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R E C E N Z ESTATISTIKA V APLIKACÍCH

Hendl, J. et al. (2014). Statistika v aplikacích. Praha: Portál,
456 s. ISBN 978-80-262-0700-9

Publikace Statistika v aplikacích navazuje na knihu Pøehled

statistických metod, která vyšla v roce 2012. Hlavní autor,

prof. Jan Hendl, je statistik se zkušenostmi s aplikací statis-

tiky v medicínì, sociálních vìdách a sportu. Tuto poslední

publikaci napsal spolu s dalšími ètrnácti autory – statistiky,

ekonomy, sociology. Spolu tak tvoøí mezioborový profesionál-

ní tým, který se v publikaci vìnuje široké škále témat.

Publikace má charakter uèebnice, která je psaná sro-

zumitelným jazykem a uvádí spoustu pøíkladù z praxe, na-

víc je doplnìna øadou tabulek a obrázkù. Prvních pìt kapi-

tol se vìnuje základním statistickým pojmùm z oblasti sbì-

ru, analýzy a interpretace dat. Dalších šestnáct kapitol

popisuje využití statistiky v øízení státu, ekonomii, sociál-

ních vìdách, sociologii, pedagogice, medicínì, biologii, epi-

demiologii a sportu. Poslední èást knihy tvoøí pøílohy, které

obsahují statistické tabulky, doporuèení pro výuku statisti-

ky, základní principy státní statistiky a principy práce se

soubory typu Big Data. Každá kapitola je ukonèena shrnují-

cím závìrem, seznamem literatury a seznamem interneto-

vých odkazù.

První kapitola se, pod názvem „Statistická data“, vì-

nuje typùm plánù výzkumu/zpùsobùm sbìru dat, jako jsou

napø. observaèní studie, výbìrová šetøení a experiment.

V rámci této èásti autor popisuje varianty náhodných výbì-

rù a chyby, které mohou vznikat ve výbìrovém šetøení. Ta-

ké se vìnuje problematice formulace a øazení otázek v do-

tazníku. Konec kapitoly je vìnován procesu mìøení a tomu,

jak èíst zprávy o statistickém výzkumu.

Další kapitola je vìnována popisu dat. Kapitola se vel-

mi prakticky zabývá volbou vhodných tabulek a zpùsobu

zobrazení dat. Dále kapitola ukazuje zpùsoby prezentace

dat, tabulky, grafy, diagramy a numerický popis dat. Kapi-

tola je plná obrázkù a praktických pøíkladù, které umožòují

lépe si pøedstavit popisovanou problematiku. Je nutné oce-

nit také poslední èást kapitoly vìnovanou záludnosti pro-

cent a indexù, v níž se ètenáø seznámí s jejich správnou

interpretací.

Tøetí kapitola je oproti té pøedchozí více matematicky

zamìøená a vìnuje se teorii pravdìpodobnosti. Pravdìpo-

dobnost a náhoda, promìnlivost a variabilita hrají velkou

roli v našem každodenním životì a právì matematika pøi-

spìla k jejich porozumìní. Autor v této kapitole popisuje

pravidla poètu pravdìpodobností, výpoèty pravdìpodobnos-

tí, oèekávané hodnoty a omyly v pravdìpodobnostním uva-

žování. Teorie je doplnìna a ilustrována èetnými pøíklady

z praxe a každodenního života.

Následující kapitola pod názvem „Statistická analýza –

složitìjší postupy“ pøedstavuje nìkteré statistické postupy

vèetnì základù statistického usuzování. Dále se vìnuje

mnohorozmìrným metodám analýzy dat, metaanalýze

a problému Big Data. Jednotlivé metody jsou struènì cha-

rakterizované, popis slouží spíše pro pøedstavu o možnos-

tech analýzy dat.

Struèná kapitola „Interpretace výsledkù statistiky“ se

pokouší nabídnout návod, jak se ve statistických informa-

cích úplnì neutopit, nenechat se jimi ovládnout, vyznat se

v nich. Kapitola pøedstavuje také metody statistikulace

a rovnìž pøehledné prezentování výsledkù pomocí tabulek

a grafù.

