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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je problematika business analýz se zaměřením 

na techniky dolování znalostí (data miningu). Práce dokumentuje postupy 

provádění těchto analýz, popisuje základní metody, zhodnocuje možnosti 

jejich využití pro obchodní praxi. Největší prostor je věnován metodice CRISP-

DM – fázím předzpracování dat, zpracování dat a vyhodnocování výsledků. 

Praktická část práce aplikuje popisované metody na obchodní data z reálné 

firmy provozující prodejní automaty ve školách, a to především s využitím 

nástrojů Rapidminer a MS SQL Business Intelligence Development Studio. 

Je demonstrováno použití několika základních metod dolování znalostí 

(metoda hlavních komponent, korelace, asociace, shlukovací metoda a metoda 

rozhodovacích stromů). Získané výsledky jsou interpretovány s ohledem 

na získání znalostí, které by mohly být pro zadavatele komerčně užitečné. 
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Abstract 

The subject of the submitted thesis is the topic of business analyses 

with a special emphasis on data mining techniques. The thesis covers 

procedures of performing these analyses, describes basic methods, and assesses 

the possibilities of their application in commercial praxis. The largest scope 

is given to the CRISP-DM methodology, especially the phases of preprocessing 

data, processing data and evaluating results. The practical part then applies 

the described methods to commercial data from a real company operating 

vending machines at schools, mainly using Rapidminer and MS SQL Business 

Intelligence Development Studio tools. It demonstrates the usage of a few basic 

data mining methods (Principal Component Analysis, Correlations, 

Associations, Clustering methods, Decision Tree). The obtained results 

are interpreted with respect to acquiring knowledge that could be 

commercially useful for the client. 
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1 Úvod  

1.1 Business analýza obchodních dat 

Důležitá obchodní rozhodnutí úspěšných a neustále se vyvíjejících společností 

jsou podporována čím dál tím častěji business analýzou dat. Tyto analýzy 

se využívají nejen k získání spolehlivých informací, ale především k nalezení 

skrytých vztahů mezi daty, které mohou společnostem přinést mnoho cenných 

znalostí. Výsledky těchto analýz slouží nejen jako podpora při sestavování 

jasných obchodních cílů společnosti, ale především k získávání konkurenčních 

výhod. Tyto analýzy zachycují vývoj společnosti v čase, ale také určují faktory, 

které budou ovlivňovat úspěšnost společnosti v budoucnu. 

K business analýzám využíváme historická a transakční data společností. 

Je potřeba zdůraznit, že k dosažení co možná nejpřesnějších výsledků musíme 

brát v potaz souvislosti a okolnosti v čase, které se zcela promítají do samotné 

povahy dat. Nejpodstatnější úkol celého procesu business analýzy je daným 

datům co nejlépe porozumět a umět je správně interpretovat tak, aby výsledky 

byly pro danou společnost co nejvíce produktivní. Na základě aplikování 

výsledků můžeme poté pomocí opakovaného procesu business analýzy v čase 

sledovat, jak dané výsledky společnosti přispívají. Díky získaným 

zkušenostem při těchto analýzách lze takto opakovaný proces business analýzy 

postupem času optimalizovat a tudíž poskytovat podporu při rozhodování 

rychleji. 

1.2 Cíle práce 

Tato diplomová práce se zabývá postupem business analýzy obchodních dat. 

Popisuje tento proces pomocí metodiky CRISP-DM od získávání dat přes 

definování požadavků, analýzy dat, přípravy dat, zvolení vhodných metod, 

užití těchto metod v nástrojích, až po konečnou interpretaci dosažených 

výsledků.  

Práce je koncipována tak, aby sloužila nejen jako obecné seznámení 

s metodami business analýzy, konkrétněji s metodami dolování znalostí, 



2 

 

ale především, aby se metody popsané v praktické části této práce daly vhodně 

aplikovat na obchodní data. 

V dnešní době již řada společností investuje do licencí k nástrojům pro business 

analýzy, protože se jim takto investované prostředky na základě správného 

využití výsledků mnohonásobně vrátí. Tyto nástroje se neustále zdokonalují, 

nejenom z hlediska uživatelské přístupnosti, ale především z hlediska výkonu. 

V této práci si představíme především dva z těchto nástrojů:  

 volně dostupný nástroj business analýz Rapidminer, 

 komerční nástroj Microsoft SQL Server Bussines Intelligence 

Development Studio. 

Výsledkem práce budou nejen komentované analýzy prováděné pomocí 

metod za použití zmíněných nástrojů, ale především postupy, jak s danými 

nástroji u jednotlivých metod pracovat. 

Po prostudování procesu CRISP-DM a metod business analýz popsaných 

v této práci by měl čtenář umět zvolit metody vhodné pro analýzu obchodních 

dat a správně je v představených nástrojích užít. 

1.3 Obsah práce 

Práce se dělí na čtyři základní části: 

 teoretická část, 

 datová analýza, 

 předzpracování dat, 

 zpracování dat. 

V kapitole 1 si vymezíme základní pojmy spojené s business inteligence, 

business analýzou a dolováním znalostí. Dále si v této části podrobněji 

představíme metody business analýz. Kapitola 2 se bude podrobně věnovat 

prvním dvěma fázím metodiky CRISP-DM, mezi které patří porozumění 

datům a porozumění problematice. V kapitole 3 se budeme zabývat třetí fází 

metodiky CRISP-DM – samotným získáváním dat z databáze, 

předzpracováním datové matice a zvolením vhodných nástrojů. V kapitole 4 
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si popíšeme metody business analýz a interpretujeme zde výsledky získané 

z konkrétních dat a jejich případný přínos pro zadavatele. Tato část bude 

zahrnovat poslední tři fáze metodiky CRISP-DM. V závěru práce vybereme 

a stručně popíšeme ty z výsledků, které mají potenciál být pro zadavatele práce 

komerčně užitečné. 

Nedílnou součástí práce jsou přílohy, které podrobněji popisují vybrané 

nástroje, postupy načítaní dat, metody jejich zpracování a interpretaci výsledků 

z těchto nástrojů.  
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2 Teoretická část 

V této části si vysvětlíme základní pojmy související s business intelligence. 

Popíšeme si předzpracování dat a představíme si metody business analýz, 

které v praktické části aplikujeme na obchodní data. 

2.1 Úvod do problematiky business intelligence 

V práci se budeme soustředit na metody dolování znalostí u business 

intelligence (zřídka se můžeme setkat také s českým ekvivalentem „obchodní 

inteligence“). Obecným cílem těchto metod je nalézt co největší množství 

užitečných znalostí. Mezi takto dosažené znalosti může patřit i ověření faktů, 

které jsou všeobecně známé, ale více hodnotné a cenné je, když nalezneme 

v datech něco překvapivého – nějakou novost. Tyto novosti nevycházejí 

ze zaběhnutých předpokladů. Příkladem novostí, které můžeme pomocí 

metod business intelligence získat, mohou být informace o chování zákazníků. 

Můžeme se například dozvědět, že zákazníci ve velké míře nakupují zboží, 

které spolu zdánlivě nesouvisí. Dalším takovým příkladem může být 

informace, že zákazníci v určité věkové skupině nakupují zboží, které bychom 

si s touto věkovou skupinou vůbec nespojovali. 

Na základě těchto odhalených nečekaných znalostí získávají společnosti již 

zmiňovanou konkurenční výhodu.  

Jednou z mnoha definic business intelligence je definice Drury Jenkinse1: 

 „Business Intelligence je obecně myšlena jako schopnost společností 

provádět lepší rozhodnutí, poskytuje užitečné informace, které zvyšují 

ziskovost a uspokojení zákazníků.“, zdroj [1] 

Business intelligence používá velké množství více či méně sofistikovaných 

nástrojů. Namátkou můžeme jmenovat například dashboardy, reporting 

či  Online Analytical Processing (OLAP). V souladu se zadáním této práce 

se zde však budeme věnovat pouze technikám dolování znalostí. 

                                                 
1 Drury Jenkins, MBA – odborník na problematiku Business Intelligence 
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2.1.1 Dolování znalostí 

Jedním z nástrojů business intelligence je dolování znalostí, často označované 

anglickým termínem data mining. Jedná se o vědeckou disciplínu vyvinutou 

v 90. letech minulého století v návaznosti na vývoj čím dál tím výkonnějších 

výpočetních technologií. Konkrétních definic data miningu můžeme 

v literatuře nalézt více, pro ilustraci uveďme například následující: 

„K data miningu neboli dolování znalostí patří mnoho metod, 

které vyhledávají v datech nové, dosud neznámé a také nedotazované 

znalosti různých typů. Pracují (podle implementace) nad různými formáty 

dat.”, zdroj [2] 

2.1.2 Praktické využití 

Proces dolování znalostí lze užít v mnoha oblastech, například v sociologii, 

zdravotnictví, vědě a podnikání, ať už se jedná o obchod, služby či výrobu. 

Nejčastěji se s ním v praxi setkáváme v oborech,  jako je bankovnictví, 

pojišťovnictví, obchod či burzy, kde se evidují transakce či události zákazníků. 

Právě v těchto odvětvích je využití business analýz, konkrétněji dolování 

znalostí, nejrozšířenější. Na základě výsledků z analýz může společnost 

dosáhnout vyššího zisku a být o krok napřed před konkurencí například 

formou cílené nabídky, odhalování podvodů atd. 

Společnosti tudíž investují do rozvoje tohoto oboru velké finanční prostředky. 

Mají specializovaná oddělení, licencované nástroje, datové specialisty 

a business analytiky. Tito specialisté posléze výsledky dosažené užitím metod 

business analýz konzultují s manažery nebo s ekonomickým či marketingovým 

oddělením z hlediska účelného zavedení těchto výsledků do praxe. [3] 

Data pro tyto business analýzy mohou být uložena v různých datových 

úložištích. Následující kapitola se pokusí některá tato úložiště stručně popsat. 

2.2 Datová úložiště 

Data určená k analýzám získáváme ze všech dostupných zdrojů společnosti. 

U obchodních dat se nejčastěji používají transakční databáze, 

které zaznamenávají pohyby na kartách nebo zákaznické databáze, do kterých 
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se ukládají demografické údaje o zákaznících. Další zdroje dat mohou být 

kupříkladu evidence, které se soustředí na odezvy nabídek reklamní kampaně 

nebo různá doplňující dotazníková šetření. [1] 

Pro potřeby této práce si datová úložiště podrobněji popíšeme z hlediska 

přístupu k datům, přičemž se budeme zabývat dvěma typy úložišť – relačními 

databázemi a datovými sklady. 

2.2.1 Relační databáze 

Relační databázi budeme v této práci chápat jako běžnou databázi 

informačního systému, kterou tvoří navzájem propojené tabulky. Tyto 

databáze zpravidla obsahují velké množství atributů. Mezi ně patří i takové, 

které k vyhodnocování nijak nepotřebujeme, například značné množství 

systémových atributů (kdo a kdy uložil danou informaci nebo doplňující 

atributy, které nejsou důležité pří vyhodnocování). Data k analýzám 

získáváme z databází pomocí dotazů skládajících se z velkého množství 

spojení mezi tabulkami a rozsáhlých omezujících podmínek.  Velikou 

předností relačních databází je jejich aktuálnost – změny dat prováděné 

v informačních systémech se v databázi projevují okamžitě a změněná data 

jsou tak dostupná v reálném čase. 

2.2.2 Datový sklad 

Druhým typem zdroje dat je datový sklad. Ten oproti běžné databázi obsahuje 

jen atributy, které jsou pro daný účel užitečné, a to ve formě, která umožňuje 

snadné zjišťování užitečných informací. Typicky se zde setkáváme s vysoce 

agregovanými daty, přičemž není kladen důraz na jejich stoprocentní 

aktuálnost. Datový sklad lze vybudovat z běžné databáze prostřednictvím 

následujících kroků: 

1. extrakce dat – získávání dat z relační databáze, 

2. čistění – sjednocování hodnot, cílem je úplnost dat, 

3. transformace a konsolidace – převádění schémat, 

4. uložení – do datového skladu pomocí hromadných operací. 
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V praxi se ve společnostech tyto kroky označují jako ETL proces (Extract, 

Transform, Loading) neboli datová pumpa. Do datových skladů se z běžných 

databází dostávají data právě prostřednictvím ETL procesu periodicky 

v určitých časových úsecích. [4] 

Tento princip je pro ilustraci znázorněn na následujícím obrázku. 

Data z operačních systémů, ERP, CRM systémů či obyčejných souborů 

jsou prostřednictvím zmíněného ETL procesu transformována do datového 

skladu obsahujícího agregované informace, surová data či popisná metadata. 

Z toho jsou poté prostřednictvím metod OLAP 2 , reportingu či právě data 

miningu získávány užitečné informace. 

 

Obrázek 1: Business Intelligence, zdroj [16] 

V následujících odstavcích si popíšeme postup, jak provádět data mining. 

