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V tomto příspěvku se budeme zabývat metodami, které ač 
svou povahou nespadají do statistiky, jsou často používány 
pro analýzu dat. Rádi bychom se zaměřili na postupy, které 
se souhrnně označují jako prostředky pro data mining – 
 získávání znalostí z dat.

Protože tato skupina metod je přinejmenším rozsáhlá, naše užší téma bude věnováno metodám 
užívaných při řešení tzv. . Jde o problémy, kdy se snažíme najít pravidla pro 
rozdělení objektů do předem daných skupin. Standardně statistické postupy využívané pro takový 
typ úloh jsou diskriminační analýza a logistická regrese. Jejich moderní alternativou mohou být 
například  nebo neuronové sítě.

Jak vystihnout vlastnosti nominálních a ordinálních proměnných tak, aby měl příjemce k dispo-
zici přehledné informace, které však zároveň vystihují důležité rysy souborů? Obecně vždy záleží 
na počtu kategorií daného znaku a typu kategorie. Základním výpočtem je však téměř vždy určení 
četností, tedy kolik dat mám v jednotlivých kategoriích, výsledek je potom zobrazen v tzv. tabulce 
četností.

Tabulka četností
Struktura dat, jež jsou předmětem analýzy, je jakási matice nebo tabulka, jejíž řádky představují 
jednotlivé objekty (například jednotlivých zákazníků) a sloupce odpovídají měřeným vlastnostem 
objektů (věk, výška příjmu, rodinný stav, pohlaví, měsíční obrat na účtu,…) Pro každý objekt máme 

 – příslušnost k jedné z existujících skupin (pro účely credit skóringu to 
jsou nejčastější dobří a nevyhovující klienti ve vztahu ke splácení úvěrů, případně může existovat 
i neutrální skupina, u 

 objekty nové. Objekty, pro které máme informaci o příslušnosti k jedné z možných 

měřenými veličinami -
tvoříme model, který aplikujeme na nová data. V dnešní době se k tomuto účelu z moderních data 
miningových metod používají neuronové sítě a algoritmy založené na rozhodovacích stromech. 
Nyní se budeme blíže věnovat těmto dvěma technikám.

Princip neuronové sítě
Neuronové sítě se snaží napodobovat činnost neuro-
nů v lidském mozku. Jejich základem je model umě-
lého neuronu, který na základě vstupů (buď z vnějšku 
nebo od jiných neuronů) generuje výstup. Podle toho, 
kde se neuron nachází, rozlišujeme vstupní, skrytou 
a výstupní vrstvu neuronů. 

Každý ze vstupů má jinak velký vliv na výstup neuro-
nu – toho se dosáhne v tzv. učící fázi algoritmu, kdy 
jsou generované výstupy porovnávány s výstupy cílo-

 kdy se váhy jednotlivých 
vstupů na základě učících dat postupně nastavují tak, 
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abychom dosáhli co nejlepší shody – minimalizují se odchylky generovaných a cílových výstupů. 
Umělý neuron vyhodnocuje vstupy a jeho výstupem je aktivační funkce, která je funkcí váženého 
součtu vstupů. Hodnota aktivační funkce slouží jako vstup neuronu další vrstvy nebo, jde-li o neu-
ron ve výstupní vrstvě, už 

Ideální neuronová síť
Výsledná neuronová síť by neměla být příliš rozsáhlá, protože pak dochází k přeučení, kdy síť 
není schopna zobecnění pro jiná než učící data, ale také by neměla být příliš malá, protože pak 
není schopna dobře rozlišovat mezi objekty různých tříd. Pro stanovení ideálního počtu skrytých 
neuronů a také pro úpravu vah v procesu učení existuje mnoho algoritmů, často se pro nastavení 

perceptronová neuronová síť a síť RBF (radial basis function).

Řešení pomocí stromů
Jiným přístupem k  vysvětlení principu stromů nám po-
stačí binární stromy, kdy jsou data v každém nekoncovém uzlu dále dělena pouze do dvou skupin.

do skupin s  vzta-
hů měřených veličin ke 
buď dále dělí podle dělících pravidel, nebo jde o tzv. listy, kdy k dalšímu dělení nedochází a prvkům 

V každém uzlu se stanoví proměnná, pomocí níž umíme nejlépe rozdělit objekty tohoto uzlu do 
dvou skupin, jejichž prvky jsou v rámci konkrétní skupiny podobné, ale co nejvíce se liší od prvků 
skupiny druhé. Uchazeče o úvěr můžeme v prvním kroku rozdělit například podle výše příjmu – 
lidé s příjmem nad 50 000 korun a lidé s příjmem nižším. Každou z takto vzniklých skupin dělíme 
dále podle vhodných kritérií. Pro případ, že ne u všech objektů máme k dispozici hodnoty veličiny, 
podle které se řídí dělení v některém uzlu, stanoví se pro uzly jedna až tři zástupné proměnné, které 
využíváme pro dělení v 

 příslušném listu.

Jak roste strom?
Jako míra kvality stromového modelu se používá některé vhodné kritérium, které odráží celkové 

 
dobré uchazeče, způsobí větší ztrátu než dobrý klient, kterému se rozhodneme neposkytnout úvěr).

Podobně jako u neuronových sítí, i u stromů je žádoucí, aby nebyly příliš velké nebo příliš malé. 
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V praxi se používají dva postupy pro získání rozumně velké stromové struktury: Na základě učí-
 každém jeho listu budou pouze objekty 

s 
přistoupíme k ořezávání – přecházíme postupně jednotlivé nekoncové uzly a zvažujeme jejich na-
hrazení listem. Pokud je uzel nahrazen listem, znamená to, že jeho objekty se již dále nedělí, a všem 
novým objektům, které skočí v 
vytvoření redukovaného stromu, kdy proces výstavby stromové struktury ukončíme, když případné 
přidání nových uzlů výrazně nezlepší model.

Pokročilejší data miningové modely
Kromě již zmíněných neuronových sítí a binárních stromů se můžeme setkat i s modely, které jsou 
jejich zobecněním nebo kombinací. Náhodné lesy nebo boosted trees představují modely složené 
z 
ale kombinace těchto jednoduchých stromů představuje již velmi dobrý model.

tak k termínu meta-learning, kdy vytváříme model neuronové sítě s použitím jiného modelu, který 
zpracovává tatáž data.

Závěr
Podotkněme, že z uvedených modelů mají pouze stromy lehkou interpretaci – vidíme, která kritéria 

-
dely tradiční, ale fungují spíš jako černá skříňka. Jejich interpretaci je však třeba hledat (což samo 
o sobě představuje další statistickou úlohu). Bez věcné interpretace našeho modelu totiž nemáme 

 vhodnosti 
implementace modelů vytvořených pomocí těchto moderních metod.

Autorkou článku je Mgr.
odborná konzultantka �rmy StatSoft CR s.r.o.

 Lenka Blažková, 

StatSoft CR s. r. o.  
 – Zličín 

t + 420 233 325 006, f + 420 233 324 005
e info@statsoft.cz


