
 

 37 

 
TRIEDENIE PODĽA DVOCH ŠTATISTICKÝCH ZNAKOV  

 
Diana KOMENDÁTOVÁ - Jana MÜLLEROVÁ 

 

SORTING ACCORDING THE TWO STATISTIC 
CHARACTERS 

 

 
 

 

ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá triedením štatistických súborov podľa dvoch štatistických znakov. Výsledkom 
triedenia podľa číselných, slovných alebo alternatívnych znakov je korelačná, kontingenčná 
alebo asociačná tabuľka. Dve z uvedených metód sú aplikované na praktickom príklade páchania 
trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu.  
 

KĽÚČOVÉ  SLOVÁ:  
Štatistický znak, korelačná tabuľka, kontingenčná tabuľka, trestná činnosť. 
 
 

ABSTRACT  

The paper deals with sorting of statistical files according to two statistical characters. Sorting by 
numeric, verbal, or alternate characters is a correlation, pivot or association table. Two of these 
methods are applied to a practical example of committing of alcohol-related crime. 
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1 ÚVOD 
 

Metóda triedenia podľa dvoch štatistických znakov je charakteristická pre skúmanie závislosti 
dvoch znakov, pričom tieto znaky môžu byť číselné, slovné alebo alternatívne. Pre vyhodnotenie tejto 
metódy sa využívajú korelačné, kontingenčné alebo asociačné tabuľky v závislosti od charakteru 
znaku [1]. Výsledkom je 3D graf, na základe ktorého sa vyvodzujú konkrétne tvrdenia.  
 
 
2 CHARAKTERISTIKA TRIEDENIA PODĽA DVOCH ŠTATISTICKÝCH ZNAKOV 

 
Triedenie podľa dvoch štatistických znakov alebo tiež známe pod pojmom kombinačné 

triedenie je používane hlavne pri skúmaní závislosti dvoch znakov. V závislosti od triedených znakov 
poznáme [2]: 

• triedenie podľa dvoch číselných znakov, čoho výsledkom je korelačná tabuľka,  
• triedenie podľa dvoch slovných znakov, čoho výsledkom je kontingenčná tabuľka,  
• triedenie podľa dvoch alternatívnych znakov, čoho výsledkom je asociačná tabuľka. 
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Pri riešení triedenia podľa dvoch číselných znakov[3]  je využívaná korelačná tabuľka, v 
ktorej sú zaznamenané početnosti kombinácii obidvoch štatistických znakov. Pokiaľ sú triedené dve 
nezávislé znaky, ich zaradenie do stĺpca alebo riadku nie je relevantné. Pokiaľ je jeden zo znakov 
závislí a druhý nezávislý, nezávislý znak sa bude písať vždy v záhlavnej časti tabuľky. Ak by vznikla 
situácia, že jeden zo štatistických znakov, poprípade obidva, by mali veľký počet obmien, je nutné 
tieto obmeny najprv roztriediť do intervalov. Grafickým zobrazením takto triedených znakov je 
korelačný (bodový) diagram. Jednotlivé štatistické jednotky sú v grafe znázornené jednotlivým 
bodom. Pri nezávislých premenách je usporiadanie znakov na osi x a y ľubovoľné. Ak sa jedná o 
závislú a nezávislú premenu, závislé premenné sa budú nachádzať na osi y a nezávislé premenné na 
osi x. 

 
Triedenie podľa dvoch štatistických znakov slovných využíva rovnaký postup, ako je pri 

triedení dvoch štatistických znakov číselných, s výnimkou tvorby intervalov. Poradie štatistických 
obmien v stĺpcoch a riadkoch sa riadi podľa rovnakých zásad ako to bolo spomínané pri jednoduchom 
triedení. Takto zostavená tabuľka sa nazýva kontingenčná tabuľka a je hlavným nástrojom pre riešenie 
kontingenčných úloh a závislostí. Grafickým zobrazením daného triedenia je 3D graf, kde osi x a z 
predstavujú jednotlivé znaky a os y počty štatistických jednotiek. 

 
Triedenie dvoch slovných alternatívnych znakov[4]  je osobitný triedením, pri ktorom sa 

využíva asociačná tabuľka a to len v prípade, že obidva štatistické premenné obsahujú dve rôzne 
obmeny, teda alternatívy. 

