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Abstrakt 

[CZ] 

Tato diplomová práce se zabývá metodami analýzy dat na medicínských datech, které vznikly a 

vznikají na základě mezinárodní studie ELSPAC. Část práce shrnuje dosavadní publikace a představuje 

data použita dále v praktické části. Dolovací metody jsou v textu popsány teoreticky a poté blíže 

s ohledem na použité softwarové řešení – Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services. Praktická část 

pak představuje způsob použití dolovacích metod na konkrétních datech a prezentuje vybrané, 

dosažené výsledky.  

[EN] 

The aim of this diploma thesis is medical data knowledge acquisition of data provided by 

international project ELSPAC. The first part of the text summarizes existing publications and 

introduces employed data in practical part of this diploma thesis. Data mining methods are described 

theoretically and then used practically with chosen analytical software - Microsoft SQL Server 2008 

Analysis Services. Achieved results were obtained from selected ELSPAC’s project data. 

 

Klíčová slova 

[CZ] 

analýza dat, dolování z dat, asociační pravidla, rozhodovací stromy, ELSPAC, Analysis Services 

[EN] 

data analysis, data mining, association rules, decision trees, ELSPAC, Analysis Services 
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Úvod  
 

Předmětem této diplomové práce je praktické využití metod získávání znalostí na medicínských 

datech. Účelem používání metod získávání znalostí z dat neboli jejich dolování je nalezení skrytých a 

potenciálně užitečných informací. Pro dolování z dat jsou nezbytným předpokladem samotná data. 

Pomineme-li dolování z textu, pak se obvykle využívají předzpracovaná data uložena v databázi nebo 

jiné tabulkové formě. Jejich kvalita zásadním způsobem ovlivňuje také výstupy získané jejich 

analýzou. Tato práce vznikla na základě malé části dat, které byly získány v Evropské longitudinální 

studii zaměřené na těhotenství a dětství – ELSPAC (European Longitudial Study of Pregnancy and 

Chilhood).  

V úvodní Kapitole 1 naleznete krátké představení projektu ELSPAC. V další části kapitoly pak popis a 

způsob výběru dat, které byly základním stavebním kamenem této diplomové práce. Dále obsahuje 

základní seznámení s metodami analýzy dat a obecným popisem použitých metod. Také je zde 

přiblížen dolovací a databázový software, který byl použit pro uložení a dolování dat. Kapitola 1 

rovněž obsahuje popis implementace dolovacích algoritmů v použitém dolovacím software a hlavně 

důležité seznámení se s parametry, které ovlivňují chování výpočtů pro dolování dat. 

Kapitola 2 obsahuje přiblížení dosavadních zajímavých výsledků pracovníků Výzkumného pracoviště 

preventivní a sociální pediatrie v Brně. Jedná se o výběr především takových výsledků, jež byly 

získány pomocí statistických metod, které mají svým způsobem blízko k některým metodám analýzy 

dat. Výsledky jsou vybrány z téměř dvacetileté publikační historie. 

Kapitola 3 se zabývá výběrem dat, která byly použity pro dolování v rámci této diplomové práce. Před 

spuštěním prvního výpočtu je data potřeba upravit a zpracovat tak, aby nedocházelo k chybným 

výsledkům vlivem nesprávného kódování hodnot atributů. V této kapitole tedy naleznete zpracování 

dat na úrovni databáze a také přiblížení skriptů, které byly použity pro sjednocení kódování 

chybějících hodnot. 

Kapitola 4 obsahuje samotné výsledky a nalezená pravidla, která byla vydolována pomocí algoritmů 

asociačních pravidel a rozhodovacích stromů. Výsledky jsou prezentovány formálním popisem 

doplněným o slovní popis, který je srozumitelnější a čtenáři jistě bližší. Prezentaci jednotlivých 

výsledků vždy předchází popis dolovací struktury, který odpovídá použitým atributům ve výpočtu a 

jejich nastavení. Na vytvořených strukturách jsou pak vytvářeny dolovací modely, které korespondují 

s konkrétním, použitým dolovacím algoritmem a nastavení jeho parametrů.  
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1 Kapitola  
 

Po přečtení této kapitoly budete seznámeni s longitudinální studií ELSPAC. V první kapitole je dále 

popsána způsob pořizování dat a jejich struktura. V závěru kapitoly naleznete informaci o tom, jak 

jsou data v rámci studie ELSPAC dále zpracovávána. 

1.1 ELSPAC 
 

Studii ELSPAC organizuje Světová zdravotnická organizace s ohledem na stav a potřeby dětského 

zdraví. Vychází z toho, že v Evropě dnes děti umírají už jen sporadicky, díky výsledkům boje proti 

infekčním nemocem, zlepšené hygieně a dobrému zabezpečení léčebné péče. Avšak tomuto 

pozoruhodnému snížení dětské úmrtnosti za poslední desetiletí zdaleka neodpovídá příslušné snížení 

jejich nemocnosti, zejména chronické, která představuje stále vážnější zdravotní zátěž.  

Studie se mj. snaží dát odpovědi na otázku, se kterými osobnostními a sociálními rysy rodičů, 

s kterými typy jejich chování, interakcí a péče je asociována pravděpodobnost zdravého vývoje dětí 

nebo větší riziko poruch. Má napomoci lépe porozumět okolnostem vzniku zdravotních poruch, 

postihujících děti uvnitř rodiny a odtud nalézt postupy vedoucí k jejich zamezení. Rovněž má zvážit 

cesty společenské realizace těchto postupů a tím přispět k ochraně a posílení dětského zdraví jakožto 

první podmínky pro zlepšení zdravotního stavu celých populací. [1] 

Projekt ELSPAC probíhá bez přerušení již od roku 1991 a je realizován v několika zemích/územích 

Evropy současně (Velká Británie, ostrov Man, Česká republika, Slovenská republika, Rusko, Ukrajina, 

Chorvatsko, Estonsko, v počátečních fázích Řecko a Španělsko). Za Českou republiku studii řeší 

pracovníci Výzkumného pracoviště preventivní a sociální pediatrie Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně. Odpovědným řešitelem projektu na národní úrovni je doc. MUDr. Lubomír Kukla, 

CSc., který je i vedoucí Koordinačního a výkonného výboru projektu na mezinárodní úrovni. Kromě 

toho je poradcem WHO pro ČR.  

ELSPAC je první studie, která začíná již v těhotenství a sleduje vývoj dětí přes celé období dětství a 

dospívání. Zahrnuje do výzkumu matku i otce (téměř rovnocenně), jejich osobnost, chování, postoje, 

zdravotní stav apod. Je mezinárodním projektem se společnou metodologií a shromažďováním údajů 

a tím umožňuje srovnávání výsledků mezi jednotlivými zeměmi. 

Shromažďování údajů je realizováno pomocí dotazníkových šetření, které v průběhu studie 

vyplňovaly osoby spjaté s dítětem. V každé fázi vždy otec i matka dítěte, v pozdějších fázích samotné 

dítě, ve vybraných fázích pak pediatři a učitelé. Fáze získávání údajů související s věkem dítěte byly 

následující: prenatální fáze, období porodu, šestinedělí, šestého měsíce, osmnáctého měsíce, třetího, 

pátého, sedmého, jedenáctého a patnáctého roku. V současné chvíli je dokončován sběr dat 

z osmnáctého roku věku dítěte. Rozsah zkoumaných proměnných týkajících se dítěte je velmi 

komplexní. Z vybraných oblastí to jsou např. zdraví, vývoj, chování, smyslové poruchy, stravovací 

návyky, sociální situace rodiny, návyky a chování rodičů, osobní přístup k životu rodičů apod. [2]. Na 

těchto webových stránkách projektu lze také nalézt podrobnější informace ohledně projektu ELSPAC. 
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1.2 Struktura dotazníků 
 

V této části textu jsou uvedeny informace přibližující podobu a strukturu dotazníků, které jsou 

základním stavebním kamenem při pořizování dat. Každý dotazník je ve formě brožury vytištěný na 

papír ve formátu A5. Celkový počet dotazníků od započetí studie ELSPAC souvisejících s jednou 

rodinou je přibližně 50.  

Každý dotazník je rozdělen do tematických sekcí dle typu otázek, které obsahuje. Dotazník má své 

specifické označení podle věku dítěte a toho, komu je dotazník určen. Jednotlivé sekce dotazníku jsou 

označeny pomocí velkých písmen české abecedy bez diakritiky a obsahují řadu otázek. Na otázky se 

zpravidla odpovídá označením jedné z předdefinovaných odpovědí, které jsou kódovány pomocí 

čísel. Údaje z vyplněného dotazníku jsou dále pořizovány do počítače.  Z databázového hlediska jeden 

dotazník obsahuje několik stovek atributů týkajících se dané entity (dítě, rodiče, prarodiče,…).  

Příklad kódování vybrané otázky a odpovědi (viz [Tab. 1]): 
PN18/2 – označení dotazníku (Dotazník o dítěti v 18. měsíci věku dítěte určený osobě pečující o dítě) 
D13a – označení sekce (Sekce D: SPÁNEK A PLÁČ) + označení otázky 
 
[Tab. 1] 

Dotazník, otázka Otázka 

PN 18/2, D13a 
Jak často používáte k utišení pláče nebo nářku dítěte sladkosti nebo jiné 
potraviny? 

  1 – alespoň jednou denně 

  2 – několikrát týdně 

  3 – zřídka 

  4 – nikdy 

 
 

1.3 Použitý databázový software 
 
K práci s daty byl použit databázový SW SQL Server 2008 Enterprise Edition z dílny společnosti 
Microsoft.  Tento komerční produkt mohou studenti vybraných fakult v rámci programu MSDN 
Academic Alliance využívat zdarma. Jedná se o databázový systém, který mj. podporuje také metody 
analýzy dat v rámci Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services. Dolovací struktury a modely je 
možno budovat pomocí dotazovacího jazyka DMX (Data Mining Extensions), který je podobný jazyku 
SQL. Syntaxe jazyka DMX je uzpůsobena pro práci s OLAP databázemi a umožňuje také provádět 
samotné výpočty při dolování dat. Druhou možností je použití grafického prostředí v podobě SQL 
Server Business Intelligence Development Studio (dále BI Studio). Jedná se o plnohodnotný nástroj, 
který rovněž umožňuje budování dolovacích struktur, modelů a následné spouštění dolovacích 
výpočtů. Tento nástroj byl také použit v rámci prováděných analýz dat.  
 
Výhoda použití grafického rozhraní spočívá v okamžité možnosti procházení výsledků a to především 
v jejich grafické podobě (v závislosti na použitém dolovacím algoritmu). Nevýhodou je naopak časově 
náročné budování rozsáhlejších struktur, které obsahují větší počet atributů. Nedostatek spočívá 
v nastavování vlastností atributů u každého zvlášť. Použití jazyka DMX pro budování dolovací 
struktury a modelu s kombinací BI Studia pro provádění výpočtů a prezentaci výsledku není možné. 
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Potenciální zájemce si tedy musí vybrat jeden z nástrojů, přičemž ani jeden nelze označit za lepší 
oproti druhému.  
 

1.4 Metody analýzy dat 
 

V následujícím textu naleznete seznámení s typy dat, které bývají vstupem pro dolovací algoritmy. 

Část textu je dále věnována popisu vytváření dolovací struktury a modelu v prostředí BI Studia. 

Zbývající podkapitoly přibližují obecný princip dolovacích algoritmů, které jsou použity v této 

diplomové práci. Zároveň představují způsob implementace a možnosti nastavení dolovacích 

algoritmů v prostředí BI Studia. 

 

1.4.1 Typy dat 
 

Microsoft SQL Server 2008 podporuje několik metod (algoritmů), které jsou zpravidla používané při 

dolování dat. Každý z těchto algoritmů vyžaduje data v určité podobě a jejich použití není obecně 

možné aplikovat na jakákoliv data. Důležitým kritériem je možnost použití různých datových typů 

z hlediska dolování dat. Zjednodušeně jde o to, abychom dolovacímu algoritmu sdělili, jak má na 

konkrétní hodnoty atributů nahlížet. Níže jsou vypsány podporované typy, které však nelze libovolně 

používat pro kterýkoliv algoritmus. Z pohledu klasických datových typů mohou být atributy typu čísla, 

řetězce, data nebo binární (speciální případ číselného typu). Důležitým krokem před výběrem 

konkrétního algoritmu je také otázka, zda budou výsledky v případě jeho použití smysluplné.  

CONTINUOUS:  data reálná (porodní hmotnost dítěte) 

CYCLICAL:  data kategoriální-cyklická (den v týdnu) 

DISCRETE:  data kategoriální (místo narození dítěte) 

(*)DISCRETIZED: data kategorizovaná (porodní hmotnost dítěte rozdělená do kategorií) 

KEY:   klíč v dané datové struktuře (kód rodiny) 

ORDERED:  data ordinální (míra oblíbenosti předmětu ve škole) 

(*) V případě, že nastavíme některý z atributů na typ discretized se nám nabízí další, upřesňující 

nastavení: 

Určení počtu kategorií (např. chceme hmotnost dítěte rozdělit do 3 skupin) 

Způsob rozdělení do kategorií: 

EQUAL AREAS:  rovnoměrné rozdělení do kategorií 

CLUSTERS: rozdělení podle shluků hodnot 

AUTOMATIC: použije se rozdělení EqualAreas, v případě neúspěchu Clusters 
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1.4.2 Vytváření dolovací struktury a modelu 
 

Před prováděním analýzy dat je potřeba připravit dolovací strukturu, na které se budou výpočty 

provádět. V principu jde o stanovení množiny použitých atributů a určení jejich typu. Dolovací model 

se váže ke konkrétní dolovací struktuře a je určen vlastnostmi atributů (viz bod 3 níže), použitým 

dolovacím algoritmem a nastavením parametrů algoritmu.  

Nejdůležitějším krokem je určení datového zdroje (databáze v MS SQL Serveru 2008). Dalším krokem 

je vytvoření databázového view (z tabulek databáze), jenž používá datový zdroj vytvořený v kroku 

předešlém. Můžeme vytvořit libovolný počet databázových view podle toho, jaká data se budou 

účastnit konkrétního výpočtu. Poté je již možno vytvářet dolovací strukturu. Při vytváření dolovací 

struktury je nutno správně zohlednit několik nastavení. 

1) Určíme databázové view, ze kterého pochází vstupní data dolovací struktury. 
 

2) Vybereme dolovací algoritmus. 
 

3) Rozhodneme, které atributy chceme použít při výpočtech a nastavíme jejich vlastnosti. 
A) Primární klíč – povinný 

 
B) Vlastnost atributů z pohledu algoritmu: 

INPUT:  atribut je použit pouze jako vstupní  
 

PREDICT ONLY:  atribut je použit pouze jako výstupní 
 

PREDICT:  atribut je použit jako vstupní a výstupní zároveň 

 

IGNORE:   atribut není zahrnut do výpočtu 

 
(Přesná interpretace záleží na použití konkrétního algoritmu.) 

 
4) Určíme typ dat jednotlivých atributů (discrete, continuous… viz 1.4.1 Typy dat)  

 
5) Stanovíme velikost trénovací množiny. 
 

V krocích 2) a 3) jsme vytvořili dolovací model, jehož nastavené vlastnosti nemusí být nastaveny 
s konečnou platností, ale změnu nastavení můžeme provést ještě před provedením výpočtu. Některé 
vlastnosti při prvotním vytváření modelu možné nastavit dokonce ani není (např. způsob 
kategorizace dat).  
 
Jedna dolovací struktura může obsahovat několik dolovacích modelů. Výsledná struktura je pak 
tvořena použitými atributy a určením typu dat, vybranými dolovacími algoritmy, vlastnostmi atributů 
(vstupní, výstupní, nepoužité) nastavené individuálně pro každý dolovací algoritmus a nastavenými 
parametry výpočtů pro každý dolovací algoritmus. 
 
Při samotném dolování je velmi užitečné provádět výpočty s různým nastavením, čímž můžeme 
výsledky porovnávat mezi sebou. Důležitou součástí nastavení před dolováním je nastavení 
parametrů výpočtu. Ty se liší podle konkrétního použitého dolovacího algoritmu. Namísto opakované 
změny vlastností dolovacího modelu a nastavení parametrů dolovacího algoritmu je vhodnější 
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vytvořit několik dolovacích modelů s různým nastavením. Nejrychlejší cestou, jak toho dosáhnout, je 
zkopírování existujícího modelu a následná úprava jeho nastavení. 
 

1.4.3 Asociační pravidla 
 

Velmi často používanou metodou při dolování z dat jsou asociační pravidla. Pomocí této metody je 

možné nalézt zajímavé vztahy mezi hodnotami atributů napříč rozsáhlými databázemi. Princip 

fungování je založen na automatizovaném vytváření podmnožin atributů a zkoumání, zda se některé 

hodnoty atributů společně vyskytují významně častěji než hodnoty jiné. Praktické použití 

v komerčním prostředí nalézá tato metoda typicky při analýze nákupního košíku, kdy prodejce 

zkoumá, které druhy výrobků se často nakupují společně. Ještě přesněji také zkoumá, zda koupě 

jednoho výrobku může znamenat, že zákazník koupí také výrobek jiný. Na základě výsledků pak 

prodejce může měnit rozmístění zboží v regálech, připravovat speciální akce apod. s jasným cílem 

zvýšit tržby za prodané zboží. 

Asociační pravidla se dají vhodně použít také k nekomerčním účelům a bývají základní metodou při 

analýze dat. Výsledky výpočtů pomocí asociačních pravidel jsou v podobě implikace: 

 

A & B & C … => Z, kde „&” je znak pro konjunkci a „=>”’ je znak pro implikaci. 

 

Skupinu atributů na levé straně implikačního pravidla (A & B & C) nazýváme antecedentem. Délka 

antecedentu je určena počtem jeho atributů (v našem případě 3). Skupinu atributů na pravé straně 

(Z) nazýváme sukcedentem. Délka sukcedentu je rovněž určena počtem jeho atributů (v našem 

případě 1). Výsledky implikačního pravidla lze přepsat do srozumitelnější formy: 

 Jestliže A a zároveň B, pak Z. 

Např.: Jestliže je matka dítěte silná kuřačka a zároveň je otec dítěte silný kuřák, pak má dítě 

respirační onemocnění. 

Výsledky by neměly příliš velký význam, pokud by nebyly podloženy konkrétními čísly. Důležitými 

doplňujícími informaci při interpretaci asociačních pravidel jsou spolehlivost a podpora. Spolehlivost 

nám říká, s jakou pravděpodobností je implikační pravidlo pravdivé. Podpora nese informaci o počtu 

případů, které splňují implikační pravidlo. Představíme-li si u uvedeného příkladu, že celkový počet 

nalezených případů kdy je matka silnou kuřačkou a zároveň i otec silným kuřákem je 50 a v těchto 

uvedených případech je 40 případů, kdy má dítě respirační onemocnění, pak píšeme: 

Jestliže je matka dítěte silná kuřačka a zároveň je otec dítěte silný kuřák, pak má dítě se spolehlivostí 

80 % a podporou 40 respirační onemocnění. 

