovaných na úřadu práce potřebujeme připojit druhou databázi, 

v níž sledujeme délku evidence těchto nezaměstnaných osob.  

Pro tento typ slučování musí být splněna podmínka zachování pořadí jednotlivých 

respondentů v obou maticích, případně musí pro každého respondenta existovat 

určitý znak, který jej jednoznačně definuje.   

Také v tomto případě je vždy jeden soubor souborem základním (tento soubor musí 

být otevřen), a k němu se daným příkazem přiřadí proměnné („Variables“) ze 

souboru druhého. 

V praxi to znamená, že v datovém okně listu „Data View“ počet řádků v matici 

zůstane beze změn, avšak naroste počet sloupců. V tomto případě však změna 

nastane v obou interaktivních listech, tedy i v datovém okně listu „Variable View“.  

Cesta ke spojování proměnných: 

DATA → MERGE FILES → ADD VARIABLES  

Postup v zadávání této procedury je stejný, jako u příkladu spojování případů – 

nebude proto na tomto místě znovu popisován.   
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Shrnutí lekce č. 2 

Druhá lekce tohoto materiálu věnovala pozornost základnímu 

seznámení se se statistickým software IBM SPSS. Představili 

jsme si jeho podobu, jednotlivé části i podmínky nutné pro 

správný popis proměnných, který je nezbytný pro bezchybnou 

analýzu dat.  

Naučili jsme se systémové soubory programu IBM SPSS otevírat, 

ukládat i slučovat. Představili jsme si způsob, kterým můžeme do 

programu IBM SPSS nahrávat data z jiných typů souborů (např. 

z MS Excel).  

Pojmy k zapamatování z lekce č. 2: 

a) datové okno 

b) výstupové okno  

c) syntaxové okno 

d) skriptové okno 

e) případy – „Cases“ 

f) proměnné – „Variables“ 

Kontrolní otázky k lekci č. 2: 

1. Z jakých částí je složeno datové okno? 

2. Do jakého listu zadáváme odpovědi respondentů? 

3. Co je to datová matice? 

4. Co musí předcházet plnění dat do datové matice? 

 

Korespondenční úkol k lekci č. 2: 

Na stránkách Českého statistického úřadu přejděte na část 

Sňatky, rozvody, potraty za uvedené období, a převeďte do 

programu IBM SPSS data za Frýdek-Místek. Soubor programu 

IBM SPSS (datové okno) vložte do Moodle k lekci č. 2. Odkaz  na 

www stránku ČSÚ:  

https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-

obce-cr  

https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
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3 PŘEVOD DOTAZNÍKU DO IBM SPSS  

V této kapitole se dozvíte: 

 S jakými typy otázek se můžeme při tvorbě dotazníku setkat. 

 Jaké typy odpovědí můžeme respondentovi nabídnout. 

 Co dělat s otázkami bez vyplněných odpovědí. 

 Jak nejlépe navrhnout dotazník a jakým komplikacím se vyhnout. 

 Jak převést otázky dotazníku do programu IBM SPSS a na co si dát pozor. 

 Jak se plní datová matice. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Orientovat se v základních typech otázek a odpovědí. 

 Vytvořit podklad pro dotazníkové šetření. 

 Vložit dotazník do systému IBM SPSS a vyplnit jeho datovou matici. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Otevřené a uzavřené otázky, chybějící údaje, dotazník, datový soubor, datová 

matice. 

Datové matice pro potřeby této kapitoly: 

Matice k dotazníku.sav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce třetí lekcí 

Teoretický základ této kapitoly není nikterak složitý a každému z 

Vás jistě není neznámý. Cílem lekce totiž není problematika 

tvorby dotazníku jako metodologického nástroje, ale jeho 

maximální kompatibilita s postupy zpracování výsledků výzkumu s 

počítačovým programem. 

Velkou pozornost proto věnujte praktické části této lekce, bez jejíž 

znalosti nebudete schopni nový datový soubor v programu IBM 

SPSS vytvořit! 
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T E O R E T I C K Á   Č Á S T 

Vlastnímu sběru dat musí předcházet složitý proces tvorby dotazníkového šetření, 

začínající přípravou v podobě výběru správné výzkumné metody, stanovení počtu a 

struktury respondentů, přes správnou formulaci cíle výzkumu, výzkumných otázek, 

výzkumných hypotéz a bezchybnou operacionalizaci zkoumaných indikátorů, až po 

přenesení papírové podoby dotazníku do počítačového prostředí programu IBM 

SPSS.  

Proces tvorby nástroje sběru dat (např. dotazníku) je předmětem výuky teoretické 

(přednáškové) části tohoto předmětu. V rámci diskurzu této kapitoly se proto 

zaměříme především na problematiku týkající se procesu převodu papírové podoby 

dotazníku do systémového souboru programu IBM SPSS. V této lekci se tedy 

naučíme vytvářet tzv. „podklad pro datovou matici“, který je obsahem datového okna, 

listu „Variable View“. Tento převod je možné provést i z prázdného (tzn. z ještě 

nevyplněného) nástroje sběru dat (např. z dotazníku).  

Způsob přepisu odpovědí respondentů do datové matice (tedy zápis kódovaných 

odpovědí do datového okna listu „Data View“) nebude předmětem této látky. Obecné 

postupy již byly vysvětleny v předchozí lekci, zvláštnosti, se kterými bychom se 

v rámci tohoto zápisu odpovědí mohli setkat, budou reflektovány v kapitole věnované 

práci s mnohonásobnými odpověďmi – tedy v lekci desáté.  

Pro bezchybný převod nástroje sběru dat do datového okna, listu „Variable View“ se 

v úvodní, teoretické části této lekce, budeme věnovat především jednotlivým typům 

otázek a odpovědí, které se do software IBM SPSS zadávají odlišnými způsoby. 

Pozornost bude věnována také přepisu chybějících odpovědí, o nichž jsme již 

hovořili v lekci předchozí.     

3.1 Typy otázek pro přepis dotazníku do IBM SPSS  

Pro správnou tvorbu otázek do vybraného nástroje sběru dat je potřeba vždy 

vycházet z procesu operacionalizace, který reflektuje zaměření výzkumných otázek a 

pracovních hypotéz daného výzkumu. Kromě toho je však také potřeba promyslet typ 

otázky, která se na dané téma hodí, způsoby možných odpovědí i počty možných 

variant odpovědí na jednu otázku. Každá z těchto rovin má svůj vliv na způsob 

převodu dotazníku do programu IBM SPSS.  

Samozřejmostí zůstává, aby byly všechny otázky formulovány srozumitelně a zcela 

jednoznačně.  

Typologicky můžeme do dotazníku zapracovat celou řadu otázek (viz např. 

Řezanková, 2011). Pro potřeby převodu dotazníku do programu IBM SPSS zde však 

zmiňme jen ty, které mají vliv na způsob jejich zadávání do datového okna, listu 
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„Variable View“. Budeme se zde proto věnovat pouze typům otázek dle nabídky 

možných odpovědí, dle obsahového zaměření otázky a dle počtu možných odpovědí 

na jednu otázku. Ostatní dělení typů otázek je součástí přednáškové části tohoto 

předmětu.  

3.1.1 Dělení otázek dle nabídky odpovědí 

Dělení otázek dle nabídky odpovědí se zaměřuje na způsob nabídky odpovědí, ze 

které může respondent vybírat. Buď respondentovi odpovědi nabídneme v rámci 

předdefinovaných možností odpovědí, nebo mu umožníme vypsat odpověď dle jeho 

vlastních slov a možností. Speciálním typem otázky je také kombinace těchto dvou 

variant, tedy takový případ, kdy respondentovi nabídneme nejčastější odpovědi a 

zároveň mu umožníme jeho subjektivní názor upřesnit.  

Dle tohoto pojetí tedy dělíme otázky na uzavřené, otevřené a polootevřené. 

a) Otázky uzavřené 

Uzavřené otázky představují takové otázky, v nichž předem respondentovi nabízíme 

všechny možné varianty odpovědí. Respondent si křížkem (či jiným způsobem 

označení) volí, která nabízená odpověď nejlépe odpovídá jeho názoru, a nemá 

možnost nic dalšího dopisovat či konkretizovat.  

Při tvorbě uzavřených otázek musíme dbát na to, aby byly v nabízených variantách 

odpovědí zahrnuty všechny možné potencionální odpovědi na danou otázku, aby tyto 

odpovědi byli jednoznačné a nepřekrývaly se. 

Jedná se o nejjednodušší typ otázek (z pohledu převodu dotazníku do programu IBM 

SPSS), při jeho zápisu do listu „Variable View“ by při dodržení výše uvedených 

pravidel neměla nastat žádná nečekaná událost ani komplikace.  

Uzavřené otázky lze dělit na otázky alternativní a selektivní: 

- alternativní otázky nabízejí pouze dvě varianty odpovědí – např. ano x ne 

(pro potřeby převodu dotazníku do programu IBM SPSS se tyto odpovědi 

většinou kódují pomocí 0 a 1, kdy 0 = neexistence toho, na co se ptáme a 1 = 

existence toho, na co se ptáme)  

- selektivní otázky nabízejí více než dvě varianty odpovědí – např. varianty 

odpovědí pro proměnnou rodinný stav: svobodný/á, ženatý/vdaná, 

rozvedený/á, ovdovělý/á (selektivní typ otázek již používá standardní kódování 

dle měřítka dané otázky – tzn. od 1 dále) 

V rámci převodu uzavřených otázek do software IBM SPSS tak můžeme vyplnit 

všechny sloupce datového okna, listu „Variable View“, a to včetně sloupce „Values“ a 

„Missing“.  
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b)  Otázky otevřené 

Otevřené otázky jsou takové, v nichž respondentovi nenabízíme žádnou odpověď – 

necháváme mu volný prostor pro vyjádření jeho subjektivního názoru na dané téma. 

Při tvorbě otevřených otázek musíme ale počítat s tím, že každý respondent se 

vyjádří jiným způsobem – počet subjektivních odpovědí jednotlivých respondentů se 

tedy (velmi pravděpodobně) mnohokrát navýší oproti formálně nastaveným 

možnostem odpovědí, což povede k nutnosti sjednocování odpovědí. Otevřené 

otázky tak umožní respondentovi sice neomezeně vyjádřit svůj názor na dané téma, 

pro výzkumníka zpracovávajícího data to ale znamená krok úpravy dat navíc.  

Z pohledu převodu dotazníku do programu IBM SPSS se jedná o dvoustupňové 

zadávání informací do podkladu pro datovou matici, neboť škála odpovědí se vytváří 

až dodatečně, na základě reálných odpovědí respondentů.  

V rámci převodu otevřených otázek do software IBM SPSS můžeme vyplnit všechny 

sloupce datového okna, listu „Variable View“, kromě sloupce „Values“, který budeme 

kódovat až po obdržení reálných odpovědí od respondentů.  

c) Otázky polootevřené (polouzavřené)  

Jde o kombinaci dvou výše uvedených typů otázek. Respondent má možnost vybrat 

si buď nabízenou variantu odpovědi, nebo uvést svou – odlišnou variantu, která 

v nabídce nebyla uvedena. Za pomocí polootevřené otázky může také docházet 

k upřesnění předem zvolené varianty odpovědí.  

Způsob převodu polootevřených otázek odpovídá postupům uvedeným u otázek 

uzavřených a otevřených.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:  

Otázka uzavřená:  

Otázka: Skládal/a jste maturitní zkoušku z matematiky?  

Možné, předem definované odpovědi: ano   x   ne. 

Otázka otevřená:  

Otázka: Na které ulici bydlíte?  

Místo pro odpověď zůstává prázdné – dopisuje respondent. 

Otázka polootevřená: 

Otázka: Na jakém typu střední školy jste vykonal/a maturitní 

zkoušku?  

Možné odpovědi: gymnázium, obchodní akademie, jiný typ – 

jaký, uveďte (poskytujeme prostor pro doplnění odpovědi). 
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3.1.2 Dělení otázek dle jejich obsahového zaměření 

Dělení otázek dle jejich obsahového zaměření má z pohledu převodu dotazníku do 

programu IBM SPSS pouze okrajový význam, nicméně se tyto jednotlivé typy mohou 

v procesu zadávání mírně lišit, proto zde o nich bude také hovořeno.  

Dle tohoto pojetí dělíme otázky do dvou základních skupin – na otázky identifikační a 

meritorní. 

a) Otázky identifikační 

Identifikační otázky mají za úkol identifikovat respondenta. Slouží k získání bližších 

sociodemografických údajů o objektech vstupujících do výzkumu. Ve většině případů 

vstupují identifikační otázky do pracovních hypotéz - jako ovlivňující faktory. 

Identifikační otázky přímo nesouvisí s tématem výzkumu.  

V rámci dotazníku se otázky tohoto typu umísťují buď na začátek, nebo na konec. 

Pro přepis do datového okna, listu „Variable View“ nesou tu vlastnost, že se nečíslují, 

ale do sloupce „Name“ se zapisují ve své zkratkovité podobě (při respektování 

podmínek platných pro zadávání zkratek ve sloupci „Name“).  

b) Otázky meritorní (věcné) 

Meritorní (neboli věcné) otázky jsou zaměřené na zkoumaný problém a vychází 

z procesu operacionalizace. Tvoří tematicky nosnou část výzkumu. Tyto otázky 

zkoumají především názory a chování respondenta (zjišťují jeho stavy, činnosti, 

informovanost, postoje, hodnoty, apod.). 

Meritorní otázky mohou mít povahu všech tří typů otázek z kapitoly 3.1.1. Při převodu 

do programu IBM SPSS se vyznačují tím, že se do sloupce „Name“ nepřepisují jako 

zkraty, ale uvádí se jako číslo dané otázky v dotazníku.  

 

 

 

 

 

 

Příklad:  

Otázka identifikační:  

Otázka: Jaké je Vaše pohlaví?  

Do sloupce „Name“ uvedeme zkratku „pohlavi“. 

Otázka meritorní (v dotazníku uvedena např. jako otázka č. 1):  

Otázka: Znáte nějaké organizace sociálních služeb?  

Do sloupce „Name“ uvedeme zkratku „o1“. 
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3.1.3 Dělení otázek dle počtu možných odpovědí 

Dělení otázek dle počtu možných odpovědí patří do typologie otázek, která je pro 

správný převod dotazníku do programu IBM SPSS velmi důležitá.  

V rámci dotazníkového šetření můžeme respondentovi nabídnout buď jednu, nebo 

více možných odpovědí na jednu otázku. Rozdílnost v převodu takovýchto otázek do 

datového okna, listu „Variable View“ je velmi významná, a je tudíž nezbytné 

následující pravidla dodržet. 

Specifickým typem otázky s různým počtem odpovědí je také tzv. „baterie otázek“, 

která se převádí jednoduchým způsobem, avšak její zpracování vyžaduje znalost 

procedury pro načítání odpovědí (tato procedura je podrobně popsána v kapitole 

5.6.1).  

a) Jednoduché otázky 

Jednoduché otázky nabízejí respondentovi pouze jednu (resp. maximálně jednu) 

možnou odpověď. Tento typ otázek je pro převod dotazníku do programu IBM SPSS 

velmi jednoduchý, obdobně jako u otázek uzavřených. 

b) Mnohočetné otázky (otázky s mnohočetnými odpověďmi) 

U otázek s mnohočetnými odpověďmi je situace jiná. Respondent může označit 

jednu, nebo libovolný počet odpovědí – až do jejich maximálního počtu (není-li 

předem počet odpovědí limitován uvedením např. tímto pokynem „uveďte maximálně 

tři možné odpovědi“).  

Mnohočetné otázky lze použít i pro otázky otevřené – tzn., že v takovémto případě 

nejsou dopředu známy odpovědi, ani jejich maximální počet (u jednoho 

respondenta).  

Mnohočetné otázky představují nejobtížnější typ otázek určených k převodu do 

software IBM SPSS. Jejich převod má svá vlastní pravidla stejně jako analýzy, 

kterými se následně otázky s mnohočetnými odpověďmi zpracovávají. Tématu 

mnohočetných otázek (resp. jejich zpracováním) se budeme podrobně věnovat 

v samostatné kapitole číslo deset.  

c) Baterie otázek 

Baterie otázek je zvláštním typem otázek dělených dle počtu možných odpovědí. Jde 

o seskupení otázek stejného zaměření do jedné, obsahově nadřazené otázky – 

takové otázce říkáme „sémantický diferenciál“. 
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Baterie otázek může nabývat různých podob. Vždy ale musí obsahovat stejně dlouhé 

a stejně orientované škály pro hodnocení jednotlivých odpovědí (stejný počet hodnot 

se shodným významem – např. škálu hodnocení dle známek ve škole: od 1 do 5). 

Baterie otázek se pak v procesu převodu dotazníku do software IBM SPSS chová 

jako soubor jednotlivě položených, jednoduchých, uzavřených otázek, které však 

využívají speciální procedury pro své vyhodnocení. Vyhodnocování baterií otázek se 

budeme věnovat v páté lekci tohoto materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodržení výše uvedených pravidel přepisu typologicky rozdílných otázek do 

programu IBM SPSS může přispět k bezchybnému procesu následných analýz 

získaných odpovědí na dané otázky.  

Příklad otázek dle počtu možných odpovědí:  

Otázka jednoduchá:  

Otázka: Jaké je Vaše pohlaví?  

Respondent může označit maximálně jednu nabízenou odpověď 

– buď žena, nebo muž (nemůže být obojí). 

Otázka mnohočetná:  

Otázka: Jaké sociální služby znáte?  

Respondent může vybírat z uvedené nabídky libovolný počet 

odpovědí, nebo může vypisovat všechny sociální služby, na 

které si vzpomene (v závislosti na tom, zda se jedná o 

uzavřenou nebo otevřenou otázku). Pokud respondenta 

nebudeme předem pokynem limitovat (doporučením „uvěďte 

maximálně 3, 5, 10, … odpovědí), hrozí nám, že bude zvoleno 

velké (nežádoucí) množství potencionálně možných odpovědí.  

Baterie otázek: 

Myslíte si, že je Ostrava v rámci republiky: 

známá 1 – 2 – 3 – 4 – 5 neznámá 

moderní 1 – 2 – 3 – 4 – 5 zaostalá 

kulturní 1 – 2 – 3 – 4 – 5 nekulturní 

přitažlivá 1 – 2 – 3 – 4 – 5 odpudivá 

bohatá 1 – 2 – 3 – 4 – 5 chudá 

bezpečná 1 – 2 – 3 – 4 – 5 nebezpečná 
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Při samotné tvorbě dotazníku je však potřeba mít na paměti i další obecná pravidla a 

zákonitosti, jimiž se filozofie kvantitativního výzkumu řídí. Uveďme si alespoň ty 

nejdůležitější z nich (blíže se jim budete věnovat v přednáškové části tohoto 

předmětu). 

    

 

 

 

 

 

 

3.2 Typy odpovědí pro přepis dotazníku do IBM SPSS  

Význam typů odpovědí pro správné kódování do datového okna, listu „Variable View“ 

jsme zmínili již v první lekci tohoto materiálu. Odpovědi respondentů jsou hodnoty 

z pozice určité škály. Podle typu vztahů, které lze mezi jednotlivými odpověďmi 

zjišťovat, vycházíme ze tří základních škál (tedy ze škály nominální, ordinální nebo 

kardinální), které mají vliv na způsob kódování jednotlivých odpovědí. Schopnost 

rozpoznat danou škálu pro každou konkrétní otázku v dotazníku je tak nezbytně 

nutná podmínka pro správnou tvorbu podkladu pro datovou matici.   

Krom tohoto základního dělení však můžeme škály rozlišovat také dle cíle jejich 

zjišťování – na preferenční a hodnotící, nebo podle jejich formy – na slovní číselné a 

grafické (Řezanková, 2011). Důležité také je, abychom u každé škály dokázali 

vhodně stanovit také počet nabízených odpovědí. Možnostmi tvorby odpovědí 

k jednotlivým typům otázek se budete věnovat v přednáškové části tohoto předmětu.  

Na co si také musíme dát při tvorbě dotazníku pozor? 

1. U odpovědí musí být zajištěna jejich validita (co nejvěrnější 

zachycení skutečnosti) a reliabilita (spolehlivost, že za 

stejných podmínek dostaneme stejné výsledky). 

2. Důležité je správné pořadí otázek – otázky musí kopírovat 

svůj logický sled. Předchozí otázky by neměly ovlivňovat 

otázky následující. 

3. Důležitá je také grafická úprava jednotlivých otázek tak, aby 

byly pro respondenty přehledné a pochopitelné. 

4. Společně s tvorbou otázek dotazníku je nutné navrhnout také 

strukturu datového souboru (např. názvy proměnných, 

použité škály hodnot, způsob označování chybějících údajů, 

apod.). 

5. Je nutné zohlednit, jaké postupy budou při zpracování 

dotazníku použity a jakým programovým systémem budou 

otázky vyhodnocovány (jiné jsou podmínky pro přepis otázek 

do programu IBM SPSS a jiné např. do MS Excel). 
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Shrňme si na tomto místě proto alespoň ty nejdůležitější aspekty, s nimiž musíme při 

tvorbě otázek a jejich odpovědí pro vybraný nástroj sběru dat pracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi na výše uvedené otázky závisí na celé řadě faktorů, které do výzkumu 

vstupují. Podrobněji o této problematice v přednáškových hodinách nebo např. viz 

Pecáková, 2011. 

3.3 Převod chybějících odpovědí do IBM SPSS 

V každém výzkumném šetření se setkáme s případy, že některá z otázek zůstane 

respondentem nezodpovězena. Principu chybějících odpovědí v programu IBM 

SPSS jsme se již věnovali v lekci druhé. Pojďme si na tomto místě tedy připomenout 

nejdůležitější body potřebné pro převod chybějících hodnot do programu IBM SPSS.  

Pro způsob zpracování dat z datové matice je velmi důležité, zda budou chybějící 

hodnoty v datové matici uvedeny jako „systémově chybějící údaje“ nebo jako 

„uživatelem definované chybějící údaje“. 

V čem je rozdíl? 

 

Jaké otázky si mám při tvorbě dotazníku vždy položit? 

1. Je lepší pracovat s lichým nebo sudým počtem možných 

variant odpovědí? 

2. Má být do této stupnice zařazen také tzv. „neutrální bod“ 

v podobě „nevím“? 

3. Pokud ano, kam jej mám zařadit – do středu nebo na konec? 

4. Je lepší používat bodovací (čím větší číslo, tím lepší 

výsledek) nebo známkovací škálu (čím větší číslo, tím horší 

výsledek)? 

5. Mám k těmto škálám přidávat také slovní popis nebo to 

nechat na každém respondentovi zvlášť? 

6. Mám ve svých dotazech pracovat také s grafickým měřítkem 

(úsečka vymezená minimem a maximem, přičemž 

respondent sám zakresluje míru souhlasu či nesouhlasu)? 

7. Je lepší volit uzavřené nebo otevřené typy otázek / 

odpovědí? 
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a) Systémové chybějící údaje 

Systémové chybějící údaje vznikají v případě, že v dotazníku nebyla respondentem 

vyplněna žádná odpověď (nebo byla zadána odpověď zcela se nehodící), a tudíž při 

přepisu dat nemohla být zadána žádná konkrétní hodnota. Výzkumník tak při přepisu 

dat nechal políčko v datovém okně, listu „Data View“ prázdné (aniž by ho zakódoval 

jako uživatelem definovanou chybějící hodnotu).  

Pokud tak učiní, tento typ chybějících údajů se v okně „Data View“ zobrazí jako 

tečka, a program IBM SPSS s těmito údaji ve svých analýzách již dále nepracuje. 

Při práci s programem IBM SPSS však může tento chybějící údaj vzniknout např. 

také při početních operacích, které nemohou být s danými daty prováděny (např. při 

dělení nulou, apod. – nemusí být tedy pouze důsledkem výzkumníkovy „chyby“, resp. 

nezakódování chybějících údajů). 

b) Uživatelem definované chybějící údaje 

Uživatelem definované chybějící údaje vznikají v případě, že v dotazníku nebyla 

respondentem vyplněna žádná odpověď (nebo byla zadána odpověď zcela se 

nehodící), a tudíž při přepisu dat nemohla být zadána žádná konkrétní hodnota. 

Výzkumník tak při přepisu dat nahradil chybějící odpověď zástupným kódem pro 

neexistující odpověď od respondenta (kterou si předem vydefinoval v datovém okně, 

listu „Variable View“, ve sloupci „Missing“ pod zástupnými kódy).  

Tento typ chybějících údajů se v datovém okně listu „Data View“ zobrazuje jako 

příslušný zástupný kód pro chybějící hodnotu, přičemž při zpracování těchto dat lze 

v konkrétních statistických metodách zadávat, zda mají či nemají být do výpočtu 

zahrnuty.  

Chybějící odpovědi v obou zmíněných variantách však nejsou pro statistickou 

analýzu dat chtěnou vlastností dané proměnné. Vždy se proto snažíme vytvořit 

nástroj sběru dat v takové podobě, abychom počet respondentů, kteří by na danou 

otázku nechtěli odpovídat, minimalizovali. Pro zamezení velkého výskytu těchto 

případů je vhodné nepoužívat nejasné formulace otázek či nedostatečné varianty 

možných odpovědí.  
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APLIKAČNÍ ČÁST 

V rámci této aplikační části třetí lekce si ukážeme, jakým způsobem musíme 

postupovat při zadávání nástroje sběru dat (např. dotazníku) do systému IBM SPSS. 

Tento první krok převodu dotazníku do IBM SPSS lze udělat ještě před zpětným 

obdržením vyplněných dotazníků od respondentů. Shrneme-li postup celého procesu 

výzkumného šetření, pak jednotlivé kroky mohou vypadat následovně: stanovení 

tématu výzkumu, metodologická příprava výzkumu (tvorba cíle výzkumu, výzkumné 

otázky, vedlejších výzkumných otázek, výzkumných hypotéza, pracovních hypotéz, 

proces operacionalizace, který vyúsťuje v tvorbu jednotlivých otázek a odpovědí 

v nástroji sběru dat), realizace předvýzkumu (tzn. ověření nástroje sběru dat), úprava 

dotazníku dle výsledků předvýzkumu a realizace dotazníkového šetření. Po distribuci 

dotazníku mezi respondenty nastává časová prodleva, v níž je možné vytvořit tzv. 

„podklad pro datovou matici“ – tedy převod dotazníku do systému IBM SPSS (obsah 

této části třetí lekce). Po vysbírání dotazníků od respondentů je nutné všechny 

dotazníky očíslovat a přepisovat jejich odpovědi do předem připraveného podkladu 

pro datovou matici v software IBM SPSS. Po zanesení všech odpovědí do software 

je nutné data zkontrolovat, vyčistit a provést jejich základní úpravy (tyto postupy jsou 

obsahem následující, čtvrté lekce). Po všech těchto krocích pak lze přistoupit 

k samotné analýze dat – dle požadovaných procedur. 

Všechny výše popsané kroky jsou ve své podstatě ale úzce provázány, a způsob, 

jakým budeme přistupovat např. k procesu operacionalizace, se následně projeví 

také ve způsobu zadávání otázek do software IBM SPSS a možnostem jejich 

následné analýzy. V celkovém kontextu tvorby dotazníku tedy platí základní pravidlo 

- méně je někdy více, resp. čím jednodušeji budeme otázky pokládat, tím jednodušeji 

se bude realizovat také analýza odpovědí. 

Tvorba podkladu pro datovou matici (tedy převod otázek z dotazníku do software 

IBM SPSS) se uskutečňuje v datovém okně, v listu „Variable View“, a musí být 

prvním, vstupním krokem při tvorbě nové datové matice. Datová matice (tedy přepis 

odpovědí respondentů na jednotlivé otázky do software IBM SPSS) se uskutečňuje 

v datovém okně, v listu „Data View“, které je předdefinováno již vytvořeným 

podkladem pro datovou matici.  

Vzorový dotazník, který se v rámci aplikační části této lekce naučíme převádět do 

software IBM SPSS, není typickým „vzorovým příkladem“. Nejedná se totiž o ukázku 

„jednoduché verze“, v níž bychom se úmyslně vyhýbali „složitým“ typům otázek či 

odpovědí. Díky své velmi složité struktuře je následující dotazník naopak příkladem 

maximálně složitého nástroje sběru dat, avšak s úmyslem zakomponovat do něj 

všechny možné složitosti, s nimiž byste se mohli při svých výzkumech reálně setkat. 

Nechť je Vám tento dotazník „kuchařkou“, dle které budete následně schopni 

správně převést všechny typy otázek z výzkumných šetření do software IBM SPSS. 
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3.4 Tvorba podkladu pro datovou matici dle dotazníkové 

předlohy 

Převádění dat do elektronické podoby představuje nejsložitější a časově 

nejnáročnější proces celého statistického zpracovávání nasbíraných informací. Tuto 

primární činnost je nutné provádět velmi pečlivě, neboť dopustíme-li se chyby ve 

tvorbě podkladu pro datovou matici či v plnění matice daty, budou také chybné 

výsledky, k nimž prostřednictvím analýz dospějeme.  

Při převodu dotazníku do software IBM SPSS je nutné vždy začít v datovém okně, 

v listu „Variable View“, v němž postupně definujeme konkrétní charakteristiky 

jednotlivých proměnných (otázek dotazníku) – tvoříme tak „podklad pro datovou 

matici“.  

S tvorbou podkladu pro datovou matici můžeme započít ještě před samotným 

sběrem dat v terénu, tudíž v okamžiku, kdy máme k dispozici znění (podklad 

dotazníku) pro daný výzkum. Pokud tak učiníme, musíme však brát na vědomí, že v 

otevřených otázkách (budou-li v dotazníku k dispozici) nebudeme schopni vyplňovat 

okno definovaných odpovědí (políčko „Values“ zanecháme prázdné). K tomuto 

sloupci se pak budeme vracet až při zapisování sesbíraných dat z terénního šetření.  

Při tvorbě podkladu pro datovou matici v listu „Variable View“ vždy začínáme řádkem 

s označením „id". Jde o první řádek datové matice, do něhož budeme zapisovat číslo 

dotazníku, ze kterého budeme přepisovat nasbírané údaje (slouží pro zpětnou 

kontrolu v případě chybných přepisů dat). 

Další řádky listu „Variable View“ již odpovídají pořadí otázek z dotazníkového 

podkladu. Vyplňování jednotlivých charakteristik konkrétních proměnných zadáváme 

dle popisů v kapitole 2.3.  

U jednoduchých otázek bychom neměli narazit na žádnou problematickou rovinu, 

největší pozornost musíme věnovat správnému vyplňování políčka „Values" 

(připomínám, že toto políčko vyplňujeme pouze u nominálních a ordinálních 

proměnných) a správnému zařazení proměnné do měřící škály.  

Pokud se nám v dotazníku vyskytnou také otázky složitější, či zcela nejednoznačné, 

musíme dbát velké pozornosti na způsob jejich zadávání do podkladu pro datovou 

matici.  
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Pokud se s některými výše uvedenými otázkami v dotazníku setkáte, dbejte při 

tvorbě podkladu pro datovou matici (tzn. při jejich převodu do software IBM SPSS) 

postupů uvedených níže v této lekci.   

3.4.1 Polootevřené otázky 

Nejednotné otázky se vyznačují tím, že v rámci jedné otázky je položena také její 

podotázka nebo zpřesnění. Respondent tedy může vybrat jednu z nabízených 

možností odpovědí, nebo svou odpověď upřesnit v doplňující části otázky. 

Otázku tohoto typu je v procesu přepisu do elektronické podoby programu IBM SPSS 

potřeba rozdělit do dvou částí - tzn. na otázku základní, tedy hlavní (s označením 

např. o1) a její podotázku (s označením např. o1a), která však bude vedena jako 

nová samostatná proměnná na novém řádku (z jedné otázky nám tak vzniknou 

otázky - proměnné dvě). Pojmenovávání otázek ve sloupci „Name“ je však plně na 

volbě výzkumníka, který data připravuje.  

Při přepisu doplňující části otázky (z našeho příkladu otázky o1a) však dopředu 

nejsme schopni vyplnit sloupec „Values“. Tuto otevřenou část polootevřené otázky 

do sloupce „Values“ proto doplňujeme až po vysbírání všech dotazníků od 

respondentů. Postup je takový, že všechny papírové dotazníky nejprve projdeme a 

na papír vypíšeme veškeré možné odpovědi, které byly do prostoru pro upřesnění 

Jaké otázky mohou být při přepisu problematické? 

1. Polootevřené otázky – v rámci jedné otázky je položena 

také její podotázka nebo zpřesnění. 

2. Složené otázky – v rámci jedné otázky se vyžadují dvě či 

více obsahově odlišných odpovědí. 

3. Podmiňující otázky – odpověď na danou otázku je 

podmíněna odpovědí z předcházející otázky (nemusí být 

všemi respondenty vyplňována). 

4. Seřazovací otázky – v rámci jedné otázky je požadována 

odpověď založená na stanoveném pořadí hodnot 

jednotlivých odpovědí. 

5. Baterie otázek – otázky, jež baterii tvoří, následně slouží 

k vytvoření nové, načítané odpovědi.  

6. Mnohočetné otázky – na jednu otázku může respondent 

uvést více než jednu odpověď.  
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odpovědi respondenty vepsány. Sloučíme vše, co je možné sloučit (slučujeme 

odpovědi podobného významu – např. jazyková a anglická škola je pro potřeby této 

otázky totéž) a jednotlivé odpovědi okódujeme. Tyto kódy společně s jejich 

vysvětlením teprve nyní zapisujeme do sloupce „Values“. Tento postup je potřeba 

dodržet u všech otevřených otázek v dotazníku! 

V našem vzorovém dotazníku se typologicky jedná o otázky č. 1, 6 a 8. 

 

Polootevřená otázka v dotazníku se pro potřeby převodu do software IBM SPSS 

musí v podkladu pro datovou matici rozdělit do jedné hlavní otázky a jedné 

podotázky, která z hlavní otázky vychází. V podotázce je však potřeba věnovat 

pozornost vyplňování hodnot sloupce "Values", kde je nutné vypsat všechny možné 

varianty, které jsou v dotaznících uvedeny. 

3.4.2 Složené otázky 

U složených otázek se v rámci jedné otázky vyžadují dvě či více obsahově odlišných 

odpovědí. Při zápisu tohoto typu otázky do podkladu pro datovou matici je nutné 

rozdělit otázku do tolika částí, na kolik (obsahově) různých otázek odpovědi 

očekáváme.  

Nejedná se však o rozdělení do hlavní a vedlejších částí jedné otázky, ale o 

rozdělení jedné složené otázky do několika sobě rovných „otázek“. Nově vzniklé 

otázky se v listu „Variable View“ rozepisují jako samostatně stojící proměnné (nové 

řádky), které však nemají nadřazenou a podřazenou pozici (např. o12a, o12b a o12c) 

- tzn. označují se všechny stejným způsobem. 

V našem vzorovém dotazníku se jedná o otázky č. 4 a 12. 
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Jedna otázka v dotazníku se pro potřeby převodu do software IBM SPSS musí v 

podkladu pro datovou matici rozdělit do tolika samostatně stojících otázek, kolik 

různých odpovědí vyžadujeme. Jedná-li se o otázku, kterou do datové matice 

budeme zapisovat slovy (ve sloupci „Type“ bude navolena možnost „String“), pak 

sloupec „Values" zůstává nevyplněn (odpovědi nebudeme reálně kódovat, nemá 

proto smysl přiřazovat kódům význam). U slovních odpovědí se také nevyplňuje pole 

„Missing“, ale v datové matici se tato buňka nechá prázdná (jakožto „systémově 

chybějící údaj“).  

3.4.3 Podmiňující otázky 

U podmiňujících otázek je jejich odpověď podmíněna odpovědí z předcházející 

otázky (nemusí být všemi respondenty vyplňována). Ve výsledku to pak znamená, že 

tento typ otázek bude mít pravděpodobně mnohem vyšší podíl chybějících odpovědí, 

než otázky nepodmíněné.  

Otázku tohoto typu je nutné koncipovat jako samostatně stojící otázku, avšak při 

jejím přepisu musíme reflektovat všechny potenciálně možné varianty odpovědí z 

otázky předcházející (podmiňující) a pro každou z ní vytvořit samostatnou 

proměnnou (řádek v podkladu datové matice). 

Nově vzniklé proměnné podmíněné otázky v dotazníku mají stejnou míru důležitosti 

(tzn., že se označují všechny stejným způsobem značení - např. o5a až o5e). 

Ve vzorovém dotazníku se jedná o otázku č. 5. 

 

Zdánlivě jednoduchá otázka v papírové podobě dotazníku potřebuje relativně složitý 

rozpis pro svůj přepis do podkladu pro datovou matici. Otázku v zápisu musíme 

rozdělit na takový počet samostatně stojících otázek, na kolik mohl respondent v 

předchozí otázce odpovídat. Ke každé takto vytvořené otázce pak musíme přiřadit 

dichotomickou odpověď ve tvaru: ano x ne. 
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3.4.4 Seřazovací otázky 

Seřazovací otázky se vyznačují tím, že v rámci jedné otázky je požadována odpověď 

založená na stanoveném pořadí hodnot jednotlivých odpovědí.  

Jednotlivým (nabízeným) odpovědím vytvoříme samostatné proměnné (řádky) se 

stejnou mírou důležitosti a každé takto nově vzniklé proměnné vepíšeme do sloupce 

„Values" stejné varianty odpovědí (většinou na určité ordinální škále, např. od 

nejvýznamnějšího k nejméně významnému, či dle potřeby a obsahu otázky). 

Dle naší předlohy je takto zapsána otázka číslo 8 - jako o8a až o8e, přičemž ke 

každé z nich je přiřazena jedna varianta hodnotící škály (např. od 1 do 5). 

Pozor, tento postup však můžeme uplatnit i v opačném pořadí!!! Tzn., že otázku 

rozdělíme do předem určeného počtu možností hodnotící škály a do sloupce 

„Values" pak vypisujeme všechny varianty odpovědí, které jsme ke každé hodnotící 

úrovni v dotaznících zaznamenali.  

Dle naší předlohy je takto zapsána otázka číslo 10 - jako o10a až o10c, přičemž ke 

každé z nich je přiřazen pouze sloupec „Label“, avšak sloupec „Values“ bude vyplněn 

až dle reálných odpovědí respondentů.   

U těchto typů otázek je vždy nejdůležitější si uvědomit, který popis známe a co se 

chceme dozvědět od respondenta. To, co známe, zadáváme do sloupce „Label“, to 

co se chceme od respondenta dozvědět, zadáváme vždy do sloupce „Values“.  

Známe-li slovní popisy možností, které má respondent seřadit dle jejich významnosti 

pro něj, pak tyto slovní popisy vepisujeme do sloupce „Label“, a do „Values“ 

zanášíme stupně hodnocení (tak jako v otázce č. 8 vzorového dotazníku).  

 

Pro správný zápis do sloupce „Values“ je nutné si uvědomit, do kterého typu z výše 

dvou uvedených příkladů daná otázka spadá. Je-li typu otázky č. 8, pak se všechny 

odpovědi ve sloupci „Values“ budou shodovat (lišit se budou popisy ve sloupci 

„Label“). Je-li typu otázky č. 10, pak se všechny odpovědi ve sloupci „Values“ budou 

navzájem lišit (shodovat se bude významnost = pořadí = popisů ve sloupci „Label“). 
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3.4.5 Baterie otázek 

Baterie otázek je soubor otázek, které popisují charakteristické rysy jedné konkrétní 

„nadproměnné“, přičemž každé z těchto jednotlivých otázek připisujeme hodnocení 

na přesně definované škále se stejným určením. Otázky, jež baterii tvoří, následně 

slouží k vytvoření nové, tzv. načítané odpovědi, která popisuje danou 

„nadproměnnou“. 

Každé baterii otázek přiřazujeme tolik proměnných, kolik jich je minimálně potřeba 

pro pochopení významu společné „nadproměnné“, která všechny jednotlivé otázky 

v baterii zastřešuje.  

Jednotlivé proměnné z baterie otázek zapisujeme samostatně se stejnou mírou 

důležitosti. Počet řádků v baterii bude odpovídat počtu jednotlivých otázek baterie.  

Ve vzorovém dotazníku se jedná o otázku č. 11 – její jednotlivé části zapisujeme 

samostatně do jednotlivých řádků podkladu pro datovou matici. Řádky lze označit 

opět např. pomocí kódu o11a až o 11e, a do políčka "Values" vepíšeme hodnoty 

měřící škály, která musí být ve všech otázkách baterie stanovena stejně. 

 

U baterie otázek můžeme zanechat sloupec „Values“ prázdný, neboť daná stupnice 

představuje míru souhlasu s daným tvrzením na jedné či druhé straně baterie. 

Důležité zde je, aby všechny otázky ze sémantického diferenciálu byly rozepsány 

samostatně, se stejnou orientací kódů stupnice.  

3.4.6 Mnohočetné otázky – otázky s více možnostmi odpovědí 

Mnohočetné otázky představují pro statistické zpracování jeden z nejsložitějších typů 

otázek ve smyslu jejich přepisu do podkladu datové matice, ale i ve smyslu jejich 

vyhodnocování. Jsou specifické tím, že na jednu otázku může respondent uvést více 

než jednu odpověď. 

Při zaznamenávání mnohočetných odpovědí do datové matice musíme vytvořit tolik 

nových proměnných (řádků v listu „Variable View“) k dané otázce, jaký byl 
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maximálně nejvyšší počet zaznamenaných odpovědí u jednoho respondenta. Pokud 

předem v dotazníku stanovíme, kolik maximálně možných odpovědí může 

respondent uvést, máme k dispozici také informaci o tom, kolikrát budeme danou 

otázku do jednotlivých řádků podkladu pro datovou matici zadávat. Pokud předem 

žádný limit pro uvedení maximálně možného počtu odpovědí neuvedeme, 

nemůžeme předem odhadnout, kolikrát budeme muset danou otázku zapisovat.  

Pokud může respondent vypsat např. maximálně tři různé předměty, které si 

vybavuje, pak daná otázka bude mít právě tři řádky v podkladu pro datovou matici – 

tedy z jedné mnohočetné otázky vytvoříme tři nové proměnné.  

Pokud tento počet předem určený není, bude mít tato otázka tolik variant nových 

proměnných, kolik maximálních odpovědí bylo v rámci jednoho dotazníku 

zodpovězeno. To však zjistíme až po sesbírání vyplněných dotazníků od 

respondentů a jejich kontrole v papírové podobě. Při číslování dotazníků můžeme 

z jednotlivých papírových dotazníků zároveň vypisovat vše, co budeme pro převod 

dotazníku do software IBM SPSS potřebovat. Můžeme tedy rovnou vypisovat 

všechny otevřené odpovědi, které budeme potřebovat pro jejich kódovaní, stejně 

jako maximálně možný počet uvedených odpovědí u mnohočetných otázek.   

Pro otázky s mnohočetnými odpověďmi se doporučuje používat jiný styl zápisu ve 

sloupci „Name“, než pro otázky ostatní. Podle této zkratky totiž budeme následně 

v datové matici mnohočetné otázky rozeznávat a používat pro ně jiné statistické 

analýzy (viz lekce č. 10 tohoto materiálu). Tyto proměnné se zaznamenávají např. ve 

formátu o6_1 až o6_9. 

Ve vzorovém dotazníku se jedná o otázky č. 4, 6 a 7. 

 

Všechny odpovědi, které byly v rámci mnohonásobné otázky zodpovězeny, mají ve 

sloupci „Values" stejné popisky. Shodují se také ve svém názvu uvedeném ve 

sloupci „Label", liší se tedy pouze svým očíslováním, které se doporučuje od otázky 

oddělovat spodním podtržítkem. 
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3.5 Plnění datové matice 

Po správném převodu všech proměnných (otázek) z papírového dotazníku do 

software IBM SPSS (v datovém okně, listu „Variable View“) můžeme přejít 

k samotnému plnění datové matice (datového okna, listu „Data View“). Tato činnost 

je již podobná práci s jinými tabulkovými procesory (např. MS Excel) a pro její 

vykonání není potřeba žádných speciálních procesů či úkonů. Zvýšenou pozornost 

musíme samozřejmě věnovat přepisům odpovědí u otázek z lekce 3.4.1 až 3.4.6, 

především pak v plnění odpovědí u mnohočetných otázek (tam se velmi často 

chybuje). 

Při plnění datové matice pracujeme v datovém okně, listu „Data View“, do něhož 

přepisujeme kódované odpovědi z provedeného výzkumného šetření. Každý řádek 

(case) listu „Data View“ představuje jednoho konkrétního respondenta a každý 

sloupec vydefinovanou proměnnou (otázku - variable) z dotazníkového šetření.  

Do listu „Data View“ vepisujeme kódy, kterým náleží odpověď daného respondenta 

dle zápisu v políčku „Values" v datovém okně, listu „Variable View“. Je vhodné mít 

toto kódování zaneseno také do jedné vzorové papírové dotazníkové předlohy, 

abychom nemuseli stále překlikávat do okna „Variable View“ a sloupce „Values“. 
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Shrnutí lekce č. 3 

Třetí lekce byla zaměřena na převod dotazníku do software IBM 

SPSS. Zvládnutí této kapitoly je bezpodmínečně nutné pro 

realizaci vlastního výzkumného šetření. Pokud správně otázky a 

jejich odpovědi do systému nepřevedeme, nedostaneme správné 

výsledky ani v realizovaných analýzách.  

Software IBM SPSS má pro tvorbu datové matice (a jejího 

podkladu) zvláštní pravidla, která se v jiných typech softwarů 

nevyskytují, je proto potřebné se s nimi seznámit a respektovat je. 

Pojmy k zapamatování z lekce č. 3: 

a) jednoduché otázky 

b) mnohočetné otázky 

c) baterie otázek – sémantický diferenciál 

d) polootevřené otázky 

e) složené otázky 

f) podmiňující otázky 

g) seřazovací otázky 

 

Kontrolní otázka k lekci č. 3: 

Jaký je správný postup při převodu papírového dotazníku a 

odpovědí respondentů do software IBM SPSS? Co musíme 

vytvořit jako první a proč? 

Korespondenční úkol k lekci č. 3: 

1. Dle výše popsaných pravidel dotvořte celý podklad pro 

datovou matici pro vzorový dotazník z této lekce. Výsledek 

zkontrolujte s datovou maticí „matice k dotazníku.sav“. 

2. Vytvořte podklad pro novou datovou matici, do které 

zakódujte tři proměnné: rodinný stav respondenta, věkovou 

kategorii (0-18, 19-64, 65 a výše) a 3 oblíbené TV 

programy. 
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4 ÚPRAVA DAT PŘED ANALÝZOU  

V této kapitole se dozvíte: 

 Jak zjistíme, že jsme při přepisu dat neudělali v datové matici chybu. 

 Pokud jsme chybu udělali, jak ji můžeme opravit. 

 Jak můžeme do datové matice přidat proměnnou nebo případ (respondenta). 

 Co všechno lze za pomocí jednoduchých příkazů v datech zobrazit. 

 Jak můžeme již hotovou datovou matici rozdělit na více částí. 

 Jak můžeme z datové matice vybírat jen některé případy pro následné analýzy. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Zkontrolovat datovou matici po jejím vytvoření a opravit případné chyby v ní. 

 Provést základní úpravy v datech. 

 Rozdělit datovou matici na více částí či vybrat pouze některé případy do analýz. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Kontrola datové matice, čištění dat, vložení nové proměnné či případu, dělení datové 

matice, výběr případů. 

Datové matice pro potřeby této kapitoly: 

Employ.sav, matice_employ_cisteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce čtvrtou lekcí 

Tato kapitola slouží především k ukázce toho, co všechno je 

zapotřebí s daty provést, než se pustíme do samostatných analýz. 

Po vytvoření nové datové matice je totiž bezpodmínečně nutná 

její kontrola, neboť jsme v procesu tvorby podkladu pro datovou 

matici, či v přepisu odpovědí od respondentů mohli chybovat. 

Pokud by jakákoliv chyba v datech nebo v podkladu pro datovou 

matici nebyla odhalena a napravena, byly by chybové i výsledky, 

které bychom v rámci spuštěných analýz z dat získali. 

Důležitou částí této lekce jsou také následné prvotní úkony, které 

v datech (ještě před procesem analýzy) můžeme provést. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část této lekce nebude příliš obsáhlá, neboť se celá kapitola věnuje 

především úpravě datové matice před spuštěním vybraných analýz. Z logiky věci 

proto bude tato kapitola věnována spíše aplikačním příkladům, než složitým 

teoretickým popisům. 

Hlavní, a pravděpodobně také nejdůležitější částí této lekce, je proces kontroly 

přepsaných dat do podkladu pro datovou matici nebo do datové matice samotné a 

následná oprava případných zjištěných chyb. 

Následující část věnovaná základním úkonům pro přípravu dat k analýzám je pak 

spíše doplňkem toho, co všechno je možné s daty před procesem analýz udělat. 

Není však vždy bezpodmínečnou nutností, aby vše, co v této části lekce bude 

uvedeno, muselo být v každých datech realizováno.  

4.1 Kontrola datové matice a proces čištění dat 

Pokud máme pečlivě vyplněn podklad pro datovou matici v datovém okně listu  

„Variable View“ a naplněnou matici daty z výzkumného šetření v listu „Data View“, 

mohlo by se zdát, že je vše připraveno pro spuštění potřebných analýz.  

Než tak učiníme, je však bezpodmínečně nutné vždy provést kontrolu, zda jsme data 

vyplnili správně, nenechali nějaké políčko prázdné, či neudělali chybu v rámci 

kódovaných hodnot přepisovaných dat.  

Některé analytické postupy jsou totiž velmi citlivé na extrémní naměřené hodnoty v 

souboru - tzv. „Outliers" - (tzn., že zaznamenaná data jsou výrazně menší nebo 

výrazně větší než všechny ostatní hodnoty naměřených odpovědí), a je tedy nutné 

zkontrolovat i tato data – zda vznikla přepsáním, či mají skutečný základ v 

nasbíraných materiálech.  

Tento proces nazýváme čištění dat a je vždy prvním krokem, který musíme před 

jakoukoliv analýzou udělat.  

Kontrolu dat provádíme pouze jednou, a to vždy po skončení plnění datové matice. 

Pokud pracujeme s převzatým datovým souborem, který jsme sami nevytvářeli, 

provedeme čištění dat vždy před prvním použitím tohoto souboru.  

Čištění dat probíhá ve dvou krocích: 

 1.  kontrola vložených dat 

 2.  nalezení chyby a její oprava 
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4.1.1 Kontrola datové matice 

V rámci kontroly datové matice porovnáváme, zda jednotlivé hodnoty variant znaku 

(odpovědi na jednotlivé otázky), které jsme přepsali do elektronické podoby, 

odpovídají těm variantám odpovědí, které nalezneme v dotazníku.  

Této kontrole podrobujeme postupně všechny proměnné v datovém souboru, avšak 

způsob kontroly závisí na typu zkoumané proměnné (podle toho, zda jde o data 

kategorizovaná, či nekategorizovaná).   

Tak, jako ve všech ostatních analýzách, je práce s nečíselnými proměnnými (tzn. 

s nominální a ordinální proměnnou) jednodušší a vyžaduje postupy frekvenční 

analýzy, o které se více dozvíme v lekci šesté. 

Práce s číselnými proměnnými vyžaduje ve svých analýzách zvláštní postupy, což 

platí již zde - při kontrole vložených dat.   

V obou případech však platí, že kontrolu dat provádíme za pomocí spuštění 

vybraných statistických analýz, a samotnou kontrolu výsledků provádíme ve 

výstupovém okně „Output“. Na základě nalezených výsledků pak přistupujeme 

k nápravě chybných údajů.  

4.1.2 Nalezení chyby a její oprava 

Pokud jsme prostřednictvím kontroly dat nějakou chybu detekovali, musíme ji v 

souboru bezpodmínečně opravit.  

Po provedené kontrole dat uvidíme ve výstupovém okně „Output“ informaci, zda 

máme v datové matici kromě požadovaných kódů platných odpovědí také kódy, které 

nemáme vydefinované v datovém okně listu „Variable View“ ve sloupci „Values“ ani 

ve sloupci „Missing“. Z daných výsledků však nepoznáme, u kterého respondenta (u 

kterého čísla dotazníku) jsme se této chyby dopustili.  

Pravidla pro práci s daty 

Nikdy nespouštíme analýzu bez kontroly a čištění dat! 

Při práci se statistickými softwary vždy platí následující tvrzení: 

GIGO = Garbage In, Garbage Out 

(tzn., pokud přepíšeme chybná data do datové matice, budou 

chybné také výsledky všech analýz, které s těmito daty budeme 

realizovat!) 
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Proces opravy chybně zapsaných dat do datové matice proto začíná tím, že musíme 

odhalit, u kterého respondenta k chybě při přepisu odpovědi došlo. Právě pro tyto 

účely je nezbytně nutné mít každý papírový dotazník očíslovaný a toto číslo mít 

v datové matici zavedeno pod první proměnnou s názvem „id“ (či pod jinou zkratkou 

ve sloupci „Name“).  

Proces nalezení konkrétního políčka s chybným údajem (tedy konkrétního čísla 

dotazníku, v němž jsme udělali při přepisu chybu) hledáme dvojím způsobem - a to 

opět dle typu proměnné, ve které jsme se chyby dopustili (jinak v případě slovních, 

tedy nečíselných odpovědí a jinak v případě číselných proměnných). Přesné postupy 

procesů hledání jsou uvedeny v aplikační části této lekce. 

Po nalezení políčka s chybným údajem v přepisu odpovědi musíme vyhledat také 

odpovídající papírový dotazník (proto je potřeba papírové dotazníky po přepisu do 

software IBM SPSS nevyhazovat, ale archivovat), a dle skutečné odpovědi 

v dotazníku údaj v datové matici u daného respondenta přepsat. Tento postup pak 

opakujeme u každé chyby, kterou v datové matici odhalíme (je proto vhodné nejprve 

provést kontrolu a nalezení všech chyb a čísel dotazníků v datové matici, a teprve po 

té vyhledávat v papírových podkladech odpovědi správné). 

Teprve po těchto krocích je datová matice připravena k použití – teprve nyní lze 

z nasbíraných a opravených odpovědí v datové matici počítat výsledky statistických 

analýz, kterým naše data chceme podrobit.  

4.2 Úprava dat před analýzou 

Procesy úpravy dat před jejich vstupem do samotných analýz již nejsou krokem 

nezbytným, tak, jako tomu bylo v předchozí kapitole 4.1. Vše, co se v této části textu 

dozvíme, jsou pouze možnosti, které můžeme (ale nemusíme) před analýzou dat 

využít. Záleží vždy na typu výzkumu, postavení výzkumných hypotéz a složitosti dat, 

která do volených analýz budou vstupovat. 

Pro běžnou uživatelskou znalost softwaru jsou však tyto procesy zajímavým 

pomocníkem, který nám může následnou analýzu dat zjednodušit nebo ji obohatit. 

Mezi nejběžnější procedury, s nimiž se můžeme při úpravě dat před jejich analýzou 

setkat, řadíme především vkládání nové proměnné (tedy otázky z dotazníku) nebo 

nového případu (tedy respondenta) do již vytvořené datové matice (používá se např. 

v případě, kdy po termínu vysbírání dotazníků nám někdo ještě papírový dotazník 

odevzdá), rychlé vyhledávání proměnné nebo případu v datové matici, řazení 

případů (respondentů, resp. jejich odpovědí) dle reálných hodnot jejich odpovědí 

(např. od nejmenšího k největšímu, nebo naopak), identifikaci duplicitních případů 

v datové matici, rozdělování datových matic nebo výběr konkrétních případů 

(respondentů s určitou konkrétní odpovědí) z datové matice. Všechny tyto procesy si 

podrobně popíšeme v aplikační části této lekce. 
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APLIKAČNÍ ČÁST 

V aplikační části této lekce budou představeny všechny procesy, o kterých bylo 

hovořeno v části teoretické.  

Ke každé z uvedených procedur bude popsána cesta, díky které jednotlivé procedury 

v software IBM SPSS vyvoláme. Kromě názorných postupů pro realizaci jednotlivých 

kroků daného procesu kontroly či úpravy dat, budou zobrazeny také jejich výsledky, 

včetně podrobného komentáře ke čtení zobrazených výstupů.  

