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Náplň předmětu

A.1 entropie: zavedení, rozklad množiny elementárních jevů, vlastnosti

A.2 podmíněná entropie a vzájemná informace, vlastnosti, věta o jednoznačném zobrazení,
věta o nezávislosti

A.3 odhadování entropie: metoda optimálního histogramování, Scottovo pravidlo,
Kozačenko-Leoněnkův estimátor, odhadování chyby metodou jackknife

A.4 kontingenční analýza; rozšířený kontingenční test, test významnosti spojení dvou
marginálních rozdělení

B.1 Klirovo pojetí systému, objekt, model, systém, hledisko, množina atributů, parametrická
množina, datový systém, zobecněný diskrétní dynamický systém

B.2 generativní systém, Klirova hierarchie systémů, volba optimální masky, zjednodušení
zobecněného dynamického systému

C.1 identifikace struktury zobecněného dynamického systému: dekompozice systému, lokální
a globální konzistence

C.2 rekonstrukce systému spojováním podsystémů

C.3 metoda maximální entropie; maximalita entropie spojení z marginálních fcí

C.4 generátor rekonstrukčních hypotéz a identifikační procedura

C.5 praktické příklady na rekonstrukční analýzu
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Doporučená literatura

Klir, G. J. Architecture of Systems Problem Solving. New York: Plenum Press 1985; str
33-43; 65-78; 87-97; 102-133; 148-160; 175-203; 212-265; 281-284; 436-439; 458-459.

Kotek, Z., Vysoký, P., Zdráhal, Z. Kybernetika. Praha: SNTL 1990; str 13-31, 77-98;
126-128.

Papoulis, A. Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. McGraw-Hill,
1991; str. 533-564.

Papoulis, A. Probability and Statistics. Prentice Hall 1990; str 348-359.

Duda, R.O. and Hart, P. E. and Stork, D. G. Pattern Classification, 2. vyd. John Wiley &
Sons, 2001, kap. 9.4.1

Anděl, J. Statistické metody. Praha: Matfyzpress, 1998; str 157-167.

Poznámky
• přehled literatury ke každému tématu je k dispozici na www stránkách předmětu
• elektronické verze špatně dostupných materiálů k dispozici na vyžádání
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Hodnocení z předmětu

• max 40 bodů v průběhu konzultací písemný test na každé konzultaci

• max 60 bodů za test u zkoušky

• bonusové body na přednáškách (max cca 10)

body 100–90 89–80 79-70 69–60 59–50 <50
známka A B C D E F

známku A-E lze zlepšit u ústní části zkoušky o jeden stupeň, vyjímečně až o dva stupně
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Rozvrh konzultací

12. 10. základní info, průběh semestru, vstupní test + vyhodnocení
představení tématu A.1–A.4

19. 10. téma A.1–A.4 – konzultace
představení tématu B.1

26. 10. téma A.1–A.4 – test
téma B.1 – konzultace
představení tématu B.2

9.11. téma B.1 – test
téma B.2 – konzultace
představení tématu C.1–C.5

7.12. téma B.2 – test
téma C.1–C.5 – konzultace

14.12. téma C.1–C.5 – konzultace
test na látku z minulé konzultace

21.12. téma C.1–C.5 – konzultace
test na látku z minulé konzultace

Poznámky
• přesný rozsah tématu pro konzultaci může být upřesněn v průběhu semestru
• aktuální rozvrh bude na www stránkách předmětu
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Kde si stojím?

1. Jakou hustotu pravděpodobnosti f (x) má normální rozdělení pravděpodobnosti pro
vektorovou proměnnou?

2. Uveďte vzorce pro odhad střední hodnoty a kovarianční matice z konečného souboru dat
(výběru) D = {xi}ni=1 pro vektorovou proměnnou x.

3. Uveďte hlavní algebraické vlastnosti kovarianční matice (definitnost, vlastní čísla,. . . ).

4. Uveďte kombinatorické vzorce pro počet permutací, permutací s opakováním,
kombinací.

5. Jaké zobrazení je zobrazení prosté a jaké na?
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