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O AUTOROVI 

Matej Marek vystudoval statistiku a ekonometrii na Erasmus University Rotterdam. Od roku 2010 se intenzivně věnuje statistickému 

zpracování dat pro firmy a jednotlivce. O své bohaté zkušenosti se zpracováním dotazníků se rozhodl podělit v ebooku, který právě 

čtete. 

 

 

Prohlášení 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím stranám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny informace 
v materiálu jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru autora k dané tematice. Autor nenese žádnou zodpovědnost za 
jejich správnost a použitelnost pro kohokoli dalšího. 
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ÚVODNÍ SLOVO 

Jak vůbec vznikla myšlenka napsat tento ebook?  

V roce 2010 jsem začal poprvé nabízet konzultace a doučování statistiky. 

Nejčastěji se na mně obraceli studenti vysokých škol se žádosti o pomoc se 

zpracováním dat do diplomové práce. Stěžovali si, že vedoucí práce na ně nemá 

čas a sami netuší, jak vyplněný dotazník zpracovat. Na osobní konzultaci jsem 

jim pak ukázal pár triků, jak snadněji dotazník zpracovat. Klienti si pochvalovali, 

že umím statistiku vysvětlit jednoduše a mají konečně pocit, že jí rozumějí.  

Často se mně ptali, jestli bych jim mohl doporučit nějakou dobrou knihu o 
statistice. Učebnic statistiky jsem sice znal spoustu, ale 
ani jedna nebyla napsaná pro jejich potřeby – tedy 
“nestatistikům” hledajícím rychlý návod, jak zpracovat data do diplomové 
práce.  
  

Tak se zrodil nápad vytvořit návod, jak zpracovat dotazník 
v několika jednoduchých krocích a formě stravitelné běžnému 
člověku. V mém ebooku Vám ukážu krok za krokem, jak se dostat od 
vyplněného dotazníku k hezkým grafům a tabulkám, které zaujmou 
čtenáře a budou působit profesionálně. 
  

Statistické zpracování dat – zpracování získaných 

dat do podoby grafů a tabulek. Pokročilejším 

zpracováním dat se rozumí testování statistických 

hypotéz a zkoumání závislostí. 

http://statistickezpracovanidat.cz/
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Možná již máte dotazníky vyplněné a čeká vás to nejdůležitější – jejich vyhodnocení. A přesně zde ebook využijete! Pokud ještě dotazník 
nemáte ani vytvořený, žádný problém. Alespoň Vám ukážu, jak se vyvarovat nejčastějších chyb a jak správně dotazník 
strukturovat (Kapitola 1). V kapitole 2 si povíme, jak data získat a jak je připravit pro analýzu. Bez toho, abychom zacházeli do zbytečného 
detailu, vysvětlím, jaké typy dat známe (Kapitola 3) a objasním základní pojmy v statistice (Kapitola 4). V kapitole 5 si zase ukážeme, jak 
pomocí MS Excel jednoduše vytvořit pěkné tabulky a grafy. Pro ty pokročilejší z vás, kteří si budou chtít i otestovat jednoduchou 
statistickou hypotézu, je určená Kapitola 6. 

Vše si názorně ukážeme na příkladech v Excelu, které jsou součástí tohoto ebooku.  

Pusťme se do toho! 

 

 

Matej Marek 

 

 

 

 

 

V případě, že při čtení tohoto eBooku narazíte na něco, 

co Vám nebude jasné, neváhejte mi napsat. I když 

nebudete mít žádné otázky, budu rád, když mi 

napíšete, jak Vám eBook pomohl. 

info@statistickezpracovanidat.cz 
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JAK POUŽÍVAT EBOOK 

Co je a co není tento ebook 

Tento ebook rozhodně není další učebnice statistiky. Nenajdete v něm statistickou teorii či matematické vzorce. V žádném případě se 
nejedná o vyčerpávající přehled statistických metod, které lze využít k analýze dat. Ebook taky nemá ambici 
popsat všechny možné problémové situace, které mohou nastat při zpracování dat. Taková publikace by vydala na stovky stran a 
čtenář by ji v konečném důsledku ani nedocenil.  

Ebook jsem pojal jako stručný návod, kuchařku, jak vyhodnotit dotazník a interpretovat výsledky dotazníku s minimálním úsilím a 
znalostmi statistiky. Mým cílem bylo podělit se s vámi o osvědčené postupy, které já sám denně využívám při zpracování dat pro mé 
klienty a nasměrovat vás správným směrem k vypracování své vlastní práce. 

Za pomocí tohoto ebook byste měli být sami schopni zpracovat data z dotazníku. Může vám ale posloužit i jako odrazový můstek 
pro hlubší proniknutí do problematiky a rozšíření znalostí. V případě, že vás něco zaujme (test nebo funkce v Excelu), neváhejte si o 
tom víc nastudovat třeba na internetu.  