V Microsoft SQL Server 2008 jsou asociační pravidla nazývána Microsoft Association Rules. Výstupem 

výpočtu jsou implikační pravidla, kde na straně antecedentu může být 1 až n atributů a na straně 

sukcedentu vždy jeden atribut. Podporované typy dat, které smí vstupovat do výpočtů jsou discrete a 

discretized. Před prováděním výpočtů je důležité nastavit parametry algoritmu, čímž ve skutečnosti 



 

filtrujeme výsledky podle zadaných kritérií. Pomocí změny nastavení algoritmu můžeme zásadním 

způsobem ovlivnit délku výpočtu a počet výsledků. V

nastavit následující parametry: 

 

MINIMUM_SUPPORT:   nastavení minimální podpory

MAXIMUM_SUPPORT:   nastavení maximální podpory

MINIMUM_PROBABILITY:  nastavení minimální spolehlivosti

(*)MINIMUM_IMPORTANCE:  nastavení minimální důležitosti

MAXIMU_ITEMSET_SIZE:  nastavení maximálního počtu antecedentů

MINIMUM_ITEMSETSIZE:  nastavení minimálního počtu antecedentů

MAXIMUM_ITEMSET_COUNT:  nastavení maximálního počtu generovaných pravidel

 

(*) Výsledky výpočtů pomocí Microsoft Association Rules 

která nese informaci o tom, jak důležitý může být daný výsledek. Jedná se o užitečnou hodnotu, která 

je vypočítávána pomocí vztahu: 

 

Hodnota Importance může nabývat hodnot z

Importance < 0:  spolehlivost B klesá, pokud platí A

Importance = 0:  A, B jsou nezávislé

Importance > 0:  spolehlivost B roste, pokud platí B

 
 

1.4.4 Rozhodovací stromy 
 
Další oblíbenou metodou analýzy dat jsou rozhodovací stromy. 
identifikovat objekty, popsané různými atributy, do tříd. 
Vytvořený rozhodovací strom bývá prezentován v
jednoduchá interpretace. Rozhodovací strom je necyklický graf, jenž j
uzel stromu představuje jednu (vybranou) vlastnost objektu
Pro kořenový uzel se vybírá takový atribut, který objekty od sebe maximálně odliší.
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filtrujeme výsledky podle zadaných kritérií. Pomocí změny nastavení algoritmu můžeme zásadním 

způsobem ovlivnit délku výpočtu a počet výsledků. V případě Microsoft Associtaion Ru

nastavení minimální podpory 

nastavení maximální podpory 

nastavení minimální spolehlivosti 

nastavení minimální důležitosti (váhy) 

nastavení maximálního počtu antecedentů 

nastavení minimálního počtu antecedentů 

nastavení maximálního počtu generovaných pravidel

(*) Výsledky výpočtů pomocí Microsoft Association Rules obsahují také vždy hodnotu 

která nese informaci o tom, jak důležitý může být daný výsledek. Jedná se o užitečnou hodnotu, která 

 

 

může nabývat hodnot z 3 intervalů z oboru hodnot funkce log:

spolehlivost B klesá, pokud platí A 

A, B jsou nezávislé 

spolehlivost B roste, pokud platí B 

 

Další oblíbenou metodou analýzy dat jsou rozhodovací stromy. Cílem rozhodovacích stromů je 
dentifikovat objekty, popsané různými atributy, do tříd. Jedná se tedy o klasifikační algoritmus. 

Vytvořený rozhodovací strom bývá prezentován v grafické podobě a výhodou je jeho poměrně 
jednoduchá interpretace. Rozhodovací strom je necyklický graf, jenž je tvořen hranami a uzly

dnu (vybranou) vlastnost objektu, z tohoto uzlu vede konečný počet hran. 
Pro kořenový uzel se vybírá takový atribut, který objekty od sebe maximálně odliší.

filtrujeme výsledky podle zadaných kritérií. Pomocí změny nastavení algoritmu můžeme zásadním 

případě Microsoft Associtaion Rules můžeme 

nastavení maximálního počtu generovaných pravidel 

obsahují také vždy hodnotu Importance, 

která nese informaci o tom, jak důležitý může být daný výsledek. Jedná se o užitečnou hodnotu, která 

oboru hodnot funkce log: 

Cílem rozhodovacích stromů je 
Jedná se tedy o klasifikační algoritmus. 

grafické podobě a výhodou je jeho poměrně 
hranami a uzly. Každý 

, z tohoto uzlu vede konečný počet hran. 
Pro kořenový uzel se vybírá takový atribut, který objekty od sebe maximálně odliší. 
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Výpočty jsou při použití algoritmu rozhodovacích stromů poměrně rychlé. Pro interpretaci výsledků je 
velmi důležitým parametrem hloubka stromu. V případě příliš velkého zanoření a větvení dochází 
k vytvoření košatého stromu, jehož vypovídající hodnota obvykle klesá s jeho složitostí. Příklad 
rozhodovacího stromu je uveden na obrázku [Obr. 1]. Interpretace rozhodovacího stromu se stejně 
jako v případě asociačních pravidel doplňuje o spolehlivost, případně podporu. 
 

[Obr. 1] 

 
Výsledky interpretujeme procházením stromu od kořene k listu: 
Jestliže má dítě rádo bojové hry a zároveň má rádo počítačové hry, pak je to se spolehlivostí 80 % a 
podporou 40 chlapec. 
Jestliže nemá rádo bojové hry, pak je to se spolehlivostí 80 % a podporou 40 dívka. 
 
V Microsoft SQL Server 2008 jsou asociační pravidla nazývána Microsoft Decision Trees. Atributy 
vstupující do výpočtu mohou být typu ordered, discrete, discretized a continuous. Při používání 
rozhodovacích stromů je velmi vhodné provádět výpočty opakovaně s různým nastavením 
parametrů, aby nedošlo k vytvoření příliš složitého stromu nebo naopak vynechání některého 
z důležitých klasifikačních kritérií vlivem příliš striktních parametrů. Algoritmus Microsoft Decision 
Trees umožňuje nastavení pomocí následujících parametrů: 
 
COMPLEXITY_PENALTY: zodpovídá za přísnost při prořezávání stromu, vyšší hodnota značí přísnější  

kritéria 
 
MINIMUM_SUPPORT: minimální mohutnost uzlu stromu 
 
SCORE_METHOD:  1 = využití míry entropie při vytváření stromu 
       2 = využití Bayesian algoritmu a metody K2 Prior 
       3 = využití metody BDEU (Bayesian Dirichlet Equivalent with Uniform Prior) 
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SPLIT_METHOD:  1 = využití binárního větvení stromu 
   2 = využití kompletního větvení stromu 
    3 = algoritmus volí automaticky nejvhodnější způsob větvení 
 
MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES: maximální počet vstupních atributů (algoritmus volí s podmnožin  
       atributů takové atributy, které mají největší váhu)    
 
MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES: maximální počet výstupních atributů (algoritmus volí  
           s podmnožiny atributů takové atributy, které mají největší váhu) 
  
FORCE_REGRESSOR: umožňuje specifikovat atribut, který je vynucen při tvorbě rozhodovacího   

         stromu 
 

1.4.5 Technické pozadí dolovacího procesu 
 

Všechny výpočty uvedené v této diplomové práci probíhaly na přenosném počítači s procesorem 

Intel Core 2 Duo T9600 pracujícím na frekvenci 2,8 GHz. Počítač byl vybaven pamětí DDR2 o velikosti 

4 GB pracující na frekvenci 800 MHz. Na počítači byl nainstalován operační systém Windows 7 

Ultimate. Při výpočtech byla velikost paměti úzkým hrdlem. Výpočty na strukturách s vyšším počtem 

atributů končily zahlcením paměti a zamrznutím systému, namísto korektního ukončení výpočtu 

v konečném čase – ať už chybovým hlášením nebo vydolováním nalezených pravidel. Tento problém 

se projevil jako zásadní překážka při použití algoritmu asociačních pravidel na rozsáhlejších 

strukturách. Konkrétně vyšší počet atributů na straně antecedentu způsoboval výše zmíněné 

problémy.  

Při dolování na několika prvních strukturách za použití algoritmu asociačních pravidel byla parametru 

MAXIMUM_ITEMSET_COUNT ponechána implicitní hodnota. Dle dokumentace v případě ponechání 

implicitní hodnoty generuje algoritmus asociačních pravidel všechna nalezená pravidla (vyhovující 

ostatním parametrům nastavení). Bohužel na rozsáhlejších strukturách nebyla nacházena žádná 

pravidla nebo pouze pravidla nezajímavá, případně s nízkou podporou či spolehlivostí. Tato 

skutečnost byla v přímém rozporu s očekáváním – v případě zahrnutí většího počtu atributů na straně 

antecedentu je vyšší pravděpodobnost nalezení nějakého zajímavého vztahu. Jako příčina této 

abnormality byl nalezen fakt, že implicitní hodnota parametru MAXIMUM_ITEMSET_COUNT 

nezaručuje vygenerování všech možných pravidel, ale při dosažení určité limitní hodnoty je výpočet 

zastaven.  

Dalším řešením této situace bylo postupné zvyšování hodnoty MAXIMUM_ITEMSET_COUNT v řádech 

statisíců. Každé navýšení tohoto parametru vedlo k vygenerování dalších pravidel (vyhovujícím 

ostatním parametrům výpočtu). Celkem záhy (hodnota přibližně 1000000) však bylo dosaženo stavu, 

kdy výpočet nikdy neskončí a havaruje na následky chybné správy paměti.  Jako vhodný pomocník se 

ukázala technologie ReadyBoost, která byla poprvé představena s operačním systémem Windows 

Vista. Technologie ReadyBoost umožňuje připojení externí, dostatečně rychlé paměti, která slouží 

jako podpora RAM. Médiem pro tuto technologii byl přenosný USB flash disk o kapacitě 8 GB. 

Výsledkem bylo přibližně dvojnásobné zrychlení výpočtu a práce s vytvořenými strukturami. Na 

zadání vyšší hodnoty parametru MAXIMUM_ITEMSET_COUNT technologie ReadyBoost vliv bohužel 

neměla. 
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Z tohoto důvodu bylo potřeba stanovovat menší skupiny atributů na straně antecedentu a provádět 

opakované výpočty namísto stanovení jedné velké skupiny. Následkem toho bylo generování 

poměrně zřejmých implikačních pravidel a nenacházení zajímavějších souvislostí. 
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2 Kapitola 
 
Tato kapitola je věnována dosavadním výsledkům publikovaným pracovníky Výzkumného pracoviště 
preventivní a sociální pediatrie v Brně. Jedná se o výběr takových výsledků, které byly získány pomocí 
statických metod a mají svým charakterem velmi blízko k výsledkům získávaným pomocí dolování 
dat. Nejedná se v žádném případě o úplný výčet. Výsledky jsou vždy doplněny o zdroj, ze kterého je 
čerpáno a případný zájemce může nalézt další, podrobnější informace zde. Původní výsledky obsahují 
podrobný popis použité metodiky, prezentaci výsledků a pečlivý rozbor. Zároveň nechybí odborný 
lékařský názor a diskuze celé problematiky, která zasazuje danou problematiku do uceleného rámce. 
Úplné seznámení se všemi výsledky publikovanými za téměř dvacet let existence projektu ELSAPC je 
samozřejmě nad rámec této diplomové práce. Nutno podotknout, že autor tohoto textu nemá 
lékařské vzdělání ani si jej pravidelně nedoplňuje z odborné literatury. 
 
Výzkumný projekt ELSPAC má kromě své důležité statistické vypovídající hodnoty přínos především 
v prevenci a předcházení nejrůznějších neduhů, které jsou spojeny s vývojem dítěte. Zkoumá 
nejrůznější sociální faktory i povahu rodiny, ve které dítě vyrůstá. Výzkum je tedy zaměřen na hledání 
souvislostí mezi podmínkami, ve kterých dítě vyrůstá a samotným vývojem dítěte. Hledání příčin je 
soustředěno zejména na hledání podmínek vývoje negativně ovlivňující dítě. Prezentované výsledky 
v dalších sekcích této kapitoly nepopisují zcela podrobně způsob provádění testů, rozdělení dat, 
velikost populace a všechny podmínky za jakých testy proběhly. Jedná se spíše o přehled zajímavých 
výsledků s odkazem na originální studii. 
 

2.1 Souvislosti se stresem v dětství 
 

Od narození se člověk potýká s událostmi a okolnostmi, které vnímá negativně a působí na něj 
stresujícím způsobem. Část studií se věnuje právě této problematice a zkoumá, do jaké míry je člověk 
ovlivněn ve svém každodenním životě stresem, který může být momentální nebo již dávno prožitý.  
 

2.1.1 Zdravotní neduhy v reprodukčním věku ve vztahu k stresogenním událostem 
z dětství 

 

Na základě četných laboratorních a klinických výzkumů doplněných o zkušenosti z praxe je stres 
pokládán za důležitý faktor vedoucí ke zdravotním poruchám. Část otázek pokládaných v dotaznících 
rodičům (zvlášť otec a matka) v prenatální fázi vývoje dítěte byla směrována do oblasti jejich dětství a 
dospívání.  Konkrétně se jednalo o otázky dotazující se na stresogenní životní události (dále ŽUD) 
v tomto životním období rodičů (do 17 let věku). Další část otázek směrovala do zdravotní oblasti 
rodičů týkající se neduhů, ať už fyzických nebo psychických. Cílem studie bylo ověření, zda mají tyto 
dvě skupiny nějakou souvislost. Testování bylo uskutečněno pomocí chí-kvadrát testu. Pro účely 
testování byl zkoumaný vzorek rozdělen do tříd podle množství neduhů a do tříd podle počtu ŽUD 
v dětství a dospívání. 
 
Výsledky ukázaly významnou souvislost mezi ŽUD v dětství a dospívání a neduhy v dospělosti. Bylo 
zjištěno, že rodičů ve třídě s nejsilnějším stresovým zatížením v dětství bylo postiženo neduhem o 
25% víc než ve třídě s nejslabší zátěží. Vliv ŽUD na neduhy v dospělosti byl téměř ve všech třídách 
větší oproti mužům. 
[3] 
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2.1.2 Psychosociální aspekty úrazů 
 

Následující studie se zabývala souvislostmi mezi stresogenními událostmi v životě dítěte a celkovou 
úrazovostí. Studie byla zpracována na populaci mužů, kteří odpovídali průměrně ve věku 27,7 let. 
Úrazovost je brána z pohledu od narození do chvíle vyplňování dotazníku a neklade důraz na přesný 
věk, kdy se úraz vyskytnul. Stresogenní události mohou být jak fyzického tak psychického charakteru. 
Úrazovost je rozdělena do kategorií a to sportovní, dopravní a rvačky. 
 
Zvýšená úrazovost (o 8 procentních jednotek) byla pozorována u skupiny respondentů, kteří byli 
vyloučeni ze školy nebo měli přerušené studium. Zvýšená úrazovost byla statisticky významná ve 
všech 3 sledovaných kategoriích. Velmi vážným handicapem z dětství se ukázalo prodělání vážné 
nemoci, kde byla úrazovost vyšší opět ve všech 3 sledovaných kategoriích, přičemž největší rozdíl byl 
v úrazech ve rvačkách a to 5,16 krát. 
 
Vážné rozpory rodičů v dětství ve vztahu k úrazovosti se ukázaly také jako statisticky významné 
(celkově 1,23 krát). Porovnávaly se skupiny respondentů, jejichž rodiče rozpory v dětství měli a 
skupiny respondentů s rodiči beze sporů. Zajímavou skutečností je zjištění, že se vážné rozpory rodičů 
ukázaly jako silnější faktor ve vztahu k úrazům než rozvod rodičů. Podobně tomu bylo s respondenty, 
jejichž rodiče se rozešli a žili rozděleně. Silnější efekt než rozvody rodičů byl zjištěn u respondentů, 
kteří zažili v dětství fyzickou krutost (celkově 2,08 krát). Velmi podobně na tom byla skupina 
respondentů, u které se objevil v dětství projev citové krutosti vůči dětem. Zvýšená úrazovost byla 
rovněž zaznamenána u respondentů, kteří byli vychovávání prarodiči. Ještě větší míra úrazovosti byla 
vysledována v případě výchovy cizím člověkem nebo institucí.  
Celkově bylo ve studii zkoumáno 31 psychosociálních faktorů a ukázalo se, že všechny měly na 
úrazovosti svůj podíl. [4] 
 

2.2 Mateřské pouto 
 

Několik studií bylo věnováno zkoumání síly vztahu matky k dítěti. Pomocí správně formulovaných 
otázek je vztah matky k dítěti sledován v průběhu celého projektu ELSPAC. První dotazy zabývající se 
tímto tématem byly dokonce položeny ještě před narozením dítěte. Cílem studií bylo nalézt faktory, 
které mohu ovlivnit budování mateřského pouta matky k dítěti nebo naopak ovlivnění chování matky 
podle toho, jak silné mateřské pouto chová ke svému dítěti. 
 

2.2.1 Mateřské pouto a postoje k těhotenství 
 

Studie přináší vybrané výsledky empirického výzkumu o utváření mateřského pouta v těhotenství. 
Výsledky ukazují rozdíl intenzity mateřského pouta mezi matkami, které označily své těhotenství jako 
plánované nebo chtěné a naopak. Bylo prokázáno, že vazebné chování matky je ke konci těhotenství 
rozvinutější u žen, které otěhotněly záměrně. [5] 
 

2.2.2 Aspekty pozitivního prožívání těhotenství 
 

Cílem této studie byla analýza vztahu pozitivního prožívání těhotenství k záměrnosti otěhotnění. Dále 
také analyzovat vztah mezi prožíváním těhotenství ženou a jejím partnerem. K analýze byly použity 
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metody frekvenční analýzy, chí-kvadrát testu a F-testu. Záměrnost otěhotnění se ukázal jako vysoce 
významný faktor, který pozitivně ovlivňuje prožívané těhotenství. [6] 
 

2.2.3 Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství 
 

Mateřské pouto představuje faktor ovlivňující psychický i tělesný vývoj dítěte v průběhu těhotenství i 
v prvních měsících po porodu. V této studii je dáváno mj. do souvislostí se zaměstnaneckou pozicí 
těhotných před nástupem na mateřskou dovolenou a hlavně kouřením a pití alkoholu. 
 
V souboru těhotných žen se nacházely ženy, které před nástupem na mateřskou dovolenou pracovaly 
na plný nebo částečný úvazek, samostatně podnikaly, byly v evidenci úřadu práce nebo v domácnosti. 
Zájmem výzkumu byla otázka, zda existuje nějaká souvislost mezi pozicí ženy před nástupem na 
mateřskou dovolenou a intenzitou mateřského pouta.  Zjištěním byla skutečnost, že mateřské pouto 
je významně silnější u žen dříve zaměstnaných než u žen, které se již několik let starají o dítě.  
 
Mezi intenzitou mateřského pouta kuřaček a nekuřaček v těhotenství nebyly nalezeny žádné 
významné rozdíly. Mnohem významnější souvislost byla odhalena mezi emociálním poutem a 
konzumací alkoholu. Ukázalo se, že výrazná konzumace alkoholu v polovině těhotenství je ukazatel 
životního stylu, který přímo brání nebo je neslučitelný s formováním silného mateřského pouta 
v těhotenství. [7] 

2.3 Kouření 
 

Velká část výzkumu je věnována kouření a jeho vlivu na nejrůznější oblasti lidského života. Při 
důkladné prevenci a ochraně před škodlivostí kouření by bylo možné zabránit mnohým negativním 
jevům, které poskytují osoby vystaveny cigaretovému kouři, ať už pasivně nebo aktivně. Z tohoto 
důvodu se věnuje problematice kouření velký prostor a publikované výsledky pouze potvrzují nebo 
doplňují dnes už známá fakta. Nutno podotknout, že kouření má vliv nebo je spojeno s obrovským 
množstvím aspektů života člověka. 
 

