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Možnosti využitia programu PSPP v spoločenskovedných výskumoch 

PAVELEK Lukáš 

 

Abstrakt 

Poster prezentuje možnosti využitia open-source software PSPP, ktorý je určený na 

štatistickú analýzu výskumných dát. PSPP predstavuje freeware alternatívu k všeobecne 

známemu a používanému programu SPSS. Jeho výhodou je, že je dostupný legálne zadarmo a 

pracuje s neobmedzeným množstvom dát. PSPP môžeme využiť na spracovanie deskriptívnej 

štatistiky, T-testov, lineárnej regresie a neparametrických štatistických testov. 
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Abstract 

The poster presents the possibilities of using open-source software PSPP, which is 

designed for statistical analysis of research data. PSPP is a freeware alternative to the widely 

known and used software SPSS. The advantage of PSPP is that it is legally available for free 

and works with unlimited amount of data. PSPP can be used for executing descriptive 

statistics, T-tests, linear regression, and non-parametric statistical tests. 
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Úvod  

V humanitných vedných disciplínach sme c  asto postavení pred otázky štatistického 

spracovania výskumom nadobudnutých dát. Moderné štatistické programy nám ponúkajú 

možnosti hlbšieho spracovania údajov, než len udávanie poc  etností a jednoduché percentuálne 

vyjadrenia. Štandardom vo svete štatistického spracovania dát v sociálnych vedách je 

software od spoloc nosti IBM s názvom SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

môžeme sa stretnúť aj s názvom PASW (Predictive Analytics SoftWare), ktorý firma 

používala v rokoch 2009 a 2010. Momentálne sa nachádza vo verzií č. 22. dostupnej pre 

platformy Windows, Mac OS X a Linux (Pavelek, Dobríková, 2013).  

Analýza dát prostredníctvom PSPP 
SPSS má bohatú históriu, ponúka veľké množstvo funkcií, k dispozícii sú rôzne moduly, 

ktorých počet sa systematicky rozširuje. Užívatelia na celom svete si naň zvykli a v oblasti 

spoločenských vied má jednoznačne dominantné postavenie. Taká je skutočnosť, hoci 

existujú aj iné kvalitné systémy ako napr. SAS, Statistica a pod. (Ritomský 2012). Aj na 

Slovensku počas viac než 35 rokov si niektoré vedecké pracoviská, výskumné agentúry a 

ďalšie oblasti spoločenskej praxe ako aj niektoré vysoké školy už nevedia spracovanie dát bez 

systému SPSS ani predstaviť. Ale SPSS má aj isté nevýhody – tou najzjavnejšou je vysoká 

cena tohto software. 

Pre praktické využitie v oblasti spracovania štatistických dát je pre pedagógov, 

doktorantov, študentov a odborných pracovníkov najpraktickejšou možnosťou oboznámenie 

sa s voľne dostupnou freeware (open-source) alternatívou tohoto programu s názvom PSPP 

(neexistuje jednotný akronym pre túto skratku, ale môžeme sa stretnúť s pomenovaním 

Perfect Statistics Professionally Presented). Všetky príkazy a operácie sú pre PSPP rovnaké 
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(resp. veľmi podobné) ako pre SPSS. PSPP pre operačné sýstémy Windows, Mac OS X a 

Linux je možné si stiahnuť zadarmo a úplne legálne na linku http://pspp.awardspace.com/. 

Tým pádom v PSPP neexistujú žiadne „časované bomby“, platnosť stiahnutej kópie PSPP 

„nevyprší“ alebo neprestane v budúcnosti zámerne pracovať. Rovnako neexistuje žiadne 

umelé obmedzenie počtu prípadov alebo premenných, ktoré je možné použiť. Nie sú dostupné 

žiadne ďalšie balíčky ktoré by si užívateľ mal zakúpiť, aby získal „pokročilé“ funkcie. Všetky 

funkcie, ktoré v súčasnej dobe PSPP podporuje sú obsiahnuté v základom inštalačnom súbore.  

Prostredníctvom PSPP je môžné realizovať popisnú štatistiku, T-testy, lineárnu regresiu a 

neparametrické testy. Program je navrhnutý tak, aby analýzy robil tak rýchlo ako je to možné, 

bez ohľadu na počet vstupných dát. Najjednoduchšie sa PSPP používa cez grafické rozhranie. 

Tento spôsob pravdepodobne bude preferovať väčšina užívateľov, v takomto prípade totiž nie 

je nutné poznať syntax. Dáta je možné zadávať klasicky z klávesnice, dajú sa importovať z 

iných súborov (napr. Microsoft Excel) alebo je možné ich preniesť z inej aplikácie pomocou 

funkcie „copy and paste“. Všetky funkcie programu sú prístupné z menu umiestneného nad 

tabuľkovou časťou užívateľského rozhrania (Čížek 2013). 

Stručný zoznam niektorých funkcií PSPP: 

 Podporuje viac než miliardu prípadov. 

 Podporuje viac než miliardu premenných. 

 Syntax a dátové súbory (.sav) sú kompatibilné s SPSS. 

 Voľba terminálu alebo grafického používateľského rozhrania. 

 Výstup môže byť prezentovaný ako text, PostScript, PDF alebo HTML. 

 Program je kompatibilný s Gnumeric, LibreOffice, OpenOffice.Org a ďalším 

slobodným (freeware) softvérom. 

 Jednoduchý import dát z tabuliek, textových súborov a databázových zdrojov. 

 Užívateľské rozhranie je preložené do niekoľkých jazykov (slovenčina zatiaľ nie je 

podporovaná). 

 Rýchle štatistické postupy, a to aj na veľmi veľkých dátových súboroch. 

 Žiadne licenčné poplatky, žiadne obdobie platnosti. 

 Plne indexovaná užívateľská príručka (v anglickom jazyku). 

 Multiplatformný, beží na mnohých rôznych počítačoch a rôznych operačných 

systémoch – Windows, Mac OSX, Linux (PSPP, 2013) 

 

Záver 

 

PSPP predstavuje skvelú alternatívu pre spracovanie štatistických dát pre jednotlivcov 

(štatistikov, výskumníkov, doktorantov atď.), ale program je využiteľný aj pre pedagogické 

potreby. V súčasnosti (2013) prebieha výučba predmetu „Štatistické spracovanie dát“ na 

Katedre sociálnej práce FZaSP Truni práve prostrednícvom PSPP (Pavelek 2013).  
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