V dnešní informační době je správné vyhodnocování informací důležitější než kdykoliv před tím. Stále víc rozhodnutí se dnes dělá právě 
na základě analýzy dat (tzv. data-driven decision making) a tento trend bude pokračovat.  Jsem proto přesvědčen, že ebook Vám bude 
dobrým pomocníkem i do budoucna. 
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Náročnost 

Ebook jsem psal pro čtenáře s různou úrovni znalostí – úroveň 1 a úroveň 2. Předpokladem u obou úrovní je nainstalovaný Microsoft 
Excel na vašem počítači. Nic jiného potřebovat nebudete. 

Úroveň 1 – nejnižší náročnost Čtenář, kterého cílem je výstupy z dotazníku prezentovat v grafech a přehledných tabulkách, bohatě 
vystačí s kapitolami 1-5. I když máte jen minimální zkušenosti s Excelem, ukážu Vám, jak jednoduše vytvořit hezké grafy a statistiky 
z vašeho dotazníku.  

Úroveň 2 - mírně pokročilá náročnost Pro ty, kteří by chtěli i statisticky otestovat závislosti v datech je určena kapitola 6. V té si 
ukážeme dva základní statistické testy a na konkrétních případech ilustrujeme, jak spočítat jednotlivé statistické testy a jak je 
interpretovat. Problematika statistického testování je rozsáhlá a značně překračuje rámec tohoto  ebook. Není tudíž možné probrat 
všechny případy statistických testů, ale již dva zmiňované testy vám poskytnou základní aparát pro testování některých závislostí.  

 

Ukázky v Excelu 

Nedílnou součástí tohoto ebooku je excelovský soubor obsahující ukázky všech výpočtů a diskutovaných postupů. Soubor si můžete 

stáhnout zdarma z odkazu: 

https://statistickezpracovanidat.cz/ebook 

Ukázky používají verzi Microsoft Excel Mac 2019. V případě, že používáte jinou verzi, mohou se ukázky malinko lišit, ale podstata zůstává 

stále stejná.  V průběhu čtení sledujte jednotlivé příklady v Excelu.  Mám za to, že vysvětlit zpracování dotazníku je daleko efektivnější na 

konkrétních příkladech. Čtenář tak má lepší představu, co se jednotlivými úkony myslí.   

http://statistickezpracovanidat.cz/
https://statistickezpracovanidat.cz/ebook
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1. PŘED TÍM, NEŽ ROZEŠLETE PRVNÍ DOTAZNÍK 

Tato kapitola by se dala nazvat i Dvakrát měř, jednou rež. Jejím cílem je upozornit vás na nejčastější chyby, se kterými se setkávám 

v praxi.  

SPRÁVNÁ FORMULACE VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A HYPOTÉZ   

Každý správný výzkum začíná vymezením výzkumného problému – toho, co 

bude práce zkoumat. Nerozesílejte dotazník před tím, než si tohle vyjasníte! 

Obvykle formulujeme jednu hlavní výzkumnou otázku. K ní je možné 
stanovit dílčí výzkumné otázky. 
 
Příklad: 
Hlavní výzkumná otázka: Jak často sportují účastnící kurzu Zdravá výživa? 
 
Dílčí otázky:  
1. Sportuji více muži nebo ženy? 
2. Existuje závislost mezi sportovní aktivitou a hmotností účastníků kurzu? 
  … 

Častou chybou, které se dopouštějí studenti je, že výzkumnou otázku definují příliš obecně, například: Problematika sportu, 
Spokojenost žen apod.  

http://statistickezpracovanidat.cz/
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Na výzkumné otázky navazují hypotézy. Zatímco výzkumná otázka je formulována jako otázka, hypotéza je oznamovací veta. Hypotéza 

odpovídá na výzkumnou otázku, respektive vyslovuje v ní předpokládanou odpověď. 

Pozor, musí být stylizovaná tak, aby ji šlo z vašich dat potvrdit nebo vyvrátit. To 

znamená, že když se ve vašem dotazníku vůbec neptáte na hmotnost respondentů, 

nebudete moci ani zkoumat, zda existuje závislost mezi sportovní aktivitou a hmotností 

účastníků. Možná to zní jako samozřejmost, ale i s takovými případy jsem se za 10 let 

praxe setkal ☺. 

Příklad: 

Hypotéza 1: Muži sportují častěji než ženy. 

Hypotéza 2: Existuje závislost mezi hmotností a počtem hodin strávených sportem 

Hypotéza 3: Muži jsou v průměru vyšší než ženy. 

 

Hypotézy potvrdíme nebo vyvrátíme na základě tabulek a grafů (Kapitola 5) nebo na základě statistického testování hypotéz (Kapitola 

6). Moje zkušenost je taková, že pokud po váš vedoucí práce vysloveně nevyžaduje statistické testování hypotéz, vystačíte se 

slovním popisem na základě grafů a tabulek.  

V případě, že po vás vedoucí požaduje i statistické testy, budete muset ověřit, zda pozorované rozdíly (v našem příkladu u mužů a žen) 

jsou i statisticky významné a hypotézy statisticky testovat. S tím vám pomůže statistik nebo se o to můžete pokusit sami podle návodu 

v kapitole 6. 