Aplikační část lekce čtvrté proto slouží jako „kuchařka“ – návod, dle kterého by měli 

být všichni čtenáři tohoto textu schopni datové matice svých vlastních výzkumů 

zkontrolovat, opravit a připravit pro procesy statistických analýz dle zadání a potřeb 

své bakalářské či diplomové práce.     

4.3 Postup pro kontrolu datové matice 

Kontrola datové matice představuje jeden z prvních kroků, které musíme na nově 

vytvořené matici provést. Kontrolujeme datové okno listu „Data View“, resp. to, zda 

jsme všechny odpovědi od respondentů z papírových dotazníků přepsali dle 

správných kódů uvedených v listu „Variable View“, ve sloupci „Values“ nebo 

Missing“. Kontrolujeme postupně všechny otázky z dotazníku, žádnou proměnnou 

z listu „Variable View“ nemůžeme při kontrole vynechat. 

Abychom nemuseli kontrolu provádět pouze vizuálně v datovém okně listu „Data 

View“ (při velkém počtu respondentů bychom tuto kontrolu dělali velmi dlouho a 

mohli bychom se velmi snadno přehlédnout či se v datech ztratit), používáme k tomu 

proceduru, s níž začínáme vždy v liště nabídek datového okna. Lišta nabídek je 

shodná a fungující v obou listech datového okna stejně – jak v listu „Data View“, tak 

v listu „Variable View“ – je tedy jedno, v jakém listu datového okna budeme pro 

spuštění procesu kontroly dat v datové matici překliknuti.  

Při procesu kontroly dat v datové matici musíme však respektovat to, jaký typ 

proměnných budeme právě kontrolovat – jiné procesy se spouští pro kontrolu 

kategorizovaných dat (tedy pro kontrolu nominálních a ordinálních proměnných) a 

jiné pro kontrolu nekategorizovaných dat (tedy pro kontrolu proměnných číselných – 

kardinálních).  

Výsledky obou typů této kontroly však budou k dispozici v okně výstupu – v tzv. 

„Outputu“ (výstupové okno „Output“ se otevře automaticky po spuštění jakéhokoliv 

příkazu z lišty nabídek datového okna).  

Kontrolu dat v datové matici provedeme na cvičném souboru 

"matice_employ_cisteni". 
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4.3.1 Kontrola kategorizovaných dat 

Do skupiny kategorizovaných dat patří všechny nominální a ordinální proměnné, 

které v dotazníkovém šetření máme k dispozici. Výjimečně lze do této skupiny 

zařadit také kardinální proměnné, avšak pouze v případě, že se jedná o číselnou 

proměnnou s velmi malým počtem variant odpovědí (např. proměnná dotazující se 

na počet dětí v domácnosti – jedná se o číselnou proměnnou, avšak číselná řada 

odpovědí nebude mít pravděpodobně více než 10 hodnot – naopak si většinou 

vystačíme i s mnohem nižším počtem odpovědí). 

Kontrolu kategorizovaných dat můžeme provést hromadně – do vyvolaného 

dialogového okna dané procedury můžeme zanést všechny kategorizované 

proměnné z celého dotazníku najednou (nemusíme tedy pracně vyvolávat tuto 

proceduru pro každou otázku v dotazníku samostatně – toto je mimochodem jedna 

z největších výhod software IBM SPSS – umí zpracovávat neomezený počet 

proměnných najednou). Výsledek analýzy však zobrazí samostatnou tabulku pro 

každou proměnnou. 

Procedura, která k této kontrole poslouží, se nazývá tzv. „Frekvenční analýza“ 

(frekvenční analýze v celé její použitelné šíři pro kategorizované proměnné se 

budeme věnovat v 6 lekci tohoto textu). Za použití výsledků této analýzy budeme 

data kontrolovat prostřednictvím rozložení četností u jednotlivých proměnných, s 

požadavkem zobrazení minimální a maximální hodnoty zakódované odpovědi na 

danou otázku (četnost udává, kolik hodnot dané odpovědi se ve statistickém souboru 

vyskytuje). 

Chybu v datové matici u kategorizovaných proměnných odhalíme tehdy, pokud se ve 

výsledné frekvenční tabulce zobrazí jiné popisy možných odpovědí než ty, které 

máme vydefinovány v datovém okně listu „Variable View“ ve sloupci „Values“ (místo 

slovních popisů budou v tabulce vypsány i jiné číslicové kódy). Pokud se ve výsledné 

tabulce žádné číslicové kódy neobjeví (v tabulce budou k dispozici pouze slovní 

popisy ze sloupce „Values“ listu „Variable View“), znamená to, že jsme danou 

proměnnou zakódovali správně a žádnou chybu v ní nemusíme opravovat.  

Kontrolu výstupních frekvenčních tabulek provedeme pro každou proměnnou 

samostatně. Pokud v tabulce nějakou chybu objevíme, zapíšeme si ke konkrétní 

proměnné daný kód, který v tabulce (oproti možnostem vydefinovaným v listu 

„Variable View“ sloupce „Values“) nemá být uveden. K tomuto chybnému kódu se 

pak budeme vracet v následujícím kroku, který bude popsán v části 4.4.1 této lekce.  
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Cesta k vyvolání procedury kontroly kategorizovaných dat: 

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES  

Po spuštění výše uvedeného příkazu se automaticky otevře tzv. dialogové okno 

vybrané procedury, v němž upřesňujeme, které proměnné chceme vyvolaným 

příkazem analyzovat.  

 

V levé části dialogového okna vidíme všechny proměnné, které máme v datovém 

okně listu „Variable View“ zakódovány. Pravá část dialogového okna (s označením 

„Variable(s)“) slouží k výběru proměnných, které chceme touto procedurou 

analyzovat. Proměnné přesouváme z levého do pravého okna dvojklikem, nebo 

šipkou umístěnou mezi vnitřními okny.  

Abychom mohli provést kontrolu všech kategorizovaných dat najednou, vybereme do 

pravého okna všechny proměnné nominální nebo ordinální povahy (orientujeme se 

dle ikonek umístěných před každou proměnnou, do analýzy však nedáváme první 

proměnnou „id“). Výsledek správně zadané procedury by měl vypadat následovně: 
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Po převodu všech dotčených proměnných do pravé části dialogového okna 

rozlikneme v pravém horním rohu také tlačítko „Statistics" a zvolíme si pro výpočet 

zobrazení  minimální a maximální hodnoty, které jsou v celém souboru k dané 

proměnné naměřeny. Zadávání procedury zakončíme tlačítkem „Continue" a 

následně také „OK" v původním dialogovém okně.  

 

Po spuštění výše popsané procedury se její výsledek zobrazí ve výstupovém okně 

„Output“, v němž budeme kontrolu dat realizovat.  

Ve výstupovém okně „Output“ se vykreslí celkem tolik tabulek, kolik proměnných 

jsme přesunuli do pravé části dialogového okna při zadávání procedury, plus jedna 

úvodní, shrnující tabulka pro všechny analyzované proměnné.  

Prvotní informaci můžeme vyčíst již z oné úvodní tabulky, podrobně ale budeme 

každou proměnnou zkoumat dle jejich individuálních frekvenčních tabulek. 

Čtení výstupů: 

1. Tabulka s názvem „Statistics“ 

První tabulka výstupu dané procedury představuje základní popisné statistiky pro 

všechny proměnné, které do dané analýzy vstoupily.  

Slouží k popisu platných a chybějících odpovědí na každou otázku, která do analýzy 

vstoupila, včetně zobrazení minimálních a maximálních hodnot zapsaných odpovědí 

u vybraných proměnných v datovém souboru. 



 

 

99 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

Zobrazí-li se v rámci minimálních a maximálních hodnot naměřených v datové matici 

kódy, které jsou mimo kódy stanovené ve sloupci „Values“ listu „Variable View“ u 

jednotlivých proměnných, znamená to zapsanou chybu v datové matici, kterou je 

potřeba nalézt  a opravit. 

 

Z tabulky lze vyčíst, že na všechny čtyři vybrané proměnné odpověděli všichni 

respondenti (hodnota odpovídající popisu „Valid“ a současně nulové hodnoty u 

popisu „Missing“), avšak pouze u proměnné „Příslušník menšiny“ odpovídají kódy 

uvedené v naměřených minimech i maximech kódům v datovém okně listu „Variable 

View“, sloupce „Values“. U ostatních tří proměnných nalézáme kódy, které by v 

datové matici neměly být uvedeny – tyto proměnné potřebujeme prohlédnout a chybu 

nalézt a opravit (u proměnné „Pohlaví“ by měly být uvedeny pouze kódy 1 a 2, u 

proměnné „Kategorie zaměstnání“ by měl být posledním kódem kód 3, stejně, jako u 

„Dosaženého vzdělání“). 

Podrobnou analýzu těchto výsledků však již vyčteme z konkrétních frekvenčních 

tabulek jednotlivých proměnných (pro ukázku zde vložím pouze jednu chybovou a 

jednu nechybovou proměnnou).   

2.  Frekvenční tabulka vybraných proměnných 

Frekvenční tabulka zobrazuje rozložení četností jednotlivých odpovědí na danou 

otázku v dotazníku (v několika formách výpočtů – podrobně viz lekce č. 6 tohoto 

materiálu). 

Odpovědi, které jsou v datové matici přepsány správně, jsou v tabulce zobrazeny 

jako slovní popisy možných odpovědí na danou otázku (viz kódování jednotlivých 

odpovědí ve sloupci „Values“ v datovém okně listu „Variable View“).  

Odpovědi, které  by v datové matici uvedeny být neměly – a jsou tedy onou hledanou 

chybou, žádný slovní popis nemají – jsou zobrazeny pouze jako číslice ve sloupci 

zapsaných odpovědí (neexistuje k nim totiž kódování ve sloupci „Values“ v datovém 

okně listu „Variable View“). 
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Na první pohled tedy ve frekvenční tabulce vidíme, zda, kolik a jaké chybné hodnoty 

byly či nebyly při přepisu dat do elektronické podoby zapsány (pro vizualizaci je níže 

zobrazena pouze tabulka proměnné „Pohlaví“ a „Příslušníka menšiny“). 

 

Z výše uvedených tabulek jasně vyplývá, že u proměnné „Pohlaví“ jsme se v přepisu 

dat dopustili celkem šesti přepisů (chyb). Dvakrát jsme omylem zapsali kód 0 a 

celkem čtyřikrát jsme omylem zapsali kód 3. Kód 1 a 2 odpovídají popisům ze 

sloupce „Values“, proto místo těchto kódů ony popisy v tabulce vidíme uvedeny 

přímo.   

U proměnné „Příslušník menšiny“ jsme žádnou chybu v přepisu dat neudělali, neboť 

v rámci celého souboru máme zapsány pouze ty kódy odpovědí, které odpovídají 

popisům ve sloupci „Values“.  

Touto kontrolou odhalíme chyby, které v datech být určitě nemají. Přepíšeme-li se 

však při zápisů reálných kódů vykódovaných ve sloupci „Values“ (např. u proměnné 

„Pohlaví“ je ve sloupci „Values“ uvedeno, že 1 = žena, 2 = muž, my se však při 

přepisu odpovědí spleteme  a přiřadíme odpovědi muž kód 1), pak tuto chybu již 

nejsme schopni odhalit, ani identifikovat.  

Zjištěné výsledky si pro další krok – opravu zapíšeme, neboť podle číslice špatného 

kódu a počtu (Frequency), kolikrát ji v datové matici máme uvedenu, budeme 
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konkrétní respondenty (resp. čísla dotazníků) v datové matici odhalovat a následně 

dle papírové předlohy daného dotazníku také opravovat  (viz kapitola 4.3.3). 

4.3.2 Kontrola nekategorizovaných dat 

Do skupiny nekategorizovaných dat patří všechny kardinální (číselné) proměnné, 

které v dotazníkovém šetření máme k dispozici. Výjimečně lze do této skupiny 

zařadit také ordinální proměnné, avšak pouze v případě, že se jedná o ordinální 

proměnnou s velkým počtem variant odpovědí (např. proměnná dotazující se na věk 

respondenta, která je měřena pomocí věkových kategorií stanovených po pětiletých 

intervalech věkových skupin). 

Také kontrolu nekategorizovaných dat můžeme provést hromadně – do vyvolaného 

dialogového okna dané procedury můžeme zanést všechny nekategorizované 

proměnné z celého dotazníku najednou.  

Také k této kontrole lze použít již výše zmíněnou „Frekvenční analýzu“, avšak bez 

použití frekvenčních tabulek – ty by byly velmi nepřehledné, s velkým množstvím 

řádků (frekvenční analýze pro nekategorizované proměnné se budeme věnovat v 7 

lekci tohoto textu). Z frekvenční analýzy budeme pro číselná data potřebovat pouze 

výpočet minimálních, maximálních a průměrných hodnot naměřených v celém 

souboru, dle kterých však budeme moci pouze usuzovat, zda je dané číslo přepisem, 

nebo správnou odpovědí.  

Chybu v datové matici u nekategorizovaných proměnných totiž neodhalíme tak 

jednoduše, jako v případě slovních – kódovaných odpovědí. Z výsledných 

minimálních, maximálních a průměrných naměřených hodnot v souboru budeme 

moci pouze odhadnout, zda tam dané (nesourodé číslo s ostatními hodnotami) 

právem patří, nebo nikoliv. Odpověď na tuto otázku dostaneme pouze tím, že dané 

papírové dotazníky s „podezřelými čísly“ zapsanými v datové matici zkontrolujeme a 

prověříme.  

Kontrolu výstupních tabulek „Statistics“ provedeme pro každou proměnnou 

samostatně. Pokud v tabulce nějakou chybu objevíme, zapíšeme si ke konkrétní 

proměnné dané číslo, které se liší od ostatních čísel v datové matici. K tomuto 

„podezřelému číslu“ se pak budeme vracet v následujícím kroku, který bude popsán 

v části 4.4.2 této lekce.  

Cesta k vyvolání procedury kontroly nekategorizovaných dat: 

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES  

Po spuštění výše uvedeného příkazu se opět otevře dialogové okno frekvenční 

analýzy, do kterého nyní přesuneme všechny proměnné číselné povahy. Z procedury 



 

 

102 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

ale vynecháme proměnnou zapsanou ve formátu data – proměnná „Datum 

narození“, neboť tento formát nepodléhá možnostem frekvenční analýzy.  

 

Po převodu všech dotčených proměnných do pravé části dialogového okna 

rozlikneme v pravém horním rohu opět tlačítko „Statistics" a zvolíme si pro výpočet 

zobrazení  minimální, maximální a průměrné hodnoty (anglicky „Mean“), které jsou 

v celém souboru k daným proměnným naměřeny. Zadávání procedury potvrdíme 

tlačítkem „Continue". Než ale zakončíme nastavení procedury tlačítkem „OK" 

v původním dialogovém okně, musíme „odfajfknout“ políčko zobrazující frekvenční 

tabulku do výstupového okna „Output“ („Display frequency tables“). 
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Po spuštění výše popsané procedury se její výsledek zobrazí ve výstupovém okně 

„Output“, v němž budeme kontrolu dat realizovat.  

Ve výstupovém okně „Output“ se nyní vykreslí pouze jedna společná tabulka pro 

všechny analyzované proměnné s názvem „Statistics“, neboť jednotlivé frekvenční 

tabulky jsme z procesu analýzy vyloučili.   

Výsledek kontroly číselných proměnných proto budeme usuzovat pouze z tohoto 

jednoho výstupu.  

Čtení výstupu: 

1. Tabulka s názvem „Statistics“ 

Tabulka „Statistics“ plní stejnou funkci, jako v případě kontroly kategorizovaných dat 

– představuje základní popisné statistiky pro všechny proměnné, které do dané 

analýzy vstoupily. 

Slouží k popisu platných a chybějících odpovědí na každou otázku, která do analýzy 

vstoupila, včetně zobrazení minimálních, maximálních a průměrných hodnot 

zapsaných odpovědí u vybraných proměnných v datovém souboru. 

U jednotlivých kontrolovaných proměnných porovnáváme hodnoty uvedeného 

minima a maxima s hodnotami, kterých by (při bezchybném vkládání dat) měly dané 

proměnné nabývat. 

Např. při kontrole proměnné „Současný plat“ by výše minimálního platu neměla být 

naměřená v řádu jednotek či stovek, ale měla by nabývat pouze řádu tisíců a výše. 

 

Z tabulky „Statistics“ můžeme v případě číselných proměnných pouze odhadnout, 

které hodnoty nejsou (vůči ostatním ukazatelům v dané proměnné) v reálném životě 

pravděpodobné. Můžeme se však mýlit, je proto dobré všechny hraniční hodnoty dle 

papírových dotazníků zkontrolovat. 

U některých proměnných lze chybu odhadnout relativně lehce (např. v „Současném 

platu“ lze předpokládat chybu jak v minimální, tak v maximální uvedené hodnotě), 
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avšak v jiných proměnných (např. „Počet měsíců současné praxe“) je potřeba 

výsledek (především u maximální vypočtené hodnoty) ověřit. Ve zbylých třech 

proměnných vypadají všechny vypočítané hodnoty reálně. 

Krom naměřených minimálních, maximálních a průměrných hodnot však z této 

tabulky nejsme schopni určit, zda se v daných proměnných nenacházejí chyby také 

v ostatních číslech v datové matici. Díky následné proceduře si budeme moci nechat 

vykreslit pět nejnižších a pět nejvyšších naměřených hodnot v souboru, čísla mezi 

tím však nelze zkontrolovat jinak, než vizuálně v datovém okně listu „Data View“.  

Zjištěné výsledky si pro další krok – opravu zapíšeme, neboť podle hodnoty 

„podezřelého čísla“ budeme konkrétní respondenty (resp. čísla dotazníků) v datové 

matici odhalovat a následně dle papírové předlohy daného dotazníku také opravovat  

(podrobně viz kapitola 4.4.2). 

4.4 Postup pro nalezení chyby a její opravu 

Pokud jsme prostřednictvím kontroly datové matice nějakou chybu detekovali, 

musíme ji v souboru bezpodmínečně opravit.  

Opravu provádíme vždy po nalezení konkrétního respondenta (resp. čísla dotazníku)  

s chybným údajem v datové matici. Způsob hledání čísla dotazníku s chybným 

údajem se však liší dle typu analyzované proměnné – i zde platí stejné dělení, jako u 

kontroly dat. Jinak hledáme políčko s chybným zápisem u kategorizovaných a jinak u 

nekategorizovaných dat. 

Abychom mohli opravu zahájit, potřebujeme mít k dispozici informaci o tom, ve 

kterých proměnných byla jaká chyba nalezena a kolikrát se daná chyba v souboru 

vyskytuje. Chyby hledáme vždy postupně – jednak po jednotlivých proměnných a 

jednak po jednotlivých chybných kódech nebo číslech. 

4.4.1   Nalezení chyb a jejich oprava u kategorizovaných dat 

Při hledání chyb u kategorizovaných proměnných potřebujeme mít k dispozici 

seznam proměnných s chybnými kódy v datové matici, hodnotu chybných kódů a 

počet respondentů, u nichž je daný chybný kód v datové matici zapsán.  

Pro nalezení chyb u kategorizovaných proměnných potřebujeme pracovat v datovém 

okně listu „Data View“. 

V datovém okně listu „Data View“ klikneme pravou myší na modré políčko názvu té 

konkrétní proměnné, ve které se chystáme chyby najít (např. na proměnnou 

"Pohlaví"), čímž se  celý sloupec vysvítí žlutou barvou. 
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Obarvením vybrané proměnné v rámci jejího celého sloupce dostává software IBM 

SPSS informaci, že všechny procesy, které nyní budou zadávány, se budou týkat 

právě této proměnné v datové matici a žádné jiné.  

Nyní můžeme spustit proceduru vyhledávání chybných kódů vybrané proměnné 

přímo v datové matici. Pracujeme s lištou nabídek nad datovou maticí. 

Cesta ke spuštění procedury vyhledávání chybných kódů: 

EDIT → FIND  

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno sloužící k nalezení 

vybraných kódů (znaků, slov) v rámci žlutě vysvícené proměnné v datovém okně listu 

„Data View“. 

Do políčka s označením „Find“ vepíšeme chybnou hodnotu, kterou chceme v rámci 

dané proměnné najít (u proměnné „Pohlaví“ šlo o chybné hodnoty s kódy 0 a 3) - 

pozor: hodnoty musíme hledat postupně (nelze je vepsat najednou)!!! 

Po vepsání první hledané chybné hodnoty „0“ klikneme na příkaz „Find Next" v levém 

dolním rohu dialogového okna, což povede k tomu, že se celý sloupec odbarví a 

žlutě zůstane vybarvená pouze konkrétní buňka s chybným kódem u vybrané 

proměnné.  

Tento proces opakujeme tolikrát, kolikrát nám byla chyba v prvním kroku nahlášena 

(u proměnné pohlaví byl chybný kód 0 v datové matici uveden celkem 2 krát – 

hledáme proto celkem 2 buňky, v nichž bude tento kód zapsán). 
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Chybné kódy jsou v datové matici vyhledávány podle pořadí respondentů v datové 

matici. První respondent, u něhož jsme v přepisu jeho odpovědi udělali chybu, je tedy 

respondent s dotazníkem číslo 178 (číslo dotazníku, podle kterého musíme kód 

opravit, nalezneme v prvním sloupci datové matice, s názvem „id“).  

Protože z frekvenční analýzy, která nám chybné kódy detekovala, víme, že by měl 

být v datové matici ještě jeden respondent s chybným kódem u této proměnné, 

zvolíme proto ještě jednou možnost „Find Next“ a v datové matici se objeví i druhá 

buňka s chybným kódem v odpovědi (jedná se o respondenta s dotazníkem č. 471).  

Pokud zvolíme možnost „Find Next“ i potřetí (resp. vícekrát, než kolik chybných kódů 

očekáváme), vrátí se nám k nahlédnutí první nalezená buňka s chybným kódem – 

tedy opět se vybarví buňka dotazníku 178. Tento krok může také sloužit jako kontrola 

toho, že se v datové matici již opravdu nikdo další s kódem 0 neobjevuje.  

Po odhalení prvního chybného kódu u proměnné „Pohlaví“ přistoupíme k hledání 

druhého chybného kódu – číslice 3, se kterou budeme celý výše uvedený postup 

minimálně 4 krát opakovat. Výsledkem této kontroly budou čtyři čísla dotazníku, které 

budeme opravovat dle papírové předlohy.  

Tento proces následně realizujeme také u všech ostatních proměnných, u nichž jsme 

kontrolou nesrovnalosti v datech nalezli. 

Po nalezení všech chybně přepsaných dat v datové matici vyhledáme papírové 

dotazníky s dotyčnými čísly dotazníků a chyby v zápisu datové matice opravíme dle 

skutečné hodnoty, která je u dané otázky v dotazníku uvedena.  

Tímto proces kontroly, nalezení a opravy chyb kategorizovaných proměnných končí, 

čímž můžeme tato data podrobit následných analytickým procesům.  
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4.4.2  Nalezení chyb a jejich oprava u nekategorizovaných dat 

Při hledání chyb u nekategorizovaných proměnných potřebujeme mít k dispozici 

seznam proměnných s „podezřelými“ čísly v datové matici.   

Hledání chyb u nekategorizovaných proměnných vyžaduje i další krok analýzy dat, 

neboť z prvního kroku kontroly sice víme, že minimálně dvě krajní hodnoty 

proměnných pravděpodobně nejsou zapsány správně, ale již nevíme, zda v datové 

matici nemáme zapsány ještě další chyby – mezi těmito hraničními hodnotami. 

Neznáme tedy počet chybných proměnných, ani všechny přesné chybné hodnoty, 

kterých by mohly dané proměnné nabývat. Z tohoto důvodu musíme na číselnou 

proměnnou aplikovat proceduru „Explore“, díky které odhalíme pět nejnižších a pět 

nejvyšších naměřených hodnot v souboru.  

Níže uvedeným procesem hledání chyb ale neodhalíme přepisy, kterých bychom se 

dopustili v rámci „nepodezřelých hodnot“ – tyto chyby (např. chybný zápis 10 286 

místo správného zápisu 10 862) v datové matici již nikdy nerozklíčujeme…  

Cesta ke spuštění procedury „Explore“: 

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → EXPLORE  

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno sloužící k upřesnění, 

které proměnné chceme touto procedurou kontrolovat a jaké výstupy z této analýzy 

potřebujeme nechat do výstupového okna „Output“ vykreslit.  

Technicky analýza „Explore“ také umožnuje zpracovat neomezený počet 

proměnných najednou (mohli bychom tedy vybrat všechny číselné proměnné a 

najednou pro ně nechat vykreslit tabulku extrémních hodnot), nicméně by tato 

výsledná tabulka nabývala velkých rozměrů (pro každou proměnnou potřebujeme 

zobrazit deset řádků). Pro větší přehlednost získaných výstupů proto spustíme tuto 

proceduru pouze pro jednu ukázkovou proměnnou – „Současný plat“.  
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Po otevření dialogového okna procedury „Explore“ vložíme do horního pravého okna 

s názvem „Dependent List“ proměnnou, kterou chceme kontrolovat (např. „Současný 

plat“). Po té vyplníme také poslední okno s názvem „Label Cases by“, do které 

umístíme proměnnou, která určuje daného respondenta – v tomto případě tedy „id“, 

neboli „Kód zaměstnance“. 

Pro nalezení možných chyb u kardinálních proměnných budeme potřebovat vyvolat 

proceduru zobrazující extrémní hodnoty v souboru, což nalezneme pod upřesňujícím 

tlačítkem v pravém horném rohu dialogového okna „Statistics“. Protože v tuto chvíli 

ale žádné jiné výstupy „Explorační analýzy“ nebudeme potřebovat vykreslit, 

označíme variantu „Statistics“ nejprve ve spodní levé části dialogového okna, teprve 

pak v jeho pravém horním rohu. 

Po označení pole „Statistics“ se otevře další dialogové okno s názvem „Explore: 

Statistics", v němž „odfajfkneme“ první automaticky zatrhnutou variantu 

„Descriptives“ a vybereme z nabídky položku „Outliers".  

Volbu potvrdíme tlačítkem „Continue" a následně také „OK" v původním dialogovém 

okně.  

Výsledek dané procedury se otevře ve výstupovém okně „Output“.  

Výše popsaným způsobem je nutné zkontrolovat všechny nekategorizované 

proměnné v datovém souboru. 

Čtení výstupu: 

1.  Tabulka s názvem „Case Processing Summary“ 

Tabulka „Case Processing Summary“ plní stejnou funkci, jako tabulka „Statistics“  

v případě kontroly kategorizovaných dat – představuje základní informaci o tom, kolik 

respondentů na danou otázku odpovědělo („Valid“ - N) nebo neodpovědělo 

(„Missing“ - N).  

 

Z tabulky je patrné, že na tuto otázku odpověděli všichni respondenti v datové matici. 
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2.  Tabulka s názvem „Extreme Values“ 

Je podstatnou tabulkou pro odhalení chyb v číselných proměnných v souboru. 

Tabulka zobrazuje pět nejnižších a pět nejvyšších naměřených hodnot v souboru a 

identifikaci respondenta (resp. buňky v datové matici), v níž se tyto naměřené 

hodnoty nacházejí. 

První sloupec v oblasti výsledků dat s názvem „Case Number“ znamená číslo řádku, 

na kterém daný respondent v datové matici v době realizace analýzy ležel (čísla 

řádků datové matice se ale mohou lišit v závislosti na tom, podle které proměnné 

v datové matici máme data v danou chvíli seřazena). 

Druhý sloupec s názvem „Kód zaměstnance“ představuje číslo papírového 

dotazníku, dle kterého budeme následně zápis kontrolovat. 

Třetí sloupec s názvem „Value“ zobrazuje pět minimálních a pět maximálních hodnot 

naměřených v datové matici u dané proměnné. 

 

Dle vypsaných hodnot ve sloupci „Values“ můžeme odhadnout, zda některá 

z maximálních či minimálních hodnot naměřených v souboru je oproti ostatním 

hodnotám „podezřelá“, nebo se zdá být vše v pořádku.  

Ve výsledcích hodnot „Současného platu“ jsou vidět dvě podezřelé hodnoty – a to 

nejvyšší (521 250) a nejnižší (750) naměřená hodnota v souboru. Podle čísla 

dotazníku zobrazeného ve sloupci „Kód zaměstnance“ pak dohledáme odpovídající 

dotazník a hodnoty opravíme dle informací v záznamovém archu. 

Tato kontrola by měla být provedena také pro všechny ostatní číselné proměnné 

zapsané v datové matici. 
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4.5 Úprava datové matice před vstupem do analýzy 

Pokud jsme vytvořili datovou matici a zkontrolovali případné chyby, kterých jsme se 

mohli v přepisu dat dopustit, můžeme přistoupit k úpravám, které se nám mohou pro 

práci se vstupními daty hodit. 

Úpravám v datové matici nemusí (oproti kontrole a opravení chyb) podléhat každý 

soubor, s nímž budeme v software IBM SPSS pracovat, mohou nám však řadu kroků 

ulehčit, nebo naopak naše analýzy obohatit. 

Úpravu dat lze provádět pouze v datovém okně, přičemž nezáleží na skutečnosti, 

zda proceduru vyvoláme v listu „Data View“ nebo v listu „Variable View“. Možností 

úprav datového souboru existuje celá řada, není proto možné na tomto místě popsat 

a vysvětlit všechny. V rámci kapitoly 4.5 budou uvedeny pouze ty procesy, které se 

při statistickém zpracování dat používají nejčastěji.  

Bez ohledu na typ požadované úpravy budeme k jejich spuštění většinou využívat 

lištu nabídek datového okna, a to především odkaz "Data" nebo "Edit". 

V rámci základních úprav dat v matici se v této kapitole zaměříme na vkládání nové 

proměnné či případu, na přechod ke konkrétnímu případu, který hledáme, na třídění 

dat, identifikaci duplicitních případů, rozdělování souborů a výběr konkrétních 

případů z datové matice.   

Ukažme si tyto postupy na ukázkové matici "employ.sav". 

4.5.1 Vložení nové proměnné či případu – „Insert V/C“ 

Tuto proceduru uplatníme tehdy, pokud při plnění datové matice vynecháme 

nějakého respondenta (tzn. při zápisu odpovědí do datové matice v listu „Data View“) 

či zapomeneme vydefinovat určitou proměnnou (tzn. při tvorbě podkladu pro datovou 

matici v listu „Variable View“).  

Postup vkládání respondenta nebo proměnné je v obou případech obdobný, liší se 

pouze ve výběru příkazu, kterým proceduru spustíme. 

a) Vložení nové proměnné – „Insert Variable“ 

Příkaz vloží novou prázdnou proměnnou před místo, ve kterém se právě nachází 

kurzor myši. Jsme-li překliknuti v listu „Data View“, nová proměnná bude vložena 

vlevo od označeného sloupce kurzorem myši. Jsme-li překliknuti v listu „Variable 

View“, nová proměnná bude vložena nad označený řádek s kurzorem myši. 

Vložení nové proměnné lze provést několika možnými způsoby: 
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1. Pro vložení nové proměnné do datové matice lze využít lištu nabídek: 

Cesta k vložení nové proměnné: 

EDIT → INSERT VARIABLE 

Po spuštění tohoto příkazu se objeví nová proměnná ve vedlejším sloupci nebo 

řádku od kurzoru myši podle toho, zda jsme byli kliknuti v listu „Data View“ nebo v 

listu „Variable View“ (vložená nová proměnná se automaticky „propíše“ do obou listů 

současně). 

Nové proměnné bude automaticky přidělen název pro sloupec „Name“, a to v podobě 

„VAR0000X“ podle toho, kolikátou proměnnou již vkládáme.  

Po vložení nové proměnné do listu „Data View“ nebo do listu „Variable View“ musíme 

novou proměnnou upravit dle postupů v tvorbě podkladu pro datovou matici (v listu 

„Variable View“) a posléze dle postupu plnění dat do datové matice (v listu „Data 

View“).  

 

2. V listu „Data View“ se nová proměnná vytvoří automaticky, pokud zapíšeme 

libovolnou hodnotu do nového, neoznačeného  sloupce na konci sloupců 

s proměnnými. 

3. V listu „Variable View“ lze novou proměnnou vytvořit tak, že pravým tlačítkem 

myši klikneme na modré políčko řádku s pořadovým číslem proměnné, nad kterou 

chceme novou proměnnou vložit, a zvolíme možnost "Insert Variable". 

4. Pokud chceme v listu „Variable View“ přidat novou proměnnou za poslední řádek 

již existujících proměnných, stačí do vybraného pole zapsat název nové 

proměnné, čímž se téměř celý řádek v tomto listu předvyplní.  

Ve všech čtyřech výše uvedených způsobech vytvoření nové proměnné v již 

existující datové matici je následně vždy potřeba novou proměnnou pojmenovat, 

přiřadit k ní všechny charakteristiky listu „Variable View“ a vyplnit odpovědi v listu 

„Data View“. 
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b) Vložení nového případu (respondenta) – „Insert Cases“ 

Tato procedura je dostupná pouze v datovém okně listu „Data View“.  

Příkaz vloží nový případ v podobě prázdného řádku do datové matice nad řádek, ve 

kterém se právě nachází kurzor myši. Program taktéž umožňuje vložit více případů 

současně. 

Taktéž vložení nového případu lze provést několika možnými způsoby:  

1. Pro vložení nového případu do datové matice lze využít lištu nabídek: 

Cesta k vložení nové proměnné: 

EDIT → INSERT CASES 

Po spuštění tohoto příkazu se objeví nový řádek nad kurzorem myši v listu „Data 

View“. Řádek zůstane nevyplněn, systém jej automaticky označí tečkami, jakožto 

„systémově chybějící údaj“. Jednotlivé odpovědi postupně dopisujeme dle nově 

vkládaného papírového dotazníku. 

 

2. V datovém okně listu „Data View“ lze nový případ vytvořit tak, že pravým 

tlačítkem myši klikneme na modré políčko řádku s pořadovým číslem případu, 

nad který chceme nový řádek vložit a zvolíme možnost "Insert Cases". 

3. Pokud chceme v listu „Data View“ přidat nový případ za poslední řádek již 

existujících respondentů, stačí do vybraného pole zapsat první odpověď 

v daném řádku, čímž se celý řádek v tomto listu označí tečkami jakožto 

„systémově chybějící údaj“. Tyto tečky musíme posléze přepsat kódy reálných 

odpovědí, či zástupným kódem pro odpověď chybějící. 
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4.5.2 Přechod na konkrétní proměnnou či případ – „Go To V/C“ 

Tuto proceduru uplatníme především ve velkých datových maticích, v nichž bychom 

se těžko orientovali a zdlouhavě hledali konkrétní proměnné nebo případy.  

Proceduru lze uplatnit v obou listech datového okna – jak v listu „Data View“, tak 

v listu „Variable View“.  

Postup hledání konkrétního respondenta nebo proměnné je v obou případech 

obdobný, liší se pouze ve výběru příkazu, kterým proceduru spustíme.  

a) Přechod na konkrétní proměnnou – „Go to Variable“ 

Příkaz „Go to Variable“ usnadňuje hledání konkrétní proměnné (otázky v dotazníku) 

v rozsáhlé datové matici. Přechod k vybrané proměnné lze provést dvěma možnými 

způsoby: 

1. Pro přechod na požadovanou proměnnou lze využít lištu nabídek:  

Cesta k přechodu na požadovanou proměnnou: 

EDIT → GO TO VARIABLE 

Po spuštění procedury se otevře dialogové okno nabízející přechod na případ 

(„Case“) nebo proměnnou („Variable“). Zvolíme výběr proměnné a v přiložené 

rolovací nabídce vybereme požadovanou proměnnou, na kterou bychom se 

v datovém okně chtěli přepnout.  

 

Pokliknutím na vybranou proměnnou se tato otázka přesune do prázdného políčka. 

Přechod na vybranou proměnnou v datové matici potvrdíme tlačítkem „Go“. 
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Zvolená proměnná se v datovém okně listu „Data View“ zvýrazní – zabarví se do 

žluta, čímž se také automaticky zaktivuje pro možné další analytické procesy.  

Jsme-li v danou chvíli překliknuti v listu „Variable View“, zvýrazní se daný řádek 

vybrané proměnné v podkladu pro datovou matici.  

2. Přechod na požadovanou proměnnou lze vyvolat také za pomocí ikony umístěné 

pod lištou nabídek datového okna (libovolného listu).  

 

Po kliknutí na ikonu „Go to Variable“ se objeví stejné dialogové okno, jako v bodu 

předchozím. Také postup spouštění této analýzy se zcela opakuje – v otevřeném 

dialogovém okně „Go to" vepíšeme (nebo rolováním vybereme z nabídky) konkrétní 

proměnnou, kterou chceme v datové matici nalézt, a výběr potvrdíme tlačítkem „Go". 

Vybraný řádek (v listu „Variable View“) nebo sloupec (v listu „Data View“) 

požadované proměnné se v datovém okně zvýrazní – obarví se do žluta.  
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b) Přechod na konkrétní případ – „Go to Case“ 

Příkaz „Go to Case“ usnadňuje hledání konkrétního respondenta (čísla dotazníku) 

v rozsáhlé datové matici. Přechod k vybranému případu lze provést dvěma možnými 

způsoby, které jsou ve svých krocích i v procesu zadávání téměř totožné 

s předchozím tématem – s přechodem na konkrétní proměnnou. 

1. Pro přechod na požadovaný případ lze využít lištu nabídek:  

Cesta k přechodu na požadovaný případ: 

EDIT → GO TO CASE 

Po spuštění procedury se otevře dialogové okno nabízející přechod na případ 

(„Case“) nebo proměnnou („Variable“). Zvolíme výběr případu a v přiložené nabídce 

vypíšeme (nebo za pomocí šipek vybereme) požadované číslo dotazníku, na který 

bychom se v datovém okně chtěli přepnout.  

Přechod na vybraný případ v datové matici potvrdíme tlačítkem „Go“. 

 

Přechod na vybraný případ můžeme spustit v libovolném listě datového okna. Po 

spuštění analýzy se však výsledek vždy přepne do listu „Data View“, v němž se 

vybraný případ umístí na první řádek datové matice (řádek požadovaného případu se 

nezvýrazní).  

2. Pro přechod na požadovaný případ lze využít také ikonu umístěnou pod lištou 

nabídek datového okna libovolného listu (stejně jako v případě přechodu na 

vybranou proměnnou).  
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Po kliknutí na ikonu „Go to Case“ se objeví stejné dialogové okno, jako v bodu 

předchozím. Také postup spouštění této analýzy se zcela opakuje – v otevřeném 

dialogovém okně „Go to" vepíšeme (nebo šipkou vybereme z nabídky) konkrétní 

případ, který chceme v datové matici nalézt, a výběr potvrdíme tlačítkem „Go". 

Přechod na vybraný případ můžeme spustit v libovolném listě datového okna. Po 

spuštění analýzy se však výsledek vždy přepne do listu „Data View“, v němž se 

vybraný případ umístí na první zobrazený řádek datové matice (řádek požadovaného 

případu se nezvýrazní). 

4.5.3 Řazení případů podle hodnot proměnných – „Sort Cases“ 

Tato procedura umožňuje řadit odpovědi v datové matici podle hodnot vybrané 

proměnné (datová matice se tříděním nerozhází). 

Používá se pro vizualizaci výskytu konkrétních zadaných hodnot v souboru všech 

respondentů v datové matici.  

Řazení probíhá vždy v datovém okně listu „Data View“. Proceduru lze vyvolat 

prostřednictvím lišty nabídek nebo myši.  

Cesta k řazení případů dle hodnot proměnných: 

DATA → SORT CASES 

Po spuštění procedury se otevře dialogové okno nabízející výběr proměnné, podle 

které by měla být datové matice seřazena.  

Zvolíme proměnnou, která má určovat řazení odpovědí v datové matici (listu „Data 

View“), přesuneme ji do pravé části dialogového okna a určíme, zda mají být data 
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seřazena dle hodnot vybrané proměnné sestupně = „Descending“ nebo vzestupně = 

„Ascending“.   

Zvolenou variantu potvrdíme tlačítkem „OK“. 

 

Výsledek této procedury se zobrazí v datovém okně listu „Data View“. Dle zvolené 

proměnné i způsobu řazení se uspořádají všechna data v datové matici.  

Na základě příkladu uvedeného výše bude nyní datové okno listu „Data View“ 

seřazeno sestupně podle výše současného platu respondenta.  
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Tuto proceduru lze vyvolat také prostřednictvím myši. V datovém okně listu „Data 

View“ klikneme pravým tlačítkem myši na název sloupce té proměnné, dle které 

potřebujeme mít datovou matici setříděnou. 

Daný sloupec se zvýrazní (obarví se žlutou barvou) a otevře se nabídka příkazů, 

které lze pro danou proměnnou spustit. Vybereme si dle požadavků na sestupný 

nebo vzestupný model třídění dat a výběr potvrdíme klikem levého tlačítka myši.    

 

Po spuštěné analýze se opět celá datová matice „přeskládá“ dle hodnot a směru 

zvolené proměnné (buď od nejmenší, nebo od největší hodnoty daných odpovědí). 

Stejnými postupy lze řadit také proměnné v datovém okně listu „Variable View“, 

avšak při zvolení procedury „Data“ – „Sort Variables“. Výsledkem takovéhoto třídění 

by bylo „přeskládání“ pořadí proměnných v listu „Variable View“ a tím pádem i 

v datové matici.  

Toto řazení se však v běžných analýzách používá zcela výjimečně, nebudeme mu 

proto na tomto místě věnovat širší pozornost. 

4.5.4 Identifikace duplicitních případů – „Identify Duplicate 

Cases“ 

Tato procedura slouží k nalezení a identifikaci případů (respondentů), které se 

shodují ve všech zadaných proměnných. Proceduru lze využít především tam, kde 

máme pochybnosti o kvalitě datové matice, nebo nejsme přímo jejími tvůrci.  
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Potvrzená duplicita případů v datové matici listu „Data View“ znamená, že jeden 

respondent (resp. jeho odpovědi z dotazníku) byly do systému přepsány více, než 

jedenkrát (což by se stát nemělo). 

Proceduru lze vyvolat prostřednictvím lišty nabídek datového okna a libovolného 

listu. 

Cesta k identifikaci duplicitních případů: 

DATA → IDENTIFY DUPLICATE CASES 

Po spuštění procedury se otevře (relativně již složitější)  dialogové okno nabízející 

výběr proměnné, podle které chceme duplicitu v datové matici hledat.  

 

Do okna "Define matching cases by" přesouváme šipkou ty proměnné, podle kterých 

chceme duplicitu vyhledávat (můžeme zde zadat jednu či více proměnných najednou 

- čím více proměnných, tím přesnější určení duplicitních případů dostaneme). 

Pokud hledáme duplicitu u více proměnných najednou, můžeme si v poli "Sort within 

matching groups by" určit proměnnou, podle které budou nalezené případy setříděny 

(volíme zde také směr třídění - vzestupně, či sestupně). 
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Ostatní políčka necháme zatržená dle výše uvedené předlohy a potvrdíme „OK". 

Výsledek hledání duplicitních dat se projeví v datovém okně listu „Data View“, v 

němž se duplicitní případy seřadí na začátek datové matice v rostoucí posloupnosti. 

 

Jelikož jsme zadali vyhledávat duplicitní případy podle kódu zaměstnance „id“, 

vyhledal software ty případy, které mají zakódovanou stejnou hodnotu u dané 

proměnné.  

V datové matici byly identifikovány celkem dva případy se stejnou hodnotou u 

proměnné „id“ – a to respondent s číslem dotazníku 222. Žádné jiné duplicity se v 

datové matici již dále nenašly.  

Ve výstupovém okně „Output“ pak nalezneme také tabulku četností počtu 

proměnných, které byly identifikovány jako duplicitní a primární. 

 

Z tabulky je patrné, že v datové matici se objevil celkem jeden duplicitní případ. 

Případů primárních je v datové matici celkem 474.  

Díky výsledkům z datové matice víme, které číslo dotazníku je v datové matici 

zakódováno dvakrát (jedná se o číslo dotazníku 222). Po této odhalené chybě je 

následně potřeba jeden z řádků s kódem 222 z datové matice vymazat.   
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4.5.5 Rozdělení datového souboru – „Split File“ 

Rozdělení (neboli také štěpení) datového souboru použijeme v případě, kdy chceme 

požadované analýzy realizovat samostatně pro jednotlivé skupiny (jednotlivé varianty 

odpovědí) vybrané proměnné. Velmi často se toto štěpení používá např. pro 

proměnnou „Pohlaví“ – po vyvolání procedury „Split File“ pak budou všechny 

následné analýzy zobrazovat všechny výsledky zvlášť pro skupinu mužů a zvlášť pro 

skupinu žen.   

Po zadání procedury se v pravém dolním rohu datového okna objeví nápis „Split by + 

vybraná proměnná" což upozorňuje na zapnuté štěpení souboru. Chceme-li 

rozdělení datového souboru opět zrušit, využijeme k tomu stejnou proceduru, jako při 

jeho vyvolání.  

Proceduru lze vyvolat prostřednictvím lišty nabídek datového okna a libovolného 

listu. 

Cesta k rozdělení datového souboru: 

DATA → SPLIT FILE 

Po spuštění procedury se otevře dialogové okno nabízející výběr proměnné, podle 

jejichž skupin (variant odpovědí) chceme vybranou datovou matici rozštěpit.  

Kromě výběru „dělící“ proměnné, musíme v okně označit také způsob třídění výstupů 

– zda budou jednotlivé skupiny (varianty odpovědí vybrané „dělící“ proměnné) 

zobrazeny v samostatných tabulkách, nebo v jedné společné tabulce dohromady.  
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Do políčka „Groups Based on“ v dialogovém okně přesuneme tu proměnnou, dle 

které budeme datový soubor dělit. Příkazy umístěné nad tímto oknem definují jednu 

ze dvou možností, podle které chceme výstupy třídit. 

Při označení možnosti „Compare Groups“ se všechny výsledky následně spuštěných 

analýz budou zobrazovat dohromady v jedné tabulce rozdělené do jednotlivých 

skupin (variant odpovědí) vybrané „dělící“ proměnné. 

 

Při označení možnosti „Organize output by groups“ se všechny výsledky následně 

spuštěných analýz budou zobrazovat zvlášť v samostatných tabulkách odpovídajícím 

jednotlivým skupinám (variantám odpovědí) vybrané „dělící“ proměnné.  

 

Krom výše uvedeného označíme také možnost „Sort the file by grouping variables", 

čímž spustíme příkaz na automatické setřídění datového souboru dle proměnných 

určujících skupiny.  

Vše potvrdíme tlačítkem „OK" 

Pokud chceme štěpení datového souboru pro další analýzy již zrušit, musíme v 

dialogovém okně procedury „Split File“ zadat analýzu celého souboru – označením 

možnosti "Analyze all cases, do not create groups“. Pokud tak neučiníme, zůstane 

štěpení nastaveno i pro všechny následující statistické analýzy! 
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4.5.6 Výběr případů – „Select Cases“ 

Procedura výběru případů je určena pro situaci, kdy chceme pracovat pouze s částí 

dat (podsouborem dat) v datové matici (a nikoliv s celým datovým souborem). 

Znamená to, že např. některou analýzu budeme potřebovat spustit pouze pro jednu 

z možných variant odpovědí vybrané proměnné (nebo více proměnných), nebo 

budeme potřebovat počet respondentů v datové matici snížit (u velkých souborů).  

Například u proměnné „Kategorie zaměstnání“ budeme chtít analyzovat pouze ty 

respondenty, kteří vykonávají funkci manažera (ostatní pozice v datové matici nás 

v danou chvíli nebudou zajímat). V jiném případě bychom např. mohli potřebovat 

pracovat pouze se 70% náhodně vybraných respondentů z datové matice. 

Výběr konkrétních případů z datové matice lze filtrovat několika možnými způsoby: 

na základě přesně stanovené podmínky, náhodným výběrem, pomocí intervalu nebo 

s využitím vybrané filtrační proměnné. Z výše uvedených způsobů se však nejvíce 

používají první dva – tzn. podmíněný a náhodný výběr (těm se budeme v rámci této 

části lekce také blíže věnovat). 

Ať už vybereme způsob výběru případů jakýkoliv, vždy se po spuštění této procedury 

na dolní pravé liště datového okna objeví nápis „Filter On", který připomíná, že 

pracujeme pouze s vybranými daty a nikoli s celou datovou maticí. Filtr bude zapnutý 

do té doby, než ho opět sami nevypneme. 

Po zapnutí filtru se datová matice v listu „Data View“ rozdělí na dvě části: na případy, 

které zůstanou v datové matici díky nastavenému filtru aktivní (tito respondenti tedy 

byli nastaveným výběrem určení ke vstupu do následných analýz), a na případy, 

které zůstanou v datové matici díky nastavenému filtru neaktivní (tito respondenti 

tedy nebyli nastaveným výběrem určení ke vstupu do následných analýz).  

Jednotlivé případy, které nebudou výběrem pro další analýzy určeny, budou v 

modrých políčkách čísel případů (datovém okně listu „Data View") přeškrtnuty - tzn. 

nebude se s těmito respondenty již nadále pracovat, a to až do doby zrušení výběru. 

V dialogovém okně procedury „Select Cases“ lze také nastavit, co se má stát 

s respondenty, kteří filtrem vybráni nebyli. Nevybrané případy tak můžeme buď 

pouze „odfiltrovat“ (pak zůstanou tito respondenti v datovém okně listu „Data View“ 

umístěni, ale budou přeškrtnutím „deaktivováni“), nebo je lze z původní datové 

matice nevratně vymazat. Třetí možností je kopírovat pouze vybrané respondenty do 

nové datové matice.  

Proceduru lze vyvolat prostřednictvím lišty nabídek datového okna a libovolného 

listu. 

Cesta k výběru případů: 

DATA → SELECT CASES 
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Po spuštění dané procedury se otevře dialogové okno, v němž musíme v prvé řadě 

rozhodnout, jaký způsob výběru budeme realizovat a co uděláme s nevybranými 

případy (respondenty). Poté lze daný způsob výběru konkretizovat a realizovat. 

a) Náhodný výběr dat – „Random Sample of Cases“ 

Náhodný výběr dat volíme v případě potřeby zmenšení rozsáhlé datové matice. Při 

tomto typu výběru nezáleží na tom, podle které proměnné (resp. podle které 

odpovědi na kterou proměnnou) bychom chtěli výběr realizovat. Jde pouze o 

náhodně vybraný podsoubor případů z kompletní datové matice. 

V praxi se tento postup používá např. při práci s příliš rozsáhlým základním 

souborem v řádech tisíců a výše respondentů (např. při práci s daty ze SLDB). 

Náhodný výběr můžeme chtít vygenerovat buď jako daný podíl (procento) 

respondentů z datové matice, nebo jako přesné číslo z přesně definovaných případů 

v datové matici. Toto upřesnění volíme v dialogovém okně spuštěné procedury. 

 

V dialogovém okně vybíráme z nabídky výběru dat, přičemž náhodnému výběru 

odpovídá položka „Random sample of cases" – toto pole označíme a následně 

rozklikneme také políčko "Sample…". 

V novém dialogovém okně je možno zvolit variantu, zda chceme vybrat pouze 

přibližný počet procent případů z datové matice - pak zvolíme „Approximately" a do 

okénka vepíšeme požadované procento (např. 25%). 
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Pokud ale potřebujeme vybrat přesný počet případů - pak zvolíme „Exactly" a 

napíšeme přesný počet případů, s nimiž  chceme nadále pracovat - např. 100. V 

tomto případě je nutné doplnit také druhé políčko v řádku „Exactly“, v němž 

zadáváme, ze kterých dat má systém vybírat - ve většině případů se doporučuje 

zadat celkový počet jednotek původního souboru, tzn., že v našem případě by zde 

bylo číslo 474. 

Volbu potvrdíme tlačítkem „Continue". 

Než však nastavený výběr případů z datové matice spustíme, musíme v původním 

dialogovém okně „Select Cases", části „Output“ věnovat také pozornost části určující 

další „osud“ nevybraných proměnných:  

- zvolíme-li požadavek na „Filter out unselected cases", nevybrané případy 

v datové matici zůstanou, avšak budou přeškrtnutím deaktivovány 

- zvolíme-li požadavek na „Copy selected cases to a new dataset“, vybrané 

případy se zkopírují do nové datové matice, kterou si můžeme přímo 

v dialogovém okně pojmenovat 

- zvolíme-li požadavek „Delete unselected cases", nevybrané případy se 

z původní matice nenávratně ztratí 

Požadovanou volbu potvrdíme tlačítkem „OK", čímž se zapne symbol spuštěného 

výběru v pravém dolním rohu datové matice. Filtr bude zapnut tak dlouho, dokud jej 

opět v příkazu „Select Cases“ nezrušíme zakliknutím možnosti „All cases“ 

v dialogovém okně příkazu. 
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b) Podmíněný výběr dat – „If condition is satisfied“ 

Podmíněný výběr dat volíme při potřebě práce s podsouborem podmíněně 

vybraných respondentů splňujících daná kritéria (např. potřebujeme, aby do analýzy 

vstupovali pouze ti, kteří vykonávají pozici manažera). 

Výběr respondentů můžeme podmínit buď jednou, nebo více kritérii od více 

proměnných. Při definování složených kritérií z více proměnných a jejich variant, je 

však nutné respektovat priority početních operací (kritéria uvedená v závorce mají 

přednost před kritérii mimo závorku). Kombinace kritérií může být libovolná dle 

variant odpovědí v datech analyzovaného souboru. 

K podmíněnému výběru respondentů dle vybraných kritérií nám slouží dialogové 

okno příkazu „Select Cases“.  

 

V dialogovém okně vybíráme z nabídky výběru dat, přičemž podmíněnému výběru 

dat odpovídá položka „If condition is satisfied" - toto pole označíme a následně 

rozklikneme také políčko „If…". 

V novém dialogovém okně vybíráme jednu nebo více proměnných, které 

potřebujeme použít do výběrového kritéria. Vybranou proměnnou přesuneme do 

políčka vpravo a vydefinujeme, jaká konkrétní odpověď se má daným kritériem stát. 
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Na ukázce našeho příkladu odpovídá pozice manažera kódu 3 u proměnné 

„Kategorie zaměstnání“, proto jsme za název proměnné (ze sloupce „Name“) položili 

rovnítko a požadovaný kód odpovídající pozici manažera.  

Výběr potvrdíme tlačítkem „Continue“. 

Také v tomto případě musíme v původním dialogovém okně věnovat pozornost 

proměnným, které dle kritéria vybrané nebudou, a dle variant popsaných výše si 

vybrat, zda tato nevybraná data pouze „deaktivujeme“, nebo je z matice vymažeme.  

Požadovanou volbu potvrdíme tlačítkem „OK", čímž se zapne symbol spuštěného 

výběru v pravém dolním rohu datové matice.  

Podmíněný výběr dat se v datové matici posléze projeví tím (v případě, že zvolíme 

pro nevybrané respondenty požadavek na „Filter out unselected cases"), že v listu 

„Data View“ budou přeškrtnuty – „deaktivováni“ respondenti, kteří ve svých 

odpovědích neodpovídají zadanému kritériu – tzn., že u proměnné „zamkat“ není 

uvedena odpověď v podobě kódu 3. Takto přeškrtnuti respondenti od této chvíle 

nebudou vstupovat do žádných následně spuštěných analýz (budou se chovat tak, 

jako by v datové matici nebyli vůbec zavedeni). 

 

Pro opětovnou práci s celým souborem dat je nutné filtr zrušit. Zrušení filtrace je 

možné provést dvěma způsoby v dialogovém okně procedury „Select Cases“: 

a) kompletním odstraněním filtru - tzn., že filtr je ze zadání odstraněn a nelze ho již 

opakovaně použít: DATA → SELECT CASES → zvolíme políčko „Reset" 

b) vypnutím filtru - tzn., že filtr zůstává v zadání vyplněn (je pouze uveden do 

neaktivního stavu) a je možné ho opětovně použít: DATA → SELECT CASES →  

zvolíme políčko „All Cases". 
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4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí lekce č. 4 

Čtvrtá lekce může čtenáři sloužit především jako praktický návod 

– „kuchařka“, podle jejíchž receptů bude posluchač schopen 

připravit data svého výzkumu k požadovaným analýzám. 

Největší pozornost bychom měli věnovat části věnované kontrole 

datové matice a procesu čištění dat, bez nichž nelze s novou 

datovou maticí dále pracovat. 