2.3 Metodika CRISP-DM 

Metodika CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Proces for Data Mining) 

vznikla za účelem vytvoření co nejobecnějšího způsobu, který se dá užít 

na jakýkoliv proces dolování znalostí. Rozděluje proces dolování znalostí 

                                                 
2 Důležitý pojem, který souvisí s Business Intelligence a datovým skladem je OLAP (Online Analytical 

Processing). Jedná se o nástroj, který umožňuje rychleji zpracovávat a vizualizovat informace.  Odpovídá 

na otázky například, kolik bylo prodejů za dané časové období. Na rozdíl od data miningu eobjevuje nic 

navíc - žádné skryté vztahy.  
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na šest fází, přičemž je založena na předpokladu, že se ve vybraných fázích 

můžeme vracet k předešlým (k daným fázím se vracíme například za účelem 

doplnění chybějících znalostí z předešlé fáze, kontroly správnosti postupu 

apod.) 

Jednotlivé fáze jsou:  

1. porozumění problematice – určení, co vše budeme 

muset  vyhodnocovat z dané oblasti, nastudování dané problematiky, 

pochopení souvislostí, rozhovory se zadavateli, 

2. porozumění datům – výběr dat, která uplatníme k vyhodnocování, 

využití datových slovníků a dokumentace k datům, 

3. příprava dat neboli předzpracování dat pro vyhodnocování – například 

sjednocování jednotek, doplnění chybějících hodnot, kategorizace, 

odvozování atributů apod., 

4. modeling – přeměna dat na výsledky, 

5. vyhodnocení výsledků – ověření, zda jsme vyhodnotili data podle 

daných kritérií, 

6. využití výsledků – doporučení pro zadavatele – na základě těchto 

výsledků pak může společnost určit jejich vhodné využití v praxi. [5] 

Návaznosti jednotlivých fází znázorňuje následující obrázek: 

 

Obrázek 2: Metodika – CRISP DM, zdroj [13] 
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Nyní si podrobněji popíšeme předzpracování dat. 

2.4 Předzpracování dat 

Časově nejnáročnějším úkolem celého procesu analýz je předzpracování dat. 

Na finálním výstupu z předzpracování dat zcela závisí podoba konečných 

výsledků všech business analýz. Jak je patrné z následujícího obrázku, 

předzpracování dat zabírá většinou více než polovinu času potřebného 

k analýze: 

 

 

Obrázek 3: Časová náročnost procesu data miningu, zdroj [20] 

Výsledkem samotného předzpracování dat je datová matice, která nám bude 

sloužit v úpravách jako vstup pro dané metody. Datová matice se skládá 

z řádků, které reprezentují jednotlivé případy (údaje) a sloupců jednotlivých 

atributů. V následujících odstavcích si podrobně popíšeme, co vše proces 

předzpracování dat obnáší. 

 Porozumění problematice a datům – cílem celkového procesu dolování 

dat je přeměnit původní data na užitečné výsledky. Klademe zde velký 

důraz na studium problematiky, abychom správně pochopili danou 

oblast a s ní související data. 
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 Výběr vhodných atributů – probíhá na základě porozumění datům. 

Atributy se také volí dle jednotlivých modelů pro konkrétní cíle 

vyhodnocování. Jiné atributy budeme vybírat k modelu pro získávání 

zákazníků a jiné například na křížový prodej (co dalšího může 

společnost zákazníkům nabídnout). 

 Příprava dat – zahrnuje definování typů dat a následné úpravy 

a kontroly individuálně dle konkrétních potřeb vyplývajících z daného 

zadání 

2.4.1 Typy dat 

Ve fázi předzpracování si specifikujeme datové typy atributů. Tyto základní 

typy pak při business analýzách podrobněji rozdělujeme na: 

 Numerická data 

o binární – data jsou rozdělena do dvou hodnot, například 0-1, ano-

ne; 

o kategoriální – data jsou tvořena různými kategoriemi, například 

kraje v České republice (Moravskoslezský, Pardubický, 

Liberecký….); 

o ordinální – jsou kategoriální s uspořádáním dle důležitosti, 

většinou se jedná o různá hodnocení na škále, například známky; 

o reálné – hodnoty z intervalu, například <1-100> – reálné hodnoty 

ceny, váhy, věku; 

 Nenumerická data 

o časová – různé formáty data a času; 

o textová neboli nominální; 

o speciální – například prostorová, zvuková a jiná. [2] 

2.4.2 Konkrétní úpravy 

Po získání datové matice je potřeba ji určitým způsobem upravit, aby byla 

pro potřeby business analýzy použitelnější. Základními úpravami jsou: 
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Rozdělení na atomické atributy – je nezbytné data rozdělit na atomické 

hodnoty za účelem dosažení přesnějších výsledků (například datum rozdělíme 

na den, měsíc a rok, adresu na ulici, číslo popisné, město a PSČ). 

Doplnění atributů – nové atributy vytvoříme z již existujících atributů. 

Například z rodného čísla odvodíme datum narození a pohlaví. Z typicky 

českého jména a příjmení můžeme určit pohlaví, ze směrovacího čísla 

pak  město, kraj, počet obyvatel či vzdálenost od prodejního místa. 

Mezi dvěma časovými údaji můžeme snadno vypočítat interval. Z dat se vždy 

snažíme odvodit co možná nejvíce pomocných atributů (právě pro přesnost 

a rozmanitost výsledků), nicméně musíme mít na zřeteli, že všechny takto 

odvozené atributy bychom měli umět vhodně a smysluplně využít. 

Doplnění statistických atributů – z původních dat můžeme matematickými 

výpočty získat statistické atributy, které mohou mít vyšší vypovídací hodnotu. 

Mezi nejrozšířenější výpočty patří například výpočet sumy, průměru, maxima, 

minima, standardní odchylky a dalších statistických veličin. 

Kategorizace – nedílnou součástí předzpracování je kategorizace atributů. 

Ta je důležitá především proto, že některé analytické metody kategorizované 

vstupy vyžadují. Kategorie tvoříme dle četnosti hodnot, případně data 

přiřazujeme do předem stanoveného počtu kategorií. V praxi se můžeme 

setkat především s těmito typy kategorizace: 

 kategorizace reálných atributů – rozdělení dat do intervalů, 

 kategorizace nominálních atributů, 

 dichotomizace – metoda, která převádí kategoriální atributy na dvě 

hodnoty, přičemž atribut hodnoty buď nabývá či nenabývá. 

Transformace – nám zamezí získat zkreslené výsledky. Mezi transformaci dat 

řadíme normalizaci a standardizaci. 

 Normalizace je odstranění závislosti na velikosti objektů. Samotný 

výsledek může být charakterizován jinou vlastností, než právě 

velikostí objektu – například tvarem. 
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 Standardizace sjednocování jednotek, u které je cílem přistupovat 

ke všem atributům ve stejné míře. Například hmotnost zboží 

převedeme jednotně na gramy. [2] 

2.4.3 Kontrola správnosti dat  

Je velmi častým jevem, že data používaná k analýzám jsou chybná, chybějící, 

redundantní, zastaralá nebo ovlivněná různými událostmi. 

Kontrolu dat provádíme pomocí dotazů s omezující podmínkou nebo pomocí 

filtrů v datovém souboru. Tímto způsobem jsme schopni snadno kontrolovat, 

jestli jsou hodnoty opravdu z reálného rozsahu. Dále se na odhalení dat 

chybných používají již zmiňované statistické funkce – například minimum, 

maximum, průměr a směrodatná odchylka.  

2.5 Metody dolování znalostí 

Existuje velké množství metod, se kterými data mining pracuje. V této práci 

si popíšeme metody hlavních komponent, korelace, asociace, rozhodovací 

stromy a shlukovací metody. 

Jelikož je toto téma velice obsáhlé, zaměříme se jen na principy metod, 

u jednotlivých metod pak zmíníme doplňující informace a odkazy 

na literaturu, která se daným tématům věnuje podrobněji. 

Metody jsou již implementované v BI nástrojích, nemusíme je tudíž složitě 

počítat nebo programovat při našich konkrétních analýzách. Všechny použité 

metody jsou podrobně probrány v rámci skript [2]. 

2.5.1 Metoda hlavních komponent  

Pojem hlavní komponenta znamená, že více atributů najednou reprezentuje 

stejnou vlastnost. Účelem této metody je sjednocení daných atributů dat 

do stejných charakteristických skupin. Na základě tohoto faktu 

pak popisujeme data.  Na druhou stranu je přínosem této metody eliminace 

atributů. Tato eliminace se provádí, aby další typy analýz nebyly ovlivnitelné 
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právě kvůli výskytu hlavních komponent. Algoritmus je podrobněji popsán 

v [2]. 

2.5.2 Metoda korelace 

Účelem této metody je nalezení vzájemně lineárně závislých nebo nezávislých 

atributů.  U lineárně závislých atributů rozlišujeme ještě přímou úměrnost y=kx 

(koeficient korelace 1) a nepřímou úměrnost y= -kx, (koeficiet korelace  -1). 

U nezávislosti atributů je koeficient korelace nulový. Více informací je možné 

nalézt v [6]. 

2.5.3 Metoda asociace 

Vstupem do této metody jsou kategoriální atributy. Atributy, které nejsou 

kategoriálního typu, je potřeba kategorizovat. Účelem této metody je nalezení 

zajímavých vztahů mezi daty. Vychází ze vstupních předpokladů – 

antecedentů A, ze kterých pak vyvozujeme závěry – sukcedenty B -  A => B, 

to vše za určité úrovně podpory (která udává, pro kolik záznamů je výsledek 

platný) a spolehlivosti (udávající pravděpodobnost, že z A dostaneme právě 

daný výsledek). Nejznámějším algoritmem využívaným při asociacích 

je algoritmus Apriori. [7], [17] 

V práci budeme využívat především metodu transakčních asociací, nazývanou 

též metodou nákupního košíku. Pro provedení této metody musíme mít 

k dispozici následující data: 

 id zákazníka, 

 id položky, 

 popřípadě časový interval nákupu. 

Data pro analýzu nákupního košíku můžeme mít například v této podobě:[8] 

Tabulka 1: Ukázka dat nákupního košíku 

ID ZÁKAZNÍKA ID POLOŽKY POČET POLOŽEK 

15001 1 4 

15001 2 2 

15038 1 3 
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2.5.4 Metody shlukovací 

Cílem shlukové analýzy je rozdělení dat do podobných skupin – shluků 

na základě vzdálenosti mezi jednotlivými daty. Vzdálenosti jsou ve stejném 

měřítku, proto data musí být normovaná (to znamená, že všechna data mají 

stejnou váhu). Shlukování obecně rozdělujeme na hierarchické 

a nehierarchické: 

Hierarchické shlukování je založeno na principu, že postupně z co nejmenších 

shluků dostáváme čím dál tím větší. Tato metoda skončí, až když dostaneme 

jeden velký shluk za všech dat. Hierarchické shlukování je všeobecně velice 

výpočetně náročné. U tohoto typu hierarchického shlukování je nejčastěji 

využívána aglomerační metoda nejbližšího souseda (minimální vzdálenost 

shluků). 

Nehierarchické shlukování. K tomuto typu shlukování patří například 

metoda K středů, kde máme předem stanovený počet shluků. Princip 

je takový, že přiřazujeme dané případy dat k jednotlivým shlukům. U většího 

počtu shluků je tento typ shlukování časově méně náročný, než shlukování 

hierarchické. Více informací je možné nalézt v literatuře [9]. 

2.5.5 Metody rozhodovacích stromů 

Při metodě rozhodovacích stromů využíváme stejně jako u asociací 

kategoriální data. Princip rozhodovacího stromu je postaven na tom, 

že se strom neustále dělí na podmnožiny, ve kterých má převahu jen jedna 

třída. Růst stromu se zastaví v momentě, když data patří do stejné třídy. 

Hlavním kritériem rozhodovacího stromu je klasifikační atribut, který nám 

data dělí na další třídy. Tento algoritmus se nazývá TDIDT. V praxi zkoušíme 

různé varianty volby klasifikačního atributu. Přínosem je, že se skrze větvená 

data stromu dozvíme podrobnosti o návaznostech mezi daty. V popisech 

výsledků můžeme s ohledem na přehlednost převést strom na pravidla. [10], 

[15]  
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3 Praktická část – Datová analýza 

V praktické části této práce si na skutečných obchodních datech vyzkoušíme 

celý proces metodiky CRISP-DM . V této kapitole se budeme zabývat fázemi  

 porozumění problematice, 

 porozumění datům, 

 přípravy dat – předzpracování. 

3.1 Výběr dat 

Základním předpokladem práce je výběr vhodných dat. Vybrali jsme data 

od společnosti specializující se na správu automatů pro prodej potravin 

v rámci programu „zdravé svačiny do škol“. 3  Tato obchodní data jsou 

zajímavá, protože obsahují velké množství charakteristik, které mohou 

výrazně ovlivňovat prodej (jednotlivé atributy jsou podrobněji specifikovány 

v kapitole Porozumění datům). 

3.2 Porozumění datům – 1. fáze CRISP-DM 

Účelem této fáze je pochopit danou problematiku a souvislostí mezi daty. 

Výsledkem bylo vymezení konkrétních informací, které budeme k analýzám 

dále využívat.  

                                                 
3  Původním plánem bylo interpretovat výsledky BA pro společnost Tieto, jejímž zadavatelem byla 

obchodní společnost, která se soustředila na maloobchodní prodej. Z důvodů organizačních změn na 

projektu však tato data nebylo možné použít (potřebná data k analýzám nebyla v době zpracování této 

diplomové práce vůbec dostupná). 

