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1. Priestor X bodov návrhu. De�nícia exaktného návrhu experimentu a
príklad pre model váºenia. De�nícia a zdôvodnenie aproximatívneho
návrhu experimentu. Vlastnosti mnoºiny Ξ aproximatívnych návrhov
experimentov.

2. Informa£ná maticaM(ξ) návrhu experimentu ξ v lineárnom regresnom
modeli s regresormi {f(x) : x ∈ X}. Základné vlastnosti funkcie M :
Ξ → Rm×m a mnoºiny informa£ných matíc M = {M(ξ) : ξ ∈ Ξ} v
závislosti na vlastnostiach funkcie f a mnoºiny X.

3. Konvexný obal mnoºiny vektorov (resp. matíc). Carathéodoryho veta
a jej dôsledok pre ve©kos´ nosi£a aproximatívneho návrhu experimentu.

4. Kritérium optimality. Pojem optimálneho aproximatívneho a optimál-
neho exaktného návrhu. Porovnanie výpo£tovej náro£nosti problémov
aproximatívneho a exaktného optimálneho návrhu. Základné my²lienky
algoritmov na numerický výpo£et týchto návrhov.

5. Najlep²í nevychýlený lineárny odhad lineárnej kombinácie hT θ, kde h ∈
Rm a θ ∈ Rm je parameter lineárneho regresného modelu. De�nícia a
²tatistická interpretácia kritérií c-optimality a G-optimality.

6. Elipsoid koncentrácie Eξ, kde ξ ∈ Ξ, pojmy rovnomerne nie hor²í návrh,
rovnomerne ekvivalentný návrh a rovnomerne lep²í návrh. Ekvivalentné
charakterizácie podmienky Eξ ⊆ Eζ .

7. Objem elipsoidu koncentrácie Eξ vyjadrený pomocou informa£nej ma-
tice M(ξ). De�nícia a ²tatistická interpretácia kritéria D-optimality.
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8. Vz´ah d¨ºok projekcií Eξ a variancií (rozptylov) najlep²ích nevychýle-
ných lineárnych odhadov lineárnej kombinácie hT θ, h ∈ Rm. De�nícia
a ²tatistická interpretácia kritérií A a E-optimality.

9. De�nícia Elfvingovej mnoºiny S. Význam návrhov η, pre ktoré {f(x) :
η(x) > 0} ⊆ ∂S. Znenie Elfvingovej vety.

10. Najdôleºitej²ie analytické vlastnosti kritériaD-optimality aD-optimálnej
informa£nej matice. To isté pre kritérium A-optimality.

11. Základné analytické vlastnosti kritéria c-optimality. Najdôleºitej²ie ana-
lytické vlastnosti kritérií E-optimality a G-optimality.

12. De�nícia a základné vlastnosti smerovej derivácie kritéria (existencia a
súvis s gradientom, pokia© tento gradient existuje). Smerová derivácia
pre kritériá D- a A-optimality.

13. Nutné a posta£ujúce podmienky optimality návrhu experimentu, ich
vyjdrenie pomocou smerovej derivácie a pomocou gradientu (ak exis-
tuje). �peci�kácia týchto podmienok pre kritériá D- a A-optimality.
Veta o ekvivalencii aproximatívneho D- a G-optimálneho návrhu.

14. Veta, ktorá umoº¬uje oceni´, ako ¤aleko je daný návrh od optimál-
neho návrhu. Veta o vz´ahu nosi£a Φ-optimálneho návrhu µ a mnoºiny
extremálnych bodov funkcie x→ fT (x)∇Φ[M(µ)]f(x).

15. Základné my²lienky navrhovania experimentov v nelineárnom regres-
nom modeli.
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