V části věnované úpravě dat před analýzou pak může čtenář 

nalézt řadu zajímavých procedur, které mohou každou analýzu 

dat obohatit či práci s daty zjednodušit.  

Pojmy k zapamatování z lekce č. 4: 

a) kontrola datové matice 

b) čištění dat 

c) řazení případů 

d) štěpení datového souboru 

e) výběr případů 

 

Kontrolní otázky k lekci č. 4: 

1. Z jakých kroků se skládá čištění dat a co to obnáší? 

2. Lze z datové matice vybrat pouze část dat, s nimiž chceme 

pracovat? Podle čeho bychom taková data vybírali?  

Korespondenční úkol k lekci č. 4: 

V datové matici „empoly.sav“ proveďte podmíněný výběr, jehož 

případy budou tvořit pouze ženy s vysokoškolským vzděláním a 

nástupním platem větším, než 20 000 dolarů za rok. Vybrané 

případy zkopírujte do nové datové matice, kterou pojmenujte 

„uspesne_zeny_VS“. Matici vložte do Moodle dané lekce. 

Existují takové případy v datové matici „empoly.sav“? Pokud ano, 

kolik jich je a jaké mají čísla dotazníku?  
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5 TRANSFORMACE PROMĚNNÝCH   

V této kapitole se dozvíte: 

 Jak můžeme data v matici upravit nebo z nich vytvořit nové proměnné. 

 Jak udělat z číselné proměnné proměnnou nečíselnou. 

 Jak můžeme změnit směr hodnotící stupnici odpovědí. 

 Jak lze jednotlivé proměnné vzájemně „načítat“. 

 Jak můžeme početními operacemi změnit podobu dat v datové matici. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Aplikovat nejvýznamnější transformační procesy na data v datové matici. 

 Naučit se tyto procesy používat v praxi. 

 Vytvářet v datové matici data nová (na základě dat původních). 

Klíčová slova této kapitoly: 

Transformace, reorientace škál, načítání hodnot, slučování kategorií. 

Datové matice pro potřeby této kapitoly: 

Employ.sav, student.sav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodce pátou lekcí 

Ve statistické analýze dat existuje řada procesů, které vyžadují 

konkrétní úpravy dat, jež mají do analýzy vstoupit. 

Prostřednictvím této lekce se s nejvýznamnějšími transformačními 

procesy blíže seznámíme, a naučíme se je používat v praxi. 

Pátá lekce je (obdobně jako lekce předchozí) zaměřená spíše 

aplikačně, jednotlivým příkladům proto věnujte patřičnou 

pozornost. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Stejně, jako v lekci předchozí, je také tato kapitola založená především na 

praktických dovednostech. Z tohoto důvodu bude převážná část textu této lekce 

zahrnuta do části aplikační, nikoliv do části teoretické. 

Transformační procesy proměnných uložených v datové matici spadají do kategorie 

úprav podkladu pro datovou matici, které se před procesem analýzy dat běžně 

uplatňují. Díky transformačním procesům dokážeme měnit proměnné uložené 

v datové matici (datové okno, list „Variable View“), nezasahujeme tedy přímo do 

oblasti dat (tedy do odpovědí od respondentů – jak tomu bylo v lekci předchozí). 

Pozornost v této lekci bude proto většinou věnována buď jednotlivým možnostem 

odpovědí zakódovaným ve sloupci „Values“ nebo proměnným samotným.  

Mezi nejčastější úpravy proměnných patří především slučování kategorií jedné 

proměnné, reorientace hodnotících škál, či vytváření nových proměnných 

z proměnných stávajících.  

5.1 Slučování kategorií jedné proměnné 

V sociálně vědním výzkumu se velmi často stává (obzvlášť nejsme-li tvůrci 

dotazníkového šetření, ale pouze jeho zpracovatelé), že se v datech setkáme s 

proměnnými, které mají velký počet odpovědí (kategorií), nebo jsou k dispozici pouze 

v číselné podobě (např. věk). V některých případech to nevadí (či je to dokonce 

žádoucí), v jiných okamžicích bychom uvítali, kdybychom mohli s danými odpověďmi 

pracovat např. v rámci jednotlivých kategorií hodnot (např. věk bychom nahradili 

věkovými kategoriemi).   

Velký počet variant znaku (jednotlivých odpovědí) může být na překážku např. při 

prezentaci dat v podobě tabulek či grafů, kde i deseti stupňová škála na měřítku 

hodnot nebo určitých postojů respondentů může být nepřehledná a jen velmi obtížně 

použitelná. Slučování kategorií uplatníme také při tvorbě kontingenčních tabulek 

(podrobně viz lekce číslo 9 tohoto materiálu). 

Pokud tedy potřebujeme redukovat velký počet kategorií kategorizovaných dat, nebo 

z dat číselných jednotlivé kategorie vytvořit, přistoupíme ke slučování jednotlivých 

kategorií nebo hodnot v rámci dané proměnné. Výsledkem pak bude proměnná nová 

(nový řádek v datovém okně listu „Variable View“), která bude vytvořena úpravou 

odpovědí proměnné původní. 

Redukovat počet kategorií můžeme dvěma způsoby (de Vaus, 2002): 

a) podle obsahu/smyslu kategorií 

b) podle velikosti kategorií 

Oba postupy slučování jsou podrobně popsány v aplikační části této lekce. 
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5.2 Reorientace hodnotících škál 

Reorientace hodnotících škál – neboli také přetočení stupnice či obrácení pořadí 

kódů, použijeme v případě, kdy potřebujeme docílit stejné orientace stupnice u více 

proměnných. Taková situace nastává tehdy, pokud potřebujeme z několika 

proměnných vytvořit jejich načítáním proměnnou novou. 

Tomuto kroku lze předejít již při tvorbě dotazníku, kdy dbáme na to, aby všechny 

případné stupnice měly totožný směr (např. stupnice od 1 do 10 vždy představovala 

škálu od nejmenšího / nejhoršího, k největšímu / nejlepšímu, a nikoliv v některém z 

případů naopak). Ne vždy však můžeme u zrodu dotazníkového šetření být a je tedy 

nezbytné umět tuto situaci řešit.  

Pro obrácení pořadí kódů dané proměnné můžeme využít proces rekódování, se 

kterým se prakticky seznámíte v aplikační části kapitoly 5.1, avšak v případě 

proměnných s velkým počtem variant by tato činnost byla časově náročná a velmi 

pracná. 

Systém IBM SPSS proto umožňuje tento proces provést také za pomocí speciální 

transformační procedury, v níž stupnici přetočíme za pomocí vložení příslušného 

vzorce do dialogového okna dané procedury. 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedený vzorec se doplní do zadávání procedury vedoucí k reorientaci 

hodnotících škál, která je podrobně popsána v aplikační části této lekce. Na tomto 

místě si však vysvětlíme jeho popis. 

Hodnota „Xmax“ představuje nejvyšší kód kategorizované odpovědi, který máme ve 

sloupci „Values“ listu „Variable View“ k dispozici. V případě číselné proměnné 

odpovídá toto číslo nejvyššímu číslu v odpovědi.  

Po spuštění procedury se k hodnotě „Xmax“ přičte číslo jedna a od tohoto součtu se 

následně odečte číslo kódu (nebo číslo konkrétní číselné odpovědi) u konkrétního 

respondenta. Tím dojde k přetočení stupnice u všech odpovědí v datové matici. 

 

 

Vzorec pro přetočení stupnice: 

(Xmax + 1) - X 

X . . . . . konkrétní proměnná 
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5.3 Vytvoření nové proměnné 

Vytvoření nové proměnné uvítáme tehdy, pokud ze současných dat v datové matici 

potřebujeme vyvodit otázku novou, na kterou jsme se nezeptali respondenta přímo (z 

jakýchkoliv důvodů). 

Tuto proceduru uplatníme nejčastěji např. u baterie otázek, nebo v případě nevhodně 

položené otázky v dotazníku. Jsme-li tvůrci nástroje sběru dat, můžeme se těmto 

situacím vyhnout již při jeho sestrojování, pokud jsme ale pouze zpracovateli datové 

matice, měli bychom umět tuto proceduru aplikovat. 

K odvození nové proměnné z otázek uložených do datové matice lze využít celou 

řadu možností. V aplikační části této kapitoly se však zaměříme pouze na dvě 

nejběžnější, čímž je vytvoření nové proměnné načítáním hodnot a vytvoření nové 

proměnné početními operacemi. 

Novou proměnnou tak můžeme odvodit na základě jakýchkoliv dostupných funkcí 

odpovídajících měřítku existujících proměnných v datové matici. V software IBM 

SPSS je k dispozici celá řada funkcí: od aritmetických a statistických, až po funkci 

práce s textem, datem a časem či za pomocí dalších speciálních možností.  

V aplikační části této lekce budou na příkladech znázorněny ty nejběžněji používané 

postupy.  
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APLIKAČNÍ ČÁST 

V aplikační části této lekce budou představeny všechny procesy, o kterých bylo 

hovořeno v části teoretické.  

Ke každé z uvedených procedur bude popsána cesta, díky které jednotlivé procedury 

v software IBM SPSS vyvoláme. Kromě názorných postupů pro realizaci jednotlivých 

kroků transformace proměnných, budou zobrazeny také jejich výsledky, včetně 

podrobného komentáře ke čtení zobrazených výstupů.  

Aplikační část lekce páté slouží (obdobně jako v lekci předchozí) jako „kuchařka“ – 

návod, dle kterého by měli být všichni čtenáři tohoto textu schopni proměnné ve 

svých datových maticích upravovat či vytvářet pro potřeby své bakalářské či 

diplomové práce proměnné nové.  

5.4 Postup pro slučování kategorií jedné proměnné 

Potřeba tvorby nové proměnné z proměnné původní může vyvstat např. až při 

druhotném zpracování dat. Z otázek v dotazníku (odpovídajícím operacionalizaci 

pracovních hypotéz) budeme pro účely další – následné analýzy potřebovat vytvořit 

otázku novou, která bude stávající výstupy doplňovat nebo lépe vysvětlovat. 

Při slučování odpovědí (kategorií) v rámci jedné proměnné je možné postupovat 

dvěma různými způsoby: buď budeme odpovědi (kategorie) jedné proměnné 

slučovat podle jejich obsahu, nebo podle velikosti požadovaných kategorií u nově 

vzniklé proměnné. 

5.4.1 Slučování kategorií podle obsahu 

Hodnoty (či kategorie, odpovědi) jednotlivých proměnných můžeme vzájemně 

slučovat podle obsahové významnosti (smyslu). Jedná se tzv. o „substantivní 

slučování“. Výsledkem tohoto slučování je nová proměnná v datové matici (nová 

proměnná se v datové matici umístí vždy na poslední řádek listu „Variable View“). 

Do této úpravy mohou vstoupit všechny typy proměnných, tedy nominální, ordinální i 

kardinální data.  

Pro tento druh transformace neexistují žádná pevná pravidla či doporučení, podle 

kterých by bylo potřeba data slučovat. Vše tedy záleží vždy na zpracovateli, jakým 

způsobem (a do kolika nových kategorií) danou proměnnou přetvoří. Požadavky 

slučování kategorií dle jejich obsahu vyvstávají často až po primárním zpracování dat 

v datové matici, kdy vyjde najevo, že některá proměnná by mohla být analyzována i 

s menším počtem variant odpovědí.  
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Například deseti stupňovou ordinální škálu "spokojenosti se životem" můžeme 

rozdělit do tří smysluplných kategorií na: nespokojen (1+2+3), ani spokojen, ani 

nespokojen (4+5+6+7), spokojen (8+9+10). Nebo na pět částí: maximálně spokojen, 

spíše spokojen – ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen a zcela 

nespokojen. Nebo jakkoliv jinak, bude-li mít toto další dělení nějaký význam pro cíl 

daného výzkumu.   

Stejně tak jakoukoliv číselnou řadu - např. "věk v letech" můžeme dle potřeby rozdělit 

do různých typů věkových skupin, jako např.: do 15 let, od 16 do 26, od 27 do 64, od 

65 výše, apod.  Nebo do jiných věkových skupin dle jiných použitých zdrojů – dle 

potřeby výzkumu.  

Postup procesu slučování kategorií jedné proměnné dle obsahu, si nejlépe ukažme 

na příkladu. 

       + 

Řešení:  

Před jakoukoliv úpravou proměnné v datové matici je vždy dobré se podívat, jak tato 

proměnná v původní podobě vypadá. K tomuto účelů nejlépe slouží procedura 

„frekvenční analýzy“, které se budeme podrobněji věnovat v následujících kapitolách 

tohoto materiálu.  

Výstupem frekvenční analýzy je tzv. „frekvenční tabulka“, kterou si necháme vykreslit 

jako první (frekvenční tabulka se ale nedělá pro kardinální – číselné proměnné s 

velkým počtem odpovědí). 

Cesta k frekvenční analýze dat: 

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se automaticky otevře tzv. dialogové okno 

vybrané procedury, v němž upřesňujeme, které proměnné chceme vyvolaným 

příkazem analyzovat. Do pravého okna přesuneme vybranou proměnnou „Počet let 

školní docházky" (zkratka „vzdelani“) a potvrdíme tlačítkem „OK“.  

Příklad: 

V datové matici „empoy.sav" máme k dispozici proměnnou, 

udávající „Počet let školní docházky" respondenta. Z těchto dat 

vytvořme proměnnou novou, popisující dosažený stupeň vzdělání, 

který lze z počtu let školní docházky odvodit. Novou proměnnou 

nazvěme zkratkou např. „vzdelani_recode“. 
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Po spuštění analýzy se automaticky otevře výstupové okno „Output“, do kterého se 

výsledky dané analýzy vykreslí (podrobnému popisu frekvenční tabulky i jejich 

součástí se budeme věnovat v následujících lekcích tohoto materiálu). 

Z frekvenční tabulky v tuto chvíli čteme pouze údaje v prvním šedém sloupci, které 

zobrazují všechny odpovědi v souboru (tedy počty let školních docházky 

respondenta).   

 

Dle počtu jednotlivých případů v konkrétních letech školní docházky a logických 

souvislostí si vytvoříme pomyslné "hranice" jednotlivých stupňů vzdělání. 

ZŠ bude odpovídat osmiletá školní docházka (platí pro USA, z nichž datová matice 

pochází), střední škole 12 až 14 let školní docházky a vše nad 15 let je možné 

považovat za minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání. 

 

 

 

 

 

Pozor! 

Při procesu transformace si vždy musíme být vědomi rizika, že 

vytvořené skupiny nemusí striktně odpovídat skutečnosti - např. 

člověk, jenž na základní škole opakoval dva ročníky a nedokončil 

učiliště, by byl dle počtu let školní docházky zařazen do kategorie 

středoškoláka, avšak ve skutečnosti má dokončenou pouze 

základní školu. 

Je proto nutné vždy toto riziko reflektovat a hranice jednotlivých 

kategorií upravovat dle svého nejlepšího úsudku. 
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Na základě tohoto logického (avšak subjektivního) hodnocení můžeme výše 

uvedenou číselnou proměnnou přeměnit na proměnnou ordinální tím, že sloučíme 

některé odpovědi počtu let školní docházky do předem stanovených (obsahově 

odlišných) skupin, znázorňující předpokládaný dosažený stupeň vzdělání 

jednotlivých respondentů. Z počtu let školní docházky vytvoříme tři kategorie, 

odpovídající základnímu, střednímu a vysokoškolskému stupni vzdělání. 

Pro změnu systému kódování uvnitř jedné proměnné využijeme transformační 

proceduru zvanou „rekódování“. 

Cesta k proceduře rekódování dat:  

TRANSFORM → RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se automaticky otevře dialogové okno vybrané 

procedury, v němž upřesňujeme, kterou proměnnou chceme rekódovat.  

Tuto proměnnou přesuneme do okna „Numeric Variable → Output Variable“, čímž se 

zaktivuje možnost pojmenovat novou proměnnou, která rekódováním vznikne. Po 

vydefinování zkratky (objeví se ve sloupci „Name“) nebo celého popisu (objevil by se 

ve sloupci „Label“ v datovém okně listu „Variable View“) musíme toto pojmenování 

potvrdit tlačítkem „Change“. Otazník v prostředním okně se tím změní na uvedený 

název nové proměnné. Dále rozklikneme tlačítko pro rekódování „Old nad New 

Values“. 

 

Tímto krokem se otevře další dialogové okno, sloužící pro samotný proces 

rekódování. Okno je rozděleno na dvě části: „Old Value“ a „New Value“. Levá část 

s názvem „Old Value“ slouží k popisu starých (původních) kódů vybrané proměnné, 
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pravá část s názvem „New Value“ pak slouží k upřesnění, za jaké kódy mají být 

původní kódy přepsány.  

 

V tomto okně postupně přepisujeme všechny kódy z původní proměnné na 

požadované kódy nové proměnné.  

V našem vzorovém příkladu potřebujeme původní kód 8 přepsat za kód 1, kódy 12 a 

14 přepsat za kód 2 a kódy od 15 výše za kód 3.  

Pro přepis kódů můžeme v levé části dialogového okna využít buď možnosti „Value“, 

do které vpisujeme pouze jeden kód, který chceme rekódovat. Můžeme však také 

využít možností "Range", do které se vypisují intervaly od - do, které mají dané 

kategorii odpovídat, nebo lze využít i další možnosti níže, tedy "Range, LOWEST 

through value", který vybere čísla od nejnižšího po zadanou hodnotu, či "Range, 

value through HIGHEST", který vybere čísla od zadaného po nejvyšší hodnotu, či 

poslední variantu "All other values", která zahrnuje všechna ostatní data, která 

nebyla doposud vybrána. Původnímu kódu (nebo rozsahu kódů) pak v pravé části 

dialogového okna v odkazu „Value“ přiřadíme kód nový. Každý krok rekódování 

následně vždy musíme také přidat do okna „Old → New“ prostřednictvím tlačítka 

„Add“. Následně vše potvrdíme tlačítkem „Continue“ a „OK“ v původním dialogovém 

okně.  

Výsledkem této procedury je nová proměnná v datovém listu, která se (dle možností 

automatického předepsání) v listu „Variable View“ popíše, a v listu „Data View“ se 

k jednotlivým respondentům přiřadí nový kód odpovědi, který byl vytvořen dle 

zadaného procesu rekódování.  
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Nově vzniklou proměnnou v listu „Variable View" upravíme (vyplníme či upravíme 

jednotlivé sloupce – především pak sloupec „Values“, ve kterém přiřadíme novým 

kódům nové popisy).  

Po všech úpravách si z této nové proměnné (vytvořené pomocí slučování kategorií 

dle obsahu) necháme vykreslit frekvenční tabulku, která zobrazí, zda se všechny 

původní kódy za nové kódy přepsaly, a kolik respondentů do jednotlivých nově 

vzniklých kategorií nyní spadá. 

 

Touto tabulkou celý proces tvorby nové proměnné za pomocí slučování kategorií 

jedné proměnné podle obsahu končí, čímž lze tuto novou proměnnou nyní použít pro 

následné analýzy našeho výzkumného šetření. 

5.4.2 Slučování podle počtu či velikosti kategorií 

Hodnoty (či kategorie, odpovědi) jednotlivých proměnných můžeme vzájemně 

slučovat také podle počtu nebo velikosti požadovaných kategorií u nově vzniklé 

proměnné. Jedná se tzv. o „distribuční slučování“, neboť návrh slučování vychází 

z tvaru rozložení původní proměnné (tvar rozložení odpovědí u původní proměnné 

naznačí, kde bychom měli nové kategorie pro novou proměnnou vytvořit). Použití 

tohoto přístupu má proto smysl pouze u ordinálních nebo u kardinálních proměnných 

s velkým počtem odpovědí. 

Výsledkem tohoto slučování je nová proměnná v datové matici, která byla vytvořena 

na základě konečného počtu nepřekrývajících se kategorií původní proměnné (nová 

proměnná se v datovém okně, v listu „Variable View“, umístí vždy za poslední 

proměnnou v datové matici). 

Pro účely tvorby nové proměnné procesem slučování podle počtu nebo velikosti 

požadovaných kategorií u nově vzniklé proměnné lze v software IBM SPSS využít 

proceduru zvanou „vizualizace skupinek“, neboli „Visual Binning“. 

Neboť je tento příkaz součástí transformačních procesů, které můžeme na 

proměnných v datové matici uplatňovat, najdeme také tuto proceduru pod příkazem 

„Transform“ v liště nabídek libovolného listu datového okna. 
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Postup procesu slučování kategorií původní proměnné podle počtu či velikosti 

kategorií u nově vzniklé proměnné, si nejlépe ukažme na příkladu. 

Řešení:  

Procedura „Visual Binning“ nám v rámci jejího zadávání tvar rozložení původní 

proměnné sama vykreslí. Není tedy v tomto případě nutné tvořit graf tvaru rozložení 

původní číselné proměnné před samotným spuštěním této procedury.  

Cesta k proceduře „Visual Binning“:  

TRANSFORM → VISUAL BINNING 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno, v němž do okna 

„Variables to Bin" přesuneme proměnnou, kterou chceme kategorizovat (v našem 

případě přesuneme proměnnou „Počet měsíců v současném zaměstnání"). 

Pokud bychom pracovali s příliš velkým souborem (např. v řádu tisíců respondentů), 

můžeme na tomto místě také omezit počet případů (respondentů), kteří by se při 

vizualizaci načetli. Volbu potvrdíme tlačítkem „Continue". 

 

Příklad: 

V datové matici „empoy.sav" máme k dispozici proměnnou, 

udávající „Počet měsíců v současném zaměstnání". Z těchto dat 

vytvořme proměnnou novou, rozdělenou do přirozených kategorií, 

které jdou z tvaru rozložení původní proměnné odvodit. Novou 

proměnnou nazvěme např. zkratkou „setrvani_recode“. 

+ 
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V novém dialogovém okně dostaneme o proměnné, které vstupuje do změny, řadu 

důležitých informací. Automaticky se načte jméno i zkratka původní proměnné, 

velikost její minimální a maximální hodnoty a grafická vizualizace tvaru jejího 

rozložení. Právě z tohoto tvaru rozložení budeme následně moci vytvořit přirozené 

kategorie nově tvořené proměnné.  

 

Novou proměnnou pojmenujeme za pomocí zkratky „setrvani_recode“ v políčku 

„Binned Variable". Název v políčku „Label“ se načte automaticky z názvu původní 

proměnné, ke které se přidá popis „Binned“.   

Hraniční hodnoty nově stanovovaných kategorií můžeme nastavit pomocí několika 

možných metod:  

a) Pomocí ručně vypisovaných hraničních hodnot jednotlivých kategorií do 

sloupce „Values“ v dialogovém okně (výše použitá metoda). U této metody se 

doporučuje stanovit hraniční hodnoty  u jednotlivých kategorií dle míst, která 

znázorňují významné snížení tvaru grafu v určitých místech. Při vyplňování 

jednotlivých hodnot do sloupce „Value" se v grafickém rozložení dat 

dialogového okna vytvoří vizuální hranice pro jednotlivé skupiny respondentů 

uvnitř souboru (v případě potřeby je možno pomocí myši tyto hranice 

posouvat).  

b) Prostřednictvím tlačítka „Make Cutpoints“ – varianta „Equal Width 

Intervals“. Tento příkaz vytvoří z číselné osy původní proměnné intervaly 

stejné šířky pro kategorie nové proměnné. 
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c) Prostřednictvím tlačítka „Make Cutpoints“ – varianta „Equal Percentiles 

Based on Scanned Cases“. Tento příkaz vytvoří z číselné osy původní 

proměnné intervaly se stejným procentem případů (respondentů) 

v jednotlivých nově vytvořených kategoriích nové proměnné. 

d) Prostřednictvím tlačítka „Make Cutpoints“ – varianta „Cutpoints at Mean 

and Selected Std. Deviations Based on Scanned Cases“. Tento příkaz 

vytvoří zlomový bod číselné osy v hodnotě naměřeného průměru původní 

proměnné a dále pak ve vzdálenostech odpovídajícím zvolenému násobku 

směrodatné odchylky.  

Výsledkem každé ze čtyř výše uvedených metod je vytvoření nové proměnné 

v datové matici, která je tvořena jednotlivými kategoriemi odpovědí, jejichž hraniční 

hodnoty odpovídají použité metodě.  

Dialogové okno procedury „Visual Binnig“ umožňuje také vytvořit popisky hodnot 

vycházejících z definic jednotlivých kategorií přímo do datového okna listu „Variable 

View“. Do sloupce „Values“ se zmáčknutím tlačítka „Make Labels“ přepíší definice 

jednotlivých nově vzniklých kategorií odpovědí. 

Po zadání všech potřebných kroků potvrdíme variantu našeho výběru tlačítkem „OK“, 

čímž v datové matici, listu „Variable View“ vznikne nová proměnná s přiřazenými 

odpověďmi dle nově stanovených kategorií možných odpovědí. 

 

Správnost celého procesu lze opět ověřit vytvořením frekvenční tabulky nově vzniklé 

proměnné. 
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Na základě frekvenční tabulky u nově vytvořené proměnné vytvořené prostřednictvím 

slučování kategorií jedné proměnné podle počtu nebo velikosti požadovaných 

kategorií můžeme vidět, že z původní číselné proměnné v datové matici vznikla 

proměnná ordinální se čtyřmi kategoriemi odpovědí.  

Nově vzniklou proměnnou lze následovně použít pro další analýzy aktuálního 

výzkumného šetření. 

5.5 Postup pro reorientaci hodnotících škál 

Reorientace hodnotících škál (obrácení pořadí kódů hodnotící stupnice) je 

procedura, kterou dokážeme převrátit původní hodnoty stupnice do opačného směru. 

Danou metodu využijeme především tam, kde bychom z více proměnných chtěli 

vytvořit proměnnou novou, ale odpovědi jednotlivých slučovaných proměnných by 

neměli stejný směr významu jejich hodnocení (tzn., že u některé proměnné by 

maximální míra daného hodnocení např. na škále 1 – 5 odpovídala kódu 5, avšak u 

jiné proměnné by tato maximální míra odpovídala kódu 1).  

Výsledkem této procedury je nová proměnná v datové matici, která byla vytvořena 

přetočením stupnice odpovědí původní proměnné.  

Pro účely tvorby nové proměnné procesem přetočení stupnice odpovědí původní 

proměnné lze v software IBM SPSS využít proceduru zvanou „Compute Variable“. 

Neboť je tento příkaz součástí transformačních procesů, které můžeme na 

proměnných v datové matici uplatňovat, najdeme také tuto proceduru pod příkazem 

„Transform“ v liště nabídek datového okna. 

Postup procesu reorientace hodnotících škál si opět ukažme na příkladu. 
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Řešení: 

Procedura „Compute Variable“ slouží k libovolné matematické operaci s vybranou 

proměnnou. Pro potřeby reorientace hodnotící škály je potřeba uplatnit vzorec, který 

je uveden v teoretické části této lekce.  

K nejvyššímu kódu odpovědi v datové matici na vybranou otázku přičteme hodnotu 

jedna a od tohoto výpočtu odečteme kód odpovědi u každého respondenta. Tímto 

přepočtem se u jednotlivých respondentů přetočí orientace hodnot kódu použitého 

pro jeho odpověď.  

Výsledkem této operace bude vytvoření nové ordinální proměnné 

„kresleni_reorientace", jejíž škála bude přetočena – tedy kód 1 bude znázorňovat 

maximální zájem a kód 10 bude představovat vůbec žádný zájem o danou aktivitu. 

Nová proměnná se uloží na poslední řádek datového okna listu „Variable View“. Po 

jejím vytvoření tuto proměnnou upravíme dle pokynů z druhé lekce.  

Cesta k proceduře „Compute Variable“:  

TRANSFORM → COMPUTE VARIABLE 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno, které vyžaduje 

uvedení názvu nově vzniklé proměnné s převrácenou stupnicí hodnot a příkaz pro 

její výpočet.  

Do okna „Target Variable" napíšeme nový název („Name“) proměnné s přetočenou 

stupnicí a přes tlačítko „Type&Label" můžeme vypsat také její popis („Label“). 

Do okna „Numeric Expression" napíšeme vzorec pro reorientaci hodnotící škály – 

tedy (Xmax + 1) – proměnná „kresleni“ (kde maximální hodnota „X“ odpovídá 

nejvyššímu kódu odpovědi transformované proměnné). 

Příklad: 

V datové matici „student.sav" máme k dispozici hodnotící 

proměnnou, udávající „Zájem o kreslení". Proměnná je 

hodnocena na škále od 1 do 10 bodů, kde 1 = vůbec žádný zájem 

a 10 = maximální zájem. 

Z těchto dat vytvořme proměnnou novou, které bude mít opačnou 

stupnici – tedy 1 = maximální zájem a 10 = vůbec žádný zájem. 

Novou proměnnou nazvěme např. zkratkou 

„kresleni_reorientace“. 

 

+ 
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Potvrdíme tlačítkem „OK“.  

V datovém okně listu „Variable View“ vznikne nová proměnná s názvem 

„kresleni_reorientace“, které budou v listu „Data View“ odpovídat převrácené kódy 

odpovědí jednotlivých respondentů z původní stupnice.  

Nově vzniklou proměnnou upravíme a vykreslíme si dvě frekvenční tabulky pro 

kontrolu správnosti provedené analýzy – původní a novou proměnnou.  

Cesta k frekvenční analýze dat: 

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se automaticky otevře dialogové okno vybrané 

procedury, v němž upřesňujeme, které proměnné chceme vyvolaným příkazem 

analyzovat. Do pravého okna přesuneme původní proměnnou „Zájem o kreslení" 

(zkratka „kresleni“) a i nově reorientovanou proměnnou „Zájem o kreslení - 

reorientace" (zkratka „kresleni_reorientace“), a potvrdíme tlačítkem „OK“.  

Z vykreslených tabulek je patrná reorientace kódů původních odpovědí na opačný 

směr hodnocení. 
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5.6 Postup pro vytvoření nové proměnné 

V předchozích částech této lekce bylo popsáno, jakými způsoby lze upravovat 

proměnné v datové matici tím, že jim změníme způsob zobrazení odpovědí. 

Výsledkem těchto procesů sice vždy byla proměnná nová, avšak smysl (obsah) takto 

upravovaných proměnných zůstal nezměněn (otázka zůstala stejná, změnily se 

pouze její odpovědi). 

V této podkapitole se budeme věnovat procesům, které z původních otázek 

v dotazníku vytvoří otázku zcela jinou – obsahově novou. Nově vytvořené otázky 

tedy nebudou mít odlišné pouze odpovědi, ale také samotnou otázku, na kterou 

budeme dané odpovědi dopočítávat.  
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Obsahově novou otázku v datové matici můžeme vytvořit několika možnými 

způsoby. Ukažme si však na tomto místě dva způsoby nejběžnější – novou 

proměnnou v datové matici vytvoříme tzv. „načítáním hodnot“ odpovědí několika 

proměnných v datové matici dohromady, nebo početními operacemi s jednou či více 

proměnnými v datové matici.  

5.6.1 Vytvoření nové proměnné načítáním hodnot  

Vytvoření nové proměnné načítáním hodnot jiných proměnných v datové matici 

použijeme tehdy, chceme-li z několika proměnných v datové matici vytvořit novou 

proměnnou, která bude tematicky všechny použité vstupní proměnné této procedury 

„zastřešovat“.  

Abychom mohli novou proměnnou vytvořit, musí mít všechny vstupní proměnné 

stejně vydefinovanou a stejně orientovanou stupnici svých odpovědí. Pokud tomu tak 

není, musíme nejprve tyto stupnice sjednotit (postup reorientace hodnotících škál je 

popsán v předchozí kapitole 5.5). 

Při splnění tohoto základního požadavku již lze z několika různých otázek vytvořit 

proměnnou novou, která bude nositelem jejich společné informace. Tento proces se 

většinou používá např. u tzv. baterií otázek.  

Výsledkem této procedury pak bude nová proměnná v datové matici, která bude 

vyjadřovat, kolikrát se vyskytují vybrané hodnoty (stejně vydefinovaných a 

orientovaných) odpovědí v daném případě na skupině vybraných proměnných. 

Protože se opět jedná o proces transformace původní datové matice, využijeme také 

zde příkaz „Transform“ z lišty nabídek datového okna (libovolného listu). Ukažme si 

tento postup na příkladu. 

 

 

 

 

Příklad: 

V datové matici „student.sav" máme k dispozici 4 proměnné 

hodnotící zájem studenta střední školy o nějakou konkrétní 

aktivitu. Všechny 4 proměnné jsou hodnoceny na stejné škále od 

1 do 10 bodů, kde 1 = vůbec žádný zájem a 10 = maximální 

zájem o danou aktivitu. 

Byť je každá tato otázka nositel samostatné informace, mohla by 

také celková odpověď na tyto 4 proměnné o daném studentovi 

vypovědět, jaký je jeho celkový zájem o manuální činnost.  

Novou proměnnou nazvěme např. „Celkový zájem studenta“ 

(zkratka „celkovy_zajem“). 

 

 

+ 
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Řešení: 

Nejprve zkontrolujeme shodnou definici a orientaci stupnice všech vstupních 

proměnných. Je-li vše v pořádku, můžeme přistoupit k procesu načítání hodnot. 

V prvním kroku tohoto procesu musíme definovat, kterou skupinu studentů chceme 

zkoumat - zda tu, která má zájem o manuální činnosti, nebo tu, která zájem o 

manuální činnosti nemá.  

Druhým krokem musíme zhodnotit, zda budeme pracovat pouze s jednou odpovědí 

(znamenající např. pouze maximální zájem s kódem odpovědi 10), nebo se skupinou 

odpovědí, znamenající všechny kladné hodnoty dané hodnotící škály (v tomto 

případě např. všechny odpovědi s kódy 7 až 10). Toto rozhodnutí je velmi důležité 

pro zadávání procesu dané procedury – vybereme pro ukázku variantu druhou – tedy 

všechny čtyři kladné odpovědi. Teprve po něm lze proces načítání hodnot spustit. 

Cesta k vytvoření nové proměnné načítáním hodnot: 

TRANSFORM → COUNT VALUES WITHIN CASES 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se automaticky otevře dialogové okno vybrané 

procedury.  

Do políčka „Target Variable" zapíšeme název nové proměnnou vyjadřující počet 

výskytu vybraných hodnot odpovědí u případu. Do políčka „Target Label" lze zapsat 

také její přesný popis.  

Ze seznamu proměnných následně vybereme otázky, které chceme navzájem sčítat 

a přesuneme je do okna „Numeric Variables".  

Rozklikneme nabídku „Define Values…", v níž určujeme, které kategorie vložených 

proměnných budeme sčítat. 
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Protože jsme se rozhodli načítat všechny kladné hodnoty dané hodnotící škály – tzn. 

všechny odpovědi s kódy 7 až 10, vepíšeme do okna „Range" právě rozmezí kódů 7 

až 10 a tlačítkem „Add" jej přesuneme do okna „Values to Count". 

V levé části okna označené slovem „Value“ můžeme (kromě rozmezí odpovědí od – 

do) zadávat také jednotlivé odpovědi (např. pouze kód 10 bychom zapsali do 

možnosti „Value“), systémově chybějící hodnoty („Systém-missing“), systémově nebo 

uživatel definované chybějící hodnoty („Systém-or user-missing“), interval od minus 

nekonečna do určité hodnoty („Range, LOWEST through value“) nebo interval od 

určité hodnoty do nekonečna „Range, value through HIGHEST).  

Naši volbu potvrdíme tlačítkem „Continue" a v původním okně také „OK". 

 

V datovém okně listu „Variable View“ vznikne nová proměnná s názvem 

„celkovy_zajem“, které budou v listu „Data View“ odpovídat počty výskytů vybraných 

hodnot od 7 do 10 v daném případě na vybrané množině vstupních proměnných.   

Nově vzniklou proměnnou v datovém okně listu „Variable View“ upravíme a 

vykreslíme si pro ni frekvenční tabulku.  

Cesta k frekvenční analýze dat: 

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES 

V dialogovém okně do pravého okna přesuneme novou proměnnou „Celkový zájem 

studenta" (zkratka „celkovy_zajem“) a potvrdíme tlačítkem „OK“.  
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Interpretace výše uvedené tabulky má však svá specifika (nejedná se o „standardní“ 

zobrazení odpovědí do běžných frekvenčních tabulek).  

Jak musíme správně tuto tabulku číst?  

- 0 = do této kategorie jsou zařazeni ti respondenti, kteří ani jednou v 

uvedených čtyřech otázkách neodpověděli variantou 7 až 10. Jsou to tedy 

studenti, kteří žádný zájem o manuální činnosti nemají. V našem ukázkovém 

příkladu je těchto studentů absolutně nejvíce – celkem 76,3%.  

- 1 = do této kategorie jsou zařazeni ti respondenti, kteří odpověděli variantou 7 

až 10 pouze v jedné ze čtyř otázek. Těchto studentů bylo celkem 19,5%. 

- 2 = do této kategorie jsou zařazeni ti respondenti, kteří ve dvou ze čtyř 

otázek odpověděli variantou 7 až 10 -  nelze však ale zjistit, ve kterých 

otázkách to bylo. Celkem tak učinili 4 studenti, což odpovídá 3,4% 

respondentů. 

- 3 = do této kategorie jsou zařazeni ti respondenti, kteří na tři ze čtyř otázek 

odpověděli variantou 7 až 10.     V našem souboru tak učinil pouze jeden 

student, což odpovídá 0,8% respondentů. 

- 4 = do této kategorie by byli zařazeni ti respondenti, kteří by na všechny čtyři 

otázky odpověděli variantou 7 až 10. Žádný takový student ale v našem 

ukázkovém souboru nebyl, proto číslo 4 ve frekvenční tabulce vůbec uvedeno 

není. Do této skupiny by patřili ti studenti, kteří mají o manuální činnosti 

největší zájem.      

Tímto způsobem lze ze všech proměnných v datové matici, které mají podobu 

stejných odpovědí se stejně orientovanými stupnicemi, vytvářet proměnné nové, 

mající trochu jiný, obsahově nadřazený význam, než proměnné původní.  
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5.6.2 Vytvoření nové proměnné početními operacemi  

Vytvoření nové proměnné početními operacemi z jiných proměnných v datové matici 

použijeme tehdy, chceme-li z jedné (nebo z několika proměnných v datové matici), 

vytvořit novou proměnnou, která bude výsledkem vybraných matematických operací 

se vstupními proměnnými.  

Abychom mohli novou proměnnou početními operacemi vytvořit, musí být všechny 

vstupní proměnné číselné povahy (kardinální data). Současně musí být daná 

proměnná v datové matici vydefinována jako číslo – tzn., že ve sloupci „Type“ 

v datovém okně listu „Variable View“ musí být navolena možnost „Numeric“. Pokud 

tomu tak není, nelze na ně aplikovat matematické výpočty. 

Tento proces se většinou používá např. při dopočítávání počtu let z proměnné 

uvádějící rok narození respondenta, nebo při zjišťování změn v časosběrných 

výzkumech (např. pacienti v dietním režimu jsou průběžně váženi, čímž lze v závěru 

dietního režimu u každého pacienta přesně zjistit, kolik kilogramů prostřednictvím 

diety shodil – odečteme od sebe dvě proměnné udávající hmotnost pacienta před 

začátkem diety a po skončení dietního režimu).  

Výsledkem této procedury pak bude nová proměnná v datové matici, která bude 

vyjadřovat výsledek aplikované matematické operace ze vstupních proměnných.   

Protože se opět jedná o proces transformace původní datové matice, využijeme také 

zde příkaz „Transform“ z lišty nabídek datového okna (libovolného listu). Ukažme si 

tento postup na příkladu. 

 

 

Řešení: 

Nejprve zkontrolujeme vydefinování vstupní proměnné v datovém okně listu 

„Variable View“. Proměnná „Datum narození“ (zkratka „datumnar“) je sice 

vydefinována jako číselná proměnná (ve sloupci „Measure“ má správně uvedenou 

Příklad: 

V datové matici „employ.sav" máme k dispozici proměnnou 

určující přesné datum narození respondenta – proměnná „Datum 

narození“ (zkratka „datumnar“).   

Vypočítejme z této proměnné proměnnou novou, udávající počet 

let respondenta v době realizace výzkumu (stačí v rámci let, 

nikoliv v rámci měsíců či dnů – výzkum se konal v roce 2004).  

Novou proměnnou nazvěme např. „Věk respondenta“ (zkratka 

„vek“). 

 

 

+ 
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variantu „Scale“), avšak ve sloupci „Type“ je tato proměnná vydefinována jako datum 

– „Date“. Abychom mohli s touto proměnnou matematicky počítat, je nutné tuto 

proměnnou převést na proměnnou číselnou, která bude vydefinována v zápise 

(sloupec „Type“) jako číslo „Numeric“. A protože potřebujeme vytvořit proměnnou 

novou udávající věk respondenta v letech, stačí nám z uvedeného data narození 

vyextrahovat pouze rok narození respondenta, čímž vstupní proměnnou zapíšeme 

pouze jako číslo „Numeric“ a nikoliv jako celé datum narození „Date“.  

Tento krok je nyní potřeba udělat pouze výjimečně (resp. pouze tehdy, pokud vstupní 

proměnná nemá ve sloupci „Type“ navolenou formu zápisu „Numeric“), u druhého 

popsaného příkladu výše (při hledání rozdílů mezi dvěma váženími respondenta) 

bychom k proceduře vytvoření nové proměnné početními operacemi mohli přistoupit 

rovnou.   

V rámci převodu typu zápisu (sloupec „Type“) odpovědi proměnné z varianty podoby 

data „Date“ do možnosti pouze číselného zápisu „Numeric“, si na tomto místě 

můžeme ukázat také další proceduru, která je pod příkazem „Transform“ v liště 

nabídek datového okna uvedena. Pro tyto potřeby má software IBM SPSS 

zabudovaného tzv. „Průvodce pro práci s časem“, který se skrývá pod odkazem 

„Date and Time Wizard“.  

Cesta k průvodci pro práci s časem:  

TRANSFORM → DATA AND TIME WIZARD 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno vybrané procedury. 
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Z možností, které Průvodce datem a časem nabízí, vybereme „Extract a part of a 

date or time variable“. Tento příkaz umožňuje získat z data (nebo času) libovolnou 

část, která je v daném formátu (data nebo času) uvedena. Tato nabídka je v Průvodci 

aktivní pouze v případě, kdy v datové matici máme nějakou proměnnou typu „Date“. 

Kdyby tam žádná taková proměnná nebyla, tuto variantu by spustit nešlo.  

Z našeho zápisu proměnné „datumnar“ by takto šlo vyextrahovat číslo měsíce, dne 

nebo roku, v němž se respondent narodil. V našem ukázkovém příkladu budeme 

potřebovat pouze rok.  

Volbu potvrdíme tlačítkem „Next“.  

Otevře se další dialogové okno, ve kterém vybereme proměnnou, z níž chceme 

určitou část data (nebo času) extrahovat. Do levého okna se automaticky vepíší 

všechny proměnné, které mají v datové matici ve sloupci „Type“ uvedenou variantu 

„Date“. Kromě toho se tam vždy nabídne také možnost vložit do datové matice novou 

proměnnou s aktuálním datem, ve kterém tuto proceduru spouštíme. 

Zvolíme naši požadovanou proměnnou „Datum narození“ a přesuneme ji do políčka 

„Date or Time“. V políčku „Unit to Extract“ vybereme tu část zápisu, kterou 

potřebujeme pro další analýzy – tedy hodnoty roku „Years“.  

Volbu potvrdíme tlačítkem „Next“.  
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Otevře se další dialogové okno, ve kterém proces extrahování pouze určité části data 

(nebo času) dokončíme. Do políčka „Result Variable“ vepíše zkratku nové proměnné, 

které ponese pouze extrahovanou část data – vepíšeme tedy zkratku „roknar“ a do 

políčka „Variable Label“ její popis upřesníme.  

V části „Execution“ necháme zatrženou možnost „Create the variable now“, neboť 

tuto novou proměnnou (určující rok narození respondenta) potřebujeme do datové 

matice pro následné analýzy vložit.  

Vše potvrdíme tlačítkem „Finish“.  

 

V datovém okně listu „Variable View“ tímto krokem vznikne nová proměnná určující 

rok narození respondenta. V listu „Data View“ pak můžeme zkontrolovat, zda 

jednotlivé odpovědi u této proměnné odpovídají reálnému roku narození uvedeného 

v přesném datu narození každého respondenta v datové matici.  

Novou proměnnou „Rok narození“ v datovém okně listu „Variable View“ upravíme dle 

potřeby, čímž jsme si připravili proměnnou, která může následně vstoupit do původní 

požadované procedury sloužící k vytvoření nové proměnné početními operacemi – 

konkrétně k vytvoření nové proměnné určující věk respondenta v letech.  
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Vytvoření nové proměnné početními operacemi z jiných proměnných v datové matici 

spouštíme procedurou „Compute Variable“, s níž jsme se již setkali v předchozí 

kapitole 5.5. V případě této procedury však budeme zadávat jiný výraz do okna 

početního příkazu. 

Výsledkem této procedury bude nová proměnná, která se uloží na poslední řádek 

datového okna listu „Variable View“. Po jejím vytvoření tuto proměnnou upravíme dle 

pokynů z druhé lekce.  

Cesta k proceduře „Compute Variable“:  

TRANSFORM → COMPUTE VARIABLE 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno, které vyžaduje 

uvedení názvu nově vzniklé proměnné a příkaz pro její výpočet.  

Do okna „Target Variable" napíšeme nový název („Name“) proměnné, která vznikne 

početní operací, a přes tlačítko „Type&Label" můžeme její popis upřesnit („Label“). 

Do okna „Numeric Expression" napíšeme vzorec pro početní operaci, kterou chceme 

se vstupní proměnnou udělat. Protože potřebujeme z roku narození vypočítat věk 

respondenta v době realizace výzkumu, uvedeme rok 2004 a odečteme od něj rok 

narození. Tím dostaneme novou proměnnou vyjadřující věk respondenta v době 

realizace výzkumu (tedy v roce 2004). 

Volbu potvrdíme tlačítkem „OK“.  
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V datovém okně listu „Variable View“ vznikne nová proměnná se zkratkou názvu 

„vek“, které budou v listu „Data View“ odpovídat vypočtené roky jednotlivých 

respondentů k roku, v němž respondenti dotazník vyplňovali. Pokud bychom 

potřebovali současný věk respondentů, vložili bychom do okna „Numeric Expression“ 

rok současný.   

Nově vzniklou proměnnou v datovém okně listu „Variable View“ upravíme a pro 

kontrolu si můžeme nechat vykreslit přehledovou tabulku, která nám všechny výše 

uvedené výpočty na požadovaném počtu respondentů vykreslí. Jedná se o tzv. 

sumář případů – „Case Summaries“, který slouží pouze k zobrazení požadovaných 

proměnných v rámci vybraných případů (respondentů). 

K této kontrole použijeme již příkaz „Analyze“ z lišty nabídek datového okna, v němž 

označíme hned první a následně třetí možnost z nabízených procedur. 

Cesta k proceduře „Case Summaries“:  

ANALYZE → REPORTS → CASE SUMMARIES 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno, které vyžaduje 

vybrat proměnné, které chceme v přehledové tabulce znázornit. 

Ze seznamu proměnných vybereme původní a novou proměnnou, kterou jsme 

početní procedurou vytvořili (v tomto případě můžeme pro úplnou kontrolu přidat také 

proměnnou „datumnar", z níž jsme primárně v datové matici vycházeli) a přesuneme 

je do okna „Variables". 

Ve spodní části tabulky označíme „Display cases", „Show only valid cases" a v 

možnosti „Limit cases to first" dopíšeme, pro kolik případů chceme ukázkovou, 

kontrolní tabulku vytvořit - v našem případě stačí např. 10. Potvrdíme tlačítkem „OK". 
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Výstupem tohoto příkazu je tabulka vložená ve výstupovém okně „Output“. Software 

IBM SPSS vybral na ukázku deset prvních respondentů z datové matice, na kterých 

si můžeme ověřit, že všechny přepočty, které jsme v rámci výše popsaných procedur 

realizovali, proběhly v pořádku. 

 

Na příkladu respondent č. 1 vidíme, že se tato osoba narodila dne 23.5.1958. Jeho 

rok narození je tedy 1958 a v roce 2004 mu skutečně bylo 46 let. 

Tuto kontrolu můžeme provést u libovolného respondenta v datové matici – ve všech 

případech by dané výsledky obou nově vzniklých proměnných (roku i věku narození) 

měly být v pořádku. 

V datové matici tak máme k dispozici novou proměnnou (věk respondenta), která 

v původních datech k dispozici nebyla. 

Procesem tvorby nové proměnné početními operacemi můžeme v datové matici 

obdobným způsobem vytvořit libovolnou další proměnnou (za pomocí libovolných 

matematických – početních operací), která by z původních dat vypočítat šla.    
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4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy k zapamatování z lekce č. 5: 

a) slučování kategorií proměnné 

b) reorientace hodnotících škál 

c) početní operace s proměnnými 

 

Kontrolní otázky k lekci č. 5: 

1. Můžeme počítat s proměnnými stejně, jako s čísly 

v matematice? Za jakých podmínek? 

2. Z kolika proměnných můžeme vytvořit proměnnou novou?  

Korespondenční úkol k lekci č. 5: 

V datové matici „empoly.sav“ vytvořte novou proměnnou „Rozdíl 

výše platu“ (zkratka „plat_rozdil“), kterou vytvořte početní operací 

ze dvou původních proměnných.  

Pro výpočet použijte proměnnou „Současný plat“ (zkratka „plat“) a 

„Nástupní plat“ (zkratka „platnás“). Zjistěte, jak se jednotlivým 

respondentům výše platu od nástupu do práce do doby realizace 

výzkumu změnila.   

Výsledek doložte datovou maticí i přehledovou tabulkou 

(ukázkově pro 10 osob). 

 

Shrnutí lekce č. 5 

Pátá lekce slouží (obdobně jako lekce čtvrtá) jako praktický návod 

– „kuchařka“, podle jejíchž receptů bude posluchač schopen 

upravovat proměnné ve svém dotazníkovém šetření.   

Po jejím absolvování čtenář zvládne slučovat kategorie odpovědí 

jedné proměnné, či z proměnných původních vytvářet proměnné 

nové.  

V rámci jednotlivých procedur jsme se seznámili také s dalšími 

postupy, které můžeme při úpravě proměnných využít (např. 

úpravy datu a času, či přehledové tabulky). 
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6 JEDNOROZMĚRNÁ ANALÝZA 

KATEGORIZOVANÝCH DAT   

V této kapitole se dozvíte: 

 Co je jednorozměrná analýza dat a k čemu slouží. 

 Jakým způsobem lze rozdělení četností kategorizovaných dat znázornit. 

 Co všechno lze z výstupů jednorozměrné analýzy dat vyčíst.  

 Jak lze tyto výstupy v programu IBM SPSS upravovat. 

 Jak lze tyto výstupy z programu IBM SPSS kopírovat do jiných programů a 

formátů. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Provést základní jednorozměrnou analýzu kategorizovaných dat a její výsledky 

správně interpretovat. 

 Tabulkové i grafické výstupy jednorozměrné analýzy dat umět v programu IBM 

SPSS upravit.  

 Tabulkové i grafické výstupy jednorozměrné analýzy dat umět z programu IBM 

SPSS exportovat do jiných programů a formátů. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Frekvenční analýza, frekvenční tabulka, frekvenční graf, absolutní, relativní a 

kumulativní četnosti, editace tabulek a grafů. 

Datová matice pro potřeby této kapitoly: 

Student.sav. 

 

 

 

 

 

 

Průvodce šestou lekcí 

Jednorozměrná analýza dat (neboli frekvenční analýza, či třídění 

prvního stupně), představuje základní popis datového souboru, 

který je potřeba provést před každou statistickou analýzou.  

Obsah této lekce Vás proto bude provázet u každé analýzy dat, 

její precizní zvládnutí Vám tak usnadní pochopení následných 

složitějších analýz, které z její podstaty vycházejí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Po vytvoření datové matice a kontrole vložených dat je datový soubor připraven ke 

statistickému zpracování. Analýzu dat vždy začínáme tzv. jednorozměrnou analýzou, 

tedy tříděním podle jedné proměnné, neboli tříděním prvního stupně. Třídění podle 

jedné proměnné si lze v reálu představit tak, že celý datový soubor budeme 

postupně analyzovat otázku po otázce – tedy každá proměnná (každá otázka 

v dotazníku) bude popsána tzv. „zevnitř“ = bez ohledu na její případné vazby na další 

proměnné, které v dotazníku (potažmo v datové matici) máme k dispozici. To, co nás 

v tuto chvíli bude zajímat je, kolik odpovědí daná otázka nabízí, a zda (a do jaké 

míry) s jednotlivými odpověďmi dotazovaní respondenti souhlasili (tzn., do které 

z nabízených variant svou odpověď zařadili). 

Jde o proces základního popisu datového souboru, založeného na rozdělení četností 

různých variant hodnot pro zkoumanou proměnnou, a na výpočtu jejích souhrnných 

charakteristik. Metody jednorozměrné analýzy dat se liší dle typu proměnných, s 

nimiž pracujeme.  

Data nominální a ordinální povahy (kategorizovaná data) jsou v rámci jednorozměrné 

analýzy nejčastěji zkoumána za pomocí tabulek četností a jejich grafů. Četnosti zde 

představují počet odpovědí – tzv. frekvence odpovědí – v rámci nabízených hodnot 

vlastností dané proměnné. Analýza, která tyto četnosti umí zachytit, se proto nazývá 

„frekvenční analýza“. Rozdělení četností jednotlivých kategorií dané proměnné se 

zobrazují prostřednictvím tzv. frekvenční tabulky a tzv. frekvenčního grafu.   

Frekvenční tabulkou lze zkoumat rozložení četností u nominálních a ordinálních 

proměnných, výjimečně také u proměnných kardinálních (pokud tato proměnná má 

malý počet variant odpovědí – např. počet dětí). Frekvenční grafy lze (v různých 

formách) použít pro všechny typy proměnných.  

Velkou výhodou statistického programu IBM SPSS je to, že frekvenční analýzu lze 

spustit pro neomezený počet proměnných v datové matici najednou. V případě 

požadavku na zobrazení frekvenčních tabulek i frekvenčních grafů současně, 

musíme pouze dodržet pravidlo výběru stejného typu proměnné dle měřící škály do 

spouštěné analýzy (tzn., že lze analyzovat např. všechny nominální proměnné 

najednou, a až v kroku následujícím také všechny ordinální proměnné najednou). Při 

požadavku na zobrazení pouze frekvenčních tabulek (bez frekvenčních grafů), lze 

frekvenční analýzu spustit pro všechny kategorizované proměnné současně. 

6.1 Frekvenční tabulka pro kategorizovanou proměnnou 

Frekvenční tabulka zobrazuje rozložení četností výskytu konkrétních hodnot 

vlastností dané proměnné. V této tabulce se souhrnně vizualizují data a projevují se 
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prvotní trendy celkového souboru (tabulka zobrazuje, jaké odpovědi a v jaké míře, se 

v rámci zkoumaných proměnných vyskytují).  

Frekvenční tabulku lze teoreticky sestrojit pro každý typ proměnné, avšak pro 

kardinální proměnné (s velkým počtem variant odpovědí) se prakticky nikdy 

nepoužívá (tabulka bývá velmi dlouhá, nepřehledná a nic neříkající…). 

Tabulky rozložení četností jsou nezbytným pomocníkem při kontrole dat a poskytují 

základní informace o souboru, které potřebujeme znát pro následné složitější 

analýzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhled frekvenčních tabulek je v software IBM SPSS pro všechny typy proměnných 

stejný – v řádcích se zobrazují jednotlivé vlastnosti (odpovědi) dané proměnné, ve 

sloupcích pak různé typy statistických četností – absolutní četnosti, relativní četnosti, 

platná procenta a kumulativní četnosti. 

V čem se tyto výpočty od sebe liší? 

Čtyři druhy statistických četností ve frekvenční tabulce: 

1. Absolutní četnost 

- ve frekvenční tabulce jde o první sloupec pod názvem „Frequency“ 

- udává frekvenci výskytu konkrétní hodnoty dané proměnné v datovém 

souboru 

- jde o absolutní hodnoty daného čísla 

2. Relativní četnost 

- ve frekvenční tabulce jako druhý sloupec pod názvem „Percent“ 

- udává podíl frekvence výskytu konkrétní hodnoty dané proměnné na 

celkovém rozsahu souboru  

- jde o procenta daného čísla  

Co lze z frekvenční tabulky vyčíst? 

