
Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet

výukových

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

ACREA CR Seskupovací 

(klastrová) analýza

Cílem kurzu je seznámit posluchače s principy 

základních seskupovacích metod (hierarchické 

seskupování, K means a dvoustupňové seskupování) 

a ukázat možnosti jejich využití. Důraz je kladen na 

praktické aplikace metod, na porozumění a 

interpretaci výsledků a výběr vhodné metody pro 

daný problém. Matematické aspekty modelu a 

algoritmů jsou zahrnuty pouze pro vysvětlení 

významu a principů seskupování.

- Podobnost/vzdálenost datových profilů

- Různé typy měr vzdálenosti, resp. podobnosti dat

- Standardizovaná a nestandardizovaná data, význam standardizace při aplikaci měr

- Vytváření homogenních skupin pomocí vzdáleností

- Hierarchické seskupování: princip, kritéria tvorby skupin, vyhodnocování

- Metoda K-means

- Dvoustupňové seskupování

- Volba počtu skupin

- Využití pro další analýzu

Středně pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC.

Praha  / online 1 8 20.04.2023 20.04.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/seskupovaci-analyza/

ACREA CR Analýza latentních 

tříd

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním 

teoretickým zázemím analýzy latentních tříd a na 

základě srovnání s faktorovou analýzou ukázat 

rozdíly a podobnosti těchto technik. Po teoretickém 

rozboru následují praktické ukázky základních úloh 

(explorační i konfirmační přístup) a jejich 

vyhodnocení. V závěru kurzu bude krátce věnována 

pozornost následným analýzám, které využívají 

výsledky analýzy latentních tříd a krátce budou též 

představeny (bez procvičování) složitější modely 

navazující na analýzu latentních tříd. Nedílnou 

součástí kurzu je ukázka propojení programů IBM 

SPSS Statistics a R (pomocí IBM SPSS Statistics 

budou zadávány, v R počítány a v IBM SPSS 

Statistics prezentovány výsledky).

- Stručná historie vzniku techniky

- Základní myšlenka analýzy latentních tříd

- Srovnání s faktorovou analýzou

- Model analýzy latentních tříd a problematika odhadu (problém lokálních minim)

- Explorační režim

- Konfirmační režim

- Využití výsledků pro další analytické techniky

- Další modely příbuzné k analýze latentních tříd

středně pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC a 

znalost základních 

statistických metod (popisná 

a konfirmační statistika, 

lineární regrese, faktorová 

analýza) na úrovni kurzů 

Základy statistiky pro 

analýzu dat nebo IBM SPSS 

Statistics Base: Základní 

statistické procedury, 

případně Regresní analýza I a 

Faktorová analýza.

Praha  / online 1 8 24.04.2023 24.04.2023 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/analyza-latentnich-

trid/

ACREA CR Diskriminační 

analýza

Cílem kurzu je poskytnout uživatelský přehled o 

aplikaci modelu diskriminační analýzy v úlohách 

klasifikace, měření závislostí a komparační analýzy.

- Model diskriminační analýzy pro dvě skupiny

- Tři role modelu: asociační, komparační a predikční (rozhodovací)

- Vstupy modelu

- Interpretace parametrů

- Rozhodování

- Závislosti a komparace

- Rozšíření modelu na více skupin

Středně pokročilí Předpokladem úspěšného 

absolvování kurzu je znalost 

základních pojmů statistiky a 

korelační analýzy. 

Zkušenosti s ovládáním 

statistických programů 

nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 28.06.2023 28.06.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/diskriminacni-

analyza/

Česká společnost pro jakost, 

z.s.

Analýza kořenových 

příčin

Seznámení s metodami a nástroji analýzy kořenové 

příčiny přehlednou formou. Získání uceleného 

přehledu o používaných metodách.

- Úvod, definice analýzy kořenové příčiny

-Nástroje

   Pro brainstorming příčiny problému (Matice Je – Není)

   Pro analýzu údajů o příčině problému (7 základních nástrojů kvality)

   Pro identifikování kořenové příčiny (Diagram příčin a následku, 5x Proč)

   Pro eliminování kořenové příčiny (principy Poka Yoke)

   Volba vhodného nástroje (přehled nástrojů a metod užívaných v metodě Global 8 

Discipline)

- Praktické příklady k jednotlivým nástrojům

Začátečníci Praha 2 19.10.2023 20.10.2023 7 191 Kč / 7 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/analyza-

korenovych-pricin-akp

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Česká společnost pro jakost, 

z.s.

Kreativní techniky v 

systémech 

managementu

Cílem kurzu je seznámení s širokou škálou 

technik zaměřených na využití kreativního 

potenciálu týmu pracovníků. Účastníci budou 

schopni využít techniky při vlastní účasti na 

týmové práci i v roli moderátora týmu, který 

vede kreativními technikami další pracovníky, 

kteří je detailně neznají.

    Role kreativity v systémech managementu

    Nástroje

        Základní brainstorming

        Koncepce Jobs to be done (jiný náhled na produkt/službu pro usnadnění inovací)

        Náhodný stimul

        Kreativní výzva a kreativní provokace

        HIT matice

        Alternativní varianty Brainstorming (6-3-5, reverzní, imaginativní, Gordon-Little)

Začátečníci Praha 1 22.11.2023 22.11.2023 3 591 Kč / 3 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/kreativni-

techniky-v-systemech-

managementu

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Česká společnost pro jakost, 

z.s.

Analýza kořenových 

příčin

Seznámení s metodami a nástroji analýzy kořenové 

příčiny přehlednou formou. Získání uceleného 

přehledu o používaných metodách.

- Úvod, definice analýzy kořenové příčiny

-Nástroje

   Pro brainstorming příčiny problému (Matice Je – Není)

Začátečníci Praha 2 11.12.2023 12.12.2023 7 191 Kč / 7 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/analyza-

korenovych-pricin-akp

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Produca Myšlenkové mapy Cílem kurzu je předat Vám ucelený přehled o 

možnostech využití myšlenkových map.

- Jak funguje náš mozek,

- Co je to myšlenková mapa,

- Základy tvorby myšlenkových map,

- Ruční vs. počítačové zpracováni myšlenkových map,

     ručně kreslené mapy,

     počítačem tvořené mapy,

     webová řešení,

     mobilní řešení,

- Praktické využití myšlenkových map,

     zpracování informací,

Začátečníci Základní znalost obsluhy 

osobního počítače

Praha 1 neuvedeno neuvedeno https://www.produca.cz/

myslenkove-mapy

Na objednání

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet

výukových

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

GOPAS, a.s. Úvod do 

programování v 

jazyce R

- Pochopíte základy programovacího jazyka 'R'

- Naučíte se přenos stávajících dat do systému 

založeném na jazyku R s nulovými náklady.

- Získáte široký přehled a dovedností v oblasti 

datové analýzy.

- Seznámíte se s daty, které vám umožní profesně 

růst.

Datové struktury, proměnné, základní programátorské konstrukce, funkce

- Import dat do prostředí jazyka R,

- Přezkoumání klíčových vlastností jazyka R a široké škály modulů postavených pro 

data science

- Vývoj, správa a změna R scriptů v prostředí R Studio

- Používání různých dat sekvenčního charakteru

- Efektivní organizace vašich dat

- Produkování vysoce kvalitních vizualizací dat

- Vypořádání se s celou řadou přístupů statistické analýzy dat

- Rozvoj strategického přístupu k datům a používání nástrojů pro modelování a 

vizualizaci dat,

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Prerekvizity pro studium 

zahrnují základy matematiky 

a dobré analytické 

schopnosti. Důraz bude 

kladen na reálné případové 

studie, ne jen na teorii

Praha 3 12.04.2023 14.04.2023 13 800 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/uv

od-do-programovani-v-

jazyce-

r_rprog1?utm_source=ed

ucity.cz&utm_medium=pr

&utm_campaign=course-

info-link

GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

Brno 2 13.04.2023 14.04.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

DataFriends, s.r.o. Časové řady a 

predikce v jazyce R

Naučte se správně pracovat s časovými řadami a 

predikovat další vývoj pozorovaných veličin v 

programovacím jazyce R.

Na praktických příkladech vás seznámíme s 

metodami časových řad a vysvětlíme vám, jak jejich 

chování predikovat a jak ohodnotit interpretovat 

správnost získaných výsledků.

- Úvod

- Úvod do časových řad

   Příklady časových řad

   Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

   Hodnocení předpovědí v časových řadách

   Dekompozice časových řad

- Exponenciální vyrovnávání

   Bez trendu

   S trendem

   Bez sezónního vlivu

   Se sezónním vlivem

- Stacionární procesy

   Stacionární modely

   Autokorelační funkce (ACF, PACF)

   Predikce stacionárních časových řad

   Testování šumové náhodné posloupnosti

- ARMA modely

   ACF a PACF pro ARMA (p, q)

   Odhad řádu ARMA

- Nestacionární a sezonní modely

   ARIMA modely

   Sezonní SARIMA modely

Středně pokročilí Pro absolvování tohoto 

kurzu je vhodné mít znalosti 

v rozsahu kurzů: Základní 

kurz statistiky I v 

programovacím jazyce R a 

Základní kurz statistiky II v 

programovacím jazyce R.

Praha 2 12 duben/květen 

2023

12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/casov

e-rady-a-predikce-v-

jazyce-r/

Agentura BOVA - 

Nakladatelství POLYGON

MS Excel - analýza 

dat pro pokročilé

Naučit se pracovat sofistikovanými výpočty v 

kontingenčních tabulkách.

- Rekapitulace kontingenčních tabulek

- Výpočty v kontingenční tabulce:

    Funkce podrobně

    Způsob interpretace dat – výpočty (% z, % mezi, …)

    Příklad kumulovaných výpočtů

- Použití počítaných polí a počítaných položek

- Použití seskupování

- Filtrování více kontingenčních tabulek pomocí průřezů

- Využití podmíněného formátování

- Příklady

Pokročilí Znalost MS Excel 2010. Praha 1 4 03.05.2023 03.05.2023 2 790 Kč (vč. DPH) https://www.bovapolygo

n.cz/seminar-7183-ms-

excel-analyza-dat-pro-

pokrocile.htm

ACREA CR Základy statistiky v 

jazyce R

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními 

statistickými pojmy, možnostmi analýzy a prezentaci 

statistických dat, testováním statistických hypotéz 

a také se statistickými metodami pro posouzení 

závislosti mezi proměnnými. Účastníci si rovněž 

osvojí návyky práce s programem R Studio.

- Úvod do jazyka R

- Popisná statistika a základní grafické metody analýzy dat v R

- Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz

- Ověřování normality dat

- Vybrané parametrické a neparametrické testy

- Korelační analýza

- Regresní analýza a diagnostika reziduí 

- Pokročilá vizualizace dat pomocí balíku ggplot2

Začátečníci Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC.

Praha  / online 3 24 22.05.2023 24.05.2023 13 200 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/kurzy-softwaru-ibm-

spss/zaklady-statistiky-v-

jazyce-r/

OKsystem, a. s. DB-EXCEL - 

Analýza SQL dat v 

Microsoft Excelu 

(Analyzing Data 

with Excel)

Jak provádět analýzu dat a reporting pomocí 

produktu Microsoft Excel. Kurz naučí účastníky 

vylepšit možnosti tabulek a grafů s použitím 

kontingenčních tabulek a grafů, Excel datového 

modelu a jazyka DAX.

- Modul 1: Analýza dat v Excelu

    Kapitola 1: Analýza dat v Excelu

    Kapitola 2: Kontingenční tabulky

    Kapitola 3: Limity analýzy v Excelu

    Cvičení: Tvorba dashboardu v Excelu

- Modul 2: Datový model v Excelu

    Kapitola 1: Využití datového modelu

    Kapitola 2: DAX jazyk

    Cvičení 2: Využití datového modelu v Excelu

- Modul 3: Import dat ze souborů

    Kapitola 1: Import dat do Excelu

    Kapitola 2: Transformace a formátování dat

    Kapitola 3: Import dat

    Cvičení 3: Import dat z CSV souborů

- Modul 4: Import dat z databází

    Kapitola 1: Datové zdroje

    Kapitola 2: Náhled, formátování a transformace dat

    Kapitola 3: Relace a Hierarchie

    Kapitola 4: Import dat

    Cvičení 4: Import dat z různých zdrojů

- Modul 5: Import dat z reportů

    Kapitola 1: Import dat z reportů

    Kapitola 2: Transformace dat reportů

   Cvičení 5: Import dat z reportu

- Modul 6: Tvorba a formátování měřítek

    Kapitola 1: DAX jazyk

    Kapitola 2: Měřítka

    Kapitola 3: Pokročilé DAX funkce

    Cvičení 6: Tvorba měřítek s použitím pokročilých DAX funkcí 

- Modul 7: Vizualizace dat v Excelu

    Kapitola 1: Kontingenční grafy

Středně pokročilí Základní znalost operačního 

systému Microsoft Windows

Základní znalost produktu 

Microsoft Excel

Základní znalost relačních 

databází

online 2 15 13.06.2023 14.06.2023 11 000 Kč (bez DPH) https://www.educity.cz/k

urzy/pocitacove-a-it-

kurzy-id-39/db-excel-

analyza-sql-dat-v-

microsoft-excelu-

analyzing-data-w-id-

4233978

ANALYTICKÉ TECHNIKY

ANALYTICKÉ SOFTWARY

https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/seskupovaci-analyza/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/seskupovaci-analyza/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/seskupovaci-analyza/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-latentnich-trid/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-latentnich-trid/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-latentnich-trid/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-latentnich-trid/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/diskriminacni-analyza/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/diskriminacni-analyza/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/diskriminacni-analyza/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/diskriminacni-analyza/
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-korenovych-pricin-akp
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-korenovych-pricin-akp
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-korenovych-pricin-akp
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-korenovych-pricin-akp
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-korenovych-pricin-akp
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-korenovych-pricin-akp
https://www.produca.cz/myslenkove-mapy
https://www.produca.cz/myslenkove-mapy
https://www.gopas.cz/uvod-do-programovani-v-jazyce-r_rprog1?utm_source=educity.cz&utm_medium=pr&utm_campaign=course-info-link
https://www.gopas.cz/uvod-do-programovani-v-jazyce-r_rprog1?utm_source=educity.cz&utm_medium=pr&utm_campaign=course-info-link
https://www.gopas.cz/uvod-do-programovani-v-jazyce-r_rprog1?utm_source=educity.cz&utm_medium=pr&utm_campaign=course-info-link
https://www.gopas.cz/uvod-do-programovani-v-jazyce-r_rprog1?utm_source=educity.cz&utm_medium=pr&utm_campaign=course-info-link
https://www.gopas.cz/uvod-do-programovani-v-jazyce-r_rprog1?utm_source=educity.cz&utm_medium=pr&utm_campaign=course-info-link
https://www.gopas.cz/uvod-do-programovani-v-jazyce-r_rprog1?utm_source=educity.cz&utm_medium=pr&utm_campaign=course-info-link
https://www.gopas.cz/uvod-do-programovani-v-jazyce-r_rprog1?utm_source=educity.cz&utm_medium=pr&utm_campaign=course-info-link
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
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GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

Praha 2 19.06.2023 20.06.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

online 2 27.07.2023 28.07.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

GOPAS, a.s. Úvod do 

programování v 

jazyce R

- Pochopíte základy programovacího jazyka 'R'

- Naučíte se přenos stávajících dat do systému 

založeném na jazyku R s nulovými náklady.

