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Pøedmluva

Zpracování vícerozmìrných dat v technické praxi využívá poznatkù pøírodních vìd,
matematické statistiky a informatiky v kombinaci se speciálními poèítaèovì orientovanými
postupy. Souèasné výkonné osobní poèítaèe umožòují interaktivnost pøi zpracování
vícerozmìrných dat a interpretaci získaných výsledkù. To klade stále vìtší nároky na znalosti
pracovníkù, kteøí data zpracovávají a analyzují. Nabídka a možnosti poèítaèovì
orientovaného statistického zpracování dat nutí ke komplexnìjší analýze problémù, což vede
vìtšinou i k radikální zmìnì pohledu na metodiku jejich zkoumání. 

Pøi zpracování reálných vícerozmìrných dat se bìžnì naráží na øadu problémù a
omezení:

(a) rozsahy zpracovávaných dat nejsou vzhledem k rozmìrnosti problémù obyèejnì
dostateènì velké,

(b) v datech se vyskytují výrazné nelinearity, neaditivity a vzájemné vazby, které je
tøeba identifikovat a popsat,

(c) rozdìlení dat jen zøídka odpovídá normálnímu bìžnì pøedpokládanému ve standardní
statistické analýze,

(d) v datech se vyskytují podezøelá a odlehlá mìøení a rùzné heterogenity,
(e) statistické modely se èasto tvoøí na základì pøedbìžných informací z dat (datovì

orientované pøístupy),
(f) existuje jistá neurèitost pøi výbìru modelu, popisujícího chování dat.

To vše klade zvýšené nároky na techniky umožòující snižování rozmìrnosti, hledání
vnitøních skrytých vazeb v datech respektive vhodné zobrazení vícerozmìrných dat. Pro tyto
úèely existuje celé spektrum ménì èi více dokonalých komplexních programù a
programových systémù. Nìkteré jsou budovány jako univerzálnì použitelné a nìkteré jsou
zamìøené na specifické oblasti (chemometrie, biometrie, ekonometrie, medicínská statistika,
obchodní statistika, statistika pro sociology, psychology, atd.). Jejich úèinné využití není
možné bez znalostí alespoò základù pøíslušných metod, které jsou základem pro interpretaci
výsledkù. Vlastní interpretace má obyèejnì jak statistickou stránku tak i stránku související



s daným oborem. 
Kniha je výsledkem snahy autorù pøeklenout rozdíl mezi pokrokem ve vývoji

softwarových balíkù obsahujících metody statistického zpracování vícerozmìrných dat na
jedné stranì a v praxi stále nedostateènì využívanými možnostmi jejich užiteèné aplikace na
stranì druhé. Pøesto, že manipulace s daty je u moderních pøístrojù a systémù snadná, vlastní
výpoèet je zpravidla otázkou sekund, poèítaèové výstupy z pøíslušného programu bývají
pøehledné a jejich interpretace ve vìtšinì pøípadù nevyžaduje detailní matematickou znalost
metodiky. Mezi odbornou, nematematicky zamìøenou veøejností stále pøetrvávají obavy
z využívání vícerozmìrné statistické analýzy dat. Problémy èiní pøedevším vlastní formulace
úlohy a dostateèná interpretace výsledkù. Specifickým problémem bývá také nepochopení
výsledkù a interpretace výstupù statistické vícerozmìrné analýzy dat u èásti odborné
veøejnosti. Pøesto, že výsledky jsou pro èlovìka by� jen s povrchní znalostí uvedených
metodik zcela zøejmé, stává se, že odborníci v daném oboru nejsou z dùvodù vlastní
neznalosti schopni tìchto informací využít. Pøitom efektivita využití informací z dat pøi
použití vícerozmìrných statistických technik je podstatnì vìtší než u jednorozmìrných dat.

Cílem této knihy je zpøístupnit vícerozmìrné statistické techniky, které jsou dnes již
bìžnou souèástí statistických softwarových balíkù široké nematematické pøírodovìdné a
technické veøejnosti a zejména studentùm. Zvláštní dùraz je kladen na sestavení úlohy a na
interpretaci výsledkù. Proto jsou tìžištìm knihy návody s podrobnými postupy a komento-
vané pøíklady s množstvím grafických výstupù umožòujících kromì diagnostiky kvality
vstupních dat také snadnou interpretaci výsledkù. Kromì sestavení úlohy bývá, zvláštì u dat
z oblasti biochemie a medicíny, problémem jejich nesymetrie rozdìlení, nekonstantní
rozptýlení a výskyt nehomogenit. Z tìchto dùvodù byla pozornost vìnována i kvalitì
vstupních dat a možnostem jejich transformace aby tak byly splnìny základní pøedpoklady
správného provedení vícerozmìrné statistické analýzy. Pøíklady jsou voleny ze širokého
spektra pøírodních a technických vìd, èasto z oblasti biochemie ale také z klinické praxe. Je
na nich demonstrován zejména praktický pøínos vícerozmìrných statistických technik a
zpravidla také jejich nezastupitelnost jednoduššími metodikami.

Kniha vychází a velmi úzce souvisí s nedávno zveøejnìnou publikací Meloun M.,
Militký J.: Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha 2004, která obsahuje
výklad jednotlivých vícerozmìrných metod do vìtší hloubky ale s menším zamìøením na
poèítaèovì orientovanou analýzu resp. výsledky jednotlivých programù. Pøedpokládáme, že
se kniha stane základem zpøístupnìní vícerozmìrného statistického zpracování dat širokému
okruhu ètenáøù, pracovníkùm pøírodovìdných a technických oborù, studentùm, lékaøùm resp.
dalším specialistùm, kteøí zpracovávají vícerozmìrná statistická data. 

Na závìr je naší milou povinností podìkovat všem spolupracovníkùm, studentùm a
doktorandùm, které není možné ani všechny jmenovat a kteøí nám pomáhali èi pøispìli
praktickými úlohami, radami èi konstruktivní kritikou. Vdìk patøí také všem pedagogùm a
studentùm øádného i licenèního studia, kteøí nám poskytli cenné dotazy, podnìty a
pøipomínky k øešeným pøíkladùm.

Milan Meloun, Jiøí Militký a Martin Hill 

Pardubice, Liberec a Praha, leden 2005