 

Každá dobrá diplomová práce má 

jasně definovanou výzkumní 

otázku a stanovené hypotézy, které 

se dotazníkovým šetřením buď 

potvrdí nebo vyvrátí. 

http://statistickezpracovanidat.cz/
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VYHNĚTE SE OTEVŘENÝM OTÁZKÁM 

Za každou cenu se vyhněte otevřeným otázkám. Je problém s jejich statistickým zpracováním i interpretací. Nenechávejte prostor pro 

subjektivní interpretaci Vašich otázek. Vždy nabídněte pár možných odpovědí.  

ŠPATNĚ: Jaké zvíře vlastníte? Napište: … 

SPRÁVNĚ: Jaké zvíře vlastníte? a) pes b) kočka c) králík d) myš e) jiné 

V případě, že je spektrum odpovědí natolik široké, že nelze vyjmenovat všechny varianty, nechte jako poslední možnost Jiné.  

 

Takže když si to shrneme: 

✓ Dotazníky nerozesíláme dřív, než máme promyšlené výzkumné otázky a hypotézy. 

✓ Výzkumná otázka vychází z obecného cíle práce a dává mu konkrétnější podobu. 

✓ Vedle hlavní výzkumné otázky můžeme stanovit i dílčí otázky, které na hlavní navazují. 

✓ Nezapomeneme stanovit hypotézy, které na základě analýzy dat buď potvrdíme nebo vyvrátíme.  

✓ V dotazníku nepoužíváme otevřené otázky. Je problém s jejich dalším zpracováním – ať už do tabulek nebo grafů. 
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2. SBĚR A PŘÍPRAVA DAT 

Dotazník je jeden z nejčastějších způsobů realizace průzkumu a sběru dat. Obvykle má podobu formuláře. Dle formy rozlišujeme 2 typy 

dotazníků: 

1. Papírový dotazník  

2. Elektronický dotazník 

 

PAPÍROVÝ DOTAZNÍK  

Výhodou papírového dotazníku je beze sporu jeho univerzálnost. Lze ním oslovit široké spektrum lidí. Tenhle typ dotazníku využijeme 

při sběru dat v terénu, nebo v případě oslovení respondentů, který nejsou zběhlí s prací na PC (např. seniorů). Nevýhodou papírových 

dotazníků je časová a cenová náročnost, a to jak na distribuci, tak na následné zpracování.  

Sesbírané dotazníky budete muset před samotnou analýzou ještě přepsat do Excelu. Pojďme si ukázat jak. V případě přepisu dat do 

Excelu platí následující pravidla: 

http://statistickezpracovanidat.cz/
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1 řádek v Excelu představuje 1 pozorování (1 respondent, resp. 1 vyplněný dotazník) 
1 sloupec v Excelu představuje 1 charakteristiku daného pozorování 
(odpověď respondenta na 1 otázku, resp. charakteristiku respondenta jako pohlaví, věk apod.) 

 

 

 

Přepis dat do Excelu si můžete výrazně zjednodušit tím, že budete využívat zkratek namísto doslovného přepisu odpovědí, např. m 

místo muž, nebo 2 místo odpovědi  

 

Pro představu, jak má přepis dat do Excelu vypadat, se podívejte na list “Data” v přiloženém Excel souboru. 

http://statistickezpracovanidat.cz/
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ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK 

Trendem současnosti jsou elektronické dotazníky. Lze je upravit na míru a rozeslat přes internet. Takový online dotazník můžete 

jednoduše a zdarma vytvořit např. prostřednictvím Google Forms.  Sesbíraná data pak jednoduše exportujete do Excelu. Ušetříte si tím 

práce s přepisem dat do Excelu. 

 

 

 

Takže když si to shrneme: 

✓ Papírový dotazník je ideální pro sběr dat v terénu. 

✓ V případě papírových dotazníků je nutné sesbíraná data ještě přepsat do Excelu dle pravidel popsaných výše. 

✓ Elektronický dotazník má nižší náklady na distribuci. Sesbíraná data lze většinou jednoduše exportovat do Excelu. 

 

 

 

 

 

 

http://statistickezpracovanidat.cz/
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3. TYPY DAT 

Před tím, než se pustíme do samotné analýzy, musíme si u každé proměnné určit její typ. Znalost datového typu je nutná, protože 

jednotlivé typy proměnných vyžadují odlišný přístup z pohledu datové analýzy (o tom si řekneme více v kapitolách 5 a 6). 

Proměnné můžeme dělit podle různých kritérií. Pro naše účely vystačíme s dělením na numerické a kategorické. 

 

Numerické proměnné  

Charakteristickou vlastností numerické (kvantitativní) proměnné je, že ji 

lze měřit. Bavíme se tedy o proměnných jako váha, teplota, skóre 

z testu. V přiloženém Excelu jsou numerické proměnné: věk, výška a 

hmotnost. 

 

 

 

Co je proměnná? 