2.3.1 Charakteristické rozdíly mezi kouřícími a nekouřícími těhotnými ženami 
 

Těhotné ženy byly rozděleny do 4 skupin: nekuřáci, slabí kuřáci, středně silní kuřáci, silní kuřáci podle 
množství cigaret vykouřených během dne. Cílem bylo nalézt sociální rozdíly mezi skupinou žen, které 
kouří a naopak.  
 
Kuřáctví žen souviselo s jejich vzděláním. Ve skupině se základním vzděláním kouřilo více než 40 % 
žen, mezi vysokoškolačkami necelých 20 % žen. Kuřačky měly častěji než nekuřačky rodiče a manžela 
se základním vzděláním. Mezi kuřačkami byly častěji ženy, které zažily v dětství nějaký traumatizující 
zážitek (úmrtí rodiče, sourozence, rozpor mezi rodiči apod.). Vyšší frekvence silných kuřaček bylo 
možno nalézt mezi ženami, které žily v horších sociálních podmínkách, bez přítomnosti partnera, byly 
svobodné, rozvedené nebo opakovaně provdané. 
 
Z vybraných nemocí se u kuřaček, zejména silných, znatelně více objevovala přítomnost astmatu, 
migrény a depresí. Naopak rozdíl mezi kuřačkami a nekuřačkami ve výskytu ekzému, odporu k jídlu, 
bolestí zad, zánětlivých procesů v oblasti pánve a poruch otěhotnění nebyl statisticky významný. Ať 
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už se jednalo o pasivní nebo aktivní kuřačky, v průměru otěhotněly poprvé v mladším věku než ženy 
nekouřící. [8] 
 

2.3.2 Rozdíly ve výživě mezi kuřačkami a nekuřačkami v průběhu těhotenství 
 

V této studii byly hledány rozdíly ve výživových zvyklostech rozdělených podle jejich kuřáckého 
chování. Z pohledu stravování byly nastávajícím matkám kladeny otázky ohledně způsobu jejich 
stravování s ohledem na typ potravin a jejich frekvenci konzumace. Obecně byly vypozorovány 
významné rozdíly z pohledu zdravého stravování většinou vždy v neprospěch kuřaček. Rozdíly ve 
výživových zvyklostech mezi nekuřačkami, pasivními a aktivními kuřačkami byly hodnoceny pomocí 
chí-kvadrát testu a F-testem. 
 
První zkoumanou oblastí byla skupina potravin, které lze označit jako méně vhodné. Mezi tyto 
potraviny patřily např. uzeniny, hamburgery, hranolky, smažená jídla apod. Pouze u masa nebyly 
nalezeny významnější statistické rozdíly. Jinak byla pozorována četnost konzumace každého z těchto 
jídel u nekuřaček znatelně nižší oproti kuřačkám. V další skupině byly zařazeny potraviny, které mají 
vyšší biologickou hodnotu a jejichž zastoupení by mělo být v jídelníčku jednou až několikrát týdně. U 
souboru kuřaček byla zjištěna signifikantně vyšší frekvence ve skupinách výjimečně konzumujících 
vařené brambory, vařenou rýži, listovou zeleninu, kořenovou zeleninu a čerstvé ovoce. Zajímavou 
skutečností byla častější konzumace drůbežího masa a konzervovaných ryb ve skupině kuřaček. 
 
Studie se dále zabývá několika dalšími rozděleními potravin a zkoumáním četnosti jejich konzumace 
kuřačkami v porovnání s nekuřačkami. Kuřačky méně konzumovaly mléčné výrobky, častěji jedly 
sladké nebo tučné druhy pečiva. Kuřačky zároveň spotřebují v průměru 2 krát více kávy než pasivní 
kuřačky a dokonce 3 krát více kávy než nekuřačky. Studie zabývající se stravovacími návyky kouřících 
a nekouřících žen poukázala, že se kouřící ženy častěji stravují méně zdravě. [9] 
 

2.3.3 Vliv kouření matek na výživu dětí v prvních šesti týdnech po narození 
 

Kojení je považováno pediatry i jinými lékařskými odborníky za nejvhodnější způsob krmení 
novorozeňat. Kojené děti ve srovnání s uměle živenými vrstevníky jsou méně často hospitalizovány, 
bývají méně často postiženy respiračními infekcemi a dalšími častými nemocemi malých dětí. V této 
studii bylo zkoumáno vyživování dětí ve vztahu ke kouření nebo nekouření matky. 
 
Už od prvního týdne lze sledovat významný rozdíl k přístupu v kojení mezi skupinami nekouřících a 
kouřících matek. Mezi kouřícími ženami počet těch, které výhradně kojily, plynule klesá a od 4. týdne 
bylo téměř 50 % dětí kuřaček živeno výhradně z láhve oproti 20 % matek v nekouřící skupině. Po 
šestinedělí je rozdíl ještě větší a to 70 % matek ve skupině kuřaček oproti 30 % nekuřáckých matek. 
V případě kombinované výživy tj. kojením a uměle je počet nekuřaček 2 krát větší oproti kuřačkám, 
které se snaží umělou výživu doplňovat kojením. Kouřící matky také častěji doplňují v šestinedělí 
mléčnou výživu dítěte podáváním ovocných šťáva obilninových kaší. 
 
Dalším zkoumaným faktorem bylo sledování zdravotních potíží dětí, které ve většině případů 
statisticky významně převládaly u dětí kouřících matek. Nejvýraznější rozdíl byl u respiračních 
onemocnění. [10] 
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2.3.4 Kuřácké chování a zdraví matek za šest měsíců po porodu 
 

Studie proběhla na základě dotazníkových šetření předkládaných matkám půl roku po porodu. 
Zabývala se především zdravotními rozdíly mezi kuřačkami a nekuřačkami. Statistické hodnocení bylo 
prováděno v programu SPSS a EPI INFO.  Byly použity testy Mantel-Haenszel, F-test a ANOVA. 
Kuřačky byly v těchto testech rozděleny do dvou skupin na slabé kuřačky a středně silné a silné 
kuřačky. 
 
Kouřící matky častěji než nekuřačky konzumovaly alkohol a to nejen příležitostně, ale každý týden či 
dokonce každý den. Častější konzumace u kuřaček byla nalezena také v případě psychoaktivních 
látek. Subjektivní pocit častého a téměř trvale špatného zdraví udávaly silné kuřačky téměř 2 krát 
častěji než nekuřačky. [11] 
 

2.3.5 Zdravotní stav mladých dospělých s rozdílným kuřáckým chováním 
 

Práce je založena na základě odpovědí z dotazníků, které rodiče vyplňovaly v 18. měsíci věku dítěte. 
Otázky se týkaly údajů o životních podmínkách a stavu zdraví respondentů mezi 6. a 18. měsícem po 
porodu. Respondenti byli pro účely analýzy vlivu kouření na zdraví rozděleni podle kuřáckého chování 
do 4 skupin: nekuřáci, slabí kuřáci, středně silní kuřáci, silní kuřáci. Statistické hodnocení proběhlo na 
základě výsledku testů chí kvadrát, Mantel-Haenszel a F-test v programech SPSS a EPI INFO. 
 
U kouřících mužů se významně častěji než u nekuřáků vyskytovaly údaje o obtížích a onemocněních 
nejen respiračního charakteru, ale také pohybového, zažívacího a trávicího ústrojí. U žen byl výčet 
zdravotních potíží v případě kuřaček nižší oproti mužům a týkaly se především nemocí zažívacího 
ústrojí. [12] 
 

2.4 Porodní hmotnost a gestační věk 
 

Důležitými ukazateli sledovanými při narození každého dítěte je jeho porodní hmotnost a gestační 
věk. Není pochyb, že nízká porodní hmotnost nebo zkrácená délka těhotenství může mít neblahý vliv 
na další vývoj dítěte. Úkolem následujících studií bylo nalezení příčin a souvislostí, které mohou 
vstupovat jako negativní faktor právě u těchto dvou sledovaných parametrů.  
 

2.4.1 Porodní hmotnost a délka těhotenství ve vztahu k rizikovým faktorům sociální a 
zdravotní povahy  

 

Tato práce zjišťuje povahu a výskyt rizikových faktorů, přítomných v soudobé normální populaci 
gravidních žen a pokouší se měřit jejich dopad na základní ukazatele prenatálního vývoje. Získané 
údaje byly podrobeny testu ANOVA v systému SPSS. 
 
Podprůměrná porodní hmotnost byla zjištěna u novorozenců vdov a rozvedených dětí. Ještě větší 
rozdíl by v případě novorozenců svobodných matek, jejichž průměrný váhový deficit činil přes 150g.  
Každý občanský stav matky jiný než vdaná byl pro porodní hmotnost novorozence rizikovým 
faktorem. Stejně tak novorozenci matek, jejichž otcové s nimi nežili, vykazovali podprůměrnou 
porodní hmotnost. 
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Statisticky velmi významným faktorem se ukázalo vzdělání matky ve vztahu k porodní hmotnosti i 
gestačnímu věku. S mírným přihlédnutím bylo možno vypozorovat lineární závislost mezi porodní 
hmotností a úrovní vzdělání ženy ve smyslu přímé úměry od nejnižšího k nejvyššímu. Vzdělání otce 
bylo statisticky významné ve vztahu k porodní hmotnosti pouze u skupiny vysokoškoláků, jejichž děti 
se rodily s nadprůměrnou váhou. Stejně tak postavení otce v zaměstnání rozdělené do tříd vedoucí, 
střední pracovník a řadový pracovník ukázalo zřetelný gradient ve smyslu čím vyšší postavení, tím 
vyšší porodní hmotnost. 
 
Jedním ze zkoumaných faktorů byl také způsob vytápění bytu, kde rodina žije. Ženy z bytů 
vytápěných plynem porodily děti v termínu, ale s podprůměrnou porodní hmotností, novorozenci 
z bytů vytápěných pevnými palivy měli značný deficit v obou ukazatelích. 
Ženy byly dotazovány na svůj zdravotní stav a ve své zdravotní anamnéze odpovídaly na množství 
otázek týkajících se jejich zdraví. Zvýšený gestační věk se statisticky významně projevil u žen, které 
prodělaly operaci kýly. Naopak zkrácenou graviditu měly ženy s infekcemi močových cest, nemocemi 
ledvin a epileptičky. 
Další otázky se týkaly dětství a rodinné výchovy. Žádné z těchto položek výchovné anamnézy vztah 
k výsledku stávajícího těhotenství neprokázala. [13] 
 

2.4.2 Porodní hmotnost a gestační věk ve vztahu k průběhu gravidity 
 
Tato studie svým charakterem a obsahem doplňuje předešlou práci. Matky byly dotazovány na 
zaměstnání před nastoupením na mateřskou dovolenou. Statisticky významný se ukázal vztah 
postavení ženy v zaměstnání a porodní hmotnosti. Skupina vedoucích pracovnic měla novorozence 
s podprůměrnou porodní hmotností při průměrné délce gravidity. 
  
Další zkoumanou skupinou faktorů byly patologické příhody a stavy. Hospitalizace nastávajících 
matek déle jak týden byla spojena s podprůměrnou porodní hmotností i gestačním věkem. Ženy, 
které nebyly hospitalizovány vůbec, měly děti s mírně nadprůměrnou porodní hmotností a také 
gestačním věkem. Hrozící předčasný porod byl častou poruchou, při níž byly oba sledované ukazatele 
snížené. Silný účinek na oba ukazatele vývoje plodu mělo krvácení ve 2. trimestru. [14] 
 

2.5 Poruchy chování dětí 
 

V posledních dvou desetiletích se zvyšuje zájem odborníků o studium poruch chování. 
V longitudinálních studiích se zkoumá, zda poruchy chování v dětství mohou být faktorem 
predisponujícím k obdobným poruchám v dospělosti. 
 

2.5.1 Poruchy chování u sedmiletých dětí (1. část) 
 

Údaje charakterizující chování dětí v jejich sedmi letech byly získány od matek a ošetřujících lékařů. 
V osmi letech pak byl temperament a školní výsledky těchto dětí posouzen ještě učiteli. Děti byly 
rozděleny do 3 skupin podle absence či přítomnosti znaků, charakterizující poruchu chování: 
s absencí poruch chování, s přítomností jednoho či dvou ze 4 vybraných znaků, s přítomnosti tří či 
všech 4 vybraných znaků. Statistické rozdíly ve frekvenci výskytu znaků byly zkoumány v programu 
SPSS. Použitými testy byl chí-kvadrát, lineární asociace, poměr pravděpodobností, ANOVA). 
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U dětí s poruchou chování se mnohem častěji oproti dětem s absencí poruch vyskytovaly poruchy 
spánku, výrazné zvraty nálad a neurotické projevy. Častěji byla u dětí s poruchami chování 
diagnostikována porucha psychomotorického vývoje, pro kterou byly děti v péči odborníků. Mezi 
dětmi nebyly rozdíly ve frekvenci logopedických poruch, ale výrazně se odlišovaly výskytem horších 
vyjadřovacích schopností a neodpovídající slovní zásobou. Ukázalo se, že děti s absencí výrazně 
odlišného chování jsou méně často postiženy opožděním psychického vývoje, hodnoceného podle 
slovních projevů, znalostí, začátku čtení a počítaní. [15] 
 

2.5.2 Poruchy chování u sedmiletých dětí (2. část) 
 

Ve skupinách dětí s nápadnými odlišnostmi chování bylo významně vyšší zastoupení chlapců. Děti 
s poruchami chování měly signifikantně nižší průměrnou porodní hmotnost v porovnání s dětmi bez 
nálezu. Více postižené děti měly rovněž při narození menší průměrný obvod hlavy. Prenatálně 
exponovaných dětí cigaretovému kouři bylo ve skupině dětí se závažnějšími poruchami chování 
dvojnásobně více. 
 
Děti s poruchami chování měly častěji oba rodiče jen se základním vzděláním, případně vyučením a 
naopak, nejméně často rodiče s vysokoškolským vzděláním. Děti s poruchami chování měly 
v anamnéze dlouhodobý pobyt mimo domov dvakrát až čtyřikrát častěji než děti bez odlišnosti 
chování. [16] 
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3 Kapitola  
 

Následující text popisuje činnost spojenou se zpracováním dat. Z jednotlivých fází to byl výběr dat, 
která následně poskytlo Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie v Brně. Dále převod 
vybraných otázek z dotazníků v papírové formě do elektronické podoby pomocí OCR software. 
V sekci „3.3 Převod do Microsoft SQL databáze“ je popsána práce spojena s převodem dat z formátu 
XLS do databázového systému. Závěr kapitoly se věnuje popisu použitých atributů a zpracování dat 
na úrovni databáze. 
 
Vybraná data Výzkumného pracoviště preventivní a sociální pediatrie byla ze statistického software 
exportována statistikem ústavu – panem Mgr. Petrem Okrajkem taktéž ve formátu XLS. Všechny 
soubory se nacházejí v příloze v adresáři DATA XLS. 
 
Název souboru je tvořen pomocí označení dotazníku a vybrané sekce (např. „S2_A.XLS“ obsahuje 
data z dotazníku S2 a vybrané otázky ze sekce A). Každý sloupec má v rámci souboru jedinečné 
označení. V případě otázek je tvořen pomocí onačení dotazníku a označením otázky (např. sloupec 
„B4“ obsahuje odpovědi na otázku 4 ze sekce B). V textu je nadále namísto výrazu označení sloupec 
používán výraz atribut. Data byla stejně jako v případě otázek následně importována do databáze. 
 

3.1 Výběr dat 
 
Zahrnutí všech dat do výpočtů v rámci této diplomové práce nebylo možné zejména z hlediska jejich 
obrovského množství. Nutným krokem před výběrem vhodných atributů pro následující výpočty bylo 
seznámení se s obsahem dotazníků, typem otázek a druhem odpovědí. Výběr otázek je zaměřen na 
období prenatální fáze a narození dítěte. Základem pro výběr dalšího období je předpoklad, že 
okolnosti vývoje dítěte v těchto životních obdobích mohou velkou mírou ovlivnit dítě v pozdějších 
fázích. Otázky jsou tedy doplněny o další z období sedmi a jedenácti let. 
 
Výzkumný projekt ELSPAC probíhá na vzorku dětí narozených v období od 1. 3. 1991 do 30. 5. 1992 
mající trvalé bydliště v Brně a na vzorku dětí narozených v období od 1. 4. 1991 do 30. 6. 1992 
s trvalým bydlištěm ve Znojmě. V případě první skupiny bylo od počátku zapojeno přibližně 5000 
rodin a u druhé skupiny přibližně 1500 rodin. V této diplomové práci jsou použita data pouze ze 
skupiny dětí, které mají trvalé bydliště v Brně. 
 
V tabulce [Tab. 2] se nachází přehled vybraných dotazníků, ze kterých byla čerpána data použitá při 
dolování. Z dotazníků uvedených v přehledu byla dále vybrána pouze část dat (otázek a odpovědí). 
Přehled otázek se nachází v příloze v adresáři OTAZKY. Podrobnější popis dat naleznete v kapitole 
Kapitola 4 v popisu datových struktur. 
 
[Tab. 2] 

Označení 
dotazníku 

Název dotazníku 
Fáze vývoje 
dítěte 

Zpravidla 
vyplňoval/a 

Počet 
záznamů 

P1 O Vás, maminko Prenatální matka 3848 

P2 Čekám děťátko Prenatální matka 3859 

P3 Dotazník partnerovi Prenatální otec 3580 

N1 Porodní dotazník Šestinedělí lékař 5549 

S2 Dítě a jeho prostředí 7 let matka 2781 
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3.2 Digitalizace vybraných otázek 
 

Dotazníky v papírové formě obsahují všechny otázky a odpovědi. Při analýze výsledků dolovacích 
algoritmů se jejich dešifrování ukázalo jako dosti neobratné. V případě, že se výsledky skládaly z 
atributů z několika různých dotazníků, pak bylo potřeba jejich neustálého procházení. 
 
Pro analýzu dat pomocí metod získávání znalostí byly proto vybrané otázky převedeny do digitální 
podoby, jelikož v tuto chvíli neexistují v elektronické formě. Tento převod byl uskutečněn zejména 
kvůli snazší analýze výsledků, aby nebylo potřeba při jejich vyhodnocování probírat se otázkami a 
odpověďmi napříč dotazníky v jejich papírové podobě – vytvoření elektronického klíče. 
 
K převodu vybraných otázek z dotazníku byl použit OCR software ABBYY FineReader 10. Podle kvality 
tisku byl poté rozpoznaný text upraven ručně a převeden do formátu XLS. Funkčnost použitého OCR 
software byla velmi dobrá. Formát XLS byl vybrán jako vhodný mezistupeň před importem otázek do 
Microsoft SQL databáze. Nabízené odpovědi na jednotlivé otázky se nalézají v příloze v adresáři 
ODPOVEDI. 
 

3.3 Převod dat do Microsoft SQL databáze 
 

Dolování z dat je možné pomocí nástrojů společnosti Microsoft také ze souborů ve formátu XLS, 
nicméně použití XLS tabulek jako zdroje dat není příliš komfortní a má svá technická omezení. Otázky 
(elektronický klíč) a odpovědi (analyzovaná data) byly proto převedeny do Microsoft SQL databáze 
s názvem DIPL. 
 
