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 Podstatné zvýšení konkurenceschopnosti 
absolventů ÚMS PřF MU zapojením SASu 
do výuky vybraných předmětů na ÚMS PřF 
MU. 
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 Projekt OPVK „Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě“ 
(CZ.1.07/2.2.00/15.0203) 

 partneři projektu UnicreditBank a HCI více než kvitovali snahu 
ÚMS zakoupit SAS s tím, že pro studenty to znamená větší 
konkurenceschopnost na pracovním trhu. 

 Partnerem ÚMS je i Home Credit, kterému „dodáváme“ nové 
analytiky - opět velmi vítá fakt, že studenti přijdou do styku se 
SASem už při studiu. 
 Při pohledu na inzeráty na pozice analytiků ve finanční sféře  se 
snadno vidí, že téměř všude požadují znalost SASu. 

 
 Osobní zkušenost s prací v SASu v rámci finančních společností 
(eBanka, PPF a Home Credit International). 
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 Se SASem byly seznámeni studenti předmětů: 
 

 Data mining I  
 Data mining II  
 Seminář z finanční matematiky  
 Matematické modely ve financích  
 Statistika I 
 Statistika II 

 
 Celkem jde o cca 500 studentů (JS 2011 – PS 

2012). 
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Data mining I: 
1. Úvod do data miningu: základní pojmy, CRISP-DM, SEMMA.  
2. Přehled data minigového softwaru. Úvod do systému SAS.  
3. Organizace dat, úvod do SQL.  
4. Příprava dat – čistění, transformace (WOE). SAS data step.  
5. SAS Data Step – podmíněné kódy, cykly, pole.  
6. SAS Data Step – spojování tabulek, transpozice tabulek.  
7. Explorační analýza – základní popis dat, tabulky.  
8. Vizualizace dat, SAS/Graph.  
9. Regrese, Logistická regrese I.  
10. Rozhodovací stromy, neuronové sítě.  
11. Evaluace prediktivního modelu – LC (ROC), Gini, KS, Lift.  
12. Úvod do makro jazyka v SAS.  
13. Úprava výstupů/reportů SASu, export ze SASu.  
 
El. skripta (743 stran): http://www.math.muni.cz/~mrezac/vyuka/DataMining1_v2012.pdf 
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Data mining II: 
1. Credit scoring (CS) - historie, základní pojmy. 
2. Úvod do SAS EG. 
3. Metodologie vývoje scoringových funkcí. 
4. Příprava dat II. 
5. Úvod do shlukové analýzy. Hiearchické shlukování. 
6. Vývoj CS modelu. 
7. Úvod do analýzy přežití. 
8. Coxova regrese. 
9. Evaluace modelu II. 
10. Stanovení cut-off. RAROA, CRE. Monitoring. 
11. Pokročilé postupy programování v SAS. Makro jazyk v SAS.  

 
 

El. skripta (486 stran): http://www.math.muni.cz/~mrezac/vyuka/DataMining2.pdf 
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 Povinné je vypracování projektu na vhodných datech: 
 archive.ics.uci.edu/ml 

 
 http://www.kaggle.com/c/GiveMeSomeCredit  

 
 www.stat.uni-muenchen.de/service/datenarchiv/welcome_e.html  

 
 

 

 Motivace pro studenty: 
 http://www.sas.com/offices/europe/czech/academic/jobs.html 

 
 SAS Student Ambassador Program (http://support.sas.com/learn/ap/student/amb.html) 

 
 SAS prize – ročník 2011 – 1. místo: student ÚMS PřF MU  

 
 možnost praxe u partnerů ÚMS PřF MU – v roce 2012 1-3 týdenní stáže v UCB 
 

http://archive.ics.uci.edu/ml/index.html
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 od JS 2011 máme k dispozici katedrovou licenci SAS EAS: 
 
Education Analytical Suite (=Base SAS®, SAS/ACCESS® rozhraní 
(pro všechny databáze), SAS/AF®, SAS/ASSIST®, SAS® Bridge for 
ESRI, SAS/CONNECT®, SAS/EIS®, SAS® Enterprise Guide®, 
SAS/ETS®, SAS/FSP®, SAS/GRAPH®, SAS/IML®, SAS/INSIGHT®, 
SAS/Integration Technologies®, SAS/LAB®, SAS/OR®, SAS/QC®, 
SAS/SECURE®, SAS/SHARE®, SAS/STAT®)  
 