Další zkušeností s výběrem vhodných dat byla možnost analyzovat data rovnou z výroby produktů 

mlékárny. V tomto případě však zadavatel požadoval konkrétní výstupy, které by bylo efektivnější 

provádět čistě statistickými metodami, než právě metodami BA. 

Dalším alternativním řešením byla možnost analyzovat data z e-shopů, nicméně tato data nebyla 

dostačující ke složitějším analýzám - obsahovala jen několik tisíc záznamů a především omezený počet 

atributů (zákazník, datum nákupu, nakoupené zboží, popřípadě při dobírce adresa zákazníka). 
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Základní informace o zadavateli se bylo možné dozvědět z webových stránek. 

K detailnějšímu porozumění posloužil také informační systém, dokumentace 

k tomuto systému, uživatelské manuály a databáze, do které se data 

z informačního systému ukládají. 

3.2.1 Představení zadavatele 

Zadavatel se zabývá distribucí zboží do automatů základních a středních škol. 

Působí celkem na 480 školách, počet žáků – klientů činí kolem 470 000. 

Každému žáku – klientovi je automaticky přidělena karta („kreditka“) v rámci 

dotačního programu. Prostřednictvím této karty si žák může nakupovat 

či vyzvedávat zboží. 

Z hlediska výše dotací můžeme nabízené zboží rozdělit na: 

 zcela dotované zboží (jedná se o ovoce, pouze omezeně jen 

na vybraných školách), 

 částečně dotované zboží (mléka, u kterých má žák nárok na určitý počet 

nákupů v daném časovém období), 

 zboží nabízené za plnou cenu (všechno ostatní zboží, například ovocné 

šťávy, křupky, tyčinky atd.) 

Rodiče žáka mohou prostřednictvím webu sledovat jeho nákupy a mají 

možnost nastavit povolení odběru určitého zboží nebo denní limit útraty 

na kartě. 

Informační systém zadavatele je velice komplexní – nejen, že zaznamenává 

prostřednictvím karty všechny nákupy, ale zprostředkovává také kompletní 

evidenci žáků, škol, automatů a zboží. Do databáze se ukládají následující data: 

 osobní údaje o klientovi, 

 údaje o nastavení karet, 

 historie nákupů klienta. 
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Tok dat a informací v informačním systému znázorňuje schéma 

na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 4: Tok dat a informací v informačním systému, zdroj: vlastní zpracování 

3.2.2 Požadavky zadavatele 

V našem  případě zajímalo zadavatele vše, co se dalo zjistit o prodejích 

za účelem získání konkurenční výhody a poznání zákazníků. V analýzách jsme 

pracovali s nákupy, které proběhly v Ostravě mezi roky 2011 a 2013, tedy 

během školních let: 

 2011/2012 (84 528 nákupů, 26 škol, 476 tříd a 2 971 klientů), 

 2012/2013 (154 739 nákupů, 27 škol, 530 tříd a 5 663 klientů). 

Nárůst nákupů je zapříčiněn zavedením automatu do nové školy a zvýšením 

počtu tříd, které dostaly kartičky (tedy zvýšením počtu klientů). 

Tato data jsme vyhodnocovali pro jednotlivé školní roky zvlášť- 

Z hlediska vymezení okruhu dat k analýzám chtěl zadavatel zjistit, zda existují 

skryté vztahy mezi nákupem konkrétního zboží a následujícími vlastnostmi: 

 pohlaví žáka; 
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 ročník, do kterého žák dochází, popřípadě na jakém je stupni; 

 typ školy (základní, gymnázium, odborná střední); 

 velikost školy (podle počtu žáků na školách); 

 období (dny v týdnu, měsíce, pololetí); 

 mléko, které je částečně dotované; 

 zcela dotované zboží – ovoce; 

 nastavený denní limit útraty na kartě žáka; 

 nastavení skupin zboží na kartě, které si žák může koupit. 

3.3 Porozumění datům – 2. fáze CRISP-DM 

Abychom data k analýzám vhodně popsali, zaměřili jsme se na samotnou 

povahu obchodních dat. Obchodní data jsou charakterizována hlavními 

atributy:   

 číslo klienta, 

 datum nákupu, 

 nakoupené zboží. 

Pro přehlednost jsme si data rozdělili do následujících oblastí: 

 základní atributy nákupu, 

 atributy klienta, 

 atributy karty, 

 atributy prodejního místa (v našem případě školy). 

Atributy v jednotlivých oblastech jsou uvedeny v následujících tabulkách 

Tabulka 2: Atributy nákupu 

NÁZEV POPIS 

Číslo nákupu Jednoznačná identifikace nákupu – primární klíč 

Číslo klienta Jednoznačná identifikace klienta 

Datum nákupu Datum, kdy byl nákup fyzicky uskutečněn 

Číslo zboží Jednoznačná identifikace zboží 
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Název zboží Obchodní název nakoupeného výrobku 

Cena zboží Prodejní cena výrobku uvedená v korunách 

Číslo adresy Jednoznačná identifikace adresy nákupu 

 

Tabulka 3: Atributy klienta 

NÁZEV POPIS 

Pohlaví Pohlaví nakupujícího (chlapec, dívka) 

Ročník Ročník školy, do kterého klient dochází v rozsahu 

doby let trvání školy 1-13, 14 – učitelé 

Dotace Informace, zda má klient nárok na dotace 

 

Tabulka 4: Atributy karty 

NÁZEV POPIS 

Povolené skupiny Nastavené povolené skupiny zboží k nákupu 

Skupiny zboží Konkrétní povolené skupiny zboží  

Limit Informace o tom, zda má klient nastavený limit 

útraty 

Hodnota limitu Nastavení částky maximální útraty za den 

Tabulka 5: Atributy školy 

NÁZEV POPIS 

Název školy Oficiální název školy, ve které je automat umístěn 

(pro účely této práce jsou názvy zakódovány) 

Město nákupu Název města i s městskou části 

PSČ Poštovní směrovací číslo 

Počet žáků Počet žáků na škole 
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Obrázek 5: Atributy, zdroj: vlastní zpracování 

V následující kapitole si z těchto atributů odvodíme pomocné atributy 

a provedeme potřebné kategorizace. 
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4 Praktická část – Předzpracování dat 

4.1 Předzpracování – 3. fáze CRISP-DM 

V této fázi se budeme věnovat získávání dat z databáze a přípravou datové 

matice, která bude vstupovat v úpravách jako zdroj dat do jednotlivých metod. 

4.1.1 Získávání dat z databáze 

Při práci bylo k dispozici připojení na databázový systém Oracle SQL 

Developer. Databáze obsahovala 130 tabulek včetně číselníků. Pro efektivní 

získávání dat jsme postupovali takto: 

 Pomocí vhodných podmínek a spojení jsme vybrali z tabulek atributy, 

které byly specifikovány ve fázi porozumění datům. 

 Data jsme spojili do jedné výsledné tabulky, kterou budeme dále 

využívat při vyhodnocení. 

 Data jsme exportovali do příslušných formátů, které pak vstupují 

do jednotlivých BI nástrojů. 

4.1.2 Příprava dat 

Abychom data důkladně připravili k analýzám, na žádnou důležitou úpravu 

při předzpracování nezapomněli a hlavně se nemuseli k této fázi v průběhu 

analýz zbytečně vracet, postupovali jsme dle předzpracování popsaného 

v teoretické části. 

1. U každého atributu jsme definovali jeho datový typ užívaný z hlediska 

metod dolování znalostí. 
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Tabulka 6: Datové typy atributů 

ATRIBUT DATOVÝ TYP 

Číslo nákupu Numerický 

Číslo klienta Numerický 

Datum nákupu Datum 

Číslo zboží Numerický 

Název zboží Nominální 

Cena zboží Numerický 

Číslo adresy Numerický 

Pohlaví Binární 

Ročník Numerický 

Dotace Binární 

Povolené skupiny Binární 

Skupiny zboží Nominální 

Limit Binární 

Hodnota limitu Numerický 

Název školy Nominální 

Město nákupu Nominální 

PSČ Nominální 

Počet žáků Numerický 

 

2. Atributy databáze jsou atomické. Rozdělili jsme z hlediska 

vyhodnocování jen atribut datum (na den, měsíc a rok). 

3. Z vybraných atributů jsme odvodili pomocné, které zadavatele zajímaly 

ve smyslu, jestli budou mít vliv na nákup: 
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 pololetí odvozené dle data, 

 dny v týdnu odvozené dle data, 

 typ školy odvozený z názvu školy (základní, střední odborná škola, 

gymnázium), 

 pohlaví žáka, odvezené dle jména a příjmení4, 

 stupeň, který žák navštěvuje dle ročníku. 

4. Matematicky jsme odvodili atributy: 

 útrata celkem – součet cen zboží, které klient nakoupil, 

 počet nákupů, které klient realizoval, 

 průměrná cena – průměrná útrata za zboží, které klient nakoupil. 

5. Provedli jsme kategorizaci atributů, a to dle následujících kritérií:5 

 Kategorizace ceny zboží CENA_K. Hranice kategorií jsme určili 

na základě existence skupin výrobků podobné kategorie, 

jejichž ceny byly stanoveny na podobnou úroveň. Vytvořené 

kategorie dle rozsahu ceny zde byly: 

o zdarma – zcela dotované zboží 

o levnější – do 10Kč 

o střední – v rozmezí od 10 do 15Kč 

o drahé – nad 15 Kč 

 Kategorizace limitu povolené útraty klienta za den LIMIT_K – 

kategorie dle rozsahu: 

o 0 – nemá nastavený limit 

                                                 
4 V první fázi jsme vybrali příjmení, která končí písmenem „á“ - u těch jsme předpokládali ženské pohlaví. 

Dále jsme vybrali příjmení končící na některé další neutrální znaky („ů“, „í“, …), u těch jsme dále pohlaví 

určovali dle křestního jména. 

 
5 Nástroje k dolování znalostí sice umí kategorizovat atributy dle četnosti do předem stanového počtu 

kategorií, nebo umožňují nastavit kategorie podle daných hodnot. Avšak z vlastních zkušeností 

doporučuji si již vytvořit kategorie a přesně je pojmenovat v souboru dat, který posléze načteme 

do jednotlivých nástrojů. Ušetříme si tak čas definováním kategorií zvlášť u jednotlivých metod.  
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o 1 – limit do 10Kč 

o 2 – limit od 11 do 20 Kč 

o 3 – limit od 21 do 30 Kč 

o 4 – limit od 31 do 40 Kč 

o 5 – limit od 41 do 50 Kč 

o 6 – limit nad 51 Kč 

 Kategorizace velikosti školy dle počtu žáku POCET_ZAKU_K. 

Kategorie dle rozsahu: 

o Nejmenší – do 300 žáků 

o Menší – od 301 do 400 žáků 

o Střední – od 401 do 500 žáků 

o Větší – od 501 do 600 žáků 

o Největší – nad 600 žáků 

 Kategorizace útraty celkem za zboží klienta za školní rok 

CENA_CELKEM_K. Hranice intervalů jsme určili na základě 

četností výskytů. Vytvořené kategorie dle rozsahu ceny celkem zde 

byly: 

o 1 – 0 Kč 

o 2 – od 1Kč do 100Kč 

o 3 – od 101Kč do 250Kč 

o 4 – od 251Kč do 500Kč 

o 5 – nad 500Kč 

 Kategorizace počtu nákupu klienta za školní rok 

POCET_NAKUPU_K, kategorie dle rozsahu (hranice jsme určili 

na základě četností výskytů): 

o 0 – nemá nastavený limit 

o 1 – od 1 do 10 nákupů 

o 2 – od 11 do 30 nákupů 

o 3 – od 31 do 50 nákupů 
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o 4 – od 51 do 150 nákupů 

o 5 – nad 150 nákupů 

 Kategorizace průměrné ceny za nákup PRUMERNA_CENA_K, 

kategorie dle rozsahu: 

o 1 – do 5Kč 

o 2 – od 6Kč do 10Kč 

o 3 – nad 10 Kč 

 Dichotomizace – binární tabulka povolených skupin zboží 

(rozdělení do sloupců dle jednotlivých zboží, jestli hodnot nebývá 

nebo nenabývá – mezi skupiny povoleného zboží patří bagety, 

jogurty, křupky, nápoje, ovoce, protlaky, perník, sušenky, tyčinky, 

šťáva, mléko.) 