- seřazené vlastnosti proměnné od nejmenší po 

největší možnou variantu nabízených odpovědí  

- u každé vlastnosti proměnné jsou k dispozici její 

četnosti výskytu v souboru  

- četnosti odpovědí jsou ve frekvenční tabulce 

zobrazeny pomocí  absolutních, relativních, platných 

a kumulativních četností 
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3. Platná procenta  

- ve frekvenční tabulce jako třetí sloupec pod názvem „Valid Percent“ 

- tento sloupec představuje podíl frekvence výskytu konkrétní hodnoty dané 

proměnné v celém souboru (podobně jako relativní četnosti), avšak do svých 

výpočtů zařazuje pouze ty odpovědi, které nabývají určitou hodnotu – tzn., že 

se výpočet podílu počítá pouze z platných odpovědí (nepracuje s chybějícími 

odpověďmi) 

- znamená to, že pokud v datovém souboru máme místo konkrétní varianty 

výskytu hodnoty odpovědi na danou proměnnou zakódovanou odpověď v 

podobě „Missing Values“, sloupec "Valid Percent" tyto údaje nepočítá do 

celkového součtu odpovědí, z nichž následně vypočítává konkrétní procenta 

výskytu 

- jde o procenta daného čísla  

4. Kumulativní četnost 

- ve frekvenční tabulce jako čtvrtý sloupec pod názvem „Cumulative Percent“ 

- udává úhrnný podíl frekvence výskytu všech hodnot dané proměnné v celém 

souboru (hodnoty procent se postupně dle pořadí odpovědí načítají) 

- její interpretace má smysl pouze u ordinálních a kardinálních proměnných 

- jde o kumulativní procenta daného čísla 

Ukázkový příklad pochází ze souboru „student.sav". 

 

 

Rada: 

Pokud by zkoumaná proměnná (kterou chceme podrobit tabulce rozložení četností) 

nabývala velkého počtu hodnot, roztřídíme tyto hodnoty do intervalů a zjišťujeme 

četnosti výskytu hodnot v jednotlivých intervalech (převod hodnot proměnné do 

jednotlivých intervalů viz kapitola 5.4). 

Pro lepší názornost se však frekvenční tabulka doplňuje konkrétním typem 

frekvenčního grafu, a to dle typu proměnné, kterou v tabulce zkoumáme. 
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6.2 Frekvenční graf pro kategorizovanou proměnnou 

Frekvenční graf představuje grafickou prezentaci dat, která znázorňuje rozložení 

četností hodnot proměnné v datovém souboru. Vizualizuje tak obsah frekvenční 

tabulky do podoby dobře interpretovatelného „obrázku“.   

Frekvenční graf se (na rozdíl od frekvenční tabulky) používá pro všechny typy 

proměnných (tedy i pro kardinální proměnnou). Jeho podoba se dle typu použité 

měřící škály analyzované proměnné ale liší (každý typ proměnné se zobrazuje jiným 

typem frekvenčního grafu). 

6.2.1 Frekvenční graf pro nominální proměnnou  

Nominální proměnná představuje proměnnou s kvalitativně se odlišujícími 

odpověďmi, mezi nimiž nelze stanovit pořadí. Pro grafické zobrazení rozložení 

četností nominální proměnné se proto používá tzv. výsečový graf – zvaný též graf 

koláčový. Anglicky je tento typ grafu označen jako „Pie“.  

Výsečový graf je de facto kruh rozdělený na jednotlivé výseče v takovém poměru, 

v jakém se nacházejí četnosti jednotlivých kategorií analyzované nominální 

proměnné.  

Má-li nominální proměnná velký počet kategorií = odpovědí (např. více než 8), 

doporučuje se výsečový graf nahradit grafem sloupcovým, který je typický pro 

ordinální proměnné (viz dále).  
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6.2.2 Frekvenční graf pro ordinální proměnnou  

Ordinální proměnná představuje proměnnou s kvalitativně se odlišujícími odpověďmi, 

u nichž lze stanovit pořadí (posloupnost jednotlivých odpovědí má své dané pořadí, 

které musí být respektováno). Pro grafické zobrazení rozložení četností ordinální 

proměnné se proto používá tzv. sloupcový graf. Anglicky je tento typ grafu označen 

jako „Bar“. 

Sloupcový graf zobrazuje rozložení četností v pravoúhlé soustavě souřadnic, kde 

osa x znázorňuje jednotlivé varianty kategorií odpovědí ordinální proměnné a osa y 

příslušné četnosti dané kategorie odpovědi.  

Jedná se o jeden z nejčastěji užívaných typů statistických grafů, neboť má uplatnění 

v celé řadě situací (krom zobrazení rozložení četností ordinální proměnné se používá 

také např. pro porovnání zvolené statistiky ve skupinách nebo ke komparaci několika 

proměnných). Sloupcových grafů proto existuje celá řada typů (například grafy 

skupinkové a skládané), pro potřeby frekvenční analýzy ale budeme používat pouze 

jeho základní podobu – tedy graf sloupcový jednoduchý.    

Výška sloupce v jednoduchém sloupcovém grafu představuje počet jednotek v 

určitém intervalu souboru, u kterých se hodnota sledovaného znaku rovná určité 

kategorii (výška sloupce může být udána v absolutních či relativních četnostech). 

Šířka sloupců je u všech kategorií odpovědí konstantní, neboť jednotlivé sloupce 

představují pouze kvalitativní rozdíly hodnot dané proměnné. Důležité je, že se 

jednotlivé sloupce vzájemně nedotýkají – jedná se o nespojitý jednoduchý 

sloupcový graf. 

 

 

Graf pro proměnnou kardinální (číselnou) bude předmětem následující sedmé lekce. 
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6.3 Editace tabulek a grafů 

Zadáme-li v programu IBM SPSS jakoukoliv úlohu ke zpracování, téměř všechny 

výstupy se zobrazí v automaticky se otvíraném výstupovém okně (viz lekce 2.1.2). 

Veškeré výstupy (tabulky, grafy, hlášení systému, apod.) se zde zobrazují dle pokynů 

k vizualizaci stanovených v systémovém nastavení programu IBM SPSS. Chceme-li 

vzhled výstupů jakkoliv měnit, provádíme tuto editaci právě zde – ve výstupovém 

okně.  

Pro přístup k editacím je nutné na vybraný objekt dvakrát poklepat myší, čímž se 

daná tabulka, graf, text (či jiná zvolená oblast) uvede do editačního modu. Tímto 

krokem se lišta nabídek softwaru přizpůsobí danému (dvojklikem vybranému) 

objektu, nebo se tento objekt otevře v novém, samostatném okně určeném k editaci.  

Samotný proces editace pak provádíme pomocí nástrojové lišty, uživatelského menu 

nebo volbou ze seznamu vyvolaného pravým tlačítkem myši. Jednotlivé možnosti 

úprav tabulek či grafů jsou součástí aplikační části této lekce.  

6.4 Export výstupového okna a kopírování výstupů 

Po dokončených úpravách jednotlivých výstupů (či celého výstupového okna) 

můžeme tento soubor uložit, nebo jej převést do jiných formátů.  

Chceme-li převést celé výstupové okno do formátu, který nevyžaduje instalaci IBM 

SPSS v počítači, použijeme nabídku „Export“. Tato nabídka umožňuje exportovat 

celé výstupové okno (nebo jeho části) do zvoleného formátu. Lze vybírat z běžných i 

méně často využívaných formátů, jako je Word, Excel, PowerPoint, HTML, PDF, 

Web Report, apod. 

Potřebujeme-li však z výstupového okna použít pouze vybrané tabulky a grafy (např. 

do výzkumné zprávy, bakalářské či diplomové práce, apod.), použijeme proces 

kopírování výstupů. Také v tomto případě máme na výběr několik způsobů 

kopírování – jako např. obrázek, prostý text, apod.  

Jednotlivé možnosti exportu výstupového okna či kopírování tabulek a grafů jsou 

součástí aplikační části této lekce. 
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APLIKAČNÍ ČÁST 

V aplikační části této lekce budou představeny všechny procesy, o kterých bylo 

hovořeno v části teoretické.  

Ke každé z uvedených procedur bude popsána cesta, díky které jednotlivé procedury 

v software IBM SPSS vyvoláme. Kromě názorných postupů pro vyvolání jednotlivých 

typů výstupů frekvenční analýzy, budou v této části lekce také popsány nejčastěji 

používané editační postupy určené k úpravám tabulek či grafů, a metody exportu 

výstupového okna či kopírování výstupů do standardních – běžných formátů.  

Aplikační část lekce šesté opět slouží jako „kuchařka“ – návod, dle kterého by měli 

být všichni čtenáři tohoto textu schopni vytvořit základní frekvenční analýzu 

z kategorizovaných proměnných v datové matici, její výstupy následně upravit dle 

svých požadavků a poté také zkopírovat do běžných formátů nevyžadujících instalaci 

software IBM SPSS.  

6.5 Postup pro tvorbu frekvenční tabulky 

Frekvenční tabulka je základním výstupem frekvenční analýzy, a je převážně určena 

pro kategorizovaná data – tedy pro nominální a ordinální proměnné. Pro kardinální 

proměnnou lze frekvenční tabulku vytvořit také, avšak tento krok má smysl pouze 

tehdy, má-li kardinální proměnná pouze malý počet variant svých odpovědí (např. 

počet dětí nebo počet členů domácnosti) – pak taková kardinální proměnná 

vystupuje jako proměnná ordinální povahy.  

Tvoříme-li ze své datové matice pouze frekvenční tabulky (bez frekvenčních grafů), 

lze tuto analýzu v programu IBM SPSS spustit pro všechny kategorizované 

proměnné v datové matici najednou.  

Proceduru lze vyvolat prostřednictvím lišty nabídek datového či výstupového okna a 

libovolného listu.   

Cesta k vyvolání frekvenční analýzy – k frekvenční tabulce:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se automaticky otevře dialogové okno vybrané 

procedury, v němž upřesňujeme, kterou proměnnou chceme analyzovat. Pro tento 

typ analýzy lze vybrat pouze jednu, několik, nebo všechny proměnné najednou.  
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Vybranou proměnnou (v tomto případě si vše ukážeme na jedné proměnné „Obor 

studia“) šipkou přesuneme do okna „Variable(s)“.  

 

V levém dolním rohu dialogového okna je nutné mít zatrhnuté políčko „Display 

frequency tables“, které však v rámci nastavení software IBM SPSS bývá 

přednastaveno automaticky (nutná je proto jen kontrola zatrhnutí tohoto políčka). 

Díky němu totiž ve výstupovém okně bude zobrazena frekvenční tabulka pro 

všechny vybrané proměnné umístění v okně „Variable(s)“.  

Potvrdíme tlačítkem „OK“ (k tlačítkům umístěným v pravé části dialogového okna se 

vrátíme později).  

Po spuštění analýzy se automaticky otevře výstupové okno „Output“, do něhož se 

požadované výstupy frekvenční analýzy vykreslí. 

Čtení výstupu: 

1. Tabulka s názvem „Statistics“  

Tabulka s názvem „Statistics“ je výstupem, který je výchozím nastavením software 

IBM SPSS přiřazen ke každému typu analýzy, kterou uživatel spustí. 

Vzniká automaticky a představuje základní informaci o tom, kolik platných („Valid“) a 

chybějících („Missing“) hodnot v datové matici u dané proměnné máme k dispozici. 
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Dle uvedených hodnot lze konstatovat, že na otázku „Obor studia“ odpověděli všichni 

respondenti (v datové matici je nula chybějících odpovědí).    

2. Frekvenční tabulka  

Frekvenční tabulka je základním výstupem frekvenční analýzy. 

Četnosti kategorií vybrané proměnné jsou ve frekvenční tabulce zobrazeny pomocí  

absolutních, relativních, platných a kumulativních četností (podrobně viz kapitola 

6.1). Pro potřeby interpretace výsledků frekvenční analýzy se nejčastěji používají 

informace uvedené ve třetím sloupci – „Valid Percent“. 

 

Dle výsledků frekvenční tabulky lze říci, že nejčastěji je ve výběrovém souboru 

zastoupen obor studia „Technik“ – tento obor studuje celkem 36,4% respondentů. Na 

druhém místě je obor studia „Psycholog“, do kterého je přihlášeno celkem 35,6% 

dotázaných. „Architekta studuje celkem 28% respondentů výběrového souboru.  

Výsledky uvedené ve třetím sloupci frekvenční tabulky jsou používány také k 

vykreslování frekvenčních grafů a k výpočtu následných analýz. 

Frekvenční analýzu je možné obohatit také o další výstupy, které jsou k dispozici 

v dialogovém okně jako tlačítka volby umístěná v pravé části okna.  

 



 

 

168 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

Tlačítkem „Statistics“ lze do analýzy zadat výpočet doplňujících statistik. Pro 

analyzovanou proměnnou lze vypočítat např. percentily, charakteristiky variability, 

odhady středních hodnot a statistiky tvaru rozložení. Protože se tyto výpočty ale 

týkají především kardinálních proměnných (u kategorizovaných dat se dají využít jen 

omezeně), budeme se tomuto tlačítku věnovat až v následující kapitole.  

Tlačítko „Charts“ dokresluje do výstupu analýzy zvolený frekvenční graf (použijeme 

v následující kapitole 6.6). 

Tlačítko „Format“ nastavuje formát výstupní tabulky. Již v zadávání analýzy tak 

můžeme díky této možnosti zvolit, zda bude výstupní frekvenční tabulka řadit 

odpovědi vzestupně, sestupně, podle hodnot nebo podle četností. Při analýze více 

proměnných najednou lze na tomto místě také uspořádat výstup po jednotlivých 

proměnných. Tlačítko také nabízí možnost nezobrazovat tabulky s větším počtem 

kategorií.   

Tlačítko „Style“ je určeno k tzv. podmíněnému formátování, které dovoluje nastavit 

formát zobrazovaných tabulek již při jejich vytváření.  

Tlačítko „Bootstrap…“ slouží k odvozování robustních odhadů standardních chyb a 

intervalů spolehlivosti pro odhady, jako je průměr, medián, apod.  

Tlačítka „Format, Style a Bootstrap…“ však nebudeme pro potřeby výuky tohoto 

předmětu využívat. 

6.6 Postup pro tvorbu frekvenčního grafu 

Chceme-li v rámci tvorby jednorozměrné analýzy dat vytvořit nejen frekvenční 

tabulky, ale také frekvenční grafy, musíme do zadávání analýzy v programu IBM 

SPSS vybrat pouze proměnné stejného typu (dle měřící škály). Frekvenční grafy tak 

jdou vytvořit současně pro všechny nominální a následně pak také pro všechny 

ordinální proměnné najednou (nebo samostatně po jedné či více proměnných 

stejného typu současně). Nelze však kombinovat tvorbu frekvenčního grafu pro 

nominální a ordinální proměnné současně, jak to bylo možné při tvorbě samotných 

frekvenčních tabulek.  

Frekvenční grafy pro kategorizované proměnné lze v programu IBM SPSS vytvořit 

několika možnými způsoby. Ukážeme si alespoň tři z nich: 

- současně při spuštění frekvenční analýzy (tzn. při spouštění frekvenční 

tabulky) 

- pomocí lišty nabídek a odkazu „Graphs“ 

- z frekvenční tabulky v Outputu, ze které chci graf vytvořit 
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6.6.1 Tvorba frekvenčního grafu při spuštění frekvenční analýzy  

Tento způsob tvorby frekvenčního grafu patří mezi nejjednodušší cestu, jak 

frekvenční graf (současně s frekvenční tabulkou) vytvořit.  

Procedura se vyvolává stejně, jako v kapitole 6.5 - tedy prostřednictvím lišty nabídek 

datového či výstupového okna a libovolného listu.   

Cesta k vyvolání frekvenční analýzy – k frekvenčnímu grafu:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES 

Vybranou proměnnou opět šipkou přesuneme do okna „Variable(s)“.  

 

V pravé části dialogového okna rozklikneme tlačítko „Charts“, a dle typu proměnné 

zvolíme vhodný typ grafu (v případě nominální proměnné „Obor studia“ volíme graf 

výsečový = „Pie charts“, u ordinálních proměnných bychom zvolili graf sloupcový = 

„Bar charts“). 

V dolní části nově otevřeného dialogového okna také zvolíme, zda chceme graf 

vyhotovit z absolutních či relativních četností dané proměnné (doporučuje se udávat 

hodnoty v procentech) a potvrdíme tlačítkem „Continue“ a „OK“. 

Frekvenční graf se vytvoří ve výstupovém okně Outputu zároveň s frekvenční 

tabulkou.   
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6.6.2 Tvorba frekvenčního grafu z lišty nabídek - „Graphs“  

Tvorba frekvenčního grafu z lišty nabídek a odkazu „Graphs“ se častěji používá u 

jiných typů grafů, než pro znázornění jednoduchých frekvenčních grafů u 

jednorozměrné analýzy (v nabídce tohoto příkazu proto také nalezneme širší portfolio 

typologicky odlišných grafů, než jen grafy určené pro základní jednorozměrnou 

analýzu dat). I v případě frekvenční analýzy se ale dá tato procedura použít také, byť 

je trochu složitější, než předchozí postup se stejným výsledkem.   

Procedura se vyvolává prostřednictvím odkazu „Graphs“ v liště nabídek datového či 

výstupového okna a libovolného listu.   

Cesta k vyvolání frekvenčního grafu přes lištu nabídek a odkaz „Graphs“:  

GRAPHS → LEGACY DIALOGS → PIE (pro nominální proměnnou) 

Postup u tvorby frekvenčního grafu pro ordinální proměnnou je stejný, jen v případě 

ordinální proměnné zvolíme místo odkazu „Pie“, odkaz „Bar“. 

Tímto krokem se otevře dialogové okno, sloužící pro určení toho, jaká informace má 

být v grafu reprezentována. V nabídce jsou tři možnosti zobrazení grafu:  

- graf pro skupiny případů: „Summaries for group of cases“ 

- graf pro samostatné proměnné: „Summaries of separate variables“ 

- graf pro jednotlivé případy: „Values of individual cases“  

Ve většině případů volíme první možnost, která umožní v grafu zobrazit právě 

rozdělení četností dle kategorií dané proměnné. Volbu potvrdíme tlačítkem „Define“. 

 

V novém dialogovém okně vybereme proměnnou, ze které chceme graf vytvořit a 

šipkou ji přesuneme do políčka s názvem „Define Slices by“. 

Pozornost věnujeme také části „Slices Represent“ umístěné v horní části 

dialogového okna, v níž zvolíme, z jakých četností má být graf vytvořen – zda z 

absolutních hodnot, z procent nebo z kumulativních četností. Ve většině případů 

volíme variantu „% of cases“.  
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Volbu potvrdíme tlačítkem „OK“.  

Výsledný graf se otevře v Outputu (ovšem bez frekvenční tabulky).  

 

Při tvorbě frekvenčního grafu z lišty nabídek a odkazu „Graphs“ můžeme v zadávání 

dialogového okna využít také doplňkovou nabídku tlačítek umístěných v pravé části 

tohoto okna (jejich použití však není pro potřeby jednoduchých frekvenčních grafů 

nutné).  

Tlačítko „Titles“ umožňuje k tvořenému grafu přidat nadpis, podnadpis, nebo 

poznámku pod grafem.  

Tlačítko „Options“ definuje způsob práce s chybějícími hodnotami.  
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6.6.3 Tvorba frekvenčního grafu z tabulky v Outputu  

Tvorba frekvenčního grafu z již existující tabulky ve výstupovém okně Output se 

používá při potřebě grafického znázornění libovolné oblasti dat v již existující tabulce. 

Nemusí jít pouze o tabulku frekvenční, tento postup lze aplikovat na jakoukoliv 

tabulku umístěnou ve výstupovém okně. 

Aby bylo možné z tabulky v Outputu data pro tvorbu grafu použít, musíme tabulku 

dvojklikem dostat do editačního modu. Po dvojkliku se tabulka aktivuje a umožní nám 

v oblasti dat dále pracovat. 

V zaktivované tabulce označíme myší ty buňky (hodnoty), ze kterých chceme graf 

vytvořit – vybraná oblast se tímto začerní.  

Z menu vyvolaného pravým tlačítkem myši zvolíme odkaz „Create Graph“ a 

vybereme vhodný typ grafu dle typu analyzované proměnné (pro nominální 

proměnnou vybereme „Pie“, pro ordinální proměnnou vybereme „Bar“).   

 

Výsledný graf se vykreslí přímo pod tabulkou, z níž byla data pro tvorbu grafu 

použita.  
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6.7 Postup pro editaci tabulek a grafů 

Úprava výstupů, které prostřednictvím zadaných analýz v software IBM SPSS 

vzniknou, patří mezi základní úkony, které je potřeba po spuštěné analýze provést. 

Na tomto místě si představíme základní možnosti pro editaci celých objektů výstupu 

(tzn., tabulek a grafů), nebo jejich částí.  

Způsob editování objektů výstupu se liší dle toho, o jaký objekt se jedná a jakým 

způsobem (cestou) byl daný objekt vytvořen. Tabulky jsou (většinou) upravovány 

přímo ve výstupovém okně, grafy jsou upravovány v samostatném dialogovém okně 

s názvem „Chart editor“.  

V obou případech je pro zpřístupnění editačních možností nutné nejprve poklepat na 

vybraný objekt dvakrát myší, čímž se editační mód aktivuje.   

6.7.1 Způsoby a možnosti editace tabulek  

Každou tabulku, která v rámci výstupů vyvolané analýzy v Outputu vznikne, lze 

upravit dle požadavku uživatele tohoto software. Úpravy tabulkových výstupů se 

mohou týkat např. změn vzhledu tabulky, velikosti či fondu písma v tabulce, záměn 

řádků za sloupce, seřazení hodnot ve sloupcích či řádcích tabulky, a celé řady 

dalších možností, včetně vyvolání nápovědy k jednotlivým položkám tabulky.  

Ať se rozhodneme pro jakoukoliv úpravu, vždy je nutné začít dvojklikem do vybrané 

tabulky, která je k editaci určena. Tím se vybraná tabulka označí červenou šipkou, 

její obrys se vytečkuje a změní se vzhled lišty nabídek (změní se nabídka struktury 

uživatelských nabídek k práci s vybraným objektem), nebo se tabulka otevře 

v novém, samostatném okně, které bude disponovat svou lištou nabídek stejné 

struktury.  
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Pro vlastní proces editace lze nyní využít jak lištu nabídek, tak pravé tlačítko myši 

(nabídky obou výše uvedených možností jsou totožné, při zadávání editačních 

příkazů prostřednictvím pravého tlačítka myši je však nutné nejprve označit tu oblast 

tabulky – např. jednotlivé buňky, kterou chceme upravovat). Je možné také 

jakoukoliv buňku v tabulce přepsat ručně (buňka se pro přepis aktivuje dvojklikem, 

změněný text se ukládá pomocí klávesy Enter). Nikdy však nepřepisujeme oblast 

dat. Chceme-li vyvolat k jednotlivým položkám tabulky nápovědu, po stisknutí 

pravého tlačítka myši na danou buňku zvolíme první možnou nabídku „What´s This?“ 

Neboť v rozsahu tohoto materiálu není možné popisovat všechny odkazy v liště 

nabídek určených k editaci, zaměříme se v této lekci pouze na ty části, které jsou pro 

úpravu tabulek využívány nejčastěji – jedná se především o příkazy „Insert“, „Pivot“ a 

„Format“.  

Nabídka „Format“ 

Nabídka „Format“ se při úpravách tabulek využívá nejčastěji. Umožňuje měnit vzhled 

jednotlivých buněk tabulky („Cell Properties“), vlastnosti celé tabulky („Table 

Properties“), vzhled / šablonu celé tabulky („TableLooks“), označení poznámky pod 

čarou („Footnote Marker“), umožňuje nastavit šířku datových buněk („Set Data Cell 

Widths“), automatické formátování tabulky („Autofit“), přeznačit poznámky pod čarou 

(„Renumber Footnotes“), otočit vnitřní popisy sloupců („Rotate Inner Column 

Labels“), otočit vnější popisy řádků („Rotate Outer Row Labels“) a spravovat 

zalomení tabulky při tisku („Breakpoints“). Ze všech těchto možností si na tomto 

místě zobrazíme pouze první a třetí odkaz. 

Vzhled jednotlivých buněk tabulky („Cell Properties“) zahrnuje změnu datového 

formátu, počet zobrazovaných desetinných míst, způsob zarovnání textu v buňce, typ 

písma, vzor či barvu vybrané buňky / buněk (dle zvolené záložky dialogového okna). 
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Vzhled / šablona celé tabulky („TableLooks“) nastavuje komplexní vizáž vybrané 

výstupní tabulky. V poli „TableLook Files“ vybereme šablonu, podle které bychom 

chtěli výslednou tabulku vykreslit. Vzhled označené šablony je zobrazen v poli 

„Sample“. Pokud naší volbu potvrdíme tlačítkem „OK“, použije se vybraná šablona 

pouze pro aktuální tabulku. Pokud vybranou šablonu uložíme prostřednictvím „Save 

Look“ nebo „Save As…“, budeme ji moci použít i pro další, následně upravované 

tabulky.   

 

Nabídka „Insert“ 

Nabídka „Insert“ umožňuje do již existující tabulky v Outputu vložit nadpis („Title“), 

komentář pod tabulkou („Caption“) nebo poznámku pod čarou („Footnote“). Při 

výběru nabídky „Row“ nebo „Column“ lze do tabulky přidat nový řádek či sloupec.  

Nabídka „Title“ a „Caption“ se váže k celé tabulce, a lze ji pro danou tabulku využít 

pouze jednou (nelze takto k tabulce uvést např. dva názvy nebo dva komentáře pod 

tabulkou). Nabídka „Footnote“ se váže přímo k aktivní (klikem vybrané) buňce, ve 

které se na ni také vytvoří odkaz (v podobě poznámky horního indexu u názvu 

buňky). Vysvětlení této poznámky pod čarou se pak vypíše pod editovanou tabulku 

(a pod komentář pod tabulkou, je-li v ní vytvořen). 
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Z výše uvedených možností je vhodné použít alespoň nabídku „Caption“, díky které 

lze v rámci komentáře pod tabulkou připojit informaci o tom, že výstupní tabulka je 

autorským dílem tvůrce dané analýzy (především pro potřeby BP či DP je vhodné 

přímo pod tabulku uvést, že se jedná o vlastní zpracování). 

 

Nabídka „Pivot“ 

Pivotování tabulek lze uplatnit především u výstupů složitějších analýz, jimiž jsou 

například testy statistických hypotéz nebo tabulek reportujících více informací 

najednou (takovéto tabulky pak obsahují nejen řádky a sloupce, ale také jednotlivé 

vrstvy, které lze právě díky procesu pivotace pro potřebu jejich vizualizaci přepínat).  

Nabídka „Pivot“ totiž umožňuje měnit pořadí sloupců a řádků („Reorder Categories“), 

přehození řádků za sloupce („Transpose Rows and Columns“), měnit celkové 

uspořádání tabulky („Pivoting Trays“) nebo vizualizovat konkrétní vrstvu („Go to 

Layers“).  

Pro potřeby tohoto materiálu si na tomto místě zobrazíme pouze variantu přehození 

řádků za sloupce, kterou budeme v navazujícím magisterském studiu využívat např. 

při zobrazení výsledků dvouvýběrového t-testu.   
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Při editování tabulek v rámci výstupů v software IBM SPSS je možné použít jakýkoliv 

odkaz z lišty nabídek nebo z nabídky vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši. 

Způsob práce v editačním modu tabulek je ve všech případech shodný s výše 

popsanými metodami – tzn., že i přes absenci podrobných popisů všech nabízených 

možností úprav výstupových tabulek by měl být uživatel schopen jednotlivé možnosti 

a způsoby editace využít.  

6.7.2 Způsoby a možnosti editace grafů  

Editace grafických výstupů v software IBM SPSS se v mnohém shoduje s editačními 

postupy tabulkových výstupů. Také v tomto případě je nutné začít s dvojklikem do 

grafu, který chceme upravovat.  

V rámci editace grafů lze upravovat prakticky cokoliv – např. velikost grafu, editaci os 

(X, Y – jsou-li v grafu přítomny), rotaci grafu, do grafu je možné přidat také např. 

referenční přímky, textové objekty, mřížku, legendu, popisky hodnot jednotlivých 

kategorií, lze měnit písmo, barvu výplně jednotlivých částí grafu, čáry i ohraničení. U 

některých typů grafů lze grafem proložit křivku (různého typu a charakteru) nebo jiný 

graf (např. histogram). 

Na rozdíl od tabulek se však grafy otevřou v samostatném dialogovém okně 

s názvem „Chart Editor“. Toto dialogové okno má pro vybraný graf již přizpůsobenou 

lištu nabídek a disponuje řadou ikon, které jednotlivé pokyny k úpravám vizualizují. 

Nabídka možností úprav grafu se v liště nabídek a v seznamu nabídky ikon shoduje, 

práce s ikonami je pouze jednodušší a rychlejší variantou zadání konkrétního 
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příkazu. Ikony na nástrojové liště „Chart Editoru“ se automaticky přizpůsobují 

vybranému typu grafu, nejsou proto vždy aktivní všechny, ale pouze ty, které jsou pro 

editaci konkrétního typu grafu určeny.    

 

Protože ani na tomto místě není možné popisovat všechny nabídky jednotlivých 

odkazů či ikon v liště nabídek určené k editaci grafů, zaměříme se zde opět pouze na 

nejčastěji využívané úpravy – tedy na vložení popisků hodnot jednotlivých kategorií 

grafu a úpravu jeho barvy. 

Nabídka „Show Data Labels“ 

Přiřazení popisů hodnot do jednotlivých dílků (výsečí, sloupců, bodů) grafu lze v 

„Chart Editoru“ jednoduše vyvolat klikem na ikonu s názvem „Show / Hide Data 

Labels“ (opětovným klikem na tuto ikonu lze popisy zpětně také skrýt).  

 

Po tomto úkonu se do označených výsečí, sloupců, či jiných dílků grafu zobrazí 

informace, které byly při tvorbě grafu označeny v části „Chart Values“ (viz obrázek 

níže). Označili-li jsme variantu „Frequencies“, zobrazí se do popisu grafu hodnoty 

absolutních četností z frekvenční tabulky. Označili-li jsme variantu „Percentages“, 

zobrazí se do popisu grafu hodnoty počtu procent ze sloupce „Valid Percent“ z 

frekvenční tabulky. 
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Po zobrazení požadované podoby popisů hodnot jednotlivých dílků grafu lze tyto 

popisky dále upravovat pomocí okna „Properties“, které se po aktivaci ikony 

automaticky otevře. Vizualizaci popisů hodnot lze měnit prostřednictvím libovolné 

záložky tohoto dialogového okna (každá záložka umožnuje editovat jinou část 

popisů). Úpravu je vhodné začít u záložky „Number Format“, v níž sjednotíme 

zobrazování popisů na jedno desetinné místo a můžeme zde přidat také znak % za 

zobrazené číslo popisu (nezobrazí-li se automaticky). Potvrdíme tlačítkem „Apply“.  
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Úprava barev grafu 

Mezi základní úpravy, které lze v „Chart Editoru“ využít, patří také změna barev 

grafu. Chceme-li měnit barvu celého grafu najednou (týká se především grafu 

sloupcového, v němž mají všechny sloupce stejnou barvu), klikneme do oblasti 

sloupců grafu pouze jednou (tím se zaktivují k úpravám všechny sloupce grafu). 

Chceme-li měnit barvu jednotlivých výsečí grafu (týká se především grafu 

výsečového / koláčového), musíme změnu provádět postupně – tzn. po jednotlivých 

výsečích zvlášť. Výběr výseče, jejíž barvu chceme momentálně měnit, provedeme 

dvěma po sobě jdoucími kliky (nikoliv dvojklikem) do vybrané výseče grafu (tím se 

aktivuje pouze vybraná výseč grafu). Výběr určený k editaci v grafu, je vždy označen 

žlutým ohraničením vybrané oblasti.  

Pro editaci barvy grafu (či jeho jednotlivých výsečí nebo sloupců) lze využít nabídku 

„Edit“ v liště nabídek, s následnou volbou označenou jako „Properties“. Stejného 

výsledku ale docílíme také dvojklikem do vybrané oblasti grafu určené k editaci – 

tedy do žlutě ohraničené části grafu. Nabídka, která se po volbě „Edit“ a „Properties“ 

(nebo po dvojkliku) zobrazí, se mění dle toho, jaká část grafu je momentálně k editaci 

určena (jiné dialogové okno se otevře např. při úpravě barvy výsečí grafu, jiné pro 

úpravu legendy, jiné např. pro úpravu popisů hodnot dat v grafu, apod.).     
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V nabídce dialogového okna s názvem „Properties“ se úprava barev grafu nachází 

pod záložkou s názvem „Fill  Border“.  

Volbou „Fill“ můžeme měnit barvu výplně vybrané části grafu, volbou „Border“ lze 

měnit také barvu ohraničení vybrané části grafu. Po zvolení oblasti, kterou chceme 

měnit (výplň nebo obrys) vybíráme novou barvu z palety nabídky umístěné 

v dialogovém okně. Volbu potvrdíme tlačítkem „Apply“ a pokračujeme stejným 

způsobem ve změně barev dalších výsečí (chceme-li měnit každou část grafu).   

 

Obdobným způsobem lze postupovat při jakýchkoliv jiných úpravách grafu – vždy 

vybíráme z lišty nabídek „Chart Editoru“, z nabídky ikon (seznam nejčastěji 

využívaných ikon viz níže), nebo vyvoláme dialogové okno dvojklikem do předem 

vybrané oblasti grafu, kterou chceme editovat.  

Po skončení všech úprav ukončíme proces editace grafu zavřením „Chart Editoru“ 

pomocí křížku v jeho pravém horním rohu – vše, co se v „Chart Editoru“ editací 

změnilo, se načte do výstupového okna, z něhož lze graf kopírovat do požadovaného 

výstupu. 
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Vysvětlení ikon v „Chart Editoru“ 

Ikony v liště nabídek „Chart Editoru“ jsou rozděleny do tří, resp. do čtyř částí / skupin. 

Třem částem odpovídá vždy jedna oblast slovních příkazů v liště nabídek. 

První skupina ikon odpovídá příkazům pod nabídkou s názvem „Edit“, druhá skupina 

ikon odpovídá příkazům pod nabídkou s názvem „Options“ a třetí pod nabídkou 

s názvem „Elements“. Poslední, čtvrtá skupina ikon, je určena k úpravám textu 

umístěného v oblasti grafu (nemá alternativu v podobě slovní odkazů v liště 

nabídek). 

 

Vysvětlení ikon z nabídky „Edit“: 

 

  

 

Vysvětlení ikon z nabídky „Options“: 
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Vysvětlení ikon z nabídky „Elements“: 
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6.8 Postup pro export „Outputu“ a kopírování výstupů 

Po provedených úpravách tabulkových či grafických výstupů je potřeba daný 

výsledek uložit. K ukládání výsledků lze využít několik možností: 

a) lze uložit celé výstupové okno – „Output“ – jako výstupový soubor software 

IBM SPSS s koncovkou „.spv“ (postup pro ukládání systémových souborů IBM 

SPSS byl popsán v kapitole 2.4.2) 

b) lze uložit celé výstupové okno do jiných formátů, než je systémový soubor 

software IBM SPSS (výstupové okno se převede do vybraných formátů jako je 

např. Word, Excel, apod.) 

c) lze uložit pouze vybrané výstupy (tabulky či grafy) do zvolených formátů a 

zpráv (kopírují se pouze konkrétní tabulky či grafy, nikoliv celé výstupové okno 

Output) 

V ideálním případě se používají všechny tři výše uvedené možnosti, resp. výrazně se 

doporučuje vždy uložit alespoň celé původní výstupové okno – „Output“ – v podobě 

systémového souboru IBM SPSS, a kopie nejdůležitějších výstupů (tabulek a grafů) 

pro potřeby práce s těmito výstupy mimo počítač s nainstalovaným software IBM 

SPSS. 

6.8.1 Postup pro export výstupového okna  

Export celého výstupového okna – „Outputu“ – do jiných formátů lze využít tehdy, 

chceme-li předat či použít výstupy analýz ze software IBM SPSS v jiném počítači, 

než ve kterém máme zakoupenou licenci tohoto software.  

Nabídku exportu výstupového okna do jiných formátů nalezneme v liště nabídek 

„Outputu“ jako součást menu „File“, nebo po kliknutí pravého tlačítka myši kdekoliv 

do prostoru výstupového okna.  
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Nabídka exportu výstupového okna umožňuje v části „Objects to Export“ volbu toho, 

zda do vybraného formátu chceme exportovat všechny objekty ve výstupovém okně 

(„All“), všechny viditelné objekty – tzn., že v novém formátu nejsou zobrazována 

metadata o datech, která jsou k zobrazeným výstupům v „Outputu“ IBM SPSS 

automaticky přiřazována („All Visible“), nebo jen vybrané objekty celého výstupového 

okna („Selected“).  

V části s názvem „Document“ volíme formát exportovaného výstupu pomocí 

rolovacího seznamu s názvem „Type“. K dispozici je zde nabídka dvanácti nejčastěji 

používaných formátů, jako je např. Word, Excel, PDF, PowerPoint, Text, apod. 

V části „Options“ lze volit konkrétní možnosti nastavení jednotlivých typů 

kopírovaných výstupových objektů „Outputu“, jako např. volba kopírování názvů 

tabulek a grafů, způsob kopírování tabulek velkých rozměrů, apod. Nabídka 

zobrazovaná v této části dialogového okna se liší dle zvoleného formátu v kolonce 

„Type“. Změny se provádí pomocí tlačítka „Change Options“. 

Název exportem nově vytvořeného souboru a cestu k jeho uložení zadáme pomocí 

tlačítka „Browse“. Vše potvrdíme volbou „OK“.     
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6.8.2 Postup pro kopírování vybraných objektů (tabulek, grafů)  

Kopírování pouze vybraných objektů (tabulek, grafů) z výstupového okna 

systémového souboru IBM SPSS patří mezi nejčastěji využívané způsoby práce 

s výsledky analýz. Vybranou tabulku či graf lze takto zkopírovat do libovolného 

formátu (Word, Excel, apod.) a souboru.  

Kopírování objektů výstupu se provádí stejně jak pro tabulky, tak pro grafy. 

K vyvolání procesu je nutné do vybraného objektu jednou kliknout myší (nikoliv 

dvakrát, jak tomu bylo v případě úprav tabulek či grafů), čímž se objekt dostane do 

modu určeného k práci s objektem. Do ohraničení vymezujícího objekt určený ke 

kopírování klikneme pravým tlačítkem myši, čímž se vyvolá dialogové okno daného 

modu. V rámci tohoto modu lze vybraný objekt z výstupového okna např. vystřihnout, 

kopírovat, exportovat do jiných formátů nebo upravovat styl či jeho obsah.  

Pro proces kopírování objektu se doporučuje používat odkaz „Copy As“, který 

umožní daný objekt zkopírovat do předem určeného formátu. Tím nejvhodnějším je 

varianta kopírování objektu jako obrázek „Image“. Vybraný objekt si tímto postupem 

zachová stejný vzhled jako ve výstupovém okně systémového souboru IBM SPSS, 

avšak jeho vzhled již v novém souboru nelze dále měnit.  

Po této volbě se vybraný objekt výstupového okna přesune do paměti počítače a 

následně se opět prostřednictvím tlačítka pravé myši vloží do zvoleného souboru 

(např. do Wordu).  

Pokud bychom pro potřeby kopírování využili variantu „Copy“, vybraný objekt by se 

do cílového souboru zkopíroval v „neuzamčené“ podobě, což znamená, že výsledný 

vzhled objektu by v novém souboru nebyl zcela totožný s jeho původním vzhledem v 

„Outputu“, avšak v novém formátu by byla ještě možná jeho dodatečná úprava.   
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4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy k zapamatování z lekce č. 6: 

a) frekvenční tabulka, frekvenční graf 

b) rozdělení četností kategorizované proměnné 

c) editace výstupů 

 

Kontrolní otázky k lekci č. 6: 

1. Lze sestrojit frekvenční tabulku a frekvenční graf pro 

nominální a ordinální proměnnou najednou? 

2. Jaký je rozdíl mezi procenty a platnými procenty?  

Korespondenční úkol k lekci č. 6: 

Z datové matice „student.sav“ vytvořte frekvenční tabulku a 

vhodný frekvenční graf pro proměnnou „Pohlaví“ (zkratka 

„pohlavi“).  

Výslednou tabulku zamřížkujte a přepište do češtiny všechny 

názvy sloupců a systémově popsaných řádků („Valid“ a Total“). 

Do frekvenčního grafu vložte popisky procentuálního zastoupení 

jednotlivých kategorií a změňte jeho barvy dle svého požadavku.  

 

Shrnutí lekce č. 6 

Lekce šestá je věnována základní jednorozměrné analýze 

kategorizovaných dat – frekvenční analýze. 

Čtenář se v této lekci prostřednictvím frekvenčních tabulek a 

frekvenčních grafů naučil zobrazit a interpretovat rozdělení 

četností kategorizovaných dat dle jejich měřící škály.   

V rámci aplikační části této lekce jsou zde představeny také 

nejčastěji používané postupy pro úpravu výstupních objektů 

(tabulek a grafů) a způsoby pro jejich export do jiných formátů či 

kopírovaní do vybraného souboru (pro potřeby dalšího použití). 
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7 JEDNOROZMĚRNÁ ANALÝZA 

NEKATEGORIZOVANÝCH DAT   

V této kapitole se dozvíte: 

 Jak se dělá jednorozměrná analýza nekategorizovaných (kardinálních, číselných) 

dat a v čem je rozdíl oproti datům kategorizovaným. 

 Jakým způsobem lze rozdělení četností nekategorizovaných dat znázornit. 

 Které popisné statistiky můžeme pro základní popis číselné proměnné použít a 

jak je správně interpretovat.  

 Jaké jiné grafické znázornění číselných dat má širší interpretační význam než 

klasický frekvenční graf pro číselnou proměnnou. 

 Proč je znalost rozložení četností číselné proměnné pro analýzu dat důležitá a 

k čemu ji můžeme potřebovat. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Provést základní jednorozměrnou analýzu nekategorizovaných (kardinálních, 

číselných) dat a její výsledky správně interpretovat. 

 Vypočítat základní popisné statistiky pro zjištění rozložení četností číselných 

proměnných.  

 Vytvořit, použít a popsat graf zobrazující základní popisné statistiky číselné 

proměnné. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Histogram četností, míry centrální tendence, míry variability, percentily, odlehlé 

hodnoty, box-plotový diagram. 

Datová matice pro potřeby této kapitoly: 

Employ.sav. 

 

 

 

 

 

Průvodce sedmou lekcí 

Jednorozměrná analýza nekategorizovaných (číselných) dat se od 

postupů předchozí lekce významně liší. Rozdílnost zpracování je 

dána především možností aplikace matematických operací na 

vlastnosti číselných dat. Postupy uvedené v této lekci proto (ve 

většině případů) nelze aplikovat na otázky se slovními odpověďmi. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Také v případě nekategorizovaných (kardinálních, číselných) proměnných je dobré 

vždy začít jednorozměrnou analýzou, tedy tříděním podle jedné proměnné, neboli 

tříděním prvního stupně. Na rozdíl od kategorizovaných dat ale nelze tento základní 

popis analyzovaných proměnných udělat prostřednictvím frekvenční tabulky, neboť 

číselné proměnné mají často velký počet variant svých hodnot. Standardní 

frekvenční tabulka by se proto zobrazila jako příliš rozměrná tabulka s velkým 

počtem řádků (z takového výstupu bychom jen stěží mohli odvozovat jakékoliv 

vlastnosti dané proměnné). Výjimku zde tvoří číselné proměnné s malým počtem 

variant svých hodnot (např. otázka zaměřená na počet dětí či členů domácnosti), kdy 

se tento typ dat zpracovává jako proměnná ordinální povahy (výstupem 

jednorozměrné analýzy by tedy i zde byla frekvenční tabulka a frekvenční graf).   

U nekategorizovaných dat proto také nehovoříme o četnosti výskytu určité hodnoty 

znaku, neboť stejná odpověď (hodnota) se ve sledovaném souboru neopakuje příliš 

často (každá odpověď se spíše vyskytuje jako samostatně stojící odpověď vedle 

odpovědi další – o danou jednotku měření vyšší nebo nižší). Samotné četnosti těchto 

hodnot by proto byly velmi malé a v rámci souboru značně rozptýlené.  

Pro zobrazení základních tendencí v datech sledované číselné proměnné se tak 

místo frekvenční tabulky využívá výpočet základních statistických charakteristik. 

Tyto charakteristiky dokáží prostřednictvím několika málo čísel popsat základní 

vlastnosti rozložení dané proměnné.   

Základní statistické charakteristiky lze rozdělit do dvou hlavních skupin: první 

skupinou jsou míry centrální tendence, které jsou jako charakteristiky polohy 

založeny na výpočtu středních hodnot. Druhou skupinu tvoří míry variability neboli 

charakteristiky rozptýlenosti.  

Výpočet jednotlivých charakteristik obou skupin slouží krom základního popisu 

souboru také pro vzájemné srovnávání těchto charakteristik u různých proměnných, 

z čehož můžeme vyvodit jejich vzájemnou podobnost či rozdílnost.  

Základní statistické charakteristiky lze v určité míře použít také pro práci 

s nominálními či ordinálními proměnnými, avšak na jejich typu závisí také způsob 

použití těchto charakteristik.  

7.1 Míry centrální tendence 

Míry centrální tendence (neboli výpočet středních hodnot dané proměnné), 

charakterizují obecnou velikost zkoumaného jevu v daném souboru prostřednictvím 

několika jednotlivých číselných údajů (výpočtů), díky kterým lze rozložení četností 

zkoumané proměnné popsat. 
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Za použití měr centrální tendence můžeme vypočítat polohu dat na měřené škále 

zkoumané proměnné. 

Mezi nejvýznamnější míry centrální tendence kardinálních dat patří: 

- modus 

- medián 

- aritmetický průměr 

Hlavní význam výpočtu středních hodnot pro číselné proměnné spočívá především v 

tom, že při porovnávání dvou nebo více souborů nemusíme srovnávat celou řadu 

možných hodnot dané proměnné, ale srovnáváme pouze jediné číslo vypočtené 

střední hodnoty.  

1. Modus 

- anglicky jako „Mode“, s označením x̂ 

- jde o ukazatele charakterizujícího nejčastěji se vyskytující hodnotu 

v souboru (jde o odpověď s největší četností výskytu v souboru) 

- v souboru se může vyskytovat buď jedna (unimodální) nebo více modálních 

kategorií (např. bimodální, trimodální, apod.) 

- pro své uplatnění vyžaduje nejméně předpokladů 

- je použitelný pro všechny typy proměnných (lze jej vypočítat pro nominální, 

ordinální i  kardinální proměnnou) 

- nepoužívá se však příliš často -  nejčastěji se vyskytující hodnota nemusí být 

vždy pro soubor hodnotou nejtypičtější 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:  

Hodnota modu věku klienta v souboru patnácti dotazovaných je 42  

(n=15): 18, 21, 38, 39, 42, 42, 45, 52, 53, 57, 61, 64, 75, 77, 95. 

Pouze věk 42 let je v souboru (jako jediný) uveden dvakrát, proto je 

toto číslo považováno za nejčastěji se vyskytující hodnotu v souboru. 

Hodnota modu tohoto příkladu je proto 42 let.   
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2. Medián 

- anglicky jako „Median“, s označením x ̃

- medián je prostřední hodnota v seřazeném datovém souboru (podle 

hodnot dané proměnné od nejmenší po největší)  

- v praxi to znamená, že přesně 50% jednotek (např. respondentů) v souboru 

má hodnotu nižší nebo rovno, než je hodnota mediánu a přesně 50% jednotek 

v souboru má hodnotu vyšší nebo rovno, než je hodnota mediánu 

- v souboru jde vždy pouze o 1 hodnotu 

- velikost mediánu odpovídá hodnotě 50. percentilu – tzn., že patří do skupiny 

tzv. kvartilů, o kterých budeme hovořit dále v kapitole 7.3 

- medián je použitelný pro ordinální a kardinální proměnné (pro nominální 

proměnné medián počítat nelze) – hraje zde totiž důležitou roli pořadí 

jednotlivých hodnot dané proměnné, které musí být seřazeny od nejmenší po 

největší (čehož nelze u nominálních proměnných docílit) 

- výpočet mediánu není ovlivněn extrémními hodnotami v souboru 

- při lichém počtu prvků v souboru, je mediánem hodnota ležící přesně 

uprostřed seřazeného souboru hodnot, při sudém počtu prvků je mediánem 

aritmetický průměr dvou prostředních hodnot souboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad mediánu lichého počtu prvků v souboru:  

Hodnota mediánu věku klienta v souboru patnácti dotazovaných je 52  

(n=15): 18, 21, 38, 39, 42, 42, 45, 52, 53, 57, 61, 64, 75, 77, 95 

Hodnota mediánu v tomto případě odpovídá hodnotě ležící přesně 

uprostřed seřazeného souboru hodnot – což je číslo 52. 

Příklad mediánu sudého počtu prvků v souboru:  

Hodnota mediánu věku klienta v souboru čtrnácti dotazovaných je 48,5 

(n=14): 18, 21, 38, 39, 42, 42, 45, 52, 53, 57, 61, 64, 75, 95. 

Hodnota mediánu se v tomto případě počítá jako aritmetický průměr 

dvou uprostřed ležících čísel – tedy dle vzorce (45 + 52) : 2 = 48,5 let   
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3. Aritmetický průměr 

- anglicky jako „Mean“, s označením x̄ 

- hodnota aritmetického průměru představuje součet všech hodnot dané 

proměnné v souboru děleno počtem všech jednotek v souboru (jinými slovy 

jde o podíl součtu všech hodnot a jejich počtu) 

- tento ukazatel je použitelný pouze pro kardinální proměnné (pro nominální a 

ordinální proměnné se nepočítá) 

- výpočet je velmi citlivý na odlehlé hodnoty, může tedy informace o střední 

hodnotě souboru zkreslovat (např. průměrná výše platu v ČR je neúměrně 

navýšena díky navýšeným příjmům v Praze) 

- výpočet aritmetického průměru se proto nejčastěji používá pro kardinální 

proměnné, které v rámci svých hodnot nemají žádné odlehlé hodnoty 

v souboru 

 

 

 

 

 

 

 

Prostřednictvím výpočtu měr centrální tendence jsme schopni o číselné proměnné 

zjistit, kolem které hodnoty se jednotlivé odpovědi respondentů koncentrují, tedy 

jsme schopni zjistit polohu číselné proměnné na číselné ose.  

Byť každá výše uvedená míra popisuje jinou charakteristiku polohy, jejich vzájemné 

srovnání nám může o souboru dat poskytnout velmi cennou informaci. Porovnáním 

hodnoty modu, mediánu a aritmetického průměru totiž zjistíme, jak moc se data 

uvnitř souboru od sebe odlišují a zda se mezi nimi vyskytují také nějaké odlehlé 

hodnoty.  

Čím více si jsou jednotlivé míry centrální tendence podobné, tím homogennější data 

v souboru máme (pro popis souboru tak lze použít hodnotu aritmetického průměru). 

Pokud se ale hodnoty těchto měr významně odlišují, znamená to, že se v souboru 

dat vyskytuje nějaká extrémní hodnota – tzv. „Outliers“. V takovémto případě pak pro 

popis proměnné nepoužíváme výpočet aritmetického průměru (který je těmito 

Příklad:  

Hodnota aritmetického průměru věku klienta v souboru čtrnácti 

dotazovaných je 50,1  

(n=14): 18, 21, 38, 39, 42, 42, 45, 52, 53, 57, 61, 64, 75, 95 

Hodnota aritmetického průměru odpovídá součtu všech hodnot dané 

proměnné v souboru (což je číslo 702), děleno  počtem všech 

jednotek v souboru (což je 14).  

Výsledek je tedy roven výpočtu x̄ = 702 : 14 = 50,1 let. 



 

 

193 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

odlehlými hodnotami ovlivněn), ale pro popis souboru použijeme hodnotu mediánu (u 

něhož odlehlé hodnoty nemají na jeho výpočet žádný vliv). 

Samotný výpočet měr centrální tendence ale není pro základní popis kardinálních 

proměnných zcela dostačující. Pro lepší pochopení možných rozdílů v jednotlivých 

testovaných souborech dat je dobré společně s výpočtem středních hodnot počítat 

také míry variability neboli rozptýlenosti (podrobněji viz např. Rabušic, L., Soukup, P., 

Mareš, P., 2019).  

7.2 Míry variability 

Statistické charakteristiky rozptýlenosti odpovědí na číselné ose doplňují informace o 

výpočtu středních hodnot u dané proměnné. Pokud při srovnání dvou vybraných 

souborů bude např. shodný výpočet aritmetického průměru (či mediánu), ale hodnoty 

měr variability se budou od sebe významně lišit, budou pravděpodobně následně 

zjištěny i podstatné rozdíly v odpovědích jednotlivých respondentů, byť by tomu 

srovnání pouze měr centrální tendence nenasvědčovalo. 

Z tohoto důvodu je proto dobré vždy doplnit informace o mírách polohy také 

výpočtem stupně proměnlivosti rozložení hodnot znaku v souboru prostřednictvím 

měr variability.  

Díky ukazatelům měr variability dokážeme určit, jak málo (nebo jak moc) jsou 

zkoumaná data na měřené škále rozptýlena.  

Malá variabilita - v rámci jedné proměnné se v souboru vyskytují většinou stejné, či 

velmi podobné hodnoty dat.   

Vysoká variabilita - v rámci jedné proměnné jsou naměřené hodnoty velmi rozmanité 

(nebo se jedná o vícemodální rozložení). 

Mezi nejvýznamnější míry variability kardinálních dat patří: 

- variační rozpětí 

- rozptyl 

- směrodatná odchylka 

1. Variační rozpětí 

- anglicky jako „Range“, s označením R 

- variační rozpětí patří mezi nejjednodušší míry variability a používá se pouze k 

rychlému a předběžnému odhadu variability hodnot dané proměnné 

- patří mezi pořadové ukazatele (záleží na pořadí hodnot dané proměnné – tzn., 

před jeho výpočtem je nutné hodnoty proměnné seřadit od nejmenšího po 

největší) 
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- hodnota variačního rozpětí představuje rozdíl mezi maximální a minimální 

naměřenou hodnotou dané proměnné (xmax - xmin) v souboru 

- jde o nedokonalou míru variability, neboť její velikost závisí pouze na 

extrémních hodnotách v datovém souboru (tyto hodnoty mohou být však 

pouze nahodilé) 

- proto se někdy místo variačního rozpětí počítá rozpětí interkvartilové, které 

není extrémními hodnotami ovlivněno a vyjadřuje, v jakém intervalu se 

nachází 50% hodnot dané proměnné v jejím středním pásmu (v rozmezí mezi 

prvním a třetím kvartilem) – podrobně o kvartilech viz kapitola 7.3 dále 

2. Rozptyl 

- anglicky jako „Variance“, s označením s2 nebo var x 

- jde o základní pojem statistiky a základní míru pro hodnocení variability 

hodnot dané proměnné (ve statistice se s ním budeme setkávat velmi často) 

- patří mezi odchylkové ukazatele 

- vypočítá se jako průměrná odchylka jednotlivých hodnot znaku na druhou, 

které následně sečteme a vydělíme celkovým počtem znaků v souboru (bez 

umocnění na druhou by se součet všech odchylek od průměru rovnal nule) 

- vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední 

hodnoty 

- odvozenými mírami od rozptylu jsou směrodatná odchylka a variační 

koeficient  

Poznámka: 

Pro lepší pochopení rozptylu si nyní popišme jeho přesný postup při výpočtu:  

Hodnota rozptylu z číselné řady čtrnácti dotazovaných se počítá tak, že od každé 

hodnoty této proměnné odečteme její průměr (ten se v řadě čísel níže rovná 

hodnotě 50,1). Tímto postupem vypočteme jednotlivé odchylky od průměru u 

každého respondenta (mohou vyjít kladně či záporně).  