Údaje, které v dotazníku sledujeme, nazýváme 

proměnné.  Příkladem proměnné může být 

pohlaví, hmotnost nebo odpověď na otázku „Jak 

často sportujete?". Hodnoty dané proměnné jsou 

například: "muž", "75 kg" nebo odpověď "3=často". 

 

http://statistickezpracovanidat.cz/
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Kategoriální proměnné  

V případě kategoriální (kvalitativní) proměnné se typicky jedná o nějaké slovní 

hodnocení, které nelze měřit.   

V přiloženém Excelu jsou kategorické proměnné: pohlaví, vzdělání nebo odpověď na 

otázku “Jak často sportujete?“. U kategorické proměnné máme vždy na výběr 

z definované množiny odpovědí např. muž/žena, ZŠ/SŠ/VŠ, nikdy/zřídka/často… 

Pozor, numerickou proměnnou lze transformovat na kategoriální. A to tím, že ji 

nakategorizujeme do několika skupin. Numerickou proměnnou věk je například 

možné transformovat do 4 kategorií: 1: do 20 let, 2: 21-40 let, 3: 41-60 let, 4: 61 a více let. Rozlišujte proto, zda je daná proměnná 

vyjádřená jako numerická (38) nebo kategorická (2. kategorie: 21-40 let). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriální proměnné v našem 

dotazníku:  

• pohlaví  

• vzdělání 

http://statistickezpracovanidat.cz/
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4. ZÁKLADNÍ POJMY VE STATISTICE 

Slovo statistika pochází z latinského slova status, tedy stát. Jak napovídá název, původním účelem statistiky bylo sbírat informace o 

státu, např. počtu obyvatel, ekonomice… Dnešní statistika už ale zdaleka není jen o shromažďování dat, ale i o analýze informací za 

účelem zkoumání hromadných jevů a formulování obecných závěrů.  

Rozlišujeme 2 základní typy statistiky: 

1. Popisná statistika (anglicky Descriptive statistics) 

2. Inferenční statistika (anglicky Inference statistics) 

 

POPISNÁ STATISTIKA 

Popisná statistika se zabývá popisem datového vzorku. Říká, jak vypadá datový soubor – kolik je v něm mužů a žen, jaký je průměrný 

věk respondenta, jaká je odchylka (míra variability) váhy respondentů, jak často respondenti sportují apod. V případě dotazníkového 

šetření se bude často jednat právě o popisnou statistiku. Budeme popisovat kolik respondentů se účastnilo průzkumu, jak jsou 

dotazovaní spokojení s kvalitou jídla a podobně. 

INFERENČNÍ STATISTIKA  

Inferenční statistika jde dál než jen popis datového vzorku. Usiluje o získání obecných závěrů. Zkoumá závislosti v datech. K tomu 

používá pravděpodobnostní pojmy. Patří sem oblast testování statistických hypotéz. Jedná se o pokročilejší část statistiky. Bude se vám 

hodit v případě, že váš školitel požaduje v práci trochu vyšší formu statistiky.  
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5. POPISNÁ STATISTIKA 

Když máme data připravená v Excelu (viz. návod v kapitole 2), můžeme vytvořit první statistiky. Tuhle kapitolu jsem rozdělil na 2 části 

dle typu proměnných.  

 

KATEGORICKÉ PROMĚNNÉ  

V případě kategoriálních proměnných budeme zkoumat absolutní a relativní četnosti. Tady bych rád upozornil, že u kategoriálních 

proměnných nelze spočíst statistiky jako u numerických (tj. průměr, směrodatnou odchylku, minimum…).  Typickou kategoriální 

proměnnou je pohlaví. 

Na příkladu z Excelu si ukážeme, jak lze prezentovat kategoriální data ve vaši práci. 

Nejprve vytvoříme tabulku četností pomocí kontingenční tabulky.  

1. V přiloženém Excelu vybereme list “Data” a kurzorem myši klikneme na libovolnou buňku v tabulce (V ukázce jsem pro ilustraci 

označil hned první buňku A1 obsahující název sloupce, tj. buňku s hodnotou “Číslo”). Pak na záložce Vložení vybereme 

z nabízených možností Kontingenční tabulka. 
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2. Po jejím výběru se objeví okno s dotazem, zda chceme kontingenční tabulku vytvořit na novém listu. Potvrdíme OK. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Následně se na novém listu objeví okno s možnostmi kontingenční tabulky. 

Vybereme kategorickou proměnnou, kterou chceme analyzovat (v naši ukázce to 

bude pohlaví) a protáhneme ji nejprve do pole Řádky a pak i do pole Hodnoty. Je důležité, abyste v poli Hodnoty měli Počet z (v 

Kontingenční tabulku používáme k 

přehlednému zobrazení dat.  
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našem případě ”Počet z Pohlaví”). Počet z by se u kategoriální proměnné měl zobrazit automaticky. Kdyby ne, kliknutím na i u 

dané hodnoty vyberete, co chcete u dané proměnné napočítat, tj počet. 