- Získáte široký přehled a dovedností v oblasti 

datové analýzy.

- Seznámíte se s daty, které vám umožní profesně 

růst.

Datové struktury, proměnné, základní programátorské konstrukce, funkce

- Import dat do prostředí jazyka R,

- Přezkoumání klíčových vlastností jazyka R a široké škály modulů postavených pro 

data science

- Vývoj, správa a změna R scriptů v prostředí R Studio

- Používání různých dat sekvenčního charakteru

- Efektivní organizace vašich dat

- Produkování vysoce kvalitních vizualizací dat

- Vypořádání se s celou řadou přístupů statistické analýzy dat

- Rozvoj strategického přístupu k datům a používání nástrojů pro modelování a 

vizualizaci dat,

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Prerekvizity pro studium 

zahrnují základy matematiky 

a dobré analytické 

schopnosti. Důraz bude 

kladen na reálné případové 

studie, ne jen na teorii

Praha 3 21.08.2023 23.08.2023 13 800 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/uv

od-do-programovani-v-

jazyce-

r_rprog1?utm_source=ed

ucity.cz&utm_medium=pr

&utm_campaign=course-

info-link

GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

Brno 2 28.08.2023 29.08.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

Praha 2 11.09.2023 12.09.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

GOPAS, a.s. Úvod do 

programování v 

jazyce R

- Pochopíte základy programovacího jazyka 'R'

- Naučíte se přenos stávajících dat do systému 

založeném na jazyku R s nulovými náklady.

- Získáte široký přehled a dovedností v oblasti 

datové analýzy.

- Seznámíte se s daty, které vám umožní profesně 

růst.

Datové struktury, proměnné, základní programátorské konstrukce, funkce

- Import dat do prostředí jazyka R,

- Přezkoumání klíčových vlastností jazyka R a široké škály modulů postavených pro 

data science

- Vývoj, správa a změna R scriptů v prostředí R Studio

- Používání různých dat sekvenčního charakteru

- Efektivní organizace vašich dat

- Produkování vysoce kvalitních vizualizací dat

- Vypořádání se s celou řadou přístupů statistické analýzy dat

- Rozvoj strategického přístupu k datům a používání nástrojů pro modelování a 

vizualizaci dat,

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Prerekvizity pro studium 

zahrnují základy matematiky 

a dobré analytické 

schopnosti. Důraz bude 

kladen na reálné případové 

studie, ne jen na teorii

Praha 3 13.11.2023 15.11.2023 13 800 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/uv

od-do-programovani-v-

jazyce-

r_rprog1?utm_source=ed

ucity.cz&utm_medium=pr

&utm_campaign=course-

info-link

GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

online 2 23.11.2023 24.11.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

Praha 2 27.11.2023 28.11.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
https://www.gopas.cz/microsoft-excel-analyza-dat-a-statisticke-vypocty_msexst1
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GOPAS, a.s. Microsoft Excel - 

analýza dat a 

statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými 

nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou 

standardní statisticko-analytické funkce Excelu a 

především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) 

určený k náročnějším statistickým analýzám. 

Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro 

zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, 

predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, 

testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná 

interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na 

aktuální verzi Microsoft Office.

- Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních 

grafů (KG)

    Princip tvorby KT

    Souhrnné funkce v KT

    Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT

    Výpočtová pole a položky v KT

    Rozbor a prezentace dat pomocí KG

- Základní rozbor dat

    Zjišťování četností - frekvenční analýza

    Histogram - graf rozdělení četností

    Charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)

    Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)

    Charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

- Analýza závislostí

    Korelační analýza

    Regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních 

modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního 

modelu

    Grafická analýza závislostí

    Vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

- Analýza časových řad

    Charakteristika časové řady

    Elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)

    Modelování časových řad

    Dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)

    Očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)

    Odhady podle zvoleného modelu časové řady

Pokročilí Výborná znalost Excelu, 

práce se složitějšími vzorci a 

funkcemi. Základní 

povědomí o principech 

statistické analýzy dat.

Brno 2 30.11.2023 01.12.2023 8 000 Kč (bez DPH) https://www.gopas.cz/mi

crosoft-excel-analyza-dat-

a-statisticke-

vypocty_msexst1

ACREA CR Úvod do jazyka R Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy jazyka 

R a připravit je tak, aby byli později schopni 

samostatně řešit své konkrétní úlohy. Výuka je 

zaměřená především na praktické využití pro analýzu 

dat. Je však třeba počítat s tím, že všechny příkazy 

budeme zadávat prostřednictvím kódu, s jehož 

základními příkazy a typy objektů se nejprve musíme 

naučit pracovat.

- Jazyk R, instalace prostředí R, rozšiřující balíčky 

- Základní příkazy

- Práce s čísly, vektory a maticemi

- Datové rámce

- Základní statistické funkce

- Jednoduché tabulky

- Grafy

Středně pokročilí Předchozí znalost jazyka R se 

nepředpokládá. Zkušenosti s 

analýzou dat nebo s jinými 

programovacími jazyky jsou 

výhodou.

Praha  / online 3 24 https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/kurzy-softwaru-ibm-

spss/uvod-do-jazyka-r/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Klasifikační a 

regresní stromy v 

TIBCO Statistica

Kurz seznámí účastníky nejen s klasickými 

metodami, ale i s pokročilejšími stromovými 

strukturami jako jsou Boosting Trees nebo Random 

Forests. Součástí kurzu je také interaktivní tvorba 

vlastních stromů a jejich modifikace.

- Úvod

   Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

   Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

- Příprava dat STATISTICA

   Načtení, transformace, vzorkování, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících 

údajů, atd.

- Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu

- Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning)

- Klasifikační a regresní stromy

    Vytváření, princip, možnosti, využití

- Metody

    Klasifikační a regresní stromy CART

    CHAID

    Generované stromy (Boosted Trees)

    Náhodné lesy (Random Forests)

    Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování 

stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)

- Vyhodnocení kvality vytvořeného modelu

    Korelační analýza

    ROC křivka

    Grafy zisku a navýšení (Gains a Lift Chart)

- Nasazení modelu v praxi

- Hierarchické shlukování a jeho souvislost s klasifikačními a regresními stromy

- Základy práce v prostředí modulu Statistica Data Miner

   Práce s Recepty (wizardem)

   Práce v rámci pracovní plochy (Workspaces)

   Využití přednastavených úloh

Začátečníci Běžná obsluha počítače v 

prostředí Windows

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/klasifi

kacni-a-regresni-stromy-v-

tibco-statistica/

Termín bude upřesněn

pckurzy.cz Tvorba reportů 

pomocí MS Power 

BI

Seznámit účastníky s analytickým a reportingovým 

nástrojem MS Power BI

- Úvod do Power BI

     Představení nástroje Power BI

     Možnosti využití nástroje Power BI

     Základní pojmy – tabulky, vztahy, metriky, kalkulace

     Ukázky reportů

- Načtení dat do nástroje Power BI

    Představení zdrojů

    Způsoby připojení na data (Import, DirectQuery)

- Editor a transformace dat

    Seznámení se editorem Power Query

    Načtení dat

    Čištění dat

    Transformace dat

    Ukázka jazyku M

- Datový model

    Tabulky (faktové, dimenzionální)

    Vztahy (typy vztahů)

    Typy filtru

    Kategorizace dat

    Hierarchie

- Vizualizace

    Vytvoření vizuálů

    Úprava vizuálů

    Interakce mezi vizuály

    Možnosti filtrování

    Drillování dat

    Představení různých typů vizuálů (sloupcové, koláčové grafy, mapy, treetmapy, 

měřidla)

    Přidání dalšího vizuálu z Marketplace

- Úvod do jazyka DAX

    Úvod do analytického jazyka DAX

Začátečníci Pro absolvování kurzu je 

nutná alespoň základní 

uživatelská znalost programu 

MS Excel.

Praha  / online 2 14 7 900 Kč (bez DPH) https://www.pckurzy.cz/t

vorba-reportu-pomoci-ms-

power-bi/

Je třeba poptat

DIGI Akademie, s.r.o. Microsoft Excel – 

analýzy rozsáhlých 

dat kontingenčními 

tabulkami a vzorci

Zefektivnit svou práci při analyzování dat Využití vzorců k přípravě zdroje dat kontingenční tabulky

- Význam a použití logických funkcí pro předzpracování dat

- Doplnění zdroje dat údaji z jiných zdrojů s využitím vyhledávacích funkcí

- Použití funkcí data a času k přípravě polí pro časovou analýzu

- Využití textových funkcí pro spojení atomizovaných dat

Analýza dat pomocí kontingenčních tabulek (KT)

- Koncepce a charakteristika dat

- Tvorba KT různé složitosti a jejich modifikace

Základní souhrnné funkce a možnosti nabídky zobrazit hodnoty jako

- Podrobné nastavení hodnotových polí KT

- Nastavení formátu a rozložení KT

- Nastavení dalších vlastností KT

- Nástroje řazení a filtrace v KT

- Seskupování položek KT podle data, času a čísel

- Tvorba počítaných položek a polí

- Vizualizace dosažených výsledků pomocí podmíněného formátování

- Základy tvorby, úpravy a formátování KG

- Volba vhodného typu KG pro specifická data

- Využití funkce ZÍSKATKONTDATA pro následné analýzy

Pokročilí Středně pokročilá znalost MS 

Excel

Praha  / online 1 7 https://www.digiakademi

e.cz/kurzy/detail/30

Nutno objednat

ICT Pro, s.r.o. Základy zpracování 

dat v softwaru 

MiniTab (STATM)

Na úvodním školení vás naučíme základy statistiky a 

práci ve statistickém programu Minitab

- Popisná statistika

     Grafická analýza

     Histogram

     Boxplot

     Průběhový diagram

     Korelační diagram

     Pareto diagram

- Intervaly spolehlivosti

Začátečníci Žádné, uživatelská znalost 

Excelu výhodou

3 24 15 000 Kč (bez DPH) https://www.skoleni-

softskills.cz/kurz/Zaklady-

zpracovani-dat-v-

software-Minitab-

STATM.aspx

Je třeba poptat

Seduo.cz Statistické funkce v 

Excel

Jak na základní statistické funkce, jak zjistit 

maximální a minimální hodnotu? Jak zjistit x-tou 

minimální, nebo x-tou maximální hodnotu?

Pokud si nejste jisti:

- Jak používat statistické funkce

- MIN (MIN), MAX (MAX)

- PRŮMĚR (AVERAGE)

- MEDIÁN (MEDIAN)

- SMALL (SMALL), LARGE (LARGE)

- COUNTIFS (COUNTIFS) - Základ Lekce k vyzkoušení

Začátečníci online 12 lekcí 490 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/st

atisticke-funkce-v-excel

Seduo.cz Jak na Power Query 

Excel

Využitím Power Query pro Excel efektivně 

zautomatizujete načítání dat z různých zdrojů (Excel, 

pdf, web), pročistění, upravování a propojování. To 

vše bez znalostí funkci a programování.

- Úvod do Power Query

    Filozofie Power BI

    Stažení a instalace Power Query Lekce k vyzkoušení

    První spuštění a popis aplikace

    Nastavení Power Query

- Načítání dat

    Načtení dat přímo z Excelu

    Načtení excelovského sešitu

    Csv a txt

    Web

    Složka

    Pdf

    Databáze

- Power Query Editor

    Práce s řádky v editoru

    Sloupce přesunout smazat

    Sloupce přejmenovat, typ, formát

    Sloupce nahradit hodnoty

    Sloupce slučování dělení

    Sloupce vyplnit

    Sloupec indexovaný

    Sloupec seskupit

    Sloupec podmíněný

    Sloupec vlastní

    Sloupec řadit a filtrovat

- Uložit

    Pojmenování tabulek

    Uložit a zavřít

    Aktualizace a úprava dat

    Další zpracování

- Úpravy speciál

Začátečníci online 31 lekcí 690 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/ja

k-na-power-query-pro-

excel

Seduo.cz Profíkem v Excelu 

za 7 hodin

Prostě vás naučíme celý Excel. Ani ty nejzákeřnější 

funkce vás nezaskočí a grafy budou skákat, jak vy 

pískáte. Máte před sebou nejrozsáhlejší a 

nejdůkladnější online kurz Excelu v ČR.

- Základní práce s Excelem

- Design a formátování

- Funkce

- Grafy

- Kontingenční tabulky

- Tipy a triky

- Závěrečný test

Začátečníci online 158 lekcí 2 490 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/ku

rz-microsoft-excel

Seduo.cz Excel - Praktická 

cvičení

Praktická cvičení, ve kterých se naučíte to 

nejdůležitější z Excelu přímo na konkrétních 

problémech. Správná řešení najdete ve videu a 

přiložených materiálech.

- Největší obrat dle výrobků a prodejců

- Příprava tabulky pro tisk

- Tisk se záhlavím

- Vytvoření tabulky pro zadávání dat

- Obrat u výrobků výrobní firmy Lekce k vyzkoušení

Začátečníci online 18 lekcí 790 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/ex

cel-prakticka-cviceni

Seduo.cz Kontingenční 

tabulky v Excel

Naučte se, jak správně na kontingenční tabulky. - Úvod do kontingenčních tabulek

- Grafy v kontingenčních tabulkách

- Pokročilejší úpravy kontingenční tabulky

- Výpočty v kontingenční tabulce

- Design kontingenční tabulky

- Závěrečný test

Začátečníci online 24 lekcí 590 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/kontin

gencni-tabulky-v-excel

Seduo.cz Textové funkce v 

Excel

Jak na textové řetězce v Excel, jejich spojování, 

nahrazování, čištění.

