Informačný list predmetu

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave
Fakulta:   
Kód predmetu: interný kód predmetu v  rámci vysokej školy   
Názov predmetu: Spracovanie dát z výskumu SPSS (V)
Druh, rozsah a  metóda vzdelávacích činností: prednášky + cvičenia; rozsah =1P+1 cvič., spolu 24 hodín za semester, voliteľný predmet 
Počet kreditov: 3 kredity 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 3.ročník bakalársky
Podmieňujúce predmety: Analýza dát pomocou SPSS
Podmienky na absolvovanie predmetu:  aktívna účasť, praktická skúška – analyzovanie vybraného súboru prostredníctvom SPSS
Výsledky vzdelávania: Vedieť pripraviť dátový súbor v rámci vlastného projektu výskumu a analyzovať ho prostredníctvom štatistického programu SPSS
Stručná osnova predmetu: 
Dáta, premenné, škály (premenné a ich hodnoty, metódy zberu dát, zdroje dát, príprava dát na počítačové spracovanie). Štatistická deskripcia (opis súboru, komparácia súborov, vzťah medzi dvoma premennými osobitne v závislosti od typu premenných – nominálne, ordinálne, kardinálne). Studentov t-test pre dva nezávislé výbery. Mann-whitneyho U-test pre dva nezávislé výbery. Jednoduchá analýza rozptylu. Neparametrická Kruskal-Wallisova analýza rozptylu. Studentov t-test pre dva závislé výbery. Wicoxonov neparametrický test pre dva závislé výbery. Pearsonov koeficient korelácie. Spearmanov koeficient poradovej korelácie. Chí-kvadrát test homogenity a Cramerov koeficient kontingencie. Základy práce v programe v SPSS. 
Odporúčaná literatúra: 
Ritomský, A, 1999: Deskripcia dát pomocou SPSS, MSpŠR, Bratislava
Clauss, G., Ebner, H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Bratislava, SPN 1988.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: V – ide o voliteľný predmet
Hodnotenie predmetov  Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
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Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v  jednom roku získal FX a  po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL. M. 	
Dátum poslednej zmeny: 10.02.2022
Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 