Data byla importována do databáze přímo z tabulek ve formátu XLS. Import byl zabezpečen pomocí 
standardních funkcionalit Microsoft SQL Serveru 2008.  Všechny tabulky jsou uloženy v databázi DIPL 
a jejich import proběhnul vždy ve vztahu 1:1 z pohledu přiložených XLS tabulek. Bylo tedy zachováno 
označení tabulek, atributů i způsob kódování dat. Popis struktury tabulek se nachází v následující 
sekci 3.4 Struktura tabulek. Jedná se o popis tabulek v Microsoft SQL databázi, ale ve skutečnosti je 
také platný pro původní tabulky ve formátu XLS. 
 
Při vytváření dolovací struktury je možné tvořit databázová view z několika tabulek přímo pomocí BI 
Studia. Nevýhodou je poměrně neobratný způsob vytváření, který kombinuje grafické rozhraní a 
možnost ruční editace automaticky vytvořených dotazů. Celý proces je tak zdlouhavý a pro delší 
dotazy dosti nepřehledný. Z tohoto důvodu byly tabulky spojeny pomocí join příkazu do jedné vždy 
po dotaznících (několik sekcí z jednoho dotazníku tvoří samostatné tabulky, výsledná tabulka je 
tvořena spojením všech těchto tabulek). Skripty sloužící pro vytvoření jednotlivých databázových 
view se nacházejí v příloze v adresáři SKRIPTY. 
 
Původní záměr spojení všech tabulek do jedné velké, se velmi brzy ukázal jako špatný. Účelem měla 
být zefektivnění práce při vytváření jednotlivých dolovacích modelů, kdy by existovala jediná 
struktura a pouze by se doplňovaly modely dle použitých atributů a dolovacích algoritmů. Vytvoření 

S4 
Zdravotního stav dítěte v 7 
letech 7 let lékař 4842 

E6 Dotazník dítěti 11 let dítě 2179 

U11 Dotazník pro učitele 11 let učitel 1927 
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jedné velké univerzální tabulky by však přineslo nemalé komplikace při přejmenovávání atributů a 
také orientace v tabulce by nebyla snadná.  
 
Provedení inner join napříč mnoha tabulkami způsobilo poměrně zásadní snížení počtu záznamů ve 
výsledné tabulce (v každém dotazníku odpovídali trochu jiné rodiny a jejich počet se v průběhu studie 
snižuje). Tedy průnik záznamů se snižuje se zvyšujícím se počtem joinovaných tabulek. Problém se 
podařilo částečně odstranit využitím konstrukce left join - spojením k tabulce s nejvyšším počtem 
záznamů. Tento druhý extrém však přinesl naopak řídkou tabulku s mnoha NULL hodnotami. 
 

3.4 Struktura tabulek 
 

Struktura tabulek je vždy stejná. Název atributů je tvořen písmenem sekce dotazníku a označením 
otázky (C2a, C4, C8I,…). Atribut „dite“ se v tabulce nalézá v závislosti na tom, zda se dotazník týkal 
konkrétního dítěte anebo rodiny. 
 
kod_rodiny:  

- jedinečné označené rodiny v rámci celého projektu (primární klíč) 
- int 
- key 

 
dite: 

- označení zda se jedná o prvorozené dvojče (=A) nebo druhorozené (=B) 
- varchar 
- discrete 

 
mesto: 

- v našem případě vždy Brno (=B) 
- varchar 
- discrete 

 
Ostatní atributy jsou odpovědi na samotné otázky a nabývají hodnot dle konkrétního dotazníku, 
sekce a otázky. Vždy jsou datového typu int. Znění otázek a způsob kódování se nalézá v příloze, jak 
je popsáno výše. 
 
 

3.5 Čištění dat 
 

Nedílnou součástí zpracování dat je jejich čištění, jehož cílem je poskytnout dolovacímu algoritmu 
data odfiltrovaná od nesmyslných nebo neplatných záznamů. Data byla dodána Výzkumným 
pracovištěm preventivní a sociální pediatrie v Brně očištěná. V podstatě téměř připravená pro 
provádění analýzy. Jediným problémem byl způsob kódování chybějících hodnot.  
 
V původních souborech jsou chybějící hodnoty kódovány různě. V závislosti na tom, o jakou otázku se 
jedná. Chybějící hodnoty tak mohou být kódovány pomocí hodnot {7, 8, 9, 77, 88, 99, 777, 888, 999}. 
Před spuštěním každého dolovacího algoritmu lze nastavit filtr ignorující vybrané hodnoty u 
jednotlivých atributů. Použití takového filtru však není vhodné, protože před samotným výpočtem 
ignoruje všechny řádky, ve kterých je třeba jen jeden atribut chybějící (nabývá hodnoty z uvedené 
množiny). Tím dochází k velké redukci celkového počtu záznamů vstupujících do výpočtu.  
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Dolovací algoritmy dokážou pracovat s hodnotou NULL značící chybějící hodnotu. Úkolem tedy bylo 
zjistit, které hodnoty u konkrétních otázek nejsou přípustné a právě tyto hodnoty nahradit hodnotu 
NULL. Přímý přístup pomocí update každého sloupce a nahrazením hodnotu NULL nebyl zcela vhodný 
a to zejména z důvodu velkého počtu atributů. Pro tyto účely byl vytvořen dynamický SQL skript 
umožňující update přímo nad skupinou atributů, čímž došlo k značnému urychlení práce. Při 
nahrazování atributů byly použity dva dynamické skripty. První je kontrolní, který dle parametrů vrací 
počet jedinečných hodnot v každém atributu a sloužil ke kontrole před prováděním update. Druhý již 
provádí samotný update nad skupinami atributů dle vstupních parametrů. Ve skutečnosti byly 
vytvořeny procedury, které jsou součástí uložených procedur v databázi DIPL. První skript má název 
„Nullovat.sql“, druhý má název „Vynulluj.sql“. Oba tyto skripty se nacházejí v příloze SKRIPTY a jejich 
použití je následující: 
 
1) 
EXEC NULLOVAT tabulka, sloupec 
 
tabulka (varchar) – určuje tabulku, ve které se bude vyhledávat 
sloupec (varchar) – určuje atributy podle prefixu, ve kterých se bude vyhledávat 
 
Př.: EXEC NULLOVAT ‘E6_C’, ‘C2%’ 

- Vrací jedinečné hodnoty a jejich počet pro každý sloupec s názvem začínající na „C2“ 
z tabulky „E6_C“. 

2) 
EXEC VYNULLUJ tabulka, hodnota, sloupec 
 
tabulka (varchar) – určuje tabulku, ve které dojde k nahrazení hodnotami NULL 
hodnota (int) – hodnota, která se má nahradit za hodnotu NULL 
sloupec (varchar) – určuje atributy podle prefixu, ve kterých má dojít k náhradě 
 
Př.:  EXEC VYNULLUJ ‘E6_C’, 99, ‘C2%’ 

- Nahradí hodnoty 99 hodnotu NULL v tabulce „E6_C“ a sloupcích začínající na „C2“. 
 

3.6 Transformace dat 
 
Popis transformace dat a odvozených atributů je v tomto místě vynechán. Pokud byla data nějakým 
způsobem upravována nebo byly dopočítávány nové atributy z původních, pak je tento proces vždy 
popsán společně s prezentací dosažených výsledků. Tento způsob organizace textu je zvolen pro větší 
přehlednost, aby nebyl čtenář při procházení výsledků nucen přeskakovat větší části textu. 
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4 Kapitola  
 

Následující podkapitoly popisují dolování z dat a dosažené výsledky. Konkrétně je kapitola 4 

organizována do podkapitol podle jednotlivých dolovacích struktur. Každá dolovací struktura je 

nejprve charakterizována tabulkou uvádějící databázové tabulky vstupující do výpočtu, použité 

atributy každé tabulky, typ dat a nastavení atributů pro každý dolovací model. Dále je dolovací 

struktura doplněna o popis použitých dolovacích modelů a nakonec to nejdůležitější – výsledky 

dolování z dat. 

Počet záznamů v dolovací struktuře není určen tabulkou s nejnižším počtem záznamů, ale výsledkem 

konstrukce inner join (resp. left outer join) na použitých tabulkách. Název dolovací struktury uvádí 

přesné jméno použité v prostředí BI Studia. Celý projekt vytvořený v BI Studiu se nachází v příloze 

v adresáři PROJEKT a právě přesný název dolovací struktury slouží jako reference v případě 

seznamování se se samotným projektem. V textu je pro označení dolovacích struktur používán 

zjednodušený název (S1, S2,…). Klíč k jednotlivým atributům lze vždy nalézt v doplňující tabulce pod 

tabulkou atributů. 

Nad tabulkami atributů zúčastněných ve výpočtech se nachází jejich krátký popis pro snazší orientaci. 

V samotných tabulkách je uveden zkrácený význam atributů. Přesný význam jednotlivých atributů lze 

nalézt v příloze v adresáři ODPOVEDI. Vysvětlení dalších hodnot, které se nacházejí v tabulkách lze 

nalézt v podkapitolách 1.4.1 Typy dat a 1.4.2 Vytváření dolovací struktury a modelu. V textu je dále 

pro matku používán výraz Ž a pro otce výraz M. Pokud byla prováděna nějaká transformace dat nebo 

výpočet odvozených atributů, pak je tato skutečnost vždy zmíněna u konkrétní dolovací struktury. 

Odvozené atributy mají sufix „_o“.  

 
 

4.1 Dolovací struktura 1 
 

Dolovací struktura 1 vznikla pomocí konstrukce inner join  z tabulek E6_B, E6_C, P3_F, P1_I a Pohlavi.  

Spojovacím atributem je „Kod_rodiny“, který je jedinečným klíčem v těchto tabulkách. Tabulky E6 

obsahují informace o zálibách a postojích dítěte v sedmi letech. Tabulky P3 a P1 obsahují informace o 

vzdělání muže, ženy a jejich rodičů. Tabulka Pohlavi obsahuje pouze informaci o tom, zda je dítě 

chlapcem nebo dívkou. Na dolovací struktuře byla požita metoda asociačních pravidel. 

Počet záznamů:  1704 
Dolovací struktura:  DIPL ASSOC P1I-P3F-E6qABC 
Název:   S1 
Nastavení:   viz tabulka [Tab. 3] 
 
 
Slovní popis zúčastněných atributů dle tabulek: 
 (*)P3_F:  Vzdělání M, vzdělání matky M, vzdělání otce M. 
(*)P1_I:  Vzdělání Ž, vzdělání matky Ž, vzdělání otce Ž. 
E6_B:   Mimoškolní aktivity dítěte, oblíbené hry a hračky, četba. 
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E6_C:   Obliba školy dítětem, vztah dítěte k předmětům ve škole. 
 
(*) Celkem 8 různých odpovědí bylo kategorizováno do 3 skupin. 
 
 

Vysvětlivky: 
PO:  Predict Only 
P: Predict 
I: Ignore 
IN: Input 
Key: Klíč 

 
[Tab. 3] 

Tabulka Atribut Význam Typ S1.M1 S1.M2 S1.M3 S1.M4 

E6_B b3a Sport Discrete PO I PO P 
E6_B b3b Hudební nástroj Discrete PO I PO P 
E6_B b3c Zpěv Discrete PO I PO P 
E6_B b3d Tanec Discrete PO I PO P 
E6_B b3e Psaní Discrete PO I PO P 
E6_B b3f Herectví Discrete PO I PO P 
E6_B b3g Malování Discrete PO I PO P 
E6_B b3h Výrobky Discrete PO I PO P 

E6_B b6a Plyšové hračky Discrete PO I I P 
E6_B b6b Panenky Discrete PO I I P 
E6_B b6c Bojové hračky Discrete PO I I P 
E6_B b6d Autíčka Discrete PO I I P 
E6_B b6e Stavebnice Discrete PO I I P 
E6_B b6f Skládačky Discrete PO I I P 
E6_B b6g Karetní hry Discrete PO I I P 
E6_B b6h Stolní hry Discrete PO I I P 
E6_B b6i Počítačové hry Discrete PO I I P 

E6_B b9a Knihy s obrázky Discrete PO I PO P 
E6_B b9b Knihy povídek Discrete PO I PO P 
E6_B b9c Fantasy Discrete PO I PO P 
E6_B b9d Literatura faktu Discrete PO I PO P 
E6_B b9e Pohádky Discrete PO I PO P 
E6_B b9f Dobrodružné knihy Discrete PO I PO P 
E6_B b9g Dívčí literatura Discrete PO I PO P 
E6_B b9h Chlapecká literatura Discrete PO I PO P 
E6_B b9i Poezie Discrete PO I PO P 
E6_B b9j Romány Discrete PO I PO P 
E6_B b9k Praktické knížky Discrete PO I PO P 

E6_C c2a Objevovat nové Discrete PO I IN P 
E6_C c2b Nuda Discrete PO I IN P 
E6_C c2c Strach učitelé Discrete PO I IN P 
E6_C c2d Opisování spolužáci Discrete PO I IN P 
E6_C c2e Strach spolužáci Discrete PO I IN P 
E6_C c2f Strach děti Discrete PO I IN P 
E6_C c2g Strach známky Discrete PO I IN P 
E6_C c2h Strach předměty Discrete PO I IN P 
E6_C c2i Těšení učitelé Discrete PO I IN P 
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E6_C c2j Těšení spolužáci Discrete PO I IN P 
E6_C c2k Těšení vyučování Discrete PO I IN P 

E6_C c3 Vztah škola Discrete PO I IN P 
E6_C c4a Český jazyk Discrete PO I IN P 
E6_C c4b Matematika Discrete PO I IN P 
E6_C c4c Přírodopis Discrete PO I IN P 
E6_C c4d Vlastivěda Discrete PO I IN P 
E6_C c4e Zeměpis Discrete PO I IN P 
E6_C c4f Dějepis Discrete PO I IN P 
E6_C c4g Cizí jazyk Discrete PO I IN P 
E6_C c4h Fyzika Discrete PO I IN P 
E6_C c4i Chemie Discrete PO I IN P 
E6_C c4j Výtvarná výchova Discrete PO I IN P 
E6_C c4k Hudební výchova Discrete PO I IN P 
E6_C c4l Tělesná výchova Discrete PO I IN P 
E6_C c4m Pracovní vyučování Discrete PO I IN P 

P3_F F1aI_o Vzdělání - M Discrete IN P I I 
P3_F F1aII_o Vzdělání - matka M Discrete IN IN I I 

 
P3_F F1aIII_o Vzdělání - otec M Discrete IN IN I I 

P1_I I1I_o Vzdělání - Ž Discrete IN P I I 
P1_I I1III_o Vzdělání - matka Ž Discrete IN I I I 
P1_I I1IV_o Vzdělání - otec Ž Discrete IN IN I I 

 
Kod Rodiny 

 
Key Key Key Key Key 

Pohlavi Pohlavi Pohlaví Discrete IN IN P P 

  
 
V tabulce [Tab. 4] jsou uvedeny hodnoty, které mohou nabývat jednotlivé atributy. Odpovědi jsou 
pro jednu skupinu atributů totožné. Např. atributy B3 jsou myšleny všechny atributy z tabulky [Tab. 
3] b3a – b3h. 
 
[Tab. 4] 

Tabulka Atributy Odpovědi  

E6_B B3 1 - ano, moc mne to baví 
    2 - ano, kvůli rodičům 
    3 - ano, kvůli kamarádovi 
    4 - ano, za trest nebo z donucení 
    5 - ano, ale jen proto, abych něco dělal/a a vyplnil/a čas 
    6 - ano, kvůli někomu nebo něčemu jinému 
    7 - ne, této činnosti se nevěnuji 

E6_B B6 1 - mám to velmi rád/a 
    2 - mám to trochu rád/a 
    3 - nemám to rád/a 

E6_B B9 1 - ano 
    2 - ne 
    9 - nevím nebo neznám takové knihy 

E6_C C2 1 - vždycky 
    2 - skoro vždycky 
    3 - někdy 
  

 
4 - nikdy 



31 
 

E6_C C4 1 - tento předmět mám rád/a 
    2 - tento předmět mi nevadí 
    3 - tento předmět nesnáším 
    4 - z tohoto předmětu mám obavy 
    5 - tento předmět mi nejde 
    6 - tento předmět mi jde dobře 
    7 - tento předmět nemám 

P3_F F1a 1 - škola bez maturity 
    2 - škola s maturitou 
    3 - pomaturitní nebo vysokoškolské vzdělání 

P3_I I1 1 - škola bez maturity 
    2 - škola s maturitou 
    3 - pomaturitní nebo vysokoškolské vzdělání 

Pohlavi pohlavi 1 - chlapec 
    2 - dívka 

 
 

4.1.1 Modely dolovací struktury S1 
 

V této podkapitole naleznete informaci o tom, jaké bylo nastavení jednotlivých parametrů výpočtů 

(celkem 4) v případě dolovací struktury 1. Význam jednotlivých parametrů a přípustných hodnot je 

popsán v podkapitole 1.4.3 Asociační pravidla. Nastavení bylo u každého modelu vylaďováno 

opakovaným spouštěním výpočtu s ohledem na počet výsledků a statistickou významnost. Popis 

dolovacího modelu obsahuje i jeho přesný název použitý v prostředí BI Studia a slouží jako reference 

v případě seznamování se samotným projektem, který se nachází v příloze v adresáři PROJEKT. 

V textu je používáno stejně jako v případě struktur zjednodušené pojmenování jednotlivých 

dolovacích modelů. Název modelů (sloupce 4 – 7 tabulky [Tab. 3]) je odvozen z názvu dolovací 

struktury a pořadí modelu. Tedy např. označení S1.M1 značí dolovací model číslo 1 dolovací struktury 

1.   

Dolovací model 1:   DIPL ASSOC P1I-P3F-E6qABC 01 
Popis: Vztah mezi vzděláním rodičů, pohlaví dítěte a vztahem dítěte ke škole, 

hračkám, zálibám. 
Název:   S1.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_SIZE = 4 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,7 
MINIMUM_SUPPORT = 15 

Počet výsledků:  298 
 
 
Dolovací model 2:   DIPL ASSOC P1I-P3F-E6qABC 02 
Popis:   Vztah mezi vzděláním rodičů a prarodičů dítěte. 
Název:   S1.M2 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_SIZE = 4 
   MINIMUM_ITEMSET_SIZE = 2 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,65 
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MINIMUM_SUPPORT = 20 
Počet výsledků:  32 
 
 
Dolovací model 3:   DIPL ASSOC P1I-P3F-E6qABC 03 
Popis:   Vztah mezi přístupem dítěte ke škole a jeho zálibami, četbou. 
Název:   S1.M3 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_SIZE = 5 
   MINIMUM_ITEMSET_SIZE = 2 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,7 
MINIMUM_SUPPORT = 25 

Počet výsledků:  > 2000 
 
 
Dolovací model 4:   DIPL ASSOC P1I-P3F-E6qABC 04 
Popis:   Vztah mezi všemi atributy ve struktur S1. 
Název:   S1.M4 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_SIZE = 5 
   MINIMUMM_ITEMSET_SIZE = 2 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,7 
MINIMUM_SUPPORT = 25 

Počet výsledků:  > 2000 
 
 

4.1.2 Výsledky dolování z dat struktury 1 
 
V této části textu, která navazuje na popis použitých dolovacích modelů, naleznete prezentaci 

výsledků. Jedná se o výběr výsledků známých i svým způsobem zajímavých, které byly vybrány na 

základě vypočtené hodnoty Důležitost a vlastní selekce autora této diplomové práce. Celkový počet 

výsledků konkrétního dolovacího modelu je vždy uveden v jeho popisu a obsahuje všechny výsledky, 

které vyhověly parametrům výpočtům. Výsledky obsahují nalezená pravidla ze všech čtyř modelů 

popsaných v předešlé podkapitole. 