- CONCATENATE (CONCATENATE)

- DÉLKA (LEN)

- NAHRADIT (REPLACE), DOSADIT (SUBSTITUTE)

- ČÁST (MID)

- PROČISTIT (TRIM), VYČISTIT (CLEAN) Lekce k vyzkoušení

- ZLEVA (LEFT), ZPRAVA (RIGHT)

- MALÁ (LOWER), VELKÁ (UPPER), VELKÁ2 (PROPER)

- OPAKOVAT (REPT)

Začátečníci online 15 lekcí 490 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/te

xtove-funkce-v-excel

Seduo.cz Pokročilejší grafy v 

Excel

Jak na méně používané grafy a jejich pokročilejší 

úpravy.

- Spojnicové a plošné grafy v Excel

    Vytvoření spojnicového grafu

    Typy spojnicových grafů

    Úpravy spojnicového grafu Lekce k vyzkoušení

    Plošný graf

    Vedlejší osa grafu

    Kombinace spojnicových a sloupcových grafů

- Grafy xy v Excel

Začátečníci online 20 lekcí 490 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/po

krocilejsi-grafy-v-excel

Seduo.cz Tipy a triky pro 

Excel

Tipy a triky, které vám ještě více usnadní práci v 

Excel.

- Tisk v Excelu

- Úpravy dat v Excelu

- Výpočty v Excelu

- Design v Excelu

- Tipy na nastavení okna v Excel

Začátečníci online 27 lekcí 490 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/tip

y-a-triky-pro-excel

Seduo.cz Vyhledávací a 

referenční funkce v 

Excel

Jak využít vyhledávací funkce v Excel? Jak použít 

SVYHLEDAT v přesné i přibližné shodě?

- SVYHLEDAT (VLOOKUP) – základ

- SVYHLEDAT (VLOOKUP) – přibližná shoda

- VVYHLEDAT (HLOOKUP)

- POZVYHLEDAT (MATCH)

- POSUN (OFFSET)

- INDEX (INDEX)

- Závěrečný test

Začátečníci online 9 lekcí 490 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/vy

hledavaci-a-referencni-

funkce-v-excel

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka
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https://www.seduo.cz/textove-funkce-v-excel
https://www.seduo.cz/textove-funkce-v-excel
https://www.seduo.cz/pokrocilejsi-grafy-v-excel
https://www.seduo.cz/pokrocilejsi-grafy-v-excel
https://www.seduo.cz/tipy-a-triky-pro-excel
https://www.seduo.cz/tipy-a-triky-pro-excel
https://www.seduo.cz/vyhledavaci-a-referencni-funkce-v-excel
https://www.seduo.cz/vyhledavaci-a-referencni-funkce-v-excel
https://www.seduo.cz/vyhledavaci-a-referencni-funkce-v-excel


DataFriends, s.r.o. Data mining v 

TIBCO Statistica

V kurzu se naučíte:

- Z jakých principů data miningu vychází a jak k 

němu přistupovat,

- Připravit a zpracovat velké datové balíky pomocí 

klasifikačních a regresních stromů, lineárních 

modelů, metody shlukování či strojového učení,

- Využívat techniky vytěžování textu a analýzy 

nezávislých komponent (ICA),

- Sestavit predikční modely, vyhodnotit jejich kvalitu 

a získané výsledky správně interpretovat,

- Nasadit modely na reálná data z praxe,

- Automatizovat celý analytický proces,

- Na co si dát při tvorbě modelů pozor a čemu se 

vyhnout.

- Úvod

   Základní informace o softwaru Statistica

   Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

- Úvod do vytěžování dat, produkt

   Princip, možnosti, využití

- Práce s Recepty (wizardem)

   Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění 

duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)

   Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)

   Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu

   Vytváření klasifikačních a regresních modelů

   Vyhodnocení kvality vytvořeného modelů

   Nasazení modelu v praxi

- Klasifikační a regresní stromy

   Princip, možnosti, využití

   CART stromy

   CHAID stromy

   Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování 

stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)

   Generované stromy (Boosted Trees)

   Náhodné lesy (Random Forests)

- Lineární modely

   Princip regrese

   (Obecné) lineární modely

   Zobecněné lineární modely

   Zobecněné aditivní modely

   MARSplines

- Metody shlukování

   K-průměrů (k-means)

   Hierarchické a EM shlukování

- Automatizované neuronové sítě

Pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v 

rozsahu Základního kurzu 

statistiky I v TIBCO 

Statistica.

Praha 2 12 jaro 2024 13 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/data-

mining-v-tibco-statistica/

ACREA CR Text mining Textminingový kurz seznámí účastníky s metodami 

extrakce klíčových vlastností z textu a s jejich 

využitím při predikčním modelování. Pro extrakci 

vlastností z textu budeme používat metody 

statistického zpracování přirozených jazyků (NLP). 

Ty umožní detekovat koncepty a skrytá témata, která 

lze díky variabilitě a bohaté slovní zásobě 

přirozených jazyků vyjádřit mnoha způsoby. V kurzu 

budou probírány extrakce příznaků na různých 

úrovních: od písmenných skupin zvaných n-gramy 

přes termíny až po komplexní sémantická témata a 

jejich vlastností. Příkladem extrakce komplexních 

vzorů z textu může být analýza sentimentu, kdy 

rozeznáváme kladné a záporné postoje autora. 

Metody statistického zpracování přirozených jazyků 

- Úlohy text miningu

- Strukturovaná reprezentace textových dokumentů

- Získání a indexace textové kolekce

- Procedury zpracování textu a jejich řazení

- Extrakce konceptů, jejich vlastností a komplexních vzorů

- Redukce dimenzionality extrahovaných atributů

- Analýza obsahu

- Klasifikace a seskupování dokumentů

- Vyhledávání v kolekci

- Dataminingové úlohy s podporou textových dat

- Správa a modifikace lingvistických zdrojů

Středně pokročilí Pro úspěšné absolvování 

kurzu postačí uživatelská 

znalost práce na počítači. 

Jako úvod do obecnější 

problematiky data miningu 

doporučujeme například 

přehledový dataminingový 

kurz Data mining – dolování 

znalostí z databází.

Praha  / online 1 8 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/data-mining/text-

mining/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Text mining v 

TIBCO Statistica

Cílem kurzu je:

- Ukázat, jak a čím může být metodologie Text 

Miningu přínosná.

- Pochopit, jak může v úlohách Text Miningu přispět 

software TIBCO Statistica.

- Ukázat si, jaké všechny možnosti a nastavení lze 

použít.

- Vysvětlit si pojmy, které se běžně v souvislosti s 

Text Miningem vyskytují.

- Naučit se, jak využít získanou informaci ve formě 

indexového souboru pro další analýzy.

- Úvod

    Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

    Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

    Seznámení s prostředím TIBCO Statistica

    Načtení dat, různé typy výstupů, získání dat z databáze

    Možnosti grafických výstupů

- Účel, princip a zdroje Text Miningu

- Nastavení podmínek pro prohledávání a nastavení filtrů

   Výběr jazyka, zastoupení slov, atd.

   Nastavení frází, povolených a zakázaných slov, synonym

   Nastavení délky slov, max. počet souhlásek, povolených znaků, atd.

- Vytvoření a práce s indexovým souborem a frekvenční maticí

Začátečníci Běžná obsluha počítače v 

prostředí Windows

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/text-

mining-v-tibco-statistica/

Termín bude upřesněn

ACREA CR DATA MINING

- dolování znalostí z 

databází

Cílem kurzu je představit účastníkům základní úlohy 

a postupy data miningu a naučit je navrhovat 

predikční postupy. Účastníci se seznámí s dílčími 

procedurami používanými v jednotlivých fázích 

projektu a naučí se tyto procedury spojovat do 

smysluplného řešení. Výuka je koncipována obecně 

a jejím cílem není naučit konkrétní software, 

nicméně vzhledem ke složitosti algoritmů je kurz 

vyučován za pomoci softwaru IBM SPSS Modeler 

(PS CLEMENTINE).

- Dataminingové úlohy a metodologie CRISP-DM

- Vizualizace procesu dolování informace z dat

- Datový audit a příprava dat

- Modelování a evaluace řešení

- Principy vybraných modelovacích metod

- Uvedení řešení do praxe

Začátečníci Základní statistické znalosti a 

zkušenosti z analýzy dat a 

běžná schopnost ovládání 

počítačů. Uživatelská znalost 

softwaru IBM SPSS Modeler 

(PS CLEMENTINE) se 

nepředpokládá.

Praha  / online 3 24 23 920 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/data-mining/data-

mining-dolovani-znalosti-

z-databazi/

Termín dle dohody

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

Česká společnost pro jakost, 

z.s.

Analýza a řízení 

rizik - management 

rizik

Cílem kurzu je seznámení se s identifikací a 

zabezpečováním rizik v nejdůležitějších oblastech 

řízení a s úlohou manažera v oblasti řízení rizik, dále 

získání komplexních a systematických znalostí z 

oblasti managementu rizik, které můžete využívat v 

- Vnitřní a vnější rizika

- Typologie rizik

- Procesy managementu rizik (identifikace, hodnocení, řízení, monitorování)

- Techniky a metody pro management rizik

neurčeno Praha 1 29.03.2023 29.03.2023 3 591 Kč / 3 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/analyza-a-

rizeni-rizik-management-

rizik

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Česká společnost pro jakost, 

z.s.

Analýza a řízení 

rizik - management 

rizik

Cílem kurzu je seznámení se s identifikací a 

zabezpečováním rizik v nejdůležitějších oblastech 

řízení a s úlohou manažera v oblasti řízení rizik, dále 

získání komplexních a systematických znalostí z 

oblasti managementu rizik, které můžete využívat v 

navazujících a specializovaných kurzech pro 

management rizik.

- Vnitřní a vnější rizika

- Typologie rizik

- Procesy managementu rizik (identifikace, hodnocení, řízení, monitorování)

- Techniky a metody pro management rizik

neurčeno Praha 1 25.10.2023 25.10.2023 3 591 Kč / 3 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/analyza-a-

rizeni-rizik-management-

rizik

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Centrum projektů kvality a 

rozvoje

Cost-benefit 

analysis jako 

příloha projektů

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit 

účastníky s postupy a principy tvorby CBA analýzy, 

která bývá častou přílohou žádostí o dotaci.

- Co je to Analýza nákladů a přínosů

- Metodika a struktura CBA analýzy

- Analýza citlivosti a řízení rizik

- Citlivostní analýza, identifikace relevantních rizik projektu, stanovení vah pro 

hodnocení rizik, vyhodnocení rizik

- Socioekonomická analýza

- Klasifikace celospolečenských dopadů projektu, kvantifikace celospolečenských 

dopadů projektu, vymezení beneficientů

- Plán cash-flow se zahrnutím celospolečenských přínosů a nákladů, výpočet 

kriteriálních ukazatelů v rámci CBA, citlivostní analýza v rámci CBA

- Strukturované vyhodnocení

- Hlavní ukazatele a jejich hodnoty, zhodnocení finanční efektivnosti projektu, 

udržitelnost projektu, výsledky analýzy rizik a citlivostní analýzy

Začátečníci Praha 1 6 2 000 Kč (bez DPH) https://www.acsa.cz/vere

jnost/akce/kurz/cost-

benefit-analysis/

Je třeba poptat

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

Česká společnost pro jakost, 

z.s. 

DOE - Navrhování 

a analýza 

experimentů

Cílem kurzu je naučit účastníky používat plánování 

experimentů (DOE) pro zkoumání faktorů 

ovlivňujících celkovou variabilitu v procesu a 

vyhodnocení dat získaných z těchto experimentů s 

cílem určit ty složky variability, které jsou 

nejvýznamnější.

Kurz je určen pracovníkům z praxe, kteří navrhují 

procesy a potřebují je optimalizovat nebo řeší 

problémy, kdy je nejasné nastavení výsledného 

řešení a na zkoumanou oblast působí velké množství 

faktorů.

- Základní pojmy z navrhování experimentů, formulace problému, obecný lineární 

model, analýza rozptylu, metoda nejmenších čtverců

- Návrhy s jedním faktorem, návrhy se dvěma faktory s opakováním a bez  opakování, 

obecné faktoriální návrhy, náhodné bloky

- Dílčí faktoriální návrhy, návrhy typu 2k a 3k, návrhy typu 2k-p, 3k-p, tvorba těchto 

návrhů

Středně pokročilí Požadují se alespoň základní 

znalosti statistiky.

Praha 2 24.04.2023 25.04.2023 6 291 Kč / 6 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/doe-

navrhovani-a-analyza-

experimentu

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Institut biostatistiky a analýz, 

s.r.o.

Jak se lépe 

orientovat ve 

výsledcích 

klinických studií

Cílem kurzu je informovat účastníky o principech 

statistického uvažování, statistických metodách 

využitých při hodnocení vybraných studií a 

podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných 

dat v publikacích.

- ZÁKLADY BIOSTATISTIKY

V úvodní části si vyjasníme základní pojmy biostatistiky, které se objevují v publikacích 

výsledků studií napříč obory.

   - Design studií

   - Zkreslení

   - Cílové parametry hodnocení

   - Principy statistického uvažování

- POKROČILÉ STATISTICKÉ METODY

Projdeme si podrobněji metody, které se objevují ve vybraných studiích, jak výsledky 

číst a jak je interpretovat. Vyzkoušíme si výsledky aktivně prezentovat.

   - Statistické metody použité ve vybraných klinických studiích

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Brno 1 9 26.04.2023 26.04.2023 7 500 Kč (bez DPH) https://www.biostatistika

.cz/index.php?pg=kurzy-

skoleni&prid=1

Česká společnost pro jakost, 

z.s. 

Zpracování 

výsledků měření

Cílem kurzu je prohloubení znalostí statistického 

zpracování výsledků měření, stanovení nejistot a 

shody se specifikací. Hlavním cílem je metodický 

návod na zpracování naměřených hodnot. Kurz 

aktuálně reaguje na předpis VDA 5.

Kurz je určen pracovníkům, kteří zpracovávají 

hodnoty získané v systémech měření. Především je 

určen metrologům, pracovníkům zkušeben a 

kalibračních středisek.

- Základy statistiky

- Chyby měření

- Zpracování a hodnocení chyb měření, zpracování hodnot zatížených chybou

- Nejistoty měření a prokazování shody se specifikací

- Mezilaboratorní porovnávací měření

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Doporučuje se praxe v 

oblasti metrologie a 

absolvování kurzu Manažer 

metrologie.

Praha 2,5 dne 10.05.2023 12.05.2023 8 991 Kč / 9 990 Kč 

(bez DPH)

https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/zpracovani-

vysledku-mereni

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Institut biostatistiky a analýz, 

s.r.o.

