
Úkol z prvního semináře 

1. Spočítat si odvozené proměnné a sumační škálové skóry podle popisu níže (pro trida_n se 
zkuste sami seznámit s příkazem recode). 

2. Statisticky popsat jednu nominální, jednu ordinální a jednu intervalovou proměnnou. 
Nezapomeňte, že pro většinu smysluplných výpovědí o těch proměnných je potřeba oddělit 
mladší a starší kohortu. K tomu je užitečný kromě možnosti vložit kohortu jako faktor do 
examine také příkaz split file v menu data – vyzkoušejte. 

3. Popis vložte do odevzdávárny (viz také sylabus).  

 

Popis odvozených proměnných 

trida_n číslo třídy (třídám přidělit jedinečná čísla) 
souro_vs počet všech sourozenců (včetně nevlastních) 
souro_vl počet všech vlastních sourozenců 
jedinac  je osoba jedináček? (1=je jedináček, 0=není jedináček) 
nejstar  je osoba nejstarším sourozencem? (1=je, 0=není) 
nejmlad  je osoba nejmladším sourozencem? (1=je, 0=není) 
warm_m   vřelost matky, sumační škála (b01, b03, b05...b21), r=0,83 
warm_o   vřelost otce, sumační škála (b02, b04, b06...b22), r=0,87 
monit     monitorování rodiči, sumační škála (c01..c09), r=0,82 
duv_r    důvěrnost s rodiči, sumační škála (d01, d03, d05 .. d11), r=0,70 
duv_v    důvěrnost s vrstevníky, sumační škála (d02, d04, d06 .. d12), r=0,68 
individ1 individualismus vs. kolektivismus ve škole 1, sumační škála (e03 .. e07), r=0,69 
individ2 individualismus 2, součet položek e01 a e02 
individ3 individualismus 3, součet položek e08 a e09 
ro_em    coping - rodina - potlačení emocí, sumační škála (g01,g03,g11) 
ro_pot    coping - rodina - potlačení, sumační škála (g07,g15) 
ro_akt    coping - rodina - aktivní coping, sumační škála (g13,g17) 
ro_soc    coping - rodina - hledání sociální opory, sumační škála (g05,g09) 
sk_em    coping - škola - potlačení emocí, sumační škála (g02,g04,g12) 
sk_pot    coping - škola - potlačení, sumační škála (g08,g16) 
sk_akt    coping - škola - aktivní koping, sumační škála (g14,g18) 
sk_soc    coping - škola - hledání sociální opory, sumační škála (g06,g10) 
optim    optimismus, sumační škála (h01,h03,h04,h05,h07,h08), r=0,77 
ziv_sp   životní spokojenost, sumační škála (j01,j02,j03,j06,j07,j08), r=0,77 
selfe self-esteem, sumační škála (k02,k03,k04,k05,k06,k08,k09,k12), r=0,81 
effi self-efficacy, sumační škála (k01,k07,k10,k11), r=0,82 !!!k01 a k07 jsou identické 
položky s rozdílnými daty - chyba v dotazníku 
effi3 self-efficacy opravená, sumační škála (k01,k10,k11), r=0,76 
zdraví škála zdravotních potíží psychosmatického rázu (l01...l15), r=0,71 
deprese  deprese. Sumační škála (n01 .. n20). r=0,88 
neshody  celková míra neshod s rodiči. Sumační škála (o01 .. o07). r=0,75 

 