 
4. V dalším kroku si ukážeme, jak tabulku zkopírovat a upravit. Nejprve tabulku označíme kurzorem myši pole tabulky a pak 

stiskneme klávesy CTRL + C. 
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5. Vybereme volné místo, kde chceme tabulku nakopírovat (tj. klikneme na libovolnou prázdnou buňku) a po stisknutí pravého 

tlačítka myši vybereme možnost Vložit jinak… a pak zvolíme Hodnoty. Potvrdíme OK. 
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6. Názvy sloupců můžeme v nově nakopírované tabulce libovolně přepisovat. Já jsem přepsal Počet z pohlaví na Počet, Celkový 

součet na Celkem a Popisky řádků na Pohlaví.  Taky jsem přidal ohraničení tabulky, viz. ukázka: 

 

 
 

7. Tím jsme získali tzv. absolutní četnosti. Následně si ukážeme, jak postupovat, když chceme v práci prezentovat i relativní 

četnosti (procenta). V nové buňce procent (v ukázce buňka C11) napíšeme vzorec =B11/B$13: 

 

Tím vydělíme buňku (B11) obsahující počet mužů 24 celkovým počtem respondentů 45 (B13). Výsledkem je hodnota 0.5333. To 

samé zopakujeme pro relativní četnosti u žen. Pomocí vzorce =B12/B13 dostaneme poměr žen v datech, tj. 0.4666: 
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8. Jak jste si jistě všimli, hodnoty 0.5333 a 0.4666 nejsou ve správném formátu. Správný formát procent získáme, když označíme 

buňky, které chceme zobrazit v procentech, a v horní liště zvolíme formát Procent, tj %. 

 

 Výsledkem je tabulka obsahující formát v procentech: 

 

9.  V posledním kroku si ještě ukážeme, jak vytvořit sloupcový graf. Ten je pro grafickou prezentaci kategoriálních dat ideální. 

Označme si pole obsahující počty mužů a žen: 

 

 Pak jdeme na Vložení a s nabízených možností vybereme Dvourozměrný sloupcový graf. 

Pohlaví Počet Procenta

muž 24 53%

žena 21 47%

Celkem 45 100%
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Takto jednoduše jsme vytvořili sloupcový graf zobrazující počty mužů a žen. Popisky grafu si můžeme libovolně upravovat. Vytvořenou 

tabulku s grafem vložíme do práce a nezapomeneme přidat krátký popis. V tomto případě například, že průzkumu se zúčastnilo 24 

mužů a 21 žen. 
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NUMERICKÉ PROMĚNNÉ  

V případě numerických proměnných používáme pro popis datového vzorku statistiky jako: průměr, medián, minimum, maximum a 

směrodatnou odchylku. Zatímco průměr a medián jsou polohové charakteristiky, směrodatná odchylka je charakteristika variability. 

Pojďme si na příkladu v Excelu ukázat, jak dané statistiky napočíst.  

1. V přiloženém Excelu vyberte list “Data” a klikněte na 

libovolnou buňku v tabulce (V ukázce jsem klikl na buňku C1 

obsahující název sloupce tj. “Pohlaví”). Jděte na záložku 

Vložení a z nabízených možností vyberte Kontingenční 

tabulka.  

 

 

 

Směrodatná odchylka 

Popisuje variabilitu proměnné. Říká 

nakolik se od sebe hodnoty typicky liší.  

Je-li malá, jsou hodnoty souboru 

podobné, a nakopak je-li velká, jsou 

odlišnosti hodnot velké. 

Medián 

Je prostřední hodnota znaku, jsou-li hodnoty 

seřazeny podle velikosti. Představte si, že 

v místnosti jsou 3 osoby, A má plat 30 tis., B má 

plat 20 tis. a C má plat 100 tis. Zatímco průměrná 

mzda lidí v místnosti je 50 tis. Kč, mediánová mzda 

je 30 tis. Jak je patrné z tohoto příkladu, medián na 

rozdíl od průměru není ovlivněn extrémními 

hodnotami. 

V Excel vypočteme medián pomocí funkce 

MEDIAN 
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2. Po jejím výběru se objeví okno s dotazem, zda chcete kontingenční tabulku vytvořit na novém listu. Potvrďte OK.  

