
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Základy aplikovanej demografie a 

štatistiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium odbornej literatúry (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  letný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Metodológia výskumu  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Vypracovanie analýzy zadaných dát a úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie 

hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať 

vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie 

hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške 

nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Oboznámenie sa so štatistickými technikami spracovania dát a ich využitím v praxi (príprava na analýzu, 

analýza a interpretácia dát vo výskumných projektoch). 

Stručná osnova predmetu:  
- Základné štatistické pojmy. 

- Tabuľka rozdelenia početností. 

- Kumulatívne rozdelenie početností. 

- Aritmetický, chronologický, harmonický, geometrický priemer. 

- Medián, modus, percentily, kvartily. 

- Variačné rozpätie. 

- Rozptyl a smerodajná odchýlka. 

- Histogram, stĺpcový graf, polygón, kruhový graf. 

- Korelácia a kontingencia. 

- Analýza dát v MS Excel. 

- Interpretácia dát. 

Odporúčaná literatúra:  
PAVLIČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠ ZaSP 

sv. Alžbety, 2007. 

RIMARČÍK, M. 2006. Základy štatistiky. Prešov : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča 2006. 

RITOMSKÝ, A. 2002. Metódy psychologického výskumu kvantitatívna analýza dát. Bratislava : Medzinárodné 

stredisko pre štúdium rodiny 2002. 

RITOMSKÝ, A. – IMRICHOVIČOVÁ, M. 2001. Súčasné trendy v analýze sociologických údajov (ed.). Martin 

: Honner, 2001.  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
prof.  PhDr. Jozef Matulník, PhD.  

Ing. Ján Juristy, PhD. (semináre, prednášky z vybraných kapitol) 

Mgr. Michal Kratochvíla, PhD. (semináre, prednášky z vybraných kapitol) 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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