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Priebežné hodnotenie: písomné práce počas semestra
Záverečné hodnotenie: Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s počítačovou analýzou dát a možnosťami aplikácie vybraných
analytických metód v informatickej praxi. Prostredníctvom príkladov a prípadových štúdií sa študenti oboznámia
s vybranými metódami analýzy dát a ich aplikáciami na riešenie konkrétnych problémov. Prípadové štúdie sú
zamerané na evalváciu informačných technológií a informačných systémov, konkrétne sprostredkovávajú
metodológiu evalvácie protokolov, používateľských rozhraní, systémov a procesov.
Sylabus predmetu:
1. Získavanie dát - meranie, výskumné plány, zdroje dát, objavovanie znalostí.
2. Exploračná analýza - početnosti a popisné charakteristiky, vizualizácia dát, analýza reziduálnych hodnôt,
transformácia dát, viacrozmerné prieskumné techniky.
3. Inferenčná analýza - pravdepodobnosť ako teoretický základ inferenčnej analýzy, odhady parametrov,
testovanie hypotéz, parametrické/neparametrické testy, závislé/nezávislé vzorky,
jednorozmerné/viacnásobné/viacrozmerné analýzy.
4. Základné metódy a ich aplikácie - prípadové štúdie (Evalvácia prípravy dát pre web log mining,
Evalvácia e-learningového kurzu).
5. Lineárne modely a ich aplikácie - prípadové štúdie (Evalvácia protokolu IPv6, Evalvácia portálu
z hľadiska používania webových častí, Evalvácia používateľských rozhraní pre tvorbu databázových
požiadaviek, Evalvácia adaptívnych hypermediálnych systémov pre personalizáciu virtuálneho
vzdelávacieho prostredia).
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