Jak se lépe 

orientovat ve 

výsledcích 

klinických studií

Cílem kurzu je informovat účastníky o principech 

statistického uvažování, statistických metodách 

využitých při hodnocení vybraných studií a 

podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných 

dat v publikacích.

- ZÁKLADY BIOSTATISTIKY

V úvodní části si vyjasníme základní pojmy biostatistiky, které se objevují v publikacích 

výsledků studií napříč obory.

   - Design studií

   - Zkreslení

   - Cílové parametry hodnocení

   - Principy statistického uvažování

- POKROČILÉ STATISTICKÉ METODY

Projdeme si podrobněji metody, které se objevují ve vybraných studiích, jak výsledky 

Začátečníci / Středně 

pokročilí

online 1 9 17.05.2023 17.05.2023 7 500 Kč (bez DPH) https://www.biostatistika

.cz/index.php?pg=kurzy-

skoleni&prid=1

ACREA CR Stanovení velikosti 

výzkumného 

souboru

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy pro 

vybírání výzkumných jednotek a s postupy 

sloužícími k určení velikosti výběru. Výuka klade 

důraz jak na vysvětlení principů, tak i na praktickou 

aplikaci úloh.

- Požadavek stanovení velikosti výběru jako součást požadavku na „Open Science“

- Základní designy pro možnost zobecňování

- Populace, cílová skupina, dostupná populace, výběr. Základní výběrové postupy, 

náhodné a nenáhodné vybírání.

- Logika statistického testování, alfa, beta a síla testu. Intervaly spolehlivosti a jejich 

aplikace.

- Přehled postupů pro stanovení velikosti výběru

- Jednoduché postupy, praktické ukázky

- Postupy založené na síle testu

- Postupy založené na požadované velikosti intervalu spolehlivosti

Středně pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC a 

znalost základních 

statistických metod (popisná 

a konfirmační statistika, 

lineární regrese) na úrovni 

kurzů Základy statistiky pro 

analýzu dat nebo IBM SPSS 

Statistics Base: Základní 

statistické procedury, 

Praha  / online 1 8  25.05.2023 25.05.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/velikost-vyzkumneho-

souboru/

Česká společnost pro jakost, 

z.s. 

DOE - Navrhování 

a analýza 

experimentů

Cílem kurzu je naučit účastníky používat plánování 

experimentů (DOE) pro zkoumání faktorů 

ovlivňujících celkovou variabilitu v procesu a 

vyhodnocení dat získaných z těchto experimentů s 

cílem určit ty složky variability, které jsou 

nejvýznamnější.

Kurz je určen pracovníkům z praxe, kteří navrhují 

procesy a potřebují je optimalizovat nebo řeší 

problémy, kdy je nejasné nastavení výsledného 

řešení a na zkoumanou oblast působí velké množství 

faktorů.

- Základní pojmy z navrhování experimentů, formulace problému, obecný lineární 

model, analýza rozptylu, metoda nejmenších čtverců

- Návrhy s jedním faktorem, návrhy se dvěma faktory s opakováním a bez  opakování, 

obecné faktoriální návrhy, náhodné bloky

- Dílčí faktoriální návrhy, návrhy typu 2k a 3k, návrhy typu 2k-p, 3k-p, tvorba těchto 

návrhů

Středně pokročilí Požadují se alespoň základní 

znalosti statistiky.

Praha 2 13.09.2023 14.09.2023 6 291 Kč / 6 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/doe-

navrhovani-a-analyza-

experimentu

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

Česká společnost pro jakost, 

z.s. 

Zpracování 

výsledků měření

Cílem kurzu je prohloubení znalostí statistického 

zpracování výsledků měření, stanovení nejistot a 

shody se specifikací. Hlavním cílem je metodický 

návod na zpracování naměřených hodnot. Kurz 

aktuálně reaguje na předpis VDA 5.

Kurz je určen pracovníkům, kteří zpracovávají 

hodnoty získané v systémech měření. Především je 

určen metrologům, pracovníkům zkušeben a 

- Základy statistiky

- Chyby měření

- Zpracování a hodnocení chyb měření, zpracování hodnot zatížených chybou

- Nejistoty měření a prokazování shody se specifikací

- Mezilaboratorní porovnávací měření

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Doporučuje se praxe v 

oblasti metrologie a 

absolvování kurzu Manažer 

metrologie.

Praha 2,5 dne 08.11.2023 10.11.2023 8 991 Kč / 9 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/zpracovani-

vysledku-mereni

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

DataFriends, s.r.o. Vyhodnocování 

dotazníků v TIBCO 

Statistica

Výuka teorie a praktické procvičování statistických 

metod používaných při zpracovávání dotazníkových 

šetření zahrnujících kategoriální (kvalitativní) data.

- Úvod

- Popisná statistika

    Medián

    Modus

    Průměr

- Analýza závislosti dvou dichotomických znaků (kontingenční tabulky 2x2)

    Fisherův test

    Chí-kvadrát test

Středně pokročilí Základní znalost principů 

statistického uvažování.

Pro absolvování tohoto 

kurzu je vhodné mít znalosti 

v rozsahu kurzů:

Základní kurz statistiky I

Základní kurz statistiky II

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/vyhod

nocovani-dotazniku-v-

tibco-statistica/

Termín bude upřesněn

Institut biostatistiky a analýz, 

s.r.o.

Design studií z 

pohledu statistika

Cílem kurzu je informovat účastníky o základních 

typech designů studií a jaké úkony je nutné vyřešit 

při plánování studií, tzn. výběr populace, stanovení 

cílů, design, odhad velikosti vzorku a vhodné 

metodiky hodnocení.

V úvodní části si shrneme, jaké informace provedením studií získáváme, rozdělíme 

studie podle různých kritérií a řekneme si, jaké výhody a nevýhody přináší RCT a NIS z 

pohledu síly o rozhodování a dalších hledisek.

- Rozdělení studií

- Design studií

- Rozdíly mezi randomizovanými klinickými a neintervenčními studiemi

Začátečníci Brno 1 4 3 900 Kč (bez DPH) https://www.biostatistika

.cz/index.php?pg=kurzy-

skoleni&prid=10

Je třeba poptat

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

ACREA CR IRT modely - Teorie 

a aplikace

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním 

teoretickým zázemím IRT modelům, ukázat přednosti 

proti klasické teorii testování a v praktické části je 

naučit užívat základní 1-, 2- a 3-parametrický model, 

tj. uplatnit model, vyhodnotit jej včetně vyhodnocení 

jednotlivých položek a ukázat si, jak stanovit úroveň 

znalostí či postoje pro jednotlivého respondenta a jak 

- CTT a IRT – rozdíly a podobnosti

- Matematická podstata IRT, parametry položek, jejich grafické zhodnocení a interpretace

- 1-, 2- a 3-parametrický model, kritéria pro výběr modelu a jeho vyhodnocení

- Data vhodná pro IRT modelování a jejich příprava v IBM SPSS Statistics

- Výpočet 1-, 2- a 3-parametrického modelu, výběr „ideálního“ modelu a jeho 

vyhodnocení

- Interpretace parametrů položek, interpretace výsledků pro jednotlivce a práce s 

Středně pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC a 

znalost základních 

statistických metod (popisná 

a konfirmační statistika, 

lineární regrese, faktorová 

analýza) na úrovni kurzů 

Praha  / online 1 8 20.03.2023 20.03.2023 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/irt-modely/

MODELOVÁNÍ

METODOLOGIE VÝZKUMU

FINANČNÍ (BYZNYS) ANALÝZA

https://kurzystatistiky.cz/kurzy/data-mining/text-mining/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/data-mining/text-mining/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/data-mining/text-mining/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/data-mining/data-mining-dolovani-znalosti-z-databazi/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/data-mining/data-mining-dolovani-znalosti-z-databazi/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/data-mining/data-mining-dolovani-znalosti-z-databazi/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/data-mining/data-mining-dolovani-znalosti-z-databazi/
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/analyza-a-rizeni-rizik-management-rizik
https://www.acsa.cz/verejnost/akce/kurz/cost-benefit-analysis/
https://www.acsa.cz/verejnost/akce/kurz/cost-benefit-analysis/
https://www.acsa.cz/verejnost/akce/kurz/cost-benefit-analysis/
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=1
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=1
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=1
https://www.educity.cz/kurzy/pocitacove-a-it-kurzy-id-39/zpracovani-vysledku-mereni-id-3963371
https://www.educity.cz/kurzy/pocitacove-a-it-kurzy-id-39/zpracovani-vysledku-mereni-id-3963371
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=1
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=1
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=1
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/velikost-vyzkumneho-souboru/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/velikost-vyzkumneho-souboru/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/velikost-vyzkumneho-souboru/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/velikost-vyzkumneho-souboru/
https://www.educity.cz/kurzy/pocitacove-a-it-kurzy-id-39/zpracovani-vysledku-mereni-id-3963371
https://www.educity.cz/kurzy/pocitacove-a-it-kurzy-id-39/zpracovani-vysledku-mereni-id-3963371
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=10
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=10
https://www.biostatistika.cz/index.php?pg=kurzy-skoleni&prid=10


ACREA CR Hierarchické 

lineární modelování

Kurz uvádí pojmy, postupy a příklady použití 

základního dvoustupňového modelu a myšlenku 

třístupňového modelu.

- Hierarchický model

- Problémy lineárního modelu v situaci skupinek

- Teoretické důvody pro jeho použití

- Statistické důvody pro jeho použití

- ANOVA a ANCOVA v HLM

- HLM a smíšené lineární modely

- Lineární model s fixními předpoklady

- Náhodné koeficienty

- Přechod hierarchického modelu na smíšený model

- Modely dvou stupňů

- ANOVA a ANCOVA

- Různé aplikace

- Různá rozšíření

Pokročilí Znalost modelu a metod 

analýzy rozptylu a regresní 

analýzy, pojem testování 

hypotéz. Zkušenosti s 

ovládáním statistických 

programů nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 18.05.2023 18.05.2023 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/hierarchicke-linearni-

modelovani/

ACREA CR Bayesovské 

strukturní 

modelování

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy z oblasti 

bayesovského strukturního modelování. Výuka 

klade důraz jak na vysvětlení principů, tak i na 

praktickou aplikaci úloh v IBM SPSS Amos.

- Úvod do bayesovské analýzy dat, odlišnost od frekvenčního přístupu

- Základní strukturní modely – regrese, úseková analýza a konfirmační faktorová 

analýza

- Úvod do práce s IBM SPSS Amos, příprava dat

- Bayesovská regrese

- Bayesovská úseková analýza

- Bayesovská konfirmační faktorová analýza

- Složitější postupy bayesovského SEM

Pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC a 

znalost základních 

statistických metod (popisná 

a konfirmační statistika, 

lineární regrese) na úrovni 

kurzů Základy statistiky pro 

analýzu dat nebo IBM SPSS 

Statistics Base: Základní 

statistické procedury, 

případně Regresní analýza I. 

Ideální je absolvování kurzů 

Úvod do bayesovské analýzy 

dat a Modelování 

statistických vztahů (IBM 

SPSS Amos).

Praha  / online 1 8 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/bayesovske-

strukturni-modelovani/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Klasifikační a 

regresní stromy v 

TIBCO Statistica

Kurz seznámí účastníky nejen s klasickými 

metodami, ale i s pokročilejšími stromovými 

strukturami jako jsou Boosting Trees nebo Random 

Forests. Součástí kurzu je také interaktivní tvorba 

vlastních stromů a jejich modifikace.

- Úvod

   Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

   Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

- Příprava dat STATISTICA

   Načtení, transformace, vzorkování, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících 

údajů, atd.

- Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu

- Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning)

- Klasifikační a regresní stromy

    Vytváření, princip, možnosti, využití

- Metody

    Klasifikační a regresní stromy CART

    CHAID

    Generované stromy (Boosted Trees)

    Náhodné lesy (Random Forests)

    Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování 

stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)

- Vyhodnocení kvality vytvořeného modelu

    Korelační analýza

    ROC křivka

    Grafy zisku a navýšení (Gains a Lift Chart)

- Nasazení modelu v praxi

- Hierarchické shlukování a jeho souvislost s klasifikačními a regresními stromy

- Základy práce v prostředí modulu Statistica Data Miner

   Práce s Recepty (wizardem)

   Práce v rámci pracovní plochy (Workspaces)

   Využití přednastavených úloh

Začátečníci Běžná obsluha počítače v 

prostředí Windows

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/klasifi

kacni-a-regresni-stromy-v-

tibco-statistica/

Termín bude upřesněn

ACREA CR Modelování 

statistických vztahů 

(IBM SPSS AMOS)

Praktické schopnosti sestavování modelů kauzálních 

procesů a testování těchto modelů na konkrétních 

datech. Aplikační důraz je podtržen příklady z 

odborné literatury. Osvojíte si metodologii tvorby 

kauzálních modelů, interpretaci grafické reprezentace 

modelů a zadávání modelů v uživatelsky příjemném 

a pro analytika jednoduchém programu IBM SPSS 

Amos.

- Korelace a kauzalita

- Kauzální modelování a kovarianční struktury; latentní, manifestní a chybové proměnné

- Ovládání programu: grafy, matice, rovnice

- Kreslení vztahových grafů

- Odhady v modelu a testování modelu – kvalita modelu

- Modifikační indexy a interaktivní budování modelu

- Regresní analýza s latentními proměnnými

- Konfirmační faktorová analýza

- Rekurzívní a nerekurzívní modely – zpětné vazby a cykly

- Simultánní analýza ve skupinách – testy shody modelů

- Testy o korelacích, rozptylech a průměrech

- Chybějící data a modelování

- Automatický výběr modelu z určené množiny

- Automatické zpracování paralelních modelů ve skupinách

Pokročilí Předpokladem úspěšného 

absolvování kurzu je znalost 

pojmů korelace, regrese, 

faktorové analýzy a znalost 

základních běžných postupů 

testování hypotéz. Jako 

přípravu doporučujeme 

jednodenní kurzy Korelační 

analýza, Regresní analýza I, 

Faktorová analýza nebo 

semestrální kurz Statistická 

analýza dat v praxi. 

Zkušenosti s ovládáním 

statistických programů 

nejsou nutné.

