
Společnost StatSoft pro Vás 

na příští rok připravila celkem 

28 specializovaných 

vzdělávacích kurzů. Z toho 

9 je zbrusu nových. Seznamte 

se s nimi prostřednictvím 

následujících krátkých anotací.

Příprava a zpracování dat

Kurz určený pro uživatele programu STATISTICA, kteří se chtějí podrobněji 

seznámit s jeho obsluhou při přípravě datového souboru. Příprava dat je 

důležitým a mnohdy nejpracnějším úkonem v celém postupu analýzy dat. Bude 

prezentována široká škála postupů a funkcí, které umožňují průzkum datového 

souboru, úpravu dat, simulace chybějících hodnot, filtrace dat, vzorkování. Jedná 

se o doporučený úvod před absolvováním základních kurzů či kurzu data 

miningu.

Program kurzu:

› Plánování výzkumu

› Datová reprezentace Typy proměnných, datová reprezentace v programu STATISTICA

› Očištění dat Ověření platnosti dat, zpracování chybějících a odlehlých pozorování

› Úpravy dat Standardizace, transformace, dávková transformace, překódováni, obecně tvorba nových proměnných 

pomocí vzorců, přeskupování a seskupování, filtrace

› Vzorkování 

› Praktické zkušenosti Běžné postupy, na co si dávat pozor

Detailnější informace
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Neparametrická statistika

Kurz je zaměřen na statistické metody, které nevyžadují nutně splnění 

předpokladů o pravděpodobnostním rozdělení náhodných veličin 

(normální, atd.), případně i jiných předpokladů. Tyto metody lze tedy 

univerzálně využívat napříč všemi obory. Kurz je určen všem, kteří se 

chtějí dozvědět o neparametrických alternativách klasickým testů. 

Program kurzu:

› Testy normality Grafická analýza, testy hypotéz o normálním 

rozdělení

› Odlehlá pozorování Příklady negativních důsledků, identifikace a zpracování odlehlých hodnot 

› Popisná statistika Neparametrické míry polohy a variability, boxplot, bagplot

› Neparametrické testy Alternativy k t-testům, neparametrická ANOVA, Testy pro kontingenční tabulky

› Spearmanův korelační koeficient

Detailnější informace

Základy statistiky pro průmysl

Je známým faktem, že aplikace statistických metod v procesu výroby vede ke 

snížení variability měřených parametrů a zefektivnění výroby. Kurz je určen 

všem, kteří chtějí používat statistické metody v oblasti řízení kvality a 

průmyslu vůbec. Cílem dvoudenního kurzu je seznámit se od základu 

s filozofií statistického zpracování dat, důraz je kladen na interpretaci 

výsledků a grafické možnosti systému STATISTICA. 

Program kurzu:

› Základy obsluhy programu STATISTICA Seznámení s prostředím, načtení dat, možnosti grafických výstupů

› Kontrola kvality dat Čištění dat, odlehlé hodnoty

› Poruzumění datům Box-Coxova transformace, Paretova analýza

› Úvod do analýzy dat

› Popisná statistika Typy rozdělení, číselné charakteristiky, normální a Weibullovo rozdělení

› Testování hypotéz Úvod do testování hypotéz, interpretace výsledků

› Vybrané statistické metody Korelační analýza, regrese, základní regulační diagramy, úvod do časových řad

Detailnější informace
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Analýza dat ve vymáhání pohledávek

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je získání ucelenějšího pohledu na 

vymáhání pohledávek (Collections) a využití statistického zpracování 

dat k zefektivnění procesu vymáhání (ušetření nákladů, včasné 

odepsání dlužníka, identifikace problémových klientů). V praxi se 

v tomto oboru využívají nejčastěji modely založené na expertních 

rozhodovacích pravidlech, to je ovšem pouze první krok. Statistické 

modelování může přinést nový pohled na proces vymáhání, odhalit 

netriviální souvislosti a tyto pravidla verifikovat nebo přispět k tvorbě 

pravidel nových.  Teoretický pohled na proces práce s pohledávkou je 

také součástí kurzu.

Program kurzu:

› Teoretický pohled na vymáhání Zdroje dat, segmentace, ROI, Value at Risk 

› Příprava dat ve STATISTICA pro data mining Query, transformace, překódování a čištění dat

› Vizualizace dat

› Jak hodnotit jednotlivé kroky vymáhání

› Základy data miningu Workspaces, deployment, rules,…

› Data miningové metody Sekvenční analýza, shluková analýza, rozhodovací stromy a další klasifikační algoritmy

Detailnější informace

Základy Lean Six Sigma 

Six Sigma je disciplinovaný proces využívající analýzu dat k maximalizaci 

obchodního úspěchu.                                                                                                                                  

Cílem tohoto jednodenního kurzu je základní seznámení s metodikou Six Sigma, 

která je masívně používána pro optimalizaci procesů, ať už výrobních či 

administrativních. Dále získají účastníci základní informace o Lean Manufacturing, 

neboli nástrojích štíhlé výroby. Principem štíhlé výroby je systematické odstraňování plýtvání. 