Během předzpracování tak vznikly následující nové atributy: 

Tabulka 7: Datové typy odvozených atributů 

ATRIBUT DATOVÝ TYP 

Pololetí Numerický 

Den v týdnu Nominální 

Typ školy Nominální 

Stupeň Nominální 

Útrata celkem Numerický 

Počet nákupů Numerický 

Cena kategorie Nominální 

Limit kategorie Nominální 

Počet žáků kategorie Nominální 

Celkem útrata 

kategorie 

Nominální 

Průměrná cena 

kategorie 

Nominální 

Počet nákupů 

kategorie 

Nominální 

Bagety Binární 

Jogurty Binární 



26 

 

Křupky Binární 

Nápoje Binární 

Ovoce Binární 

Protlaky Binární 

Perník Binární 

Sušenky Binární 

Tyčinky Binární 

Šťáva Binární 

Mléko Binární 

 

Pro potřeby diplomové práce jsme zakódovali názvy konkrétních škol (použili 

jsme zde zcela fiktivní názvy) a značky zboží (zde jsme uvedli jen obecný 

název). Další úpravy při předzpracování nebyly zapotřebí. Díky evidenci karet 

a kontrole povinně vyplněných atributů v informačním systému se v databázi 

nevyskytovala chybějící data. Data už byla sjednocená v jednotkách. Nebylo 

tedy potřeba provádět normalizaci jednotek. Nakonec jsme zkontrolovali 

správnost rozsahu údajů. 

4.1.3 Výběr nástrojů při vyhodnocování  

Ke zpracování analýz jsme vybrali dva nástroje: 

 nekomerční nástroj Rapidminer, 

 komerční Microsoft SQL Server Bussiness Intelligence Development 

Studio 2012. 

Následující odstavce popisují důležité vlastnosti, výhody a nevýhody těchto 

nástrojů z hlediska potřeb této diplomové práce. V přílohách jsou uvedena 

podrobnější srovnání nástrojů s konkurenčními produkty a také technické 

detaily a postupy nahrávání a úpravy dat v těchto nástrojích. 

Mezi hlavní výhody, které činí produkt Rapidminer vhodným nástrojem 

pro účely této práce, patří zejména následující: 
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 Rapidminer můžeme volně stáhnout v sekci Download 

na internetových stránkách 6 , je dostupný pro všechny operační 

systémy (Windows 32 bit, Windows 64 bit, Linux a Mac) 

s nainstalovaným JRE – Java Runtime Environment verze 5 a vyšší. 

 Jednotlivé metody se v Rapidmineru skládají z operátorů (software 

obsahuje více než 500 operátorů, u každého je uveden podrobný 

popis včetně informace, k čemu operátor slouží, na jakém principu 

funguje a jaké vlastnosti u něj můžeme nastavit). 

 Práce v prostředí Rapidmineru je přehledná a intuitivní. Vyžaduje 

však určitou analytickou znalost metod a porozumění výsledkům. 

 Rapidminer umožňuje doinstalovat řadu rozšíření. Pro příklad 

jmenujme: 

o Reporting extension (využití k reportingu), 

o Weka extension (v prostředí Rapidmineru lze vybrat z řady 

metod, které využívá Weka, tudíž nemusíme používat 

prostředí Weky), 

o Series extension (vývoj dat v čase). 

 Má velkou podporu v podobě dokumentace, instruktážních videí, 

tutoriálů a řešení problémů na internetových fórech a má jedny 

z nejlepších referencí (viz odkaz [11]). 

 Pokud v procesu metod máme chybu, Rapidminer nám tuto chybu 

často podrobně vypíše a v některých případech navíc dokonce 

nabídne vhodná řešení. 

 Výsledky analýz jsou popsány přehledně a srozumitelně, software 

navíc umožňuje výsledky zobrazit více různými způsoby. 

 Podporuje velké množství formátu zdrojů dat (například XLS, CSV, 

XML, tabulky MS Access), umožňuje nastavit databázové připojení 

na MS SQL Server, ODBC či Oracle SQL Developer. 

 

Jak již bylo zmíněno, jako zástupce komerčního nástroje jsme k analýzám 

zvolili produkt SQL Server Business Intelligence Development Studio 

od společnosti Microsoft, a to především z následujících důvodů: 

                                                 
6 http://rapid-i.com 



28 

 

 Veškeré analýzy probíhají v přehledném prostředí 

Microsoft Visual Studio 2012 vyznačujícím se například 

přehledným hlášením chyb. 

 Struktura projektů je stejná jako u SQL Server, vše je však graficky 

a uživatelsky přívětivější. 

 V projektech Analysis servises, ve kterých budeme složitější 

Business analýzy provádět, jsou dopředu implementované 

Microsoft BI metody. 

 Výsledky jsou popsány srozumitelně, přehledně a umožňují 

do jisté míry uživatelské nastavení a nastavení ve více náhledech. 

 Data k analýzám načítáme z Miscrosoft SQL Serveru 2012, 

což nám umožňuje jejich snadné úpravy. 

V této kapitole jsme provedli datovou analýzu. Představili jsme si předmětnou 

problematiku a data, která budeme k analýzám používat. Poté jsme vybrali 

a popsali atributy potřebné k jednotlivým analýzám. V rámci konkrétní 

přípravy dat jsme si odvodili další nové potřebné atributy. Zvolili jsme si 

vhodné nástroje. V dalších kapitolách přejdeme k praktickému modelování 

metod a posléze k interpretaci výsledků. 
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5 Praktická část – Zpracování dat 

5.1 Výběr metod 

V následující tabulce si stručně představíme jednotlivé BA metody z pohledu 

toho, co od nich očekáváme. V tabulce je uvedena také Churn analýza a Časové 

řady, což jsou však metody, které jsme vzhledem k povaze dat a dalším 

skutečnostem nemohli použít. 

U každé metody uvedeme její potenciální přínos, tj. především to, 

jaké informace můžeme z jejích výsledků získat. 

Tabulka 8: Přínosy metod 

BA METODA PŘÍNOS 

Hlavní komponenty Charakteristiky v datech, sjednocení vlastností dat 

Korelace Souvislost mezi dvojicemi atributů, odstranění závislosti 

ovlivňující další vyhodnocování 

Asociace Překvapivé vztahy v datech 

Nákupní košík Kombinace zboží, které si nakupuje klient během školního roku 

Sekvenční shlukování Vysledování, jaké zboží si klient kupuje po sobě v čase 

Segmentace Rozdělení skupin nakupujících a určení, dle jakých 

charakteristik se od sebe odlišují 

Rozhodovací strom Detailnější provázanost v datech 

Churn analýza Tuto analýzu nebylo možné použít, protože odchod k jinému 

zákazníkovi není možný vzhledem k dotačnímu programu. 

Časové řady Tuto analýzu nebylo možné použít z důvodu změn v dotačním 

programu (změny cen a sortimentu zboží) na základě srovnání 

školních roků 2011/2012 a 2012/2013. 
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5.2 Modeling – 4. fáze CRISP-DM  

V této fázi modelujeme metody, jejichž princip jsme si uvedli v teoretické části. 

Samotný postup modelování metod u jednotlivých nástrojů je zdokumentován 

v přílohách. 

V Rapidmineru si metody vytváříme jednoduše a intuitivně pomocí operátorů. 

Rapidminer má navíc uložené šablony některých metod, ovšem i tak si musíme 

tyto šablony upravit pro konkrétní užití. 

U nástroje SQL Server BI jsou metody zcela implementované, stačí je jen 

vhodně nastavit a spustit. Jejich princip včetně vhodného nastavení vlastností 

u jednotlivých metod při zobrazování výsledků je také detailně popsán 

v přílohách. 

5.3 Vyhodnocení výsledků – 5. fáze CRISP-DM 

V této kapitole si popíšeme jednotlivé výsledky a uvedeme jejich základní 

možné interpretace. Vzhledem k tomu, že většina metod nám v obou 

použitých nástrojích přinesla velké množství různých výsledků, budeme zde 

prezentovat jen ty nejzajímavější. 

Obrázky v této kapitole byly pořízeny z nástrojů SQL Server BI a Rapidminer. 

5.3.1 Hlavní komponenty 

5.3.1.1 Školní rok 2011/2012 

Ve výsledcích si z celkového počtu hlavních komponent představíme 

nejvýraznější hlavní komponenty, které popisují 48 procent dat. Šest 

komponent s nejvyššími hodnotami je charakterizováno postupně 16, 8, 8, 7, 6 

a 5 procenty. Nejdůležitější komponenta, která charakterizuje 16 procent dat, 

je nejvíce reprezentována atributy:  

 povolené zboží, 

 nastavení denního limitu. 

Dá se tedy usoudit, že žáci, kteří mají povolené určité zboží, mají také 

nastavenou omezenou částku útraty na den. S tím může souviset využívání 
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webové služby, která umožňuje nastavovat pro klienty vlastnosti karet. 

Zjednodušeně to lze interpretovat tak, že rodiče, kteří tuto službu využívají, 

pravděpodobně nastaví jak povolené zboží, tak denní limit. Rodiče, kteří 

službu nevyužívají, logicky žádný z těchto atributů žákovi nenastaví. 

Ostatní komponenty se vyznačovaly nízkými hodnotami, proto je vůbec 

nezmiňujeme. 

5.3.1.2 Školní rok 2012/2013 

Ve výsledcích si z celkového počtu hlavních komponent představíme 

nejvýraznější hlavní komponenty, které popisují 49 procent dat. Šest nejvyšších 

komponent je charakterizováno postupně 16, 8.5, 8, 6, 5.5 a 5 procenty. 

Komponenta, která charakterizuje 16 procent dat, je nejvíce reprezentována 

atributy: 

 povoleným zbožím, 

 počtem nákupů. 

Tento výsledek můžeme interpretovat tak, že to, zda má žák nastavené určité 

povolené zboží či nikoliv, má vliv na počet nákupů, které během roku provede. 

Stejně jako u výsledků pro předchozí rok nejsou ostatní komponenty vzhledem 

k nízkým procentům významné. 

5.3.2 Korelace 

5.3.2.1 Analytická část 

Vybíráme korelace blížící se k -1 a 1. Na základě toho poté určujeme, zda spolu 

data souvisí či nikoliv. V praxi tyto hodnoty charakterizují jen atributy, 

které spolu korelují už z logického principu (například škola a umístění školy). 

Abychom našli v datech opravdu zajímavé výsledky, musíme korelace (vyšší 

hodnoty) hledat mezi atributy, které spolu na první pohled logicky nesouvisejí.  

5.3.2.2 Školní rok 2011/2012 

Silnější vztahy byly nalezeny pouze mezi povoleným zbožím nastaveným 

na kartě žáka. Následující vzájemně závislé atributy a jejich míra závislosti 

neboli korelační koeficient jsou: 
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 povolené zboží tyčinky a povolené zboží křupky – hodnota 0,820 

(tyto atributy spolu souvisí na 82 %), 

 povolené zboží perník a povolené zboží sušenky – hodnota 0,762 (tyto 

atributy spolu souvisí na 76,2 %). 

Překvapivě nebyla nalezena žádná významná korelace mezi konkrétními 

školami a preferencí žáků k jednotlivým typům zboží. 

5.3.2.3 Školní rok 2012/2013 

Pro tento rok byly již zjištěné korelace mezi povolenými typy zboží 

významnější. Z těch nejvyšších uveďme především: 

 povolené zboží tyčinky a povolené zboží křupky – hodnota 0,858 

(tyto atributy spolu souvisí na 8,58 %), 

 povolené zboží tyčinky a povolené zboží sušenky – hodnota 0,870 

(tyto atributy spolu souvisí na 87 %), 

 povolené zboží tyčinky a povolené zboží šťáva – hodnota 0,747 (tyto 

atributy spolu souvisí na 74,7 %). 

Opět se nepotvrdila žádná korelace mezi konkrétními školami a preferencemi 

ve výběru zboží. 

5.3.3 Nákupní košíky 

Tato metoda slouží k tomu, abychom zjistili, jaké zboží si zákazníci nakupují 

společně. Pro tuto metodu mají vstupní data následující podobu – jsou v nich 

obsažené jen dva sloupce z původní datové matice: 

 číslo zákazníka, 

 název nakoupeného zboží. 

Při studiu výsledků si musíme dát pozor na následující specifikum: Někteří 

zákazníci si vzhledem ke svým zvyklostem určitý typ zboží nakupují vždy. 

To způsobuje, že metoda nákupních košíků poté toto zboží ukazuje spolu 

s jinými typy zboží se 100% pravděpodobností, což je sice pravdivý výsledek, 

nicméně jeho užitečnost není velká [19]. Protože takový výsledek není příliš 

zajímavý, má menší důležitost, než pravděpodobnost. V SQL Serveru BI 
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je proto u asociačních pravidel zavedena právě vlastnost důležitost – 

Importance. Z tohoto důvodu budeme u této metody používat SQL Server BI. 

Poskytuje totiž cennější informace. 

Samotný přístup k vyhodnocování máme rozdělen na tři hlediska, především, 

abychom zohlednili dotace na zboží. Zboží v košících jsme si proto rozdělili 

zvlášť na:  

 všechny typy zboží (dotované i nedotované), 

 dotované zboží, 

 nedotované zboží. 
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5.3.3.1 Školní rok 2011/2012 – všechny typy zboží 

V následující tabulce můžeme vidět statisticky, jakou má podporu (Support) 

zboží v počtech záznamů, čteme takto: 1419 zákazníků si koupilo jen mléko 

kakao, 1144 zákazníků si spolu koupilo mléko vanilku a mléko kakao, atd. 

Z obrázku je zřejmé, že nejvíce oblíbeným zbožím je mléko kakao, 

z nedotovaných zboží vede müsli čoko. I šťáva jablko je velice oblíbená. 