Praha  / online 3 24 14 900 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/modelovani-

statistickych-vztahu/

Termín bude upřesněn

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

Top Vision, s.r.o. Analýza návratnosti 

projektů

 - Zamyslíte se nad vaší současnou praxí při 

analýzách vyhodnocování návratnosti projektů a 

zauvažujete o případném využití jiných metod

- Porozumíte souvislostem mezi jednotlivými 

finančními výkazy – nikoliv z pohledu účetního, ale 

manažerského, získáte tak logický přehled o 

základních pojmech používaných při analýzách 

- Podnik, controlling a projektové řízení 

Podnik, controlling a projektové řízení  

Plánování projektů z finančního pohledu

- Základní finanční pojmy pro projektové řízení 

Výsledovka

Rozvaha

Středně pokročilí / 

Pokročilí

Praha 1 8 18.05.2023 18.05.2023 7 990 Kč (bez DPH) https://www.topvision.cz

/nabidka/hard-

skills/analyza-navratnosti-

projektu-business-case

VŠE Úvod do procesů 

správy dat

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy správy 

dat, s procesy a rolemi při správě dat, dále s postupy, 

technikami a nástroji pro tvorbu a údržbu katalogu 

dat.

- Základní pojmy.

- Datová architektura jako součást podnikové architektury.

- Procesy a oblasti správy dat.

- Životní cyklus dat.

- Role při správě dat.

- Datový katalog a další nástroje správy dat.

Začátečníci Znalost informačních a 

komunikačních technologií 

na úrovni bakalářského 

studia vysoké školy.

Praha 1 7 7 000 Kč (bez DPH) https://fis.vse.cz/kurzy-

pro-verejnost/sprava-

dat/#5

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Klasifikační a 

regresní stromy v 

TIBCO Statistica

Kurz seznámí účastníky nejen s klasickými 

metodami, ale i s pokročilejšími stromovými 

strukturami jako jsou Boosting Trees nebo Random 

Forests. Součástí kurzu je také interaktivní tvorba 

vlastních stromů a jejich modifikace.

- Úvod

   Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

   Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

- Příprava dat STATISTICA

   Načtení, transformace, vzorkování, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících 

údajů, atd.

- Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu

- Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning)

- Klasifikační a regresní stromy

    Vytváření, princip, možnosti, využití

- Metody

    Klasifikační a regresní stromy CART

    CHAID

    Generované stromy (Boosted Trees)

    Náhodné lesy (Random Forests)

    Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování 

stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)

- Vyhodnocení kvality vytvořeného modelu

    Korelační analýza

    ROC křivka

    Grafy zisku a navýšení (Gains a Lift Chart)

- Nasazení modelu v praxi

- Hierarchické shlukování a jeho souvislost s klasifikačními a regresními stromy

- Základy práce v prostředí modulu Statistica Data Miner

   Práce s Recepty (wizardem)

   Práce v rámci pracovní plochy (Workspaces)

   Využití přednastavených úloh

Začátečníci Běžná obsluha počítače v 

prostředí Windows.

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/klasifi

kacni-a-regresni-stromy-v-

tibco-statistica/

Termín bude upřesněn

ACREA CR Příprava dat pro 

analýzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními 

postupy přípravy dat (různé formáty dat, spojování 

datových souborů, příprava datové matice, čištění 

dat, agregace, restrukturalizace, tvorba a úprava 

proměnných). Důraz je kladen především na 

praktické ukázky na reálných datových souborech.

- Datová matice a metadata

- Čištění dat

- Tvorba a transformace proměnných

- Spojování souborů

- Agregace

- Restrukturalizace

Začátečníci Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC.

Praha  / online 1 8 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/priprava-dat-pro-

analyzu/

Termín bude upřesněn

ACREA CR Analýza 

kvalitativních 

veličin v 

biostatistice v 

TIBCO Statistica

Naučte se jak vyhodnocovat kvalitativní 

(kategorická) data z vašeho výzkumu pomocí metod 

analýzy kvalitativních veličin a správně interpretovat 

získané výsledky pro získaní lepších vědeckých 

výstupů.

- Úvod

- Úvod do analýzy kvalitativních veličin

- Měřicí stupnice

- Opakování základních analytických metod

- Neparametrické testy významnosti

Příklad neparametrického testu pro dva nezávislé výběry

Příklad neparametrického testu pro dva závislé výběry

Neparametrický příklad testu pro více nezávislých výběrů

Příklad neparametrického testu pro více závislých výběrů

Analýza ukazatelů struktury

Interval spolehlivosti pro ukazatel struktury (proporcí)

Srovnání dvou ukazatelů struktury (proporcí)

- Kontingenční tabulka

kontingenční tabulka 2 x 2

Měření vztahu a velikosti efektu

Fisherův exaktní test

Test homogenity

Mantelův-Haenszelův test

McNemarův test

Shrnutí tabulek 2 × 2

Kontingenční tabulky jakékoliv velikosti

Extrakce lineární části“

- Logistické regresní modely

Formáty datových souborů

Logistický regresní model s interakcí

Logistický regresní model, jako zvláštní případ generalizovaného lineárního modelu

- Korespondenční analýzy

Příklad korespondenční analýzy

Pokročilí Pro absolvování tohoto 

kurzu je vhodné mít znalosti 

v rozsahu kurzů:

Ovládání programu TIBCO 

Statistica

Základy biostatistiky v 

TIBCO Statistica

Pokročilé modely v 

biostatistice v TIBCO 

Statistica.

Praha 2 12 12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/analyz

a-kvalitativnich-velicin/

Termín bude upřesněn

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

DataFriends, s.r.o. Časové řady a 

predikce v jazyce R

Naučte se správně pracovat s časovými řadami a 

predikovat další vývoj pozorovaných veličin v 

programovacím jazyce R.

Na praktických příkladech vás seznámíme s 

metodami časových řad a vysvětlíme vám, jak jejich 

chování predikovat a jak ohodnotit interpretovat 

správnost získaných výsledků.

- Úvod

- Úvod do časových řad

   Příklady časových řad

   Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

   Hodnocení předpovědí v časových řadách

   Dekompozice časových řad

- Exponenciální vyrovnávání

   Bez trendu

   S trendem

   Bez sezónního vlivu

   Se sezónním vlivem

- Stacionární procesy

   Stacionární modely

   Autokorelační funkce (ACF, PACF)

   Predikce stacionárních časových řad

   Testování šumové náhodné posloupnosti

- ARMA modely

   ACF a PACF pro ARMA (p, q)

   Odhad řádu ARMA

- Nestacionární a sezonní modely

   ARIMA modely

   Sezonní SARIMA modely

Středně pokročilí Pro absolvování tohoto 

kurzu je vhodné mít znalosti 

v rozsahu kurzů: Základní 

kurz statistiky I v 

programovacím jazyce R a 

Základní kurz statistiky II v 

programovacím jazyce R.

Praha 2 12 duben/květen 

2023

12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/casov

e-rady-a-predikce-v-

jazyce-r/

DataFriends, s.r.o. Časové řady a 

predikce v TIBCO 

Statistica

Na kurzu se naučíte:

- Porozumět základním pojmům z oblasti časových 

řad (stacionární procesy, exponenciální vyrovnávání, 

různé typy modelů),

- Pochopit specifika práce s časovou řadou oproti 

ostatním datovým typům,

- Pracovat s běžně používanými metodami pro 

analýzu časových řad,

- Vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou 

úlohu (ARMA, nestacionární a sezónní modely ad.).

- Úvod do časových řad

    Příklady časových řad

    Jednoduché modely časových řad

    Modely s nulovou střední hodnotou

    Modely s trendem

    Modely se sezónností

    Stacionární modely

    Autokorelační funkce

    Odhady trendu a sezónních komponent

    Filtrování trendu a sezónních komponent

Pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v 

rozsahu základního kurzu 

statistiky I v TIBCO 

Statistica a základního kurzu 

statistiky II v TIBCO 

Statistica

Praha 2 12 12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/casov

e-rady-a-predikce-v-tibco-

statistica/

Termín bude upřesněn

ACREA CR Analýza a predikce 

časových řad

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami pro 

zpracování časových řad a naučit je tyto metody 

používat v praxi. Vyučovány jsou základní přístupy k 

časovým řadám i pokročilé metody (exponenciální 

vyrovnávání, ARIMA a ARIMA s vysvětlujícími 

proměnnými). U každé metody jsou probrány 

teoretické základy, ale zároveň je kladen silný důraz 

na její použití v situacích, se kterými se účastník 

setkává ve své praxi.

- Základní pojmy časových řad

- Klouzavé průměry a sezónní dekompozice

- Regresní analýza časových řad

- Exponenciální vyrovnávání

- ARIMA modely

- Aplikace odhadů – scénáře

- Spektrální analýza

- Samostatný příklad

Středně pokročilí U účastníků kurzu se 

předpokládá znalost 

základních statistických 

pojmů, jako je průměr 

a rozptyl. Vhodná, ale 

nikoliv nutná, je znalost 

korelační a regresní analýzy.

Praha  / online 3 24 14 900 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/analyza-a-predikce-

casovych-rad/

Termín bude upřesněn

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

PRÁCE S DATY

STATISTICKÉ METODY

PREDIKOVÁNÍ

https://www.datova-akademie.cz/kurzy/klasifikacni-a-regresni-stromy-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/klasifikacni-a-regresni-stromy-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/klasifikacni-a-regresni-stromy-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/klasifikacni-a-regresni-stromy-v-tibco-statistica/
https://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/analyza-navratnosti-projektu-business-case
https://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/analyza-navratnosti-projektu-business-case
https://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/analyza-navratnosti-projektu-business-case
https://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/analyza-navratnosti-projektu-business-case
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/analyza-kvalitativnich-velicin/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/analyza-kvalitativnich-velicin/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/analyza-kvalitativnich-velicin/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/casove-rady-a-predikce-v-jazyce-r/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/casove-rady-a-predikce-v-jazyce-r/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/casove-rady-a-predikce-v-jazyce-r/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/casove-rady-a-predikce-v-jazyce-r/


ACREA CR Klasifikační a 

asociační stromy

Cílem kurzu je seznámit posluchače s principy 

vytváření klasifikačních stromů, s jejich aplikacemi a 

poskytnout znalosti potřebné k vytváření stromů. 

Látka bude ilustrována a procvičována na 

praktických příkladech. Posluchači získají dostatečné 

znalosti pro samostatné vytváření klasifikačních 

stromů.

- Kontingenční tabulky a ANOVA

- Obecné principy klasifikačních stromů

- Algoritmus CHAID

- Algoritmus CART

- Klasifikace případů

- Vyhodnocení modelu, tréningová a testovací množina

- Rozšířené možnosti algoritmů (ztrátová matice, chybějící hodnoty)

- Skórování

Středně pokročilí U účastníků kurzu se 

předpokládá znalost typů 

statistických proměnných, 

základních statistických 

pojmů a frekvenční analýzy. 

Vhodná, ale ne nutná, je 

znalost kontingenčních 

tabulek.

Praha  / online 1 8 08.03.2023 08.03.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/klasifikacni-a-

asociacni-stromy/

ACREA CR Základy statistiky 

pro analýzu dat

Cílem kurzu je uvést účastníky do základů statistické 

práce a analýzy dat, seznámit je s pojmy, metodami a 

prostředky pro:

- popis souboru

- komparaci skupin

- Základní pojmy: matice dat, typy proměnných, míry polohy a variability

- Kategorizovaná data: tabulka četností, grafy četností (sloupcový a koláčový graf)

- Třídění druhého stupně, kontingenční tabulka

- Princip testování hypotéz, testy v kontingenční tabulce

- Číselné proměnné: kvantily, boxplot, průměr, směrodatná odchylka, intervaly 

Začátečníci Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC.

Praha  / online 3 24 13.03.2023 15.03.2023 13 200 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/zaklady-statistiky-pro-

analyzu-dat/
DataFriends, s.r.o. Základní kurz 

statistiky I v TIBCO 

Statistica

Naučte se ze svých dat získat přesně ty informace, 

které potřebujete.

Na reálných příkladech vám vysvětlíme, jak statistika 

funguje a které typy testů existují. Po absolvování 

kurzu budete umět vybrat a použít správnou 

statistickou metodu, porovnat různé soubory dat a 

výsledky vhodně vizualizovat

- Úvod do analýzy dat

     Co je to statistická analýza dat.

     Popisná statistika.

     Typy rozdělení proměnných.

     Charakteristiky polohy a variability.

     Vhodné vizualizace dat.

     Vztah dvou veličin.

     Normální rozdělení a ověření normality dat.

- Testování hypotéz

     Úvod do testování hypotéz.

     Parametrické testy.

        Jednovýběrový t test.

        Dvouvýběrový t test.

        Párový t test.

       Analýza rozptylu.

   Základní neparametrické testy.

      Wilcoxnovy testy.

       Kruskal-Wallisova ANOVA.

   Analýza kontingenčních tabulek.

   Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků.

- Úvod do korelační analýzy

- Lineární regrese

Středně pokročilí Pro absolvování kurzu 

nejsou potřeba žádné 

specifické znalosti

Praha 2 12 duben 2023 12 400 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/zaklad

ni-kurz-statistiky-i-v-tibco-

statistica/

ACREA CR Logistická regrese Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou 

logistické regrese, jejími výhodami a nevýhodami. 

Důraz je kladen především na interpretaci vlastního 

modelu a jeho výstupů.

- Model binární logistické regrese

- Předpoklady modelu

- Interpretace parametrů

- Kontrasty

- Evaluace modelu

- Model multinomické logistické regrese

Pokročilí Předpokladem úspěšného 

absolvování kurzu je znalost 

metod korelační a lineární 

regresní analýzy na úrovni 

kurzů Korelační analýza a 

Regresní analýza I.

Praha  / online 1 8 04.04.2023 04.04.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/logisticka-regrese/

ACREA CR Korelační analýza Seznámit posluchače s korelačními měrami pro 

číselná data a s jejich aplikačním využitím v různých 

praktických situacích. Látka je ilustrována a 

procvičována na reálných datech z analytické praxe. 

Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné 

korektní využívání korelací ve svých vlastních 

analýzách.

- Pearsonův lineární korelační koeficient r – jeho definice a vlastnosti, korelační bodový 

graf; korelace a kovariance

- Souběžnost, souvislost a kauzalita

- Korelační koeficient a vlastnosti v korelačním grafu

- Robustní a rychlá míra korelace – Blomquistovo koppa

- Pořadové koeficienty korelace

- Testy hypotéz o signifikanci koeficientu

- Korelační matice a její výpověď

- Parciální korelace a její úloha v modelu nepravé korelace a zprostředkovaného vztahu

- Vztahy mezi třemi proměnnými a identifikace modelu vztahů pomocí přímých a 

parciálních korelačních koeficientů

- Atenuační formule

Středně pokročilí Předpokladem pro účast na 

kurzu je znalost základních 

popisných statistik. 

Zkušenosti s ovládáním 

statistických programů 

nejsou nutné – všechny 

potřebné kroky korelačních 

analýz provedeme společně a 

bez jakýchkoliv speciálních 

nároků.