 
 

3. Následně se na novém listu objeví okno s možnostmi kontingenční tabulky. Vyberte proměnnou, kterou chcete analyzovat (např. 

výška) a protáhněte ji do pole Hodnoty.  
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4. Kliknutím na i u dané hodnoty zvolíte, co chcete u dané proměnné napočítat. Z nabízených možností vyberte například Průměr a 

stlačte OK.  

http://statistickezpracovanidat.cz/


Matej Marek – Jak zpracovat dotazník 

 

28 
http://statistickezpracovanidat.cz/ 

 
5.  Následně celý proces opakujte pro jiné typy statistik. Protáhnete proměnnou, kterou analyzujete (Výška) do pole Hodnoty, 

klikněte na i a zvolte další typ statistiky (směrodatná odchylka, minimum, maximum…): 
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6. Aktuální tabulka zobrazuje vybrané popisné statistiky výšky pro celý soubor. Kdybyste chtěli porovnat výšku dle jiné 

charakteristiky, například Pohlaví nebo Vzdělání, jednoduše jen protáhněte danou charakteristiku do pole Řádky: 

 
Protažením Pohlaví do pole Řádky získáte přehled zvlášť pro muže a ženy: 
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7. Před tím, než tabulku vložíme do diplomové práce a okomentujeme, je ji potřeba ještě trochu upravit. Zejména změnit popis a 

formátování čísel. Vidíme například, že průměr výšky  obsahuje zbytečně mnoho desetinných míst. A některé 

popisky, např.:  jsou pro čtenáře zcela zbytečné.  

 

Kontingenční tabulku nejprve zkopírujeme (kurzorem myši označíme kontingenční tabulku a stiskneme klávesy CTRL+C). 

Vybereme prázdnou oblast a stiskneme pravé tlačítko myši – vybereme Vložit jinak… a Hodnoty. 

 

Výsledkem je tabulka v následujícím formátu: 

 
 

Nejprve přidáme mřížku: 
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Pak změníme formát hodnot z Obecný na Číslo.   

 

 

Pomocí tlačítka  na horní liště můžeme upravovat zaokrouhlení desetinných míst. V případě numerických hodnot 

většinou postačí jedno desetinné místo. 

 

Následně upravíme popisky tabulky: 

 
 

8. Přehlednou tabulku okomentujeme v diplomce slovy: Průměrná výška mužů je 181.2 cm a žen 167.6. Variabilita výšky se u obou 

pohlaví pohybuje kolem 12 cm. To znamená, že typicky se výška mužů a žen liší od průměru o cca 12 centimetrů. Nejnižší 
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pozorovaná hodnota u žen byla 150 cm a maximální 188 cm. Nejvyšší muž měl 198 cm a nejnižší 165 cm. Průměrná výška 

v celém souboru byla 174.8 cm. 

 

9. Na závěr si ještě ukážeme, jak lze numerická data prezentovat graficky. Pro jednoduché zobrazení numerických hodnot v grafu je 

ideální sloupcový graf průměrných hodnot. Ten získáme tak, že označíme hodnoty tabulky, které chceme vložit do grafu: 

 
a v horní liště Excelu zvolíme Vložit a Sloupcový graf: 
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180.0
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Všimněte si, že pomocí této tabulky a grafu lze potvrdit nebo vyvrátit Hypotézu č. 3 z Kapitoly 1: H3: Muži jsou 

v průměru vyšší než ženy. Vidíme, že průměrná výška mužů (181.2 cm) je větší než žen (167.6 cm). Hypotéza 3 se 

potvrdila. 

 

 

 

 

 

Takže když si to shrneme: 

✓ Cílem popisné statistiky je popsat datový vzorek. 

✓ K přehlednému zobrazení dat používáme kontingenční tabulky. 

✓ V případě numerických hodnot popisujeme datový vzorek pomocí statistik jako průměr, medián a směrodatná odchylka. 

✓ V případě kategoriálních dat prezentujeme četnosti pozorování – a to buď absolutní nebo relativní. 

✓ Pomocí sloupcového grafu můžeme napočtené statistiky graficky zobrazit.  

✓ Před vložením tabulek a grafů do práce nezapomeneme upravit popisky a nastavit správný formát.  
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6. INFERENČNÍ STATISTIKA 

Pod pojmem inference rozumíme odvozování souvislostí nebo vyvozování závěrů. A přesně o tom je inferenční statistika – hledá 

souvislosti v datech a snaží se z nich vyvodit obecné závěry. Například: kluci sportují více než holky, existuje pozitivní korelace mezi 

výškou a hmotnosti nebo mezi věkem a příjmem. Slouží nám k prozkoumání závislost mezi odpovědi na otázku X a odpovědi na otázku 

Y.  

Podobně jako v případě popisné statistiky, aplikujeme odlišný přístup v případě kategoriálních a numerických proměnných. V případě 

kategoriálních proměnných pracujeme s kontingenčními tabulkami. V případě zkoumání vztahů mezi numerickými proměnnými 

využijeme korelační analýzu.  

KATEGORIÁLNÍ DATA  

V předešlé kapitole jsme si řekli, že k přehlednému zobrazení dat používáme kontingenční tabulky. 

Řádky obsahují jeden znak (jednu proměnnou) a sloupec druhý znak (druhou proměnnou). V Excelu 

kontingenční tabulku přidáme na kartě Vložení. Označíme data a vybereme kontingenční tabulku. 

Jako řádky můžeme vybrat například Pohlaví, jako sloupce třeba Vzdělání. 
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Výsledná tabulka pak bude vypadat následovně: 

 

Jednotlivé buňky zobrazují četnosti (počty) proměnných. Mužů se středoškolským vzděláním je 16, vysokoškolské vzdělání má 8 mužů. 

