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CESTA K VĚDĚNÍ 

vyšší momenty a směro-
datné odchylky, všímá si 
testů významnosti, zmiňuje 
se o methodě největší věro-
hodnosti atd. atd. Své vý-
klady doprovází za každým 
důležitým krokem příklady, 
aby pojmy a nejdůležitější 
(základní) statistické pra-
covní methody čtenáři při-
blížil. 

Druhá část knihy je věno-
vána statistické korelaci, t. j. 
vzájemnému vztahu několika 
statistických řad. 

Autor tu ozřejmuje, jak se 
měří korelace, vykládá, co je 
koeficient korelace, co je re-
grese a její koeficienty atd., 
a ukazuje opět na řadě při-
kládá použití korelace a její 
hodnoceni. 

Knížka prof. Janko sezná-
mí vás tak s důležitými po-
jmy, které byly zavedeny do 
statistiky v nedávné době je-
jiho rozvoje a umožní vám 
nahlédnout ! do problémů, 
které statistika zaměstná-
vají a zároveň vám poskyt-
ne všeho toho, čeho je třeba, 
abyste theorii a methody zde 
vyložené mohli apllkovati 
v životě. 

K dostání u všech knihkupců 
a v nakladatelství 

P R O M E T H E U S . 
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