Praha  / online 1 8 11.04.2023 11.04.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/korelacni-analyza/

Zvýhodněná cena 13 

440 Kč (bez DPH) pro 

balíček kurzů Korelační 

analýza + Regresní 

analýza I a II

ACREA CR Regresní analýza I Cílem jednodenního kurzu je porozumět principu a 

významu regresního modelování a aplikacím 

regresních rovnic. Specifické vlastnosti modelů a 

ověřování předpokladů modelu jsou obsahem 

následného kurzu Regresní analýza II.

- Model jednoduché rovnice s jednou nezávislou proměnnou

- Bodový dvourozměrný graf; korelace a lineární regresní rovnice (přímka)

- Vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců

- Testy hypotéz a odhad parametrů přímky, koeficient determinace

- Rezidua a jednoduchá reziduální analýza

- Modely nelineárních vztahů  – křivky převoditelné transformací na linearitu

- Vysvětlení a predikce regresní rovnicí

- Model vícenásobné lineární regrese  – rozšíření na více nezávislých proměnných

- Význam výsledků a parametrů rovnice

- Testování parametrů a testování signifikance vztahu

- Sekvenční postupy určení prediktorů

Středně pokročilí Předpokladem úspěšného 

absolvování kurzu je 

základní ovládání PC, znalost 

pojmu korelačního 

koeficientu a jeho významu a 

znalost principu testování 

hypotéz. Zkušenosti s 

ovládáním statistických 

programů nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 12.04.2023 12.04.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/regresni-analyza-i/

Zvýhodněná cena 13 

440 Kč (bez DPH) pro 

balíček kurzů Korelační 

analýza + Regresní 

analýza I a II

ACREA CR Regresní analýza II Cílem kurzu, je rozšířit aparát modelování vztahů 

pomocí lineární regrese tak, aby výsledné rovnice 

maximálně odpovídaly datové realitě. Schopnost 

využití postupů evaluace pro vhodný popis reálných 

vztahů, hlubší vysvětlení a přesnější predikce.

- Model vícenásobné regresní analýzy – shrnutí základů

- Nominální kategorizované nezávislé proměnné a analýza jejich vlivu

- Zavedení interakčního efektu do rovnice

- Analýza reziduí a její význam

- Vliv pozorování na rovnici – influenční charakteristiky

- Multikolinearita

- Predikční rovnice a evaluace predikčního postupu

Pokročilí Předpokladem úspěšného 

absolvování kurzu je 

schopnost základního 

ovládání PC, znalost pojmu 

korelačního koeficientu a 

jeho významu, principu 

testování hypotéz a znalost 

regresní analýzy v rozsahu 

kurzu Regresní analýza I. 

Zkušenosti s ovládáním 

statistických programů 

nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 13.04.2023 13.04.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/regresni-analyza-ii/

Zvýhodněná cena 13 

440 Kč (bez DPH) pro 

balíček kurzů Korelační 

analýza + Regresní 

analýza I a II

DataFriends, s.r.o. Vícerozměrné 

statistické metody v 

TIBCO Statistica

Výuka teorie a praktické procvičování 

vícerozměrných statistických metod a vizualizace 

vícerozměrných dat.

- Úvod

- Grafy vhodné pro vizualizaci vícerozměrných dat

    Chernoffovy tváře,

    Hvězdicové grafy,

    Profily případů a další.

- Vizualizace vícerozměrných dat

- Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)

    Úvod, jak se dívat na vícerozměrná data,

Pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v 

rozsahu základního kurzu 

statistiky I v TIBCO 

Statistica a základního kurzu 

statistiky II v TIBCO 

Statistica

Praha 2 12 duben / 

květen 2023

12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/vicero

zmerne-statisticke-

metody-v-tibco-statistica/

DataFriends, s.r.o. Základní kurz 

statistiky II v 

TIBCO Statistica

Naučte se svá data zpracovávat metodami 

zobecněných lineárních modelů a nelineárního 

modelování.

Na reálných příkladech vám vysvětlíme, jak tyto 

pokročilé metody fungují a v jakých situacích je 

použít. Po absolvování kurzu budete např. umět 

použít analýzu rozptylu, neparametrickou statistiku 

nebo vícefaktorovu analýzu

- Zpracování a příprava dat

    Filtrování

    Zpracování chybějících dat

- Regresní analýza

    Korelační analýza

    Lineární regresní modely

    Nelineární regresní modely

    Logistická regrese

    Analýza kovariance

Středně pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v rozsahu 

kurzu Základní kurz statistiky 

I v TIBCO Statistica

Praha 2 12 květen 2023 12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/zaklad

ni-kurz-statistiky-ii-v-

tibco-statistica/

ACREA CR ANALÝZA 

ROZPTYLU:

Přístupy k 

odhalování příčin a 

vlivů

Kurz představí účastníkům základní principy této 

metody a na praktických úlohách je provede 

nejčastějšími typy aplikací. Výuka je zaměřena 

především na analýzu rozptylu jednoduchého a 

dvojného třídění, testování podrobnějších hypotéz o 

průměrech ve skupinách pomocí kontrastů a post 

hoc testů a na analýzu kovariance.

- Analýza rozptylu jednoduchého třídění (komparace středních hodnot, model a 

testovaná hypotéza, rozklad variability, korelační poměr, předpoklady)

- Kontrasty (testy hypotéz o rozdílech středních hodnot mezi úrovněmi faktoru)

- Post hoc testy (mnohonásobná srovnání, porovnání středních hodnot s referenční 

kategorií, tvorba homogenních podskupin)

- Analýza rozptylu dvojného třídění (model s interakcí i bez ní)

- Analýza kovariance

Středně pokročilí Předpokladem úspěšného 

absolvování kurzu je 

základní ovládání PC, znalost 

statistiky na popisné úrovni a 

zkušenost s testováním 

hypotéz (porozumění 

principu). Doporučujeme 

například předchozí 

absolvování kurzů Základy 

statistiky pro analýzu dat 

nebo IBM SPSS Statistics 

Base: Základní statistické 

procedury.

Praha  / online 2 16 30.05.2023 31.05.2023 11 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/analyza-rozptylu/

ACREA CR Analýza 

kategorizovaných 

dat I - 

dvourozměrné 

kontingenční 

tabulky četností

Shrnout postupy analýzy – testy hypotéz i explorační 

metody, které ukazují skrytou informaci v tabulce. 

Porozumět informaci v tabulce obsažené. Osvojit si 

metodologii systematické práce s tabulkou pro 

odhalení datové informace.

- Četnosti pro jevy – dichotomická proměnná a vícehodnotová kategorizovaná 

proměnná – typy a vznik dat

- Rozložení četností a hypotéza dobré shody – chí-kvadrát

- Tabulka 2×2: testy Pearsonův a McNemarův

- Komparace rozložení a vztahy mezi proměnnými – testy homogenity a nezávislosti

- Struktura vztahů: korespondence/korelace/residua – znaménkové schéma

- (jednoduchá) analýza korespondencí

- Seskupování řádků

- Použití asociačních stromů pro analýzu tabulky

- Míry asociace a změny

Středně pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC, 

znalost základních pojmů 

popisné statistiky a principu 

testování hypotéz. Zkušenosti 

s ovládáním statistických 

programů nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 05.06.2023 05.06.2023 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/analyza-

kategorizovanych-dat-i/

Zvýhodněná cena 16 

320 Kč (bez DPH) pro 

balíček kurzů Analýza 

kategorizovaných dat I, 

II a III

ACREA CR Analýza 

kategorizovaných 

dat II - 

vícerozměrné 

kontingenční 

tabulky četností

Schopnost využít informace ze tří a vícerozměrných 

tabulek četností/procent pro kauzální a komparační 

úvahy. Získání orientace ve třídění vyšších stupňů. 

Zobrazení komplexních výsledků v názorné a 

přehledné formě.

- Úlohy pro vícerozměrná četnostní data – testování a explorace

- Třídění třetího stupně a testy hypotéz s ním spojené; parciální asociace

- Burtova tabulka a párové asociační vztahy

- Vícerozměrná korespondenční analýza

- Grafické zobrazení vztahů mezi kategoriemi – percepční mapy, relační mapy

- Asociační stromy a postupné hledání interakcí v kontingenční tabulce

- Stromy: hledání homogenních podmnožin/segmentů

Středně pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC, 

znalost základních pojmů 

popisné statistiky, principu 

testování hypotéz a 

základních metod pro 

analýzu dat v kontingenční 

tabulce na úrovni kurzu 

Analýza kategorizovaných 

dat I – dvourozměrné 

kontingenční tabulky 

četností. Zkušenosti s 

ovládáním statistických 

programů nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 06.06.2023 06.06.2023 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/analyza-

kategorizovanych-dat-ii/

Zvýhodněná cena 16 

320 Kč (bez DPH) pro 

balíček kurzů Analýza 

kategorizovaných dat I, 

II a III

ACREA CR Analýza 

kategorizovaných 

dat III -

logaritmicko-

lineární modely

Uvést do komplexní jednotné metodologie analýzy 

kontingenčních tabulek, která poskytuje řešení 

standardních statistických úloh ve vícerozměrných 

kontingenčních tabulkách, i řešení speciálních situací 

nestandardního charakteru, tj. speciálně 

formulovaných hypotéz v nestandardních datových 

situacích.

- Analýza vztahů v tabulkách dvou proměnných – model a jeho předpoklady

- Test hypotézy nezávislosti pro dvě proměnné pomocí log-lineárního modelu

- Specifikace a testování vícerozměrného modelu – parciální asociace

- Automatizované hledání struktury vztahů: hierarchické vyhledávání asociací

- Obdélníkové a čtvercové tabulky, standardní a nestandardní hypotézy

- Blokovaná pole a neúplné tabulky

- Postupy podrobného zkoumání vztahů v tabulce

Pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC, 

znalost základních pojmů 

popisné statistiky, principu 

testování hypotéz a 

základních metod pro 

analýzu dat v kontingenční 

Praha  / online 1 8 07.06.2023 07.06.2023 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/analyza-

kategorizovanych-dat-iii/

Zvýhodněná cena 16 

320 Kč (bez DPH) pro 

balíček kurzů Analýza 

kategorizovaných dat I, 

II a III

Česká společnost pro jakost, 

a.s.

Základy 

statistických metod

Cílem kurzu je, aby účastníci pochopili principy 

správného nastavování sběru dat v organizaci a jejich 

následné základní analýzy. Účastníci budou po kurzu 

schopni vypočítat a interpretovat základní statistické 

charakteristiky souboru dat, zkonstruovat a 

interpretovat jednoduché grafické nástroje a využít 

základy testování hypotéz a regresní analýzy pro 

- Úvod do statistiky (Co je to statistika. Využití statistiky v managementu kvality a 

managementu obecně)

- Shromažďování dat (Co chceme/potřebujeme měřit - zaměření se na ten správný 

ukazatel. Nastavení vzorkování dat - náhodnost, reprezentativnost, správná velikost 

vzorku)

- Základní charakteristiky souboru dat (Výpočet a interpretace charakteristik. Bodové a 

intervalové odhady charakteristik)

Začátečníci Požaduje se znalost základů 

práce v MS Excel (je ve 

výuce využíván k výpočtu 

různých charakteristik, 

tvorbě grafů atd.). Účastník 

by měl zvládat: vkládání dat 

a základní formátování, 

Praha 2 18.09.2023 19.09.2023 6 291 Kč / 6 990 Kč 

(bez DPH)
https://www.csq.cz/vzdel

avani/detail/zaklady-

statistickych-metod

Rozdílná cena pro

členy a nečleny

ICT pro.cz Základy statistiky a 

její aplikace v praxi

Naučit základy statistického zpracování a vizualizace 

dat dle normy ISO 9000.

- Statistika a vztah k normám ISO řady 9000

- Základní statistické charakteristiky

- Výpočty pomocí programu MS Excel

- Úloha správného sběru dat pro statistické výpočty

- Normální rozdělení, Gaussova křivka

- Zdroje rozptylu

- Vztah výrobních tolerancí a statistických charakteristik

- Ověřování normality dat a dalších statistických předpokladů

- Výběr ze základních statistických metod a nástrojů (dle požadavku klienta)

Začátečníci / Středně 

pokročilí

2 16 https://www.skoleni-

softskills.cz/kurz/Zaklady-

statistiky-a-jeji-aplikace-v-

praxi-ZAS.aspx

Je třeba poptat

ACREA CR Úvod do bayesovské 

analýzy dat

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní 

logikou bayesovské statistiky, vysvětlit základní 

pojmy a postupy a na jednoduchých analogiích k 

frekvenční statistice (t-testy, analýza rozptylu a 

regresní analýza) ukázat její přednosti. Výuka klade 

důraz především na vysvětlení principů, praktickou 

aplikaci úloh v IBM SPSS Statistics a interpretaci 

výsledků.

- Základní rozdíl mezi frekvenční a bayesovskou statistikou

- Bayesova věta a její rozšíření pro analýzu dat, význam apriorní informace. Bayesův 

faktor jako alternativa k P hodnotě

- MCMC algoritmus, kritéria konvergence, grafické nástroje pro posouzení výsledků

- Bayesovský t-test

- Bayesovská analýza rozptylu

- Bayesovská regresní analýza

Pokročilí Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC a 

znalost základních 

statistických metod (popisná 

a konfirmační statistika, 

lineární regrese) na úrovni 

kurzů Základy statistiky pro 

analýzu dat nebo IBM SPSS 

Praha  / online 1 8 6 800 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/uvod-do-bayesovske-

analyzy-dat/

Termín bude upřesněn

ACREA CR Korespondenční 

analýza

Cílem kurzu je poskytnout základy jedné z 

nejrozšířenějších statistických metodologií pro 

analýzu mnohorozměrných kategorizovaných dat.

- Asociace v kontingenční tabulce: test chí-kvadrát, asociace v polích (znaménkové 

schéma)

- Motivační příklad, řádkové a sloupcové profily, jejich zobrazení

- Korespondenční analýza dvourozměrné kontingenční tabulky

- Základní výstup -  korespondenční mapa kategorií

- Vícerozměrný problém: soustava tabulek četností

- Kvantifikace kategorií, případů a skupin

Středně pokročilí Předpokladem pro účast na 

kurzu je znalost jednoduché 

analýzy kontingenčních 

tabulek. Zkušenosti s 

ovládáním statistických 

programů nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/korespondencni-

analyza/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Analýza rozptylu v 

TIBCO Statistica

Výuka teorie a praktické procvičování metod analýzy 

rozptylu (jednofaktorová, dvoufaktorová, 

hierarchická ANOVA, zobecněná ANOVA či 

MANOVA a neparametrická ANOVA).

