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Anotace: 
Prezentace nás seznamuje pomocí základní teorie a objasňujícího příkladu s pojmem korelace. Žák se naučí počítat 
korelační koeficient u dvou sad údajů. Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: 
prosinec 2012. 



Korelace 
Ve statistice pracujeme často s dvojrozměrnými soubory, tj. 

se dvěma sadami údajů. Korelace pak analyzuje 

vzájemnou závislost těchto dvou sad údajů.  

Danými sadami údajů může být například: 

- údaj o hmotnosti a výšce osob (zde jistou závislost 

předpokládáme, vyšší člověk většinou i více váží) 

- údaj o vzdělání a výši platu (zde můžeme také 

předpokládat přímo úměrnou závislost) 

- údaj o věku a množství vykonané práce (zde je úměrná 

závislost pouze do určitého produktivního věku, s rostoucím 

věkem pak množství vykonané práce klesá) 

- údaje ze školní klasifikace – závislost průměrného 

prospěchu na absenci, průměrného prospěchu na určité 

známce aj. 

 



Z matematického hlediska se korelace definuje jako kovariance 
dělená součinem směrodatných odchylek obou statistických 
souborů. 
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Výpočet korelačního koeficientu:  

                                                                 

Výsledek se vždy pohybuje v intervalu [-1, 1], v případě zcela 
přímé závislosti platí, že existují koeficienty a, b takové, že 
y=ax+b a výsledek je 1, v případě zcela nepřímé závislosti  
existují a, b takové, že y=-ax+b a výsledek je -1. 
Funkci na výpočet korelačního koeficientu CORREL najdeme 
mezi statistickými funkcemi. 
 



Obrázek 1: Aktivace funkce CORREL. 

Obrázek 2: Tabulka s vhodnými daty pro výpočet 
korelačního koeficientu. 



U tohoto příkladu je vidět poměrně výrazná závislost mezi údaji 
Výška a Váha. Korelační koeficient je 0,63 – veličiny jsou přímo 
úměrné. 

Obrázek 3:  Realizace funkce CORREL. 



U tohoto příkladu vidíme, že nejzávislejší vztah je mezi 
průměrnou známkou a známkou z výpočetní techniky, naopak 
velmi slabá přímá úměrná závislost je mezi průměrem a absencí. 

Obrázek 4:  Vyžití  funkce CORREL 
pro více vztahů vždy mezi dvěma 
veličinami. Jedná se o výsledky 
pololetní klasifikace žáků jedné třídy. 



Zde je úplná závislost výšky na váze. Stačí se podívat, jakým 
způsobem se z pole Váha počítá pole Hmotnost a vše je jasné. 

Obrázek 4:  Vyžití  funkce CORREL při 
úplné závislosti. 

Obrázek 5:  V buňkách ve sloupci B 
je vždy stejný vzorec s relativním 
posunutím. 



Doplňující příklad: 
Pokuste se vymyslet dvě sady datových údajů, které jsou pokud 
možno co nejvíce nepřímo závislé.     