(n=14): 18, 21, 38, 39, 42, 42, 45, 52, 53, 57, 61, 64, 75, 95 

Tzn., že první respondent má hodnotu 18 – 50,1, což znamená, že jeho odchylka 

od průměru je –32,1. Tuto výslednou hodnotu pak umocníme na druhou: (–32,1)2 

= 1 030,41. Tímto způsobem spočítáme také všechny ostatní odchylky a následně 

tyto výsledky sečteme. Konečný součet umocněných odchylek od průměru 

nakonec ještě vydělíme celkovým počtem hodnot znaku v souboru (v našem 

případě číslem 14).  

Výsledná hodnota rozptylu v tomto případě by se pak rovnala číslu 408,593.  
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3. Směrodatná odchylka 

- anglicky jako „Standard Deviation“, s označením s nebo sigma  

- jedná se o jednu z nejdůležitějších a nejpoužívanějších měr variability  

- patří mezi odchylkové ukazatele, je odmocninou rozptylu 

- je mírou rozptylu hodnot náhodné veličiny kolem jejího průměru 

- je-li velikost směrodatné odchylky malá, jsou si prvky souboru navzájem velmi 

podobné, je-li velká, signalizuje velké vzájemné odlišnosti v rozložení četností 

hodnot dané kardinální proměnné 

- krom standardní směrodatné odchylky lze počítat také relativní směrodatnou 

odchylku, neboli variační koeficient, který se počítá jako podíl směrodatné 

odchylky a průměru krát 100 (velké procento pak znamená velkou 

rozptýlenost hodnot uvnitř souboru) 

- variační koeficient se používá např. v případě porovnávání souborů s jinými 

jednotkami měření (např. srovnávání HDP různých zemí v různých měnách) 

Jak tedy lze jednotlivé statistické charakteristiky a jejich vzájemné působení dobře 

použít a správně interpretovat? Vždy je zapotřebí uvědomit si tyto nejdůležitější 

vlastnosti souboru hodnot sledované proměnné: 

Z měr centrální tendence bychom jako zástupný ukazatel středních hodnot souboru 

měli používat aritmetický průměr pouze tehdy, pokud tato proměnná neobsahuje 

žádné odlehlé hodnoty (tzn., že všechny odpovědi na danou otázku jsou symetricky 

rozloženy kolem jednoho vrcholu ležícího uprostřed histogramu četností). Pro 

potvrzení vhodnosti užívání aritmetického průměru jakožto zástupce středních 

hodnot, bychom ale současně měli vypočítat také hodnotu mediánu (a zkontrolovat 

jeho přímou shodu s hodnotou aritmetického průměru) a také směrodatnou odchylku 

dané proměnné. Pokud směrodatná odchylka (jakožto zástupce měr variability) vyjde 

blízko nuly, pak si můžeme být jisti, že průměr je vhodným popisem dané proměnné. 

Pokud ale směrodatná odchylka vyjde daleko od nuly, pak použití aritmetického 

průměru jakožto vhodného ukazatele polohy dané veličiny postrádá smysl a měli 

bychom jej nahradit využitím mediánu.  

Míru homogenity či heterogenity lze také dobře odhadnout pomocí výpočtu 

variačního koeficientu, u něhož můžeme říci, že pokud hodnota výpočtu variačního 

koeficientu vyjde více než 50%, pak se jedná o velmi nesourodý soubor, u kterého 

nemá smysl aritmetický průměr vůbec počítat.   

Pro podrobnější popis kardinální proměnné lze ale také využít další statistické 

charakteristiky hodnotící rozptýlenost odpovědí na její číselné ose. Mezi takovéto 

ukazatele lze považovat např. kvartily, percentily, nebo jejich grafickou vizualizaci za 

pomocí box-plotového diagramu. 
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7.3 Další statistické charakteristiky variability 

Mezi další statistické charakteristiky popisující míru rozptýlenosti odpovědí na číselné 

ose, lze využít také výpočet kvartilů, percentilů, šikmosti či špičatosti. Všechny tyto 

výpočty jsou považovány za základní popis kardinální proměnné v procesu výpočtu 

frekvenční analýzy.  

1. Kvartily 

- anglicky jako „Quartiles“, s označením Q 

- kvartily dělí rozložení souboru seřazeného podle velikosti hodnot dané 

proměnné (od nejmenší po největší) na čtyři stejně velké čtvrtiny 

- rozlišujeme tři typy kvartilů: první (dolní) kvartil Q25, druhý kvartil Q50 (odpovídá 

hodnotě mediánu) a třetí (horní) kvartil Q75 

- interpretačně se shoduje s popisem mediánu, avšak pracuje se čtvrtinami, 

nikoliv s polovinami 

- v praxi to znamená, že přesně 25% jednotek v souboru má hodnotu nižší nebo 

rovno, než je hodnota prvního kvartilu, a přesně 75% jednotek v souboru má 

hodnotu nižší nebo rovno, než je hodnota třetího kvartilu 

- obdobně lze stanovit také např. kvintily (dělí soubor po 20% na pět stejně 

velkých dílů) nebo decily (dělí soubor po 10% na deset stejně velkých dílů) 

2. Percentily 

- anglicky jako „Percentiles“ 

- fungují obdobně jako výpočet kvartilů, avšak percentily umožňují vypočítat 

procentuální zastoupení jednotek v souboru, které odpovídá vypočítané 

hodnotě na libovolné škále od 0,1% do 99,9%  

- jejich interpretace pak spočívá ve stanovení procentního čísla s přiřazenou 

hodnotou odpovědi v souboru 

- např. výpočet 91. percentilu hovoří o tom, že přesně 91% jednotek v souboru 

má hodnotu nižší nebo rovno, než je naměřená hodnota tohoto percentilu 

- výhoda výpočtu percentilů spočívá v tom, že lze do nich vložit jakoukoliv 

hodnotu (nebo více hodnot najednou), která zrovna neodpovídá žádnému 

z předem stanovených kvartilů   
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3. Šikmost a špičatost 

- anglicky jako „Skewness“ (šikmost) a „Kurtosis“ (špičatost) 

- tyto statistické charakteristiky se vztahují k vlastnostem rozložení Gaussovy 

křivky (budeme o ní podrobněji hovořit v druhém díle této publikace), resp. 

ukazují, do jaké míry se tvar rozložení dané proměnné odchyluje od ideálního 

tvaru Gaussovy křivky (od tzv. „normálního rozložení“ dat) 

- jde tedy o sumarizaci tvaru rozložení četností u kardinální proměnné, 

popisující míru symetrie daného rozložení vůči Gaussově křivce  

- šikmost popisuje vychýlenost vrcholu histogramu četností na levou či pravou 

stranu grafu: čím je hodnota šikmosti více vzdálena od nuly, tím je vychýlenost 

do pravé či levé strany grafu větší 

- špičatost popisuje vychýlenost vrcholu histogramu četností směrem nahoru či 

dolů (k ose x) oproti ideálnímu tvaru Gaussovy křivky: vyjde-li hodnota 

špičatosti v kladných číslech různých od nuly, vrchol histogramu bude výše, 

než je tomu v ideálním tvaru Gaussovy křivky; vyjde-li  hodnota špičatosti v 

záporných číslech různých od nuly, vrchol histogramu bude níže, než je tomu 

v ideálním tvaru Gaussovy křivky 

7.4 Grafy pro nekategorizovanou proměnnou 

Stejně jako v případě kategorizovaných dat lze také v případě kardinálních 

proměnných využít také grafickou prezentaci dat, která zobrazuje buď rozdělení 

četností hodnot číselné proměnné v datovém souboru, nebo zobrazuje jednotlivé 

statistické charakteristiky, které toto rozložení vysvětlují. Některé grafy znázorňují 

obojí. 

Většina použitelných grafů pro kardinální proměnnou však nezobrazuje kompletní 

výčet všech četností, kterých daná proměnná nabývá (graf by byl stejně nepřehledný 

jako frekvenční tabulka), nýbrž zobrazuje rozdělení četností např. podle intervalů 

hodnot dané proměnné, nebo jde o specifický typ grafu pro grafické znázornění 

statistických charakteristik.  

Pro grafické znázornění rozložení četností kardinálních proměnných se využívá celá 

řada grafů. Vhodný typ grafu vybíráme podle cíle studie, k němuž je analýza určena. 

Mezi nejužívanější však patří histogram četností a box-plotový diagram. 
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7.4.1 Histogram četností  

Histogram četností je základním frekvenčním grafem pro kardinální proměnnou 

(stejně jako je výsečový graf pro nominální a sloupcový graf pro ordinální 

proměnnou). Poskytuje grafickou informaci o rozložení hodnot číselné proměnné 

v souboru.  

Histogram je forma sloupcového spojitého grafu, který představuje zobrazení 

skupinových četností v pravoúhlé soustavě souřadnic. V této soustavě představuje 

osa x intervaly hodnot znaku a osa y příslušné četnosti daného intervalu. Šířka 

intervalu a jejich celkový počet je programem IBM SPSS vypočítáván z reálných 

hodnot dané proměnné (u každého histogramu bude šířka a počet intervalů 

individuální).  

Histogram je tedy souřadnicový diagram rozdělení četností (podobný sloupcovému 

grafu rozdělení četností), který ukazuje, jak jsou četnosti rozděleny mezi zvolené 

intervaly hodnot zkoumané proměnné. Histogram je tvořen spojenými obdélníky, 

jejichž šířka se rovná vypočtené délce třídního intervalu (tento interval je ve všech 

sloupcích stejně široký) a jejich výška odpovídá četnostem výskytu hodnot v 

příslušném intervalu (výška jednotlivých sloupců se liší). Pořadí jednotlivých sloupců 

odpovídá pořadí intervalů hodnot zkoumané proměnné (seřazených od nejmenší po 

největší variantu výskytu). 

Graf lze vytvořit pro absolutní i relativní četnosti výskytu, v rámci kardinální 

proměnné (nebo pro ordinální proměnnou s velkým počtem variant).  
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7.4.2 Box-plotový diagram  

Samostatně stojícím prvkem umožňujícím grafickou vizualizaci většiny výše 

zmíněných statistických charakteristik, je tzv. box-plotový diagram. Tento typ grafu 

zobrazuje rozdělení četností hodnot kardinální proměnné v datovém souboru, včetně 

zobrazení jednotlivých statistických charakteristik dané proměnné.  

Jde o tzv. krabicový diagram s anténami – říká se mu také vousatá krabička.  

V jednom obrázku máme k dispozici informaci o maximální a minimální hodnotě v 

souboru naměřených hodnot, o mediánu, horním a dolním kvartilu, o interkvartilovém 

rozpětí a o existenci (či neexistenci) odlehlých hodnot v souboru – o tzv. „Outliers“. 

Pro detekci odlehlých hodnot v souboru je tento typ grafického znázornění rozložení 

četností dané proměnné vůbec nejefektivnějším způsobem jejich vizualizace. 

Box-plotový diagram se používá k celkové identifikaci distribuce (rozložení) hodnot 

dané proměnné, pro porovnání několika číselných proměnných, nebo pro komparaci 

jedné proměnné uvnitř jejích skupin.  

 

 

 

Vizáž jednotlivých box-plotových diagramů se bude u jednotlivých proměnných lišit – 

a to jak velikostí (výškou) krabičky grafu, tak rozsahem jejích vousů (vždy dle 

reálných naměřených hodnot v souboru). 

Vysvětlení všech statistických charakteristik zobrazených v box-plotovém diagramu 

je k dispozici v obrázku č. 1 umístěném níže.  
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Interpretace box-plotového diagramu 

Následující obrázek naznačuje způsob konstrukce box-plotového diagramu. 

Rozložení četností hodnot dané proměnné je vyjádřeno na svislé ose, která je vždy u 

grafu zobrazena.   

Obr. č. 1: Princip konstrukce box-plotového diagramu 

 
Zdroj: IBM SPSS Statistics Base 25, Grafika. 2018 

Tělo grafu – box – krabice (resp. dolní a horní strana základního obdélníku) 

odpovídají dolnímu (Q25) a hornímu (Q75) kvartilu daného souboru. Vodorovná čára 

uvnitř této krabice odpovídá mediánu (Q50) daného souboru. Výška krabice tedy 

představuje velikost interkvartilového rozpětí = dk. 

Dolní svislá úsečka – „dolní vous“ – odpovídá hodnotám, které leží  pod krabicí ve 

vzdálenosti maximálně 1,5 násobku výšky celé krabice (interkvartilového rozpětí). 

Horní svislá úsečka – „horní vous“ – odpovídá hodnotám 1,5 násobku výšky celé 

krabice (interkvartilového rozpětí). Vousy tedy odpovídají těm hodnotám, které již 

nejsou mezi kvartily, ale jsou od nich vzdáleny nejvýše o 1,5 násobek 

interkvartilového rozpětí. Body ležící v této hladině – tedy v úrovni tzv. „vnitřních 

hradeb“ ještě nejsou pro daný soubor hodnotami odlehlými. 

Body ležící mimo vousy (pod a nad tlustými modrými vodorovnými úsečkami) 

znázorňují hodnoty odpovídající odlehlým hodnotám – tzv. „Outliers“. Pokud jsou 

„Outliers“ značeny symbolem „o“, tak znázorňují „odlehlé hodnoty“, které leží pod 

nebo nad vousy krabice, a to mezi 1,5 až 3 násobkem interkvartilového rozpětí. 

Pokud jsou „Outliers“ značeny symbolem *, jedná se o „extrémně odlehlé hodnoty“, 

které jsou od hran krabice dále, než je trojnásobek interkvartilového rozpětí.  
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APLIKAČNÍ ČÁST 

Aplikační část této lekce je věnována postupům vedoucím k výpočtu všech výše 

uvedených statistických charakteristik a ke grafickému vyjádření rozložení četností 

kardinální proměnné.  

Výpočtu statistických charakteristik lze v programu IBM SPSS dosáhnout různými 

cestami, avšak vždy se stejným výsledkem. Stejně tak je to také i s grafickým 

vyjádřením rozložení četností u kardinálních proměnných.  

7.5 Postup pro výpočet statistických charakteristik 

Pro třídění prvního stupně kardinálních proměnných (nebo ordinálních proměnných s 

velkým počtem variant) většinou nemá smysl vytvářet frekvenční tabulku. Pro 

zobrazení rozložení četností v rámci dané proměnné se proto využívají výpočty 

středních hodnot a měr variability zkoumané proměnné, či jejich grafické znázornění.  

Místo frekvenční tabulky vytváříme tabulky popisné, které nabízejí výpočty všech 

výše uvedených statistických charakteristik. Výpočty všech statistických 

charakteristik lze v programu IBM SPSS vyvolat třemi různými způsoby: 

a) prostřednictvím procedury „Frequencies 

b) prostřednictvím procedury „Descriptives“ 

c) prostřednictvím procedury „Explore“ 

Všechny tyto postupy si následně ukážeme, avšak výstupy těchto procedur jsou 

téměř totožné (na způsobu vyvolání výpočtu statistických charakteristik proto 

nezáleží).  

7.5.1 Výpočet statistických charakteristik přes „Frequencies“ 

Výpočet statistických charakteristik nahrazuje u kardinální proměnné frekvenční 

tabulku, jakožto základní výstup jednorozměrné analýzy. Výpočty všech statistických 

charakteristik uvedených v této lekci, jsou proto k dispozici právě v zadání frekvenční 

analýzy – pod volbou „Statistics“ jejího dialogového okna.  

V rámci procedury „Frequencies“ lze také pod volbou „Charts“ v pravém horním rohu 

dialogového okna vykreslit frekvenční graf pro kardinální proměnnou – histogram 

četností. 

Tento způsob výpočtu statistických charakteristik určených pro základní popis 

kardinální proměnné patří mezi nejjednodušší cestu, jak tyto hodnoty vypočítat. 
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Procedura se vyvolává prostřednictvím lišty nabídek datového či výstupového okna a 

libovolného listu.   

Cesta k výpočtu statistických charakteristik přes proceduru „Frequencies“:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES 

Vybranou kardinální proměnnou přesuneme šipkou do okna „Variable(s)“. 

 

V levém dolním rohu základního dialogového okna zrušíme požadavek na „Display 

frequency tables“ (políčko necháme prázdné, aby se frekvenční tabulka do 

výstupového okna nevykreslila), avšak rozklikneme požadavek na výpočet 

„Statistics“ v pravém horním rohu dialogového okna.  

V nově otevřeném dialogovém okně s názvem „Frequencies: Statistics“ vybíráme 

(dle potřeby) různé typy popisných statistických charakteristik, které jsme si 

představili v teoretické části této lekce.  

Nabídka „Percentile Values“ 

V této části dialogového okna můžeme nechat vypočítat další statistické 

charakteristiky popisující míru rozptýlenosti odpovědí na číselné ose, které byly 

popsány v kapitole 7.3. Můžeme zde zvolit výpočet všech kvartilů „Quartiles“, nebo 

navolit výpočet libovolných percentilů „Percentile(s)“ – pro ukázku volíme např. 78. a 

99. percentil. Přidání percentilu musíme vždy potvrdit tlačítkem „Add“.   
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Nabídka „Central Tendency“ 

Oddíl věnovaný výpočtům středních hodnot nabízí volbu všech tří měr centrální 

tendence – jimiž jsou: aritmetický průměr „Mean“, medián „Median“ a modus „Mode“. 

Na tomto místě lze také vypočítat celkovou sumu všech zadaných hodnot v souboru 

„Sum“, avšak tento ukazatel se při výpočtech nevyužívá příliš často. 

Nabídka „Dispersion“ 

Výpočet charakteristik rozptýlenosti neboli měr variability, je k dispozici pod částí 

„Dispersion“ a lze v ní nechat vypočítat hodnotu směrodatné odchylky „Std. 

deviation“, rozptylu „Variance“ a variačního rozpětí „Range“. Krom těchto 

charakteristik zde nalezneme také odkaz pro výpočet minimální „Minimum“ a 

maximální „Maximum“ naměřené hodnoty v souboru a pro směrodatnou chybu 

průměru „S.E. mean“.  

Nabídka „Characterize Posterior Dis… “ 

Nabízí výpočet statistik tvaru rozdělení četností, jimiž jsou hodnoty šikmosti 

„Skewness“ a špičatosti „Kurtosis“.   

Po výběru a označení požadovaných statistických charakteristik potvrdíme svou 

volbu tlačítkem „Continue“ a následně také tlačítkem „OK“ v původním dialogovém 

okně.  

V „Outputu“ se otevře výsledná tabulka zvolených statistických charakteristik pro 

vybranou proměnnou, která obsahuje vše, co jsme v dialogovém okně pro tento 

výpočet zadali. 

Čtení výstupu: 

Tabulka s názvem „Statistics“  

Tabulka s názvem „Statistics“ představovala u výstupu frekvenční analýzy 

kategorizovaných dat pouze obecnou informaci o počtu platných a chybějících 

odpovědí dané nečíselné proměnné. Samotné výstupy frekvenční analýzy byly 

zobrazeny v samostatně stojící frekvenční tabulce. 

V případě frekvenční analýzy nekategorizovaných, kardinálních dat, je však tabulka 

„Statistics“ jediným výstupem, který máme po spuštění této procedury k dispozici. 

Krom údajů o počtu platných a chybějících odpovědí dané číselné proměnné se v ní 

proto zobrazují také všechny výpočty, které jsme prostřednictvím nabídky tlačítka 

„Statistics“ nechali pro danou proměnnou vypočítat. 
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Jak tedy nejlépe výsledky uvedené ve výsledné tabulce „Statistics“ číst?  

Vždy je vhodné začít základní informací o tom, kolik lidí na danou otázku odpovědělo 

a kolik nikoliv. V tomto případě odpověděli všichni respondenti. Následně se vymezí 

minimální a maximální hodnota odpovědí, abychom si udělali základní přehled o 

rozsahu velikosti hodnot v souboru.  

Minimální plat je v daném výběrovém souboru 15 750, maximální pak 135 000. 

Variační rozpětí („Range“) těchto hodnot je tedy 119 250. Toto číslo je poměrně 

vysoké, je tedy jasné, že data jsou na číselné ose velmi výrazně rozptýlena. Velkou 

rozptýlenost odpovědí v datech zkoumaného souboru také potvrzují vypočtené 

hodnoty rozptylu („Variance“) a směrodatné odchylky („Std. Deviation“), které 

dosahují velmi vysokých hodnot. Také dopočítaná velikost variačního koeficientu 

(vypočtená jako poměr směrodatné odchylky k aritmetickému průměru, krát 100) 

dosahuje téměř 50% (přesně hodnoty 49,61%), což opět potvrzuje velmi nesourodý 

soubor odpovědí na danou otázku. 
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Prostřednictvím srovnání vypočtených hodnot modu, mediánu a aritmetického 

průměru také zjistíme, zda se v daném souboru hodnot vyskytují také nějaké odlehlé 

– extrémní hodnoty („Outliers“). Hodnoty měr centrální tendence se vzájemně 

významně odlišují (modus = 30 750, medián = 28 875, průměr = 34 419,57), což 

znamená, že se v souboru dat extrémní hodnoty máme. Na základě tohoto zjištění 

bychom tedy pro popis dané proměnné neměli používat výpočet aritmetického 

průměru (který je těmito odlehlými hodnotami ovlivněn), ale měli bychom se řídit 

vypočtenou hodnotou mediánu (jakožto zástupnou mírou středních hodnot pro tento 

soubor dat).  

Pro vizualizaci počtu a umístění extrémních hodnot na dané číselné ose si proto pro 

danou proměnnou posléze vyhotovíme také box-plotový diagram, který všechny 

odlehlé a extrémní hodnoty v souboru bezpečně identifikuje (postup pro konstrukci 

grafu viz kapitola 7.6.2).  

Z výpočtů, které máme v tabulce „Statistics“ ještě k dispozici, lze pro dokreslení 

představy o rozložení dat na číselné ose daného souboru hodnot využít také výpočty 

zvolených percentilů. Pro danou proměnnou jsme si nechali vypočítat jednotlivé 

kvartily, 78. a 99. percentil. Díky těmto výpočtům nyní víme, že přesně 25% 

respondentů má plat nižší nebo rovno 24 000, polovina všech respondentů má plat 

nižší nebo rovno hodnotě 28 875, u 75% všech respondentů výše jejich platu 

nepřekročí 37 162,50, u 78% respondentů výše platu nepřekročí hodnotu 39 975 a 

až 99% všech respondentů pobírá plat nižší nebo rovno hodnotě 100 875. Do 

maximální hodnoty v souboru (což je číslo 135 000) proto spadá pouze jedno 

procento všech dotázaných, což odpovídá pravděpodobně vrcholnému 

managementu dané firmy.  

Poslední vypočtené hodnoty šikmosti („Skewness“ = 2,125) a špičatosti („Kurtosis“ = 

5,378) už jen dokreslují míru symetrie (v tomto případě spíše asymetrie) vůči 

ideálnímu tvaru Gaussovy křivky, které hovoří o kladném šikmém a špičatém 

rozložení četností odpovědí na danou otázku v souboru.  

Vizualizaci rozložení četností zkoumané proměnné na její číselné ose nejlépe 

vystihuje frekvenční graf pro kardinální proměnnou – histogram četností, který lze 

v dialogovém okně procedury „Frequencies“ také současně vyvolat prostřednictvím 

tlačítka „Charts“ (jedná se o stejný postup jako v případě frekvenčních grafů 

kategorizovaných proměnných – viz kapitola 6.6.1).  

Z nabídky typů grafů v dialogovém okně procedury „Frequencies“ označíme volbu 

„Histogram“, a současně také políčko „Show normal curve on histogram“, díky 

kterému ideální tvar Gaussovy křivky pro daný soubor hodnot přímo do frekvenčního 

grafu vykreslíme (uvidíme tak šikmost a špičatost „v praxi“). Potvrdíme tlačítkem 

„Continue“. Z vykresleného grafu je pak zcela zřejmé reálné rozložení odpovědí na 

dané číselné ose. 
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7.5.2 Výpočet statistických charakteristik přes „Descriptives“ 

Tato procedura představuje alternativní způsob zobrazení základních statistických 

charakteristik kardinálních dat, avšak v menším rozsahu. Graf v rámci této procedury 

vytvořit nelze. 

Procedura „Descriptives“ nabízí k výpočtu pouze omezený výběr základních 

statistických charakteristik – nelze zde vyvolat výpočet modu, mediánu, kvartilů ani 

percentilů. Ostatní charakteristiky jsou zde k výpočtu k dispozici.  

Oproti tomu ale tento postup analýzy dat umožňuje vyvolat jednu důležitou 

statistickou operaci, kterou je převod hodnot proměnné na standardizované skóry, 

tzv. z-skóry. Vypočítané hodnoty z-skórů se pomocí volby „Save standardized 

values as variables“ automaticky uloží v datové matici jako nová proměnná s názvem 

„Zscore: + původní název proměnné“, aby je bylo možno dále použít např. jako 

vstupní data do dalších plánovaných analýz.  

Procedura se vyvolává prostřednictvím lišty nabídek datového či výstupového okna a 

libovolného listu.   

Cesta k výpočtu statistických charakteristik přes proceduru „Decriptives“:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → DESCRIPTIVES 

Vybranou kardinální proměnnou přesuneme šipkou do okna „Variable(s)“.  

Nabídkou „Options“ umístěnou v pravém horním rohu vyvoláme okno s nabídkou pro 

výpočet vybraných statistických charakteristik. V novém dialogovém okně vybíráme 

(dle potřeby) z nabízených variant popisných statistických charakteristik, podobně 

jako v proceduře „Frequencies“.  
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Oddíl s názvem „Display Order“ je určen k volbě pořadí, v jakém budou proměnné 

zobrazeny ve výstupní tabulce (je-li do této procedury zařazeno více proměnných 

najednou, lze výstupy řadit buď podle seznamu, v jakém jsou proměnné umístěny 

v datové matici, dle abecedy, či dle velikosti jejich naměřeného průměru).  

Požadovanou volbu potvrdíme tlačítkem „Continue“. 

 

V levém dolním rohu základního dialogového okna můžeme označit políčko „Save 

standardized values as variables“, čímž docílíme uložení z-skórů do datové matice. 

Pokud z-skóry pro požadované analýzy nepotřebujeme, necháváme toto políčko 

prázdné.  

Celkové zadání procedury potvrdíme tlačítkem „OK“.  

A co hodnoty z-skórů vůbec představují?  

Hodnota vypočítaného z-skóre udává, kolik standardních odchylek leží určitý případ 

pod nebo nad měřeným průměrem.  Je-li hodnota z-skóre = 0, pak konkrétní případ 

leží přímo na hodnotě průměru dané proměnné. Je-li hodnota z-skóre = +1, pak 

konkrétní případ leží přesně 1 směrodatnou odchylku nad průměrem dané 

proměnné.  

Jedná se tedy o standardizované hodnoty, které převádějí původní proměnné 

(měřené v různých jednotkách) do jednotné metriky, kterou je vzdálenost od 

průměru vyjádřená počtem směrodatných odchylek. Díky této standardizaci pak 

můžeme vzájemně srovnávat i primárně nesrovnatelné proměnné – různé proměnné 

měřené v různých jednotkách. Pro srovnání dvou odlišných proměnných s 

nejednotným měřítkem je proto přepočet původních hodnot proměnné na hodnoty    

z-skórů jedinou možností pro jejich vzájemnou komparaci. 
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Výpočet z-skórů lze ve statistické analýze využít především ke dvěma základním 

účelům: 

a) pro porovnání dvou (nebo více) proměnných s nejednotným měřítkem 

b) jako nástroj pro úpravu rozložení dat v souboru (lze použít pouze v případě 

mírné odchylky od normality) 

Hodnoty z-skórů jdou vypočítat pro jakoukoliv proměnnou, u které známe hodnotu 

jejího aritmetického průměru a směrodatné odchylky.  

Vzorec pro výpočet z-skórů jednotlivých odpovědí respondentů se počítá tak, že od 

konkrétní hodnoty odpovědi respondenta odečteme hodnotu aritmetického průměru 

dané proměnné, a tento výsledek podělíme velikostí směrodatné odchylky dané 

proměnné. Vzorec tedy vypadá následovně:   

 

Čtení výstupu: 

Tabulka s názvem „Descriptive Statistics“  

Tabulka s názvem „Descriptive Statistics“ zobrazuje požadované výpočty zadané 

v nabídce „Options“.  

 

Pro čitelnější zobrazení výsledků je v této tabulce dobré přehodit řádky za sloupce 

(po označení – dvojkliku do tabulky pomocí procedury „Pivot“ v liště nabídek). 
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Po pivotaci dostaneme tabulku podobnou výstupu z procedury „Frequencies“. 

Interpretace jednotlivých charakteristik je popsána v kapitole 7.5.1. 

 

Pokud jsme v hlavním dialogovém okně procedury „Descriptives“ označili políčko 

„Save standardized values as variables“, máme v datové matici vytvořenou novou 

proměnnou „Zscore…“ (v listu „Variable View“), včetně uložených výpočtů 

jednotlivých z-skórů u konkrétních hodnot dané proměnné (v listu „Data View“).  
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7.5.3 Výpočet statistických charakteristik přes „Explore“ 

Tato procedura představuje další způsob vyvolání výpočtů statistických 

charakteristik, avšak sama o sobě má velmi široké využití (nabízí také výpočty 

dalších ukazatelů, s nimiž se budeme seznamovat až v dalších lekcích tohoto 

materiálu, nebo v jeho druhém díle).  

Procedura „Explore“  se využívá pro důkladný rozbor spojitých dat, při potřebě 

identifikace „Outliers“ (případů analyticky ležících mimo základní soubor – extrémní 

hodnoty), při popisu dat a při odhalování rozdílů mezi jednotlivými skupinami případů. 

Nabízí také širokou nabídku grafického znázornění datového souboru. 

Procedura „Explore“ umožňuje vypočítat sumární statistiky a vykreslit grafy pro celý 

datový soubor, nebo pro vybrané skupiny případů. 

Procedura se vyvolává prostřednictvím lišty nabídek datového či výstupového okna a 

libovolného listu.   

Cesta k výpočtu statistických charakteristik přes proceduru „Explore“:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → EXPLORE 

Vybranou kardinální proměnnou přesuneme šipkou do okna „Dependent List“.  

 

Pro vyvolání výpočtu základních statistických charakteristik rozklikneme v pravém 

horním rohu nabídku „Statistics“.  

V rámci této nabídky můžeme nechat pro danou proměnnou vypočítat základní 

popisné statistiky „Descriptives“ (podobné proceduře „Frequencies“, avšak bez 

možnosti výpočtu hodnoty modu) se zvoleným intervalem spolehlivosti pro průměr 

„Confidence Interval for Mean“ (podrobněji o intervalu spolehlivosti viz lekce č. 8 
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tohoto materiálu), odhady středních hodnot „M-estimators“ (není pro potřeby naší 

lekce relevantní), výpis pěti nejnižších a pěti nejvyšších pozorování v souboru 

„Outliers“ a percentily „Percentiles“. Volbu potvrdíme tlačítkem "Continue". 

Před spuštěním procedury „Explore“ můžeme současně také nabídku možnosti 

grafického znázornění analyzované proměnné prostřednictvím nabídky „Plots“. Tento 

odkaz umožnuje z jedné pozice vykreslit několik typů grafů pro kardinální 

proměnnou, což je velká výhoda této procedury.   

 

Vybíráme zde typ grafu, který chceme zobrazit: pro zobrazení popisných statistik 

volíme krabicový graf „Boxplot“, pro zobrazení rozložení četností kardinální 

proměnné volíme „Histogram“. Volbu potvrdíme tlačítkem "Continue". 

Z dalších typů grafů, které jsou na tomto místě k dispozici, se často využívá také graf 

a testy pro ověření shody s normálním rozložením „Normality plots with tests“, 

kterému se budeme věnovat ve druhém dílu této publikace.   

Před spuštěním procedury „Explore“ můžeme využít také nabídku „Options“, která 

umožňuje specifikovat způsob práce s chybějícími hodnotami (s „Missing Values“).  
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Tento odkaz má však větší smysl použít v případě, kdy je do explorační analýzy 

navedeno více proměnných najednou (viz komentář níže).  

Varianta „Exclude cases listwise“ je systémem přednastavena automaticky a 

znamená, že do analýzy nebude započítávat ty respondenty, u nichž byla zjištěna 

alespoň jedna chybějící hodnota „Missing Values“ u jakékoliv proměnné vložené do 

analýzy. Varianta „Exclude cases pairwise“ vynechá při analýze pouze chybějící 

hodnotu, avšak u ostatních proměnných daného respondenta se odpovědi do 

požadovaných výpočtů započítávají. Zvolíme-li variantu „Report values“, pak jsou 

chybějící hodnoty proměnné, která je umístěna v poli „Factor List“, považovány za 

další, samostatnou kategorii odpovědí.  

Pokud bychom chtěli do procedury „Explore“ zadat více proměnných najednou, 

můžeme v jejím základním dialogovém okně vyplnit také políčko „Factor List“ a 

„Label Cases by“.  

Do políčka „Factor List“ se vždy přesouvá kategorizovaná proměnná (nebo více 

proměnných), která způsobí to, že se analýza provede samostatně pro každou 

skupinu případů definovanou stejnou úrovní tohoto faktoru.  

Políčko „Label Cases by“ vyplňujeme v případě, že chceme mít v grafech jednotlivé 

případy popsány jejími názvy (např. dle čísla dotazníku, názvy zemí, měst, apod.). 

 

Při vyplnění všech políček dialogového okna dle příkladu uvedeného výše, se 

všechny výstupy (tedy jak tabulky, tak grafy) vytvoří zvlášť pro muže, zvlášť pro ženy, 

a v grafech bude možné dle „id“ respondenta v dotazníku, blíže každý konkrétní 

případ dále poznat. 

Pro základní jednorozměrnou analýzu kardinální proměnné ale není tato hlubší 

specifikace nezbytná, můžeme proto celou proceduru „Explore“ zadat pouze pro 

jednu (nebo více) zvolenou číselnou proměnnou, a okna „Factor List“ a „Label Cases 

by“ nechat prázdná.  
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Před potvrzením všech voleb v proceduře „Explore“ tlačítkem „OK“ v základním 

dialogovém okně, můžeme v jeho dolním levém rohu v oddíle s názvem „Display“ 

specifikovat, které výstupy chceme nechat do výstupového okna zobrazit / vykreslit.  

Nabídka umožňuje zobrazit pouze to, co se nachází pod nabídkou „Statistics“ 

v horním pravém rohu, nebo je možné nechat vykreslit pouze výstupy navolené pod 

nabídkou „Plots“, nebo je možné nechat zobrazit všechny navolené výstupy 

najednou – tedy vše, co se ukrývá pod volbami „Statistics“ a „Plots“ – tomuto 

nastavení odpovídá varianta „Both“.  

Čtení výstupu z nabídky „Statistics“: 

1.  Tabulka s názvem „Case Processing Summary“ 

Tabulka „Case Processing Summary“ představuje základní informaci o tom, kolik 

respondentů na danou otázku odpovědělo („Valid – N“) a kolik jich tuto otázku 

nechalo prázdnou („Missing – N“). 

 

2.  Tabulka s názvem „Descriptives“ 

Tabulka „Descriptives“ znázorňuje výsledky všech statistických charakteristik, které 

byly v proceduře „Explore“ k výpočtu vybrány = označeny. 

Výsledky z této tabulky se čtou stejným způsobem, jakým byly interpretovány 

v kapitole 7.5.1. 
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Oproti výstupům jednorozměrné analýzy prostřednictvím procedury „Frequencies“ 

jsou v této tabulce k dispozici dvě nové informace: výsledek intervalu spolehlivosti 

pro průměr („95% Confindence Interval for Mean“) a ořezaný průměr („5% Trimmed 

Mean“). 

Interval spolehlivosti pro průměr je významným ukazatelem inferenční statistiky, k níž 

se dostaneme v 8. lekci tohoto materiálu. 

Hodnota ořezaného průměru je upravenou hodnotou průměru, která nebere v úvahu 

5% nejnižších a 5% nejvyšších hodnot v souboru – eliminují se tak případné odlehlé 

hodnoty, které by výpočet průměru jinak významně ovlivnily. 

3.  Tabulka s názvem „Percentiles“ 

Tento výstup nabízí automaticky výpočet kvartilů a 5., 10. 90. a 95. percentilu. 

Interpretace výsledků je popsána v lekci 7.5.1. 

 

4.  Tabulka s názvem „Extreme Values“ 

Jedná se o tabulku s výpisem pěti nejnižších („Lowest“) a pěti nejvyšších („Highest“) 

pozorování v souboru.  

Hodnoty („Value“) v ní uvedené mohou být pro daný soubor jednak „Outliers“ – tedy 

odlehlými hodnotami, a jednak nám slouží ke kontrole kardinálních dat (viz kapitola 

4.4.2). 
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7.6 Postup pro tvorbu grafů pro kardinální proměnnou 

Ze všech typů grafů, které je možné pro kardinální proměnné v software IBM SPSS 

vytvořit, si v rámci této kapitoly ukážeme postupy pouze dva: pro tvorbu histogramu 

četností, jakožto základního grafu frekvenční analýzy číselné proměnné a pro box-

plotový diagram, který zobrazuje rozdělení četností hodnot kardinální proměnné v 

datovém souboru, včetně zobrazení jednotlivých statistických charakteristik dané 

proměnné. 

7.6.1 Postup pro tvorbu histogramu četností 

Způsoby vyvolání histogramu četností, jakožto základního grafu frekvenční analýzy 

pro nekategorizovaná data, jsou totožné s procedurami uvedenými u vyvolání 

frekvenčních grafů kategorizovaných proměnných (kromě způsobu vyvolání grafu 

z frekvenční tabulky v „Outputu“).  

Nejjednodušším způsobem je tedy (stejně jako v kapitole 6.6.1) vyvolání histogramu 

četností současně při spuštění frekvenční analýzy prostřednictvím procedury 

„Frequencies“. Postup pro vyvolání histogramu z této procedury viz kapitola 7.5.1.  

Další možností je vyvolání tohoto grafu z lišty nabídek a odkazu „Graphs“, v němž 

zvolíme možnost „Legacy Dialogs“ a „Histogram“ (podrobně viz kapitola 6.6.2). 

Proměnnou, pro kterou chceme histogram vytvořit, přesuneme do políčka „Variable“. 

Zaškrtnutím políčka „Display normal curve“ můžeme nechat do grafu vykreslit také 

křivku normálního rozložení. 

 

Vše potvrdíme tlačítkem „OK“. 
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Dalším způsobem, kterým se k histogramu četností můžeme dostat, je postup tvorby 

grafu prostřednictvím procedury „Explore“, který byl popsán výše – v předchozí 

kapitole 7.5.3. V rámci tohoto postupu ale nelze přímo (v procesu zadávání) nechat 

do grafu vykreslit křivku normálního rozložení. Pokud bychom o tuto vizualizaci stáli, 

museli bychom ji nechat do grafu dokreslit až následovně prostřednictvím editačního 

modu – „Chart Editoru“ (postup pro editaci grafů je popsán v kapitole 6.7.2). 

Krom těchto postupů lze histogram četností (i box-plotový diagram) v software IBM 

SPSS vyvolat ještě mnoha dalšími způsoby a procedurami. Postupy pro jejich 

zadávání nabízí interaktivní rozhraní tvorby grafů prostřednictvím šablon, které 

vyžadují již pokročilou znalost práce s daným software. 

7.6.2 Postup pro tvorbu box-plotového diagramu 

Obdobně jako u histogramu četností lze tento typ grafu vyvolat několika způsoby.  

Nejjednodušším způsobem je vyvolání grafu z procedury „Explore“, která je popsána 

výše v kapitole 7.5.3.  

Další možností vyvolání box-plotového diagramu je postup zadávání z lišty nabídek a 

odkazu „Graphs“, v němž zvolíme možnost „Legacy Dialogs“ a „Boxplot“ (podrobně 

viz kapitola 6.6.2). Zadání grafu zde probíhá ve dvou krocích. V prvním dialogovém 

okně (1. krok) zvolíme požadovaný typ grafu – pokud chceme graf pouze z jedné 

proměnné, volíme první variantu „Simple“ = jednoduchý graf. Pokud chceme do grafu 

přidat další proměnnou (např. pohlaví), volíme variantu druhou – Clustered“ = 

skupinkový graf.  
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V části „Data in Chart Are“ určíme objekty, které bude graf porovnávat. Lze 

porovnávat skupiny případů „Summaries for groups of cases“ nebo samostatné 

proměnné „Summaries of separate varaibles“. Tuto druhou variantu označíme 

v případě analýzy jedné proměnné. Volbu potvrdíme tlačítkem „Define“, čímž se 

otevře dialogové okno kroku dva.  

Proměnnou, pro kterou chceme box-plotový diagram vytvořit, přesuneme do políčka 

„Boxes Represent“. Ostatní políčka necháme prázdná a potvrdíme tlačítkem „OK“.  

Výsledný graf interpretujeme dle popisu v kapitole 7.4.2 (popis příkladu viz níže).  

 

Z grafu výše vyplývá, že data jsou těsně rozložena kolem hodnoty mediánu (zelená 

čára) a interkvartilové rozpětí je velmi úzké (vertikální výška krabičky určená 

vzdáleností žlutých čar), přičemž mezi dolním a horním kvartilem (uvnitř krabičky) 

leží 50% všech odpovědí. 

Konec dolního vousu (červená čára) by mohl dosahovat maximálně k číslu 4 256,25 

(délka vousu může být maximálně 1,5 krát hodnota interkvartilového rozpětí, která se 

odečítá od hodnoty dolního kvartilu). Protože ale nejnižší naměřená hodnota dané 

proměnné v souboru je 15 750, dosahuje vous pouze k tomuto číslu. Stejně tak 

konec horního vousu (červená čára) může být maximálně na úrovni 1,5násobku 

interkvartilového rozpětí přičteného k hodnotě horního kvartilu – což lze na příkladu 

výše vypočítat takto: 37 162,50 + (1,5 x 13 162,50) = 56 906,25.  

Všechny odpovědi, jejichž hodnota leží pod dolním (zde není hodnota žádná) nebo 

nad horním vousem (zde je hodnot mnoho) jsou pro daný soubor hodnotami 

odlehlými. V rámci odlehlých hodnot pak můžeme vymezit také hodnoty extrémně 

odlehlé, které leží ve vzdálenosti větší než je 3 násobek interkvartilového rozpětí od 

příslušného kvartilu (v grafu od obdélníku) – lze vypočítat takto:  37 162,50 + (3 x     

13 162,50) = 76 650. Tyto hodnoty jsou v grafu označeny hvězdičkou.  
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Pojmy k zapamatování z lekce č. 7: 

a) míry centrální tendence, míry variability 

b) z-skóre, odlehlé hodnoty 

c) histogram četností, box-plotový diagram 

 

Kontrolní otázky k lekci č. 7: 

1. Lze pouze z výpočtu statistických charakteristik určit 

existenci odlehlých hodnot v souboru? Pokud ano, jak? 

2. Co jsou to z-skóry a k čemu je můžeme použít? 

Korespondenční úkol k lekci č. 7: 

Z datové matice „employ.sav“ vypočítejte pro proměnnou 

„Nástupní plat“ (zkratka „platnás“) míry centrální tendence, míry 

variability, 95. percentil a druhou nejvyšší hodnotu v souboru.  

Pro danou proměnnou vytvořte také histogram četností s křivkou 

normálního rozložení a box-plotový diagram. Tento graf také 

řádně popište.  

 

Shrnutí lekce č. 7 

Lekce sedmá je věnována základní jednorozměrné analýze 

nekategorizovaných dat a jejich možnému grafickému vyjádření. 

Čtenář zde byl seznámen se základními statistickými 

charakteristikami určenými pro práci s kardinálními proměnnými, 

včetně různých typů grafů zaměřených na zobrazení rozložení 

četnostní hodnot kardinální proměnné v datovém souboru.   

Zvláštní pozornost byla věnována také odhalení existence 

odlehlých hodnot v souboru dat, neboť tato vlastnost se bude 

odrážet ve způsobu práce s číselnou proměnnou také 

v následných dvourozměrných analýzách. 
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8 STATISTICKÁ INFERENCE A 

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 

V této kapitole se dozvíte: 

 Co je statistická inference a k čemu ji v kvantitativním výzkumu potřebujeme. 

 Co jsou intervalové odhady a jak je vypočítáme. 

 Co je statistická hypotéza a jaký je význam jejího testování.  

 Jaké postupy musíme při testování statistických hypotéz dodržet. 

 Jakých chyb se můžeme při testování statistických hypotéz dopustit.  

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Vypočítat z předložených dat intervalové odhady a umět je správně interpretovat. 

 Pochopit podstatu statistického testování hypotéz. 

 Porozumět rozdílu mezi nulovou a alternativní hypotézou a umět tyto hypotézy 

definovat. 

 Orientovat se v základních pojmech používaných při testování statistických 

hypotéz. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Statistická inference, intervalové odhady, statistická hypotéza, nulová hypotéza, 

alternativní hypotéza, hladina významnosti, hladina spolehlivosti, signifikance. 

Datová matice pro potřeby této kapitoly: 

Employ.sav. 

 

 

 

 

 

 

Průvodce osmou lekcí 

Tato kapitola představuje především teoretický úvod k obsáhlé 

tématice statistické inference, které se budeme podrobněji věnovat 

také v další – deváté kapitole, či ve druhém dílu této publikace. 

Seznámíme se zde s jednotlivými pojmy, postupy a způsoby 

vyhodnocování, bez jejichž znalosti nebude možné metody 

statistické inference a testování statistických hypotéz aplikovat 

v praxi, či pochopit smysl jejich interpretace.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Na základě dotazníkových šetření získáváme – pomocí aplikace metod popisné 

statistiky – informace o výběrovém souboru, na němž byl výzkum proveden. 

Smyslem statistické analýzy dat je však také (ne-li především), umět charakterizovat 

celou populaci, tedy učinit závěry také o základním souboru (z něhož byl výběrový 

soubor vybrán), a to právě na základě informací zjištěných ze souboru výběrového. 

Tento princip je základem statistické inference. 

Statistickou inferencí bychom se nemuseli zabývat, pokud bychom byli schopni ve 

svých výzkumech vždy provést vyčerpávající šetření (tzv. census), do něhož by byly 

zapojeny všechny jednotky dané populace, o které výzkum děláme. Takovéto šetření 

ale většinou (z technických či praktických důvodů) provést nelze, v naprosté většině 

případů jsme proto schopni získat požadované informace pouze o vybrané části 

populace – tedy o výběrovém souboru. A abychom mohli zjištěné výsledky o 

výběrovém souboru na celou populaci zobecnit, můžeme to udělat právě 

prostřednictvím metod statistické inference.  
 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že výsledky výběrového souboru lze – za určitých 

předpokladů a prostřednictvím metod statistické inference – zobecňovat na soubor 

základní. Tomuto zobecňování říkáme statistická generalizace (neboli statistická 

inference, neboli statistické usuzování), která je založena na teorii 

pravděpodobnosti (podrobněji k principům teorie pravděpodobnosti např. viz Hendl, 

2004).  

Základním cílem statistické inference je zjišťování, s jakou pravděpodobností 

odrážejí výsledky výběrového souboru skutečné vlastnosti souboru základního. 

Abychom mohli metody statistické inference použít, musí být splněna základní 

podmínka, z níž teorie pravděpodobnosti vychází – tedy skutečnost, že výběrový 

soubor (z něhož chceme zobecňovat) musí být náhodným výběrem ze souboru 

Co je statistická inference? 

Statistická inference představuje soubor statistických metod a 

technik pro zjišťování daného parametru základního souboru 

(cílové populace) na základě zjištění těchto hodnot v souboru 

výběrovém. 

Patří zde metody odhadů parametrů (generalizace) z výběrového 

souboru na soubor základní, stejně jako testování hypotéz, které 

odhadují pravděpodobnost výsledků ve výběrovém souboru 

způsobených výběrovou chybou. 

 



 

 

221 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

základního (na který chceme zobecňovat). Jinými slovy můžeme říci, že výběrový 

soubor musí být reprezentativním výběrem souboru základního. Pokud by 

nebyl, nemohli bychom metody statistické inference na základní soubor použít. 

Samotná reprezentativita výběrového souboru ale neznamená, že se v souboru 

základním budou sledované procesy odehrávat přesně tak, jako v souboru 

výběrovém. Z tohoto důvodu je součástí statistické inference (generalizace, 

usuzování) také zjišťování, s jakou pravděpodobností výběrové výsledky odrážejí 

skutečné vlastnosti základního souboru.  

Procesy statistické generalizace (inference, usuzování) lze realizovat prostřednictvím 

tzv. inferenčních statistik. Ty dělíme podle toho, jaké postupy chceme aplikovat – 

zda potřebujeme počítat tzv. intervalové odhady, nebo potřebujeme použít testy 

statistické významnosti, neboli testy statistických hypotéz. 

8.1 Intervalové odhady 

Intervalové odhady představují základní inferenční statistiku, díky které jsme schopni 

odhadnout populační parametry základního souboru z přesně vypočítaných hodnot 

souboru výběrového. Výpočty intervalových odhadů totiž pracují se skutečností, že 

výsledky výběrového souboru jsou vždy (více či méně) zatíženy výběrovou chybou. 

Do jejich výpočtu se totiž započítává standardní chyba odhadu a výběrová chyba, 

která interval spolehlivosti určí. Interval spolehlivosti tak dobře vystihuje skutečnost, 

že přesnou hodnotu parametru v základním souboru nejsme schopni odhadnout, a 

že se musíme spokojit s hodnotami pohybujícími se v rozmezí vypočteného intervalu.   

Z tohoto důvodu proto běžně nepoužíváme odhady bodové, které svým způsobem 

také do inferenční statistiky patří, avšak jejich vypovídací schopnost – založená na 

předpokladu, že statistika získaná z výběrového souboru je současně také správnou 

hodnotou parametru základního souboru – není založena na adekvátním 

předpokladu. Bodovými odhady by se daly vypočítat např. odhady relativních 

četností, měr centrální tendence či měr variability v základním souboru, avšak pouze 

při naplnění předpokladu, že by výběrový soubor byl přesnou „zmenšeninou“ 

souboru základního (teprve v tomto případě by bylo možné přesně vypočtenou 

statistiku souboru výběrového považovat za parametr souboru základního).   

Neboť ale každý výběrový soubor je zatížen výběrovou chybou, je pro základní 

soubor možné spočítat pouze odhad rozsahu intervalu, v němž se hodnota 

počítaného parametru bude s určitou – námi předem zvolenou – pravděpodobností 

pohybovat kolem vypočtené statistiky souboru výběrového.   
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8.1.1 Základní pojmy pro intervalové odhady 

Aby bylo možné správně celý koncept intervalových odhadů pochopit, je nutné 

porozumět všem chybám, kterým je každý výzkum vystaven a pojmům, s nimiž 

inferenční statistika pracuje.  

Možné chyby při realizaci výzkumného šetření: 

První (a většinou pro smysl výzkumu fatální) chyba, může nastat již při procesu 

operacionalizace, kdy pro daný cíl výzkumu zvolíme operacionalizaci nevhodných 

konceptů nebo jejich indikátorů. Výsledkem tohoto procesu je pak špatná formulace 

otázek v dotazníku (nebo jejich odpovědí).  

Pokud proces operacionalizace zvládneme bez chyby, jsme ohroženi malou 

návratností dotazníků, která by dle podmínek statistické inference neměla být menší 

než 85% (tzn., že počet odmítnutých rozhovorů/dotazníků by neměl přesáhnout 

15%). Toto pravidlo lze při vyšší míře odmítnutých rozhovorů ignorovat v případě, že 

charakteristiky výběrového souboru přesně odpovídají charakteristikám souboru 

základního (této podmínky ale většinou nejsme schopni docílit – viz níže). 

Těmto chybám se říká chyby měření či chyby pozorování, kterých se výzkumník 

může dopustit ještě daleko před samotným procesem analýzy dat.   

Výběrová chyba vzniká při práci s výběrovým souborem. Chceme-li z cílové 

populace (ze základního souboru vymezeného výběrovými kritérii) vybrat pouze 

„zástupce“ této populace, měl by tento výběrový soubor přesně kopírovat všechny 

charakteristiky souboru základního. Tento požadavek ale v reálném výzkumu není 

možné dodržet: z každé populace lze udělat nekonečné mnoho různých výběrů, 

které se od sebe budou lišit samotnými jednotkami, které do výběru vstoupili, ale 

také jejich vlastnostmi, které si každá jednotka nese. Žádné dva výběry proto nikdy 

nebudou totožné a žádný výběrový soubor nebude nikdy přesnou kopií souboru 

základního. Každý výběr je proto zatížen výběrovou chybou, kterou však můžeme 

blíže určit (blíže viz např. Rabušic, L., Soukup, P., Mareš, P., 2019).  

Velikost výběrové chyby je závislá na velikosti výběrového souboru – tedy na počtu 

jednotek, které do výzkumu vstoupily. Obecně pak platí tvrzení, že s rostoucím 

počtem jednotek ve výběrovém souboru klesá velikost výběrové chyby (tzn., čím více 

respondentů ve výběrovém souboru budeme mít, tím menší výběrové chyby se při 

tomto výběru dopustíme). 

Dalším faktorem, který velikost výběrové chyby ovlivňuje, je také homogenita / 

heterogenita zkoumaného souboru. Pokud se jednotky výzkumu u sledované 

charakteristiky shodují (jsou homogenní), pak lze počítat s předpokladem, že 

výběrová chyba bude malá. Čím rozdílnější výběrový soubor ale budeme mít, tím 

větší výběrovou chybou budou naše výsledky ohroženy.   
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I při dodržení všech pravidel pro použití náhodných výběrových postupů se při použití 

pravděpodobnostních výběrů setkáváme také s tzv. náhodnou a systematickou 

chybou. Obě mohou také výsledky výzkumu ovlivnit, avšak pouze náhodnou chybu 

lze vypočítat. 

Vzhledem k výše uvedenému je tedy patrné, že prostřednictvím statistického 

odhadování nikdy nemůžeme obdržet přesné výpočty (přesná čísla), ale vždy 

musíme pracovat pouze s odhadem rozsahu hodnot, ve kterém se dané 

charakteristiky budou v základním souboru s určitou pravděpodobností pohybovat. 

To, co je pro výpočet intervalových odhadů zcela stěžejní, je proto určení míry 

pravděpodobnosti, s jakou má výsledek zkoumaného náhodného jevu v základním 

souboru nastat. Tuto míru si předem stanovuje každý výzkumník individuálně, avšak 

pro společenské / sociální vědy se ustálila jednotná hladina na úrovni 95% nebo 

99%. Ve statistice se pro tuto míru používá pojem hladina spolehlivosti, která se 

doplňuje pojmem hladina významnosti. 

Hladina spolehlivosti (značí se jako 1 – ) 

Hladina spolehlivosti představuje míru pravděpodobnosti toho, že neznámá hodnota 

parametru (ta, kterou chceme odhadnout pro základní soubor) bude ve vymezeném 

intervalu zahrnuta (interval je stanoven z výsledků výběrového souboru). Jedná se o 

tzv. míru jistoty našeho odhadu (a tu chceme mít co nejvyšší). 

Hladina spolehlivosti je v empirickém výzkumu většinou stanovena na hodnotu 95%, 

(tzn. 0,95), v přesnějších oblastech výzkumu – především pak v lékařství – se tato 

hladina zvedá na 99% (0,99) nebo až na 99,9% (0,999).  

Hladina významnosti (značí se jako ) 

Hladina významnosti přímo souvisí se stanovenou hladinou spolehlivosti (doplňuje 

její hodnotu do 100%).  

Hladina významnosti představuje míru rizika chyby tohoto odhadu – tedy vymezuje 

riziko, které jsme schopni tolerovat v případě, že by neznámá hodnota parametru 

nebyla zahrnuta ve vypočteném intervalu spolehlivosti. Její velikost je proto 

stanovena na minimální výši – resp. na maximální míru rizika, kterou jsme schopni 

ve výsledku tolerovat. 

Hladina významnosti je přímo závislá na stanovené hladině spolehlivosti. Pokud 

máme hladinu spolehlivosti stanovenou na hodnotu 95% (0,95), pak hladina 

významnosti bude stanovena na 5% (0,05). Bude-li hladina spolehlivosti zvýšena 

např. až na hodnotu 99,9% (0,999), pak bude její hladina významnosti stanovena na 

0,1% (0,001).  

Intervalové odhady se sestrojují prostřednictvím tzv. intervalu spolehlivosti. 
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8.1.2 Interval spolehlivosti  

Interval spolehlivosti slouží k zobecnění výsledků souboru výběrového (za výběrovou 

statistiku můžeme považovat např. aritmetický průměr) na soubor základní.  

