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Data relationships and their visualization 

Disertační práce je zaměřena na aktuální a zajímavé téma, kterým je nalezení vztahů 

různého typu na základě datových souborů a vizualizace těchto vztahů. Cíl práce je v úvodu 

stanoven poměrně obecně jako zdokonalení analýzy vícerozměrných dat s využitím vztahů 

v datech. Tento cíl byl v práci splněn. Místo dílčích konkrétních cílů jsou už rovnou v úvodu 

uvedeny přínosy práce, které by měly být uvedeny až v závěru. Lze předpokládat, že doktorand 

měl stanoveny čtyři dílčí cíle, které plně splnil, takže v úvodu už tyto cíle zmínil jako přínosy. 

Stanovené cíle doktorand realizoval v rámci analýzy konkrétních datových souborů, které 

připravil z různých zdrojů. Při úlohách nalezení vztahů v datech kombinoval postupy např. ze 

strojového učení, teorie grafů, analýzy sociálních sítí, teorie informace a shlukové analýzy. 

Řešení každého ze čtyř cílů je rozděleno do dvou experimentů – dvou typů úloh. Pro každý 

z vybraných typů analýz vztahů doktorand navrhl vlastní postup řešení. 

V rámci řešení prvního cíle zaměřeného na analýzu vztahů mezi autory publikací je prvním 

přínosem navržení postupu při vytváření profilů autorů publikací. Datový soubor byl vytvořen 

na základě údajů převzatých z databáze DBLP. Klíčová slova vztažená k autorovi byla 

vytvořena z názvů publikací. Základním aplikovaným postupem bylo vytváření konceptuálních 

svazů pomocí formální konceptuální analýzy. Druhým přínosem je navržení postupu pro 

identifikaci vedoucích týmů expertů. Zdrojem dat byla rovněž databáze DBLP. Součástí návrhu 

bylo vytvoření komunit a opět aplikace formální konceptuální analýzy. 

Druhý cíl byl zaměřen na aplikaci a modifikaci Sammonovy projekce. Zdrojem dat byl 

jednak soubor „Zachary’s Karate Club“, jednak byla data získána ze systému Forcoa.NET, na 

základě nichž byla vizualizována síť spoluautorů. V rámci tohoto cíle byl vizualizován vývoj 

sítě, konkrétně sítě spoluautorů. 

Třetí cíl byl orientován na analýzu dat z fotovolatické elektrárny a na predikci v této oblasti. 

Jedním přínosem je navržení postupu pro vytvoření energetických profilů (denních vzorů 

dodávané energie). Navržený postup zahrnuje mj. redukci dimenzionality pomocí Sammonovy 

projekce a shlukování dat pomocí samoorganizujících se map. Jeho součástí je vizualizace 

profilů. Druhým přínosem je návrh algoritmu pro vytváření krátkodobých predikcí založených 

na vztazích mezi profily. 

Čtvrtý cíl se zaměřil na zohlednění vývoje v datech. Zaprvé byl navržen algoritmus pro 

detekci anomálií, který byl aplikován na data zahrnující pravidelně měřenou teplotu ve dvou 

pokojích, venkovní teplotu a průměrnou spotřebu energie. K vytvoření modelu anomálií byly 

využity konceptuální svazy. Zadruhé byl navržen postup pro extrakci publikačních trendů 

autorů. Analýza byla provedena na základě dat získaných z databáze DBLP s využitím formální 

konceptuální analýzy a metody klouzavých průměrů. 

Vzhledem k tomu, že byly navrženy postupy pro určité typy úloh analýzy a vizualizace dat, 

je zřejmý praktický přínos. Za přínos k rozvoji vědního oboru lze považovat navržené metody 

a algoritmy. 



Práce je napsána v angličtině na velmi dobré úrovni, překlepy se vyskytují jen výjimečně. 

Grafická úroveň je rovněž pěkná. Drobné nedostatky formálního rázu lze zaznamenat až při 

zaměření se na detaily. 

Disertační práce je vhodně strukturována. Název kapitoly 4 by však mohl být jiný, neboť 

experimenty obvykle slouží k ověření navržených postupů. Zde však jsou součástí textu návrhy 

postupů řešení, návrhy nových metod a algoritmů. Také vzhledem k tomu, že jednotlivé části 

jsou součástí jedné kapitoly, nejsou texty těchto částí odděleny (např. začátkem textu na nové 

stránce), což mohlo být, aby bylo přehlednější. Z hlediska obsahu kapitoly je však celkově text 

v pořádku. Kapitola 3 zahrnuje pouze základní výklad použitých nástrojů. Avšak pokročilý 

výklad a rešerše stávajícího stavu v disertační práci nechybí, jen jsou tyto texty zařazeny do 

zmiňované části nazvané „Experiments“. 

Obrázky, tabulky a vzorce jsou číslovány pořadím v rámci celé disertační práce, i když 

v publikacích většího rozsahu je zvykem číslovat v rámci kapitol, obdobně, jak to doktorand 

použil u poznámek (Remark 4.1 a Remark 4.2). Při odkazech by bylo přehlednější. 

