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 Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh bez 
väčších nárokov na matematické znalosti používateľa. Predpokladá sa, že bezprostredné 
praktické výpočty používateľ realizuje pomocou funkcií, nástrojov alebo priamych výpočtov 
v Exceli (pozri tiež Chajdiak: Štatistika v Exceli. Statis, Bratislava 2002). Riešenie úloh sa 
ilustruje na konkrétnych príkladoch.  
 Kniha obsahuje úvod,  16 kapitol a register. Obsah jednotlivých kapitol je nasledujúci: 

- úvod do štatistiky, 
- štatistické zisťovanie, 
- príprava údajov na štatistické spracovanie, 
- metódy analýzy kvalitatívnych údajov, 
- opisná štatistika, 
- meranie štatistickej závislosti, 
- modelovanie štatistickej závislosti, 
- výberové metódy, 
- jednofaktorový plán experimentu, 
- indexy a rozklady, 
- analýza časového radu, 
- štatistické metódy v procesoch riadenia kvality, 
- metódy prezentácie údajov, 
- zákony rozdelenia pravdepodobnosti, 
- štatistický softvér, 
- súbory údajov na internete. 

 Štatistika je nástroj na podporu rozhodovania. Z tohto pohľadu je kniha určená všetkým, 
pred ktorými stojí problém rozhodovania. Kniha je určená širokému okruhu používateľov.  
 
 Cena knihy u vydavateľa je úmerná počtu zakúpených kusov knihy: 
  Počet kusov  Cena za 1 kus 
  1   12 € 
  2 - 4   11 € 
  5 a viac  10 € 
 
Knihu možno objednať za uvedené ceny u vydavateľa na adrese STATIS, Starhradská 12, 
85105 Bratislava, fax: 02 39004009, e-mail: chajdiak@statis.biz. Knihu možno tiež kúpiť vo 
vybraných knihkupectvách na Slovensku. Informácie, aj o ďalších knihách, na internete: 
http://www.statis.biz, blok Knihy 
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