Výsledky jsou organizovány do skupin podle sukcedentu a dále řazeny podle hodnoty spolehlivosti od 

nejvyšší k nejnižší. Výsledek je vždy popsán formálně a také neformálně – převeden do 

srozumitelnější, textové podoby. Velmi důležité hodnoty Podpora, Spolehlivost doplňující každý 

výsledek jsou blíže obecně popsány v podkapitole 1.4.3 Asociační pravidla. Způsob výpočtu hodnoty 

Důležitost (Importance) je popsána taktéž v podkapitole 1.4.3 Asociační pravidla. V případě 

formálního popisu je pro hodnotu Podpora používán výraz „P“, Spolehlivost výraz „S“ a Důležitost 

výraz „D“. Pro seznámení se s vydolovanými pravidly plně postačuje přečíst si část slovní popis u 

každého výsledku. 
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4.1.2.1 Zájmy, hry a hračky dítěte v 7 letech 
 
Model:  S1.M1 
Sukce:  b3d – tanec 
Pravidlo: IF (Pohlaví = chlapec) THEN (Tanec = ne, této činnosti se nevěnuji) s P = 440, S = 88 %, 

D = 0,24. 
Slovní popis:  Jestliže je dotazované dítě chlapec, pak se nevěnuje se spolehlivostí 88 % a podporou 

440 tanci (důležitost 0,24). 
 
Model:  S1.M1 
Sukce:  b6c – bojové hračky 
Pravidlo: IF (Matka M = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) AND (Pohlaví = dívka) THEN (Bojové 

hračky = nemám to rád/a) s P = 52, S =84 %, D = 0,18. 
Slovní popis: Jestliže má babička dítěte z otcovy strany pomaturitní nebo VŠ vzdělání a zároveň je 

dítě dívkou, pak se spolehlivostí 84 % a podporou 52 nemá ráda bojové hračky 
(důležitost 0,18). 

 
Model:  S1.M1 
Sukce:  b6c – bojové hračky 
Pravidlo: IF (Pohlaví = dívka) THEN (Bojové hračky = nemám to rád/a) s P = 400, S = 83 %, D = 

0,43. 
Slovní popis: Jestliže je dotazované dítě dívka, pak se spolehlivostí 83 % a podporou 400 nemá 

ráda bojové hračky (důležitost 0,43). 
 
Model:  S1.M1 
Sukce: b6i – počítačové hry 
Pravidlo: IF (Pohlaví = chlapec) THEN (Počítačové hry = mám to velmi rád/a) s P = 416, S = 83 %, 

D = 0,2. 
Slovní popis: Jestliže je dotazované dítě chlapec, pak se spolehlivostí 83 % a podporou 416 má 

velmi rád počítačové hry (důležitost 0,2). 
 
Model: S1.M1 
Sukce: b6b – panenky, loutky 
Pravidlo: IF (Matka M = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) AND (Pohlaví = chlapec) THEN (Panenky, 

loutky = nemám rád/a) s P = 54, S = 81 %, D = 0,17. 
Slovní popis: Jestliže má babička dítěte z otcovy strany pomaturitní nebo VŠ vzdělání a zároveň je 

dítě chlapcem, pak se spolehlivostí 81 % a podporou 54 nemá rád panenky a loutky 
(důležitost 0,17).  

 
Model: S1.M1 
Sukce: b3c- zpěv 
Pravidlo: IF (Pohlaví = chlapec) THEN (Zpěv = ne, této činnosti se nevěnuji) s P = 404, S = 81 %, 

D = 0,11. 
Slovní popis:  Jestliže je dotazované dítě chlapec, pak se spolehlivostí 81 % a podporou 404 se 

nevěnuje zpěvu (důležitost 0,11). 
 
Model:  S1.M1 
Sukce: b6b – panenky, loutky 
Pravidlo: IF (Pohlaví = chlapec) THEN (Panenky, loutky = nemám rád/a) s P = 393, S = 79 %, D = 

0,38. 
Slovní popis: Jestliže je dotazované dítě chlapec, pak se spolehlivostí 79 % a podporou 393 nemá 

rád panenky a loutky (důležitost 0,38). 
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Model:  S1.M1 
Sukce:   b3b – hra na hudební nástroj  
Pravidlo:  IF (Ž = škola bez maturity) THEN (Hra na hudební nástroj = ne, této činnosti se 

nevěnuji) s P = 229, S = 77 %, D = 0,11. 
Slovní popis: Jestliže má matka dítěte školu bez maturity, pak se dítě se spolehlivostí 77 % a 

podporou 229 nevěnuje hře na hudební nástroj (důležitost 0,11). 
 
Model:   S1.M1 
Sukce: b9f – dobrodružné knihy 
Pravidlo: IF (Matka M = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) AND (Matka Ž = pomaturitní nebo VŠ 

vzdělání) THEN (Dobrodružné knihy = ano) s P = 22, S = 76 %, D = 0,21. 
Slovní popis: Jestliže mají babičky dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak dítě se spolehlivostí 76 

% a podporou 22 čte dobrodružné knihy (důležitost 0,21). 
 
Model:  S1.M1 
Sukce:  b3b – hra na hudební nástroj 
Pravidlo: IF (M = škola bez maturity) THEN (Hra na hudební nástroj = ne, této činnosti se 

nevěnuji) s P = 264, S = 76 %, D = 0,11. 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte školu bez maturity, pak se dítě se spolehlivostí 76 % a 

podporou 264 nevěnuje hře na hudební nástroj (důležitost 0,11). 
 
Diskuze 
Výše uvedená pravidla poměrně dobře demonstrují očekávatelné výsledky, co se týká oblíbenosti 
hraček a zálib dítěte podle pohlaví dítěte. Jinými slovy pokud známe pohlaví dítěte, dokážeme 
odhadnout, které hračky nebo činnosti bude mít v oblibě. Vyšší vyhraněnost je možno pozorovat u 
chlapců. Vyšší vzdělání u babiček dítěte se podle některých pravidel může jevit jako jeden z faktorů, 
který má vliv na oblíbenosti hraček. U dětí méně vzdělaných rodičů je vysoká pravděpodobnost, že se 
nebudou věnovat hře na hudební nástroj. 
 

4.1.2.2 Pohlaví dítěte 
 

Model:  S1.M4 
Sukce: Pohlaví 
Pravidlo:  IF (Panenky, loutky = mám to velmi rád/a) AND (Tanec = ano, moc mne to baví) THEN 

(Pohlaví = dívka) s P = 44, S = 100 %, D = 0,32. 
Slovní popis: Jestliže má dotazované dítě velmi rádo panenky a loutky a zároveň jej velmi baví 

tanec, pak je to se spolehlivostí 100 % a podporou 44 dívka (důležitost 0,32). 
  
Model:  S1.M4 
Sukce: Pohlaví 
Pravidlo: IF (Bojové hračky = mám to velmi rád/a) AND (Stavebnice = mám to velmi rád/a) 

THEN (Pohlaví = chlapec) s P = 38, S = 100 %, D = 0,3. 
Slovní popis:  Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a stavebnice, pak je to se spolehlivostí 100 

% a podporou 38 chlapec (důležitost 0,3). 
 
Model:   S1.M3S 
Sukce:  Pohlaví 
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Pravidlo: IF (Výtvarná výchova = tento předmět nesnáším) AND (Bojím se učitelů = nikdy) AND 
(Tělesná výchova = tento předmět mám rád/a) THEN (Pohlaví = chlapec) s P = 39, S = 
94 %, D = 0,27. 

Slovní popis: Jestliže dítě nesnáší výtvarnou výchovu a zároveň má rádo tělesnou výchovu a 
zároveň se nikdy nebojí učitelů, pak se je to se spolehlivostí 94 % a podporou 39 
chlapec (důležitost 0,27). 

 
Diskuze 
Prezentované výsledky svým způsobem doplňují pravidla uvedená v části 4.1.2.1 Zájmy, hry a hračky 
dítěte v 7 letech. Ukazují obrácený pohled, kdy na základě znalosti oblíbenosti hračky nebo činnosti 
dítěte dokážeme velmi spolehlivě odhadnout, zda se jedná o chlapce nebo dívku. Kromě výsledků 
výše se vztahy mezi pohlavím a oblíbeností hraček projevily s nižší spolehlivostí také u ostatních 
hraček, které byly uvedené v dotazníku. Poslední z prezentovaných pravidel poměrně jasně ukazuje, 
že podle odporu k výtvarné výchově, zálibě v tělesné výchovy a nebojácnosti z učitelů lze usuzovat, že 
se jedná o chlapce.  
 

4.1.2.3 Vzdělání rodičů 
 

Model: S1.M2 
Sukce:  i1I_o – vzdělání Ž 
Pravidlo: IF (Matka Ž = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) AND (Otec Ž = pomaturitní nebo VŠ 

vzdělání) AND (M = pomaturitní nebo VŠ studium) THEN (Ž = pomaturitní nebo VŠ 
studium) s P = 20, S = 87 %, D = 0,57. 

Slovní popis: Jestliže mají rodiče ženy a její partner pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má žena se 
spolehlivostí 87 % a podporou 20 také pomaturitní nebo VŠ vzdělání (důležitost 0,57). 

 
Model: S1.M2 
Sukce: f1aI_o – vzdělání M 
Pravidlo: IF (Matka M = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) AND (Ž = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) 

AND (Otec M = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) -THEN (M = pomaturitní nebo VŠ 
vzdělání) s P = 41, S = 84 %, D = 0,4. 

Slovní popis: Jestliže mají rodiče muže a jeho partnerka pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má muž 
se spolehlivostí 84 % a podporou 41 také pomaturitní nebo VŠ vzdělání (důležitost 
0,4). 

 
Model:  S1.M2 
Sukce:  i1I_o – vzdělání Ž 
Pravidlo: IF (Matka Ž = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) AND (Otec Ž = pomaturitní nebo VŠ 

vzdělání) THEN (Ž = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) s P = 74, S = 71 %, D = 0,5. 
Slovní popis: Jestliže mají rodiče ženy pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má žena se spolehlivostí 

71 % a podporou 74 také pomaturitní nebo VŠ vzdělání (důležitost 0,5). 
 
Diskuze 
Výsledky ukazují, že vzdělání rodičů má velký vliv na vzdělání jejich dětí. Vzdělání rodičů je o trochu 
větší na vzdělání jejich dcer než synů. Ještě větší vliv lze pozorovat u vzdělání životního partnera. 
Z výsledků lze usuzovat, že pokud mají rodiče pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak je velká 
pravděpodobnost, že i jejich děti budou mít pomaturitní nebo VŠ vzdělání. Pokud má navíc životní 
partner také pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak je ještě větší pravděpodobnost, že bude mít daný 
člověk vzdělání na stejné úrovni. V přeneseném smyslu lze konstatovat, že si lidé vybírají životní 
partnery, s kterými mají děti podle své úrovně vzdělání. 
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4.2 Dolovací struktura S2 
 

Dolovací struktura S2 vznikla stejně jako v případě dolovací struktury S1 pomocí konstrukce inner join 

z tabulek E6_B, E6_C, P3_F, P1_I a Pohlavi. Důvodem vytvoření nové struktury ze stejných tabulek 

bylo omezení BI Studia, které neumožňuje pro každý model nastavit různým způsobem vlastnosti 

atributů. V případě asociačních pravidel není možno atribut nastavit na typ Ordered, kdežto v případě 

rozhodovacích stromů toto omezení neplatí. Na dolovací struktuře S2 je právě použita metoda 

rozhodovacích stromů.  

Výsledky jsou na rozdíl od předešlé struktury prezentovány pro každý model samostatně, jelikož 

každý rozhodovací strom je potřeba interpretovat zvlášť. Nastavení a popis parametrů v případě 

použité metody rozhodovacích stromů se nalézá v podkapitole 1.4.4 Rozhodovací stromy. 

U prvního modelu S2.M1 jsou podrobně popsána všechna pravidla, která lze z vygenerovaného 

rozhodovacího stromu odvodit. Další rozhodovací stromy jsou doplněny slovním popisem pouze pro 

nejvýraznější rozdělení. 

 
Počet záznamů:  1704 
Dolovací struktura:  DIPL DECIS P1I-P3F-E6qABC 
Nastavení:  viz tabulka [Tab. 5] 
 
Slovní popis zúčastněných atributů dle tabulek: 
P3_F:  Vzdělání M, vzdělání matky M, vzdělání otce M. 
P1_I:  Vzdělání Ž, vzdělání matky Ž, vzdělání otce Ž. 
E6_B:  Věnování se dítěte mimoškolním aktivitám, oblíbené hry a hračky dítěte, četba. 
E6_C: Obliba školy dítětem, vztah dítěte k předmětům ve škole. 
 

Vysvětlivky: 
PO:  Predict Only 
P: Predict 
I: Ignore 
IN: Input 
Key: Klíč 

 
[Tab. 5] 

Tabulka Atribut Význam Typ Dat S2.M1 S2.M2 S2.M3 

E6_B b3a Sport Discrete I I P 
E6_B b3a_o Sport Discrete I I P 
E6_B b3b Hudební nástroj Discrete I I P 
E6_B b3b_o Hudební nástroj Discrete I I P 
E6_B b3c Zpěv Discrete I I P 
E6_B b3c_o Zpěv Discrete I I P 
E6_B b3d Tanec Discrete I I P 
E6_B b3d_o Tanec Discrete I I P 
E6_B b3e Psaní Discrete I I P 
E6_B b3e_o Psaní Discrete I I P 
E6_B b3f Herectví Discrete I I P 
E6_B b3f_o Herectví Discrete I I P 
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E6_B b3g Malování Discrete I I P 
E6_B b3g_o Malování Discrete I I P 
E6_B b3h Výrobky Discrete I I P 
E6_B b3h_o Výrobky Discrete I I P 

E6_B b6a Plyšové hračky Discrete IN I P 
E6_B b6b Panenky Discrete IN I P 
E6_B b6c Bojové hračky Discrete IN I P 
E6_B b6d Autíčka Discrete IN I P 
E6_B b6e Stavebnice Discrete IN I P 
E6_B b6f Skládačky Discrete IN I P 
E6_B b6g Karetní hry Discrete IN I P 
E6_B b6h Stolní hry Discrete IN I P 
E6_B b6i Počítačové hry Discrete IN I P 

E6_B b9a Knihy s obrázky Discrete I I P 
E6_B b9b Knihy povídek Discrete I I P 
E6_B b9c Fantasy Discrete I I P 
E6_B b9d Literatura faktu Discrete I I P 
E6_B b9e Pohádky Discrete I I P 
E6_B b9f Dobrodružné knihy Discrete I I P 
E6_B b9g Dívčí literatura Discrete I I P 
E6_B b9h Chlapecká literatura Discrete I I P 
E6_B b9i Poezie Discrete I I P 
E6_B b9j Romány Discrete I I P 
E6_B b9k Praktické knížky Discrete I I P 

E6_C c2a Objevovat nové Ordered I I P 
E6_C c2b Nuda Ordered I I P 
E6_C c2c Strach učitelé Ordered I I P 
E6_C c2d Opisování spolužáci Ordered I I P 
E6_C c2e Strach spolužáci Ordered I I P 
E6_C c2f Strach děti Ordered I I P 
E6_C c2g Strach známky Ordered I I P 
E6_C c2h Strach předměty Ordered I I P 
E6_C c2i Těšení učitelé Ordered I I P 
E6_C c2j Těšení spolužáci Ordered I I P 
E6_C c2k Těšení vyučování Ordered I I P 

E6_C c3 Vztah škola Ordered I I P 
E6_C c4a Český jazyk Discrete I I P 
E6_C c4b Matematika Discrete I I P 
E6_C c4c Přírodopis Discrete I I P 
E6_C c4d Vlastivěda Discrete I I P 
E6_C c4e Zeměpis Discrete I I P 
E6_C c4f Dějepis Discrete I I P 
E6_C c4g Cizí jazyk Discrete I I P 
E6_C c4h Fyzika Discrete I I P 
E6_C c4i Chemie Discrete I I P 
E6_C c4j Výtvarná výchova Discrete I I P 
E6_C c4k Hudební výchova Discrete I I P 
E6_C c4l Tělesná výchova Discrete I I P 
E6_C c4m Pracovní vyučování Discrete I I P 

P3_F F1aI_o Vzdělání - M Discrete I P P 
P3_F F1aII_o Vzdělání - matka M Discrete I P P 
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P3_F F1aIII_o Vzdělání - otec M Discrete I P P 

P1_I I1I_o Vzdělání - Ž Discrete I P P 
P1_I I1III_o Vzdělání - matka Ž Discrete I P P 
P1_I I1IV_o Vzdělání - otec Ž Discrete I P P 

 
Kod Rodiny 

 
Key Key Key Key 

Pohlavi Pohlavi Pohlaví Discrete PO I P 

 
Hodnoty, které mohou nabývat jednotlivé atributy, jsou uvedeny v tabulce [Tab. 4]. Atributy b3a_o 
až b3h_o jsou odvozené, dvouhodnotové atributy, které vznikly odvozením z původních atributů. 
Otázky b3a až b3h se týkají mimoškolních aktivit a nabízejí vždy celkem 7 odpovědí, přičemž 
odpovědi 1 až 6 znamenají, že dítě se dané aktivitě věnuje a 7, že se této aktivitě nevěnuje. Bližší 
vysvětlení, jak vznikly odvozené atributy b3a_o až b3h_o, nabízí tabulka [Tab. 6]. 
 
[Tab. 6] 

Tabulka Atributy Odpovědi 

E6_B B3_o 1 - ano, moc mne to baví 

  
   - ano, kvůli rodičům 

  
   - ano, kvůli kamarádovi 

  
   - ano, za trest nebo z donucení 

  
   - ano, ale jen proto, abych něco dělal/a a vyplnil/a čas 

  
   - ano, kvůli někomu nebo něčemu jinému 

  
2 - ne, této činnosti se nevěnuji 

 
 

4.2.1 Model S2.M1 
Dolovací model1: DIPL DECIS PI1-P3F-E6q ABC 01 
Popis:   Vztah mezi pohlavím dítěte a oblibou hraček. 
Dolovací algoritmus:      Microsoft Decision Trees  
Parametry:  MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES = 5 
   MINIMUM_SUPPORT = 50 
   SCORE_METHOD = 3 
   SPLIT_METHOD = 3 
 
 
S2.M1 
Klasifikační atribut: Pohlavi 
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: pohlaví = chlapec. 



 

 

o (b6c = 1) ~ (Bojové hračky = mám to velmi rád/a)
� Jestliže má dítě velmi rádo bojové 
� Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 8 % děvče.

 
o (b6c = 2) ~ (Bojové hračky = mám to trochu rád/a)

� Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 73 %
� Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 25 % děvče

o (b6c = 3) ~ (Bojové hračky = nemám to rád/a)
� Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 26 % chlapec.
� Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky,

 
 
o (b6c = 1) & (b6b =3) ~ (Bojové hračky = mám to velmi rád/a) & (Panenky, loutky = nemám to 

rád/a) 
� Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak 

je to se spolehlivostí 96 % ch
� Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak 

je to se spolehlivostí 2 % děvče.
 

o (b6c = 1) & (b6b <> 3) ~ (Bojové hračky = mám to velmi rád/a) & (Panenky, loutky = mám to 
trochu rád/a nebo nemám to rád/a)

� Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 
panenky nebo loutky, pak je to se spolehlivostí 77 % chlapec.

� Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 
panenky nebo loutky, pak je to se

 
o (b6c = 2) & (b6a <> 1) ~ (Bojové hračky = mám to trochu rád/a) & (Hračky na mazlení = mám to 

trochu rád/a nebo nemám to rád/a)
� Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 

hračky na mazlení, pak je to se spolehlivostí 87 % chlapec.
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Bojové hračky = mám to velmi rád/a)  
Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 90 % chlapec.
Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 8 % děvče.

(Bojové hračky = mám to trochu rád/a) 
Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 73 %
Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 25 % děvče

Bojové hračky = nemám to rád/a) 
Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 26 % chlapec.
Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 72 % děvče.

Bojové hračky = mám to velmi rád/a) & (Panenky, loutky = nemám to 

Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak 
je to se spolehlivostí 96 % chlapec. 
Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak 
je to se spolehlivostí 2 % děvče. 

Bojové hračky = mám to velmi rád/a) & (Panenky, loutky = mám to 
trochu rád/a nebo nemám to rád/a) 

tliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 
panenky nebo loutky, pak je to se spolehlivostí 77 % chlapec. 
Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 
panenky nebo loutky, pak je to se spolehlivostí 20 % děvče. 

Bojové hračky = mám to trochu rád/a) & (Hračky na mazlení = mám to 
trochu rád/a nebo nemám to rád/a) 

Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 
pak je to se spolehlivostí 87 % chlapec. 

 

hračky, pak je to se spolehlivostí 90 % chlapec. 
Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 8 % děvče. 

Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 73 % chlapec. 
Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 25 % děvče. 

Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky, pak je to se spolehlivostí 26 % chlapec. 
pak je to se spolehlivostí 72 % děvče. 

Bojové hračky = mám to velmi rád/a) & (Panenky, loutky = nemám to 

Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak 

Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak 

Bojové hračky = mám to velmi rád/a) & (Panenky, loutky = mám to 

tliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 

Jestliže má dítě velmi rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 

Bojové hračky = mám to trochu rád/a) & (Hračky na mazlení = mám to 

Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 



 

� Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 
hračky na mazlení, pak je to se spolehlivostí 12 % děvče.
 

o (b6c = 2) & (b6a = 1) ~ (Bojové hračky = mám to trochu rád/a) & (Hračky 
velmi rád/a) 

� Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má velmi rádo hračky na mazlení, 
pak je to se spolehlivostí 52 % chlapec.

� Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má velmi rádo hračky na mazlení, 
pak je to se spolehlivostí 45 % dívka.
 

o (b6c = 3) & (b6b = 3) ~ (Bojové hračky = nemám to rád/a) & (Panenky, loutky = nemám to rád/a)
� Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak je 

to se spolehlivostí 49 % chlapec.
� Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak je 

to se spolehlivostí 49 % děvče.
o (b6c = 3) & (b6b <> 3) ~ (Bojové hračky = nemám to rád/a) & (Panenky, loutky = mám to velmi 

rád/a nebo trochu rád/a) 
� Jestliže dítě nemá rádo bojové h

panenky nebo loutky, pak je to se spolehlivostí 4 % chlapec.

 
 

4.2.2 Model S2.M2 
Dolovací model 2: DIPL DECIS PI1
Popis:   Vztah mezi vzděláním 
Dolovací algoritmus:      Microsoft
Parametry:  MINIMUM_SUPPORT = 20
   SPLIT_METHOD = 3
 
 
S2.M2.1 
Klasifikační atribut: i1I_o (vzdělání Ž)
 
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: Ž = pomaturitní nebo VŠ studium.
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Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 
hračky na mazlení, pak je to se spolehlivostí 12 % děvče. 

Bojové hračky = mám to trochu rád/a) & (Hračky na mazlení = mám to 

Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má velmi rádo hračky na mazlení, 
pak je to se spolehlivostí 52 % chlapec. 
Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má velmi rádo hračky na mazlení, 

se spolehlivostí 45 % dívka. 

Bojové hračky = nemám to rád/a) & (Panenky, loutky = nemám to rád/a)
Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak je 
to se spolehlivostí 49 % chlapec. 

ě nemá rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak je 
to se spolehlivostí 49 % děvče. 

Bojové hračky = nemám to rád/a) & (Panenky, loutky = mám to velmi 

Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky a zároveň má velmi rádo nebo trochu rádo 
panenky nebo loutky, pak je to se spolehlivostí 4 % chlapec. 

� Jestliže dítě nemá rádo bojové 
hračky a zároveň má velmi rádo nebo trochu 
rádo panenky nebo loutky, pak je to se 
spolehlivostí 94 % dívka. 
 
 
 Mapa závislostí doplňuje předchozí obrázek 
stromu a slovní popis. Můžeme vidět, které 
atributy (odpovědi na ně) nejsilněji určují 
pohlaví. Je to obliba bojových hraček, obliba 
panenek nebo loutek a také oblíbenost hraček 
na mazlení.

DIPL DECIS PI1-P3F-E6q ABC 02 
Vztah mezi vzděláním ženy a jejich prarodičů. 
Microsoft Decision Trees  
MINIMUM_SUPPORT = 20 
SPLIT_METHOD = 3 

Klasifikační atribut: i1I_o (vzdělání Ž) 

graficky znázorňuje rozdělení pro: Ž = pomaturitní nebo VŠ studium.

Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má trochu rádo nebo nemá rádo 

na mazlení = mám to 

Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má velmi rádo hračky na mazlení, 

Jestliže má dítě trochu rádo bojové hračky a zároveň má velmi rádo hračky na mazlení, 

Bojové hračky = nemám to rád/a) & (Panenky, loutky = nemám to rád/a) 
Jestliže dítě nemá rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak je 

ě nemá rádo bojové hračky a zároveň nemá rádo panenky nebo loutky, pak je 

Bojové hračky = nemám to rád/a) & (Panenky, loutky = mám to velmi 

račky a zároveň má velmi rádo nebo trochu rádo 

Jestliže dítě nemá rádo bojové 
hračky a zároveň má velmi rádo nebo trochu 
rádo panenky nebo loutky, pak je to se 

ávislostí doplňuje předchozí obrázek 
stromu a slovní popis. Můžeme vidět, které 
atributy (odpovědi na ně) nejsilněji určují 

Je to obliba bojových hraček, obliba 
také oblíbenost hraček 

na mazlení. 

graficky znázorňuje rozdělení pro: Ž = pomaturitní nebo VŠ studium. 



 

 

 

o (f1aI_o = 1) & (i1III_o <> 3) ~ 

s maturitou) 

� Jestliže má otec dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babi

strany nejvýše vzdělání s

vzdělání s maturitou.

o (f1aI_o = 3) & (i1III_o = 3) ~ (M = 

VŠ vzdělání) 

� Jestliže má otec d

pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má žena se 100 % spolehlivostí vzdělání alespoň 

s maturitou. 

� Jestliže má otec dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání a zároveň má matka ženy 

pomaturitní nebo VŠ vzděl

vzdělání. 

S2.M2.2 
Klasifikační atribut: f1aI_o (vzdělání M)

 
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: M = vzdělání bez maturity.
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~ (M = vzdělání bez maturity) & (matka Ž = vzdělání bez maturity nebo 

Jestliže má otec dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babi

strany nejvýše vzdělání s maturitou), pak má matka s 95 % spolehlivostí také nanejvýš 

maturitou. 

~ (M = pomaturitní nebo VŠ vzdělání) & (matka Ž = 

Jestliže má otec dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání a zároveň má matka ženy 

pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má žena se 100 % spolehlivostí vzdělání alespoň 

Jestliže má otec dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání a zároveň má matka ženy 

pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má žena s 89 % spolehlivostí také pomaturitní nebo VŠ 

Klasifikační atribut: f1aI_o (vzdělání M) 

graficky znázorňuje rozdělení pro: M = vzdělání bez maturity.

 

(M = vzdělání bez maturity) & (matka Ž = vzdělání bez maturity nebo 

Jestliže má otec dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babička dítěte z matčiny 

95 % spolehlivostí také nanejvýš 

Ž = pomaturitní nebo 

ítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání a zároveň má matka ženy 

pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má žena se 100 % spolehlivostí vzdělání alespoň 

Jestliže má otec dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání a zároveň má matka ženy 

ání, pak má žena s 89 % spolehlivostí také pomaturitní nebo VŠ 

graficky znázorňuje rozdělení pro: M = vzdělání bez maturity. 



 

 

o (i1I_o = 1) & (f1aIII_o = 1) ~ (

� Jestliže má matka dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babička dítěte ze strany otce 

také vzdělání bez maturity, pak má otec dítěte se spolehlivostí 93 % vzdělání nanejvýš 

s maturitou. 

� Jestliže má matka dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babička dítěte ze strany otce 

také vzdělání bez maturity, pak má otec dítěte se spolehlivostí 71 % vzdělání 

bez maturity. 

o (I1I_o = 3) ~ (Ž = pomaturitní nebo VŠ studium)

� Jestliže má matka dítěte pomaturitní nebo VŠ

spolehlivostí 90 % vzdělání alespoň s

� Jestliže má matka dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má otec dítěte se 

spolehlivostí 67 % pomaturitní nebo VŠ vzdělání.

 

Výsledky vhodně doplňuje graf závislostí atribu

vztahu. Následující obrázky [Obr. 2], [Obr. 3], [Obr. 4

partnery a jejich rodiči. 

[Obr. 2] – Nejsilnější závislost 
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~ (Ž = vzdělání bez maturity) & (matka M = vzdělání bez maturity)

Jestliže má matka dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babička dítěte ze strany otce 

také vzdělání bez maturity, pak má otec dítěte se spolehlivostí 93 % vzdělání nanejvýš 

dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babička dítěte ze strany otce 

také vzdělání bez maturity, pak má otec dítěte se spolehlivostí 71 % vzdělání 

(Ž = pomaturitní nebo VŠ studium) 

Jestliže má matka dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má otec dítěte se 

spolehlivostí 90 % vzdělání alespoň s maturitou. 

Jestliže má matka dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má otec dítěte se 

spolehlivostí 67 % pomaturitní nebo VŠ vzdělání. 

Výsledky vhodně doplňuje graf závislostí atributů mezi sebou. Zobrazení je možno volit podle váhy 

[Obr. 2], [Obr. 3], [Obr. 4] názorně ukazují závislost vzdělání mezi 

 

vzdělání bez maturity) 

Jestliže má matka dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babička dítěte ze strany otce 

také vzdělání bez maturity, pak má otec dítěte se spolehlivostí 93 % vzdělání nanejvýš 

dítěte vzdělání bez maturity a zároveň má babička dítěte ze strany otce 

také vzdělání bez maturity, pak má otec dítěte se spolehlivostí 71 % vzdělání 

vzdělání, pak má otec dítěte se 

Jestliže má matka dítěte pomaturitní nebo VŠ vzdělání, pak má otec dítěte se 

tů mezi sebou. Zobrazení je možno volit podle váhy 

názorně ukazují závislost vzdělání mezi 
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Nejsilněji je ovlivněno vzdělání mezi partnery navzájem. Životní partneři (rodiče muže, rodiče ženy, 

muž a žena) mají obecně stejnou úroveň vzdělání. 

[Obr. 3] – Silná závislost 

 

 

Úroveň vzdělání člověka ovlivňuje také vzdělání jeho rodičů. Obrázek ukazuje, že vliv vzdělání matky 

je silnější, než otce. 

 

[Obr. 4] – Středně silná závislost 

 

Poslední graf ukazuje závislost mezi vzděláním partnerů a jejich rodičů. Vzdělání muže je ovlivněno 

vzděláním jeho partnerky, matky a otce. Vzdělání ženy je ovlivněno vzděláním jejího partnera, matky 

a otce.  

4.2.3 Model S2.M3 
Dolovací model 2: DIPL DECIS PI1-P3F-E6q ABC 03 
Dolovací algoritmus:      Microsoft Decision Trees  



 

Parametry:  MINIMUM_SUPPORT = 30
   SPLIT_METHOD = 3
 
S2.M2.1 
Klasifikační atribut: b3b_o (hra na hudební nástroj)

 
Odstín modré barvy graficky znázorň
 

o (b3c_o = 1) ~ (Zpěv = ano) 

� Jestliže se dítě věnuje zpěvu, pak se také věnuje se spolehlivostí 51 % hře na hudební 

nástroj. 

o (b3c_o = 2) & (f1aI_o = 1) ~ (Zpěv = ne) & (M = vzdělání bez maturity)

� Jestliže se dítě nevěnuje zpěvu a zároveň má jeho otec vzdělání bez maturity, pak se 

nevěnuje se spolehlivostí 87 % hře na hudební nástroj.

 

S2.M2.2 
Klasifikační atribut: b3d_o (tanec)
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro Tanec = ano.
 
 

o (Pohlavi = 1) & (b2c_o = 2) ~ 

� Jestliže je dítě chlapcem a nevěnuje se zpěvu, pak se nevěnuje se spolehlivostí 95 % ani 

tanci. 

o (Pohlavi <> 1) & (b3c_o = 1) ~

� Jestliže je dítě dívkou a věnuje se zpěv
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MINIMUM_SUPPORT = 30 
SPLIT_METHOD = 3 

Klasifikační atribut: b3b_o (hra na hudební nástroj) 

graficky znázorňuje rozdělení pro: Hra na hudební nástroj = ano.

Jestliže se dítě věnuje zpěvu, pak se také věnuje se spolehlivostí 51 % hře na hudební 

(Zpěv = ne) & (M = vzdělání bez maturity) 

e dítě nevěnuje zpěvu a zároveň má jeho otec vzdělání bez maturity, pak se 

nevěnuje se spolehlivostí 87 % hře na hudební nástroj. 

Klasifikační atribut: b3d_o (tanec) 
graficky znázorňuje rozdělení pro Tanec = ano. 

~ (Pohlaví = chlapec) & (Zpěv = ne) 

Jestliže je dítě chlapcem a nevěnuje se zpěvu, pak se nevěnuje se spolehlivostí 95 % ani 

~ (Pohlaví <> chlapec) & (Zpěv = ano) 

Jestliže je dítě dívkou a věnuje se zpěvu, pak se věnuje se spolehlivostí 60 % také tanci.

uje rozdělení pro: Hra na hudební nástroj = ano. 

 

Jestliže se dítě věnuje zpěvu, pak se také věnuje se spolehlivostí 51 % hře na hudební 

e dítě nevěnuje zpěvu a zároveň má jeho otec vzdělání bez maturity, pak se 

 

Jestliže je dítě chlapcem a nevěnuje se zpěvu, pak se nevěnuje se spolehlivostí 95 % ani 

u, pak se věnuje se spolehlivostí 60 % také tanci. 
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4.3 Dolovací struktura S3 
 

Dolovací struktura 3 vznikla pomocí konstrukce inner join  z tabulek P2_D, S2_F a S4_C. Spojovacím 

atributem je „Kod_rodiny“, který je jedinečným klíčem v těchto tabulkách. Tabulka P2_D obsahuje 

informace o chování matky v průběhu těhotenství. Vybrané otázky v dolovací struktuře S3 se 

zaměřují na kuřáctví matky, konzumaci alkoholu a pohybové aktivity. Tabulka S2_F obsahuje 

odpovědi matky na činnosti jejího sedmiletého potomka. V tabulce S4_C jsou odpovědi pediatra 

související s nějakými odlišnostmi chování sedmiletého dítěte. 

Počet záznamů:  2781 
Dolovací struktura:  DIPL ASSOC S2F-S4C-P2D 
Název:   S3 
Nastavení:   viz tabulka [Tab. 7] 
 
 
Slovní popis zúčastněných atributů dle tabulek: 
P2_D17:  Kuřácké chování matky před otěhotněním a v průběhu těhotenství. 
P2_D20: Vztah alkoholu matky před otěhotněním a v průběhu těhotenství 
S2_F:   Dítě a činnosti, kterým se věnuje v sedmi letech. 
S4_C:  Odlišnosti v chování dítěte. 

Vysvětlivky: 
PO:  Predict Only 
P: Predict 
I: Ignore 
IN: Input 
Key: Klíč 

[Tab. 7] 

Tabulka Atribut Význam Typ S3.M1 S3.M2 S3.M3 S3.M4 

   
Kod Rodiny Key Key Key Key 

P2_D d17e Ž kouření Discrete I IN IN I 
P2_D d17e_o Ž kouření Discrete I I IN I 
P2_D d17fI Ž kouření start Discrete I IN IN I 
P2_D d17fI_o Ž kouření start Discrete P I IN I 
P2_D d17fII Ž kouření 3mes Discrete I IN IN I 
P2_D d17fII_o Ž kouření 3mes Discrete P I IN I 
P2_D d17fIII Ž kouření pohyb Discrete I IN IN I 
P2_D d17fIII_o Ž kouření pohyb Discrete P I IN I 

P2_D d20a Ž alkohol před Discrete I IN IN I 
P2_D d20a_o Ž alkohol před Discrete P I IN I 
P2_D d20b Ž alkohol 3mes Discrete I IN IN I 
P2_D d20b_o Ž alkohol 3mes Discrete P I IN I 
P2_D d20c Ž alkohol pohyb Discrete I IN IN I 
P2_D d20c_o Ž alkohol pohyb Discrete P I IN P 

P2_D d24I Ž běhání Discrete I IN IN I 
P2_D d24I_o Ž běhání Discrete I I IN P 
P2_D d24II Ž aerobik Discrete I IN IN I 
P2_D d24II_o Ž aerobik Discrete I I IN P 
P2_D d24III_o Ž TV těhotné Discrete I I IN P 
P2_D d24III Ž TV těhotné Discrete I IN IN I 
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P2_D d24IV Ž cvičení Discrete I IN IN I 
P2_D d24IV_o Ž cvičení Discrete I I IN P 
P2_D d24IX Ž rychlá chůze Discrete I IN IN I 
P2_D d24IX_o Ž rychlá chůze Discrete I I IN P 
P2_D d24V Ž jóga Discrete I IN IN I 
P2_D d24V_o Ž jóga Discrete I I IN I 
P2_D d24VI_o Ž volejbal Discrete I I IN P 
P2_D d24VI Ž volejbal Discrete I IN IN I 
P2_D d24VII_o Ž tenis Discrete I I IN P 
P2_D d24VII Ž tenis Discrete I IN IN I 
P2_D d24VIII Ž plavání Discrete I I IN P 
P2_D d24VIII Ž plavání Discrete I IN IN I 
P2_D d24X_o Ž posilování Discrete I I IN P 
P2_D d24X Ž posilování Discrete I IN IN I 
P2_D d24XI Ž kolo Discrete I IN IN I 
P2_D d24XI_o Ž kolo Discrete I I IN P 

S2_F f1a_o Plavání Discrete I I PO I 
S2_F f1a Plavání Discrete I PO PO I 
S2_F f1b Hud. nástroj Discrete I PO PO I 
S2_F f1b_o Hud. nástroj Discrete I I PO I 
S2_F f1c_o Skauting Discrete I I PO I 
S2_F f1c Skauting Discrete I PO PO I 
S2_F f1d Náboženství Discrete I PO PO I 
S2_F f1d_o Náboženství Discrete I I PO I 
S2_F f1e Kroužky Discrete I PO PO I 
S2_F f1e_o Kroužky Discrete I I PO I 
S2_F f1f_o Spec. Třída Discrete I I PO I 
S2_F f1f Spec. Třída Discrete I PO PO I 
S2_F f1g Cizí Jazyk Discrete I PO PO I 
S2_F f1g_o Cizí Jazyk Discrete I I PO I 
S2_F f1h_o Zpívání Discrete I I PO I 
S2_F f1h Zpívání Discrete I PO PO I 
S2_F f1i Kroužky jiné Discrete I PO PO I 
S2_F f1i_o Kroužky jiné Discrete I I PO I 
S2_F f1j_o Rehabilitace Discrete I I PO I 
S2_F f1j Rehabilitace Discrete I PO PO I 
S2_F f1k_o Návš. prarodičů Discrete I I PO I 
S2_F f1k Návš. prarodičů Discrete I PO PO I 
S2_F f1l_o PC hry Discrete I I PO I 
S2_F f1l PC hry Discrete I PO PO I 
S2_F f1m_o Pomoc doma Discrete I I PO I 
S2_F f1m Pomoc doma Discrete I PO PO I 

S4_C c2a Spánek Discrete I PO PO I 
S4_C c2b Stravování Discrete I PO PO I 
S4_C c2c Soc. kontakty Discrete I PO PO I 
S4_C c2d Neg. Chování Discrete I PO PO I 
S4_C c2e Soustředění Discrete I PO PO I 
S4_C c2f Příchylnost Discrete I PO PO I 
S4_C c2g Úzkostlivost Discrete I PO PO I 
S4_C c2h Náladovost Discrete I PO PO I 
S4_C c2i Agresivita Discrete I PO PO I 
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S4_C c2j Neobv. činnosti Discrete I PO PO I 
S4_C c2k Nepřiměřenost Discrete I PO PO I 
S4_C c2l Neurot. projevy Discrete I PO PO I 

 

V tabulce [Tab. 8] jsou uvedeny hodnoty, které mohou nabývat jednotlivé atributy. Odpovědi jsou 
pro jednu skupinu atributů totožné. Např. atributy D17 jsou myšleny všechny atributy z tabulky [Tab. 
7] d17e – d17fIII. Většina atributů byla pro účely dolování z dat kategorizována. Způsob kategorizace 
jednotlivých atributů je rovněž uveden v tabule [Tab. 8]. 
 
