
Základy Lean Six Sigma

(1.3.2013)

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

Příprava a zpracování dat (Novinka)
(4.3.2013)

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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Základy statistiky pro průmysl

(Novinka)

(18.3 – 19.3.2013)

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

Statistika ve společenských 

vědách

(21.3 – 22.3.2013)

Tento kurz sice není v naší nabídce nový, ale protože kvalitativní a ordinální 

data jsou často součástí mnoha datových souborů, je třeba s nimi umět 

pracovat.

Ve své první části si dvoudenní kurz Statistika ve společenských vědách 

klade za cíl seznámit účastníky s klasickými metodami statistické analýzy 

takovýchto dat. Druhá hlavní část kurzu bude věnována zejména metodám statistické analýzy vícerozměrných dat. 
Probírány jsou zejména vícerozměrné metody a metody pro kvalitativní a ordinální data (tj. data získaná typicky z 
dotazníkového šetření s “multiple choice”, resp.  Likertovými položkami).

Program:

› Metody pro kvalitativní a ordinální data popisná statistika, srovnání dvou a více skupin, metody pro 

párová data

› Položková analýza reliability dotazníků Cronbachovo alfa
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› Vícerozměrné statistické metody Vizualizace, analýza hlavních komponent, faktorová analýza, 

korespondenční analýza, mnohorozměrné škálování

› Klasifikační metody Diskriminační a shluková analýza, klasifikační stromy

Detailnější informace

Navrhování a analýza 

experimentů

(25.3 – 27.3.2013)

Metody pro plánování experimentů umožňují naplánovat experiment tak, 

aby se získalo maximum informací při minimálních nákladech. Kurz je 

zaměřen na standardní plány, které jsou oblíbené v prostředí průmyslových 

experimentů i výzkumu.

Program:

› Úplný dvojúrovňový experiment

› Dílčí faktoriální a Plackett-Burmanovy návrhy

› Tříúrovňové experimenty

› Centrální kompozitní plán

› Taquchiho robustní experimenty

› Návrhy směsí a trojúhelníkových ploch

› Centrální kompozitní plány, optimalizace

› Experiment pro analýzu systému měření (MSA)

Detailnější informace
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