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Zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Pro zakončení kurzu je nezbytné vypracovat domácí úkoly a seminární práci prokazující
samostatnou analytickou práci, úspěšně složit písemný test.
Vyučující
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná
anotace předmětu
Kurz navazuje na předmět Analýza kvantitativních dat I. Podmínkou zapsání je základní ovládání
software SPSS resp. PSPP (management dat, jednorozměrná a dvourozměrná popisná statistika).
Cílem kurzu je prohloubit znalosti a praktické dovednosti studentů při managementu kvantitativních
dat, používání explorativní a deskriptivní analýzy a metod statistické inference sloužící k testování
hypotéz. Absolvent kurzu by měl umět: (a) provádět pokročilejší transformace dat (vytváření
syntetických proměnných a ověřování jejich reliability); (b) zvolit mezi různými statistickými
metodami k testování hypotéz, znát omezení a přednosti zvolené metody; (c) používat nejčastější
dvou a vícerozměrné metody statistické analýzy (intervaly spolehlivosti, F-test, T-test, ANOVA,
Chí-kvadrát test, korelační, regresní analýzu apod.); (d) formulovat výzkumné otázky a hypotézy,
sociologicky interpretovat výsledky; (e) vypočítat statistiky ve zvoleném softwaru a vyhodnotit
statistickou platnost nebo neplatnost výzkumných hypotéz. Výuka bude probíhat pomocí
statistického programu SPSS resp. PSPP (doplňkově budou představeny také PAST, R-cmdr, MS
Excel). Podpora výuky je dostupná na http://metodykv.wz.cz/.
Osnova semináře:
1. Zopakování základů práce v prostředí statistického programu SPSS / PSPP.
2. Transformace dat a pokročilejší data management (rekódování, vytváření syntetických
proměnných, filtrování, agregace dat, vážení souboru, standardizace proměnných,
vícenásobné odpovědi)
3. Zopakování a prohloubení znalostí explorativní analýzy, intervaly spolehlivosti; grafická
vizualizace rozložení znaků a vztahů.
4. Konstrukce syntetických proměnných: indexy a jejich dimenzionalita a reliabilita
5. Inferenční statistika (statistická indukce): statistické a sociologické hypotézy, jejich
operacionalizace, statistická významnost, strategie vícerozměrné analýzy
6. Testování hypotéz pro kategorizované znaky: testy dobré shody (Chí-kvadrát), vztahy v
kontingenční tabulce: znaménkové schéma, vícerozměrná tabulka, test změny četností v čase
7. Testování hypotéz pro kardinální/numerické znaky: F-testy, T-test, ANOVA
8. Neparametrické testy; korelační analýza (korelace ordinálních znaků, parciální korelace)
9. Redukce dimenzí vztahů mezi proměnnými: faktorová (PCA) a korespondenční analýza
10. Relační a distanční data: klastrová analýza, multidimenzionální škálování
11. Vícerozměrná analýza: regresní analýza (OLS), GLM (MANOVA), logistická regrese
12. Přímé a nepřímé vlivy, modely vztahů a jejich testování

Splnění studijní povinnosti: (1) vypracování domácích úkolů a (2) seminární práce s uplatněním
metod vícerozměrné statistické analýzy a sociologické interpretace výsledků, (3) složení písemného
testu.
Seminární práce by měla obsahovat: definici výzkumné otázky (otázek), hypotéz, úpravu dat
(rekódování, konstrukce syntetických proměnných, kontrola reliability apod.), základní bivariátní
vztahy pro hlavní znaky a užití vícerozměrné analýzy dat. Podmínkou je uplatnění třídění 3. stupně a
inferenční statistiky, tj. statistické testování hypotéz a sociologickou interpretaci výsledků.
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Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
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Tulsa,
OK:
StatSoft,
2010.
<http://www.statsoft.com/textbook>.
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Informace ke kombinované nebo distanční formě
2 x 5h = 10 h celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah konzultací (soustředění)
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Rozsah a obsahové zaměření výuky je konkretizováno v sylabech a studijních oporách. Studenti
kombinované formy budou mít během semestru dvě soustředění, vždy v rozsahu pěti vyučovacích
hodin. Ke komunikaci se studenty v průběhu semestru a k prověřování jejich práce bude sloužit
webová stránka kurzu a systém Moodle. Požadavky na zápočet jsou u obou typů studia –
prezenčního a kombinovaného – srovnatelné.