Protože ale každý výběrový soubor je zatížen výběrovou chybou, nemůžeme 

předpokládat, že výsledek výběrového souboru bude totožný s hodnotou parametru 

souboru základního (s výsledkem reálně platným v cílové populaci). Abychom mohli 

daný výsledek pro základní soubor odhadnout, můžeme to udělat pouze tak, že 

stanovíme interval, ve kterém se hodnota hledaného průměru v základním souboru 

bude (s předem zvolenou pravděpodobností) nacházet.  

Interval spolehlivosti se počítá nejčastěji pro aritmetický průměr (u kardinálních 

proměnných), nebo pro procentuální podíly výskytu jedné z několika možných 

odpovědí (u nominálních či ordinálních proměnných).  

Prakticky se dá interval spolehlivosti počítat také pro další statistiky (např. pro 

výpočet velikosti korelačního koeficientu), avšak tato oblast již není předmětem 

tohoto materiálu. 

  

 

 

 

 

 

Interval spolehlivosti vytvoříme tak, že výběrový odhad (charakteristika vypočítaná z 

výběrového souboru – např. vypočtenou hodnotu aritmetického průměru) bereme 

jako základ pro odhad příslušného populačního parametru (pro výsledek platný 

v cílové populaci – v základním souboru).  

Výsledek pro základní soubor tedy vychází z přesně naměřené statistiky (např. z 

aritmetického průměru) ve výběrovém souboru, avšak jeho odhad pro soubor 

základní bude vymezen odhadem intervalovým. Vypočteme tak pravděpodobnou 

dolní a horní hranici intervalu tohoto parametru, tedy interval spolehlivosti, v němž 

se bude hodnota populačního parametru v základním souboru s předem určenou 

pravděpodobností nacházet. 

Výpočet velikosti intervalu spolehlivosti závisí na řadě charakteristik, které se na jeho 

vzorci podílí.  

 

Co interval spolehlivosti stanovuje? 

Interval spolehlivosti říká, jaký můžeme v základním souboru 

očekávat interval (resp. jeho dolní a horní hranici), ve kterém s 

určitou, předem stanovenou pravděpodobností (např. na hladině 

95%), bude neznámý populační parametr v základním souboru 

ležet. 
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Pro výpočet intervalu spolehlivosti proto musíme znát tyto charakteristiky: 

1. Výběrovou statistiku 

- výběrovou statistikou může být např. aritmetický průměr, procentuální podíl 

výskytu skupin, procentuální rozdíl mezi skupinami, korelační či regresní 

koeficienty, směrodatná odchylka, apod. 

- zvolenou statistiku vypočteme z dat výběrového souboru 

- výběrovou statistiku vypočítá program IBM SPSS sám (my pouze volíme, 

která statistika to bude) 

2. Standardní chybu odhadu  

- neboli směrodatnou odchylku průměrů z opakovaných výběrů téže velikosti 

z téhož základního souboru  

- tato chyba nám říká, jak reprezentativní je výběr vzhledem k cílové 

populaci – malá chyba představuje dobrý reprezentativní vzorek, velká 

standardní chyba odhadu je naopak ukazatelem toho, že náš výběrový 

soubor není pro cílovou populaci dostatečným reprezentativním vzorkem 

- standardní chyba odhadu tedy měří velikost výběrové chyby 

- standardní chybu odhadu vypočítá program IBM SPSS sám 

3. Požadovanou hladinu spolehlivosti 

- jde o naše rozhodnutí, jakou úroveň spolehlivosti pro svá data potřebujeme 

- je to požadovaná míra pravděpodobnosti toho, že neznámá hodnota 

parametru bude ve vymezeném intervalu zahrnuta  

- v sociálních vědách se nejčastěji pracuje s 95% hladinou spolehlivosti, 

míru spolehlivosti však můžeme dle potřeby měnit 

- v programu IBM SPSS si zvolenou hladinou spolehlivosti sami do systému 

zavádíme 

4. Velikost souboru 

- počet případů výběrového souboru (počet respondentů) 

- počet respondentů je potřebný pro výpočet standardní chyby odhadu 

- program IBM SPSS si tento počet případů načte automaticky z datové 

matice 
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Výše uvedený vzorec nebudeme v software IBM SPSS zadávat ručně, ale celý 

proces výpočtu intervalu spolehlivosti je v software předem nastaven a definován. 

Pro reálný výpočet konkrétních intervalů spolehlivosti proto budeme muset z datové 

matice pouze vybrat konkrétní proměnnou, pro kterou budeme chtít výpočet 

realizovat a zvolit hladinu spolehlivosti, pro kterou budeme interval počítat. 

V rámci analýz lze samozřejmě výši hladiny spolehlivosti měnit, čímž se bude lišit 

také výsledný interval. Obecně platí pravidlo, že čím přesnější výsledek budeme 

požadovat, tím širší (větší) rozmezí intervalu spolehlivosti budeme ve výsledku 

interpretovat (podrobně viz aplikační část této lekce). 

U samotného čtení výsledného intervalu spolehlivosti, jakožto výsledku odhadu 

parametru v základním souboru, pak musíme být obezřetní na správnou interpretaci 

toho, co jsme prostřednictvím intervalu spolehlivosti vlastně vypočítali.  

Protože celý proces výpočtu intervalu spolehlivosti pracuje s charakteristikami 

vycházejícími z předpokladu mnohokrát opakovaných nekonečných výběrů téže 

velikosti z téhož základního souboru, budeme v tomto pojetí muset číst také daný 

výsledek.  

Správná interpretace výsledků intervalu spolehlivosti by proto měla znít tak, že 

pokud bychom vybírali nekonečně mnoho výběrových souborů z cílové 

populace, pak 95% vypočtených intervalů spolehlivosti z těchto výběrů bude 

obsahovat hodnotu neznámého populačního parametru (tzn., že 5% 

vypočtených intervalů spolehlivosti ji obsahovat nebude).   

Vzorec pro výpočet intervalu spolehlivosti: 

IS   =   x̄   ±   zα   .   σx 

IS = interval spolehlivosti 

x̄  =  vypočítaná hodnota výběrové statistiky (průměru) 

zα  = hodnota z-skóru korespondující s požadovanou úrovní  

  hladiny spolehlivosti: pro 95% hladinu spolehlivosti   

  počítáme s hodnotou 2 (resp. 1,96), pro 99% hladinu  

  spolehlivosti počítáme s hodnotou  3 (resp. 2,85)  

σx  = standardní chyba odhadu (dá se vypočítat    

  také jako směrodatná odchylka lomeno druhá    

  odmocnina z celkového počtu případů ve výběrovém  

  souboru) 
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8.1.3 Velikost výběrového souboru  

Jaká je tedy „správná“ velikost výběrového souboru? Lze u každého výzkumu 

jednoznačně určit, kolik osob je potřeba do výzkumu zapojit (tzn., jak velký výběrový 

soubor musíme vytvořit, abychom byli schopni získat adekvátní výsledky pro celou 

cílovou populaci)? 

Na tuto otázku bohužel neexistuje žádná přesná odpověď, lze se řídit pouze 

obecným doporučením: „čím větší, tím lepší“…  

Toto doporučení však také nelze brát doslova, neboť přesnost odhadu populačních 

parametrů se s velikostí výběrového souboru nezvyšuje lineárně, protože od určité 

velikosti výběrového souboru přesnost odhadu roste již jen velmi pomalu. 

Matematicky bychom mohli říci, že výběrová chyba je nepřímo úměrná odmocnině 

z počtu pozorování (tzn. z počtu jednotek případů – tj. z počtu osob ve výběrovém 

souboru). Prakticky si to lze dobře představit na příkladu, kdy při čtyřnásobném 

zvětšení výběrového souboru (při zachování stejných podmínek) klesne velikost 

výběrové chyby na polovinu. Další navyšování výběrového souboru pak je již 

víceméně neopodstatněné, neboť bychom tím již přesnějších výsledků nedosáhli. 

Dostatečně velký výběrový soubor (pro získání adekvátních výsledků pro cílovou 

populaci) je praxí stanoven na 1 000 – 2 000 respondentů (tzn. jednotek výběrového 

souboru).  

Také při stanovování minimální velikosti výběrového souboru nelze nabídnout 

jednoznačné řešení, je ale potřeba reflektovat řadu faktorů, které tento počet ovlivňují 

(podrobně viz např. Soukup, P., Kočvarová I., 2016).  

Rozhodnutí o velikosti výběrového souboru především závisí na tom, jak důležitá je 

přesnost našeho odhadu. Např. při testování nového léku můžeme tolerovat pouze 

velmi malou výběrovou chybu (výběrový soubor proto musí být dostatečně velký). 

Budeme-li však zjišťovat např. názory obyvatel na dané aktuální téma ve společnosti, 

může být výsledný odhad výsledku méně přesný, a tudíž budeme potřebovat menší 

výběrový soubor.  

Dalším významným faktorem pro určení minimální velikosti výběrového souboru je 

typ dat a typ analýz, do kterých budou daná data vstupovat. Obecně platí, že 

nečíselné proměnné (nominální a ordinální data) potřebují větší soubory, než 

proměnné číselné (data kardinální). Je to dáno typem analýz, které se dají na 

jednotlivé typy proměnných použít. U nominálních a ordinálních dat vycházíme 

většinou z kontingenčních tabulek (podrobně viz lekce devátá), v nichž je potřeba, 

aby v každém políčku této tabulky bylo průměrně nejméně 10 (ideálně však 20) 

odpovědí. Velikost výběrového souboru pak stanovíme tak, že z datové matice 

vybereme dvě proměnné s nejvyšším počtem variant odpovědí (dle stanovených 

pracovních hypotéz), a počty jejich odpovědí vynásobíme. Tímto krokem zjistíme 

celkový počet buněk v tabulce, a toto číslo pak vynásobíme deseti, (ideálně dvaceti). 
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Např. u dvou proměnných s celkem 4 a 5 odpověďmi bychom potřebovali minimální 

velikost výběrového souboru 4 x 5 x 10 (ideálně 20) = minimálně 200 (nebo 400) 

respondentů. Pokud bychom měli např. dvě proměnné s 6 a 8 odpověďmi, pak 

bychom potřebovali minimálně 6 x 8 x 10 (ideálně 20) = 480 (nebo 960) respondentů.  

Dalším faktorem je také to, zda v rámci svých analýz budeme pracovat vždy s celým 

výběrovým souborem, nebo v něm budeme vymezovat také další „podvýběry“ 

určitých skupin (např. tehdy, pokud určitou část analýzy budeme chtít vytvořit pouze 

pro muže manažery). V takovémto případě bychom museli velikost výběrového 

souboru zvyšovat tolikrát, kolikrát menší „podvýběr“ z celku bychom analyzovali.  

U kardinálních proměnných se s kontingenčními tabulkami nepracuje, není tedy 

potřeba toto pravidlo dodržovat. Minimální hranice velikosti výběrového souboru 

kardinálních dat je však stanovena na 30 (či 50) jednotek, dle podmínek testů, které 

jsou na číselné proměnné aplikovány.  

To, co bychom naopak reflektovat při stanovování velikosti výběrového souboru 

neměli (a to bez ohledu na typ proměnných, s nimiž pracujeme), je poměr velikosti 

výběrového souboru a cílové populace. Často se můžeme setkat s tvrzením, že 

velikost výběrového souboru by měla zahrnovat cca 10% populace. Toto „pravidlo“ 

však není podloženo žádnými podmínkami testování, ani jinými požadavky na 

inferenční statistiku. Není proto pravdivé (resp. žádné takové pravidlo neexistuje). 

Celou obšírnou problematiku ideální velikosti výběrového souboru lze nalézt např. v 

Rabušic, L., Soukup, P., Mareš, P., 2019.  

V diskurzu inferenční statistiky, velikosti výběrových souborů a adekvátnosti odhadů 

na cílovou populaci, je nutné zmínit také platnost centrální limitní věty (neboli 

centrálního limitního teorému), který představuje jeden z nejdůležitějších principů 

teorie pravděpodobnosti. 

Centrální limitní věta totiž říká, že pokud provedeme mnoho výběrů o určité 

velikosti (založených na pravděpodobnostním výběru), pak se rozdělení (distribuce) 

výběrových průměrů přiblíží normálnímu rozdělení a celkový průměr těchto průměrů 

se bude podobat průměrům v populaci.  

V praxi to znamená, že kdybychom mohli na naší cílové populaci provést nekonečně 

mnoho pravděpodobnostních výběrů, pak by se průměr ze všech naměřených 

průměrů velmi podobal skutečnému průměru v populaci. Protože tento postup však 

nelze v praxi realizovat, musíme vycházet z výše uvedených doporučení pro 

stanovení reprezentativního výběrového souboru, z něhož budeme prostřednictvím 

statistické inference výsledky pro cílovou populaci pouze odhadovat. 
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8.2 Testy statistických hypotéz 

Testování statistických hypotéz představuje důležitou součást analýzy dat, která 

(stejně jako intervalové odhady) na základě odpovědí vybraných respondentů 

(výběrového souboru) usuzuje, jak můžeme charakterizovat zbytek populace 

(základní soubor), v níž byl výzkum proveden. 

Prostřednictvím testování statistických hypotéz budeme zjišťovat pravděpodobnost 

toho, jestli výsledky vypočtené ve výběrovém souboru byly způsobeny výběrovou 

chybou, nebo jsou odrazem skutečných jevů, které se v cílové populaci reálně 

vyskytují. 

Abychom ale mohli tyto procesy realizovat, musíme (stejně jako u intervalů 

spolehlivosti) pracovat s výběrovým souborem, který byl z cílové populace vybrán 

náhodným (pravděpodobnostním) výběrem, a tudíž je pro danou cílovou populaci 

výběrem reprezentativním. Pokud by podmínka reprezentativity splněna nebyla, 

neměli bychom procesy statistické inference na daný soubor vůbec použít.  

Statistickou hypotézou rozumíme (dle Budíkové a kol., 2010) jakýkoliv předpoklad o 

rozložení pravděpodobnosti jedné nebo více náhodných veličin, přičemž se tento 

předpoklad může týkat těchto jevů: 

a) statistického rozložení číselných proměnných v základním souboru (ověření, 

zda výběrový soubor pochází ze základního souboru s určitým rozdělením – 

ověřuje se především shoda s Gaussovou křivkou normálního rozložení) 

b) ověřování reprezentativnosti výběrového souboru k cílové populaci (dělá se 

prostřednictvím výpočtu odchylek naměřených hodnot výběrové statistiky od 

známého populačního parametru – např. průměrný věk respondentů 

výběrového souboru ke známé hodnotě průměrného věku obyvatel ČR, který 

je znám např. z výsledků SLDB) 

c) zjišťování odchylek hodnot v populaci vzhledem k danému standardu – tzn., k 

zákonu, vyhlášce, normám,... (např. zjišťování reálného počtu dnů pracovního 

volna vhledem k údajům uvedeným v Zákoníku práce) 

d) zjišťování toho, zda je možno považovat dvě proměnné v populaci za 

nezávislé, nebo mezi nimi existuje významná závislost (tedy zda pohlaví 

respondenta skutečně ovlivňuje výši jeho platu, nebo jsou tyto proměnné na 

sobě zcela nezávislé) 

e) zjišťování toho, zda dvě či více skupin v populaci mohou mít stejnou hodnotu 

určitého parametru (např. průměrné platy u mužů a u žen), nebo jsou zjištěné 

rozdíly vysvětleny pouze náhodou 

Jinými slovy, jde o formu ověření určitého předpokladu (o formu statistického 

usuzování), které hledá odpovědi na předem formulované a jasně definované otázky. 
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Proč se hypotézy testují a jaký je význam tohoto testování? 

Testování statistických hypotéz slouží především k ověření, zda rozdíl mezi 

realizacemi dvou statistik (vypočtenou statistikou výběrového souboru a 

odhadovaným parametrem souboru základního) je statisticky významný, tzn., že není 

způsoben pouze náhodnými vlivy, ale skutečnými vlastnostmi zkoumané proměnné. 

Jde tedy o objektivní kvantifikaci rizika, že bychom náš předem definovaný testovaný 

předpoklad zamítli, aniž bychom k tomu měli reálný důvod – otázka tedy může znít: 

„Jak velké je riziko, že neoprávněně zamítnu určitý svůj předpoklad, který by 

zamítnut být neměl?“ 

Statistické úvahy tohoto charakteru jsou založeny zejména na vzájemném 

porovnávání jednotlivých statistik, čímž si chceme ověřit určité předpoklady 

(hypotézy) vlastností základního souboru. 

Při tomto srovnávání však musíme brát vždy na vědomí, že veškeré statistiky mohou 

být zatíženy náhodnou chybou (danou variabilitou hodnot znaku), způsobem měření i 

použitými nástroji měření (včetně vlivu člověka jako tazatele) – viz kapitola 8.1.1. 

8.2.1 Formulace statistických hypotéz 

Statistické hypotézy se formulují takovým způsobem, aby po ověření jejich platnosti 

bylo možné provést rozhodnutí (zda ověřovanou hypotézu zamítáme či 

nezamítáme), a to s předem jasně definovaným rizikem omylu, který by spočíval v 

neoprávněném zamítnutí pravdivého předpokladu. 

Statistická hypotéza se vždy týká základního souboru, který přesně neznáme, ale 

jehož vlastnosti pouze odhadujeme z náhodně vybraného souboru, který by se měl 

chovat podobně, jako soubor základní (při dodržení podmínky reprezentativity 

výběrového souboru).  

 

 

 

 

 

 

 

Pozor!!! 

Hypotézy můžeme zamítnout, nemůžeme však dokazovat jejich 

platnost!  

Hypotéza totiž nemůže být dokázána přímo, ale pouze tím, že 

zamítneme – proti ní stojící – hypotézu nulovou (nemůžu-li něco 

zakázat, nemohu zabránit jeho povolení)!  

Zamítnutí nulové hypotézy totiž znamená, že rozdíl ve výsledcích 

není způsoben výběrovou chybou, ale reálně existuje. 

 



 

 

231 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

Při testování statistických hypotéz rozlišujeme dva typy hypotéz: 

a) nulovou hypotézu 

b) alternativní hypotézu 

1.   Nulová hypotéza 

- značí se H0 

- pojem nulová hypotéza (a test významnosti) byl zaveden roku 1925                

R. A.  Fisherem 

- nulová hypotéza je hypotéza, o níž  má test rozhodnout, zda se  zamítne či 

nezamítne 

- je to tedy tzv. testovaná hypotéza o charakteristikách základního souboru  

- pojem "nulové hypotézy" naznačuje význam jejího testování, který 

předpokládá, že výskyt nějakého (konkrétně specifikovaného) parametru je 

nulový 

- předpokládá (nejčastěji) stav „neexistence rozdílu“ nebo stav „neexistence 

závislosti“ 

- nulová hypotéza proto představuje tvrzení, že jakoukoliv odchylku od H0 je 

možné přičíst pouze přirozené variabilitě dat (předpokládá neexistenci rozdílu 

mezi vlastnostmi výběrového a základního souboru, a pokud se nějaký rozdíl 

vyskytne, pak ho přikládá pouze výběrové chybě) → to však většinou potvrdit 

nechceme, proto je snaha (ve většině případů) nulovou hypotézu zamítnout 

- formulace nulové hypotézy je tedy (většinou) opakem toho, co v datech 

očekáváme a co chceme potvrdit 

2.   Alternativní hypotéza 

- značí se H1 

- je hypotéza, kterou přijímáme, jestliže zamítáme hypotézu nulovou (avšak 

nemusí jít o logický opak nulové hypotézy)  

- alternativní hypotéza obecně říká, že zkoumaný rozdíl bude různý od nuly, 

nelze však stanovit (ověřit) přesnou míru této „různosti“, ani její směr 

- alternativní hypotéza může nabývat tří podob → může být: 

a) oboustranná - zkoumaný parametr se nerovná hodnotě nulové 

hypotézy 

b) levostranná - zkoumaný parametr je menší, než hodnota nulové 

hypotézy 



 

 

232 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

c) pravostranná - zkoumaný parametr je větší, než hodnota nulové 

hypotézy  

- v diskurzu kvantitativního výzkumu sociálních věd ve většině případů 

pracujeme s hypotézou oboustrannou (neřešíme velikost ani směr odchylky, 

ale její existenci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při testování nulové hypotézy mohou nastat pouze dva 

výsledky: 

1. Nulovou hypotézu nezamítáme, neboť test neprokázal 

dostatek podkladů pro její zamítnutí – tvrzení nulové hypotézy 

v tomto případě tedy platí. 

2. Nulovou hypotézu zamítáme, neboť data neodpovídají nulové 

hypotéze (existence takovýchto dat by byla při platnosti nulové 

hypotézy velmi nepravděpodobná) – tvrzení nulové hypotézy v 

tomto případě tedy neplatí. 

Příklad:  

Vyslovení nulové a alternativní hypotézy o závislosti mezi 

dosaženým vzděláním a výši současného příjmu v populaci. 

1) Nulová hypotéza:  

"Mezi dosaženým vzděláním a výší současného příjmu není 

(myšleno v základním souboru) žádná závislost." 

Jinými slovy by se dalo říci, že testujeme informaci: "výše 

současného platu v populaci není ovlivněna stupněm dosaženého 

vzdělání". 

2a) Alternativní oboustranná hypotéza: 

"Se změnou stupně dosaženého vzdělání souvisí také výše 

současného příjmu." 

2b) Alternativní levostranná hypotéza: 

"S rostoucím stupněm dosaženého vzdělání výše současného příjmu 

klesá." 

2c) Alternativní pravostranná hypotéza: 

"S rostoucím stupněm dosaženého vzdělání výše současného příjmu 

roste." 
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Na základě výše uvedeného je možné provést následná shrnutí:  

a) budeme-li chtít ověřit statistickým testem např. existenci statisticky významné 

závislosti mezi dvěma jevy v populaci (např. mezi pohlavím a výší příjmu), 

můžeme statisticky testovat pouze to, že tato závislost v populaci neexistuje 

b) při zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci závislosti mezi dvěma jevy nelze 

automaticky přijmout tvrzení, že tato závislost v populaci existuje, ale 

znamená to pouze to, že velikost této závislosti je různá od nuly (o jak silnou 

vazbu se ale jedná, samotným testem nezjistíme) 

Krom toho je potřeba mít neustále na paměti, že to, co je významné statisticky, 

nemusí být vždy významné i věcně. Pro správnou interpretaci zjištěných výsledků 

statistické inference je proto potřeba vždy vyhodnotit obojí – tedy jak statistickou, tak 

meritorní významnost zjištěného!  

8.2.2 Postup při testování statistických hypotéz 

Pro správný proces testování statistických hypotéz je potřeba dodržet doporučený 

postup, skládající se z následujících kroků: 

1. formulace problému 

2. stanovení nulové H0 a alternativní H1 hypotézy 

3. volba hladiny významnosti α 

4. volba vhodného statistického testu 

5. volba vhodného testovacího kritéria 

6. výpočet hodnoty testovacího kritéria 

7. rozhodnutí o nulové hypotéze  

8. interpretace výsledku testu 

V textu níže budou všechny výše uvedené kroky vysvětleny, avšak při práci 

v programu IBM SPSS budou některé tyto kroky zpracovány automaticky, aniž 

bychom je museli počítat ručně.  

Na tomto místě jde tak spíše o ilustraci celého procesu testování hypotéz, než o 

jejich návodný popis pro zpracování (postupy zpracování konkrétních testů 

statistických hypotéz v programu IBM SPSS budou předmětem kapitoly deváté, či 

druhého dílu této publikace). 
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1. Formulace problému 

- otázka, kterou chceme statisticky testovat, musí být jednoznačně formulována 

a jasně definována 

- nesmí jít o souhrn několika témat najednou, ale vždy o formulaci jedné 

konkrétní problematiky 

- tento krok tvoříme sami – software IBM SPSS jej nevytváří 

2. Stanovení nulové H0 a alternativní H1 hypotézy 

- jde o stanovení konkrétního předpokladu o neznámé vlastnosti základního 

souboru, přičemž: 

a) nulová hypotéza předpokládá, že rozdíl mezi zkoumanými parametry je nulový  

b) nulová hypotéza předpokládá, že náhodný výběr pochází ze základního 

souboru s daným rozložením (např. z normálního rozložení) 

c) může být zvolena i jiná formulace vybrané problematiky – dle zkoumaného 

tématu 

- alternativní hypotéza pak nulovou hypotézu popírá 

- tento krok tvoříme sami – software IBM SPSS jej nevytváří 

3. Volba hladiny významnosti α 

- hladina významnosti představuje hodnotu rizika (pravděpodobnost), že 

zamítneme nulovou hypotézu, přestože platí 

- jedná se o tzv. chybu prvního druhu (podrobně o těchto chybách níže), která 

představuje velikost rizika chyby, kterou je výzkumník ochoten připustit při 

přijetí nulové hypotézy 

- proto volíme tuto hladinu na velmi nízké úrovni - většinou o velikosti 0,05 nebo 

0,01 (tzn. 5% nebo 1%) 

- v praxi to znamená, že pokud je riziko toho, že zamítneme nulovou hypotézu, 

ačkoliv platí, větší než 5% (při stanovení hladiny významnosti 0,05), tak tuto 

nulovou hypotézu nezamítáme  

- pokud však riziko toho, že zamítneme nulovou hypotézu, ačkoliv platí, 

nepřesáhne 5% hranici, můžeme nulovou hypotézu zamítnout a považovat tak 

zjištěné odchylky za statisticky významné (signifikantní) na takto stanovené 

hladině významnosti 

- velikost pravděpodobnosti konkrétního testu, že zamítnu nulovou hypotézu, 

ačkoli platí, se v programu IBM SPSS vypočítává jako hodnota Signifikance 

(zapisovanou ve zkratce "Sig.") 
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- hodnotu výsledku Signifikance následně porovnáme se zvolenou hladinou 

významnosti a rozhodneme o zamítnutí či nezamítnutí nulové hypotézy 

4. Volba vhodného statistického testu 

- výběr nejvhodnějšího testu pro testování je závislý na povaze řešeného 

problému a na typu a počtu proměnných, které do testování vstupují  

- statistických testů existuje velmi mnoho (v řádu stovek), v diskurzu tohoto 

materiálu (či jeho druhého dílu) si však představíme pouze několik málo z nich 

- výběr vhodného testu je pouze na nás, software IBM SPSS jej po našem 

zadání již následně ale vypočítá sám  

5. Volba vhodného testovacího kritéria  

- každý test, který můžeme pro testování statistických hypotéz použít, má své 

testovací kritérium, jehož teoretické rozložení je při platnosti nulové hypotézy 

známé (např. chí-kvadrát rozdělení, t-rozdělení, F-rozdělení, apod.) 

- volba testovacího kritéria není náhodná, ale je závislá na typu použitého testu, 

na povaze dat a na tom, co chceme hypotézou testovat 

- výběr nejvhodnějšího testovacího kritéria za nás provede program IBM SPSS 

sám, dle toho, jaký typ testu jsme pro analýzu zvolili 

6. Výpočet hodnoty testovacího kritéria 

- výpočet hodnoty testovacího kritéria se počítá z dat výběrového souboru 

- pro výpočet hodnoty jakéhokoliv testovacího kritéria (resp. pro každou 

zvolenou testovou statistiku) existuje (ve statistických tabulkách či v pozadí 

prostředí IBM SPSS) tzv. kritický obor, pro jehož hodnoty platí, že 

pravděpodobnost jejich výskytu je v rámci dané statistiky velmi malá  

- hodnoty na hranici kritického oboru jsou zjišťovány s ohledem na zvolenou 

hladinu významnosti 

- celá podstata statistického testování pak spočívá ve zjištění, zda vypočítaná 

hodnota testovací statistiky (tuto hodnotu vypočítává program IBM SPSS z dat 

na základě zvoleného testu) se v tomto kritickém oboru nachází či nenachází  

- celý tento proces za nás dělá automaticky program IBM SPSS sám 

7. Rozhodnutí o nulové hypotéze  

- rozhodnutí o nulové hypotéze je základní formulace závěru každého testování, 

které může nabývat dvou podob: 

a) vypočítaná hodnota testovací statistiky se v kritickém oboru nachází, což vede 

k tomu, že nulovou hypotézu H0 zamítáme 
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b) vypočítaná hodnota testovací statistiky se v kritickém oboru nenachází 

(říkáme také, že se nachází v oboru přijetí), pak nulovou hypotézu H0 

nezamítáme, ale přijímáme 

- při zamítnutí nulové hypotézy H0 nastal případ, který jsme (za předpokladu, že 

je nulová hypotéza pravdivá) očekávali pouze s velmi malou 

pravděpodobností - tzn., stalo se téměř nemožné, proto musíme nulovou 

hypotézu H0 na zvolené hladině významnosti α zamítnout, a přijmout hypotézu 

alternativní H1 

- při nezamítnutí nulové hypotézy H0 nastal případ, který jsme (za předpokladu, 

že je nulová hypotéza pravdivá) očekávali s tak velkou pravděpodobností       

(1 – α), že jeho výskyt můžeme považovat téměř za jistý - tzn., že nulovou 

hypotézu H0 na zvolené hladině významnosti α nezamítáme (výsledky 

testovací statistiky nás o nesprávnosti nulové hypotézy nepřesvědčily) 

- rozhodnutí o zamítnutí či nezamítnutí nulové hypotézy (tedy rozhodnutí, které 

z dvou výše uvedených tvrzení platí) již musíme udělat sami, a to na základě 

výsledné hodnoty Signifikance, kterou program IBM SPSS v rámci daného 

testu vypočítá 

8. Interpretace výsledku testu 

- interpretace výsledku testování z rozhodnutí o nulové hypotéze vychází, není 

to však totéž 

- při interpretaci výsledků formulujeme výrok o platnosti či neplatnosti nulové 

hypotézy H0 (musíme tedy přesnou formulaci nulové hypotézy H0 znát a vědět, 

co konkrétně budeme zamítat či nezamítat) 

- tento výrok vyslovujeme na základě porovnání vypočtené testovací statistiky a 

kritického oboru tohoto kritéria 

- při interpretaci testu statistické hypotézy však musíme být velmi opatrní, aby 

se nepotvrdilo to, co se ve skutečnosti neprokázalo (nezamítnutí nulové 

hypotézy H0 může být totiž způsobeno buď malým vzorkem náhodného 

výběru – který nebyl pro soubor základní dostatečně reprezentativní, špatným 

výběrem statistického testu, nebo skutečnou platností nulové hypotézy H0) 

- v případech nezamítnutí nulové hypotézy H0 je tedy vhodné podrobit soubor 

dalšímu pozorování, zaměřeného na rozpoznání druhu chyby, které jsme se 

dopustili (hovoříme o chybě prvního a druhého druhu – viz níže) 

- interpretaci výsledku testování také musíme udělat sami, a to na základě 

znění nulové hypotézy, která byla testována 
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Co je chyba 1. a 2. druhu? 

Při testování statistických hypotéz může dojít ke čtyřem typům rozhodnutí: 

1. Testovací statistika neleží v kritickém oboru a nulová hypotéza platí. 

- nulovou hypotézu nezamítáme 

- nedopouštíme se žádné chyby, vše je v pořádku 

2. Testovací statistika leží v kritickém oboru a nulová hypotéza platí. 

- nulovou hypotézu zamítáme, přestože ve skutečnosti platí 

- dopouštíme se chyby 1. druhu 

- pravděpodobnost této chyby značíme α, a představuje (již výše zmíněnou) 

hladinu významnosti 

- chybu 1. druhu hlídáme dle stanovené hladiny spolehlivosti 

3. Testovací statistika neleží v kritickém oboru a nulová hypotéza neplatí. 

- nulovou hypotézu nezamítáme, i když ve skutečnosti neplatí 

- dopouštíme se chyby 2. druhu 

- pravděpodobnost této chyby značíme β 

- snahou je tuto chybu co nejvíce minimalizovat tím, že volíme co nejsilnější 

test, se kterým je spojeno co nejmenší riziko chyby 2. druhu 

- chyba 2. druhu je ovlivněna řadou faktorů (např. počtem případů či zvoleným 

statistickým testem) a nelze ji striktně hlídat 

4. Testovací statistika leží v kritickém oboru a nulová hypotéza neplatí. 

- nulovou hypotézu zamítáme 

- nedopouštíme se žádné chyby, vše je v pořádku 

Vztah mezi skutečným stavem a správnosti rozhodnutí lze vyjádřit také shrnutím 

v následující tabulce. 

Tab. č. 2: Stav mezi skutečným stavem a správnosti rozhodnutí o nulové hypotéze 

Skutečný stav 
Rozhodnutí o H0 

H0 nezamítáme  H0 zamítáme  

H0 platí OK chyba 1. druhu 

H0 neplatí chyba 2. druhu OK 

                           Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě výše uvedeného vyplývá, že veškeré matematické operace v procesu 

testování statistických hypotéz za nás provede program IBM SPSS. Našim úkolem 

proto bude „pouze“ naučit se správně formulovat výzkumný problém, definovat pro 

něj konkrétní předpoklad (v podobě znění nulové hypotézy H0), který bude 

testováním ověřován, definovat znění hypotézy alternativní H1 (která předpoklad 

hypotézy nulové H0 popírá), zvolit hodnotu hladiny významnosti α, k níž budeme 

výsledky testování srovnávat (pro sociálně-vědní výzkum je ale ustanovena hladina 

významnosti na hladině 0,05 = 5%, nemusíme tedy zdlouhavě nad správnou volbou 

přemýšlet), vybrat nejvhodnější statistický test (dle povahy řešeného problému, typu 

a počtu proměnných, které do testování vstupují) a umět o nulové hypotéze správně 

rozhodnout a vhodně interpretovat to, co z tohoto rozhodnutí pro konkrétní typ testu 

vyplývá.  

Výběru správného statistického testu pro jednotlivé typy úloh, které lze testovat, se 

bude věnovat především druhý díl tohoto materiálu. V diskurzu tohoto textu si 

v následující kapitole představíme pouze jeden jediný statistický test, který bude 

věnován testování závislosti mezi dvěma kategorizovanými proměnnými, čímž si 

otevřeme prostor k dvourozměrné analýze dat, které je věnován právě díl druhý.  

Než se tak stane, zopakujme si ale nyní nejdůležitější pojmy statistického testování, 

bez jejichž znalostí nebudeme schopni procesy statistické inference pochopit a 

použít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí (srovnání) nejdůležitějších pojmů statistického testování 

Hladina spolehlivosti (1 - α) 

- stanovuje se na hodnotu 95% či 99% (v závislosti na zvolené 

hladině významnosti) 

- představuje spolehlivost, že s velkou pravděpodobností          

(≥ 95%) správně přijímám alternativní hypotézu 

- když budeme zamítat nulovou hypotézu a přijímat hypotézu 

alternativní, tak chceme mít jistotu alespoň 95%, že při tomto 

rozhodování neudělám chybu  

Hladina významnosti α 

- stanovuje se na hodnotu 5% či 1% (tedy 0,05 nebo 0,01) 

- představuje maximální míru rizika, kterou jsme schopni 

akceptovat, pokud zamítneme nulovou hypotézu, ačkoliv ve 

skutečnosti platí  

- představuje maximální míru rizika pro dopuštění se chyby 1. 

druhu 
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Výše uvedené pravidlo pro rozhodnutí o nulové hypotéze lze nazvat jako „Zlaté 

pravidlo pro inferenční statistiku“, neboť dle tohoto pravidla se všechny testy 

statistických hypotéz interpretují. Pro zvládnutí učiva statistické inference je proto 

nezbytně nutné se toto pravidlo bezchybně naučit. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlaté pravidlo pro inferenční statistiku 

Pokud je Sig. > 0,05 → nulovou hypotézu H0 nezamítáme  

Pokud je Sig. ≤ 0,05 → nulovou hypotézu H0 zamítáme 

Signifikance - Sig. 

- dosažená hladina významnosti (skutečně vypočtená hodnota 

hladiny významnosti) 

- představuje skutečnou míru pravděpodobnosti, že zamítnu 

nulovou hypotézu, ačkoliv ve skutečnosti platí = vyčíslené 

riziko toho, že udělám chybu 1. druhu 

- jde o nejdůležitější výsledek celého testování 

- vypočtenou hodnotu Signifikance konkrétního statistického 

testu  porovnáváme s nastavenou hladinou významnosti 5% 

(resp. 0,05) a dle její velikosti rozhodujeme o zamítnutí či 

nezamítnutí nulové hypotézy 

- pokud dostaneme riziko větší, než 0,05, pak nezamítáme 

nulovou hypotézu (tzn., že nulová hypotéza platí) 

- pokud dostaneme riziko menší než 0,05, pak zamítáme 

nulovou hypotézu a přecházíme k hypotéze alternativní 

 



 

 

240 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

APLIKAČNÍ ČÁST 

Inferenční statistika se opírá o dvě základní oblasti, s nimiž jsme se v teoretické části 

této kapitoly seznámili – jedná se o výpočet intervalů spolehlivosti a testování 

statistických hypotéz.  

Testování statistických hypotéz představuje velmi obsáhlou oblast, kterou nelze 

jednoznačně a komplexně na tomto místě popsat. Při testování hypotéz se musí 

vždy dodržet kroky, které jsou uvedeny v teoretické části této lekce, nicméně výběr 

konkrétních statistických testů závisí především na typu řešeného problému a 

měřítku proměnných, které do analýzy vstupují. Jak již bylo v teorii zmíněno, 

statistických testů existuje celá řada (v řádu stovek), budeme se tedy s některými 

z nich seznamovat postupně. V následující lekci si představíme jeden z nejčastěji 

používaných testů v sociálně-vědním výzkumu (tzv. chí-kvadrát test), s ostatními 

testy se budeme seznamovat až v druhém dílu tohoto studijního materiálu (tzn. 

v navazujícím stupni magisterského studia). 

V rámci aplikační části této lekce se proto budeme věnovat pouze postupům 

vedoucím k výpočtu intervalu spolehlivosti, a to dle typu proměnných, kterých se 

daná procedura týká.   

8.3 Výpočet intervalu spolehlivosti  

Interval spolehlivosti, jakožto pravděpodobnostní dolní a horní hranice hodnoty 

konkrétního parametru, který ve vzorku (výběrovém souboru) testujeme, představuje 

určitou míru spolehlivosti, s jakou lze hodnotu populačního parametru ve skutečnosti 

(v základním souboru) očekávat. 

Při výpočtu intervalu spolehlivosti záleží na tom, zda budeme odhadovat hodnotu 

průměru nebo podílu. Postup jeho výpočtu se tak (byť mírně) liší dle toho, zda jej 

budeme odhadovat pro proměnnou kardinální (číselnou = založenou na průměru), 

nebo pro proměnnou kategorickou (nečíselnou, tedy nominální či ordinální povahy, u 

kterých lze zjišťovat pouze podíl výskytu dané odpovědi na celku). 

8.3.1 Stanovení intervalu spolehlivosti pro průměr 

Protože hodnota průměru je samotnou součástí vzorce pro výpočet intervalu 

spolehlivosti (viz kap. 8.1.3 výše), je tento postup o něco jednodušší, než v případě 

odhadu podílu.   

Postup výpočtu uvedený na tomto místě se proto bude týkat pouze kardinálních 

(číselných) proměnných, u nichž se hodnota průměru dá vypočítat. 
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Výpočet intervalu spolehlivosti v programu IBM SPSS provedeme prostřednictvím 

procedury "Explore".  

V datové matici "empoly.sav" pracujeme s proměnnou "současný plat". 

I přes relativně snadný proces výpočtu musíme mít však vždy na paměti, že 

zobecňovat výsledky prostřednictvím intervalů spolehlivosti lze pouze u 

reprezentativních souborů! 

Cesta k odhadu intervalu spolehlivosti pro průměr:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → EPLORE 

V okně proměnných vybereme požadovanou číselnou proměnnou a přesuneme ji do 

okna "Dependent List". 

 

V pravé horní části dialogového okna rozklikneme nabídku „Statistics…“, v níž 

necháme označený pouze výpočet „Descriptives“.  

Pod touto volbou se nachází odkaz na výpočet intervalu spolehlivosti „Confidence 

Interval for Means". Odhad intervalu spolehlivosti je v programu IBM SPSS implicitně 

přednastaven na hladinu spolehlivosti 95%, v daném políčku je však možné její 

úroveň v případě potřeby měnit (přepisujeme ručně). Volbu potvrdíme tlačítkem 

„Continue“. 

V levé spodní části tabulky označíme výpočet pouze pro „Statistics" a potvrdíme 

tlačítkem „OK". 
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Čtení výstupu: 

1. Tabulka s názvem „Case Processing Summary“  

Tabulka s názvem „Case Processing Summary“ znázorňuje počet platných a 

neplatných odpovědí na danou otázku (lze z ní vyčíst, že všichni respondenti na 

danou otázku odpověděli). 

 

 
 

2. Tabulka s názvem „Descriptives“  

Tabulku popisné statistiky známe již z předchozích lekcí. Při výpočtu intervalu 

spolehlivosti se ale nyní zaměříme pouze na první dva řádky, v nichž nalezneme 

hodnotu průměru „Mean" (z něhož byl interval spolehlivosti ve výběrovém souboru 

počítán) a vypočtené hraniční hodnoty intervalu spolehlivosti „Lower Bound" a „Upper 

Bound" (jakožto kýžený výsledek pro soubor základní).  
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Správná interpretace tohoto výsledku by mohla znít např. takto: Ve výběrovém 

souboru je průměrná výše současného platu 34 419,57 dolarů (za rok), a pro soubor 

základní lze s 95% pravděpodobností odhadovat výši průměrného platu v rozmezí od 

32 878,40 do 35 960,73 dolarů (za rok).  

Při čtení výsledku intervalu spolehlivosti je nutné vždy začít interpretací zkoumané 

statistiky v souboru výběrovém, až posléze lze číst odhad pro soubor základní.  

Pokud bychom chtěli počítat s menší či větší mírou pravděpodobnosti (hladinou 

spolehlivosti), změníme zadání na požadovanou míru přímo v dialogovém okně 

procedury "Explore: Statistics". Vše ostatní zůstává beze změny. 

Při zvětšení hladiny spolehlivosti např. na úroveň 99%, se výsledný interval 

spolehlivosti rozšíří, čímž se zvýší pravděpodobnost reálného výskytu hodnot cílové 

populace, přesnost daného odhadu se tímto ale sníží.  

Při snížení hladiny spolehlivosti např. na úroveň 90%, bude proces opačný – 

výsledný interval spolehlivosti bude užší, čímž se sníží pravděpodobnost reálného 

výskytu hodnot cílové populace, přesnost daného odhadu se tímto ale zvýší. 

Srovnání 95% a 99% intervalu spolehlivosti pro daný průměr: 

                                        99% pravděpodobnost 

 

                                              95% pravděp. 

 

                32 391,13     32 878,40          35 960,73    36 448,00 Kč 

Interval spolehlivosti lze samozřejmě vypočítat i ručně (dle vzorce uvedeného 

v kapitole 8.1.3). Stačí nám k tomu znát hodnotu výběrové statistiky (tzn. velikost 

průměru ve výběrovém souboru – což je v našem ukázkovém příkladu 34 419,57), 

požadovanou úroveň hladiny spolehlivosti (pro 95% hladinu spolehlivosti počítáme s 

hodnotou 2 – resp. 1,96, pro 99% hladinu spolehlivosti počítáme s hodnotou 3 – 

resp. 2,85), a standardní chybu odhadu, kterou máme k dispozici v prvním řádku 

tabulky „Descriptives“ (vedle hodnoty naměřeného průměru) – jde o číslo 784,311, 

uvedené pod označením „Std. Error“. Pokud tedy všechny tyto hodnoty známe, 

vynásobíme hodnotu standardní chyby odpovídající hodnotě zvolené hladiny 

spolehlivosti a postupně ji odečteme a přičteme k hodnotě průměru.  

Pokud bychom standardní chybu neznali (neměli bychom k dispozici program IBM 

SPSS), pak i tu lze jednoduše vypočítat tak, že podělíme směrodatnou odchylku 

(Std. Deviation) naměřeného průměru ve výběrovém souboru druhou odmocninou 

velikosti výběrového souboru. Tyto ruční výpočty ale nejsou při použití programu IBM 

SPSS potřebné, jsou zde uvedeny pouze pro dokreslení postupu výpočtu IS. 
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8.3.2 Stanovení intervalu spolehlivosti pro podíl 

V praxi se často setkáváme s případy, kdy potřebujeme odhadnout interval  

spolehlivosti také pro data, u nichž aritmetický průměr počítat nelze. 

Jedná se především o odhady kategorizovaných proměnných (tedy nominální a 

ordinální data), kdy výsledkem není konkrétní číselná hranice, ale hodnota podílu, 

resp. procentuálního podílu konkrétní vybrané odpovědi na celkových odpovědích od 

všech respondentů. 

Pro výpočet intervalu spolehlivosti pro hodnotu podílu můžeme využít systému IBM 

SPSS pouze z části, neboť operace tohoto typu není v softwaru kompletně 

zakotvena. Samotný výpočet intervalu spolehlivosti bude realizován stejně, jako 

v předchozím případě, avšak data, která do tohoto výpočtu vstoupí, musí být před 

analýzou vhodně upravena (tuto část musíme v programu IBM SPSS udělat sami).  

Na rozdíl od průměru, kdy stanovujeme interval spolehlivosti pouze k jedné hodnotě, 

musíme intervaly spolehlivosti pro podíl vypočítat pro každou variantu odpovědi 

kategorizované proměnné zvlášť.  

Podstatné proto zůstává, zda hledáme interval spolehlivosti pro dichotomické nebo 

polytomické proměnné. Budeme-li pracovat s dichotomickými proměnnými, budeme 

muset počítat dva intervaly spolehlivosti. Bude-li mít naše proměnná například čtyři 

odpovědi, pak budeme muset počítat čtyři intervaly spolehlivosti (budou-li nás 

všechny čtyři odhady zajímat).  

Samotný proces výpočtu intervalu spolehlivosti pro podíl však zůstává pro 

dichotomické i polytomické proměnné víceméně obdobný, celou proceduru si tak 

vysvětlíme pouze na ukázce dichotomické proměnné.  

Interval spolehlivosti pro podíl u dichotomické proměnné 

Základní vlastností dichotomických proměnných je jejich dělení pouze do dvou 

(většinou protichůdných) skupin. Hodnoty této dichotomie většinou kódujeme do 

podoby 0 a 1 (v případě existence versus neexistence "něčeho") nebo do podoby 1 a 

2 (v případě významově totožných skupin). Jako typický příklad lze uvést např. 

odpověď v podobě souhlasu a nesouhlasu (0 a 1), muže a ženy (1 a 2), apod.  

Ať již jsou dichotomické varianty dané proměnné zakódovány jakkoliv, vždy musíme 

začít tím, že tyto kategorie převedeme - tzv. rekódujeme - na hodnoty procentuální 

stupnice, tedy na odpovědi s kódy 0 a 100 (tzn., že místo kódů 1 a 2, budeme mít 

kódy 0 a 100). Nulou označíme kategorii odpovědi, která nás v tuto chvíli nezajímá 

(tedy tu, u které interval spolehlivosti počítat NEBUDEME) a kódem 100 naopak 

označíme tu odpověď, pro kterou chceme velikost intervalu spolehlivosti počítat. 

Tímto krokem totiž z kategorizovaných dat, v nichž nelze měřit hodnotu průměru, 

dostaneme proměnnou, u které lze v proceduře „Explore“ průměr spočítat. Tento 
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průměr pak představuje procentuální podíl vybrané konkrétní odpovědi na všech 

odpovědích. Výpočet tohoto procentuálního podílu se pohybuje na měřítku od 0 až 

do 100%.  

Po úspěšném procesu rekódování (doporučuje se provést kontrolu rekódování – viz 

postup níže) pak již nastává standardní postup výpočtu intervalu spolehlivosti tak, jak 

byl popsán v předchozí kapitole 8.3.1. 

Ukažme si vše na konkrétním příkladu.   

 

 

 

 

Řešení:  

Nejprve je nutné zjistit, pod jakými kódy jsou jednotlivé kategorie odpovědí dané 

proměnné v datové matici zakódovány (nejjednodušší způsob je kontrola kódů 

v datové matici, v listu „Variable View“). Naše proměnná má kódy 1 = žena, 2 = muž. 

Budeme-li chtít zjistit např. podíl žen v cílové populaci, našim „zájmovým kódem“ 

bude kód 1 (tento kód proto budeme rekódovat za kód 100 a kód další – tzn. kód 2 –  

budeme rekódovat za kód 0).  

Nyní musí následovat proces rekódování, který je již podrobně popsán v kapitole 

5.4.1 tohoto materiálu. Pro názornost si však vše ještě jednou ukažme také zde.  

Cesta k proceduře rekódování dat:  

TRANSFORM → RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES 

Po spuštění výše uvedeného příkazu se otevře dialogové okno, v němž vybíráme 

proměnnou, kterou chceme rekódovat (v našem případě půjde o proměnnou 

„Pohlaví“).  

Příklad: 

V datové matici „empoy.sav" máme k dispozici proměnnou 

udávající „Pohlaví" respondenta.  

Pokud známe např. podíl žen ve výběrovém reprezentativním 

souboru, můžeme díky intervalu spolehlivosti pro podíl zjistit, 

v jakém intervalu se bude podíl žen v základním souboru 

pohybovat (jinými slovy můžeme odhadnout, s jakým podílem žen 

lze – v celé nadnárodní korporaci, v níž byl výzkum realizován – 

s určitou mírou pravděpodobnosti počítat). Pracujme s 95% 

pravděpodobností. 

Stejným způsobem bychom pak mohli zjistit také podíl mužů 

v cílové populaci. 

+ 
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Z nabídky proměnných z levého sloupce vybereme konkrétní dichotomickou 

proměnnou, kterou potřebujeme rekódovat do nové podoby a šipkou ji přesuneme do 

okna „Numeric Variable → Output Variable". 

Po přesunutí zkoumané proměnné se za šipkou objeví otazník, který symbolizuje 

dotaz na název („Name“) a popis názvu („Label“), který chceme nové proměnné 

v datové matici přidělit.  

 

 

 

 

 

Po vypsání nových názvů potvrdíme naši volbu tlačítkem „Change", čímž se otazník 

změní za novou zkratku nově vzniklé proměnné.  

Následně rozklikneme nabídku „Old and New Values", čímž se přesuneme do 

dalšího dialogového okna, v němž proces rekódování uskutečníme. 

 

 

Doporučení: 

Při transformačních procesech se doporučuje zachovat primární 

verzi názvu původní proměnné a přidat k ní popis konkrétní  

transformace, kterou s danou proměnnou chceme provést.  

V našem ukázkovém příkladu proto do pole „Name" napíšeme 

např. „pohlavi_recode_zena", do pole „Label" pak  „Pohlaví žena", 

aby bylo zřejmé, co bude tato nově vzniklá proměnná v datové 

matici představovat. 
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Levá část dialogového okna je věnována starým – tj. původním kódům, které chceme 

rekódovat do jiné podoby, pravá část je věnována novým kódům, kterými kódy 

původní chceme nahradit.  

Do pole „Value" v oddíle „Old Value" vepisujeme postupně všechny původní kódy, 

které chceme rekódovat. Do pole „Value" v oddíle „New Value" pak starým kódům 

přiřazujeme kódy nové, za které je potřebujeme rekódovat. 

POZOR! V rámci rekódování musíme postupně vypsat všechny kódy, kterými daná 

proměnná disponuje. Do procesu rekódování proto vstupují i ty kódy, jejichž hodnoty 

zůstávají beze změny (tato situace může nastat v případě dichotomické proměnné 

zakódované odpověďmi 0 = ne, 1 = ano, přičemž nás budou zajímat pozitivní 

odpovědi – tzn., že kód 1 rekódujeme za 100 a kód 0 rekódujeme za 0).  

Po každém konkrétním přepisu kódu potvrdíme volbu tlačítkem „Add", která přidá 

aktuální dvojici kódů do seznamu určeného pro rekódování.  

Vše potvrdíme tlačítkem „Continue" a následně také „OK". 

Výsledkem tohoto transformačního procesu je nová proměnná v datové matici, která 

je umístěna vždy na posledním řádku seznamu proměnných – v datovém okně listu 

„Variable View“.  
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Tuto novou proměnnou si nejprve v listu „Variable View" dle potřeby upravíme 

(pozornost věnujeme např. změně desetinného místa či popisu nových kódů ve 

sloupci „Values"), čímž celý proces rekódování ukončíme a daná proměnná může 

vstoupit do následných analýz.  

Před samotným výpočtem intervalu spolehlivosti pro podíl je však vhodné nejprve 

provést kontrolu rekódování. Tato kontrola spočívá v zobrazení dvou frekvenčních 

tabulek – první frekvenční tabulka bude vypočtena z původní proměnné, druhá 

z nově rekódované proměnné. Díky tomuto kroku pak lze jednoznačně potvrdit, zda 

proces rekódování proběhl v pořádku – tzn., zda všem ženám z první tabulky 

odpovídá počet případů s kódem 100 ve druhé tabulce, a totéž kontrolujeme také u 

mužů (aby byly kódy transformované proměnné ve frekvenční tabulce patrné, nebyl 

zde úmyslně vyplněn sloupec „Values“).  

Cesta k vyvolání frekvenčních tabulek:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → FREQUENCIES 
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Po kontrole hodnot v tabulkách lze přistoupit k výpočtu intervalu spolehlivosti pro 

podíl, do něhož vstoupí nově rekódovaná proměnná „Pohlaví žena“. Postup této 

procedury je pak již naprosto totožný, jako při výpočtu intervalu spolehlivosti pro 

průměr u číselných proměnných. 

Cesta k odhadu intervalu spolehlivosti pro podíl:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → EPLORE 

 

Postup zadávání procedury je totožný s postupem uvedeným výše v kapitole 8.3.1, 

stejně jako výstupy, které z této procedury vzniknou.  

Čtení výstupu: 

1. Tabulka s názvem „Case Processing Summary“  

Tabulka s názvem „Case Processing Summary“ znázorňuje počet platných a 

neplatných odpovědí na danou otázku (lze z ní vyčíst, že všichni respondenti na 

danou otázku odpověděli). 

 

2. Tabulka s názvem „Descriptives“  

V tabulce popisné statistiky se opět zaměříme pouze na první dva řádky, v nichž 

nalezneme hodnotu průměru „Mean" (v tomto případě však tato hodnota zobrazuje 

procentuální podíl dané odpovědi na celku ve výběrovém souboru) a vypočtené 

hraniční hodnoty intervalu spolehlivosti „Lower Bound" a „Upper Bound" (jakožto 

kýžený výsledek pro soubor základní).  

Hodnotu procentuálního podílu žen na všech respondentech, kteří se daného 

výzkumu zúčastnili, již známe také z předchozích frekvenčních tabulek. Tato hodnota 

tak může opětovně sloužit ke kontrole správnosti celého výpočtu (45,6% procent žen 

z frekvenční tabulky odpovídá hodnotě naměřeného procentuálního podílu v tabulce 

výpočtu intervalu spolehlivosti pro podíl – tedy hodnotě 45,57%). 
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Správná interpretace tohoto výsledku by mohla znít např. takto: Ve výběrovém 

souboru je podíl žen 45,6%. Pro tento podíl byla vypočtena dolní a horní hranice 

95% intervalu spolehlivosti. Intervalový odhad pro základní soubor podílu žen 

v cílové populaci se nachází mezi 41,07 a 50,07 procenty.  

Pokud by nás zajímal také výsledek druhé odpovědi dané dichotomické proměnné – 

tedy podíl mužů v základním souboru, nemusíme již celý tento proces opakovat, 

ale stačí pouze odečíst hodnoty již vypočteného intervalu spolehlivosti pro 

podíl žen od 100%. Stejně tak odečteme i vypočtenou hodnotu podílu v souboru 

výběrovém (nebo tuto hodnotu vyčteme z výše doložené frekvenční tabulky). 

Odpočty od sta procent již děláme ručně nebo na kalkulačce. 

100 – 45,6 = 54,4     (podíl mužů ve výběrovém souboru) 

100 – 50,07 = 49,93   (dolní hranice intervalu spolehlivosti pro muže) 

100 – 41,07 = 58,93   (horní hranice intervalu spolehlivosti pro muže) 

Na základě našeho příkladu tedy můžeme říci, že ve výběrovém souboru je podíl 

mužů 54,4%. Pro tento podíl byla vypočtena dolní a horní hranice 95% intervalu 

spolehlivosti. Intervalový odhad pro základní soubor podílu mužů v cílové populaci se 

nachází mezi 49,93 a 58,93 procenty. 

