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HLAVNÍ PŘÍNOSY ŠKOLENÍ: 

 Získání základního přehledu metod 

a poznatků pokročilé analytiky 

 Schopnost vytvářet vlastní modely v 

preferovaném softwaru 

 Znalost metod vedoucích k 

vytvoření kvalitnějšího prediktivního 

modelu 

 Přehled o možnostech reálného 

užití pokročilé analytiky   

Rádi byste zvýšili hodnotu vaší společnosti a nebojíte 

se pojmu Datová věda? Vaším cílem je vytvoření týmu 

datových analytiků, kteří dokáží zpracovat velké 

množství dat a najít v nich cenné informace či týmu 

datových expertů, kteří ve spolupráci s externími 

konzultanty promění vaše data na diamanty?  

CGI nabízí školení zaměřené na pokročilou analytiku, které 

je vhodné nejen pro budoucí datové vědce a IT specialisty, 

ale i pro zaměstnance z oblasti byznysu, jimž by školení 

mohlo přinést spoustu inspirace k vytvoření nových cílů. 

Obsah nabízeného kurzu lze rozdělit do čtyř základních 

oblastí: 

 Úvod do oblasti datové vědy 

 Popis nejčastěji používaných algoritmů a softwarů 

 Reálný příklad nalezení hodnoty v klientských datech 

 Diskuze potenciálních use casů  

 

Cílem je ukázat CGI kompetenci v oblasti datové vědy. 

 

Zde uvádíme příklad průběhu školení, který je však vždy upraven dle 

potřeb a požadavků zákazníka. Z předchozích zkušeností se ukázalo 

za vhodné stanovit délku školení na dva dny. Konkrétní požadavky 

klienta ovšem mohou mít vliv na délku trvání. 

 

DEN 1 
 

 Úvod do datové vědy: základní myšlenky 

 Přehled metod strojového učení a detailní popis nejpoužívanějších 

z nich 

 Praktické ukázky strojového učení v jazyce R (či jiném klientem 

preferovaném nástroji) na různých datech, k jejichž zpracování jsou 

potřebné rozdílné metody. Použitá data jsou anonymizovaná reálná 

data z různých odvětví. 
 



 

 

cgi.com 
© 2016 CGI GROUP INC. 

DEN 2 
 

 Hlubší proniknutí do vybraných algoritmů strojového učení a 

porozumění parametrům modelu  

 Ukázka zpracování velkého množství dat 

 Obohacení dat, aneb získání nových zajímavých proměnných z dat, 

které pomohou ke zlepšení modelu 

 Konkrétní projekty CGI v oblasti datové vědy 

 Shrnutí a otázky 

 

Pro více informací nás prosím kontaktujte na jiri.materna@cgi.com. 