 

Obrázek 6: Počet uskutečněných nákupů – 2011/2012, všechny typy zboží 
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Z hlediska dolování znalostí jsou pro nás přínosnější následující výsledky. 

Ty nám ukazují, jaké zboží si zákazníci nakupují společně. Výsledky 

jsou seřazeny podle důležitosti. 

 

Obrázek 7: Nákupní košíky – pravděpodobnost, důležitost – 2011/2012, všechny typy zboží 

Poznamenejme, že vybíráme jen výsledky s vysokou pravděpodobností 

(nedíváme se tedy jen na důležitost, ale také na pravděpodobnost). 

Kupodivu nejvyšší důležitost zaznamenáváme u nedotovaného zboží. 

Všimněme si pravidla, že když si zákazník koupí šťávu mrkev a pšeničné 

lupínky, tak si s pravděpodobností 71 % a důležitostí 0,853 koupí i šťávu 

jahodu. 

Když se na výsledky podíváme obecně, zjistíme, že se často vyskytují 

v nákupních košících s různými kombinacemi tyčinka lesní plody a tyčinka 

exotická v čokoládě, dále se hodně vyskytuje müsli čoko s mléky různých 

příchutí nebo s jablečnou šťávou. Je zde také oblíbená kombinace přesnídávek 

a müsli. 
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U výsledků sítí závislostí jsme si všimli, že se přesnídávky různých příchutí 

často vyskytují v nákupním košíku společně. Také, koupí-li si zákazník tyčinku 

exotickou v čokoládě, pravděpodobně si také koupí přesnídávku jahodovou. 

 

Obrázek 8: Síť závislostí v nákupních košících 1 – 2011/2012, všechny typy zboží 

Vybrali jsme například nejvíce oblíbené zboží mléko kakao – fialově označené 

zboží nám značí oboustrannou predikci a oranžově jednostrannou. Například 

tedy: když si zákazník koupí šťávu mix, tak si koupí i mléko kakao. 

 

Obrázek 9: Síť závislostí v nákupních košících 2 – 2011/2012, všechny typy zboží 

Tento typ výsledků síti závislostí je graficky hodně přehledný, bohužel nám 

však neříká nic o tom, jak jsou tyto vztahy silné. 

Obdobné analýzy získané z programu Rapidminer jsou uvedeny v přílohách. 
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5.3.3.2 Školní rok 2012/2013 – všechny typy zboží 

Ve výsledcích z tohoto roku máme oproti minulému roku mezi jednotlivým 

zbožím daleko vyšší hodnoty důležitostí a pravděpodobností. Vztahy tedy 

oproti předchozímu roku vycházely silněji. Bylo zřejmé, že zákazníci si více 

kupují oblíbené skupiny zboží společně. Vybíráme tedy výsledky s důležitostí 

vyšší než 1: 

 Šťáva mrkev, šťáva malina  šťáva jahoda – pravděpodobnost 80 % 

(Když si zákazník koupí šťávu mrkev a šťávu malina, s 80% 

pravděpodobností si koupí také šťávu jahodu.) 

 Tyčinka lesní směs, ořechová tyčinka  tyčinka brusinka – 

pravděpodobnost 72 % (Když si zákazník koupí tyčinku lesní směs 

a ořechovou tyčinku, tak si se 72% pravděpodobností koupí tyčinku 

brusinka.)  

Z těchto výsledků vyplývá, že jsou zákazníci více vyprofilovaní na jednotlivé 

druhy zboží – šťávy a tyčinky. 

5.3.3.3 Školní rok 2011/2012 – dotovaná mléka 

Zde se detailněji podíváme na dotovaná zboží – mléka. Překvapivé bylo, že dvě 

nejvíce nakupovaná mléka spolu neměla zdaleka tak silnou vazbu 

(reprezentovanou hodnotami pravděpodobnosti a důležitosti), jako ostatní 

příchutě. Jsou zde však jiné silnější vztahy, například: 

 mléko vanilka  mléko káva – pravděpodobnost 80 % a důležitost 0,4 

 opačně výsledek: mléko káva  mléko vanilka – pravděpodobnost 89 % 

a důležitost 0,3 

 mléko káva, mléko kakao  mléko vanilka pravděpodobnost 83 % 

a důležitost 0,3 

Můžeme si všimnout, že důležitost je zde velmi nízká. Je to způsobeno tím, že 

druhů mléka je v nabídce jen omezený počet (viz charakteristika důležitosti 

[19]). 



38 

 

5.3.3.4 Školní rok 2012/2013 – dotovaná mléka 

Zde má dotované zboží sice větší pravděpodobnost, zato menší důležitost 

oproti předchozímu roku. Pro ilustraci uveďme několik významných 

výsledků. Nejvyšší důležitost zde má vztah jahodového a vanilkového mléka. 

 mléko jahoda  mléko vanilka – pravděpodobnost 87 % a důležitost jen 

0,26 

 mléko káva  mléko vanilka – pravděpodobnost 80 % a důležitost jen 

0,26 

 mléko káva  mléko kakao – pravděpodobnost 80 % a důležitost jen 0,26 

5.3.3.5 Školní rok 2011/2012 – nedotované zboží 

Všimneme si, že výsledky nedotovaných zboží zde mají daleko větší důležitost 

než u dotovaných. Kombinace zboží se nestřídají tak často. Nejpřekvapivější 

kombinace v nákupním košíku jsou: 

 tyčinka mandle, šťáva mrkev  šťáva hruška – pravděpodobnost 100 % 

a důležitost jen 0,93 

 tyčinka pistácie, šťáva mrkev  šťáva hruška – pravděpodobnost 100 % 

důležitostí 0,93 

 Nejsilnější výsledky s důležitostí nad 1 a pravděpodobností 100 % jsou 

 tyčinky pistácie, šťáva mix  přesnídávka broskev 

 tyčinky pistácie, perníčky  sušenky lesní směs  

Obecně se zde v nákupních košících objevovaly kombinace tyčinek se šťávami 

a tyčinek s müsli. 

5.3.3.6 Školní rok 2012/2013 – nedotované zboží 

Z výsledků je patrné, že v nákupních košících se nevyskytuje tak silná 

kombinace hodnot pravděpodobností a důležitostí jako u předchozího roku. 

Každý z následujících uvedených výsledků má důležitost nad 1 a 75% 

pravděpodobnost: 

 ořechová tyčinka, salát  ořechová tyčinka pistácie 
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 sušenky lesní směs, ořechová tyčinka kešu  ořechová tyčinka brusinka 

 šťáva hruška, sušenky jablko  sušenky bez příchutě 

 šťáva hruška, ořechová tyčinka  sušenky bez příchutě 

5.3.4 Sekvenční shlukování – pořadí v košících 

Sekvenční shlukování oproti asociační metodě nákupních košíků zboží navíc 

řadí dle pořadí, v jakém ho zákazníci vložili do košíku. Můžeme tak 

vysledovat, pro co se zákazníci rozhodli na základě již nakoupeného zboží. 

Tato metoda může být v praxi užitečná například při sledování vlivu různých 

typů akcí na zboží. 

Datová matice zůstala stejná, jako u nákupních košíků, jen jsme data seřadili 

podle data nákupu od počátku školního roku a dodali jsme sloupec, který nám 

pro daného zákazníka určuje pořadí, v jakém nakupoval zboží (metoda 

pro tento výpočet se nachází v přílohách). U této metody jsme využívali jen 

nástroj SQL Server BI.  
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5.3.4.1 Školní rok 2011/2012 – všechny typy zboží 

Dle obrázku vidíme shluky jednotlivých zákazníků, které nám ukazují, 

jaké zboží si koupili a v jakém pořadí.  

 

Obrázek 10: Sekvenční shlukování v košících – 2011/2012, všechny typy zboží 

Například u shluku 7 vidíme, že si zákazníci nejčastěji vyzvedávají jen ovoce. 

Dle barev u těchto shluků obecně zjistíme, že jako první zboží z automatu 

si zákazníci vybírají mléko kakao (tmavě modrá barva), což je právě dotované 

zboží. Když se podíváme podrobněji, je v druhém nákupu často vanilka 

(červená). Také si zde všimneme, že z příchutí mléka se často střídá vanilková 

a čokoládová. Vanilkové mléko skoro vůbec zákazníci nenakupují jen jako 

jediné zboží oproti kávě (zelená barva). Z nedotovaných zboží se nám 

v kombinaci s těmi dotovanými objevuje často šťáva jablko.  
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V dalším náhledu jsme zjistili hodnoty procent u zboží a u přechodů zboží. 

Zjistíme například, že: 

 Mléko kakao se samostatně vyskytuje ve 28 % nákupů. 

 Mléko kakao se jako první zboží vyskytuje ve 23 % nákupů. 

 Mléko vanilka se samostatně vyskytuje ve 21 % nákupů. 

Nejvíce po sobě nakupované zboží bylo mléko kakao a mléko kakao – zákazník 

si po sobě vybral stejné zboží zhruba v 15 % případů. Z nedotovaných zboží 

se samostatně vyskytuje 

 šťáva ve 3,4 % nákupů, 

 müsli čoko ve 2,9 % nákupů. 

Přesnídávky a exotické tyčinky jsou do košíku doloženy později, což budeme 

zkoumat posléze podrobněji u nákupu nedotovaných zboží. 

 

Obrázek 11: Sekvenční shlukování, pravděpodobnost – 2011/2012, všechny typy zboží 
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Nejpřesnější výsledky, ale také nejvíce výsledků, nám ukazuje vyhodnocení 

situace v záložce State Transition. V  případě na obrázku jsme vybrali vztahy 

pro mléko kakao: 

 

Obrázek 12: State transition v sekvenčních nákupních košících – 2011/2012, všechny typy zboží 

Výsledky zde čteme takto: pokud si zákazník koupí sušenky lesní směs, 

tak na 20 procent pokračuje v nákupu zbožím mléko kakao. Nebo například ti, 

kteří si vyzvednou ovoce, si na 52 % už nic dalšího nekoupí. Vypíšeme zde 

vybrané zajímavé výsledky: 

Pokud si zákazník koupí dotované zboží mléko (bez příchutě), na 20 % 

si nenakupuje v průběhu roku žádné jiné zboží. 

Dále jsme si zde všimli, že je často nakupována šťáva mix – oproti jiným šťávám 

je zde dost výrazný rozdíl v ceně. Zjistili jsme také, že zhruba jedna třetina 
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zákazníků, která vyzkoušela jiné příchutě mléka, nakonec přešla k mléku 

kakao. 

5.3.4.2 Školní rok 2012/2013 – všechny typy zboží 

Podrobně se podíváme na doložení mléka kávy do nákupního košíku, kde je již 

mléko kakao: hodnota je zde 3,4 %, což je oproti předchozímu roku odlišné – 

zákazníci v tomto roce více zkouší i jiné příchutě mlék. 

Když se podíváme na výsledky u State Transition, jsou mnohem rozmanitější. 

Poslední nákup je zde sice mléko kakao, ale větší podíl nákupů oproti 

minulému roku končí mlékem kávou. Zajímavé výsledky: 

 Nákup mléka kávy pokračuje mlékem kakao – 18 %. 

 Nákup salátu ovocného pokračuje ovocem – 25 %. 

 Nákup sušenek lesní směs pokračuje mlékem jahoda – 26 %. 

 

Obrázek 13: State transition v sekvenčních nákupních košících – 2012/2013, všechny typy zboží 
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5.3.4.3 Školní rok 2011/2012 – dotovaná mléka 

Bylo zjištěno, že mléko kakao si v průběhu roku opakovaně kupuje 25 % 

zákazníků, mléko vanilku 14 % a mléko kávu 10 % zákazníků. Přibližně 7 % 

žáků kombinuje mléko kakao a mléko vanilku. 

Na následujícím obrázku vidíme, že nejčastější je přechod obyčejného mléka 

na mléko kakao (zhruba 27 % případů).  

 

Obrázek 14: Síť závislostí – 2011/2012, dotovaná mléka 
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5.3.4.4 Školní rok 2012/2013 – dotovaná mléka 

Výsledky se lišily – mléko káva bylo na prvním místě zhruba s 23 % – 

podstatně více, než tomu bylo předchozí rok. Také jsme si všimli, že stoupla 

preference mléka kávy – zákazníci začali více kombinovat jiné příchutě mléka 

právě s mlékem kávou. Podrobněji tuto situaci vidíme u State Transition, 

kde je následující zboží mléko káva 

 v 15 % případů u nákupů, které začínaly mlékem kakao či mlékem 

vanilka 

 v 17 % případů u nákupů, které začínaly mlékem jahoda 

 v 15 % případů u nákupů, které začínaly mlékem bez příchutě 

 

Obrázek 15: Síť závislostí – 2012/2013, dotovaná mléka 
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5.3.4.5 Školní rok 2011/2012 – nedotované zboží 

Jako první do košíku zákazníci vkládají následující: 

 šťávu jablko ve 33 % nákupů, 

 müsli čoko v 10 % nákupů, 

 tyčinku exotickou v 7,5 % nákupů, 

 tyčinku lesní plody v 6,3 % nákupů. 

Ostatní příchutě a zboží se vyskytují jen v malém zastoupení. 