Program kurzu:

› Základní popis metodiky Očekávané přínosy, výběr oblastí, plánování projektů, role a zodpovědnosti

› Data Druhy dat, statistická analýza v oblasti Six Sigma projektů a řízení procesů

› Six Sigma projekt Pět fází projektu – DMAIC

› Lean Manufacturing Nástroje Lean Manufacturing, sedm druhů plýtvání

Detailnější informace
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Six Sigma Green Belt

Six Sigma je disciplinovaný proces, využívající analýzu dat 

k maximalizaci obchodního úspěchu. Osmidenní školení spolu 

s realizací vlastního projektu nabízí plné osvojení metody Six Sigma na 

úrovni Green Belt. Detailní proškolení fází DMAIC a dvanácti kroků Six 

Sigma projektu. Základní seznámení s nástroji štíhlé výroby a se 

softwarem STATISTICA. Tento kurz je certifikovaným kurzem Green Belt.

Program kurzu:

› Základní popis metodiky Očekávané přínosy, výběr oblastí, plánování projektů, role a zodpovědnosti

› Six Sigma projekt

1. Define – popis současného stavu, problému, defektu, určení metriky, identifikace požadavků zákazníka

2. Measure – ověření měřícího systému, definice cíle, identifikace vstupů

3. Analyse – testování hypotéz, odhalování vztahů mezi vstupy a výstupem

4. Improve – DOE, dosažení zlepšení, nastavení nových tolerancí, výpočet schopnosti zlepšeného procesu

5. Control – Řízení zlepšeného procesu 

› Lean Manufacturing Nástroje Lean Manufacturing, sedm druhů plýtvání

› Statistická analýza dat

Detailnější informace

Klasifikační a regresní stromy

Rozhodovací stromy jsou jednou z nejpoužívanějších technik data miningu. 

Kurz je určen těm, kteří se zajímají o klasifikaci dat (například credit scoring, 

kdy se na základě příznaků snažíme rozhodnout o zařazení vzorů do 

skupin) nebo se věnují regresním úlohám včetně predikcí časového vývoje. 

Kurz seznámí účastníky nejen s klasickými metodami, ale i s pokročilejšími 

stromovými strukturami jako jsou Boosting Trees nebo Random Forests. 

Součástí kurzu je i interaktivní tvorba vlastních stromů a jejich modifikace. 

Program kurzu:

› Příprava dat Načtení, transformace, vzorkování, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů

› Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu

› Klasifikační a regresní stromy Vytváření, princip, možnosti, využití, metody (CART, CHAID, Boosted Trees, Random 

Forests, interaktivní stromy)

› Vyhodnocení kvality vytvořeného modelu Korelační analýza, ROC křivka, grafy zisku a navýšení

› Nasazení modelu v praxi

› Hierarchické shlukování a jeho souvislost s klasifikačními a regresními stromy

› Práce v rámci pracovní plochy (workspaces) Využití přednastavených úloh, implementace vlastních uzlů

Detailnější informace
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Text Mining

Tento jednodenní kurz je určen těm, kteří se zajímají o možnosti získávání a 

vyhodnocování informací z textových dokumentů, nejčastěji z webových 

zdrojů, ale i ze souboru textových dokumentů nebo různých databází. Cílem 

kurzu je ukázat možnosti jak pracovat s vágními textovými informacemi a jak 

z nich získat užitečnou informaci pro další zpracování a rozhodování. Využití 

text miningu lze spatřovat například v oblasti sledování trendů 

technologického vývoje, vyhodnocování konkurence, zákaznické vnímání 

vlastní společnosti apod.

Program kurzu:

› Účel, princip a zdroje text miningu

› Nastavení podmínek pro prohledávání a nastavení filtrů

› Vytvoření a práce s indexovým souborem a frekvenční maticí

› Výběr významných příznaků pro klasifikační úlohu

› Klasifikace Klasifikační stromy, metody strojového učení, neuronové sítě

› Shluková analýza nad získanými daty

Detailnější informace

Analýza nákupního koše

Cílem kurzu je podrobné seznámení s možnostmi modulu asociačních a 

sekvenčních pravidel programu STATISTICA. Typickou úlohou tohoto data 

miningového odvětví je například otázka, jaké druhy zboží nakupují zákazníci 

současně (typickou asociací může být například kečup a špagety). Jde tedy o 

hledání vzájemných vazeb (asociací) mezi hodnotami atributů. Pokud nás zároveň 

zajímá i časová posloupnost akcí, pak se jedná o sekvenční analýzu. Využití těchto 

pravidel má svoje opodstatnění například při podpoře umístění zboží, vylepšení 

portfolia produktů, podpoře inzerce konkrétního produktu, cílené kombinaci 

nabízených produktů, atd. 

Program kurzu:

› Objasnění pojmů Support, confidence, taxonomie,… 

› Struktura dat potřebných pro analýzu 

› Asociační pravidla

› Sekvenční pravidla

Detailnější informace
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