- Úvod

- Úvod do analýzy rozptylu

    Zopakování principu testování hypotéz

    Testy pro dva výběry (nepárové, párové a neparametrické)

- Metody analýzy rozptylu

    Ověřování předpokladů ANOVA

    Jednofaktorová ANOVA

    ANOVA pro opakovaná měření

Pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v 

rozsahu základního kurzu 

statistiky I v TIBCO 

Statistica a základního kurzu 

statistiky II v TIBCO 

Statistica

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/analyz

a-rozptylu-v-tibco-

statistica/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Neparametrická 

statistika v TIBCO 

Statistica

Naučte se spolehlivě vyhodnocovat soubory s malým 

množstvím dat nebo jejich náhodným rozdělením.

Provedeme vás alternativními metodami klasických 

parametrických testů a vás je naučíme používat 

pomocí reálných příkladů. Cvičení probíhají v 

anglické verzi aplikace Tibco Statistica, populárním 

softwaru pro statistickou analýzu.

- Úvod

    Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

    Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

- Testy normality

    Grafická analýza

    Testy hypotéz o normálním rozdělení

- Odlehlá pozorování

Středně pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v 

rozsahu základního kurzu 

statistiky I nebo kurzu 

základů biostatistiky.

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/nepar

ametricka-statistika-v-

tibco-statistica/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Regresní analýza v 

TIBCO Statistica

Výuka teorie a praktické procvičování metod lineární 

a nelineární regrese.

- Úvod

- Úvod do regresní analýzy

    Princip regresní analýzy

- Korelační analýza

    Význam korelace

    Multikolinearita

Pokročilí Pro absolvování tohoto 

kurzu je vhodné mít znalosti 

v rozsahu kurzů: Základní 

kurz statistiky I v TIBCO 

Statistica a Základní kurz 

statistiky II v TIBCO 

Praha 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/regres

ni-analyza-v-tibco-

statistica/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Statistika ve 

společenských 

vědách

Seznámit účastníky s klasickými metodami statistické 

analýzy a metodami statistické analýzy 

vícerozměrných dat.

- Úvod

    Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

    Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

- Metody pro kvalitativní a ordinální data

    Popisná statistika

    Srovnání dvou či více skupin

    Metody pro párová data

- Položková analýza dotazníkových šetření

Středně pokročilí Běžná obsluha počítače v 

prostředí Windows

Znalost základů statistického 

uvažování - přibližně v 

rozsahu kurzu Základní kurz 

statistiky I

Praha 2 12 12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/statist

ika-ve-spolecenskych-

vedach/

Termín bude upřesněn

https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-rozptylu/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-rozptylu/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-rozptylu/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-kategorizovanych-dat-ii/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-kategorizovanych-dat-ii/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-kategorizovanych-dat-ii/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/analyza-kategorizovanych-dat-ii/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/uvod-do-bayesovske-analyzy-dat/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/uvod-do-bayesovske-analyzy-dat/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/uvod-do-bayesovske-analyzy-dat/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/uvod-do-bayesovske-analyzy-dat/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/analyza-rozptylu-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/analyza-rozptylu-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/analyza-rozptylu-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/analyza-rozptylu-v-tibco-statistica/


DataFriends, s.r.o. Základy 

biostatistiky v 

TIBCO Statistica

Výuka teorie a praktické procvičování statistických 

metod využívaných ve výzkumu nebo jiné práci s 

medicínským zaměřením.

- Úvod

- Základní statistické pojmy, využití statistiky v medicíně

- Popisná statistika pro kvalitativní data, jejich grafická prezentace

- Popisná statistika vhodná při zkoumání závislosti mezi dvěma znaky (proměnnými)

- Míry závislosti (korelace, atd.)

     Základní pojmy statistické inference

- Odhad, test, chyba I. druhu, P-hodnota, síla, atd.

- Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvalitativnímu znaku

     Srovnání proporcí

     Chí-kvadrát test

     McNemarův test, atd.

- Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku

     Studentův t-test

     Wilcoxonův test

Středně pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

absolvovat nejprve kurz 

Ovládání programu TIBCO 

Statistica.

Praha 2 12 12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/zaklad

y-biostatistiky-v-tibco-

statistica/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Pokročilé modely v 

biostatistice v 

TIBCO Statistica

Jak správně aplikovat vícenásobnou regresi, 

Bayesovu analýzu nebo základy analýzy přežití. 

Provedeme vás také metodologií psaní odborných 

článků.

- Úvod

- Základy pravděpodobnosti

- Vícenásobná regrese

- Zobecněné lineární modely

Logistická regrese

Poissonovská regrese

Log-lineární modely

- Ohodnocení binárních diagnostických procedur

Bayesův vzorec

Incidence, prevalence, senzitivita, specificita

Pozitivní a negativní prediktivní hodnota

ROC křivka

Plocha pod křivkou (AUC)

Pokročilí Pro absolvování tohoto 

kurzu je vhodné mít znalosti 

v rozsahu kurzů:

Ovládání programu TIBCO 

Statistica a

Základy biostatistiky v 

TIBCO Statistica.

Praha 2 12 12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/pokro

cile-modely-v-

biostatistice/

Termín bude upřesněn

DataFriends, s.r.o. Logistická regrese v 

biostatistice v 

TIBCO Statistica

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické 

procvičování metod logistické regrese v lékařských a 

přírodních vědách.

- Úvod

- Úvod do logistické regrese

Přehled otázek a problémů, které lze modelovat pomocí logistické regrese

Definování závislé proměnné

Koncept poměru šancí a kvocientu šancí

Intervaly spolehlivosti pro poměr pravděpodobnosti

Zahrnutí kvalitativních proměnných do regresního modelu

Interpretace hodnocení logistických regresních parametrů

Jednoduchá a vícenásobná logistická regrese

Obrazové znázornění (forest plot)

 

- Příprava dat na analýzu

Vliv velikosti množiny na možnost modelování

Chybějící data a možné způsoby jejich řešení

Pokročilí Pro absolvování tohoto 

kurzu je vhodné mít znalosti 

v rozsahu kurzů: Pro 

absolvování tohoto kurzu je 

vhodné mít znalosti v 

rozsahu kurzů: Základy 

biostatistiky a Pokročilé 

modely v biostatistice

Praha / Brno 1 6 7 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/logisti

cka-regrese-v-

biostatistice/

Termín bude upřesněn

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

DataFriends, s.r.o. Neuronové sítě v 

TIBCO Statistica

Kurz poskytne přehled o architektuře neuronových 

sítí a metodách učení. Postup, jak dosáhnout pomocí 

neuronových sítí co nejlepších výsledků, bude 

demonstrován při řešení praktických úloh.

- Úvod

    Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

    Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

- Práce s Recepty (wizardem)

    Princip, možnosti, využití

    Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění 

duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)

    Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)

Středně pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v 

rozsahu základního kurzu 

statistiky I v TIBCO 

Statistica a základního kurzu 

statistiky II v TIBCO 

Statistica

Praha 2 12 květen / 

červen 2023

12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/neuro

nove-site-v-tibco-

statistica/

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

ACREA CR Mnohorozměrné 

škálování

Cílem je seznámit posluchače s velmi oblíbenou 

grafickou metodou popisu vztahů a s jejím 

aplikačním využitím v různých praktických situacích. 

Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné 

využívání metody ve svých vlastních analýzách.

- Objekty a jejich mnohorozměrná charakteristika

- Profily a jejich komparace – profilové grafy, vztahy profilů

- Pojem proximity: míry ne/podobnosti; vzdálenost/metrika

- Zobrazení dvojrozměrného a trojrozměrného profilu – relační mapa

- Aproximace vícerozměrných profilů dvoj(troj)rozměrným obrázkem

- Grafické výstupy a typologie

- Asociace proměnných – blízkost v prostoru vlastností

Středně pokročilí Předpokladem pro účast na 

kurzu je znalost základních 

popisných statistik. 

Zkušenosti s ovládáním 

statistických programů 

nejsou nutné.

Praha  / online 1 8 17.04.2023 17.04.2023 5 600 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/mnohorozmerne-

skalovani/

ACREA CR Reportování a 

vizualizace 

statistických dat

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními 

principy statistického reportování se zaměřením na 

tabulkovou a grafickou analýzu. Projdeme si 

nejčastěji užívané typy tabulek a grafů a naučíme se 

rozeznat, ve kterých případech je použít. Ukážeme si 

různé způsoby, jak vizuálně usnadnit čtení 

informace. Shrneme základní pravidla a doporučení 

pro vytváření statických tabulek, grafů i zpráv. Vše si 

ukážeme na praktických příkladech v IBM SPSS 

Statistics.

- Seznámení se základními typy tabulek a grafů

- Tabelace a grafy distribucí (četnosti, procenta, průměry, sloupcový, koláčový a Paretův 

graf, histogram)

- Komparační tabulky a grafy (srovnání skupin, podrobněji tříděné tabulky a grafy)

- Speciální typy grafů (bodový graf, graf časových řad)

- Obecná pravidla pro tvorbu tabulek a grafů včetně příkladů a procvičování

- Pravidla pro psaní statistických zpráv

Začátečníci Kurz předpokládá schopnost 

základního ovládání PC.

Praha  / online 2 16 25.04.2023 26.04.2023 10 700 Kč (bez DPH) https://kurzystatistiky.cz/

kurzy/statistika-a-analyza-

dat/reportovani-a-

vizualizace-statistickych-

dat/

DataFriends, s.r.o. Vícerozměrné 

statistické metody v 

TIBCO Statistica

Výuka teorie a praktické procvičování 

vícerozměrných statistických metod.

- Úvod

- Grafy vhodné pro vizualizaci vícerozměrných dat

    Chernoffovy tváře,

    Hvězdicové grafy,

    Profily případů a další.

- Vizualizace vícerozměrných dat

- Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)

    Úvod, jak se dívat na vícerozměrná data,

Pokročilí Pro účast na kurzu je vhodné 

mít znalosti v rozsahu 

základního kurzu statistiky I 

v TIBCO Statistica a 

základního kurzu statistiky II 

v TIBCO Statistica

Praha 2 12 duben / 

květen 2023

12 900 Kč (bez DPH) https://www.datova-

akademie.cz/kurzy/vicero

zmerne-statisticke-

metody-v-tibco-statistica/

H1.cz, s.r.o. Jak na Data Studio 

pro začátečníky

Naučte se vizualizovat data tak, abyste se v nich 

neztratili. Správně vyhodnocená kampaň znamená 

dobře využitou investici, která se vyplatí. Na školení 

se naučíte, jak vytvářet automatizované nebo statické 

reporty pomocí bezplatného nástroje Google Data 

Studio. Celodenní kurz vám ukáže, jak jednoduše 

vizualizovat data tak, jak potřebujete.

- Vytvoříte si vlastní dashboardy

Naučíte se, jak nastavit vlastní vzhled a vizualizovat data v rychlých přehledech, grafech, 

tabulkách nebo mapách.

- Napojíte a nastavíte datové zdroje

Společně napojíme datové zdroje pro automatizovaný i statický dashboard. Vytvoříme 

dashboardy s nejdůležitějšími metrikami, nastavíme si vlastní (kalkulované) metriky 

nebo vytvoříme vlastní filtry.

- Jak z dat dostat to, co potřebujete

Dozvíte se, jak data porovnat s předchozím obdobím, využít interaktivní možnosti 

filtrování dat nebo si udělat obrázek o tom, jak si vedete v porovnání s konkurencí.

- Jak sdílet vytvořený report a další vychytávky

Zjistíte, jak můžete vytvořený report sdílet, zabezpečit, nastavit automatické odesílání na 

e‑mail nebo sledovat jeho využívání pomocí Google Analytics.

- Společně se podíváme na to, jak napojit datové zdroje do existujících dashboardů pro 

Google Analytics, Google Ads a Sklik.

Začátečníci Je nutné mít vlastní počítač.

Podmínkou pro účast na 

kurzu je také vlastní účet 

Google, který využijeme v 

rámci Data Studia a Tabulek 

Google. Pro praktické 

ukázky a vytváření vlastních 

reportů je podmínkou mít 

vlastní účet napojený v 

nástrojích Google Analytics 

(práva: číst & analyzovat a 

vyšší), Google Ads (práva: 

administrátor účtu) a mít 

přístup do Sklik s právem 

administrátor účtu (budeme 

potřebovat Token) s daty 

alespoň za poslední měsíc. 

Ze školení budete odcházet s 

vlastními reporty v Google 

Data Studiu.

Praha 1 7 10.05.2023 10.05.2023 5 490 Kč (bez DPH) https://www.h1.cz/skole

ni-jak-na-data-studio

Slevy:

- 10 % za opakované 

školení do 6 měsíců

- 20 % pro stávající 

klienty H1.cz

- 40 % pro studenty

pckurzy.cz Tvorba reportů 

pomocí MS Power 

BI

Seznámit účastníky s analytickým a reportingovým 

nástrojem MS Power BI

- Úvod do Power BI

     Představení nástroje Power BI

     Možnosti využití nástroje Power BI

     Základní pojmy – tabulky, vztahy, metriky, kalkulace

     Ukázky reportů

- Načtení dat do nástroje Power BI

    Představení zdrojů

    Způsoby připojení na data (Import, DirectQuery)

- Editor a transformace dat

    Seznámení se editorem Power Query

    Načtení dat

    Čištění dat

    Transformace dat

    Ukázka jazyku M

- Datový model

    Tabulky (faktové, dimenzionální)

    Vztahy (typy vztahů)

    Typy filtru

    Kategorizace dat

    Hierarchie

- Vizualizace

    Vytvoření vizuálů

    Úprava vizuálů

    Interakce mezi vizuály

    Možnosti filtrování

    Drillování dat

    Představení různých typů vizuálů (sloupcové, koláčové grafy, mapy, treetmapy, 

měřidla)

    Přidání dalšího vizuálů z Marketplace

- Úvod do jazyka DAX

    Úvod do analytického jazyka DAX

Začátečníci Pro absolvování kurzu je 

nutná alespoň základní 

uživatelská znalost programu 

MS Excel.

Praha  / online 2 14 7 900 Kč (bez DPH) https://www.pckurzy.cz/t

vorba-reportu-pomoci-ms-

power-bi/

Je třeba poptat

Instituce Název kurzu Cíl Program kurzu Náročnost Předpoklady Místo konání Délka 

(počet 

dnů)

Počet 

výukových 

hodin

Datum

konání

OD

Datum

konání

DO

Cena kurzu Web stránka Poznámka

H1.cz, s.r.o. Školení Google 

Analytics 4

Na školení vám pomůžeme zorientovat se v novém 

uživatelském prostředí GA4, které používá zcela 

odlišnou logiku pro měření a zpracování dat a 

přichází s novým přístupem k webové analytice. 

