
Jak s daty v databázi Nesstar pracovat

Poté co se dostanete na stránku 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
už stačí jen postupně rozbalovat 
nabídku klikáním na názvy sekcí 
(popřípadě na čtverce vedle těchto 
názvů). Dostanete se tak až na 
úroveň konkrétních výzkumů a v 
rámci zvoleného výzkumu po 
kliknutí na „Popis proměnných“ 
(případně na „Variable description“ 
– v závislosti na nastavení jazyků 
ve vašem prohlížeči) na jednotlivé 
proměnné. V sekci „Metadata“ 
můžete procházet informace o 
výzkumu.



Vyhledávání dat

V informacích o výzkumu i v informacích, které se vztahují ke konkrétním 
proměnným je možno vyhledávat prostřednictvím nástroje na horní liště 
(podrobnější nabídka vyhledávání pod tlačítkem s lupou a symbolem +). 



Další funkce Nesstaru

Kromě prohlížení metadat a proměnných Nesstar 
umožňuje:
Vytváření kontingenčních tabulek
Provádění korelační a regresní analýzy
Výsledky analýz lze zobrazit mnoha typy grafů
Vytváření nových a rekódování starých 
proměnných 
►K využívání těchto funkcí je nutná registrace

Stahování datových souborů do počítače 
uživatele
► I pro to je nutná registrace



Registrace - http://archivreg.soc.cas.cz/registrace

Po odsouhlasení podmínek využívání dat uživatel již pouze vyplní krátký online 
formulář – login a heslo mu pak přijdou na email



On-line analýza vztahu dvou proměnných

Na horní liště Nesstaru se 
uživatel přepne do sekce 
tabulky
Poté již zvolí konkrétní 
proměnné a to tak, že klikne 
levým tlačítkem myši nad 
labelem dané proměnné



Korelační 
analýza v 
Nesstaru

Uživatel přejde na liště do 
„analýzy“, poté zvolí 
„korelaci“
Do korelační matice se 
proměnné přidávají znovu 
pomocí levého tlačítka 
myši 
Kromě hodnot samotného 
koeficientu je možno 
zobrazit i významnosti a 
počet jednotek, které do 
daného korelačního 
vztahu vstupují



Regresní analýza v Nesstaru

Práce s proměnnými je stejná jako u korelací, 
pouze je pochopitelně nutno zvolit závisle 
proměnnou a ostatní proměnné jako nezávislé 



Stahování dat
Pokud se uživatel zaregistroval, ČSDA mu přidělí práva ke stahování všech souborů
Samotné stažení souboru je pak velice jednoduché 

► Nejprve si uživatel soubor vybere a rozklikne jej
► Poté stačí kliknout na tlačítko s disketou
► V nabídce si vybere formát dat
► Poté dá „stáhnout“, zadá uživatelské jméno a heslo a soubor se začne stahovat



Ikony důležitých funkcí Nesstaru

Zobrazení tabulek

Zobrazení grafů

Vymazat – tato funkce „vyčistí“ okno s analýzami

Váha – uložené soubory mohou obsahovat váhy, 
tato funkce umožňuje jejich použití 

Podsoubor - tato možnost dovoluje uživateli 
provádět analýzy nebo zobrazení grafů na 
podsouboru kategorií proměnných (například 
pouze za osoby mužského pohlaví)



Ikony důležitých funkcí Nesstaru

Stáhnout - systém umožňuje stažení datového 
souboru do většiny používaných statistických formátů.

Export vytvořených objektů (tabulek) do formátu .xls

Export vytvořených objektů (tabulek, grafů) do 
formátu .pdf

Kontextuální nápověda


