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I ve druhé polovině roku 2016 máte možnost zúčastnit se mnoha 

odborných kurzů. Přinášíme kalendář a upoutávku na to, co je plánováno.  

 

 

 

Ovládání programu Statistica - Kurz, který Vás naučí během jednoho dne efektivně 

využívat možnosti software STATISTICA naplno.  

Příprava a zpracování a dat – Je obecně známo, že při analýze dat zabere příprava 

datového souboru většinu času. 

Regresní analýza – Naučte se, jak správně dělat modely typu „Co se stane, když 

proměnná X poroste?“ 

Praktická analýza dat – Potřebujete začít s analýzou dat? Je pro Vás statistika 

španělská vesnice? Pak je dobré začít zde. 

Neuronové sítě – Kdo by nechtěl vědět, jak efektivně pracuje algoritmus 

napodobující lidský mozek. 

Statistika ve společenských vědách – S dostatkem praktickým příkladů využití 

statistických metod v psychologii, sociologii, politologii, pedagogice a dalších 

společenských vědách. 

STATISTICA Visual Basic – Potřebujete zautomatizovat práci v prostředí 

STATISTICA? Nebo jste náročnější a potřebovali byste si něco doprogramovat. Pak 

je tento kurz právě pro Vás.  

 

 

Září 



2 Kurzy 2016 – druhé pololetí    |    Statistica ACADEMY (Září 2016)  

Statistika v lékařství I – Seznamte se s nejdůležitějšími statistickými metodami 

v biomedicíně 

Ovládání programu STATISTICA - Kurz, který Vás naučí během jednoho dne 

efektivně využívat možnosti software STATISTICA naplno 

Základní kurz statistiky I – Cílem kurzu je porozumět filozofii statistického 

zpracování dat.                 

Neparametrická statistika – Co když nejsem normální?    

  

Data Mining – Naučte se odkrývat skryté informace z rozsáhlých datových 

souborů.   

Základní kurz statistiky II – Kurz pokročilejších statistických metod je zaměřen 

zejména na obecné lineární (vícerozměrná regrese, analýza rozptylu) a nelineární 

modely 

Vícerozměrné statistické metody – Více než 3D prostor je pro nás vizuálně 

neuchopitelný, to ale neznamená, že takováto data nejsme schopni zpracovat a 

porozumět informaci v nic vložené. 

 

Základy statistiky pro průmysl – Ideální vstup do vyhodnocování dat z oblasti 

výroby, pochopení indexů spolehlivosti apod. 

Statistika v lékařství II  - Provede pokročilejšími statistickými technikami 

používanými v lékařství. 

STATISTICA Visual Basic – Potřebujete zautomatizovat práci v prostředí 

STATISTICA? Nebo jste náročnější a potřebovali byste si něco doprogramovat. Pak 

je tento kurz právě pro Vás.  

Základy Lean Six Sigma - Six Sigma je disciplinovaný proces využívající analýzu dat 

k maximalizaci obchodního úspěchu 

Analýza kategoriálních dat – „Mám v datech kategorie, je mi to k něčemu?“ Děkuji.    

   

Logistická, multinomická a ordinální regrese – Zavolá, nezavolá? Koupí, nekoupí? 

   

Text Mining - Je obecně známo, že až osmdesát procent uložených dat v 

databázích po celém světě má podobu textu, tak proč z těchto dat něco nezískat?  

Časové řady a predikce – Chování sledovaných veličin se často v čase mění, 

naučte se ho kvantifikovat. 

Říjen 

Listopad 
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Analýza nákupního koše – Potřebujete vědět, co s čím se prodává? Co 

doporučit zákazníkovi pro další nákup. Tento kurz se zabývá analýzou tzv. 

transakčních dat. 

Příprava a zpracování a dat – Je obecně známo, že při analýze dat zabere 

příprava datového souboru většinu času.  

Analýza síly testu ve STATISTICA – Víte, na jakém principu je stanoven minimální 

rozsah vzorku dat pro dosažení dané síly u konkrétního typu testu? 

Klasifikační a regresní stromy – Věděli jste, že klasifikační a regresní stromy jsou 

nejpoužívanější technikou dataminingu? 

Analýza rozptylu - Cílem kurzu je představit metody pro porovnávání dvou a 

více skupin.   

Analýza přežití - Kurz je určen především zájemcům, kteří se zabývají 

biomedicínským výzkumem, ale i jinými oblastmi, kde se pracuje s neúplnými 

(tzv. cenzorovanými) daty. 

 

 

Celý harmonogram i s přesnými daty najdete v kalendáři. 

Anotace všech kurzů naleznete zde. 

Ceník kurzů poté zde. 

 

Nezapomeňte, že je možné také vytvořit kurz na míru nebo uspořádat 

některý z vypsaných kurzů přímo u zákazníka. 

 

Prosinec 
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