 SAS EM (data miner) k dispozici nebyl, nicméně pro výuku jej 
lze použít v rámci SAS OnDemand for Academics. 
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SAS OnDemand for Academics  

http://support.sas.com/ondemand/account.html 

http://support.sas.com/ctx/sodareg/ 
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SAS OnDemand for Academics – Enterprise Miner 
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SAS OnDemand for Academics – Enterprise Miner 

 POZOR!!! Do počítače se stáhne cca 310 MB (u verze 6.2 to 
bylo 125)!   
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SAS OnDemand for Academics – Enterprise Miner 
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SAS OnDemand for Academics  

 Rychlost – uspokojivá (rozhodně pro malá „výuková“ data) 
 
 Veškeré výstupy (grafy, tabulky, texty)  lze kopírovat přes schránku do 
vlastního PC. 

 
 Zásadní (z mého pohledu) omezení tohoto řešení je fakt, že nelze 
namapovat knihovnu z lokálního disku a pouze a jen instruktor (učitel, který 
zaregistruje kurz) má možnost nahrát data na server (a naopak si data 
stáhnout zpět) 

• instruktor musí data nahrát pomocí FTP,  
• studenti mohou pracovat jen s daty, které jim dá k dispozici učitel.  
• studenti nemají žádnou možnost si data (ať už originální nebo 
upravená) stáhnout 

 



17 

 Aktuálně (od PS 2012) máme k dispozici univerzitní licenci na: 
 

 SAS 9.3 TS1M2, Rev. 930_12w41 for 
 Microsoft® Windows® Workstation & Server 32-bit 
 Microsoft® Windows® Server & Workstation for x64 
 Linux® for X64 

 SAS EAS 
 Credit Scoring for SAS Enterprise Miner 
 SAS Enterprise Guide 
 SAS Enterprise Miner Personal Client 
 SAS Enterprise Miner Server, including the products: 

• SAS Enterprise Guide 
 SAS Forecast Server 
 SAS Metadata Server 
 SAS Text Analytics for Czech 
 SAS Text Miner Server 

 JMP Pro (Microsoft® Windows® for x64, JMP 10.0.1 TS1M2, Rev. 930_12w41) 
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BP:  
 Indeterminate hodnoty cílové proměnné při vývoji credit scoringových 

modelů  
 Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech 

DP: 
 Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů  
 Řízení a optimalizace scoringových modelů v období makroekonomických 

změn 
 Pokročilé techniky credit scoringu  
 Rozšíření logistické regrese směrem k nelineárním modelům   
 Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS 
 Parametrické odhady vybraných ukazatelů kvality credit scoringových 

modelů 
 

Většina témat navržena odborníky z praxe (HC, HCI, UCB) 
• Poskytnuta reálná data 
• Konzultace v průběhu zpracování BP/DP 
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Instalační soubory – depoty pro jednotlivé OS 

Instalační depot (workstation: win32, win64, linux32, linux64): 23 GB 

SASDepotSubset http://support.sas.com/kb/39/110.html 

win32: 6,9 GB, win64: 7,0 GB, 
linux32: 4,5 GB, linux64: 4,5 GB 
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SASDeployment Wizard 9.3 

Nově se dají zmenšené depoty vytvořit přímo instalačním wizardem: 

  

  

  

Nový instalační depot (workstation + server: win32, win64, linux32, linux64): 19 GB 
Zmenšený depot pro EN win32+win64: 16 GB (jen EN win32: 12 GB) 
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Instalační soubory, licenční podmínky 

 Instalační soubory SASu jsou k dispozici všem 
studentům a učitelům ÚMS PřF MU na webu 
ÚMS v zabezpečené zóně (přístup pod loginem a 
heslem do domény). 
 Před vlastním zobrazením stránky s inst. 
soubory je nutné odsouhlasit licenční podmínky. 
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Instalační soubory, licenční podmínky 

 Po odsouhlasení licenčních podmínek jsou k 
dispozici zkomprimované instalační depa pro OS 
Windows 32/64bit a Linux 32/64bit. 
 Vybraní uživatelé mají k dispozici přehled 
stažení inst. souborů s nadefinovanými údaji 
(jméno, e-mail, učo, obor/pracoviště, datum). 
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Práce v SAS 