 
3 APLIKÁCIA TRIEDENIA PODĽA DVOCH ČÍSELNÝCH ŠTATISTICKÝCH 
ZNAKOV 
 

V aplikácii metódy triedenia podľa dvoch číselných štatistických znakov boli použité 
štatistické znaky trestné činy spáchané pod vplyvom alkoholu, ktorý je kvantitatívny spojitý znak, a 
roky, ktorý je kvantitatívny nespojitý znak. Štatistický znak trestnéčiny spáchané pod vplyvom 
alkoholu sú zatriedené do jednotlivých intervalov podľa tabuľky určenia počtu a šírky tried (Tabuľka 
1).  

 
Tabuľka 1 Výpočet hodnôt potrebných pre určenie rozpätia jednotlivých intervalov 

Počet tried [k] k 7,59 8 
Počet trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu[n] n 96 
Maximálny počet trestných činov spáchaných pod vplyvom 

alkoholu 
xmax 76 

Minimálna počet trestných činov spáchaných pod vplyvom 
alkoholu 

xmin 3 

Variačné rozpätie xmax-xmin 73 

Šírka triedy [h] h=(xmax-xmin)/k 10 
 
 
Tabuľka 2Zobrazenie rokov a intervalov trestných činov spáchaných pod vplyvomalkoholu 

Intervalytrestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu 
Rok 

<3;13> (13;23> (23;33> (33;43> (43;53> (53;63> (63;73> (73;76> 
Spolu 

2012 8 5 5 1 1 3 0 1 24 
2013 7 8 2 4 2 0 1 0 24 
2014 10 3 7 3 0 1 0 0 24 
2015 8 6 7 1 1 1 0 0 24 

Spolu 33 22 21 9 4 5 1 1 96 
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Ďalej sú tieto údaje spracované v kontingenčnej tabuľke (Tabuľka 2), ktorá obsahuje aj ďalší 

štatistický znak, a to roky.  
Roztriedené údaje sú spracované graficky 3D grafom (Obrázok 1). 
 

 
Obrázok 1 Zobrazenie počtu trestných činov spáchaných pod vplyvom  

alkoholu za jednotlivé roky 
 

 
 
 

4 APLIKÁCIA TRIEDENIA PODĽA DVOCH SLOVNÝCH ŠTATISTICKÝCH 
ZNAKOV 
 

V uvedenej aplikácii metódy triedenia podľa dvoch slovných štatistických znakov som použila 
štatistické znaky krajské riaditeľstvá policajného zboru, ktorý je kvalitatívny, množný znak, a škoda 
nad milión €, ktorý je kvalitatívny, alternatívny znak.  

Pre spracovanie údajov je využitá kontingenčná tabuľka (Tabuľka 3). Roztriedené údaje sú 
spracované graficky 3D grafom (Obrázok 2).  
 
 
Tabuľka 3 Triedenie podľa škody nad milión € a krajským riaditeľstvom policajného zboru 
 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru Škody 
nad 

milión € Banská Bystrica Bratislava Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina 
Spolu 

áno 5 12 5 8 3 8 11 8 60 

nie 7 0 7 4 9 4 1 4 36 

Spolu 12 12 12 12 12 12 12 12 96 
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Obrázok 2 Zobrazenie krajských riaditeľstiev podľa škôd nad milión € 

 
 
 
ZÁVER 
 

Z korelačnej tabuľky zobrazenia rokov a intervalov trestných činov spáchaných pod vplyvom 
alkoholu je možné vyvodiť záver, že v roku 2014 sa vyskytla vybraná trestná činnosť najviacv 
intervale od 3 do 13 trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu, čo je konkrétne 10-krát. V 
tabuľke a grafe môžeme pozorovať aj fakt, že v intervale od 73 do 76 trestných činov spáchaných pod 
vplyvom alkoholu, trestná činnosť bola spáchaná len raz, a to v roku 2012. Takáto istá hodnota sa dá 
pozorovať aj v intervale od 63 do 73 činov spáchaných pod vplyvom alkoholu v roku 2013, čím by sa 
z týchto údajov dalo tvrdiť, že pribúdajúcim rokom klesá počet spáchaných trestných činov pod 
vplyvom alkoholu na Slovensku.  

Z tabuľkového spracovania a grafického vyjadreniakontingencie je evidentné, že škody nad 
milión € boli spôsobené hlavne v bratislavskom krajskom riaditeľstve policajného zboru a to vo 
všetkých prípadoch. Ďalej je možné tvrdiť, že v prešovskom krajskom riaditeľstve policajného zboru 
nastala situácia, že tam bola spôsobená škoda nad milión €, v rámci vybranej trestnej činnosti, len 
trikrát.  
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