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Obsah předmětu: Praktické procvičování analýzy kategoriálních dat a analýzy vícerozměrných dat.
Kategoriální data rozlišují tři základní typy proměnných: kvantitativní (číselné) proměnné, ordinální
(pořadové) proměnné a nominální proměnné. Kontigenční tabulky umožňují výpočet statistiky 2 a
dalších měr závislosti pro dvourozměrnou tabulku. Metoda hlavních komponent a faktorová analýza
patří mezi metody skrytých (latentních) vztahů. Kanonická a diskriminační analýza jsou metody,
zabývající se závislostmi mezi proměnnými. Shluková analýza a zobrazovací grafy zkoumají
podobnost vícerozměrných grafů. Metody vícerozměrné analýzy dat jsou procvičovány na řadě
chemických, fyzikálních a biologických příkladů.
Sylabus předmětu:
1. Systém STATISTICA nebo STATGRAPHICS (základy ovládání, nastavení systémového prostředí,
příprava a uchovávání dat, import a export dat, editování dat, operace s datovými soubory).
2. Analýza kategoriálních dat vyšetřuje i nečíselné proměnné:
2.1 Crosstabulation (vícenásobné třídění) a charakteristiky závislosti zkoumaných vztahů.
2.2 Kontigenční tabulky a výpočet Chi2 pro dvourozměrnou tabulku.
2.3 Chi2-statistika dobré shody pozorovaných a očekávaných četností.
2.4 Logaritmicko-lineární analýza hledá model četností ve vícerozměrných datech.
2.5 Numerické kódování klasifikačních faktorů transformuje textový vektor.
2.6 Překódování proměnných (obvykle textových) do nových proměnných (numerických).
3. Analýza hlavních komponent (graf komponentních vah, bodový diagram, dvojný graf).
4. Shluková analýza (eukleidovská metrika, 6 shlukovacích metod, graf shluků).
5. Faktorová analýza (graf faktorových zátěží, rotace faktorové matice, graf faktorových skóre).
6. Kanonické korelace (graf kanonických proměnných).
7. Diskriminační analýza (zobrazení (ne-)standardizovaných koeficientů, zobrazení těžiště skupin,
zobrazení skupinových statistik, zobrazení skupinových korelací, klasifikace pozorování, graf hodnot
diskriminačních funkcí).
8. Grafické metody vyšetřování podobnosti objektů:
8.1 Sluníčkové grafy.
8.2 Hvězdičkové grafy.
8.3 Obličejové grafy.
8.4 Profilové grafy.
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