Šest žen vystudovalo střední školu a 15 vysokou školu. V posledním sloupci a řádku je vypočítán celkový součet.  Celkem je v našich 

datech 24 mužů a 21 žen, 22 osob se středoškolským vzděláním a 23 s vysokoškolským. Dohromady 45 osob.  

V kontingenční tabulce lze zobrazit i jiné hodnoty než počet – například i průměr, medián, rozdíl. Pro kategoriální data ale vybereme 

počet, který můžeme použít pro další analýzu, jak si ukážeme na dalších stránkách. 

Pomocí sloupcového grafu můžeme hodnoty z kontingenční tabulky graficky zobrazit. V Excelu graf přidáme pomocí záložky Vložení. 

Nejprve označíme tabulku dat a následně vybereme sloupcový graf. Na ose x vidíme pohlaví a na ose y počet lidí s příslušným 

vzděláním. 
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Na grafu vidíme 4 sloupce. Modré zobrazují počty pro muže a oranžové pro ženy. První 2 sloupce jsou pro osoby se středoškolským 

vzděláním a druhé dva pro vysokoškolské vzdělání. První sloupec například zobrazuje na ose y hodnotu 16, čili že 16 mužů má 

středoškolské vzdělání. 

Závěr tedy je, že ženy mají vyšší vzdělání než muži.  

Kdybyste potřebovali i statisticky otestovat, zda jsou rozdíly ve vzdělání mužů a žen statisticky významné, museli byste použit statistický 

test. Pojďme si tedy ukázat nejpoužívanější statistický test u dotazníkových šetření – Chí-kvadrát test dobré shody.  

Chí-kvadrát test používáme pro kategoriální data, když chceme určit, jestli je statisticky významný rozdíl mezi pozorovanými a 

očekávanými četnostmi čili jestli dvě proměnné na sebe mají vliv.  
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Pozorované četnosti jsou námi naměřené četnosti. Spočítáme je z našich dat právě pomocí kontingenční tabulky. Očekávané četnosti 

vypočteme z těchto pozorovaných podle vzorce: 

 

𝑛𝑖𝑗
′ =

𝑛𝑖∗𝑛𝑗∗
𝑛

 

 

Jestli nerozumíte vzorečku, kouknite na logiku výpočtu v přiloženém excelu nebo na následující stranu, kde jsem jednotlivé výpočty 

očekávaných četností podrobně rozepsal. Logika je taková, že vždy násobime součet v řádcích se součtem v sloupcích a pak vydělíme 

celkovým počtem (v našem případě 45). 

Nyní už jen pomocí Excelu za použití funkce chitest vypočítáme p-hodnotu. Označíme obě tabulky s četnostmi a stiskneme enter.  

Pokud je vypočtená p-hodnota menší než 0.05, pak proměnné, které testujeme, na sebe mají statisticky významný vliv (případně 

existuje statisticky významný rozdíl mezi dvěma skupinami). 

 

 

 

 

 

 

Podmínky pro použití testu: 

• nejméně 80 % pozorovaných četností musí být větších než 5 

• žádná pozorovaná četnost nesmí být menší než 1 

• pokud máme tabulku 2x2 (tabulka se dvěmi sloupci i řádky), celkový počet (součet buněk) musí být větší než 40 
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Pomocí kontingenční tabulky jsme již vypočetli pozorované četnosti pro vzdělání a pohlaví.  

  Středoškolské Vysokoškolské Součet 

Muž 16 8 24 

Žena 6 15 21 

Součet 22 23 45 

 

Dále vypočteme očekávané četnosti. Hodnota pro muže se středoškolským vzděláním se vypočte jako: (24*22)/45 = 11.73. Hodnota 

pro ženy se středoškolským vzděláním se vypočte jako: (21*22)/45 = 10.27. Doufám, že už začínáte chápat princip. Tak jen pro kontrolu 

- hodnotu očekávaných četností pro muže s vysokoškolským vzděláním vypočteme jako: (24*23)/45 = 12.27 a pro ženy s 

vysokoškolským vzděláním zase jako (21*23)/45 = 10.73. 
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  Středoškolské Vysokoškolské Součet 

Muž 11.73 12.27 24 

Žena 10.27 10.73 21 

Součet 22 23 45 

 

Nyní pomocí Excelu vypočteme p-hodnotu chí-kvadrát testu. Použijeme funkci CHITEST a označíme 

tabulku pozorovaných a očekávaných četností. P-hodnota vyšla 0.01, což je menší než 0.05. 

Pohlaví tedy má statisticky významný vliv na vzdělání. Respektive existuje statisticky významný rozdíl v úrovni vzdělání mužů a žen. 

Žen s vysokoškolským vzdělání je více než mužů (to víme na základě pozorovaných četností z kontingenční tabulky). 

 

Takže když si to shrneme: 

✓ Inferenční statistika zkoumá závislosti v datech. 

✓ K analýze kategoriálních dat se nejčastěji používá kontingenční tabulka a Chí-kvadrát test. 