 Pro studenty (i vyučující) je dostupný SAS na 12 PC ve verzi 
Linux+Windows a dalších 24 PC ve verzi Linux. 
 Výuka probíhá ve verzi Windows (virtuální pod linuxem) 

 OS: Ubuntu Linux 10.4.03 LTS 32bit + Virtual Machine Viewer 
0.0.3 + Windows XP SP3  
 HW: Intel E8400 Core 2 Duo 3GHz 4GB DDR2 RAM 

 Výhodou je snadná správa a maximální využití HW výkonu PC.  

link na verzi „windows“ 

link na vezi linux 

Screenshot (výřez) 
pracovní plochy: 
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Práce v SAS – verze linux 
 K dispozici SAS 9.2 

 
 Po spuštění se otevře 6 
oken (Results, Explorer, 
Toolbox, Output, Log, 
Program Editor) 

 
 Uživatelský komfort je 
na velmi nízké úrovni, 
nicméně vše je funkční a 
pracovat se v „tom“ dá. 
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 Po spuštění Windows ve 
virtuálním prostředí je třeba se 
přihlásit do domény.  

Práce v SAS – verze windows 

 Po přihlášení je k dispozici: 
 SAS 9.2 
 SAS Enterprice Guide 4.3 
 IML Studio 3.3 
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Práce v SAS – verze windows 

 Vlastní práce v SASu se pak 
nijak neliší od práce v „klasických“ 
windows.  

 Ukládat kódy a datové tabulky 
lze jak na lokálním disku tak na 
síti v rámci domény -> snadné 
sdílení práce. 
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 Vize: 
 

1. Podstatné zvýšení konkurenceschopnosti absolventů 
MU zapojením SASu do výuky většiny relevantních 
předmětů na všech relevantních fakultách MU. 

2. Zkvalitnění výzkumu na MU skrze využití SASu ve 
všech relevantních oblastech, zejména tam, kde je 
SAS považován za standard. 
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 Plány do budoucna: 
 
 Data mining I  

 určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studijního programu 
 od 2011/2012 jde o povinný předmět pro obor finanční a pojistná matematika (cca 
35 studentů) 
 od 2011/2012 jde o povinně volitelný předmět pro obor statistika a analýza dat (10 
studentů) a matematika-ekonomie (25 studentů) 
 jaro 2011…7 studentů, jaro 2012 48 studentů 

 
 Data mining II 

 určen pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu 
 nově jde o povinně volitelný předmět pro obor finanční matematika (25 studentů) 

 
 -> lze očekávat cca 50-70 studentů ÚMS PřF MU ročně 
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 V souvislosti se zakoupením UNIVERZITNÍ licence dojde k rozšíření 
SASu na další ústavy/instituty přírodovědecké fakulty i na další 
fakulty v rámci univerzity. Zájem projevil institut IBA, fakulta 
ekonomicko-správní, fakulta sociálních studií a fakulta informatiky. 

 
 Na začátku roku 2013 proběhne série školení (základy práce v SAS) 
pro zájemce zejména z PřF a ESF MU 

 
 S využitím SAS ve výuce na ostatních fakultách se počítá od jarního 
semestru 2013.  

 
 Pokud jde o technické řešení instalace, nově počítáme také (kromě 
lokálních instalací) se serverovou instalací na Citrix (pro začátek pro 
zaměstnance a DSP studenty ÚMS PřF MU). 
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Potenciální předměty pro využití SASu: 
 
 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta MU 

 Biostatistika - základní kurz (215) 
 Analýza klinických dat (100) 
 Analýza dat na PC (40) 
 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií (70) 

 
Ekonomicko-správní fakulta MU 

 Pojistná matematika (50) 
 Teorie portfolia (100) 
 Finanční matematika (170) 
 popř. další využití SASu (především EM a Forecast Serveru) na datech z terminálu Bloomberg. 

 
Fakulta sociálních studií MU 

 Využití informačních technologií ve výzkumu bezpečnosti a strategie (15) 
 Bezpečnostně-strategické perspektivy ČR (30) 
 Strategické modely a plánování v bezpečnostní oblasti (25) 
 

Fakulta informatiky MU 
 Statistika I a II (150) 
 Strojové učení a dobývání znalostí (25) 
 Strojové učení a přirozený jazyk (10) 

Čísla v závorce udávají předpokládaný počet studentů. 
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