[Tab. 8] 

Tabulka Otázka Odpovědi Kategorizováno 

P2_D D17e 1 - ne NK 

  
2 - ano, cigarety K 

  
3 - ano, doutníky K 

  
4 - ano, dýmku K 

  
5 - ano, něco jiného K 

P2_D D17 1 - 1 až 4 K1 

  
5 - 5 až 9 K1 

  
10 - 10 až14 K2 

  
15 - 15 až 19 K2 

  
20 - 20 až 24 K2 

  
25 - 25 až 29 K2 

  
30 - 30 a více K2 

P2_D D20 1 - nikdy ALK0 

  
2 - méně než 1x týdně ALK0 

  
3 - občas, 1x týdně ALK0 

  
4 - 1 až 2 sklenky denně ALK1 

  
5 - 3 až 9 sklenek denně ALK1 

  
6 - více než 10 sklenek denně ALK1 

P2_D D24 1 - více než 7 hodin týdně POH1 

  
2 - 2 až 6 hodin týdně POH1 

  
3 - méně než 1 hodinu týdně POH0 

  
4 - vůbec ne POH0 

S2_F F1 1 - skoro každý den AKT1 

  
2 - 2 až 5 krát týdně AKT1 

  
3 - 1 krát týdně AKT0 

  
4 - 1 krát měsíčně AKT0 

  
5 - vůbec ne AKT0 

S4_C C2 1 - ano 
 

  
2 -ne 

  
 

4.3.1 Modely dolovací struktury S3 
V této podkapitole naleznete informaci o tom, jaké bylo nastavení jednotlivých parametrů výpočtů 

(celkem 4) v případě dolovací struktury 3. Nejdříve je vždy uveden přesný název modelu v BI Studiu 

jako reference pro případné procházení vytvořeného projektu, které uložen v příloze s názvem 

PROJEKT. Každý model dále obsahuje krátký slovní popis vztahů, které byly pro tento model 

zkoumány. Následuje zjednodušený název modelu, který je nadále v textu používán a odpovídá 
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jednomu ze sloupců 5 – 8 tabulky [Tab. 7]. Zkrácený název je utvořen z pořadí dolovací struktury a 

modelu v rámci této práce. Ostatní údaje obsahují informace o tom, jaký dolovací algoritmus a 

s jakým nastavením byl pro daný model použit. Parametry pro výpočet pomocí asociačních pravidel 

jsou blíže vysvětleny v podkapitole 1.4.3 Asociační pravidla. 

Dolovací model 1:   DIPL ASSOC1 S2F-S4C-P2D 
Popis: Vztah mezi chováním matky v průběhu těhotenství, činnostmi dítěte a 

odlišnostmi v chování v sedmi letech (pouze nekategorizované atributy). 
Název:   S1.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_SIZE = 5 
   MINIMUM_IMPORTANCE = 0,1 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,7 
MINIMUM_SUPPORT = 5 

Počet výsledků:  838 
 

Dolovací model 2:   DIPL ASSOC2 S2F-S4C-P2D 
Popis: Vztah mezi chováním matky v průběhu těhotenství, činnostmi dítěte a 

odlišnostmi v chování v sedmi letech (včetně kategorizovaných atributů). 
Název:   S1.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MINIMUM_IMPORTANCE = 0,15 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,75 
MINIMUM_SUPPORT = 8 

Počet výsledků:  228 
 

Dolovací model 3:   DIPL ASSOC3 S2F-S4C-P2D 
Popis: Vztahy mezi škodlivým chováním matky v průběhu těhotenství. 
Název:   S1.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MINIMUM_IMPORTANCE = 0,15 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,75 
MINIMUM_SUPPORT = 10 

Počet výsledků:  22 
 

Dolovací model 4:   DIPL ASSOC4 S2F-S4C-P2D 
Popis: Vztahy mezi pohybovými aktivitami a škodlivým chováním matky v průběhu 

těhotenství. 
Název:   S1.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MINIMUM_IMPORTANCE = 0,15 

MINIMUM_PROBABILITY = 0,8 
MINIMUM_SUPPORT = 25 

Počet výsledků:  2 
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4.3.2 Výsledky dolování z dat struktury S3 
 

V následujícím textu jsou prezentovány samotné výsledky dolování z dat za použití asociačních 

pravidel na struktuře S3 a čtyřech modelů této struktury. Výsledky jsou vždy popsány pomocí 

formální konstrukce IF – THEN a poté následuje slovní popis vydolovaného pravidla. Velmi důležité 

pojmy Podpora, Spolehlivost a Důležitost (Importance) jsou popsány v podkapitole 1.4.3 Asociační 

pravidla. Z výsledků je uváděna pouze jejich malá, vyfiltrovaná část. Celkový počet výsledků je 

uveden v předešlé podkapitole 4.3.2 Modely dolovací struktury 3 u každého modelu. Výsledky 

nejsou rozděleny podle jednotlivých modelů, ale jsou uváděny dohromady s uvedením zkráceného 

názvu modelu, ke kterému se vztahují. Výsledky jsou organizovány do skupin podle sukcedentu a dále 

řazeny podle hodnoty spolehlivosti od nejvyšší k nejnižší. Skupina takto organizovaných výsledků je 

vždy doplněna krátkým textem uvedeným v části Diskuze, ve kterém je možno nalézt doplňující 

informace a shrnutí vydolovaných pravidel. 

Část výsledků dosahuje velmi nízké podpory – případy, které vyhovují nalezenému pravidlu. Jedná se 

zejména o výsledky související s kouřením a konzumací alkoholu matky v průběhu těhotenství. 

Přestože se může zdát podpora velmi nízká, tak hodnota spolehlivosti dosahuje významného čísla. 

Nízká podpora je způsobena tím, že velká část matek v průběhu těhotenství přizpůsobuje své chování 

současnému stavu a přestává nebo zásadně omezuje kouření i konzumaci alkoholu v období 

těhotenství. Velká část matek se však ke svým zlozvykům velmi brzy po porodu bohužel vrací. Tento 

jev je popisován v četných, dřívějších publikacích (viz Kapitola 2) a případný zájemce o tuto 

problematiku může nalézt množství výsledků zabývající problematikou kouření v publikacích, na 

které je odkazováno v sekci Literatura v závěru této práce. 

4.3.2.1 Chování ženy v období těhotenství 
 
Model:  S3.M4 
Sukce:  d20c_o – alkohol pohyb dítěte 
Pravidlo: IF (Ž = tělocvik pro těhotné alespoň 2 až 6 hodin týdně) THEN (Ž = alk3 nanejvýš 1 krát 

týdně) s P = 286, S = 100 %, D = 0,73. 
Slovní popis: Jestliže žena provozovala v průběhu těhotenství tělocvik pro těhotné alespoň 2 až 6 

hodin týdně, pak se spolehlivostí 100 % a podporou 286 pila v těhotenství v období 
prvních pohybů dítěte alkohol nanejvýš 1 krát týdně (důležitost 0,73). 

Model:  S3.M4 
Sukce:  d20c_o – alkohol pohyb dítěte 
Pravidlo: IF (Ž = rychlá chůze 2 až 6 hodin týdně) THEN (Ž = alk3 nanejvýš 1 krát týdně) s P = 

762, S = 100 %, D = 0,73. 
Slovní popis: Jestliže žena provozovala v průběhu těhotenství rychlou chůzi alespoň 2 až 6 hodin 

týdně, pak se spolehlivostí 100 % a podporou 762 pila v těhotenství v období prvních 
pohybů dítěte alkohol nanejvýš 1 krát týdně (důležitost 0,77). 

 
Model:  S3.M3 
Sukce:  d17fIII_o – alkohol trimestr 
Pravidlo: IF (Ž = alk1 nanejvýš 1 krát týdně)THEN (Ž =alk2 nanejvýš 1 krát týdně) s P = 1180, S = 

99 %, D = 1,36.  
Slovní popis: Jestliže žena pila před otěhotněním alkohol nanejvýš 1 krát týdně, pak se 

spolehlivostí 99 % a podporou 1180 pila v období prvních 3 měsíců těhotenství 
alkohol nanejvýš 1 krát týdně (důležitost 1,36). 
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Model:  S3.M3 
Sukce:  d17fIII_o – alkohol pohyb dítěte 
Pravidlo: IF (Ž = alk1 nanejvýš 1 krát týdně)THEN (Ž =alk3 nanejvýš 1 krát týdně) s P = 1135, S = 

95 %, D = 1,21.  
Slovní popis: Jestliže žena pila před otěhotněním alkohol nanejvýš 1 krát týdně, pak se 

spolehlivostí 95 % a podporou 1135 pila v těhotenství v období prvních pohybů dítěte 
alkohol nanejvýš 1 krát týdně (důležitost 1,21). 

 
Model:  S3.M3 
Sukce:  d17fIII_o – kouření pohyb dítěte 
Pravidlo: IF (Ž = kouř1 10 a více cigaret) AND (Ž = kouř2 1 až 9 cigaret) THEN (Ž = kouř3 1 až 9 

cigaret denně) s P = 42, S = 91 %, D = 1,4. 
Slovní popis: Jestliže žena kouřila na počátku těhotenství 10 a více cigaret denně a v průběhu 

prvních 3 měsíců těhotenství 1 až 10 cigaret denně, pak se spolehlivostí 91 % a 
podporou 42 kouřila v těhotenství v období prvních pohybů dítěte 1 až 10 cigaret 
denně (důležitost 1,4). 

 
Model:  S3.M3 
Sukce:  d17fIII_o – kouření pohyb dítěte 
Pravidlo: IF (Ž = kouř2 1 až 9 cigaret) THEN (Ž = kouř3 1 až 9 cigaret denně) s P = 64, S = 89 %, D 

= 2,14. 
Slovní popis: Jestliže žena kouřila v průběhu prvních 3 měsíců těhotenství 1 až 10 cigaret denně, 

pak se spolehlivostí 89 % a podporou 64 kouřila v těhotenství v období prvních 
pohybů dítěte 1 až 10 cigaret denně (důležitost 2,15). 

 
 
Diskuze 
Pravidla nalezená na modelech S3.M3 a S3.M4 odhalují dvě skupiny žen. Zodpovědnou, která se 
věnuje v průběhu těhotenství nějaké aktivitě a rizikovým činnostem jako je konzumace alkoholu se 
vyhýbá. Zároveň se ukazuje nijak překvapivá skutečnost, že pokud se žena od začátku těhotenství 
chová zodpovědně, pak i v pozdějším období je velmi vysoká pravděpodobnost, že se bude chovat 
zodpovědným způsobem. Druhá skupina žen v souvislosti s kouřením svého zlozvyku nezanechala ani 
v období těhotenství. Výsledky ukazují, že pokud žena nepřestala kouřit na jeho začátku, pak je velmi 
pravděpodobné, že nepřestane ani v pozdější fázi. 
 
 

4.3.2.2 Činnosti dítěte v sedmi letech 
 

Model:  S3.M1 
Sukce:  f1e – kroužky s pohybem 
Pravidlo: IF (Ž = 15 až 19 cigaret denně) AND (Ž = alkohol alespoň 1x týdně) THEN (Kroužky = 

vůbec ne) s P = 7, S = 100 %, D = 0,27. 
Slovní popis: Jestliže žena kouřila na počátku těhotenství 15 až 19 cigaret denně a před 

otěhotněním pila alkohol alespoň 1 krát týdně, pak se spolehlivostí 100 % a podporou 
7 dítě v sedmi letech nechodí do kroužku s pohybovou aktivitou (důležitost 0,27). 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1l – počítačové hry 
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Pravidlo: IF (Ž = rychlá chůze více než 7 hodin týdně) AND (Ž = kondiční cvičení méně než 1 
hodinu týdně) THEN (Počítačové hry = vůbec ne) s P = 9, S = 100 %, D = 0,26. 

Slovní popis: Jestliže žena v průběhu těhotenství provozovala rychlou chůzi více než 7 hodin týdně 
a kondiční cvičení méně než 1 hodinu týdně, pak se spolehlivostí 100 % a podporou 9 
dítě v sedmi letech nehraje vůbec počítačové hry (důležitost 0,26). 

 
Model:  S3.M2 
Sukce:  f1l_o – počítačové hry 
Pravidlo: IF (Ž = kouř3 5 až 9 cigaret denně) AND (Ž = kouř1 10 až 14 cigaret denně) THEN 

(Počítačové hry = alespoň 2 až 5 krát týdně) s P = 5, S = 100 %, D =0,18. 
Slovní popis: Jestli žena kouřila na počátku těhotenství 10 až 14 cigaret denně a v průběhu 

těhotenství 5 až 9 cigaret denně, pak se spolehlivostí 100 % a podporou 5 dítě 
v sedmi letech hraje počítačové hry alespoň 2 až 5 krát týdně (důležitost 0,18). 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1m – pomoc v domácnosti 
Pravidlo: IF (Ž = jóga 2 až 6 hodin týdně) AND (Ž = tělocvik pro těhotné 2 až 6 hodin týdně) 

THEN (Pomoc v domácnosti = 2 až 5 krát týdně) s P = 5, S = 100 %, D = 0,36. 
Slovní popis: Jestliže se žena v období těhotenství věnovala 2 až 6 hodin týdně józe a 2 až 6 hodin 

týdně tělocviku pro těhotné, pak se spolehlivostí 100 % a podporou 5 dítě v sedmi 
letech pomáhá v domácnosti 2 až 5 krát týdně. 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1e – kroužky s pohybem 
Pravidlo: IF (Ž = 5 až 9 cigaret denně) THEN (Kroužky = vůbec ne) s P = 14, S = 93 %, D = 0,27. 
Slovní popis: Jestli žena kouřila v těhotenství v období prvních pohybů dítěte 5 až 9 cigaret denně, 

pak se spolehlivostí 93 % a podporou 14 dítě v sedmi letech nechodí do kroužku 
s pohybovou aktivitou (důležitost 0,27) 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1l – počítačové hry 
Pravidlo: IF (Ž = 1 více než 10 sklenek alkoholu denně) THEN (Počítačové hry = vůbec ne) s P = 

6, S = 86 %, D = 0,19. 
Slovní popis: Jestliže žena v těhotenství v období prvních pohybů dítěte pila více než 10 sklenek 

alkoholu denně, pak se spolehlivostí 86 % a podporou dítě v sedmi letech nehraje 
vůbec počítačové hry (důležitost 0,19). 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1l – počítačové hry 
Pravidlo: IF (Ž = 1 více než 10 sklenek alkoholu denně) THEN (Počítačové hry = vůbec ne) s P = 

6, S = 86 %, D = 0,19. 
Slovní popis: Jestliže žena v prvních 3 měsících těhotenství pila více než 10 sklenek alkoholu denně, 

pak se spolehlivostí 86 % a podporou dítě v sedmi letech nehraje vůbec počítačové 
hry (důležitost 0,19). 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1e – kroužky s pohybem 
Pravidlo: IF (Ž = více než 10 sklenek alkoholu denně) AND (Ž = plavání vůbec ne) THEN (Kroužky 

= vůbec ne) s P = 6, S = 83 %, D = 0,53. 
Slovní popis: Jestliže žena pila v těhotenství v období prvních pohybů dítěte více než 10 sklenek 

alkoholu denně a plavání neprovozovala vůbec, pak se spolehlivostí 83% a podporou 
6 dítě v sedmi letech nechodí do kroužků s pohybovou aktivitou (důležitost 0,53). 
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Model:  S3.M1 
Sukce:  f1e – chodí do kroužku 
Pravidlo: IF (Ž = více než 10 sklenek alkoholu denně) AND (Ž = plavání vůbec ne) THEN (Kroužky 

= vůbec ne) s P = 6, S = 83 %, D = 0,53. 
Slovní popis: Jestliže žena pila v prvních 3 měsících těhotenství více než 10 sklenek alkoholu denně 

a plavání neprovozovala vůbec, pak se spolehlivostí 83% a podporou 6 dítě v sedmi 
letech nechodí do kroužků s pohybovou aktivitou (důležitost 0,53). 

 
Model:  S3.M2 
Sukce:  f1l_o – navštěvování prarodičů 
Pravidlo: IF (Ž = alespoň 1 až 2 sklenky denně) THEN (Prarodiče = 1 krát týdně) s P = 8, S = 80 %, 

D = 0,35. 
Slovní popis: Jestliže žena pila v těhotenství v období prvních pohybů dítěte alespoň 1 až 2 sklenky 

alkoholu denně, pak se spolehlivostí 80 % a podporou 8 dítě navštěvuje své prarodiče 
1 krát týdně (důležitost 0,35). 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1l – počítačové hry 
Pravidlo: IF (Ž = aerobik 2 až 6 hodin týdně) THEN (Počítačové hry = vůbec ne) s P = 7, S = 78 %, 

D = 0,16. 
Slovní popis: Jestliže se žena v průběhu těhotenství věnovala 2 až 6 hodin týdně aerobiku, pak se 

spolehlivostí 78 % a podporou 7 dítě v sedmi letech vůbec nehraje počítačové hry 
(důležitost 0,16). 