Zjistíte, jak data číst, a sami si vyzkoušíte i vytváření 

reportů a analýzy na míru.

- Co znamená event-based analytika

- Co vše je potřeba promyslet, aby vám analytik mohl navrhnout a nastavit vhodnou 

strukturu měření dat

- Co je zač uživatel z pohledu GA4

- Jak používat reporty v uživatelském rozhraní

- Jak si upravit reporty podle svých potřeb

- Jak provádět analýzy, když vám základní reporty nestačí

- Na co se zaměřit při vyhodnocování dat

- Co jsou atribuční modely a jak je používat

Velmi cennou součástí školení je jeho praktická část, ve které si vyzkoušíte úpravu 

reportů na míru vašim potřebám. Společně pak budeme vytvářet analýzy, které využijete 

pro svůj web. Dostanete od nás také bonusové materiály, díky kterým si při 

vyhodnocování dat v budoucnu vždy budete vědět rady.

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Nejsou požadovány, 

případná lehká orientace v 

Google Analytics Universal.

Je nutné mít vlastní počítač.

Praha 1 7 25.04.2023 25.04.2023 4 950 Kč (bez DPH) https://www.h1.cz/googl

e-analytics-4

Slevy:

- 10 % za opakované 

školení do 6 měsíců

- 20 % pro stávající 

klienty H1.cz

- 40 % pro studenty

JUBELA, s.r.o. Vyhledávací 

nástroje a analýza 

informací na webu

V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně 

vyhledávat informace a získaná data následně 

exportovat a analyzovat. Získáte také základní 

povědomí o tom, jak fungují internetové 

vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.

 - Jak pracují vyhledávače

- České a zahraniční vyhledávače

- Vyhledávač Google

- Vyhledávač Seznam

- Nakupování na internetu

- Sociální sítě a způsoby jejich využití

- Vyhledávání firem

- Reklama na internetu

- Praktický workshop

- Opakování a procvičování probrané látky

Začátečníci Praha 1 8 27.04.2023 27.04.2023 2 460 Kč (bez DPH) https://www.jubela.cz/po

citacove-

vzdelavani/kurz/vyhledav

aci-nastroje-internet/

JUBELA, s.r.o. Vyhledávací 

nástroje a analýza 

informací na webu

V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně 

vyhledávat informace a získaná data následně 

exportovat a analyzovat. Získáte také základní 

povědomí o tom, jak fungují internetové 

vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.

 - Jak pracují vyhledávače

- České a zahraniční vyhledávače

- Vyhledávač Google

- Vyhledávač Seznam

- Nakupování na internetu

- Sociální sítě a způsoby jejich využití

- Vyhledávání firem

- Reklama na internetu

- Praktický workshop

- Opakování a procvičování probrané látky

Začátečníci Praha 1 8 12.05.2023 12.05.2023 2 460 Kč (bez DPH) https://www.jubela.cz/po

citacove-

vzdelavani/kurz/vyhledav

aci-nastroje-internet/

H1.cz, s.r.o. Školení Google 

Analytics 4

Na školení vám pomůžeme zorientovat se v novém 

uživatelském prostředí GA4, které používá zcela 

odlišnou logiku pro měření a zpracování dat a 

přichází s novým přístupem k webové analytice. 

Zjistíte, jak data číst, a sami si vyzkoušíte i vytváření 

reportů a analýzy na míru.

- Co znamená event-based analytika

- Co vše je potřeba promyslet, aby vám analytik mohl navrhnout a nastavit vhodnou 

strukturu měření dat

- Co je zač uživatel z pohledu GA4

- Jak používat reporty v uživatelském rozhraní

- Jak si upravit reporty podle svých potřeb

- Jak provádět analýzy, když vám základní reporty nestačí

- Na co se zaměřit při vyhodnocování dat

- Co jsou atribuční modely a jak je používat

Velmi cennou součástí školení je jeho praktická část, ve které si vyzkoušíte úpravu 

reportů na míru vašim potřebám. Společně pak budeme vytvářet analýzy, které využijete 

pro svůj web. Dostanete od nás také bonusové materiály, díky kterým si při 

vyhodnocování dat v budoucnu vždy budete vědět rady.

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Nejsou požadovány, 

případná lehká orientace v 

Google Analytics Universal.

Je nutné mít vlastní počítač.

Praha 1 7 24.05.2023 24.05.2023 4 950 Kč (bez DPH) https://www.h1.cz/googl

e-analytics-4

Slevy:

- 10 % za opakované 

školení do 6 měsíců

- 20 % pro stávající 

klienty H1.cz

- 40 % pro studenty

JUBELA, s.r.o. Vyhledávací 

nástroje a analýza 

informací na webu

V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně 

vyhledávat informace a získaná data následně 

exportovat a analyzovat. Získáte také základní 

povědomí o tom, jak fungují internetové 

vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.

 - Jak pracují vyhledávače

- České a zahraniční vyhledávače

- Vyhledávač Google

- Vyhledávač Seznam

- Nakupování na internetu

- Sociální sítě a způsoby jejich využití

- Vyhledávání firem

- Reklama na internetu

Začátečníci Praha 1 8 08.06.2023 08.06.2023 2 460 Kč (bez DPH) https://www.jubela.cz/po

citacove-

vzdelavani/kurz/vyhledav

aci-nastroje-internet/

H1.cz, s.r.o. Školení Google 

Analytics 4

Na školení vám pomůžeme zorientovat se v novém 

uživatelském prostředí GA4, které používá zcela 

odlišnou logiku pro měření a zpracování dat a 

přichází s novým přístupem k webové analytice. 

Zjistíte, jak data číst, a sami si vyzkoušíte i vytváření 

reportů a analýzy na míru.

- Co znamená event-based analytika

- Co vše je potřeba promyslet, aby vám analytik mohl navrhnout a nastavit vhodnou 

strukturu měření dat

- Co je zač uživatel z pohledu GA4

- Jak používat reporty v uživatelském rozhraní

- Jak si upravit reporty podle svých potřeb

- Jak provádět analýzy, když vám základní reporty nestačí

- Na co se zaměřit při vyhodnocování dat

- Co jsou atribuční modely a jak je používat

Velmi cennou součástí školení je jeho praktická část, ve které si vyzkoušíte úpravu 

reportů na míru vašim potřebám. Společně pak budeme vytvářet analýzy, které využijete 

pro svůj web. Dostanete od nás také bonusové materiály, díky kterým si při 

vyhodnocování dat v budoucnu vždy budete vědět rady.

Začátečníci / Středně 

pokročilí

Nejsou požadovány, 

případná lehká orientace v 

Google Analytics Universal.

Je nutné mít vlastní počítač.

Praha 1 7 28.06.2023 28.06.2023 4 950 Kč (bez DPH) https://www.h1.cz/googl

e-analytics-4

Slevy:

- 10 % za opakované 

školení do 6 měsíců

- 20 % pro stávající 

klienty H1.cz

- 40 % pro studenty

WEBOVÁ ANALYTIKA

VIZUALIZACE A REPORTOVÁNÍ DAT

STROJOVÉ UČENÍ

https://www.datova-akademie.cz/kurzy/pokrocile-modely-v-biostatistice/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/pokrocile-modely-v-biostatistice/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/pokrocile-modely-v-biostatistice/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/pokrocile-modely-v-biostatistice/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/logisticka-regrese-v-biostatistice/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/logisticka-regrese-v-biostatistice/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/logisticka-regrese-v-biostatistice/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/logisticka-regrese-v-biostatistice/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/reportovani-a-vizualizace-statistickych-dat/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/reportovani-a-vizualizace-statistickych-dat/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/reportovani-a-vizualizace-statistickych-dat/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/reportovani-a-vizualizace-statistickych-dat/
https://kurzystatistiky.cz/kurzy/statistika-a-analyza-dat/reportovani-a-vizualizace-statistickych-dat/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/vicerozmerne-statisticke-metody-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/vicerozmerne-statisticke-metody-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/vicerozmerne-statisticke-metody-v-tibco-statistica/
https://www.datova-akademie.cz/kurzy/vicerozmerne-statisticke-metody-v-tibco-statistica/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/
https://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/vyhledavaci-nastroje-internet/


JUBELA, s.r.o. Vyhledávací 

nástroje a analýza 

informací na webu

V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně 

vyhledávat informace a získaná data následně 

exportovat a analyzovat. Získáte také základní 

povědomí o tom, jak fungují internetové 

vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.

 - Jak pracují vyhledávače

- České a zahraniční vyhledávače

- Vyhledávač Google

- Vyhledávač Seznam

- Nakupování na internetu

- Sociální sítě a způsoby jejich využití

- Vyhledávání firem

- Reklama na internetu

- Praktický workshop

- Opakování a procvičování probrané látky

Začátečníci Praha 1 8 14.09.2023 14.09.2023 2 460 Kč (bez DPH) https://www.jubela.cz/po

citacove-

vzdelavani/kurz/vyhledav

aci-nastroje-internet/

JUBELA, s.r.o. Vyhledávací 

nástroje a analýza 

informací na webu

V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně 

vyhledávat informace a získaná data následně 

exportovat a analyzovat. Získáte také základní 

povědomí o tom, jak fungují internetové 

vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.

 - Jak pracují vyhledávače

- České a zahraniční vyhledávače

- Vyhledávač Google

- Vyhledávač Seznam

- Nakupování na internetu

- Sociální sítě a způsoby jejich využití

- Vyhledávání firem

- Reklama na internetu

- Praktický workshop

- Opakování a procvičování probrané látky

Začátečníci Praha 1 8 12.10.2023 12.10.2023 2 460 Kč (bez DPH) https://www.jubela.cz/po

citacove-

vzdelavani/kurz/vyhledav

aci-nastroje-internet/

JUBELA, s.r.o. Vyhledávací 

nástroje a analýza 

informací na webu

V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně 

vyhledávat informace a získaná data následně 

exportovat a analyzovat. Získáte také základní 

povědomí o tom, jak fungují internetové 

vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.

 - Jak pracují vyhledávače

- České a zahraniční vyhledávače

- Vyhledávač Google

- Vyhledávač Seznam

- Nakupování na internetu

- Sociální sítě a způsoby jejich využití

- Vyhledávání firem

- Reklama na internetu

- Praktický workshop

- Opakování a procvičování probrané látky

Začátečníci Praha 1 8 09.11.2023 09.11.2023 2 460 Kč (bez DPH) https://www.jubela.cz/po

citacove-

vzdelavani/kurz/vyhledav

aci-nastroje-internet/

JUBELA, s.r.o. Vyhledávací 

nástroje a analýza 

informací na webu

V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně 

vyhledávat informace a získaná data následně 

exportovat a analyzovat. Získáte také základní 

povědomí o tom, jak fungují internetové 

vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch.

 - Jak pracují vyhledávače

- České a zahraniční vyhledávače

- Vyhledávač Google

- Vyhledávač Seznam

- Nakupování na internetu

- Sociální sítě a způsoby jejich využití

- Vyhledávání firem

- Reklama na internetu

- Praktický workshop

- Opakování a procvičování probrané látky

Začátečníci Praha 1 8 07.12.2023 07.12.2023 2 460 Kč (bez DPH) https://www.jubela.cz/po

citacove-

vzdelavani/kurz/vyhledav

aci-nastroje-internet/

Seduo.cz Úvod do webové 

analytiky

Vstupte do fascinujícího světa webové analytiky. 

Naučte se používat vhodné nástroje, měřit vše, co má 

smysl, orientovat se v nasbíraných číslech a dělat 

správná rozhodnutí na základě dat.

- Metody a nástroje webové analytiky

1.  Co a čím měřit?

2.  Krátce k technickému řešení

3.  Návštěvnická analytika

4.  Reklamní systémy

5.  Session tracking

6.  A/B testování

7.  Zákaznická analytika

8.  Personalizace Lekce k vyzkoušení

9.  Datová integrace a business intelligence

- Důležité pojmy webové analytiky

10.  Metriky, dimenze, segmentace

11.  Proč je důležité znát metodiku měřicího nástroje?

12.  Uživatelé

13.  Pageviews

14.  Návštěvy Lekce k vyzkoušení

15.  Hloubka a délka návštěvy

16.  Bounces a bounce rate

17.  Konverze a konverzní poměr

- Přemýšlejte nad čísly

18.  Ptejte se na správné otázky

19.  Proč platím v kampani za víc kliků, než kolik mi z ní přišlo návštěv?

20.  Vliv metodiky aneb jak si opticky navýšit návštěvnost

21.  Nedívejte se na absolutní čísla

22.  Nepřeceňujte bounce rate a konverzní poměr

Závěrečná doporučení a shrnutí kurzu

23.  Závěrečná doporučení a shrnutí kurzu

Začátečníci online 24 lekcí 990 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/uv

od-do-webove-analytiky

Seduo.cz Tabulky Google V tomto kurzu se za necelé 2 hodiny naučíte vše, co 

potřebujete pro hladkou práci v tabulkách Google. 

Protože tabulky Google mají samozřejmě specifické 

ovládání, vezmeme to raději od úplných základů až k 

pokročilým funkcím.

- Základy G-tabulky

1.  Můj G-disk

2.  Najít sdílené (vytvořené) soubory

3.  Složka pro přístup Lekce k vyzkoušení

4.  Nastavení tabulek

5.  Popis okna

6.  Export sešitu

- Práce s listy a v listu

7.  Vložení / přejmenování / smazání listu / přesouvání listu

8.  Pohyb po listu, označování řádku a sloupců, úpravy, přesouvaní, kopírování, 

skrývání

9.  Řady

10.  Najít a nahradit

- Formátování - design

11.  Úpravy formátu, kopírování formátu

12.  Podmíněný formát číslo, datová řada, ikony

13.  Vkládání obrázku (loga) Lekce k vyzkoušení

14.  Hypertext

15.  Poznámky a komentáře

- Výpočty funkce

16.  Základní operace (relativní a absolutní odkazování)

17.  Pojmenované rozsahy

18.  DNES, NYNÍ, DEN, MĚSÍC, ROK Lekce k vyzkoušení

19.  KDYŽ

20.  CONCATENATE, DÉLKA

21.  SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX

22.  SVYHLEDAT

- Grafy

23.  Vytvoření výsečového grafu + úpravy

24.  Vytvoření sloupcového grafu + úpravy

25.  Pruhový graf

Začátečníci online 39 lekcí 790 Kč (vč. DPH) https://www.seduo.cz/ta

bulky-google
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