
Vánoce se kvapem blíží. A jaké by to byly 

vánoce bez vánočního stromečku… Proto jsme 

se rozhodli Vám jeden takový náš stromeček 

ukázat. 

le nebude to jen tak nějaký běžný stromek, který si můžete jít koupit v tomto 

čase před obchodním domem, ani ten, co si můžete jít uříznout do lesa jako 

v nejmenované reklamě. Bude se jednat o klasifikační strom (konkrétně binární 

rozhodovací strom). Vše si ukážeme na zajímavém příkladu se zvířátky. 

Data

K dispozici máme informace o 95 druzích zvířat. 

Řádky v našem souboru obsahují informace o jednotlivých zvířatech. Jaké máme k dispozici proměnné můžete posoudit 

sami na následující ukázce 10 zvířat:
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Význam jednotlivých proměnných lze asi jednoduše pochopit už i z jejich názvu. Jediná proměnná, která se může zdát 

trochu záhadná, je proměnná Skupina. Tato proměnná je jakýmsi zařazením zvířat do kategorií, později z výsledků 

zjistíme, co vlastně jednotlivé hodnoty znamenají. Nicméně tato proměnná se zařazením je právě ta, která nás zajímá. Co 

kdybychom dostali například pod ruku data o zvířeti, které není v tabulce a o kterém nevíme, do které skupiny patří? Byli 

bychom schopni ho zařadit na základě nějakých pravidel, nějakého modelu? Předpokládejme, že reálný klíč pro rozdělení 

do skupin v této situaci nemáme k dispozici.

Model

Odpovědi na vyslovené otázky může dát právě rozhodovací strom. Rozhodovací strom je jednou z mnoha metod (jinými 

jsou například logistická regrese, neuronové sítě nebo například metody strojového učení), kterými je možné vysvětlovat 

kategorickou veličinu (v tomto případě je to proměnná Skupina) na základě dalších znaků, ať už spojitých nebo 

kategorických (v našem příkladu proměnné 1 až 15). Strom tedy vytvoří jakýsi model, který danému pozorování přiřadí

(předpoví) skupinu pouze na základě dat (a žádné další informace), která máme k dispozici.

Na souboru dat jsme vytvořili klasifikační strom (buď pomocí menu: Data Mining->General Classification/Regression Tree 

Models nebo pomocí menu: Statistiky->Vícerozměrné průzkumné techniky->Klasifikační stromy). V nastaveních jsme 

pouze snížili minimální počet případů v jednom uzlu na 3, abychom dosáhli jemnějšího dělení stromu. Výsledek uvidíme 

v zápětí, nejprve si ale vysvětlíme, jak číst jednotlivé uzly, z kterých se strom skládá:

Číslo uzlu

Počet případů, které patří do tohoto uzlu

Kategorie, která je v uzlu nejčastěji 

(pokud není nastaveními určeno jinak).

Pokud se jedná o koncový uzel (v terminologii 

stromů list), pak se jedná také o predikci pro 

pozorování spadající do tohoto uzlu

Sloupce představují zastoupení kategorií v uzlu

Rozhodovací strom rozděluje prostor případů (pozorování) podle kritérií (v každém dělení podle jedné proměnné), 

kritéria vybírá samotná metoda tak, aby tato kritéria co nejlépe oddělovala jednotlivé skupiny…

A nyní již slíbovaný stromeček. Jsou zde přidány i drobné komentáře v oranžových rámeččích pro lepší pochopení 

funkčnosti stromu a také interpretaci – rozklíčování kódů skupin:



Celkem máme 95 pozorování, 

nejčetnější je skupina 1Je vidět, že první dělení 

oddělilo perfektně všechny 

ze skupiny 1, což vzhledem 

k tomu podle čeho se dělí 

ukazuje na to, že skupina 1

je ekvivalentní tomu, že 

zvíře je savec.

Na ty, kteří nesají mléko, 

čeká další rozhodovací 

otázka a to, zda mají peří.

Tato otázka opět 

perfektně oddělí skupinu 

2 a  asi bychom odhadli, 

že jde o ptáky. 

Opět perfektní 

klasifikace, 

tentokrát ryb. 

Co je to? Nesaje to mléko, 

nemá to peří ani ploutve a 

létá to? Po inspekci zvířat 

z této kategorie bychom 

jistě poznali, že jde o hmyz. 

Všimněme si, že zde 

nejsou všichni zástupci 

skupiny 6 v datech! Vždyť 

máme i nelétající hmyz.

V datech jsou jen 3 

případy z této kategorie 

– mlok, ropucha a žába.

Skupina 3 jsou 

plazi.

Skupina 7 zahrnuje živočichy, kteří nepatří do 

ostatních skupin, tuto skupinu bychom označili jako 

„jiní“, viz někteří zástupci: slimák, štír, hvězdice

Nejprve dělíme zvířata na ta, 

která sají mléko a na ostatní



Poznámka: To, že nám vyšla klasifikace, která je ideální – tedy nemáme žádné chyby zařazení, se v praxi u modelů jistě 

stane málokdy. Zde to můžeme připsat tomu, že rozdělení druhů zvířat opravdu vychází z toho, jaké má 

daný tvor vlastnosti a také z toho, že jsme dovolili listům stromu mít málo pozorování. 

Predikce

Výsledný strom je vlastně modelem, jak zařazovat zvířata do skupin 1 až 7. Z inspekce dat i výsledného stromu jsme 

zjistili, že rozdělení do skupin odpovídá vědecké klasifikaci zvířete, tedy třídě, do které živočich spadá.

Vezmeme libovolné zvíře (toto zvíře má jistě kvantifikovatelné vlastnosti stejně jako zvířata v naší tabulce) a snažíme se ho 

zařadit podle jeho atributů, nakonec skončí v nějakém koncovém uzlu stromu (listu) a takovouto předpověď skupiny mu 

přiřadíme. 

Pojďme si to tedy přímo vyzkoušet na nějakých zvířatech, která v datech nemáme. A aby byla legrace, zkusme si zařadit 

nějaké opravdu zvláštní zvířátka.

Když se blíží ty vánoce, jako prvního adepta na zařazení jsme vybrali létajícího soba Santa Klause, druh tohoto zvířete 

označme pracovně například jako Santův sob: 

Druhým klasifikovaným zvířátkem je jedno oblíbené pohádkové zvíře a to drak. Jediným atributem, který nebyl na první 

pohled jasný, bylo to, jestli saje mléko. My jsme si řekli, že asi ne (no schválně, viděli jste někdy v obchodě draka, který by 

kupoval mléko?).   

Největším oříškem bude klasifikace třetího zvláštního zvířete, tím je lochneská příšera, zde totiž není jasno, zda má zuby 

či zda snáší vejce (dostupné informace o lochnesce zde):

Výsledky klasifikace těchto stvoření na základě našeho modelu jsou následující:

Santův sob je prý savec, jelikož hned při první otázce spadne do skupiny 1. To je uspokojivý výsledek. O poznání hůř 

dopadl drak, který po „probublání“ stromem skončil v kategorii hmyz. To má z toho, že nemá peří ani ploutve.  

Lochneskou příšeru bychom poté zařadili (za předpokladu, že má opravdu ploutve, přeci jenom je nešťastné, že je tato 

příšera dosti tajemné zvíře) do stejné skupiny, ve které jsou ryby.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lochnessk%C3%A1_nestv%C5%AFra