U State Transition jsme dospěli k zajímavému výsledku: zákazníci, 

kteří si koupili pistáciovou tyčinku, s 32% pravděpodobností pokračují 

ve svém nákupu jablečnou šťávou. 

 

Obrázek 16: Síť závislostí – 2011/2012, nedotované zboží 
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5.3.4.6 Školní rok 2012/2013 – nedotované zboží 

Zřetelné vztahy vidíme z obrázku: 

 Po nákupu sušenek lesní směs následuje na 30 % šťáva jablko. 

 Po nákupu ořechové tyčinky na 36 % následuje müsli ovomix. 

 Po nákupu sušenky na 29 % následuje müsli ovomix.  

 

Obrázek 17: Síť závislostí – 2012/2013, nedotované zboží 

5.3.5 Asociace 

Při provádění této metody jsme využili předností programu Rapidminer, 

a to konkrétně filtrování atributů, podle kterých budou asociace vyhledávány 

(například jsme vybírali jen studenty středních škol apod.). Analýza však 

nepřinesla žádné výsledky, které by bylo možné považovat za významné 

v praxi. 

Pro ilustraci uvádíme nejsilnější vztah, který byl objeven: Je-li průměrná cena 

nákupu do 10Kč, jedná se o žáka na gymnáziu, bez nastaveného limitu karty 

(a to s 73% podporou a 96% spolehlivostí). 

Pro získání přesnějších výsledků jsme využili nástroj SQL Server BI, 

kde se výsledky vyhodnocují také podle důležitosti. 
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5.3.5.1 Školní rok 2011 a 2012 

Pro ukázku vybírám tyto zajímavé výsledky: 

 Učitelé  průměrná cena nad 10 Kč s důležitostí 0,784 a 100% 

pravděpodobností 

 Konzervatoř, ročník 6  průměrná cena nad 10 Kč s důležitostí 0,755 

a 100% pravděpodobností 

 Zelená škola, ročník 9  průměrná cena nad 10 Kč s důležitostí 0,755 

a 100% pravděpodobností 

5.3.5.2 Školní rok 2012 a 2013 

Pro ukázku opět uvádím dva zajímavé výsledky: 

 Kamenná škola, ročník 7  průměrná cena do 5 Kč s důležitostí 0,674 

a pravděpodobností 94,4% 

 Učitelé  průměrná cena nad 10 Kč s důležitostí 0,812 a 100% 

pravděpodobností 

5.3.6 Stromy 

Strom nám bude v případě obchodních dat ukazovat, jaké vlastnosti mají vliv 

na nákup. U dat je jako klíč nastaveno id nákupu, jako výstupní hodnotu jsme 

zvolili zboží a jako vstupní hodnoty jsme postupně dle nalezených výsledků 

zkoušeli nastavovat atributy: pohlaví, stupeň, ročník, počet žáků, velikost 

školy, typ školy, dny v týdnu (viz požadavky zákazníka). Budeme zde opět 

zmiňovat jen výsledky, které mohou být považovány za překvapivé. 

5.3.6.1 Školní rok 2011/2012 – nástroj SQL Server BI 

Jako vstupní hodnoty jsme zde zvolili pohlaví, stupeň, počet žáků. Na škole 

do 300 žáků, 1. až 9. třída, je 

 u chlapců neoblíbenější mléko vanilka (653 nákupů), na druhém místě 

poté mléko káva (499 nákupů),   
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 u dívek nejoblíbenější mléko kakao (521 nákupů), na druhém místě pak 

mléko vanilka (365 nákupů) 

Tento výsledek je překvapivý, neboť je zde odlišnost od ostatních výsledků. 

 

Obrázek 18: Strom zboží – 2011/2012 

V další analýze jsme zkusili jako vstupní hodnoty nastavit dny v týdnu. 

 

Obrázek 19: Strom dnů v týdnu – 2011/2012 

Právě dny v týdnu nám rozdělili nákupy na šťávu mix – toto zboží je nejvíce 

nakupováno ve čtvrtek a pátek a všechno ostatní zboží – prodeje rovnoměrně 

rozděleny na dny v týdnu. Podívali jsme se přímo do dat, abychom zjistili více 

o těchto nákupech. Tyto nákupy neprobíhaly v jednom omezeném časovém 

období. Dále nás zajímalo, jestli se nejednalo o akci na určité škole nebo 

u konkrétních ročníků. Z dat jsme zjistili, že nákupy probíhaly nezávisle na 

různých školách a v různých ročnících. Avšak tento druh šťávy byl o polovinu 
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levnější oproti jiným šťávám. Překvapivé však bylo, že čísla zákazníků se 

opakovala – velké množství stejných klientů (2/5 klientů si toto zboží koupilo 

víckrát než jednou). Z toho můžeme usoudit, že u tohoto počtu klientů si 

zákazník zboží koupí vícekrát, pokud je sleva.  

Jelikož nás zajímala provázanost měsíců nákupu a místa nákupu, 

do výstupních hodnot jsme předali měsíc nákupu a název školy, 

přičemž výstupní hodnotou je zboží. 

 

Obrázek 20: Strom zboží – 2011/2012 

Ze stromu jsme zjistili, že preference zboží v pořadí mléko kakao, mléko 

vanilka, mléko káva, mléko jahoda, müsli čoko, müsli jahoda a müsli banán 

je stejná v měsících duben a květen. V měsíci červen se neobjevilo v nákupech 

žádné mléko káva na rozdíl od ostatních měsíců, otázkou zůstává, jestli bylo 

vůbec v tomto měsíci v nabídce. Při detailnějším prozkoumání jednotlivých 

větví stromu se dozvídáme, že preference zboží se opravdu liší podle 

jednotlivých škol – především u nedotovaných zboží. 

5.3.6.2 Školní rok 2012/2013 – nástroj SQL Server BI 

Jako vstupní hodnoty jsme zvolili pohlaví, stupeň, počet žáků, výstupní 

hodnotu zboží. Zajímavosti si všimneme pro druhý stupeň, kdy není počet 

žáků na škole větší (není v rozmezí 500-600 žáků) – zjistíme, že chlapec a dívka 
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mají jiné preference v nakupování. Chlapci více upřednostňují mléko kakao 

a pak mají oblíbené zboží mléko vanilka, děvčata zase mléko kakao 

a pak mléko kávu.  

 

Obrázek 21: Strom zboží – 2012/2013 

Dále jsme zkoumali dny v týdnu a pohlaví jako vstupní hodnoty vzhledem 

ke zboží, ale opět jsme nedošli k žádným výsledkům. Zkusili jsme tedy nastavit 

dny v týdnu jako výstupní hodnotu. Zboží se nám rozdělilo na dvě skupiny – 

sušenky bez příchutě (které jsou výrazně preferovány v prvních třech dnech 

týdne) a ostatní. Cena u tohoto zboží je stejná, jako u ostatních druhů, o žádnou 

akci se tudíž nejednalo. Zhruba 1/3 klientů si toto zboží pro jeho oblíbenost 

koupila opakovaně. Výsledek je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 22: Strom dnů v týdnu – 2012/2013 

U dalšího stromu si všímáme odlišnosti nákupů zboží v jednotlivých měsících. 

V únoru je nejoblíbenější zboží mléko káva. Z měsíců jsou si nejpodobnější 

leden a červen, přičemž preference zboží je v pořadí – mléko kakao, mléko 

káva, mléko vanilka, müsli ovomix a müsli čoko. 
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Obrázek 23: Strom zboží – 2012/2013 

5.3.6.3 Rozhodovací strom – nástroj Rapidminer 

U této metody jsme využili přednosti Rapidmineru a vyfiltrovali zákazníky, 

kteří mají na kartě nastavené povolené zboží. Ve výsledcích se nám data 

rozdělují podle ročníků a poté podle povolených zboží. Zajímavé je, 

že povolené zboží na sebe navazuje (je-li žák v pátém ročníku, má povolenou 

tyčinku, šťávu a ovoce). V listech se pak objeví rozdělení na konkrétní školy. 

Podstatné je, že dle jednotlivých škol a především podle ročníků je možné 

vysledovat vztahy mezi povoleným zbožím. 

 

Obrázek 24: Strom škol – 2011/2012 
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5.3.7 Shlukování K středů – segmentace zákazníků 

Dle této metody rozdělujeme zákazníky do předem stanoveného počtu skupin. 

Shluky zde vytváříme podle: 

 vlastnosti nákupu (zahrnuje atributy jako číslo nákupu, pohlaví, ročník, 

škola, typ školy, zboží, cena, dotace, limit, dny v týdnu, měsíc) 

 vlastnosti klienta (zahrnuje atributy jako číslo klienta – primární klíč, 

pohlaví, ročník, stupeň, škola, typ školy, počet žáků, počet nákupů, 

celkem cena, průměrná cena) 

 Ve výsledcích si budeme všímat výrazných charakteristik u jednotlivých 

shluků. 
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5.3.7.1 Školní rok 2011/2012 – charakteristiky dle nákupů 

Shluk s počtem nákupů 6 827 – z 95 % bylo zboží nakoupeno dívkou jen 

z dotace – mléka (100 %), přičemž se na 48 % jedná o mléko kakao. To značí, 

že významnou skupinu zákazníků je dívka, která si kupuje mléko kakao. 

 

Obrázek 25: Charakteristiky dle nákupů – 2011/2012 

5.3.7.2 Školní rok 2011/2012 – charakteristiky dle klientů 

Shluk s počtem klientů 252: 95 % klientů si zde vyzvedlo jen ovoce a nekoupilo 

si nic jiného, 28 % klientů je v šestém ročníku (což je o oproti 3., 4. a 5. ročníku 

zhruba o 18 % více). 

Shluk s počtem klientů 236: 94 % klientů je ve škole nad 600 žáků, 88 % klientů 

průměrně utratí za nákup do 5 Kč. 
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5.3.7.3 Školní rok 2012/2013 – charakteristiky dle nákupů 

Shluk s počtem nákupů 13 573 – 84 % nákupů uskutečnila dívka, 88 % klientů 

nemá stanovenou limitovanou částku útraty na den. 

Shluk s počtem nákupů 13 049 – 95 % nákupů uskutečnil chlapec, 96 % klientů 

nemá stanovenou limitovanou částku útraty na den a mimo to nákupů 

vanilkového mléka bylo v tomto shluku o 7 % více než u předešlého shluku. 

Tyto výsledky z hlediska data miningu nepřinášejí žádná zajímavá zjištění. 

 

Obrázek 26: Charakteristiky dle nákupů – 2012/2013 
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5.3.7.4 Školní rok 2012/2013 – charakteristiky dle klientů 

Shluk s počtem klientů 493: 99 % klientů je na škole od 400 do 500 žáků, 90 % 

klientů průměrně utratí za nákup v rozmezí od 5 Kč do 10 Kč. 

Shluk s počtem klientů 483: 100 % klientů je na škole do 300 žáků, 81 % klientů 

průměrně utratí za nákup v rozmezí od 5 Kč do 10 Kč. 
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6 Zhodnocení nástrojů 

Můžeme říci, že nástroje, které jsme k analýzám zvolili, měly své specifické 

přednosti. V SQL Server BI bylo velkou předností především uživatelsky 

přístupnější prostředí a možnost nastavovat si dynamicky výslednou 

prezentaci výsledků (například výběr jen určité vlastnosti, nastavování hodnot, 

rozsáhlost a podrobnost výsledků). Nevýhodou ovšem byl omezenější výběr 

metod – SQL Server BI nabízí na výběr z 9 druhů metod, což vyplývá více 

z povahy uživatelského přístupu tohoto nástroje. Z těchto metod jsme použili 

tyto: 

 Miscrosoft Association – asociace, nákupní košíky, 

 Miscrosoft Clustering – segmentace zákazníků, 

 Miscrosoft Tree – rozhodovací stromy, 

 Miscorosoft sequence clustering – sekvenční shlukování určeno 

k zjišťování pořadí zboží v košících. 

Za hlavní přednost Rapidmineru můžeme považovat především expresivnost 

a určitou pokročilejší analytickou invenci při využití daných 

metod.  S tím souvisí i velké množství operátorů, které jsou u tohoto nástroje 

implementovány. Jedná se ale i o pomocné operátory, které například u SQL 

Server BI reprezentovaly podobu výsledků – například výběr atributů 

či nastavení vlastností atributů (více informací je uvedeno v přílohách).  S tím 

vším však koresponduje i nevýhoda tohoto programu, kterou je poněkud 

omezenější uživatelská přívětivost. 

Z hlediska výkonu jsme mezi vybranými nástroji nepozorovali žádné patrné 

časové odlišnosti. Při maximálním objemu dat přibližně 158 tisíc záznamů 

se časy potřebné k vyhodnocení jednotlivých metod mezi jednotlivými nástroji 

výrazně nelišily.  

Data v Rapidmineru jsme získali z CSV souborů načtených přímo 

do Rapidmineru, zatímco v SQL Server BI jsme využívali databáze uložené 

přímo v MS SQL Serveru. 
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Metodu hlavních komponent a metodu korelací jsme vyhodnocovali jen 

v Rapidmineru, protože SQL Server BI použití těchto metod vůbec 

neumožňoval. Naopak metodu sekvenčního shlukování a shlukování jsme 

využili jen u SQL Server BI, a to především pro vynikající grafickou 

reprezentaci a lepší čitelnost výsledků. 
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7 Závěr 

7.1 Shrnutí 

V této práci jsme si kladli za cíl analyzování obchodních dat a zdokumentování 

postupů získání požadovaných výsledků.  