Také v tomto případě však platí, že výše uvedený postup výpočtu odhadu intervalu 

spolehlivosti pro podíl, lze aplikovat pouze na takový výběrový soubor, který je  

reprezentativním vzorkem souboru základního. 
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Interval spolehlivosti pro podíl u polytomické proměnné 

Polytomické proměnné představují znaky s více kategoriemi, a to jak v rámci 

nominálních, tak ordinálních dat. 

Výpočet intervalu spolehlivosti pro polytomické proměnné představuje ještě o něco 

složitější proceduru, než u proměnných dichotomických. Pokud bychom chtěli získat 

intervaly spolehlivosti pro všechny kategorie odpovědí dané polytomické proměnné  

najednou, museli bychom v programu IBM SPSS již použít systémového skriptu 

(který však není součástí standardního software) nebo bychom celý proces museli 

počítat ručně v prostředí MS Excel. 

Abychom nemuseli těchto nestandardních postupů využívat, budeme pro potřeby 

tohoto kurzu pracovat s polytomickými proměnnými tak, jako by se jednalo o 

proměnné dichotomické.  

Jak na to?  

Postup je velmi snadný – bez ohledu na počet kategorií odpovědí dané polytomické 

proměnné, budeme interval spolehlivosti počítat vždy pouze pro jednu konkrétní 

kategorii odpovědi (tak, jak tomu bylo u proměnných dichotomických). 

Požadovanou konkrétní odpověď proto zarekódujeme pod nový kód 100 a všechny 

ostatní kategorie zarekódujeme pod kód 0. Tímto z polytomické proměnné (pouze 

procesem rekódování) dostaneme opět proměnnou dichotomickou, která ve své 

nové, rekódované podobě, bude disponovat pouze dvěma možnými odpověďmi – 

kódem 100 (pro požadovanou odpověď) a kódem 0 (pro všechny ostatní v tuto chvíli 

„nechtěné“ = nepočítané odpovědi). Obecně tak z polytomické proměnné o 

libovolném počtu kategorií dostaneme proměnnou dichotomickou (s jednou 

požadovanou a jednou alternativní odpovědí).  

Uveďme si to na příkladu:  

V datové matici „employ.sav“ máme polytomickou proměnnou „dosažené vzdělání“. 

Tato proměnná obsahuje 3 kategorie: 1 – VŠ, 2 – STŘ.Š., 3 – VŠ. Pokud by našim 

záměrem bylo zjistit např. podíl vysokoškoláků v cílové populaci, pak bychom 

původní kód 3 rekódovali za nový kód 100, a všechny ostatní stupně vzdělání (resp. 

jejich původní kódy) bychom rekódovali za nový kód 0. Tedy původní kód 1 bychom 

rekódovali za nový kód 0 a původní kód 2 bychom také rekódovali za nový kód 0.    

Samotný postup výpočtu intervalu spolehlivosti pro podíl u polytomické proměnné se 

pak již dále zcela shoduje s postupem výpočtu intervalu spolehlivosti pro podíl u 

dichotomické proměnné (tedy s postupem uvedeným výše).    

Nevýhodou tohoto postupu je pouze to, že zbylé (v danou chvíli nepočítané kategorie 

odpovědí) již nelze odvodit pouhým odečtem od 100%, ale musí se znovu počítat 

celým postupem pro výpočet intervalu spolehlivosti pro podíl. A každá samostatně.  
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4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pojmy k zapamatování z lekce č. 8: 

a) statistická inference, statistická generalizace 

b) interval spolehlivosti 

c) statistická hypotéza, nulová hypotéza, alternativní hypotéza 

d) hladina významnosti, hladina spolehlivosti  

e) signifikance 

 

Kontrolní otázky k lekci č. 8: 

1. Co tvoří základ pro výpočty inferenční statistiky? Který 

teoretický koncept ji utváří a proč?    

Korespondenční úkol k lekci č. 8: 

V datové matici „employ.sav“ pracujte s proměnnou „Kategorie 

zaměstnání“ (zkratka „zamkat“).  

U této proměnné zjistěte, v jakém intervalu se bude pohybovat 

podíl „úředníků“ v základním souboru. Jinými slovy odhadněte, s 

jakým podílem „úředníků“ lze – v celé nadnárodní korporaci, v níž 

byl výzkum realizován – s 99% mírou pravděpodobnosti počítat.  

Všechny výstupy řádně popište.  

 

Shrnutí lekce č. 8 

Osmá lekce byla úvodem – vstupní bránou – do problematiky 

inferenční statistiky, která představuje velmi významnou oblast 

statistického bádání.   

V této lekci byly představeny základní teoretické koncepty 

statistické generalizace, bez jejichž znalostí bychom nebyli 

schopni výsledky výběrového souboru na soubor základní 

zobecňovat. 

Aplikační část byla věnována základním postupům statistické 

inference, jimiž jsou intervalové odhady pro průměr a podíl. 
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9 DVOUROZMĚRNÁ ANALÝZA 

KATEGORIZOVANÝCH DAT A TEST 

NEZÁVISLOSTI   

V této kapitole se dozvíte: 

 Co je dvourozměrná analýza dat a k čemu ji lze využít. 

 Co je podstatou dvourozměrné analýzy kategorizovaných dat. 

 K čemu slouží kontingenční tabulka a jaké údaje z ní můžeme vyčíst. 

 Jaké pravidla a postupy musíme při tvorbě kontingenční tabulky dodržovat. 

 Co je test nezávislosti a na čem je založen. 

 Kdy můžeme test nezávislosti použít. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Umět zjistit existenci závislosti / nezávislosti mezi dvěma kategorizovanými 

proměnnými.  

 Správně vytvořit kontingenční tabulku. 

 Použít správné výpočty pro odhalení závislosti / nezávislosti v kontingenční 

tabulce. 

 Umět použít a interpretovat test nezávislosti. 

 Vědět, jaké předpoklady musí být pro použití tohoto testu splněny. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Dvourozměrná analýza kategorizovaných dat, kontingenční tabulka, rezidua, epsilon, 

test nezávislosti – Pearsonův test Chí-kvadrát. 

Datová matice pro potřeby této kapitoly: 

Student.sav. 

 

 

 

 

Průvodce devátou lekcí 

Tato kapitola otevírá problematiku dvourozměrné analýzy dat, která 

představuje základní vstup do praktické inferenční statistiky 

prostřednictvím testů statistických hypotéz. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V předchozích kapitolách jsme věnovali pozornost především úpravě dat před 

analýzou, nebo jejich základnímu popisu (prostřednictvím jednorozměrné analýzy). 

Tyto prostupy a procedury jsou pro statistické zpracování dat sice velmi důležité, 

často však tvoří pouze vstupní informaci pro následné analýzy, které již neřeší pouze 

proměnnou samotnou, ale zaměřují se na to, zda odpověď na konkrétní otázku 

v dotazníku není závislá na jiné odpovědi u další otázky v dotazníku.  

Většina výzkumných šetření má tak za cíl – kromě popisu rozložení četností 

odpovědí jednotlivých otázek v dotazníku – také zjištění, zda na sebe dvě (nebo 

více) proměnných v dotazníku vzájemně působí, či nikoliv. Do hledáčku konkrétního 

typu analýzy tak místo jedné, vstupují současně proměnné dvě (nebo více 

proměnných najednou). Dle toho pak rozlišujeme, zda budeme na daný soubor 

aplikovat procesy dvourozměrné (bivariační) či vícerozměrné (multivariační) 

statistiky. 

Dvourozměrná analýza dat zkoumá vztahy (vazby, závislosti) mezi dvěma 

proměnnými v datové matici (mezi dvěma otázkami v dotazníku). Cílem takovéto 

analýzy je zjistit, zda ovlivňuje jedna proměnná druhou proměnnou.   

Podstata zpracování dvourozměrné analýzy dat vychází z typu proměnných, jejichž 

vzájemné působení chceme statisticky zkoumat a testovat. Dvojice zkoumaných 

proměnných mohou nabývat kombinace všech tří (nám již dobře známých) měřítek – 

lze proto zkoumat vzájemné působení dvou nominálních, dvou ordinálních, dvou 

kardinálních proměnných, ale také všech jejich vzájemně možných kombinací. Proto 

se v inferenční statistice setkáváme s velkým množstvím různých statistických testů, 

které jsou specificky vázané vždy (ale nejen) na konkrétní dvojici proměnných 

s danými měřítky. 

V rámci této kapitoly se zaměříme pouze na osvětlení podstaty a základů 

dvourozměrné analýzy dvou kategorizovaných proměnných – tedy na takový typ 

analýzy, v níž ani jedna proměnná nemá číselnou povahu (není kardinální).  

Vztahy s číselnými proměnnými (resp. vztahy mezi takovými dvojicemi proměnných, 

v nichž je aspoň jedna proměnná číselné povahy), budou obsahem předmětu 

statistické analýzy dat v navazujícím stupni magisterského studia – budou tedy 

obsaženy ve druhém díle tohoto studijního materiálu. Výpočty těchto vztahů totiž 

vyžadují již pokročilejší znalost matematicko-statistických principů a souvislostí, 

s nimiž jsme se v rámci tohoto studijního textu ještě neseznámili. 

Vícerozměrnou analýzou dat se na bakalářské ani magisterské úrovni studia 

sociálně-vědních oborů zabývat nebudeme vůbec, většina těchto testů totiž vyžaduje 

přítomnost právě kardinálních proměnných, s nimiž se však v sociálně-vědním 

výzkumu setkáváme spíše sporadicky.     
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9.1 Základy dvourozměrné analýzy dat 

V dvourozměrné analýze zkoumáme vtahy mezi dvěma proměnnými. Touto analýzou 

zjišťujeme, zda (a do jaké míry) ovlivňuje jedna proměnná druhou proměnnou.  

Jak se mohou dvě proměnné ovlivňovat?  

Mezi proměnnými existuje vztah, pokud rozložení hodnot jedné proměnné je spojeno 

s rozložením hodnot druhé proměnné – tzn., že hodnoty jedné proměnné nejsou v 

souboru rozloženy nahodile, ale v závislosti na rozložení hodnot druhé proměnné. 

Pokud tato situace nastane, říkáme, že mezi dvěma proměnnými existuje statisticky 

významný vztah. Tento vztah nazýváme „asociace“ nebo „korelace“, a to podle typu 

vstupních proměnných (vztah mezi dvěma kategorickými proměnnými se nazývá 

„asociace“).  

Jak lze existenci tohoto vztahu zjistit? 

Odhalovat statisticky významné vztahy mezi dvěma proměnnými můžeme 

prostřednictvím procedury zvané třídění druhého stupně. Podstata tohoto třídění 

spočívá v tom, že třídíme rozložení variant znaku jedné proměnné, podle rozložení 

variant znaku druhé proměnné. To, co vzájemně u dvou testovaných proměnných 

srovnáváme, závisí na dvojici zkoumaných dat (resp. na jejich měřítku).  

V diskurzu dvourozměrné analýzy kategorizovaných dat se budeme při zjišťování 

vztahu zaměřovat na vzájemné rozložení četností dvou proměnných, které bude 

zobrazeno v tzv. dvourozměrné tabulce rozložení četností, neboli v tzv. 

kontingenční tabulce. Prostřednictvím dvou popisných statistik (podrobně viz níže) 

budeme schopni odhalit statisticky významný vztah mezi daty v datové matici – tedy 

ve výběrovém souboru. Pro odhalení vztahu v souboru základním, budeme muset 

využít procesů statistické inference – budeme proto aplikovat vybraný statistický test 

na hodnoty uvedené v kontingenční tabulce. Testem vhodným pro hledání vztahu 

mezi dvěma kategorizovanými daty je Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti 

v kontingenční tabulce.  

Také zde však platí pravidlo inferenční statistiky, že nejprve zjišťujeme výsledky 

souboru výběrového a teprve z nich můžeme odhadovat výsledky pro soubor 

základní. Statisticky významné vztahy proto budeme hledat nejprve v kontingenční 

tabulce a následně prostřednictvím Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti.   

Prostřednictvím kontingenční tabulky a Pearsonova chí-kvadrát testu můžeme 

zkoumat statisticky významné vztahy mezi: 

a) dvěma nominálními proměnnými 

b) jednou nominální a jednou ordinální proměnnou (ordinální proměnná by však 

měla mít pouze malý počet variant svých odpovědí, neboť s velkým počtem 
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odpovědí se tato proměnná chová jako proměnná číselná, což by vyžadovalo 

použití jiných typů analýz, než v případě dvou kategorizovaných dat)  

c) dvěma ordinálními proměnnými (s malým počtem variant odpovědí) 

d) dvěma dichotomickými proměnnými 

Ať již však vstoupí do dvourozměrné analýzy jakákoliv výše uvedená dvojice 

proměnných, postupy této analýzy se u žádné z nich nijak neliší (jen analýza dvou 

dichotomických proměnných vyžaduje mírně změněný postup při interpretaci 

některých výsledků – podrobně viz níže). 

9.2 Kontingenční tabulka 

Kontingenční tabulka je dvourozměrnou tabulkou rozdělení četností dvou 

kategorizovaných proměnných, v níž je jedna proměnná umístěna v řádku a druhá ve 

sloupci dané tabulky.  

Výsledkem tohoto dvourozměrného rozložení odpovědí je kontingenční tabulka 

s takovým počtem buněk, který odpovídá počtu odpovědí umístěných v řádku krát 

počet odpovědí umístěných ve sloupci této tabulky. Každá buňka kontingenční 

tabulky obsahuje konkrétní kombinaci hodnot obou zkoumaných proměnných.  

Tento typ tabulky tedy zobrazuje odpovědi „do kříže“ (konkrétní odpověď v řádku 

versus konkrétní odpověď ve sloupci), proto se kontingenční tabulce také říká 

„křížová tabulace“. Toto označení se pak používá i v anglickém názvu této 

procedury jako „Crosstabulation“, v software IBM SPSS je pak zkráceně označena 

jako „Crosstabs“.  

Do kontingenční tabulky lze přidat také více proměnných najednou (přidávají se „tzv. 

vrstvy“ dalších proměnných), přehlednost kontingenční tabulky se však s každou 

další vloženou proměnnou velmi znatelně snižuje. Pro potřeby tohoto materiálu proto 

budeme pracovat vždy pouze se dvěma proměnnými v kontingenční tabulce.  

Kontingenční tabulka zobrazuje reálné rozložení odpovědí dvou proměnných 

v datové matici, vše, co z ní vyčteme, se proto týká vždy pouze výběrového 

souboru.  

Pro potřeby statistických analýz má však jak popisný, tak inferenční význam. Používá 

se pro základní popis rozložení četností a procent ve skupinách odpovědí, i pro 

zjišťování asociace proměnných jak ve výběrovém, tak následně také v základním 

souboru (prostřednictvím aplikace testu nezávislosti v kontingenční tabulce, či testů 

jiných). V rámci této výuky se dále zaměříme na dvě její (pro potřeby tvorby BP či 

DP) nejpodstatnější funkce: na funkci popisnou a na funkci odhalující vztah mezi 

dvěma proměnnými, které v kontingenční tabulce leží.   
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9.2.1 Popisný význam kontingenční tabulky  

Při tvorbě kontingenčních tabulek můžeme využít řadu ukazatelů, charakteristik a 

výpočtů, které nám program IBM SPSS nabízí. Většina těchto charakteristik vychází 

z předpokladu, že v dané kontingenční tabulce bude ověřována nezávislost mezi 

proměnnými, nicméně ne všechny tyto charakteristiky budeme následně pro 

odhalování nezávislosti proměnných v kontingenční tabulce přímo interpretovat. 

Abychom však byli schopni následný proces odhalování vztahu (resp. nezávislosti) 

dvou proměnných v kontingenční tabulce pochopit, je potřeba se s některými 

charakteristikami v kontingenční tabulce seznámit a blíže pochopit jejich význam. 

Mezi nejvýznamnější charakteristiky kontingenční tabulky patří především podrobný 

popis četností, procent a reziduí, s nimiž se v rámci popisné funkce kontingenční 

tabulky nyní seznámíme. 

Absolutní četnosti v kontingenční tabulce 

V kontingenční tabulce rozlišujeme (a můžeme nechat vykreslit) dva typy absolutních 

četností: pozorované a očekávané četnosti.  

1. Pozorované četnosti  

- anglicky jako „Observed Counts“ 

- jde o absolutní četnost záznamů v každé buňce, která obsahuje danou 

kombinaci hodnot dvou proměnných  

- jde o dvourozměrné rozložení četností ve výběrovém souboru 

- pozorované četnosti mají popisnou funkci, avšak také vstupují do výpočtu 

četností očekávaných  

2. Očekávané četnosti 

- anglicky jako „Expected Counts“ 

- jde o absolutní četnost záznamů, kterou bychom s danou kombinací hodnot 

mohli očekávat, pokud by v kontingenční tabulce platila předpokládaná 

nezávislost dvou proměnných  

- očekávaná četnost tedy předpokládá platnost nulové hypotézy v kontingenční 

tabulce (tedy situaci, kdy dané dvě proměnné v kontingenční tabulce jsou na 

sobě nezávislé)  

- jinými slovy můžeme říci, že se jedná o očekávané hodnoty křížových 

odpovědí při nezávislosti dat v kontingenční tabulce 
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- výpočet očekávaných četností v jednotlivých buňkách kontingenční tabulky 

vychází z četností pozorovaných  očekávané četnosti získáme tak, že 

násobíme okrajovou (marginální) pozorovanou četnost příslušného sloupce a 

okrajovou (marginální) pozorovanou četnost příslušného řádku dané buňky a 

tento součin podělíme celkovým počtem respondentů v tabulce  

- příklad výpočtu očekávaných četností u ženy psycholožky se dle hodnot 

uvedených v tabulce níže počítá následovně: (42 x 36) : 118 = 12,8 

- tuto matematickou operaci však provede program IBM SPSS automaticky sám 

(nemusíme takto složitě ručně počítat) 

- tento ukazatel tvoří jednu z nejvýznamnějších charakteristik pro následný 

výpočet existence závislosti proměnných v kontingenční tabulce 

 

Relativní četnosti v kontingenční tabulce - procenta 

Při srovnávání různých skupin (kategorií) odpovědí v kontingenční tabulce musíme 

vycházet z toho, že nelze srovnávat vzájemně nestejně velké skupiny odpovědí. Pro 

potřebu srovnání proto nemůžeme vycházet z absolutních četností jednotlivých 

odpovědí (nebo jejich vzájemných kombinací), ale je nutné tyto kategorie procesem 

standardizace vyrovnat. V rámci kontingenční tabulky proto stačí místo absolutních 

četností srovnávat jejich procentuální zastoupení – tedy četnosti relativní.   

Za „celek“ (tedy 100%) však můžeme v rámci kontingenční tabulky považovat různé 

hodnoty. „Celkem“ mohou být jednotlivé kategorie odpovědí umístěných v řádcích 

kontingenční tabulky, nebo jednotlivé kategorie odpovědí umístěných ve sloupcích  

kontingenční tabulky, nebo celkový počet všech odpovědí v kontingenční tabulce. 

Dle toho, který „celek“ budeme za 100% považovat, pak rozlišujeme tři typy 

relativních četností v kontingenční tabulce: řádková %, sloupcová % a celková %.  
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1. Řádková procenta  

- anglicky jako „Row“ 

- jde o relativní četnost záznamů, která obsahuje danou kombinaci hodnot dvou 

proměnných v daném řádku  

- je počítána jako absolutní četnost v daném políčku kontingenční tabulky 

děleno celkovým počtem případů příslušného řádku (ten je v daném řádku 

umístěný ve sloupci „Total“)  

- v kontingenční tabulce to znamená, že součet hodnot v každém řádku se 

rovná 100% (v tabulce níže políčka vybarvena žlutě) 

- příklad výpočtu řádkových % v tabulce níže: v případě muže architekta se 

hodnota řádkových procent počítá následovně 25 : 82 = 30,5% 

- výsledek lze interpretovat např. takto: ze všech mužů ve výběrovém souboru 

studuje 30,5% z nich obor „architekt“ 

2. Sloupcová procenta  

- anglicky jako „Column“ 

- jde o relativní četnost záznamů, která obsahuje danou kombinaci hodnot dvou 

proměnných v daném sloupci  

- je počítána jako absolutní četnost v daném políčku kontingenční tabulky 

děleno celkovým počtem případů příslušného sloupce (ten je v daném sloupci 

umístěný v řádku „Total“)  

- v kontingenční tabulce to znamená, že součet hodnot v každém sloupci se 

rovná 100% (v tabulce níže políčka vybarvena zeleně) 

- příklad výpočtu sloupcových % v tabulce níže: v případě ženy psycholožky se 

hodnota sloupcových procent počítá následovně 25 : 42 = 59,5% 

- výsledek lze interpretovat např. takto: ze všech osob studujících obor 

psychologie je 59,5% žen 

3. Celková procenta  

- anglicky jako „Total“ 

- jde o relativní četnost záznamů, která obsahuje danou kombinaci hodnot dvou 

proměnných v celém výběrovém souboru  

- je počítána jako absolutní četnost v daném políčku kontingenční tabulky 

děleno celkovým počtem případů v celé kontingenční tabulce (ten je umístěný 

v křížovém políčku posledního sloupce a posledního řádku v kontingenční 

tabulce s označením „Total“)  
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- v kontingenční tabulce to znamená, že součet všech hodnot celkových procent 

v celé tabulce se rovná 100% (v tabulce níže políčka vybarvena modře) 

- příklad výpočtu celkových % v tabulce níže: v případě muže technika se 

hodnota celkových procent počítá následovně 40 : 118 = 33,9% 

- výsledek lze interpretovat např. takto: ze všech respondentů výběrového 

souboru je 33,9% mužů studujících obor „technik“ (tato skupina – muž technik 

– je ze všech potenciálně možných kombinací dvojic odpovědí ta nejčastěji 

zastoupena)  

 

Jak je z těchto výpočtů patrné, každý typ procent má jinou vypovídající hodnotu, 

přičemž všechny tyto údaje mohou být pro popis dat výběrového souboru užitečné. 

Aby však výsledná tabulka nebyla natolik obsáhlá (a tím pádem i nepřehledná) jako 

vzorová tabulka níže, doporučuje se počítat jednotlivá procenta samostatně (pro 

popisnou funkci kontingenční tabulky) nebo vybírat pouze některý typ procent (pro 

hledání vztahu v kontingenční tabulce stačí zobrazit pouze jeden typ relativních 

četností – podrobněji viz kapitola 9.2.2).  

Rezidua v kontingenční tabulce 

Rezidua představují významné statistické charakteristiky, které vycházejí 

z absolutních četností v kontingenční tabulce a hrají velmi podstatnou roli pro hledání 

vztahu mezi dvěma proměnnými. Jedná se o rezidua hypotézy nezávislosti v tabulce 

třídění řádkové a sloupcové proměnné. Než se však k této jejich funkci dostaneme, 

pojďme se blíže s jednotlivými typy reziduí seznámit.   
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1. Nestandardizovaná rezidua  

- anglicky jako „Unstandardized / Residual“ 

- představují numerický rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou četností  

- má-li znaménko +, znamená to, že pozorovaná četnost je vyšší, než bychom 

očekávali, kdyby platila nulová hypotéza nezávislosti  

- má-li znaménko -, znamená to, že pozorovaná četnost je nižší, než jaká by 

měla být, kdyby platila nulová hypotéza nezávislosti 

- znázorňuje první odhady závislosti / nezávislosti dvou testovaných 

proměnných 

- pokud budou rezidua velká, pravděpodobně budeme nezávislost mezi dvěma 

proměnnými v kontingenční tabulce zamítat (hodnoty nestandardizovaných 

reziduí budou pro tento účel ale dále zpracovávány) 

- samy o sobě mají hlubší interpretační význam, využitelný při podrobných 

analýzách (pro standardní analytickou praxi tento výpočet nepotřebujeme)  

- program IBM SPSS je po zadání požadavku na výpočet počítá sám 

(nemusíme je počítat ručně) 

2. Standardizovaná rezidua  

- anglicky jako „Standardized / Standardized Rezidual“ 

- představují hodnotu nestandardizovaného rezidua děleno odhadem své 

směrodatné odchylky 

- čtverce standardizovaných reziduí dávají v součtu hodnotu testové statistiky 

chí-kvadrát (o chí-kvadrátu podrobněji viz kapitola 9.3) 

- pro základní interpretace tento výpočet nepotřebujeme 

- program IBM SPSS je po zadání požadavku na výpočet počítá sám 

(nemusíme je počítat ručně) 

3. Adjustovaná rezidua  

- anglicky jako „Adjusted standardized / Adjusted Residual“ 

- jde o nestandardizovaná rezidua vydělená odhadem své směrodatné 

odchylky, přičemž se porovnávají vzhledem k hodnotám normálního rozdělení 

(adjustovaná rezidua mají přibližně standardizované normální rozdělení) 

- v adjustovaném reziduu je rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou četností 

testován z hlediska statistické významnosti, přičemž platí, že pokud je jeho 

absolutní hodnota vyšší než hodnota 2 (resp. 1,96), můžeme si být s 95% 

pravděpodobností jisti, že v daném políčku je rozdíl mezi pozorovanou a 
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očekávanou četností statisticky významný a tedy že nevznikl náhodou (resp. 

že nevznikl jako důsledek výběrové chyby)  

- díky adjustovaným reziduím tak můžeme určit, zda mezi zkoumanými 

proměnnými existuje vztah  

- hodnota 2 je udávána proto, neboť v normálním rozložení se 95% případů 

nachází v rozmezí od -1,96 do +1,96 směrodatné odchylky 

- pomocí adjustovaných reziduí testujeme každou buňku v tabulce zvlášť a jsme 

schopni díky nim určit, kde (tzn. mezi kterými křížovými odpověďmi) jsou 

vazby nejsilnější a proč  

- pro kontingenční tabulku mají zásadní význam, neboť umožňují detailní 

pohled do vztahu mezi proměnnými, což nám také napomůže odhadnout, do 

jaké míry je možné výsledky třídění očekávat i v základním souboru 

 

 

Pro lepší pochopení výpočtu jednotlivých typů reziduí byly do kontingenční tabulky 

vykresleny také pozorované a očekávané četnosti. Na zvýrazněném příkladu „muže 

technika“ lze vidět, že hodnota jeho nestandardizovaného rezidua skutečně odpovídá 

numerickému rozdílu mezi pozorovanou a očekávanou četností.  

Další přepočty pro standardizovaná či adjustovaná rezidua již z výše uvedené 

tabulky sice nevyčteme, výpočty těchto hodnot však provádí program IBM SPSS 

automaticky. 
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Z hodnot vypočtených adjustovaných reziduí lze (dle výše uvedených pravidel) 

vyčíst, že v rámci šesti možných kombinací jednotlivých odpovědí v řádku a sloupci, 

jsou 4 kombinace odpovědí statisticky významné.  

Například u kombinace odpovědi „muž technik“ to znamená, že v našem výběrovém 

souboru je „mužů techniků“ statisticky významně více, než kolik by jich odpovídalo 

předpokládané nezávislosti u těchto proměnných. Naopak např. „mužů psychologů“ 

je v našem výběrovém souboru statisticky významně méně, než kolik by jich bylo při 

platnosti nulové hypotézy o nezávislosti dat v kontingenční tabulce.  

U dvojic odpovědí u „architekta a pohlaví“ pak můžeme naopak říci, že v těchto dvou 

buňkách není rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou četností statisticky významný, 

vznikl tedy pouze jako důsledek výběrové chyby.   

Všechny výše uvedené charakteristiky mají v rámci popisné funkce kontingenční 

tabulky svůj význam. Program IBM SPSS také umožňuje všechny výše uvedené 

výstupy zobrazit najednou v jedné kontingenční tabulce. Výsledný výstup by byl ale 

v této podobě velmi nepřehledný a tudíž špatně interpretovatelný.  

Pro potřeby BP a DP proto bude stačit zaměřit se pouze na ty výstupy, které jsou 

nutné pro odhalení vztahu mezi dvěma proměnnými v kontingenční tabulce. Nicméně 

i přesto je velmi zajímavé popsat výsledky dvourozměrného rozložení četností ve 

výběrovém souboru dle všech typů procent.    

9.2.2 Kontingenční tabulka pro zjišťování vztahu mezi 

proměnnými  

Bude-li našim cílem pouze zjišťování vztahu mezi dvěma kategorickými proměnnými 

v kontingenční tabulce (a nikoliv také podrobný popis rozložení četností kombinací 

odpovědí dvou testovaných proměnných dle všech typů relativních četností), budeme 

pro tento výpočet potřebovat pouze tři ze všech výše uvedených charakteristik. 

Které to budou?  

Odpověď na tuto otázku vychází z šesti pravidel, kterými je potřeba se při tvorbě 

kontingenční tabulky pro zjišťování vztahu mezi dvěma proměnnými řídit.  

Pravidlo č. 1 

Při tvorbě kontingenčních tabulek („Crosstabs“) nemá smysl pracovat pouze s 

absolutními četnostmi („Count“).  

Proč?  

Nestejně velké kategorie odpovědí bychom nemohli srovnávat přímo. Proto musíme 

kontingenční tabulky doplnit o výpočet konkrétních procent v jednotlivých políčkách 
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(k dispozici máme procenta řádková, sloupcová či celková). Tyto standardizované 

hodnoty pak již mohou procházet procesem vzájemného srovnávání.  

Do výsledné tabulky je však nutné absolutní četnosti vykreslit, abychom měli reálnou 

představu o rozložení počtu odpovědí v jednotlivých buňkách kontingenční tabulky. 

Pravidlo č. 2 

Při tvorbě kontingenční tabulky zaměřené na zjišťování vztahu mezi dvěma 

proměnnými potřebujeme doplnit jednotlivá políčka pouze jedním typem procent. 

Která procenta jsou ta nejvhodnější? Která procenta do této procedury zadáváme?  

Volba typu procent závisí na umístění nezávislé proměnné v kontingenční tabulce. 

Umístíme-li nezávisle proměnnou do řádků kontingenční tabulky („Rows“), 

použijeme v analýze údaje z řádkových relativních četností. Umístíme-li nezávisle 

proměnnou do sloupců kontingenční tabulky („Columns“), pracujeme s četnostmi 

sloupcovými. 

Jak poznám nezávisle proměnnou? 

Při hledání vztahu (závislostí, vazeb) mezi dvěma kategorizovanými proměnnými 

bude tato vazba (bude-li potvrzena) existovat vždy pouze „jedním směrem“. Tzn., že 

prokázaný vztah bude možný pouze z jedné proměnné na druhou, ale již ne zpětně 

(tedy ne z druhé proměnné zpátky na první). Mezi dvěma kategorizovanými 

proměnnými proto bude vždy jedna proměnná tzv. nezávislá – tedy ta, o které 

předpokládáme, že je příčinou ovlivňující rozložení odpovědí druhé proměnné, a 

druhá tzv. závislá proměnná – tedy ta, která je tou první proměnnou ovlivňována.  

Nezávisle proměnnou proto musíme správně identifikovat dříve, než spustíme 

analýzu „Crosstabs“. Dle pravidla výše ji pak můžeme umístit kamkoliv (tzn. buď do 

řádků, nebo do sloupců kontingenční tabulky), a dle toho zvolit do výpočtu 

odpovídající typ procent.  

Pokud by zvolená procenta neodpovídala umístění nezávislé proměnné 

v kontingenční tabulce, nemohli bychom s těmito procenty dále správně pracovat 

(což je pro odhalení vztahu ve výběrovém souboru nezbytné – viz pravidlo č. 3).  

Aby k těmto situacím nedocházelo, nastavíme si pro potřeby této výuky „vlastní 

pravidlo“, které bude znít tak, že nezávisle proměnnou budeme vždy umísťovat 

do řádků kontingenční tabulky a tudíž budeme vždy počítat procenta řádková 

(tomuto pravidlu již budou přizpůsobeny také všechny další postupy uvedené níže).    

Pravidlo č. 3 

Po výpočtu řádkových procent nyní musíme jejich hodnoty vzájemně porovnat. 

Srovnáváme vždy vypočtené hodnoty řádkových procent po jednotlivých 

sloupcích (kdybychom nezávisle proměnnou umístili do sloupců kontingenční 
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tabulky a tudíž bychom počítali procenta sloupcová, pak bychom vzájemně 

srovnávali hodnoty sloupcových procent v jednotlivých řádcích).  

Obecně lze říci, že srovnáváme rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi nezávislé 

proměnné v rámci jedné kategorie závislé proměnné. Tyto rozdíly nazýváme epsilon 

(značí se řeckým písmem ɛ).  

Pro výpočet vztahu mezi dvěma proměnnými v kontingenční tabulce je totiž právě 

velikost epsilonu (tedy rozdílu mezi řádkovými procenty v jednotlivých sloupcích 

kontingenční tabulky) tím, co nám pomůže vztah odhalit. 

Proč?  

Srovnáním hodnot řádkových procent v jednotlivých sloupcích kontingenční tabulky 

dostaneme informaci, jestli jednotlivé odpovědi řádkové proměnné (např. pohlaví – 

tedy muži a ženy) mají stejné nebo jiné zastoupení jedné konkrétně (pro daný 

okamžik) vybrané sloupcové kategorie (např. oboru „architekt“). Pokud by zastoupení 

mužů a žen v oboru „architekt“ bylo stejné (resp. podobné), pak by pohlaví nemělo 

vliv na výběr tohoto oboru  vztah mezi danými proměnnými (myšleno celkové 

pohlaví a celkový obor studia) by se v kontingenční tabulce nepotvrdil. Pokud by se 

však tyto odpovědi od sebe významně lišily, pak by to znamenalo pravděpodobný 

vliv pohlaví na volbu oboru studia (muži by si totiž tento obor vybírali méně nebo více 

často než ženy – dle konkrétního rozložení odpovědí v tabulce).  

Výpočet epsilonu se provádí pro každý sloupec v kontingenční tabulce samostatně 

(resp. postupně). Ve výsledku to pak znamená, že kolik sloupců kontingenční tabulky 

máme, tolik bychom měli mít také výsledných výpočtů epsilonů.  

Jak veliký rozdíl v odpovědích řádkových procent musí být (jinými slovy – jaká musí 

být velikost epsilonu), aby byly odpovědi navzájem „rozdílné“, a tudíž bychom mohli 

vyvodit závislost mezi testovanými proměnnými?  

V analýze dat platí pravidlo, že pokud je velikost epsilonu menší než -10% nebo 

větší než +10%, pak jsou rozdíly mezi odpověďmi statisticky významné, což 

znamená, že nevznikly v důsledku výběrové chyby, ale mají své věcné opodstatnění. 

Vyslovujeme tak závěr, že volba oboru studia je závislá na pohlaví respondenta 

(Rabušic, L., Soukup, P., Mareš, P., 2019).  

Pokud by hodnoty epsilonů v žádné sloupcové kategorii nebyly menší než -10% 

nebo větší než +10%, znamenalo by to, že volba oboru studia není na pohlaví 

uchazeče závislá.   

Pokud bychom pracovali s řádkovou proměnnou, která má tři a více odpovědí 

(tedy tři a více řádků), hodnotu epsilonu počítáme vždy jako rozdíl nejvyšší a 

nejnižší hodnoty řádkových procent v daném sloupci (neodečítáme tudíž 

hodnotu řádkových procent v každé buňce od každé další buňky, ale bez ohledu na 

počet řádků počítáme epsilon vždy pouze jako rozdíl dvou řádkových procent 
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v daném sloupci – a to jako rozdíl hodnoty nejnižší od hodnoty nejvyšší). Toto 

pravidlo je dáno tím, že pokud alespoň ve dvou řádcích jednoho sloupce bude 

hodnota epsilonu menší než -10% nebo větší než +10%, stačí to na potvrzení 

závislosti řádkové a sloupcové proměnné.   

Výsledky tohoto postupu se ale vždy týkají pouze dat výběrového souboru.  

Pravidlo č. 4 

Pro detailní vhled do konkrétních závislostí jednotlivých kategorií zkoumaných 

proměnných necháme do jednotlivých políček kontingenční tabulky vypočítat také 

hodnotu adjustovaných reziduí. 

Proč? 

Tím, že jsou adjustovaná rezidua standardizovanými hodnotami, můžeme je testovat 

z hlediska statistické významnosti. Dle jejich velikosti můžeme určit, zda je v daném 

políčku kontingenční tabulky rozdíl mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi 

statisticky významný (tedy že nevznikl jako důsledek výběrové chyby), nebo nikoliv. 

Díky tomu pak můžeme velmi detailně objasnit strukturu potvrzené závislosti dvou 

proměnných v kontingenční tabulce, včetně zjištění, zda je možné výsledky třídění 

(četnosti uvedené v jednotlivých políčkách tabulky) očekávat i v základním souboru. 

Adjustovaná rezidua proto necháváme do kontingenční tabulky vypočítat vždy, 

nicméně jejich interpretace má smysl pouze v případě, kdy chí-kvadrát test 

nezávislosti potvrdí existenci vztahu v základním souboru (chí-kvadrát testu bude 

věnována následující kapitola 9.3).  

Jaká hodnota je pro interpretaci výsledků adjustovaných reziduí důležitá? 

Pokud bude hodnota adjustovaného rezidua menší než -2 nebo větší než +2, 

můžeme si být s 95% pravděpodobností jisti, že je v daném políčku rozdíl mezi 

pozorovanou a očekávanou četností statisticky významný a tedy že tento rozdíl 

nevznikl náhodou (že nevznikl jako důsledek výběrové chyby), čímž se mezi 

proměnnými potvrdí statisticky významný vztah.  

Bude-li se naopak velikost adjustovaného rezidua pohybovat od nuly do -2 nebo od 

nuly do +2 znamená to, že mezi náhodným a empirickým rozložením hodnot 

odpovědí nejsou žádné zobecnitelné rozdíly (tzn., že tyto rozdíly nejsou statisticky 

významné), nelze je proto ani očekávat v cílové populaci. 

Další dvě pravidla se již přímo netýkají procesu tvorby kontingenční tabulky, ale mají 

podstatný význam pro její interpretaci.  
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Pravidlo č. 5 

Do kontingenční tabulky vstupují vždy pouze ti respondenti, kteří odpověděli na obě 

dvě zkoumané otázky (mají uvedenou odpověď u obou proměnných).  

Pokud by daný respondent nechal jednu (nebo obě) testované otázky bez odpovědi, 

pak bude tento případ (respondent) automaticky z výpočtu kontingenční tabulky 

vyřazen (resp. nebude do tohoto výpočtu vůbec zapojen). 

Pravidlo č. 6 

I nula je důležitým vědeckým poznatkem. 

Co je tím myšleno? 

Při srovnávání hodnot v kontingenční tabulce může nastat situace, že daný rozdíl 

nebo výsledek bude nulový (např. hodnota epsilonu – tedy rozdílu dvou řádkových 

procent v jednom sloupci – bude nulová, nebo téměř nulová). Pokud tato situace 

nastane, neznamená to, že nulový výsledek je výsledkem „prázdným“, neboli 

žádným. Naopak tato „nula“ má velký interpretační význam, neboť představuje 

tvrzení, že nezávisle proměnná nemá na rozložení závisle proměnné žádný vliv 

(mezi proměnnými neexistuje vztah).  

Pokud bychom shrnuli vše, co z výše uvedených pravidel pro tvorbu kontingenční 

tabulky pro zjišťování vztahu mezi dvěma proměnnými vyplývá, pak je to především 

následující: při tvorbě kontingenční tabulky je potřeba do každého políčka této 

křížové tabulace nechat vypočítat tři základní charakteristiky – a to pozorované 

četnosti, řádková procenta (při umístění nezávisle proměnné v řádku) a adjustovaná 

rezidua.  

Následně podrobíme kontingenční tabulku také chí-kvadrát testu nezávislosti, kterým 

budeme odhalovat vztah v základním souboru.  

9.3 Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti 

Pokud ve výběrovém souboru odhalíme (za pomocí epsilonu) existenci závislosti 

(nebo nezávislosti) dvou proměnných v kontingenční tabulce, neznamená to, že 

tento výsledek bude automaticky platný také pro cílovou populaci (pro soubor 

základní).  

Proč tomu tak je? 

Na základě předchozí, osmé lekce totiž víme, že každý výběrový soubor je pouze 

jedním z mnoha možných výběrů, který bychom v cílové populaci mohli uskutečnit. 

Současně také platí, že žádný výběrový soubor není přesnou „zmenšeninou“ 

souboru základního. Může se tedy stát, že při jiném výběru bychom v kontingenční 

tabulce získali (na stejné otázky a jejich vztahy) jiné výsledky.  
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Lze tedy říci, že to, co vyjde v kontingenční tabulce, nemusí (ale může) platit také 

v celé cílové populaci. Abychom byli schopni odhalit existenci / neexistenci dané 

závislosti také v cílové populaci, musíme na výsledky výběrového souboru aplikovat 

procesy statistické inference. Díky ní zjistíme, zda jsou zjištěné rozdíly v odpovědích 

způsobeny pouze výběrovou chybou, nebo zda reálně v cílové populaci existují.   

Test, který dokáže odhalit existenci / neexistenci vztahu mezi dvěma 

kategorizovanými proměnnými v základním souboru se nazývá Pearsonův chí-

kvadrát test nezávislosti v kontingenční tabulce. 

9.3.1 Princip Pearsonova chí-kvadrát testu nezávislosti 

Pearsonův Chí-kvadrát test nezávislosti („Pearson Chi-Square“) umožňuje v 

kontingenční tabulce testovat nezávislost řádkové a sloupcové proměnné. Vychází z 

úvahy, že pokud jsou dvě proměnné na sobě nezávislé, pak rozdělení četností v 

kontingenční tabulce je úměrné řádkovým a sloupcovým marginálním četnostem. 

Chí-kvadrát je tedy založen na testování shody pozorovaných a očekávaných 

četností. Očekávané četnosti představují model nahodile rozložených dat 

v kontingenční tabulce, který má v tabulce za následek nezávislost proměnných. 

Pokud skutečné hodnoty (pozorované četnosti) odpovídají hodnotám modelu 

četností očekávaných, pak také v empirických datech bude nezávislost dat 

potvrzena. Pokud se ale hodnoty pozorovaných a očekávaných četností neshodují, 

tak reálné rozložení dat v kontingenční tabulce není uspořádáno nahodile, ale je 

ovlivněno závislostí jedné proměnné na druhé proměnné.  

Podstatou testu je proto testování nulové hypotézy H0, že v kontingenční tabulce je 

řádková a sloupcová proměnná na sobě nezávislá. 

Samotný proces testování je relativně složitá procedura, složená z několika 

návazných kroků. Nejprve je potřeba vypočítat všechny očekávané četnosti ve všech 

polích kontingenční tabulky. Tyto četnosti se následně odčítají od četností 

pozorovaných, tento výsledek se dále umocní na druhou a podělí hodnotou 

očekávané četnosti. Všechny tyto samostatné výsledky (odpovídající jednotlivým 

polím kontingenční tabulky) se následně sečtou, čímž vyjde hodnota testové 

statistiky chí-kvadrát. Z vypočtené hodnoty chí-kvadrátu a počtu stupňů volnosti se 

následně vypočítá skutečně dosažená hladina významnosti daného testu – 

Signifikance, Sig., kterou porovnáváme se zvolenou hladinou významnosti 

(stanovenou na hladinu 5%). 

Abychom nemuseli tento zdlouhavý a složitý proces počítat ručně, oceníme 

(především nyní) možnosti programu IBM SPSS, který všechny tyto kroky provede 

za nás „uvnitř“ tohoto procesu, který zadáme pouhým označením výpočtu chí-kvadrát 

testu do zadávací procedury „Crosstabs“ (podrobně viz aplikační část této lekce).  
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Jediným našim úkolem je pak daný výsledek celého testování – tedy vypočtenou 

hodnotu Signifikance (Sig.) – již sami interpretovat dle „zlatého pravidla pro 

inferenční statistiku“.  

 

 

Dle konkrétního výsledku signifikance chí-kvadrát testu bychom pak dle tohoto 

pravidla určili, zda zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti vztahu mezi řádkovou 

a sloupcovou proměnnou v kontingenční tabulce (což by nastalo při velikosti Sig. do 

0,05 včetně, čímž by se vztah mezi danými proměnnými v základním souboru 

potvrdil), nebo bychom nulovou hypotézu o nezávislosti vztahu mezi řádkovou a 

sloupcovou proměnnou v kontingenční tabulce nezamítli (což by nastalo při velikosti 

Sig.  0,05, čímž by se vztah mezi danými proměnnými v základním souboru 

nepotvrdil).  

Aby však výsledek tohoto testu bylo možné považovat za relevantní pro cílovou 

populaci, je nutné kontrolovat také předpoklady pro použití chí-kvadrát testu, které 

stanovují, zda byly nebo nebyly (v konkrétním případě) tyto předpoklady naplněny.  

9.3.2 Předpoklady pro použití chí-kvadrát testu  

Předpoklady pro použití chí-kvadrát testu nezávislosti se týkají hodnot očekávaných 

četností v jednotlivých políčkách kontingenční tabulky.  

Očekávané četnosti si můžeme do kontingenční tabulky nechat vykreslit, není to 

však nutnou podmínkou. Při výpočtu chí-kvadrát testu totiž program IBM SPSS tyto 

předpoklady automaticky hlídá, a jejich výsledek uvádí pod tabulkou chí-kvadrát 

testu.  

Tyto předpoklady proto musíme dobře znát, abychom byli schopni výsledek těchto 

podmínek správně interpretovat.  

Jaké podmínky tedy musí být splněny, abychom výsledek chí-kvadrát testu mohli na 

cílovou populaci bez obav aplikovat? 

 

 

Zlaté pravidlo pro inferenční statistiku 

Pokud je Sig. > 0,05 → nulovou hypotézu H0 nezamítáme  

Pokud je Sig. ≤ 0,05 → nulovou hypotézu H0 zamítáme  
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Teprve po splnění těchto kritérií je možné považovat výsledek chí-kvadrát testu za 

relevantní, a tudíž aplikovatelný na celou cílovou populaci.  

Pokud by byly jedna, nebo obě podmínky porušeny, neměli bychom výsledek chí-

kvadrát testu na cílovou populaci aplikovat.  

Co tedy v případě porušení podmínky chí-kvadrát testu dělat? 

K dispozici máme dvě možnosti:  

a) pokusíme se zmenšit počet řádkových nebo sloupcových odpovědí tím, že 

některé kategorie sloučíme do jedné (viz kapitola 5.4.1) – tímto krokem 

zvětšíme počet pozorovaných četností v jednotlivých buňkách kontingenční 

tabulky, čímž se zvětší také hodnota četností očekávaných 

b) použijeme jiný statistický test, který výše uvedené předpoklady pro své použití 

již nevyžaduje – tímto testem může být například Fisherův exaktní test 

(„Fisher´s Exact Test“) 

Fisherův exaktní test 

Fisherův exaktní test patří mezi neparametrické testy pracující s daty na nominální 

škále. Tento test byl odvozen primárně pro čtyřpolní tabulky (tedy pro tabulky, ve 

kterých jsou umístěny dvě dichotomické proměnné), nicméně existuje i jeho 

zobecnění na libovolnou kontingenční tabulku, v níž byly porušeny předpoklady pro 

použití chí-kvadrát testu. 

Exaktnost tohoto testu je dána tím, že se přímo vypočítává pravděpodobnost 

odmítnutí, resp. platnosti nulové hypotézy. Nulovou hypotézou je v případě Fisherova 

testu nezávislost proměnných v řádku a sloupci, což znamená, že pokud nulová 

hypotéza H0 platí, měly by pozorované četnosti odpovídat očekávaným četnostem. 

Fisherův exaktní test se v programu IBM SPSS vypočítává pro čtyřpolní tabulku 

automaticky (program rozpozná výsledný počet buněk v tabulce, a do výstupu testu 

statistické hypotézy automaticky vloží také výsledek Fisherova exaktního testu). 

Předpoklady pro použití chí-kvadrát testu 

1. Maximálně 20% polí kontingenční tabulky může mít 

očekávanou četnost menší než 5 (tzn., že minimálně v 80% 

polích musí být hodnota očekávaných četností větší než 5). 

2. Žádná očekávaná četnost nesmí být menší než 1 (tzn., že 

všechny hodnoty očekávaných četností v kontingenční tabulce 

musí mít hodnotu větší než 1). 
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Výsledek tohoto testu se čte stejně, jako Pearsonův chí-kvadrát test (dosaženou 

hladinu významnosti – Signifikanci – porovnáme dle zlatého pravidla pro inferenční 

statistiku s hodnotou 0,05 a následně rozhodneme o zamítnutí či nezamítnutí nulové 

hypotézy H0 o nezávislosti řádkové a sloupcové proměnné v kontingenční tabulce). 

Pro tabulky větších rozměrů je však potřeba tento test vyvolat dalším krokem 

v zadávání procedury – a to přidáním volby exaktního testu do výpočtu závislosti 

v základním souboru (podrobně viz aplikační část této lekce).  

V obou případech (jak u čtyřpolní, tak u vícepolní tabulky) je vhodné postupovat tak, 

že nejprve necháme vypočítat Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti a pokud 

budou jeho podmínky porušeny, doplníme tento výsledek právě výsledkem Fisherova 

exaktního testu.   
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APLIKAČNÍ ČÁST 

V aplikační části této lekce budeme věnovat pozornost pouze tvorbě kontingenční 

tabulky pro zjišťování vztahu mezi dvěma kategorizovanými proměnnými.  

Úvodní, popisnou funkci kontingenční tabulky můžeme v procesu tvorby této 

procedury vynechat, neboť v programu IBM SPSS se kontingenční tabulky vytváří 

prostřednictvím odkazu „Crosstabs“, v jehož dialogovém okně jsou k dispozici 

všechny charakteristiky popsané v teoretické části práce najednou. Ať bychom proto 

chtěli nechat do kontingenční tabulky vypočítat jakoukoliv charakteristiku, vždy 

budeme vycházet ze stejného zadání dialogového okna procedury křížové tabulace –  

„Crosstabs“. Této skutečnosti bude na následujících stranách věnována pozornost. 

Při tvorbě kontingenční tabulky používané ke zjišťování existence vztahu mezi 

dvěma kategorizovanými proměnnými musíme respektovat pravidla pro její tvorbu, i 

předpoklady pro užití vhodného testu. Než se s procesem zadávání této procedury 

seznámíme, připomeňme si základní kroky, které je potřeba pro správné zadání a 

následnou interpretaci křížové tabulace také dodržet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup tvorby kontingenční tabulky pro zjišťování vztahu mezi 

dvěma kategorizovanými proměnnými  

1. Vytvoříme kontingenční tabulku („Crosstabs“), která bude 

zobrazovat: pozorované četnosti, řádková procenta (v případě 

umístění nezávislé proměnné do řádku kontingenční tabulky) a 

adjustovaná rezidua. 

2. Do zadávací procedury přidáme také požadavek na výpočet chí-

kvadrát testu. 

3. Odhalíme existenci / neexistenci závislosti ve výběrovém 

souboru pomocí výpočtů hodnot epsilonů z řádkových procent. 

4. Odhalíme existenci / neexistenci závislosti v základním souboru 

pomocí výsledku chí-kvadrát testu. 

5. Zkontrolujeme splnění podmínek pro jeho použití. 

6. Pokud bude vztah dle chí-kvadrátu potvrzen, interpretujeme 

výsledky adjustovaných reziduí (odhalí vnitřní strukturu vazeb). 

7. Pokud budou porušeny podmínky chí-kvadrát testu, snížíme 

počet řádkových nebo sloupcových kategorií (a následně celý 

proces opakujeme s „novými“ kategoriemi odpovědí), nebo 

použijeme Fisherův exaktní test (jeho výpočet vyvoláme 

v dialogovém okně procedury „Crosstabs“). 
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9.4 Tvorba kontingenční tabulky a výpočet testu 

nezávislosti 

Tvorba kontingenční tabulky patří mezi základní a nejběžněji používané analýzy 

statistického zpracování kategorizovaných dat, najdeme ji proto v základní nabídce 

„Analyze", s níž jsme se již tolikrát setkali. Její označení odráží anglický překlad 

křížové tabelace – „Crosstabs“. 

Kontingenční tabulku je ve výsledku možné doplnit také sloupcovým grafem četností 

(postup pro vyvolání grafu viz dále). 

Ukažme si celou proceduru na konkrétním příkladu, který již známe z teoretické části 

této lekce.   

 

 

Řešení:  

Protože hledáme vztah mezi dvěma nominálními proměnnými, můžeme využít 

proceduru kontingenční tabulky a testu nezávislosti. Měřítko proměnných je nutné 

zkontrolovat vždy, neboť číselná proměnná by do této procedury vstoupit nemohla 

(musela by být upravena do podoby ordinálních dat).  

Pokud má některá dotčená proměnná v původní podobě velký počet variant svých 

odpovědí, je vhodné je hned v začátku analýzy sjednotit do menšího počtu kategorií 

(je-li to z hlediska obsahového možné). 

Při zpracování tohoto příkladu si také musíme být vždy vědomi základních pravidel 

inferenční statistiky, která předpokládá, že výsledky pro soubor výběrový je možné 

analyzovat přesně, výsledky pro soubor základní jsou vždy pouhým 

pravděpodobnostním odhadem výsledků vycházejících ze souboru výběrového.  

Při samotném procesu tvorby kontingenční tabulky si musíme nejprve určit, která 

proměnná je závislá a která nezávislá - podle toho je budeme do tabulky vkládat.  

Příklad: 

V datové matici „student.sav" máme k dispozici proměnnou 

udávající „Pohlaví" respondenta a „Obor studia“.  

Díky dvourozměrné analýze můžeme zjistit, zda existuje 

souvislost (závislost, vztah) mezi pohlavím studenta a volbou jeho 

studijního oboru.  

Prostřednictvím metod uvedených v teoretické části této kapitoly 

budeme schopni zjistit tuto vazbu jak v souboru výběrovém, tak 

v souboru základním. 

+ 
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Cesta k proceduře „Crosstabs“:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → CROSSTABS… 

Ze seznamu dostupných proměnných vybereme nezávisle proměnnou (v našem 

případě „Pohlaví“) a šipkou ji přesuneme do řádků kontingenční tabulky – tedy do 

okna „Row(s)". Proměnnou závislou (v našem případě „Obor studia“) přesuneme do 

sloupců kontingenční tabulky – tedy do okna „Column(s)". 

V pravé části dialogového okna rozklikneme nabídku „Cells…“, která v sobě zahrnuje 

nabídku všech potenciálně možných výpočtů (viz lekce 9.2.1), které lze do každé 

buňky kontingenční tabulky nechat vypočítat.  

 

 
 

Pro hledání závislosti mezi proměnnými potřebujeme nechat vypočítat pouze tři 

charakteristiky: pozorované četnosti "Observed" (tato volba je v dialogovém okně 

procedury „Crosstabs“ nastavena automaticky), údaj o vhodné relativní četnosti (dle 

umístění nezávisle proměnné v tabulce) – v našem případě tedy řádkových procent 

"Row" a výpočet adjustovaných reziduí "Adjusted standardized". Volbu potvrdíme 

tlačítkem „Continue“.  
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Než ale toto dialogové okno opustíme, prohlídněme si jeho celkovou nabídku. 

V první oblasti označené jako „Counts“, bychom mohli nechat do polí kontingenční 

tabulky (pro její popisnou funkci) vypočítat obě varianty absolutních četností – jak 

četnosti pozorované „Observed“, tak četnosti očekávané „Expected“. V části třetí – 

označené jako „Percentages“ – volíme mezi typy procent, které chceme nechat 

vypočítat. Volíme mezi řádkovými „Row“, sloupcovými „Column“ nebo celkovými 

procenty „Total“. Část čtvrtá – označená jako „Residuals“ – nabízí výpočty všech tří 

typů reziduí. Lze zobrazit rezidua nestandardizovaná „Unstandardized“, 

standardizovaná „Standardized“ a adjustovaná „Adjusted standardized“. Druhou a 

pátou oblast – tedy části s názvem „z-test“ a „Noninteger Weights“ – pro tyto základní 

analýzy nepoužíváme, umožňují však komparační testování sloupcových procent 

mezi sebou (z-test) nebo nabízí možnosti nakládání s váženými četnosti, které 

nejsou celými čísly (Noninteger Weights). Označovat lze v tomto dialogovém okně  

libovolné množství nabídek najednou.  