✓ Řádky obsahují jeden znak a sloupec druhý znak. 

✓ Pomocí sloupcového grafu můžeme tyto hodnoty graficky zobrazit. 

✓ Chí-kvadrát test určuje, jestli je statisticky významný rozdíl mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi. 

✓ Pozorované četnosti jsou námi naměřené četnosti.  
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✓ Očekávané četnosti vypočteme z těchto pozorovaných podle vzorce. 

✓ P-hodota menší než 0.05 znamená, že existuje statistická závislost mezi proměnnýma. 

 

NUMERICKÁ DATA 

Závislost mezi numerickými daty popisujeme pomocí korelační analýzy. Jejím výstupem je koeficient udávající sílu závislosti mezi dvěma 

proměnnými (dvěma skupinami dat). Tomuto koeficientu se říká korelační koeficient. 

Nabývá hodnot od -1 do 1, přičemž -1 znamená silnou nepřímou závislost (čím větší je hodnota jedné proměnné, tím menší je hodnota 

druhé) a hodnota 1 značí silnou přímou závislost (čím vyšší je jedna, tím vyšší je i druhá). Hodnota 0 značí nezávislost čili že proměnné na 

sebe nemají vliv. 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní rozmezí: 

• 0 – 0,2 -> slabá závislost 

• 0,2 – 0,4 -> středně silná závislost 

• 0,4 – 0,6 -> poměrně silná závislost 

• 0,6 – 0,8 -> velmi silná závislost 
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Tento koeficient se dá snadno vypočítat pomocí funkce v Excelu. Funkce se jmenuje Correl a jako její argumenty se označí sloupce dat, 

mezi kterými hledáme závislost:  

 

V našem dotazníku jsou numerické proměnné následující: věk, hmotnost, výška a počet hodin strávený cvičením měřený týdně.  

Budeme zkoumat následující závislosti: 

• Existuje závislost mezi věkem a hmotností? 

• Existuje závislost mezi věkem a výškou? 

• Existuje závislost mezi hmotností a počtem hodin strávených sportem? 

 

Na obrázku vpravo je vidět zadaná funkce pro první závislost. Po odkliknutí se 

koeficient vypočte. Vyšel 0,80, což značí silnou přímou závislost. Čím je člověk 

starší, tím je jeho váha vyšší. 

Stejným způsobem vypočteme i další dvě závislosti, místo sloupců věk a 

hmotnost nejdříve označíme věk a výšku a poté hmotnost a počet hodin 

strávených cvičením. Z těchto hodnot plyne, že stáří člověka nemá vliv na jeho 

výšku, korelace je zde téměř nulová (0.04). A čím více člověk cvičí, tím nižší je 

jeho váha – mezi těmito proměnnými je silná nepřímá závislost (-0.72). 
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Tím se vracíme ke Kapitole 1 a hypotéze H2: Existuje závislost mezi hmotností a počtem hodin strávených sportem. 

Jelikož korelační koeficient -0.72 prokázal silnou negativní korelaci, potvrzujeme hypotézu č. 2 – čím víc hodin stráví 

člověk sportem, tím má nižší váhu. 

 

 

 

 

 

 

 

Takže když si to shrneme: 

✓ Pro zjištění závislosti mezi numerickými daty použijeme korelační analýzu 

✓ Nabývá hodnot -1 až 1 

✓ -1 značí silnou nepřímou závislost, 1 přímou silnou závislost, 0 nezávislost 

Korelační koeficienty vyšly následovně:  

• Věk x Hmotnost = 0,80 

• Věk x Výška = 0,04 

• Hmotnost x počet hodin cvičení = -0,72 
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ZÁVĚR 

V ebooku jsem se s vámi podělil o opravdu hodně užitečných informací a postupů. Sám je denně využívám u zpracování dat pro klienty.  

Už jen přečtením první kapitoly, která byla věnovaná správné formulaci výzkumných otázek a hypotéz, jste získali velký náskok před 

ostatními, co ebook nečetli.  Z vlastních zkušeností Vám můžu říct, že více než polovina klientů ke mně přichází se špatně definovanými 

hypotézami. Nepodceňujte proto tuto část. Ušetří vám to čas a nervy u finálního zpracování dat. 

Do psaní ebooku jsem věnoval spoustu času a energie. Obsah jsem průběžně diskutoval s kolegy z oboru. Proto doufám, že bude pro 

vás přínosem. V případě, že vám nebylo něco nejasné, budu rád, když mi dáte vědět a já se budu snažit ebook ještě víc vylepšit. 

Problematika zpracování dat je obsáhlá a daleko překračuje rozsah této publikace. V případě, že narazíte na komplikovanější problém, 

nebo budete potřebovat analyzovat data v budoucnu, neváhejte využít mých individuálních služeb na statistické zpracování dat a 

kontaktujte mě přes www stránky: 

http://statistickezpracovanidat.cz/ 

 

Přeji vám hodně zdaru! 

 

Matej Marek 
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