V teoretické části jsme se seznámili se základními pojmy souvisejícími 

s business intelligence, business analýzami, dolováním znalostí a popsali jsme 

si využití těchto pojmů v praxi. Představili jsme si typy datových úložišť 

a vhodné předzpracování dat. Z daných metodik pro business analýzy jsme 

vybrali metodiku CRISP-DM, která pro nás byla strukturou a základním 

jádrem celé praktické části. Na závěr teoretické části jsme se seznámili s BA 

metodami, které jsou v práci dále využívány. 

Na teoretické kapitoly, které se zabývají metodikami, předzpracováním 

a popisem jednotlivých metod, jsme navázali v praktické části. Jednotlivé 

praktické kapitoly byly věnovány po sobě navazujícím fázím procesu CRISP-

DM.  

Pro business analýzy jsme zvolili dva nástroje. Z nekomerčních nástrojů to byl 

Rapidminer, z komerčních pak Microsoft SQL Server Business Intelligence 

Development Studio. 

Zaměřili jsme se na povahu dat našeho zadavatele a přístup k datům jsme 

využili v jednotlivých metodách. Složitost analýz a postoj k celkové 

problematice se liší v závislosti na konkrétních datech a možných požadavcích. 

Ukázali jsme si způsoby nahlížení na data a vhodné zakomponování dané 

problematiky do jednotlivých metod. Konečným výsledkem je tak prezentace 

metod pro zadavatele i přílohy, kde je popsáno vyhodnocování z nástrojů. 

7.2 Zhodnocení 

Největším problémem bylo získání dat, která by byla pro účely této práce 

vhodná. Velké množství času bylo zapotřebí také pro vymezení dat, která byla 

použitelná k jednotlivým analýzám. Vzhledem k tomu, že data potřebná 
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k vyhodnocování nebyla připravena v žádném kompletním souboru, byl 

i jejich samotný výběr z databáze obtížný.  

V rámci práce bylo provedeno mnoho analýz, což vedlo k získání velkého 

množství různých výsledků. Aby byly získané znalosti přínosné, bylo tedy 

nutné tyto výsledky výrazně filtrovat. Z mnoha výsledků jsme se tedy snažili 

vybrat ty, které by mohly být zajímavé přímo pro konkrétního zadavatele. 

Ukázku takových, které mohou být dle mého názoru využity v rámci činnosti 

firmy, obsahuje následující tabulka: 

Tabulka 9: Výběr důležitých výsledků 

BA METODA PŘÍNOS 

Hlavní komponenty Charakteristiky v datech nebyly výrazné. Výsledky byly 

nalezeny v malém procentuálním zastoupení. Pro zadavatele 

jsou tyto informace nepřínosné. 

Korelace Byla zjištěna souvislost v povolených zbožích. Pro rok 2011/2012 

spolu nejvíce souvisí tyčinky a křupky (82 %), pro rok 2012/2013 

tyčinky a sušenky (87 %). 

Asociace Mezi daty nebyla objevena žádná silná pravidla, která by měla 

pro zákazníka větší význam. Pro příklad uveďme aspoň 

ta nejsilnější. 

 Pro rok 2012/2013: Konzervatoř, ročník 6, nákup 

nad 10 Kč (s důležitostí 0,755 a 100% pravděpodobností) 

 Pro rok 2011/2012: Kamenná škola, ročník 7, průměrná 

cena nákupu do 5 Kč (s důležitostí 0,674 

a pravděpodobností 9,44%) 

 Pro rok 2011/2012: Učitelé, průměrná cena nákupu 

nad 10 Kč (s 0,784 důležitostí a 100% pravděpodobností) 

Tyto výsledky jsou však příliš konkrétní na to, aby je bylo možné 

všeobecně použít. 
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Nákupní košík Z výsledků všech druhů zboží byl nejvíce překvapivým zjištěním 

fakt, že v roce 2012/2013 jsou zákazníci oproti předchozímu roku 

více vyprofilovaní na zboží.  

U nedotovaného zboží byly dále zjištěny následující překvapivé 

kombinace zboží, které se v košíku vyskytují společně: 

 Pro rok 2012/2013: ořechová tyčinka bez příchutě, ovocný 

salát  ořechová tyčinka pistácie (s 75% 

pravděpodobností a důležitostí nad 1) 

 Pro rok 2011/2012: tyčinka mandle, šťáva mrkev  šťáva 

hruška (pravděpodobnost 100 % a důležitost jen 0,93) 

Sekvenční shlukování Pořadí zboží se v jednotlivých letech lišilo. To může být 

ovlivněno i tím, že k sortimentu přibývají novinky. 

Mezi výsledky analýzy nedotovaného zboží patří například: 

 Pro rok 2012/2013: Při nákupu sušenek lesních je ve 30 % 

případů poslední položkou šťáva jablko 

 Pro rok 2011/2012: Jako první do košíku zákazníci vkládají 

následující: šťávu jablko na 33 %, müsli čoko na 10 %, 

tyčinku exotickou na 7,5 % a tyčinku lesní plody na 6,3 %. 

Ostatní příchutě a zboží se vyskytují jen v malém 

procentuálním zastoupení. 

Segmentace Zde byly nalezeny následující zajímavé výsledky: 

 Pro rok 2012/2013: Shluk s počtem klientů 493 

je charakterizován tím, že 99 % z nich je na škole od 400 

do 500 žáků, přičemž 90 % z nich průměrně utratí 

za nákup v rozmezí od 5 Kč do 10 Kč. 

 Pro rok 2011/2012: Shluk s počtem klientů 236 

je charakterizován tím, že 94 % z nich je na škole nad 600 

žáků, přičemž 88 % z nich průměrně utratí za nákup do 5 

Kč. 

Na velkých školách (základní) se tedy nakupují levné produkty. 

To je pravděpodobně ovlivněno dotovaným zbožím 
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Rozhodovací strom Tato metoda přinesla pravděpodobně nejvíce zajímavé výsledky, 

resp. nejvíce skryté vztahy mezi daty: 

 Pro rok 2012/2013: Zboží se nám rozdělilo podle dnů 

v týdnu na dvě skupiny: sušenky bez příchutě a ostatní. 

Přibližně 1/3 klientů si sušenky bez příchutě koupila 

opakovaně, přičemž toto zboží je výrazně preferováno 

v prvních třech dnech týdne. 

 Pro rok 2011/2012: Právě dny v týdnu rozdělily nákupy 

na šťávu mix (toto zboží je nejvíce nakupováno ve čtvrtek 

a pátek) a všechno ostatní zboží (prodeje rovnoměrně 

rozděleny na dny v týdnu). Tento druh šťávy byl 

o polovinu levnější oproti jiným šťávám. Překvapivé však 

bylo, že čísla zákazníků se opakovala – velké množství 

stejných klientů (2/5) klientů si toto zboží koupilo vícekrát 

než jednou. Z toho můžeme usoudit, že i zákazník – dítě 

je orientovaný na slevy. Zboží si koupí vícekrát, pokud 

je aktuálně ve slevě. 

 

Při zhodnocení výsledků jsme si mohli povšimnout, že některé z atributů, 

které jsme popisovali a upravovali v prvních třech fázích metodiky CRISP-DM 

(2. a 3. kapitola práce), se vůbec neobjevily ve výsledcích z jednotlivých metod. 

Tento fakt je dán základní charakteristikou business analýz, a to tím, že ne vždy 

je možné nalézt zajímavé a praktické výsledky ze všech atributů. 

Dále je potřeba říci, že mnoho výsledků bude dávat jiný smysl, pokud budou 

zkombinovány s reálnými potřebami zadavatele. Zpětná vazba je tedy v tomto 

případě velmi důležitá. Na závěr však můžeme říci, že použitými metodami 

a nástroji bylo z pohledu data miningu dosaženo mnoha překvapivých 

výsledků. 
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Příloha B: Metody, čtení výsledků 

Tato kapitola popisuje postup při provádění jednotlivých metod, 

zobrazení a čtení výsledků v použitých nástrojích. 

 

Příloha C: Srovnání open-source nástrojů 

Příloha formou srovnávací tabulky představuje a porovnává 

výhody a nevýhody dostupných nekomerčních nástrojů. 

Toto srovnání bylo hlavním podkladem pro rozhodnutí o výběru 

nástroje Rapidminer. 
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Příloha A: Nástroje business intelligence 

A.1 Načítaní dat – Rapidminer 

Při prvním spuštění nástroje Rapidminer si všimneme nabídky Online Tutorials, 

která formou video-tutoriálů seznamuje uživatele na konkrétních příkladech 

s užíváním tohoto nástroje. Tyto video-tutoriály představují načítaní dat 

do prostředí Rapidmineru a vytvoření datového úložiště.  

V našem případě jsme pro rychlé načítání zvolili formát CSV (načítání dat 

je zde mnohem rychlejší oproti datům z MS Excel). Načítání je rozděleno 

do těchto kroků: 

1. Pomocí nabídky File -> Import data z adresáře vybereme dokument s daty 

2. U prvního řádku, což jsou názvy sloupců u Annotation, zvolíme name 

(Rapidminer díky tomu nebude chápat názvy sloupců jako data) 

3. Dále určujeme, jaké atributy k vyhodnocování chceme užívat a jakých 

mají být datových typů a rolí. U výběru atributů doporučuji nechat 

co možná nejvíce atributů, konkrétní výběr atributů pak můžeme snadno 

nastavit u daných metod. Doporučuji zde kontrolovat, jestli nám 

Rapidminer špatně nepřiřadil datový typ právě u nominálních atributů 

a neodhadl je jako binomické (tato situace nastává, když máme větší 

množství dat). V takovém případě je nutné u těchto atributů datový typ 

změnit na nominální. U nastavení rolí doporučuji vybrat pouze id 

a u ostatních sloupečků ponechat atribute. Význam rolí lze také snadno 

měnit na míru při definici jednotlivých metod. 

4. Zvolíme místo – Repository, kam chceme tento datový soubor uložit. 

Abychom na závěr zkontrolovali správnost načtených dat, použijeme operátor 

Retrieve: 
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Obrázek A1: Operátor – Retrieve 

Data po načtení vypadají přibližně jako na následujícím obrázku: 

 

Obrázek A2: Ukázka načtených dat – Rapidminer 

A.2 Úprava dat – Rapidminer 

V této části si uvedeme důležité operátory Rapidmineru sloužící především 

k úpravám vstupní datové matice. 

Operátor Select Attributes nám specifikuje výběr konkrétních atributů. 

Pomocí nastavení parametru subset jsme schopni vybírat jen množinu atributů, 

kterou budeme k vyhodnocování potřebovat. 

 

Obrázek A3: Operátor – Select Attributes 

Operátor Filter Examples nám umožňuje filtrovat data podle podmínek. 

Příkladem může být situace, kdy datová matice musí k určitým analýzám 

obsahovat jen data ze středních škol. V takovém případě nastavíme 

u parametru tohoto operátoru atribute_value_filtr atribut, podle kterého se mají 
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data filtrovat, a zároveň hodnotu, která se má vyhledávat. Například tedy: 

TYP_SKOLA=Střední. 

 

Obrázek A4: Operátor – Filter Examples 

U operátorů konverze datových typů existuje možnost nastavení množiny 

atributů, pro kterou chceme konverzi použít. Možné datové konverze 

znázorňuje obrázek A5. 

 

Obrázek A4: Operátor – Datová konverze 

 

Obrázek A5: Datové konverze dostupné v nástroji Rapidminer 

Operátor Set Role mění roli atributu podle konkrétního zpracování dat u dané 

metody. 

 

Obrázek A6: Operátor – Set Role 
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A.3 Načítání dat – SQL Server Business Intelligence Studio 

Podrobný popis k nastavení a načítání dat do tohoto nástroje 

je zdokumentován ve zdroji [12]. Zde si pro představu jen uvedeme důležité 

kroky, které proces načítaní dat do metod u toho nástroje obnáší: 

1. Spustíme nástroj SQL Server, kde máme uloženou databázi 

2. Po spuštění tohoto programu založíme nový projekt ve Visual Studiu 

File->New->Project. U typu projektu Business Intelligence Projects zvolíme 

Analysis Services Project 

3. V projektu Analysis Servises u složky Data Sources pravým tlačítkem 

zvolíme New data source. Nastavíme druh databázového provideru, 

název serveru, způsob autentizace a vybereme konkrétní databázi. 

4. V sekci Data Source View pravým tlačítkem zvolíme New Data source view, 

vybereme vytvořený Data Source z předešlého kroku a konkrétní 

tabulky. 

5. U Mining Structures pravým tlačítkem zvolíme New mining structures, 

kde vybereme metodu k vyhodnocování. Označíme Data source view – 

zdroj, z jakého chceme data k analýzám čerpat. 

A.4 Úprava dat – SQL Server Bussiness Intelligence Studio 

Změny u atributů definujeme na záložce Mining structure. V záložce Mining 

models můžeme vybrat typ z následujících možností – Ignore, Input, Predict, 

Predict only. Konkrétní nastavení atributů pro danou metodu nalezneme 

v záložce Mining model viewer.  



