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Povinný predmet pre študentov programu Poistná, finančná a štatistická matematika.
(tento kurz je ponúkaný aj študentom Ekonomickej Fakulty)

Stránka kurzu
www.lukaslaffers.com/mar
bude obsahovať poznámky a odkazy na zaujímavé a užitočné zdroje.

Schedule:
13 týždňov (20. Sept - 16. Dec, týždne 38-50)

• Utorok 7:30 - 8:55 Počítačové cvičenia so Samuelom Hudecom (samuel.hudec@umb.sk)
• Streda 13:00 - 14:30 F237 Prednáška
• Štvrtok 8:15 - 9:46 F225 Prednáška/cvičenia

Kredity:

• [4ECTS] - KMA FPV/2d-mxx-047 Moderná aplikovaná regresia 1
• [3ECTS] - KMA FPV/2d-mxx-547 Moderná aplikovaná regresia 1 - cvičenie

Jazyk:
Slovenský

Všeobecné informácie:
Úlohou tohoto kurzu je sprístupniť študentom lineárne regresné modely. Dôraz je kladený na

praktické aplikácie v štatistickom programe R. Počas kurzu budú študenti analyzovať desiatky
datasetov, na ktorých budú demonštrovať naučené techniky. Od študentov sa očakáva znalosť
základov pravdepodobnosti, štatistiky a lineárnej algebry.

Odporúčaná literatúra

• Povinná

F Julian Faraway: Linear Models with R, second edition, CRC press (web accompanying
the book http://www.maths.bath.ac.uk/ jjf23/LMR/).

• Doplňujúca

C Crawley, Michael J. "Statistical modelling."The R Book, Second Edition (2007): 388-
448.

B Berk, Richard A. Statistical learning from a regression perspective. Springer Science &
Business Media, 2008.

G Greene, William H. Ëconometric analysis (International edition)."(2000).
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H Wickham, Hadley. ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer Science & Bu-
siness Media, 2009.

CH Claeskens, Gerda, and Nils Lid Hjort. Model selection and model averaging. Vol. 330.
Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

FHT Friedman, Jerome, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. The elements of statistical le-
arning. Vol. 1. Springer, Berlin: Springer series in statistics, 2001. http://statweb.stanford.edu/ tibs/ElemStatLearn/

WHT James, G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An introduction to statistical learning
with applications in R, Springer, 2013.

Prehľad kurzu [odkazy]:

Week1 Pravidlá, úvod, motivácia, základy exploratívnej analýzy dát a vizualizácie, sumárne štatis-
tiky. [F:ch1, B:ch1,2, H]

Week2 Odhadovanie parametrov lineárneho modelu, estimátor, geometrická inuícia, príklady, QR
dekompozícia, Gauss-Markovova veta s dôkazom. [F:ch2]

Week3 Štatistická inferencia - základy testovania hypotéz, test pomocou pomeru vierohodností, F-
distribúcia, rozklad súm štvorcov, testovanie hypotéz, permutačný test, konfidenčný interval,
bootstrap [F:ch3, G:ch4,5]

Week4 Predikcia vs. Vysvetlenie - konfidenčné intervaly pre predikciu a vysvetlovanie, príklady,
koncept kauzality, nadizajnované experimenty vs pozorované dáta, matching, kvalitatívna
podpora kauzality, interpretácia. [F:ch4,5]

Week5 Diagnostika - predpokady o náhodných chybách: konštantná variancia, normalita, korelované
chyby, nezvyčajné pozorovania: pákové pozorovania, outliery, Cookova štatistika, štruktu-
rálna časť modelu: parciálna regresia. [F:ch6]

Week6 Kolinearita - variance inflation factor, praktické problémy, chyby v prediktoroch, zmena
škály, Metóda zovšeobecnených najmenších štvorcov, testovanie nesprávneho fitu, Robustná
regresia [F:ch7,8]

Week7 Transformácia, transformácia odozvy, Box-Cox-ova transformácia aj s odvodením, transfor-
mácia prediktorov, "hokejková"regresia, polynómy[F:ch9]

Week8 Výber modelu - spätná eliminácia, kriteriálne metódy - AIC, BIC - konzistentnosť vs. efek-
tívnosť, príklady. [F:ch10, CH:ch2,3,4]

Week9 Zmenšovanie - metóda hlavných komponentov, parciálne najmenšie štvorce, Ridge regresia,
LASSO, krížová validácia. [F:ch11, FHT:ch3.4, WHT]

Week10 Kompletný príklad z oblasti poisťovníctva - uvodná analýza dát, sumárne štatistiky, kom-
pletný model a diagnostia, analýza citlivosti s diskusiou. Chýbajúce pozorovania, MCAR
(missing completely at random), MAR (missing at random), MNAR (missing not at ran-
dom), implutácia [F:ch12,13]

Week11 Kategorické premenné - dvojlevelový faktor, príklad, faktory a kvalitatívne prediktory, inte-
rakčné členy, viaclevelové faktory, ANOVA, kódovanie kvalitatívnych prediktorov. [F:ch14]

Week12 Jednofaktorový model, diagnostika, párové porovnávania, false discovery rate. [F:ch15]
Week13 Prezentácie projektov, kompletný príklad, diskusia, zopakovanie.

Konzultačné hodiny
Dohodou.

Hodnotenie

30% 10 Domácich úloh (každá 3%)
20% Písomná skúška
10% Projekt
40% Ústna skúška
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