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Obsah předmětu: Vícerozměrné modelování umožňuje hledat složité souvislosti mezi mnoha 
vzájemně se ovlivňujícími proměnnými. Znalost takových vztahů v podobě modelu dovoluje 
zasahovat do procesů, řízeně měnit důležité parametry tak, aby proces poskytoval žádané výsledky, 
predikovat a stabilizovat výstupy, případně a předpovídat budoucí vývoj. Předmět se zabývá 
obecnými aspekty modelování, na které navazují příklady regresních a klasifikačních modelů, jejich 
výhod, nevýhod a možných aplikací. Těžiště předmětu spočívá v tématu neuronových sítí, kde se po 
obeznámení s teoretickými základy a principy a zaměříme se na jejich praktické použití. Výklad je 
kombinován s procvičováním probíraných metod na počítači s důrazem na získání zkušeností a 
obezřetnosti při používání a interpretaci neuronových sítí a dalších vícerozměrných modelů. 
 
Sylabus předmětu: 
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