Po zavření nabídky „Cells…“ ještě proceduru „Crosstabs“ nespouštíme, ale v pravé 

části dialogového okna rozklikneme také nabídku „Statistics…“. Na tomto místě totiž 

přidáváme do kontingenční tabulky výpočet chí-kvadrát testu nezávislosti.  
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V dialogovém okně nabídky „Statistics“ máme k dispozici celou řadu asociačních a 

korelačních koeficientů, které slouží pro měření intenzity závislosti mezi testovanými 

proměnnými. Sílu vztahu však v rámci této kapitoly měřit nebudeme, tomuto tématu 

bude věnován prostor v druhém dílu této publikace (tzn. v navazujícím magisterském 

studiu). Ze široké nabídky této procedury proto označíme pouze požadovaný chí-

kvadrát test nezávislosti – označený jako „Chí-square“ vlevo nahoře.  

Volbu potvrdíme tlačítkem „Continue“. 

Než odešleme tlačítkem „OK“ celý proces výpočtu kontingenční tabulky a testu 

nezávislosti ke zpracování, v levém dolním rohu můžeme (ale nemusíme) označit 

požadavek na vykreslení dvourozměrného grafu četností. Tento graf vykresluje 

sloupcové odpovědi dle řádkových kategorií.  

Čtení výstupu: 

1. Tabulka s názvem „Case Processing Summary“  

Tabulka s názvem „Case Processing Summary“ již dobře známe z předchozích 

analýz – jako pokaždé slouží tato tabulka pro poskytnutí celkového přehledu, kolik 

lidí na dané otázky odpovědělo. Tato informace je velmi důležitá, neboť jak již víme z 

části teoretické, dle pravidla č. 5 mohou do kontingenční tabulky vstoupit pouze ti 

respondenti, kteří odpověděli na obě zkoumané otázky.  

 

 

2. Tabulka s názvem „Crosstabulation“  

Tabulka s názvem „Crosstabulation“ je dvourozměrnou tabulkou rozložení četností, 

čemuž odpovídá nezávisle proměnná umístěná v řádcích kontingenční tabulky a 

závislá proměnná umístěná v jejich sloupcích. Jednotlivé buňky kontingenční tabulky 

pak představují průniky jednotlivých řádkových a sloupcových odpovědí, které slouží 

k následné analýze závislosti.  

Protože jsme v nabídce „Cells…“ označili pro výpočet tři různé charakteristiky, 

obsahuje každá buňka kontingenční tabulky tři různé hodnoty.  
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Řádek první „Count“ znázorňuje pozorované četnosti (tedy skutečně naměřené 

hodnoty) dané řádkové odpovědi v rámci všech odpovědí sloupcových. V rámci 

příkladu výše je možné tento výpočet interpretovat tak, že v rámci daného 

výběrového souboru je celkem 25 mužů studujících obor „Architekt“, 17 mužů 

studujících obor „Psycholog“ a 40 mužů studujících obor „Technik“. Stejný princip 

interpretace uplatníme také pro druhou řádkovou odpověď „žena“.  

Druhý řádek „% within Pohlaví“ zobrazuje řádková procenta, tedy informaci o tom, jak 

jsou všichni muži (považováni nyní za 100% všech respondentů) rozděleni do 

jednotlivých sloupcových kategorií. Interpretačně bychom mohli říci, že ze všech 

mužů, kteří jsou ve výběrovém souboru zastoupeni, studuje 30,5% obor „Architekt“, 

20,7% z nich studuje obor „Psycholog“ a 48,8% z nich studuje obor „Technik“. Stejný 

princip interpretace uplatníme také pro druhou skupinu řádkové odpovědi – u žen. 

Pokud čteme tyto hodnoty takto samostatně, jedná se o čistě popisnou funkci 

kontingenční tabulky. Stejně tak bychom mohli interpretovat také procenta sloupcová 

či celková, pokud bychom je nechali do kontingenční tabulky vypočítat.  

Zaměříme-li se však na odhalení vztahu (resp. závislosti či nezávislosti) proměnných 

v kontingenční tabulce, musíme hodnoty řádkových procent v jednotlivých sloupcích 

od sebe odečíst (pamatujme však na to, že u řádkové proměnné se třemi a více 

řádky odečítáme pouze největší a nejmenší hodnotu řádkových procent v daném 

sloupci). Tímto krokem dostaneme pro každý sloupec hodnotu epsilonu (1 až 3), 

kterou porovnáme s hraniční absolutní hodnotou 10%. Pokud je výsledná velikost 

epsilonu menší než -10% nebo větší než +10%, jsou rozdíly mezi odpověďmi 

statisticky významné, což znamená, sloupcová proměnná je na řádkové proměnné 

závislá. Pokud by hodnoty epsilonů v žádné sloupcové kategorii hranici 10% (v abs. 
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hodnotě) nepřekročily, potvrdila by se nezávislost proměnných v kontingenční 

tabulce (ve výběrovém souboru). U příkladu výše můžeme tedy konstatovat, že se ve 

výběrovém souboru potvrdila závislost mezi pohlavím a oborem studia, neboť dva ze 

tří sloupců mají hodnotu epsilonu menší než -10% nebo větší než +10%.  

Po interpretaci výsledných hodnot epsilonů na chvíli kontingenční tabulku opustíme a 

přejdeme k tabulce testu nezávislosti. Pokud test nezávislosti potvrdí existenci 

vztahu v základním souboru, vrátíme se zpět do kontingenční tabulky k interpretaci 

adjustovaných reziduí. V případě nepotvrzeného vztahu v testu nezávislosti již nemá 

smysl se ke kontingenční tabulce a hodnotám adjustovaných reziduí znovu vracet. 

3. Tabulka s názvem „Chi-square Tests“  

Tabulka s názvem „Crosstabulation“ je výstupem testu statistické hypotézy o 

nezávislosti řádkové a sloupcové proměnné v kontingenční tabulce. Je výstupem 

inferenční statistiky, její výsledek se proto vztahuje na cílovou populaci. Pearsonův 

chí-kvadrát test zjišťuje, zda naměřené rozdíly mezi pozorovanými a očekávanými 

četnostmi v kontingenční tabulce byly způsobeny pouze výběrovou chybou, nebo 

mají svůj věcný význam, a tudíž je lze očekávat také v základním souboru. 

Cílem celého testu nezávislosti je zamítnout (nebo nezamítnout) nulovou hypotézu 

H0 o nezávislosti dat v kontingenční tabulce. Toto rozhodnutí vychází z naměřené 

hodnoty signifikance Pearsonova chí-kvadrát testu, kterou dosadíme do zlatého 

pravidla pro inferenční statistiku. 
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Postup při čtení výsledku tabulky „Chi-square Tests“ je zřejmý již z popisu obrázku 

výše. V této tabulce je k dispozici také celá řada výsledků, které však pro konečné 

rozhodnutí o nulové hypotéze nepotřebujeme číst. Pozornost proto vždy budeme 

věnovat pouze výsledné hodnotě signifikance Pearsonova chí-kvadrát testu, která se 

nachází na konci prvního řádku vpravo nahoře.  

Na tomto místě nalezneme vždy číslo mezi 0 a 1, zobrazené na tři desetinná místa 

(abychom byli schopni porovnat, zda výsledná hodnota signifikance je menší, větší, 

nebo rovno ke stanovené hladině významnosti 0,05). Pokud hodnota signifikance 

bude ve výsledku menší, než 0,05, nulovou hypotézu o nezávislosti dat 

v kontingenční tabulce zamítneme, čímž potvrdíme statisticky významný vztah mezi 

danými proměnnými v základním souboru. Pokud bude hodnota signifikance ve 

výsledku větší, než 0,05, nulovou hypotézu o nezávislosti dat v kontingenční tabulce 

nezamítneme, čímž se statisticky významný vztah mezi danými proměnnými v 

základním souboru nepotvrdí.  

Při potvrzeném vztahu se po kontrole podmínek chí-kvadrát testu ještě znovu 

vrátíme k předchozí tabulce „Crosstabs“, kde pomocí výsledků adjustovaných reziduí 

budeme schopni odhalit vnitřní strukturu vztahů odhadnutou pro cílovou populaci.  

Předpoklady pro použití chí-kvadrát testu nezávislosti je nutné reflektovat vždy – tedy 

jak při potvrzeném, tak při nepotvrzeném vztahu v základním souboru. Výsledky 

naměřených očekávaných četností v jednotlivých políčkách kontingenční tabulky jsou 

popsány přímo pod tabulkou „Chi-square Tests“.  

Tento komentář popisuje, kolik procent políček v kontingenční tabulce má 

naměřenou očekávanou četnost menší než 5. Dle kritérií chí-kvadrát testu může mít 

očekávanou četnost menší než maximálně 20% všech buněk v kontingenční tabulce. 

První věta pod tabulkou tedy říká, kolik procent buněk tuto hodnotu (tzn. očekávanou 

četnost menší než 5) výsledná kontingenční tabulka má. Pokud se číslo v závorce 

pod tabulkou vejde do hraniční hodnoty 20% - v našem případě je v závorce číslo 

0,0%), vše je v pořádku a první podmínka pro použití chí-kvadrát testu platí. Bude-li 

tam číslo větší, než 20%, podmínka je porušena. 

Druhá podmínka stanovuje, že nejnižší přijatelná očekávaná četnost v kontingenční 

tabulce je 1. Pokud by některá hodnota očekávané četnosti byla menší než jedna, 

byla by porušena druhá podmínka pro použití chí-kvadrát testu. Nejmenší 

naměřenou hodnotu očekávaných četností v dané kontingenční tabulce máme 

uvedenou jako poslední číslo poznámky pod tabulkou – v našem případě jde o 

hodnotu 10,07 (vše je tedy v pořádku, nejmenší očekávaná četnost v naší ukázkové 

tabulce má hodnotu 10,07 – což menší než 1 není). 
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4. Návrat k tabulce s názvem „Crosstabulation“  

Ke kontingenční tabulce se vracíme v případě, kdy výsledek testu nezávislosti 

potvrdí statisticky významný vztah v cílové populaci (což je náš případ). 

V tuto chvíli však budeme pozornost věnovat již jen hodnotám adjustovaných reziduí, 

která jsou k dispozici na třetím řádku každé dvojice odpovědí v kontingenční tabulce.  

 

Adjustovaná rezidua nám pomohou odhalit, ve kterých políčkách kontingenční 

tabulky je rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou četností statisticky významný, a 

nevznikl tedy pouze jako důsledek výběrové chyby.  

Z tabulky výše lze vyčíst, že u obou pohlaví máme statisticky významná rezidua u 

oboru studia „Psycholog“ a „Technik“. Znamená to, že například muži se do oboru 

„Psycholog“ hlásili významně méně, než by odpovídalo předpokladu nezávislosti. 

Naopak ženy obor „Psycholog“ studují významně častěji, než by odpovídalo 

předpokladu nezávislosti.  

Oproti tomu studium oboru „Architekt“ nemá žádná statisticky významná rezidua, 

neboť jejich hodnoty nepřekročily u žádné řádkové odpovědi stanovenou hranici 2 

v absolutní hodnotě. 

Poznámka: 

Všimněte si, že hodnoty adjustovaných reziduí se v obou řádcích jedné sloupcové 

kategorie liší pouze znaménkem plus a minus. Tento úkaz však v kontingenční 

tabulce zaznamenáme pouze v případě, kdy řádková proměnná bude mít pouze dvě 

odpovědi (bude tedy dichotomická). Budou-li v kontingenční tabulce tři a více 

kategorie řádkové proměnné, hodnoty adjustovaných reziduí se budou lišit ve všech 

buňkách kontingenční tabulky (absolutní hodnoty čísel se nebudou nikde opakovat). 
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V případě potvrzených podmínek chí-kvadrát testu je celý proces hledání vztahu 

v kontingenční tabulce nyní u konce. Doplnit jej můžeme už jen sloupcovým grafem 

četností, který však pro adekvátnost výsledků není nezbytně nutný – slouží pouze k 

vizualizaci rozložení sloupcových kategorií podle řádkových odpovědí (procentuální 

hodnoty v jednotlivých sloupcích zde odpovídají výpočtu celkových procent – 

podávají informaci o tom, jaký podíl daného oboru je v rámci jednotlivých pohlaví ve 

výběrovém souboru zastoupen). 

  

 
 

Pokud by podmínky pro použití chí-kvadrát testu byly porušeny, je potřeba celý 

výpočet hledání vztahu v základním souboru provést ještě prostřednictvím exaktního 

Fisherova testu. Byť se to výše uvedeného ukázkového příkladu netýká, pojďme si 

na něj tuto situaci namodelovat. 

Cesta k Fisherovu exaktnímu testu:  

ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS → CROSSTABS… 

Fisherův exaktní test je k dispozici také pod procedurou „Crosstabs“, neboť je 

alternativou pro použití chí-kvadrát testu nezávislosti. Pro jeho vyvolání se tak do 

procedury stačí vrátit prostřednictvím ikony „Recall recently used dialogs“ v liště 

nabídek nebo přes odkaz výše.  

 



 

 

282 

|   Stat is t ická analýza da t  pro kvant i ta t i vní  výzkum –  1.  d í l    2019   

 

V dialogovém okně procedury „Crosstabs“ rozklikneme první nabídku vpravo nahoře 

s názvem „Exact…“ a stejný příkaz označíme také v malém dialogovém okně této 

volby. Potvrdíme tlačítkem „Continue“ a následně také „OK“.  

Z výstupu této procedury již čteme pouze poslední, třetí tabulku chí-kvadrát testu, 

která je nyní obohacena také o požadovaný Fisherův exaktní test. Postup 

interpretace výsledků je totožný jako v případě chí-kvadrát testu, avšak bez čtení 

podmínek pod tabulkou testování.  
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4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pojmy k zapamatování z lekce č. 9: 

a) epsilon 

b) adjustovaná rezidua 

c) kontingenční tabulka 

Kontrolní otázky k lekci č. 9: 

1. Pro jaká data lze použít  proceduru „Crosstabs“ a na čem 

je tato procedura založena? 

2. Kdy můžeme výsledky chí-kvadrát testu nezávislosti 

považovat za relevantní? Na čem to závisí? 

Korespondenční úkol k lekci č. 9: 

V datové matici „student.sav“ zjistěte, zda existuje závislost mezi 

oborem studia respondenta a jeho zájmem o kreslení.  

Před analýzou upravte proměnnou „Zájem o kreslení“ tak, aby 

obsahovala pouze tři kategorie odpovědí (z odpovědí s kódem 0 

až 3 vytvořte kategorii 1., z odpovědí s kódem 4 až 6 vytvořte 

kategorii 2., a z odpovědí s kódem 7 až 10 vytvořte kategorii 3.). 

Analýzu proveďte s touto nově upravenou proměnnou.  

Všechny výstupy řádně popište.  

 

Shrnutí lekce č. 9 

Devátá lekce byla úvodní kapitolou dvourozměrné analýzy dat, 

která představuje velmi podstatnou a obsáhlou část analytických 

procesů v sociálně-vědním výzkumu.  

Seznámili jsme se základní analýzou dvou kategorizovaných 

proměnných, a to jak na úrovni hledání jejich závislostí ve 

výběrovém, tak v základním souboru. Měli jsme tak možnost na 

příkladu kontingenční tabulky a chí-kvadrát testu nezávislosti 

okusit procesy inferenční statistiky, kterou jsme si v lekci osmé 

představili pouze v teoretické rovině. 
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10 MNOHONÁSOBNÉ ODPOVĚDI   

V této kapitole se dozvíte: 

 Co to mnohonásobné odpovědi jsou a proč je jejich zpracování odlišné od jiných 

typů otázek. 

 Co je potřeba pro práci s mnohonásobnými odpověďmi před samotným procesem 

analýzy udělat a proč. 

 Jaký typ tabulky se pro mnohonásobné odpovědi hodí.  

 Jaký typ grafu se pro mnohonásobné odpovědi hodí. 

 Jak správně číst výsledky u frekvenční analýzy mnohonásobných odpovědí.  

 Jak se s mnohonásobnými odpověďmi pracuje v rámci dvourozměrné analýzy 

dat. 

Po jejím prostudování byste měli být schopni: 

 Provést základní jednorozměrnou analýzu otázek s mnohonásobnými odpověďmi 

a její výsledky správně interpretovat. 

 Provést základní dvourozměrnou analýzu otázek s mnohonásobnými odpověďmi 

a její výsledky správně interpretovat. 

 Vytvořit, upravit a popsat grafy zobrazující rozložení odpovědí proměnné s více 

než jednou odpovědí. 

Klíčová slova této kapitoly: 

Mnohonásobné odpovědi, sady proměnných pro mnohonásobné odpovědi. 

Datová matice pro potřeby této kapitoly: 

Hudba.sav, TV_stanice_skripta.sav. 

 

 

 

 

 

 

Průvodce desátou lekcí 

Obsah této kapitoly je věnován speciálnímu typu otázek, které jsou 

v rámci sociálně-vědního výzkumu častou součástí dotazníkového 

šetření.  

Analýza otázek s mnohonásobnými odpověďmi vyžaduje zvláštní 

způsob kódování do datové matice i zvláštní způsob zpracování – a 

to jak v rámci jednorozměrné, tak v rámci dvourozměrné analýzy dat. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Veškeré metody, analýzy, postupy a procesy, které jsme si do této kapitoly zatím 

ukázali, jsou určeny pro jednoduché otázky s jednou možností odpovědi. Vždy jsme 

doposud předpokládali, že respondent z předem definovaných kategorií odpovědí 

vybere právě pouze jednu, která nejlépe odpovídá jeho volbě (nebo jednu odpověď 

v rámci otevřené otázky sám vytvoří).  

V sociálně-vědním či společensko-vědním výzkumu, se však velmi často setkáváme 

také se situací, kdy na jednu otázku (již dopředu) očekáváme více než jednu 

odpověď. Jedná se o otázky typu: „Označte, které typy sociálních služeb znáte“, 

„Který televizní pořad rádi sledujete“, „Jaký je Váš názor na XY – uveďte maximálně 

tři odpovědi“, apod. Výsledkem těchto typů otázek jsou pak mnohonásobné 

odpovědi, neboli vícenásobné odpovědi, neboli vícehodnotové odpovědi (je možné 

použít jakékoliv z tohoto názvosloví).  

Otázky s mnohonásobnými odpověďmi jsou proto speciální kategorií, která vyžaduje 

také speciální způsob zápisu do datové matice (podrobně viz kapitola 3.4.6), 

speciální způsob kódování při práci s chybějícími odpověďmi „Missing Values“ (pro 

zápis odpovědí se pracuje se dvěma typy chybějících odpovědí) a speciální metody 

a postupy analýzy dat.  

Při statistickém zpracování mnohonásobných odpovědí lze takto zpracovávat pouze 

kategorizované proměnné, tedy otázky nominální a ordinální povahy. Chceme-li jako 

mnohočetnou otázku zpracovat také číselné odpovědi respondenta, musíme je 

nejprve převést na proměnnou nižšího řádu – tedy na proměnnou ordinální (postup 

pro převod viz kapitola 5.4). Teprve poté lze aplikovat postupy analýzy určené pro 

mnohonásobné odpovědi.  

Následující stránky tedy shrnou vše potřebné, co nelze při práci s mnohonásobnými 

odpověďmi opomenout – od způsobu práce s tímto typem otázek již při tvorbě datové 

matice a kódování odpovědí, přes jednorozměrnou analýzu, až po hledání závislostí 

mezi dvěma proměnnými (z nichž je alespoň jedna mnohočetná). 

10.1 Mnohonásobné odpovědi při tvorbě datové matice 

Máme-li v dotazníku (či v jiném nástroji sběru dat) vytvořenou otázku, která 

předpokládá více než jednu odpověď od respondenta, je nezbytně nutné tuto otázku 

přepisovat a kódovat s mimořádnou pozorností.  

Již ve fázi tvorby podkladu pro datovou matici (podrobně viz kapitola 3.4) – tedy 

v datovém okně, listu „Variable View“ – je nutné věnovat pozornost přepisu otázek 

s mnohočetnými odpověďmi do systému.  
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Jak je popsáno v kapitole 3.4.6, otázku s mnohonásobnými odpověďmi zapisujeme 

do listu „Variable View“ jako několik proměnných pod sebou se stejným názvem, 

popisem i hodnotami odpovědí. Jednotlivé řádky se v tomto listu datového okna 

budou lišit ve sloupci pouze číslem, které uvádíme za spodním podtržítkem zkratky 

dané proměnné ve sloupci „Name“. Otázka bude v datové matici zapsána na tolika 

řádcích, kolik maximálně možných odpovědí od jednoho respondenta v dotazníku 

máme (z tohoto důvodu je vždy dobré již v rámci znění otázky v dotazníku 

respondenta upozornit, kolik maximálně možných odpovědí může na danou otázku 

uvést – jinak musíme maximální počty odpovědí u respondentů nejprve dohledat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad – otázka uvedená v dotazníku:  

1. Napište, jaký je Váš oblíbený druh hudby (uveďte maximálně 

čtyři možné odpovědi).  

Jedná se o otevřenou otázku (bez nabídky možných odpovědí), v níž 

si má respondent sám vybrat, jaký druh hudby rád poslouchá. Bylo 

by zde samozřejmě možné jednotlivé druhy hudby také nabídnout, 

v tomto případě je ale našim záměrem zjistit respondentovy hudební 

preference vycházející z jeho vnitřního přesvědčení (nechceme mu 

proto předem stanovenými  odpověďmi „napovídat“, z jakých žánrů 

lze vybírat).  

Na práci s mnohonásobnými odpověďmi nemá vliv, zda se jedná o 

otázku otevřenou nebo uzavřenou. Je ale důležité respondentovi 

stanovit maximálně možnou hranici pro celkový počet jeho odpovědí 

– nyní tak již dopředu víme, že otázku budeme zapisovat čtyřikrát. 
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Ve fázi tvorby podkladu pro datovou matici – v datovém okně a listu „Variable View“ 

musíme následně věnovat pozornost také sloupci s názvem „Missing“. Otázky 

s mnohonásobnými odpověďmi totiž vyžadují dva typy chybějících odpovědí (u 

jednoduchých otázek si většinou vystačíme pouze s jednou nastavenou chybějící 

odpovědí).  

Proč tomu tak je? 

Představme si, že některý respondent z našeho výběrového souboru nebude chtít na 

danou otázku vůbec odpovědět (z jakéhokoliv důvodu) – nechá tedy všechny čtyři 

potenciálně možné odpovědi prázdné. Znamená to, že na danou otázku vůbec 

neodpověděl. 

Jiná situace však nastane, pokud je daný respondent fanoušek pouze dvou druhů 

hudby – např. country a rock´n rollu. Znamená to tedy, že ze čtyř potenciálně 

nabízených možností využije respondent pouze dvě odpovědi. Tato situace ale 

způsobí, že třetí a čtvrtá potenciálně možná odpověď na danou otázku zůstane 

prázdná. Tyto chybějící odpovědi ale mají nyní zcela jiný charakter, než 

v předchozím případě, kdy respondent na celou otázku neodpovídal vůbec. Můžeme 

tedy říci, že respondent u třetí a čtvrté možnosti již dále neodpovídal.  

V datovém okně, listu „Data View“ proto musíme nějak tyto dva chybějící typy 

odpovědí od sebe odlišit. Z tohoto důvodu také ve sloupci „Missing“ navedeme dva 

typy chybějících odpovědí – jednu pro variantu, kdy respondent vůbec na celou 

otázku neodpověděl a druhou pro variantu, kdy respondent nevyužil všechny 

nabízené možnosti pro odpovědi, ale odpověděl menším počtem variant, než kolik 

mu bylo maximálně nabídnuto. Kódy pro dva různé typy chybějících odpovědí je 

vhodné následně také popsat ve sloupci „Values“.   

 

Při následném plnění datové matice odpověďmi od respondentů v listu „Data View“ je 

ale potřeba tuto odlišnost při vyplňování chybějících odpovědí dodržovat. 
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Respondent, který nechal celou otázku prázdnou, bude mít ve všech čtyřech 

odpovědích vepsán kód určený pro variantu „vůbec neodpověděl/a“ (v našem 

případě se jedná o kód -1).  

Pokud ale respondent označí např. pouze dvě ze čtyř možných odpovědí, tak v listu 

„Data View“ budou jeho odpovědi zaneseny do první a druhé možnosti pro odpověď 

(zde se napíší platné kódy pro oblíbený druh hudby respondenta), a ve třetí a čtvrté 

možnosti bude vepsán kód určený pro variantu „již dále neodpovídal/a“ (v našem 

případě se jedná o kód -2). 

 

Na příkladu výše vidíme, že respondent s číslem dotazníku 541 na danou otázku 

neodpověděl vůbec – ve všech čtyřech možnostech pro odpověď je u něj proto 

naveden kód -1.  

Oproti tomu respondent s číslem dotazníku 553 využil pouze dvě možnosti odpovědí 

ze čtyř. Proto je v první a druhé možnosti odpovědi uveden kód s odpovídajícím 

druhem oblíbené hudby respondenta (zde se jedná o kód č. 2, který odpovídá 

„country“ a kód s číslem 17, který odpovídá rock´n rollu). Ve třetí a čtvrté možnosti 

odpovědi je pak naveden kód -2, který znamená, že na další varianty odpovědí daný 

respondent již neodpovídal.   

Pokud dodržíme všechny požadavky na správný zápis otázky do listu „Variable View“ 

a správný postup a způsob kódování pro zápis odpovědí na danou mnohočetnou 

otázku v listu „Data View“ v datovém okně, budeme moci také bezchybně 

s mnohočetnou otázkou dále pracovat při následných požadovaných analýzách. 

Dobře navedená a zakódovaná otázka s mnohonásobnými odpověďmi pak může 

vstupovat jako jedna proměnná jak do jednorozměrné – frekvenční analýzy, tak do 

dvourozměrné analýzy testující závislost mezi dvěma proměnnými.  

Před samotnou analýzou je však potřeba takovouto proměnnou k analýze připravit, k 

čemuž v software IBM SPSS slouží speciální procedura, kterou si představíme dále.   
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10.2 Mnohonásobné odpovědi u jednorozměrné analýzy 

Byť se mnohonásobné odpovědi týkají především kategorizovaných proměnných, 

nemělo by klasické třídění prvního stupně – tedy standardní postupy frekvenční 

analýzy popsané v kapitole šesté – pro tento typ proměnných žádný smysl.  

Výsledkem takového postupu by totiž byla analýza několika proměnných kódovaných 

samostatně na každém řádku datového okna listu „Variable View“ – tudíž by byla tato 

analýza vyhotovena zvlášť pro každou z možných mnohonásobných odpovědí. Tento 

způsob analýzy by nám ale nemohl podat společný výsledný obraz všech odpovědí, 

které by se v rámci všech řádků jedné otázky s mnohonásobnými odpověďmi 

v datovém okně listu „Variable View“ měly před samotnou analýzou nejprve celkově 

sečíst. 

K tomuto úkonu je v software IBM SPSS určena speciální procedura s názvem 

„Multiply Response“, tedy „Mnohonásobná odpověď“. Tuto proceduru lze využít jak 

pro jednorozměrnou, tak pro dvourozměrnou analýzu otázek s mnohonásobnými 

odpověďmi.    

Obdobně jako u lekce šesté, je také zde hlavním výstupem frekvenční tabulka 

udávající četnosti odpovědí (která však načítá všechny odpovědi na danou otázku ze 

všech jejích částí dohromady) a frekvenční graf. Velmi důležitou roli v této proceduře 

však hraje také tabulka „Case Summary“ shrnující celkové počty odpovědí a 

respondentů, neboť slouží jako podklad pro správnou interpretaci výsledků z tabulky 

frekvenční. 

Frekvenční tabulka má v případě mnohonásobných odpovědí jinou vizáž, než 

klasická frekvenční tabulka ze šesté lekce, graf četností vypadá stejně – dá se však 

vyvolat pouze procesem vyvolání grafu z tabulky v Outputu (tak, jak je popsáno 

v kapitole 6.6.3). 

Postup pro vyvolání jednorozměrné analýzy mnohonásobných odpovědí, stejně jako 

proces celkového načítání všech dílčích odpovědí dohromady před analýzou, bude 

předmětem lekce 10.4 v aplikační části této kapitoly. Na tomto místě bude pozornost 

věnována pouze výstupu této procedury a její správné interpretaci.  

Při práci s mnohonásobnými odpověďmi je obzvlášť důležitá informace o tom, kolik 

případů = respondentů máme celkem v datové matici, kolik z nich na danou otázku 

odpovědělo alespoň jednou z několika nabízených možností odpovědí, a kolik z nich 

na danou otázku neodpovědělo vůbec.  

Informace o počtu platných případů (tedy respondentů s alespoň jednou platnou 

odpovědí na danou otázku s mnohonásobnými odpověďmi) totiž slouží jako základ 

pro výpočet četností celkových odpovědí ve frekvenční tabulce mnohonásobných 

odpovědí. 
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Výstup tabulky četností u mnohonásobných odpovědí se liší od frekvenčních tabulek 

jednoduchých kategorizovaných proměnných. Zatímco v šesté lekci jsme ve 

frekvenční tabulce měli pouze jeden typ údajů o počtu platných odpovědí, v tomto 

výstupu máme k dispozici údaje dvojího druhu:  
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a) o celkovém počtu respondentů, kteří z nabídky několika možných odpovědí 

na danou otázku zvolili minimálně jednu odpověď 

b) o celkovém počtu odpovědí, které se v rámci možnosti každého 

respondenta odpovědět více než jednou na danou otázku, od všech 

respondentů nasbíraly  

Jednotlivé sloupce v tabulce četností mnohonásobných odpovědí lze tedy číst 

následovně: 

1. sloupec – „Responses N“ 

- jde o absolutní počet jednotlivých odpovědí, které se od respondentů na 

danou mnohonásobnou otázku celkově nasbíraly 

- údaj zobrazuje absolutní počet odpovědí, a toto číslo bude v jeho celkovém 

součtu (viz poslední řádek „Total“) vždy vyšší, než je celkový počet 

respondentů, kteří na danou otázku odpověděli alespoň jednou odpovědí (viz 

první sloupec v první tabulce „Case Summary“) 

2. sloupec – „Responses Percent“ 

- jde o podíl jednotlivých odpovědí, které se od respondentů na danou 

mnohonásobnou otázku nasbíraly, vztažených k celkovému počtu všech 

nasbíraných odpovědí dohromady 

- údaj vychází v procentech, jejichž celkový součet (viz poslední řádek „Total“) 

bude vždy dávat 100%  

3. sloupec – „Percent of Cases“ 

- jde o podíl jednotlivých odpovědí, které se od respondentů na danou 

mnohonásobnou otázku nasbíraly, vztažených k celkovému počtu všech 

respondentů, kteří na danou otázku odpověděli alespoň jednou odpovědí (viz 

první sloupec v první tabulce „Case Summary“) 

- údaj vychází vždy v procentech, jejichž celkový součet (viz poslední řádek 

„Total“) bude vždy dávat číslo vyšší, než je 100% (neboť každý respondent 

mohl na danou otázku odpovědět více než jednou) 

Základem pro výpočet podílu jednotlivých hodnot v tabulce se proto stává buď 

celkový počet respondentů, kteří na danou otázku odpověděli alespoň jednou 

odpovědí (tento počet vždy nalezneme v prvním sloupci, v první tabulce s názvem 

„Case Summary“), nebo celkový počet všech odpovědí, které se od všech 

respondentů ve všech částech mnohonásobných odpovědí dohromady nasbíraly 

(tento počet vždy nalezneme na posledním řádku prvního sloupce, v druhé tabulce s 

názvem „Frequencies“).  
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Pro čtení výstupu můžeme zvolit jakýkoliv sloupec z tabulky četností 

mnohonásobných odpovědí, pro vzájemné srovnávání se však doporučuje pracovat 

s procenty. Zda se ale bude jednat o procenta z platných odpovědí nebo z počtu 

respondentů, záleží pouze na volbě výzkumníka.  

Při prezentaci výsledků se však doporučuje použít hodnoty procent z celkového 

počtu odpovědí, neboť jejich součet dává dohromady 100%. Především při grafickém 

zobrazení výsledků této analýzy vypadá minimálně nezvykle, když celkový součet 

procent v jednotlivých dílcích grafu bude dohromady dávat číslo vyšší, než je 

hodnota 100%.  

Pokud je daná otázka s mnohočetnými odpověďmi nominální povahy, a nabízí hodně 

variant svých odpovědí (v našem příkladu se jedná o celkem 19 různých kategorií 

odpovědí), je dobré tyto odpovědi před spuštěním tvorby grafu z tabulky četností 

v tabulce seřadit, a to od nejčetnějších odpovědí po ty nejméně početné. Při velkém 

počtu kategorií odpovědí volíme i v tomto případě základní frekvenční sloupcový 

graf. Výsledný graf je potom velmi přehledný a zdůrazňuje kategorie odpovědí, které 

byly respondenty označovány nejčastěji (tyto odpovědi jsou umístěny na začátku 

grafu).  

 

 

Máme-li otázku s mnohonásobnými odpověďmi, která má pouze malý počet kategorií 

odpovědí, vykreslujeme i zde graf dle měřítka testované proměnné – pro nominální 

proměnnou použijeme graf výsečový, pro ordinální proměnnou použijeme graf 

sloupcový (pozor, u ordinálních proměnných nikdy pořadí sloupců – např. dle počtu 

odpovědí – ale neměníme!!!).  
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10.3 Mnohonásobné odpovědi u dvourozměrné analýzy 

Také v případě třídění druhého stupně – tedy standardní postupy dvourozměrné 

analýzy dat kategorizovaných proměnných popsaných v kapitole deváté – by pro 

mnohonásobné odpovědi neměly smysl.  

Výsledkem standardního postupu deváté lekce by totiž opět byla analýza několika 

dvojic mnohonásobných odpovědí kódovaných samostatně na každém řádku 

datového okna listu „Variable View“, s druhou proměnnou v datové matici. Ani zde 

bychom tak nedostali společný výsledný obraz všech mnohonásobných odpovědí 

dohromady, testovaných s další vybranou proměnnou v datové matici (nebo s další 

mnohonásobnou odpovědí).  

Také k tomuto úkonu využijeme speciální proceduru „Multiply Response“, v níž lze 

pro mnohonásobné odpovědi vytvořit kontingenční tabulku obdobného vzhledu jako 

v kapitole deváté. To, co tato procedura neumožňuje, je výpočet adjustovaných 

reziduálů a výpočet testu hypotézy nezávislosti řádků a sloupců v kontingenční 

tabulce – tedy Chí-kvadrát testu – tak, jak to bylo možné u jednoduchých odpovědí. 

Protože se u mnohonásobných odpovědí jedná o skupinková data, není zde pro jeho 

použití splněn předpoklad nezávislosti mezi měřeními, kterými zde jsou jednotlivé 

výpovědi respondentů.  

Testy nezávislosti v kontingenční tabulce tak lze provádět pouze pro samostatné dílčí 

odpovědi dané mnohonásobné odpovědi, nikoliv pro celou otázku jako celek. 

Korektní testy nezávislosti pro kontingenční tabulky mnohonásobných odpovědí jsou 

k dispozici v modulu IBM SPSS Tables, který však není součástí programu IBM 

SPSS Statistics.      

Postup pro vyvolání dvourozměrné analýzy mnohonásobných odpovědí bude 

předmětem lekce 10.5 v aplikační části této kapitoly. Na tomto místě bude pozornost 

věnována pouze výstupu této procedury a její správné interpretaci.  

 
 

Protože má naše testovaná mnohonásobná otázka celkem 19 různých odpovědí, 

zobrazí se nám (při dodržení zásady umístit do řádků nezávisle proměnnou) 

výsledek této procedury jako dlouhá tabulka, kterou je pro další interpretace potřeba 

upravit. Tabulku proto pivotujeme, nebo ji rovnou necháme vykreslit v opačném 

rozložení proměnných – tedy do řádků vložíme mnohonásobnou odpověď jakožto 
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závislou proměnnou, do sloupců pak vložíme věkovou kategorii jakožto proměnnou 

nezávislou. V tomto případě pak ale musíme brát na vědomí, že vztah ve výběrovém 

souboru zde můžeme odhalit pouze za pomocí výpočtu epsilonu, který se však bude 

počítat ze sloupcových procent v jednotlivých řádcích (neboť je nezávisle proměnná 

umístěna ve sloupci kontingenční tabulky).  

Pokud testovaná mnohonásobná otázka nemá velký počet odpovědí, dodržujeme 

pravidlo umístění nezávisle proměnné do řádků kontingenční tabulky a pak počítáme 

epsilon z řádkových procent v rámci jejich jednotlivých sloupců.  
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APLIKAČNÍ ČÁST 

V aplikační části této lekce se budeme věnovat pouze postupům vedoucím k výpočtu 

jednorozměrné a dvourozměrné analýzy mnohonásobných odpovědí. Proces 

zadávání mnohonásobných odpovědí do datové matice a způsob kódování jejich 

odpovědí do listu „Data View“ byl kompletně popsán již v teoretické části této 

kapitoly. 

Analýzám mnohonásobných odpovědí je v programu IBM SPSS věnován speciální 

odkaz v záložce „Analyze“, s názvem „Multiply Response“. Přes tento odkaz budeme 

zpracovávat oba výše uvedené typy analýz mnohonásobných odpovědí. 

Tvorba grafů mnohonásobných odpovědí je možná pouze z výstupové tabulky v 

Outputu.  

10.4 Postup jednorozměrné analýzy u mnohonásobných 

odpovědí  

Práce s mnohonásobnými odpověďmi se již ve svých základních analýzách odlišuje 

od standardních postupů analýz s jednou možnou odpovědí. Hlavní rozdíl spočívá 

v tom, že do analýz mnohonásobných odpovědí vstupuje celá sada odpovědí, nikoliv 

pouze odpověď jedna. V praxi to znamená, že odpovědi na jednu mnohonásobnou 

otázku jsou v datové matici listu „Variable View“ zakódovány na více řádků, a proto je 

nutné všechny tyto řádky nejprve načíst do jednoho „balíku odpovědí“ a teprve poté 

je možné tento „balík“ dále analyzovat.  

V případě našeho ukázkového příkladu zaměřeného na zjišťování oblíbeného druhu 

hudby, mohl respondent uvést maximálně čtyři druhy hudby, které rád poslouchá. 

Tato otázka je proto v datové matici zapsána do čtyř řádků v listu „Variable View“ – 

jako otázka o1_1 až o1_4.  

Tyto čtyři řádky datové matice listu „Variable View“ tak tvoří onen „balík“ – tzv. sadu 

proměnných (zkráceně sadu), kterou musíme analyzovat dohromady. Jedná se o 

skupiny proměnných, které mnohonásobné odpovědi samy vytvářejí – proto se pro 

ně používá také pojem skupinové proměnné. 

Prvním krokem, který musíme vždy před každou analýzou mnohonásobných 

odpovědí udělat, je proto definovat sadu proměnných, pro kterou chceme analýzu 

dělat a teprve poté můžeme požadovaný typ analýzy realizovat.  

Proces definování sady proměnných (anglicky „Define Variable Sets“) pro analýzu 

mnohonásobných odpovědí je k dispozici jako první odkaz pod nabídkou „Multiply 

Response“. Bez definování sady proměnných nelze další analýzy vůbec zadávat, 

proto před tímto definováním není v záložce žádný jiný odkaz aktivní.  
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Cesta k definování sady proměnných pro analýzu mnohonásobných odpovědí:  

ANALYZE → MULTIPLY RESPONSE → DEFINE VARIABLE SETS 

V otevřeném dialogovém okně vybíráme z nabídky proměnných v části „Set 

Definition“ všechny (v našem konkrétním případě všechny čtyři) odpovědi, které  

danou mnohonásobnou odpověď utváří. Tyto proměnné přesuneme šipkou do okna 

„Variables in set“.  

 

V poli „Variables Are Coded As“ musíme označit, jakým způsobem jsou tyto 

odpovědi kódovány – zda jako skupina dichotomických proměnných („Dichotomies“) 

nebo jako skupina vícehodnotových proměnných („Categories“). 

Možnost „Dichotomies“ znamená, že každé možné odpovědi odpovídá jedna 

kategorie s kódy 1 = uvedl a 0 = neuvedl. Do pole „Counted value“ se v tomto 

případě zapisuje kód, který reprezentuje pozitivní odpověď respondenta (většinou 

definovanou pod kódem 1). Ve výstupu se pak zobrazí přehled této kategorie pro 

každou proměnnou sady samostatně, i v celkovém úhrnu.  

Možnost „Categories“ znamená, že proměnné představují jednotlivé odpovědi 

respondenta a nabývají tolik hodnot, pod kolika různými kódy jsou tyto odpovědi ve 

sloupci „Values“ v datovém okně listu „Variable View“ zakódovány. Do nabídky 

„Range“ a „through“ se pak vypisují kódy první a poslední kategorie (v našem 

případě se jedná o kódování kategorií odpovědí dle devatenácti různých kódů – pod 

kódy 1 až 19). Ve výstupu se pak zobrazí zastoupení jednotlivých kategorií odpovědí 

v celé sadě dohromady.  
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Do pole „Name“ musíme zadat název sady proměnných, do pole „Label“ zadáme její 

přesný popis. Vyplnění alespoň pole „Name“ je nutnou podmínkou pro zavedení sady 

do paměti počítače. K určenému názvu se následně automaticky přiřadí předpona $, 

která tak danou sadu mnohonásobných odpovědí odliší od ostatních původních 

proměnných v datové matici.  

V posledním kroku musíme definovanou sadu přenést do pole „Multiply Response 

Sets“ v pravé části dialogového okna – učiníme tak pomocí tlačítka „Add“. Po přidání 

sady se zaktivují také tlačítka „Change“ a „Remove“, která umožňují označenou sadu 

v tomto poli změnit, nebo odstranit.  

Definování sady proměnných pro mnohonásobné odpovědi pak musíme zakončit 

tlačítkem „Close“ ve spodní části dialogového okna. Pokud bychom celé okno zavřeli 

křížkem vpravo nahoře, vše, co jsme v tomto okně nadefinovali, by nevratně zmizelo.  

Tvorba sady proměnných pro mnohonásobné odpovědi má však jednu malou 

„nevýhodu“: nově vzniklá sada proměnných se neukládá do datové matice jako nová 

proměnná do nového řádku datového okna listu „Variable View“, ale ukládá se pouze 

do interní paměti software IBM SPSS. Nově vytvořené sady proměnných jsou tak 

výzkumníkovi k dispozici pouze po dobu práce s programem. V okamžiku, kdy dojde 

k zavření datové matice, v níž jsme sadu proměnných tvořili, se tato vydefinovaná 

sada vymaže a po novém otevření datové matice musíme tuto sadu opětovně 

vydefinovat (chceme-li s ní znovu pracovat).  

Teprve po dokončení vydefinování sady proměnných pro mnohonásobné odpovědi 

může tento typ otázky vstoupit do následných analýz. V odkazu lišty nabídek 

„Analyze“  „Multiply Response“ se zaktivují další dva příkazy určené pro 

jednorozměrnou či dvourozměrnou analýzu mnohonásobných odpovědí.  
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Máme-li definovanou sadu proměnných, můžeme ji použít pro výpočet 

jednorozměrné analýzy, tedy pro výpočet četností pro mnohonásobné odpovědi 

prostřednictvím procedury „Frequencies“.  

Cesta k analýze četností sady proměnných:  

ANALYZE → MULTIPLY RESPONSE → FREQUENCIES 

V otevřeném dialogovém okně jsme nově vytvořenou sadu proměnných přesunuli 

z pole „Multiply Response Sets“ do pole „Table(s) for:“. Pokud máme v datové matici 

více otázek s mnohonásobnými odpověďmi, můžeme analyzovat všechny nově 

vytvořené sady proměnných najednou (přesunuli bychom je všechny).  

 

V dialogovém okně máme také možnost určit, jak budeme pracovat s chybějícími 

hodnotami (část s označením „Missing Values“). Pokud žádné z nabízených 

možností neoznačíme, výsledná tabulka bude zobrazovat celkový počet 

respondentů, kteří v celé sadě proměnných neoznačili ani jednu možnou odpověď. 

Označíme-li nějakou nabízenou variantu, budou se chybějící hodnoty počítat buď pro 

dichotomie, nebo pro jednotlivé kategorie odpovědí zvlášť. 

Volbu potvrdíme tlačítkem „OK“.   

Výstup z výše uvedeného postupu frekvenční analýzy mnohonásobných odpovědí se 

od standardních tabulek četností ze šesté lekce významně liší. Velkou pozornost 

musíme věnovat také první tabulce s názvem „Case Summary“, která nám dále bude 

sloužit jako podklad pro výpočet procentuálního podílu jednotlivých variant odpovědí 

na celkově všech odpovědích nebo k celkovému počtu zapojených respondentů.  
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Čtení výstupu: 

1. Tabulka s názvem „Case Summary“  

Tabulka s názvem „Case Summary“ zobrazuje souhrnný počet respondentů, kteří 

jsou v datové matici navedeni, kteří na alespoň jednu ze čtyř možných odpovědí 

zvolili svou konkrétní odpověď, nebo kteří na žádnou ze čtyř možných odpovědí 

vůbec nezareagovali.   

 

Budeme-li vycházet z předpokladu, že každý ze 1 067 respondentů, mohl na danou 

otázku uvést až čtyři různé odpovědi, mohli bychom (za ideálního stavu) pracovat 

s celkem 1 067 x 4 různými odpověďmi (= 4 268 odpovědí od 1 067 respondentů). 

Z tabulky výše však vidíme, že 18 respondentů neodpovědělo vůbec a je také velmi 

pravděpodobné, že ne všichni respondenti skutečně čtyři své odpovědi uvedli. 

Celkový počet reálných odpovědí od 1 049 respondentů, kteří alespoň jednu svou 

odpověď uvedli, budeme mít k dispozici v následné tabulce četností. 

2. Tabulka s názvem „Frequencies“  

Tabulka „Frequencies“ zobrazuje jednak celkové počty všech odpovědí dohromady,  

a jednak celkové součty konkrétních odpovědí sečtených ve všech čtyřech 

variantách sady této mnohonásobné odpovědi.  

Tyto odpovědi jsou v tabulce vztaženy buď k celkovému počtu všech odpovědí, nebo 

k celkovému počtu všech respondentů, kteří vyplnili alespoň jednu ze čtyř možných 

variant této mnohonásobné otázky.   

V tabulce níže vidíme, že absolutní počet všech odpovědí, které jsme od 1 049 

respondentů obdrželi, je 2 506. 2 506 odpovědí obdržených od celkového počtu        

1 049 respondentů, kteří uvedli alespoň jednu svou odpověď, je 238,9%. Toto číslo 

převyšuje 100%, neboť každý respondent mohl uvést až 4 možné odpovědi. Kdyby 

tak všichni učinili, bylo by toto číslo rovno 400%. Hodnotu 238,9% lze také 

interpretovat tak, že toto číslo vydělíme stem, čímž dostaneme průměrný počet 

odpovědí, které poskytl jeden respondent (238,9 : 100 = 2,389).    
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Shrnutí těchto základních celkových údajů lze na daném příkladu interpretovat 

následovně: od celkového počtu 1 049 respondentů jsme obdrželi celkem 2 506 

odpovědí, což představuje v průměru 2,4 odpovědi na jednoho respondenta.  

Obdobným způsobem lze interpretovat také jednotlivé odpovědi, které respondenti 

ve svých výpovědích volili. Na příkladu „popu“ tak můžeme říci, že tento druh hudby 

má rádo celkem 352 osob, což je 14% ze všech získaných odpovědí a 33,6% ze 

všech respondentů, kteří na danou otázku alespoň touto jednou variantou 

odpověděli.  
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Jak již bylo popsáno v kapitole 10.2, interpretovat lze jak procenta z odpovědí, tak 

procenta z případů.  

To, co je v případě našeho příkladu ale také smysluplné, je seřazení odpovědí od 

nejčetnější, po nejméně četnou – a to jak pro potřeby vizualizace odpovědí v tabulce, 

tak pro potřeby tvorby následného frekvenčního grafu, který bude mít v případě 

nominální proměnné s velkým počtem variant svých odpovědí podobu sloupcového 

grafu.   

Cesta k seřazení odpovědí v tabulce dle uvedených četností:  

Tuto úpravu provádíme ve výstupovém okně dvojklikem do tabulky četností 

mnohonásobných odpovědí, čímž se tato tabulka dostane do editačního modu. 

V tabulce označíme libovolný sloupec, dle kterého chceme odpovědi v tabulce 

seřadit a klikem pravé myši otevřeme nabídku úprav. Zvolíme variantu „Sort Rows“ a 

odkaz „Descending“ – sestupně. Pokud bychom chtěli řadit odpovědi od nejmenšího 

zastoupení odpovědí po největší, volili bychom variantu „Ascending“ – vzestupně.   
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Seřazenou tabulku pak můžeme lépe použít k interpretacím toho, které odpovědi 

byly respondenty označovány nejčastěji, nebo k tvorbě frekvenčního grafu přímo 

z tabulky výstupového okna (volbou nabídky „Create Graph“ uvedenou pod odkazem 

pro řazení odpovědí).  

10.5 Postup dvourozměrné analýzy u mnohonásobných 

odpovědí  

Stejně jako v předchozí kapitole, je před realizací dvourozměrné analýzy 

mnohonásobných odpovědí nutné definovat sadu proměnných, pro kterou chceme 

analýzu dělat. Děláme-li dvourozměrnou analýzy ihned po analýze jednorozměrné, 

sadu již definovanou máme a není tedy nutné ji definovat znovu. Pokud ale 

dvourozměrnou analýzou v práci v software začínáme, musíme postup definování 

sady proměnných pro mnohonásobné odpovědi opakovat dle pokynů v předchozí 

kapitole. 

Dvourozměrnou analýzu lze u mnohonásobných odpovědí realizovat jak pro závislou 

proměnnou, tak pro nezávisle proměnnou. Do tohoto typu analýzy mohou vstoupit 

také dvě mnohonásobné proměnné současně (máme-li v datové matici více 

mnohonásobných odpovědí najednou a odpovídají-li jejich vzájemné vazby 

definovaným pracovním hypotézám z metodologické části výzkumu).  

Máme-li definovanou sadu (nebo sady) proměnných, můžeme ji použít pro výpočet 

dvourozměrné analýzy prostřednictvím procedury „Crosstabs“. 

Cesta k dvourozměrné analýze mnohonásobných odpovědí:  

ANALYZE → MULTIPLY RESPONSE → CROSSTABS 

Dialogové okno této procedury nabízí pro výběr proměnných vstupujících do analýzy 

dvě pole – jedno se seznamem všech proměnných v datové matici a jedno se 

seznamem všech vydefinovaných sad proměnných pro mnohonásobné odpovědi 

(oddíl „Multiple Response Sets“).  

Při výběru proměnných vstupujících do kontingenční tabulky dodržujeme postup 

uvedený v lekci deváté – tedy že do řádků kontingenční tabulky zadáváme nezávisle 

proměnnou a do sloupců proměnnou závislou. V takovémto případě pak budeme pro 

výpočet epsilonů v následném kroku počítat procenta řádková. Pokud ale z nějakého 

důvodu potřebujeme uložit nezávisle proměnnou do sloupců kontingenční tabulky, 

musíme následně nechat vypočítat také sloupcová procenta.  

Tato situace nastala také zde, neboť závislá proměnná – která je v našem 

ukázkovém příkladu právě sadou proměnných pro mnohonásobné odpovědi – má 
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velký počet variant svých odpovědí, proto by její umístění do sloupců kontingenční 

tabulky tuto tabulku učinilo příliš dlouhou. 

Postup pro zadání našeho ukázkového příkladu pro hledání závislosti mezi věkovou 

kategorií respondenta a jeho oblíbeným druhem hudby bude vypadat následovně: 

Abychom nedostali výslednou tabulku s celkem devatenácti sloupci závislé 

proměnné (kterou je právě ona sada proměnných pro mnohonásobné odpovědi), 

uložíme tuto sadu do řádků kontingenční tabulky. Z okna s názvem „Multiple 

Response Sets“ jsme proto přesunuli vytvořenou sadu mnohonásobných odpovědí    

do řádků kontingenční tabulky – tedy do pole s názvem „Row(s). Druhou, nezávisle 

proměnnou (v našem případě věkové kategorie respondenta), jsme přesunuli do 

sloupců kontingenční tabulky – tedy do pole s názvem „Column(s)“.  

 

Pokud řádky nebo sloupce procedury „Crosstabs“ u mnohonásobných odpovědí 

nejsou tvořeny mnohonásobnými odpověďmi, musíme prostřednictvím tlačítka 

„Define Ranges“ systému definovat také rozsah kódů, pod nimiž jsou jednotlivé 

kategorie kategorizované proměnné vymezeny – v našem případě má proměnná 

věková kategorie celkem pět kategorií, zavedených pod kódy 1 až 5. Potvrdíme 

tlačítkem „Continue“. 

Před spuštěním analýzy vyvoláme tlačítkem „Options“ také volbu pro zobrazení 

požadovaného typu procent (volíme taková procenta, kde leží nezávisle proměnná – 

v našem případě tedy procenta sloupcová „Column“).   
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Kromě požadovaného typu relativních četností můžeme také určit, jaký typ procent 

bude tabulka zobrazovat – zda procenta z celkového počtu všech odpovědí (čemuž 

odpovídá zvolená varianta „Responses“ v poli s názvem „Percentages Based on“) 

nebo procenta z celkového počtu respondentů, kteří na danou mnohonásobnou 

otázku alespoň jednou odpověděli (čemuž odpovídá varianta „Cases“).  

Stejně jako u jednorozměrné analýzy mnohonásobných odpovědí můžeme také zde 

určit, jak budeme pracovat s chybějícími hodnotami (pole s označením „Missing 

Values“). Volbu dialogového okna nabídky „Options“ potvrdíme tlačítkem „Continue“.  

Původní dialogové okno procedury „Multiple Response Crosstabs“ potvrdíme 

tlačítkem "OK", čímž se požadovaná kontingenční tabulka vytvoří.   

Závislost mezi dvěma testovanými proměnnými pak určujeme dle naměřených 

hodnot epsilonů, které v tomto případě počítáme jako rozdíl sloupcových procent 

v jednotlivých řádcích kontingenční tabulky.  

 

Hodnota epsilonu u „popu“ převyšuje hranici 10%, čímž se potvrdila závislost 

testovaných proměnných v kontingenční tabulce (stejným způsobem můžeme 

interpretovat i všechny ostatní druhy hudby v závislosti na věkové kategorii).   

Chí-kvadrát test v proceduře mnohonásobných odpovědí přímo počítat nelze, vztahy 

v základním souboru by tak bylo možné odhalit pouze prostřednictvím klasických 

postupů uvedených v deváté lekci tohoto materiálu.  
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Pojmy k zapamatování z lekce č. 10: 

a) „Multiply Response“ 

b) sada proměnných, skupinové proměnné 

 

Kontrolní otázky k lekci č. 10: 

1.  Proč se práce s mnohonásobnými odpověďmi odlišuje od       

    standardních postupů analýzy dat?  

2. Co musíme před analýzou mnohonásobných odpovědí 

udělat jako první?  

3. Lze u mnohonásobných odpovědí aplikovat všechny 

standardní postupy dvourozměrné analýzy dat? 

Korespondenční úkol k lekci č. 10: 

Z datové matice „TV_stanice_skripta.sav“ vytvořte tabulku 

četností a vhodný frekvenční graf pro otázku s mnohonásobnými 

odpověďmi „sledovaná TV stanice“ (zkratka „pref_TV“).  

Ve stejné datové matici také zjistěte, zda je preference sledované 

TV stanice závislá na pohlaví respondenta.  

Všechny výstupy řádně popište.  

 

Shrnutí lekce č. 10 

Desátá lekce byla věnována otázkám s mnohonásobnými 

odpověďmi, které ve společensko-vědním výzkumu zaujímají 

významnou roli.  

Způsob práce s otázkami tohoto typu se odlišuje od ostatních 

otázek kategorizovaných či kardinálních proměnných, bylo proto 

nutností věnovat pozornost speciálnímu způsobu zápisu 

mnohonásobných odpovědí do datové matice, či speciálním 

metodám a procedurám, které tento typ dat při své analýze 

vyžaduje.  
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