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Nová verze PS IMAGO PRO – vlajková loď analytického a reportovacího řešení Predictive Solutions – je nyní 
k dispozici! 

Uživatelé PS IMAGO PRO využijí výhodu nových funkcí, které rozšiřují možnosti IBM SPSS Statistics. Jsou 
mezi nimi procedury pro datové operace, ale také nový typ vizualizace – maticový dashboard. PS IMAGO 
PRO 9.0 je vybaven nejnovějším analytickým nástrojem IBM SPSS Statistics 29, který obsahuje nové 
procedury jako jsou modely zrychleného času selhání, alternativy k lineární MNS a violin graf. 

Kromě vylepšení analýzy dat se zlepšil také výkon a stabilita softwaru vzhledem k nejnovějším operačním 
systémům. 

Nové procedury a graf v nabídce Predictive Solutions

MULTIPLY OBSERVATIONS – procedura umožňuje znásobit pozorování pomocí váhové proměnné a uložit 
do nového souboru na vybrané místo. Každý případ bude reprezentován v novém souboru tolikrát, jako je 
váha frekvence v původním souboru. 

REVERSE CODING – procedura umožňuje obrátit směr kódování kategorizovaných proměnných. Procedura 
překóduje proměnné na nové proměnné s příslušnými označeními hodnot.

DATA AUDIT – procedura umožňuje připravit souhrn vybraných statistik pro analyzované kvalitativní  
a kvantitativní proměnné. 

MATRIX DASHBOARD – procedura umožňuje prezentovat stav implementace plánu v rámci datových 
skupin formou dashboardu. Zobrazuje skutečné hodnoty provedení úlohy s plánovanými hodnotami 
formou tabulky.
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Nová platforma pro sdílení výsledků 

Nová verze PS IMAGO PRO umožňuje integraci s externím úložištěm Microsoft SharePoint, což umožňuje 
uživatelům připojit se k této platformě pro sdílení obsahu přímo z rozhraní programu. Po vytvoření 
dashboardu v systému PS IMAGO PRO se uživatel může rozhodnout publikovat jej buď na PS IMAGO Portal 
nebo Microsoft SharePoint. 
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Nový analytický nástroj IBM SPSS Statistics 29 

Nové a aktualizované procedury 

Alternativy k lineární MNS – nové typy regrese: Lasso, Ridge Regression a Elastic Net, které jsou zahrnuty 
do skupiny regularizované regrese. Používají se na „udělování pokut“ velmi složitým modelům a mohly by 
být nápomocné při odstraňování proměnných, které nejsou v modelu velmi užitečné (užitečné v případě 
vysokého počtu prediktorů nebo jejich korelace).

Modely zrychleného času selhání – nově přidaná analýza přežití, která je na rozdíl od populární  
Kaplan-Meierovy a Coxovy regrese parametrickým modelem. Používá se, když má závislá proměnná 
specifikované rozdělení.

Violin plot – nový typ grafu pro vizualizaci rozložení číselných proměnných spolu se sumární statistikou. 
Vychází ze symetrického grafu hustoty rozložení, prezentovaného vzhledem ke vertikální ose.
 
Pseudo R2 a vnitřek skupinový korelační koeficient zobrazený ve výstupech lineárních smíšených  
a zobecněných smíšených modelech. 
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Praktická zlepšení 

Zobrazení odfiltrovaných případů – odfiltrované případy jsou zobrazeny v editoru dat, kdy je vybrána 
podmnožina případů a nevybrané případy se nesmažou.
 
Vylepšení režimu Workbook – v režimu Workbook byla přidána dvě tlačítka na panelu nástrojů: zobrazit/
skrýt všechna okna syntaxe a vymazat celý výstup. Přibylo tlačítko pro přepínání mezi režimem Výstup  
a Syntax a režimem Workbook.

Vylepšení vyhledávání – funkce vyhledávání nyní nabízí zadávání výrazů přímo do pole panelu nástrojů  
a prohlížení výsledků z rozbalovacího seznamu. 
 
Aktualizace Python a R – spolu s IBM SPSS Statistics 29 jsou nainstalovány Python 3.10.4 a R 4.2.0.
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