Další dvì kapitoly se vìnují èeské a evropské statistice.

V rámci kapitoly o èeské statistice je popsán zpùsob práce

Èeského statistického úøadu, jeho minulost, proces poøizo-

vání a sbìr statistických dat, jejich vyhodnocování a publi-

kování. Èeský statistický úøad realizuje také Sèítání lidu,

domù a bytù a zpracovává výsledky voleb. ÈSÚ se také vì-

nuje publikaèní èinnosti, vydává odborné èasopisy a na por-

tálu ÈSÚ www.czso.cz jsou veøejnosti pøístupné databáze

a registry. Kapitola o evropské statistice pojednává o Ev-

ropském statistickém úøadu, o statistické databázi Euro-

statu, uvádí pøíklad vyhledávání statistických dat a sezna-

muje se zpùsobem získání evropských dat na internetových

stránkách Èeského statistického úøadu.

Osmá kapitola s názvem „Statistika obyvatelstva“ po-

pisuje obyvatelstvo a jeho pohyb, klasifikaci územních jed-

notek, demografickou strukturu obyvatelstva, tabulky živo-

ta/úmrtnostní tabulky, plodnost a analýzu plodnosti, popu-

laèní projekci a populaèní generace. Jednotlivé klíèové

pojmy jsou demonstrovány na konkrétních datech. Devátá

kapitola se vìnuje problematice hospodaøení státu. Jedná
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se zejména o mìøení výkonnosti státu, analýzu jeho hospo-

daøení v èase a možnost srovnání výkonnosti jednotlivých

státù mezi sebou. S ukazateli, o kterých pojednává tato ka-

pitola, se setkal pravdìpodobnì každý. Kapitola vysvìtluje

pojmy jako hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt,

èistý domácí produkt, nominální produkt, nezamìstnanost,

inflace a deflace. Další kapitola se vìnuje dostupnosti digi-

tálních dat vhodných pro statistickou analýzu. Dostupnost

datových archivù a otevøený pøístup k datùm v sociálních

vìdách umožòuje mj. také kombinovat více datových zdro-

jù, pøípadnì propojovat rùzné databáze a využívat také da-

tabází z mezinárodních výzkumù. Kapitola uvádí mj. pøí-

klady databází z mezinárodních výzkumù. Kapitola „Statis-

tika v sociologii“ se z velké èásti vìnuje podobným tématùm

jako první kapitoly knihy, tyto pojmy ovšem dává do souvis-

losti se sociologickými daty a uvádí složitìjší statistické po-

stupy, jako napø. korespondenèní analýzu, mnohorozmìrné

škálování a analýzu latentních tøíd. Mezi další popisované

aplikaèní oblasti statistiky patøí studium mediální komuni-

kace, školství a vzdìlávání vèetnì mezinárodního srovnává-

ní, medicína a zdravotnictví (napø. analýza kvality života),

oblast sportu a Big Data ve sportu, kinantropologie a antro-

pomotorika, epidemiologie, biologie a statistická regulace

procesù.

Celkovì lze øíci, že kniha je pøínosná právì pøedstave-

ním aplikaèních možností statistiky v praxi vèetnì nových

pøístupù, jako jsou napø. Big Data. První èást knihy, prv-

ních pìt kapitol, lze ocenit pøedevším pro srozumitelnost

výkladu a praktické zamìøení. Forma knihy je nadprùmìr-

ná, což dokládá nejen zpùsob zpracování, logické øazení ka-

pitol, ale také množství tabulek, obrázkù a pøíkladù. Závì-

rem lze ocenit jednoduše a srozumitelnì vysvìtlenou teorii,

nìkdy ovšem na úkor úplnosti a podrobnosti informací. Ète-

náø bez znalosti statistiky (se sbìrem, analýzou a interpre-

tací dat) se zde mùže rychle a jednoduše s touto problemati-

kou seznámit a poté prohloubit získané znalosti v publikaci

Pøehled statistických metod.
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