Práce má některé nedostatky spíše formálního charakteru. Doktorand se při odkazech na 

publikace uvedené v seznamu literatury odkazuje zavedeným označením publikací a obvykle 

k tomu uvádí i jméno/a autora/ů. Ve většině případů, kdy jsou dva či více (spolu)autorů, je však 

uvedeno pouze příjmení prvního autora (bez příjmení druhého autora, resp. bez zkratky „et 

al.“). Přitom doktorand píše, že „autor navrhl“ apod. Není to sice důsledně (někdy jsou např. 

uvedeni oba spoluautoři v případě dvou autorů), ale jinak to vypadá, že většinu publikací 

připravil vždy pouze první autor a ostatní byli na publikaci jen připsáni.  

Navíc se místy vyskytují chyby jiného charakteru. Například na str. 24 je uvedeno 

„Agraval“ místo správného jména „Agrawal“ (přesněji „Agrawal and Srikant“). Na téže straně 

je odkaz „Page and Brin [A69]“, přičemž v seznamu literatury pod označením [A69] je 

publikace od autorů Lawrence et al. Na str. 42 je zmíněn autor Barabási a doktorand píše jen 

o něm, ačkoliv jsou zmíněny tři publikace a u všech jsou uvedeni ještě další autoři (a Barabási 

je prvním autorem pouze u jedné z nich). V seznamu literatury je autor Le Grand zařazen 

abecedně podle křestního jména (Benedicte). Na internetu lze pod uvedeným názvem publikace 

nalézt článek v časopise International Journal of Conceptual Structures and Smart Applications 

(autoři Aufaure a Le Grand). Zřejmě citace v disertační práci není správně, neboť i město a 

místo vydání jsou zapsány neobvykle kurzívou. 

Z dalších drobností lze uvést např. následující. 

Na obrázku 15 (str. 57) jsou četnosti pro intervaly znázorněny sloupcovým grafem. 

Vhodnější by v tomto případě byl histogram. Popis „none“ neznamená „nic“, ale hodnotu menší 

než 0,25. Popis „0.25“ neznamená hodnotu 0,25, ale interval od 0,25 do 0,5. Asi lépe žádný 

obrázek, než chybný obrázek (údaje jsou uvedeny v tabulce, graf v tomto případě nutný nebyl). 

Stejný problém je obrázku 16 (str. 58), kde je výška sloupců téměř stejná jako na obr. 15, jen 

jsou sloupce rozděleny podle klíčových slov. Popis obrázku zní „podíl počtu klíčových slov“, i 

když na ose Y je znázorněn počet klíčových slov, nikoliv podíl. 

Na str. 60, tabulka 15, u Petra Hájka chybí klíčové slovo “complexity“. 

Na některých stranách není ošetřen vztah textu a tabulek, tabulky jsou zařazeny do 

odstavce, což mělo za důsledek, že konec věty ze str. 68 je až na str. 70, i když by se jedno 

zbývající slovo vešlo na str. 69 (stejně by se ale v textu tento „sirotek“ neměl vyskytnout). 



Problematické je zařazení vzorců do textu (což by v případě tolika uveřejněných publikací 

doktoranda nemělo činit problém). Zpočátku vzorce alespoň následují po dvojtečce (i když věta 

není ukončena tečkou). Později už jsou vzorce „volně ložené“ mimo věty. Výjimkou jsou 

vzorce (20) a (21), za nimiž jsou správně čárky (jen řádek začínající „where“ by neměl být 

odsazený). Na str. 91 je sice řádek s „where“ správně neodsazený, ale tímto slovem začíná nová 

věta, místo aby pokračovala předchozí. Na str. 96 dokonce odkaz na vzorec předchází vzorci 

(na str. 107 obojí). 

Místy je drobný nesoulad ve značení, např. písmenem A je značen jednak vektor s prvky 

Ai (str. 98), jednak matice s prvky Aij (str. 78–82). Navíc v některých případech jsou matice 

neobvykle označeny jako obrázky (str. 78–82). 

Str. 100: „outlayers“ (místo „outliers“). Str. 102: špatně čitelné popisy os. Str. 108: „K je 

počet … pro den K + 1“ – asi není správně? 

 

Všechny postupy prezentované v disertační práce již byly publikovány, především jako 

příspěvky ve sbornících z konferencí. Seznam publikací autora zahrnuje jeden článek 

v časopise indexovaném v databázích WoS i Scopus, 13 příspěvků ve sbornících z konferencí 

a 4 další články. Pokud jde o příspěvky z konferencí, tak kromě jednoho je doktorand ve všech 

ostatních případech (dvanácti) prvním autorem. 

 

Závěr. Po obsahové stránce, po stránce celkového zpracování a z hlediska přínosů je 

disertační práce velmi dobře připravena. Proto disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

Praha, 5. srpna 2016 

 

 

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. 

katedra statistiky a pravděpodobnosti 

Fakulta informatiky a statistiky 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 