72 

 

Příloha B: Metody, čtení výsledků 

B.1 Rapidminer  

Základní operátory, které jsme si již popsali, jsou: 

 Retrieve – načte databázi. 

 Select Attributes – vybírá vhodné atributy (například pokud 

se v průběhu analýz rozhodneme, že některé atributy nebudeme chtít 

k vyhodnocování vůbec použít). 

 Filter examples – filtruje data a operátory konverze datových typů. 

Při označení operátoru se nám k němu v pravém dolním rohu okna 

Rapidmineru objeví jeho detailní popis. 

B.1.1 Metoda hlavních komponent 

 

Obrázek B1: Metoda – Hlavní komponenty 

Operátory: 

 Nominal to Numerical – slouží pro převod nominálních hodnot 

na numerické (protože vstupem pro tuto metodu jsou reálná data). 

 Normalize – normalizace, v tomto případě standardizace, odstraní 

závislosti na měrných jednotkách. 

 PCA – samotná metoda hlavních komponent – slouží k výpočtu 

vlastních čísel a vektorů. 
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B.1.1.1 Nalezení výsledků 

 

Obrázek B2: Výsledky – vlastní čísla 

V záložce Eigenvalues (vlastních čísel) si všimneme sloupečku Proportion 

of Variance – procentuální zastoupení komponent a jejich hodnot: 16,3 %, 11,4 % 

a 9,5 %. V následující záložce Eigenvectors (vlastních vektorů) vidíme, čím je 

tato komponenta tvořena a jaký mají atributy na této komponentě procentuální 

podíl. Podle hlavních komponent se dovídáme, jak jsou data charakterizována. 

 

Obrázek B3: Výsledky – vlastní vektory 

B.1.2 Metoda korelace 

 

Obrázek B4: Metoda – Korelace 

Operátory: 

 Correlation matrix – vypočte korelační matici mezi všemi atributy. 
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B.2.1.1 Nalezení výsledků 

 

Obrázek B5: Výsledky – korelační matice 

V záložce Table View si vybíráme nejvyšší hodnoty, abychom věděli, 

jaké atributy spolu souvisí. Ve výše uvedeném obrázku tedy můžeme vidět, že 

sušenky a tyčinky spolu v datech souvisí na 87 %. 

B.1.3 Metoda asociace 

 

Obrázek B6: Metoda – Asociace 

Operátory: 

 Discretize – tento operátor se používá, pokud ještě nemáme vytvořené 

kategorie u atributů. Provede diskretizaci neboli kategorizaci 

atributů, které nejsou nominální do předem stanového počtu 

kategorií na základě četnosti.  
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 Nominal to Binominal – převede kategorické atributy na binární tím, 

že kategorie rozdělí do sloupců a přiradí k nim hodnotu 1 (hodnoty 

nabývá) či hodnotu 0 (hodnoty nenabývá). 

 FP Growth – vyhledá množinu všech atributů, které splňují podmínku 

na základě frekvence při nastavení minimální podpory. 

 Create Association Rules – generuje asociační pravidla dle minimální 

spolehlivosti. 

B.3.1.1 Nalezení výsledků 

 

Obrázek B7: Výsledky – asociace 

Výše uvedený obrázek výřezu obrazovky u Table View znázorňuje situaci, 

kterou můžeme interpretovat takto: Pokud je nastavený limit nulový, pak typ 

školy je základní a v dotaci jsou mléka. To vše s podporou 57% záznamů 

a spolehlivostí 70%. 

B.1.4 Metoda nákupních košíků 

 

Obrázek B8: Metoda – Nákupní košíky 

Tato metoda je již definovaná v šablonách, pracuje se třemi typy atributů id 

zákazníka, id zboží a počet (kusy zboží). 

Operátory: 

 Agregate – používá se na různé typy seskupování (grupování). 

 Pivot – převádí seskupené záznamy na jednotlivé řádky. 
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B.4.1.1 Nalezení výsledků 

 
Obrázek B9: Výsledky – nákupní košíky 

Data čteme takto: pokud si zákazník koupí mléko kakao, pak si koupí i mléko 

vanilku s podporou 70,5% a spolehlivostí 81%. 

B.1.5 Metoda rozhodovacích stromů 

 
Obrázek B10: Metoda – Rozhodovací stromy 

Operátory: 

 Set Role – zde nastavujeme klasifikační atribut, podle kterého 

se rozhodovací strom bude dělit. 

 Decision Tree – sestaví rozhodovací strom pomocí zvolení vlastností, 

jako je hloubka stromu, velikost listu nebo minimální velikost uzlu 

listu. 

B.5.1.1 Nalezení výsledků 

 

Obrázek B11: Výsledky – rozhodovací stromy 
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Výsledek v obrázku výše je uveden jen jako ilustrační příklad (jeho informační 

hodnota je nulová). Jako klasifikační atribut zvolíme název školy, výsledky 

čteme v Graph View. V tomto případě tedy: je-li typ školy střední, jedná 

se o Narcisovou školu. 

B.2 SQL Server Business Intelligence Studio 

V SQL Server Business Intelligence Studio jednotlivé metody nemusíme 

modelovat. V této kapitole tedy představíme, které metody jsme zvolili 

a především, jak je možné jejich výsledky v tomto nástroji číst a interpretovat. 

Podrobněji jsou tyto metody zdokumentovány ve zdroji [14], [18]. 

B.2.1 Zvolení metod 

Metodu zvolíme pomocí New Mining Structure – vybereme, z jakého typu 

zdroje budeme data čerpat. Dále z nabídky Mining technique vybereme 

konkrétní metodu. V dalším kroku označíme, které Data Source budeme 

používat. Zvolíme tabulky, u atributů vybereme vlastnosti: 

 key – klíč, 

 input – vstupní, 

 prediction – výstupní. 

Dále atributům přiřadíme date type a content type: 

 date type – double, boolean, text atd. 

 content type: 

o key – klíč 

o discrete – kategoriální konečná spočetná množina dat 

o continuous – čísla pro přesnost, např. měření 

o discretized – číselné hodnoty kategorizujeme 

o cyclical – opakující se hodnoty (např. dny v týdnu) 

o ordered – ordinální, uspořádaná data 
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V následující podkapitole bude podrobněji popsána metoda nákupních košíků 

a metoda sekvenčního shlukování v nákupních košících, protože tyto metody 

jsou specifické ohledně formátu vstupních dat. Výsledky zde byly názornější 

než právě v Rapidmineru. 

B.2.2 Nákupní košík 

K této analýze je zapotřebí mít nachystané dvě tabulky: 

 jedna obsahuje jen čísla klientů – jedná se o číselník 

 druhá obsahuje jednotlivé nákupy klientů 

V data source vytvoříme relaci mezi dvěma tabulkami následovně: 

 

Obrázek B12: Data source – nákupní košíky 

Z nabídky u Mining Structure vybereme možnost Association Rules, označíme 

tabulku klienti jako case a tabulku s jednotlivými nákupy jako nested. 

Poté vybereme následující nastavení u atributů dle obrázku: 

 

Obrázek B13: Nastavení vlastností atributů – nákupní košíky 

Příklad možných výsledků je zachycen na následujícím výřezu obrazovky: 
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Obrázek B14: Výsledky – nákupní košíky 

Výsledek na obrázku výše můžeme interpretovat následovně: Pokud 

si zákazník koupí šťávu mrkev a pšeničné lupínky, koupí si i šťávu jahodu 

s 71,1% pravděpodobností a důležitostí 0,853. 

 Obrázek B15: Výsledky – nákupní košíky – síť závislostí 

Další obrázek ilustruje situaci, kdy jsme si vybrali nejvíce oblíbené zboží – 

mléko kakao. Fialově označené zboží nám značí oboustrannou predikci, 

oranžově označené zboží jednostrannou predikci. Například tedy: pokud 

si zákazník koupí šťávu mix, koupí si i mléko kakao. Toto zobrazení výsledků 

nám však neposkytuje informaci o tom, jak silné vztahy mezi zbožím jsou. 

B.2.3 Sekvenční shlukování – pořadí zboží v nákupních košících 

K této analýze je zapotřebí mít nachystané dvě tabulky: 

 jedna obsahuje jen čísla klientů – jedná se o číselník 
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 druhá obsahuje čísla klientů, zboží a v jakém pořadí si zboží 

koupili – lineItem. 

Pořadí zboží u jednotlivého klienta seřazené dle času nákupu si vytvoříme 

snadno pomocí dotazu v MS SQL serveru (pro náš konkrétní případ např.: 

SELECT c_kli, zbozi, datum, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY c_kli 

ORDER BY c_kli) Rank FROM  kosik order by c_kli, datum;). Relace u data source 

vypadá následovně: 

 

 Obrázek B16: Data source – sekvenční shlukování – nákupní košíky 

Z nabídky u Mining Structure vybereme Microsoft Sequence Clustering. 

Označíme tabulku s klienty jako case a tabulku s jednotlivými nákupy 

jako nested. Poté vybereme následující nastavení u atributů: 

 

Obrázek B17: Nastavení vlastností atributů – sekvenční shlukování – nákupní košíky 

Následující dva obrázky ilustrují možné výsledky a způsob jejich čtení 

a interpretace. 
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Obrázek B18: Výsledky – sekvenční nákupní košíky 

V tomto shluku si nejčastěji zákazníci nakupují jako druhé zboží v pořadí 

mléko kakao. 

 

Obrázek B19: Výsledky – síť závislostí – sekvenční nákupní košíky 

Dle tohoto shluku vidíme, co si zákazníci koupili s jakou pravděpodobností. 

Například pokud si koupili mléko kávu, tak jako druhý výrobek si koupili 

mléko vanilku s 18% pravděpodobností. 
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B.2.4 Asociace 

V nastavení Rules si můžeme volit hodnoty: 

 Minimum probability – minimální pravděpodobnost v procentech 

 Minimum importance – minimální podpora v procentech 

 Itemsets – zde zvolíme minimální podporu v počtech záznamů 

 Filter itemset – zobrazuje nám jen výsledky, kde se objevuje námi zadaný 

atribut a hodnota – např. konkrétní typ zboží. 

Výsledky čteme stejným způsobem, jako u nákupních košíků. 

B.2.5 Shlukování 

Zde máme následující možnosti nastavení: 

 Cluster profiles v Histogram bars – určuje nám maximální počet hodnot, 

které chceme ve všech shlucích 

 Cluster Characteristics – charakterizuje detailněji dané shluky, s jakou 

pravděpodobností se vyskytují dané charakteristiky shluků 

 Cluster Descrimination – porovnává vždy dva shluky, které si zvolíme 

s ohledem na jejich procentuální rozložení 

Příklad možných výsledků ukazuje následující obrázek: 
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Obrázek B20: Výsledky – K shluky 

Výsledky metody popisují nejen atributy shluku, ale také jeho hodnoty. 

B.2.6 Rozhodovací stromy 

Zde nastavujeme následující hodnoty: 

 Show level – můžeme nastavit hloubku stromu 

 Histograms – určuje nám maximální počet hodnot, které chceme ve všech 

listech stromu zobrazit – například v listu se nám objeví atribut školy 

počet hodnot 3 – Azurová, Červená, Žlutá (hodnoty s největším počtem 

záznamů)  
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Příklad možných výsledků ukazuje následující obrázek: 

 

Obrázek B21: Výsledky – stromy 

V tomto případě jsme jako klasifikační atribut zvolili zboží – vidíme tedy 

zastoupení zboží v jednotlivých měsících a na jednotlivých školách. 



85 

 

Příloha C: Srovnání open-source nástrojů 

Následující tabulka ve stručnosti představuje open-source nástroje a popisuje 

jejich výhody a nevýhody při praktickém využívání. Tyto argumenty byly 

hlavním faktorem, který ovlivnil výběr nástroje Rapidminer. 

Tabulka 10: Srovnání open-source nástrojů 

Nástroj Výhody Nevýhody 

Rapidminer velké množství podpory 

a dokumentace, intuitivnost, 

pluginy, podpora velkého 

množství formátů, vizualizace 

metod  

možné chyby v šablonách, 

velké množství přístupů 

a operátorů při využití 

jednotlivých metod, což 

může mást začátečníka 

Weka samotný program Weka je zvlášť 

rozdělen na jednotlivé úkoly, 

velké množství pluginů mnoha 

nástrojů, výsledky jsou dobře 

graficky znázorněné 

vyžaduje znalost nástroje, 

samotná Weka nemá 

implementovanou 

vizualizaci metod 

Knime vizualizace metod, rozmanitá 

prezentace výsledků, uživatelská 

přehlednost – prostředí 

podobné Rapidmeru – operátory 

barevně odlišené 

oproti Rapidmineru  

menší množství 

operátorů, méně rozsáhlá 

podpora a dokumentace 

Tanangra pluginy, velká expresivnost pro 

akademické účely a průzkumy, 

velice přehledné prostředí, 

vizualizace metod, srozumitelné 

a výstižné popisy u daných metod 

malé množství podpory 

a dokumentace, 

neumožňuje připojení 

na databázi 

 