 
Model:  S3.M1 
Sukce:  f1l – počítačové hry 
Pravidlo: IF (Ž = 1 až 2 sklenky alkoholu denně) THEN (Počítačové hry = vůbec ne) s P = 10, S = 

71 %, D = 0,14. 
Slovní popis: Jestliže žena pila před otěhotněním 1 až 2 sklenky alkoholu denně, pak se 

spolehlivostí 71 % a podporou 10 dítě v sedmi letech nehraje vůbec počítačové hry 
(důležitost 0,14). 

Diskuze 
Výsledky poukazují na skutečnost, že životní styl matka v období těhotenství zásadním způsobem 
ovlivňuje činnost dítěte v jeho sedmi letech. Děti, jejichž matky v období těhotenství konzumovaly 
častěji alkohol a cigarety, se ve svých sedmi letech s poměrně velkou pravděpodobností nevěnují 
kroužku s pohybovou aktivitou. Naopak jde pozorovat, že děti aktivnějších matek vykazují také větší 
aktivitu jako je pomoc v domácnosti anebo se nevěnují pasivnímu hraní počítačových her. Vyvstává 
otázka, zda je tak způsobeno chováním matek v období těhotenství anebo obecným přístupem 

k životu, který přetrvává i v dalších 
letech. Zajímavé jsou výsledky týkající 
se konzumace alkoholu matek v době 
těhotenství a absenci hraní 
počítačových her jejich sedmiletých 
dětí. Jedním z možných vysvětlení 
může být nepřítomnost počítače 
v rodinách, kde se matky věnují 
nadprůměrně konzumaci alkoholu.  
 

[Obr. 5] 
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Na obrázku 5 je znázorněna mapa závislostí pro atribut návštěvy kroužku dítětem v jeho sedmi 

letech. Můžeme vidět, že nejvýrazněji je ze zkoumaných vztahů ovlivněn tím, zda matka kouřila 

v průběhu těhotenství (celkem 3 fáze). 

 

4.4 Dolovací struktury S4 a S5 
 

Dolovací struktura S4 vznikla pomocí konstrukce inner join z tabulek P1_B, P1_C,  P1_I, P1_J a S4_A, 

S4_C.  Stejně jako v ostatních případech je i zde spojovacím atributem „Kod_rodiny“.  Vzhledem 

k většímu počtu zúčastněných atributů ve výpočtu se jejich popis v podobě tabulky nalézá v příloze 

STRUKTURY. V níže uvedeném popisu struktury S4 lze nalézt pouze zkrácený, slovní popis atributů. 

Tabulky s prefixem P1 obsahují odpovědi na otázky, které byly kladeny matkám v období těhotenství 

a zaměřovaly se nejen na jejich aktuální stav, ale také na období před otěhotněním. Tabulky 

s prefixem S4 obsahují odpovědi pediatrů dětí v sedmi letech. Lékaři odpovídali mj. na otázky týkající 

se fyzických rozměrů dítěte a případných odlišností v chování. 

Dolovací struktura S5 je výsledkem konstrukce inner join. Spojenými tabulkami jsou P2_A, P2_B, 

P2_D, P2_F a S4_A, S4_C. Stejně jako v případě struktury S4 je počet atributů vyšší a proto se jejich 

popis včetně nastavení nalézá v příloze. Tabulky s prefixem P2 obsahují odpovědi na dotazník, který 

vyplňovaly matky v období těhotenství a charakter otázek je podobný s těmi, které byly kladeny 

v dotazníku P1. Tabulky s prefixem S4 jsou použity stejné jako v případě struktury S4. 

Výsledky vydolované na strukturách S4 a S5 jsou prezentovány společně, jelikož na straně 

sukcedentu byly vždy použity stejné atributy. U obou struktur byl vždy vytvořen pouze jeden dolovací 

model, u něhož byly na straně antecedentu použity všechny atributy z tabulek s prefixem P1 (resp. 

P2) a na straně sukcedentu atributy z tabulek s prefixem S4. 

Struktura S4 
Počet záznamů:  309 
Dolovací struktura:  DIPL P1-S4 
Název:    S4 
Nastavení:   Tab_S4.M1.PDF v příloze STRUKTURY 
 
Slovní popis zúčastněných atributů dle tabulek: 
ANTECEDENT 
P1_B:  Užívání antikoncepce, infekční choroby matky, zdravotní neduhy. 
P1_C: Vzájemné partnerské chování ženy a muže. 
P1_I: Vzdělání ženy, muže, prarodičů. 
P1_J: Názory a postoje k životu ženy. 
SUKCEDENT 
S4_A:  Fyzické rozměry dítěte v 7 letech. 
S4_C:  Odlišnosti v chování dítěte v sedmi letech 
 
Počet záznamů:   3098 
Dolovací struktura:  DIPL P2-S4 
Název:    S5 
Nastavení:   Tab_S5.M1.PDF v příloze STRUKTURY 
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Struktura S5 
Slovní popis zúčastněných atributů dle tabulek: 
ANTECEDENT 
P2_A:  Užívání léků matkou proti různým potížím. 
P2_B:  Reakce matky na těhotenství. 
P2_D:  Kuřácké chování matky, konzumace alkoholu, sportování. 
P2_F:  Životní události v životě ženy. 
SUKCEDENT 
S4_A:  Fyzické rozměry dítěte v 7 letech. 
S4_C:  Odlišnosti v chování dítěte v sedmi letech 
 
 

4.4.1 Modely dolovacích struktur S4 a S5 
 

Níže jsou uvedeny informace o tom, jaké bylo nastavení parametrů jednotlivých modelů. Nejdříve je 

vždy uveden přesný název modelu v BI Studiu jako reference pro případné procházení vytvořeného 

projektu, který je uložen v příloze v adresáři PROJEKT. Každý model dále obsahuje krátký slovní popis 

vztahů, které byly pro tento model zkoumány. Následuje zjednodušený název modelu, který je nadále 

v textu používán. Ostatní údaje obsahují informace o tom, jaký dolovací algoritmus a s jakým 

nastavením byl pro daný model použit. Parametry pro výpočet pomocí asociačních pravidel jsou blíže 

vysvětleny v podkapitole 1.4.3 Asociační pravidla. 

 

(S4)Dolovací model 1:   DIPL ASSOC P1-S4 
Popis: Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 

neduhy, partnerským chováním, vzděláním, životními postoji matky v době 
těhotenství a fyzickými parametry dítěte, odlišnostmi v chování v jeho 
sedmi letech. 

Název:   S4.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_COUNT = 300000 

MINIMUM_IMPORTANCE = 0,2 
MINIMUM_PROBABILITY = 0,7 
MINIMUM_SUPPORT = 10 

Počet výsledků:  147 
 
(S5)Dolovací model 1:   DIPL ASSOC P2-S4 
Popis: Vztah mezi užíváním léků, reakcí na těhotenství, rizikovým chováním, 

sportováním, životními událostmi matky v době těhotenství a fyzickými 
parametry dítěte, odlišnostmi v chování v jeho sedmi letech. 

Název:   S5.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_COUNT = 1000000 

MINIMUM_IMPORTANCE = 0,1 
MINIMUM_PROBABILITY = 0,7 
MINIMUM_SUPPORT = 10 

Počet výsledků:  261 
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4.4.2 Výsledky dolování z dat struktur S4 a S5 
 
V této podkapitole naleznete prezentaci výsledků, které jsou uvedeny společně za struktury S4 a S5. 

Popis zachovává doposud používanou strukturu a terminologii, jaká byla použita v textu dříve. 

Výsledky jsou organizovány do skupin podle sukcedentu a dále řazeny podle hodnoty spolehlivosti od 

nejvyšší k nejnižší.  

4.4.2.1 Chování matky v těhotenství a fyzické parametry dítěte v sedmi letech 
 
Model:   S4.M1 
Sukce:   a1Ib – hmotnost dítěte 
Pravidlo:  IF (Ž = těžké deprese v minulosti) AND (Ž = antikoncepce ve 21 až 25 letech) THEN 

(Hmotnost < 21 kg) s P = 10, S = 83 %, D = 0,37. 
Slovní popis:  Jestliže matka dítěte trpěla v minulosti těžkými depresemi a začala brát antikoncepci 

ve 21 až 25 letech, pak se spolehlivostí 83 % a podporou 10 má dítě v sedmi letech 
hmotnost nižší než 21 kg (důležitost 0,37). 

 
Model:   S4.M1 
Sukce:  a1Ib – hmotnost dítěte 
Pravidlo:  IF (M = ZŠ) AND (Ž = zlobí se na partnera často) THEN (Hmotnost < 21 kg) s P = 10, S = 

83 %, D = 0,37. 
Slovní popis:  Jestliže otec dítěte vystudoval základní školu a matka se na něj v období těhotenství 

zlobila často, pak se spolehlivostí 83 % a podporou 10 má dítě v sedmi letech 
hmotnost nižší než 21 kg (důležitost 0,37). 

 
Model:   S5.M1 
Sukce:   a1Ib – hmotnost dítěte 
Pravidlo:  IF (Ž = kouř3 1 až 4 cigarety denně) AND (Ž = Váš příjem se snížil) THEN (Hmotnost < 

21 kg) s P = 11, S = 79 %, D = 0,33. 
Slovní popis:  Jestliže žena kouřila v období těhotenství 1 až 4 cigarety denně a v průběhu 

těhotenství se její příjem snížil, což na ni silně zapůsobilo, pak se spolehlivostí 79 % a 
podporou 11 má dítě v sedmi letech hmotnost nižší než 21 kg. 

 
Model:   S4.M1 
Sukce:   a1Ic – výška dítěte 
Pravidlo:  IF (Ž = senná rýma v minulosti) AND (Ž otec = VŠ) THEN (Výška = 115 až 123 cm) s P = 

10, S = 71 %, D = 0,35. 
Slovní popis:  Jestliže žena trpěla v minulosti sennou rýmou a otec ženy má vysokoškolské vzdělání, 

pak se spolehlivostí 71 % a podporou 10 měří dítě v sedmi letech 115 až 123 cm 
(důležitost 0,35). 

 

4.5 Dolovací struktury S6, S7, S8 a S9 
 

V této podkapitole jsou zahrnuty výsledky z dolování dat z celkem 4 struktur, jelikož mají stejné 

atributy na straně sukcedentu. Na všech strukturách byl použit algoritmus asociačních pravidel. Na 

straně sukcedentu byly vždy vybrány atributy z tabulek U11_B, U11_C a U11_F. Jedná se o části 

dotazníku, na které odpovídal učitel dítěte v jeho jedenácti letech. Otázky se týkaly schopností a 

dovedností dítěte, postavení dítěte ve třídě a případných odlišností v chování dítěte.  Pro jednotlivé 
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struktury byly postupně použity tabulky s atributy z dotazníku P1, P2, P3 a N1. Na první dva 

odpovídala matka dítěte, dotazník P3 byl určen otci dítěte a N1 byl porodní dotazník mapující 

zdravotní stránku těhotenství matky z lékařského hlediska. Stručný význam atributů je shrnut ve 

slovním popisu u každé struktury. Vytvořené struktury zahrnovaly poměrně velký počet atributů, a 

proto je jejich význam s nastavenými parametry uveden v příloze STRUKTURY. Stejně tak nabízené 

odpovědi na jednotlivé otázky. 

 

Struktura S6 
Počet záznamů:   1537 
Dolovací struktura:  DIPL P1-U11 
Název:    S6 
Nastavení:   Tab_S6.M1.PDF v příloze STRUKTURY 
 
Slovní popis zúčastněných tabulek: 
ANTECEDENT 
P1_B:  Užívání antikoncepce, infekční choroby matky, zdravotní neduhy. 
P1_C: Vzájemné partnerské chování ženy a muže. 
P1_I: Vzdělání ženy, muže, prarodičů. 
P1_J: Názory a postoje k životu ženy. 
SUKCEDENT 
U11_B: Schopnosti sledovaného dítěte, potíže dítěte ve škole v 11 letech. 
U11_C: Postavení dítěte, výběr kamarádů v 11 letech. 
U11_F: Odlišnost v chování dítěte v 11 letech. 
 
 
Struktura S7 
Počet záznamů:   1545 
Dolovací struktura:  DIPL P2-U11 
Název:    S7 
Nastavení:   Tab_S7.M1.PDF v příloze STRUKTURY 
 
Slovní popis zúčastněných tabulek: 
ANTECEDENT 
P2_A: Užívání léků matkou proti různým potížím. 
P2_B: Reakce matky na těhotenství. 
P2_D: Kuřácké chování matky, konzumace alkoholu, sportování. 
P2_F: Životní události v životě ženy. 
SUKCEDENT 
U11_B: Schopnosti sledovaného dítěte, potíže dítěte ve škole v 11 letech. 
U11_C: Postavení dítěte, výběr kamarádů v 11 letech. 
U11_F: Odlišnost v chování dítěte v 11 letech. 
 
 
Struktura S8 
Počet záznamů:   1470 
Dolovací struktura:  DIPL P3-U11 
Název:    S8 
Nastavení:   Tab_S8.M1.PDF v příloze STRUKTURY 
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Slovní popis zúčastněných tabulek: 
ANTECEDENT 
P3_A: Infekční onemocnění, zdravotní neduhy otce. 
P3_B: Vzájemné partnerské chování muže a ženy. 
P3_F: Vzdělání otce, prarodičů. 
P3_G: Názory a postoje k životu muže. 
P3_H: Reakce otce na těhotenství. 
P3_I: Kuřácké chování otce, konzumace alkoholu. 
P3_J: Životní události v životě muže. 
SUKCEDENT 
U11_B: Schopnosti sledovaného dítěte, potíže dítěte ve škole v 11 letech. 
U11_C: Postavení dítěte, výběr kamarádů v 11 letech. 
U11_F: Odlišnost v chování dítěte v 11 letech. 
 
 
Struktura S9 
Počet záznamů:   1927 
Dolovací struktura:  DIPL N1-U11 
Název:    S9 
Nastavení:   Tab_S9.M1.PDF v příloze STRUKTURY 
 
Slovní popis zúčastněných tabulek: 
ANTECEDENT 
N1_C: Zdravotní komplikace v průběhu těhotenství. 
N1_F: Fyzické parametry dítěte po narození. 
N1_G: Zdravotní komplikace dítěte ihned po narození. 
SUKCEDENT 
U11_B: Schopnosti sledovaného dítěte, potíže dítěte ve škole v 11 letech. 
U11_C: Postavení dítěte, výběr kamarádů v 11 letech. 
U11_F: Odlišnost v chování dítěte v 11 letech. 
 
 

4.5.1 Dolovací modely struktur S6, S7, S8 a S9 
 

Stejně jako v předešlé podkapitole byl u každé struktury vytvořen pouze jeden model.  Popisná 

struktura jednotlivých modelů je stejná – tj. přesný název slouží jako reference v případě bližšího 

seznamování se s projektem v příloze PROJEKT. Krátký slovní popis dolovací struktury popisuje 

zkráceně obecné vztahy, které bylo cílem odhalit. Zjednodušený popis dolovací struktury je pak dále 

používán při prezentaci výsledků. Vysvětlení parametrů, které je možno nastavit v případě 

asociačních pravidel lze nalézt podkapitole 1.4.3 Asociační pravidla. 

(S6)Dolovací model 1:   DIPL ASSOC P1-U11 
Popis: Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 

neduhy, partnerským chováním, vzděláním, životními postoji matky v době 
těhotenství a chováním, postavením, odlišnostmi dítěte v 11 letech 
z pohledu učitele. 

Název:   S6.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MINIMUM_IMPORTANCE = 0,1 
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MINIMUM_PROBABILITY = 0,7 
MINIMUM_SUPPORT = 15 

Počet výsledků:  1106 
 

(S7)Dolovací model 1:   DIPL ASSOC P2-U11 
Popis: Vztah mezi užíváním léků, reakcí na těhotenství, rizikovým chováním, 

sportováním, životními událostmi matky v době těhotenství a odlišnostmi 
dítěte v 11 letech z pohledu učitele. 

Název:   S7.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_COUNT = 1000000 

MINIMUM_IMPORTANCE = 0,15 
MINIMUM_PROBABILITY = 0,72 
MINIMUM_SUPPORT = 15 

Počet výsledků:  879 
 
(S8)Dolovací model 1:   DIPL ASSOC P3-U11 
Popis: Vztah mezi onemocněními, partnerským vztahem, vzděláním, životními 

postoji, reakcí na těhotenství, rizikovým chováním, životními událostmi 
otce a odlišnostmi dítěte v 11 letech z pohledu učitele. 

Název:   S8.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_COUNT = 1000000 

MINIMUM_IMPORTANCE = 0,15 
MINIMUM_PROBABILITY = 0,72 
MINIMUM_SUPPORT = 15 

Počet výsledků:  879 
 
 
(S9)Dolovací model 1:   DIPL ASSOC N1-U11 
Popis: Vztah mezi zdravotními komplikacemi v těhotenství, fyzickými dispozicemi, 

zdravotními komplikacemi dítěte po narození a odlišnostmi dítěte v 11 
letech z pohledu učitele. 

Název:   S9.M1 
Dolovací algoritmus:  Microsoft Association Rules 
Parametry:  MAXIMUM_ITEMSET_SIZE = 4 

MINIMUM_IMPORTANCE = 0,15 
MINIMUM_PROBABILITY = 0,72 
MINIMUM_SUPPORT = 15 

Počet výsledků:  632 
 
 

4.5.2 Výsledky dolování z dat struktur S6, S7, S8 a S9 
 
V této podkapitole naleznete prezentaci výsledků, které jsou uvedeny společně za struktury S6, S7, S8 

a S9. Popis zachovává doposud používanou strukturu a terminologii, jaká byla použita v textu dříve. 

Výsledky jsou organizovány do skupin podle sukcedentu a dále řazeny podle hodnoty spolehlivosti od 

nejvyšší k nejnižší. 
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4.5.2.1 Problémy dítěte ve škole 
 
Model:   S8.M1 
Sukce:   b3c – problém s pozorností 
Pravidlo:  IF (M = ZŠ) AND (M otec = ZŠ) THEN (Problém s pozorností = ano) s P = 13, S = 87 %, D 

= 0,38. 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte a děd z otcovy strany vystudovanou základní školu, pak se 

spolehlivostí 87 % a podporou 13 má dítě dle jeho učitele v jedenácti letech problémy 
s pozorností (důležitost 0,38). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:   b3c – problém s pozorností 
Pravidlo:  IF (Ž = ZŠ) AND (Ž = mít štěstí než být chytrý) THEN (Problém s pozorností = ano) s P = 

17, S = 85 %, D = 0,41. 
Slovní popis:  Jestliže žena vystudovala základní školu a myslí si, že je lepší mít štěstí než být chytrý, 

pak se spolehlivostí 85 % a podporou 17 má dítě dle jeho učitele v jedenácti letech 
problémy s pozorností (důležitost 0,41). 

 
Model:  S8.M1 
Sukce:   b3e – potíže s porozuměním 
Pravidlo:  IF (M = vyučen v oboru bez maturity) AND (M = žaludeční vřed v minulosti) THEN 

(Problém s porozuměním = ano) s P = 13, S = 77 %, D = 0,5. 
Slovní popis:  Jestliže má otec vystudovanou základní školu a někdy v minulosti jej trápil žaludeční 

vřed, pak se spolehlivostí 77 % a podporou 13 má dítě dle jeho učitele v jedenácti 
letech problémy s porozuměním nebo pochopením učiva (důležitost 0,5). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:   b3d – potíže s pamětí 
Pravidlo:  IF (Ž = ZŠ) AND (Ž = mít štěstí než být chytrý) THEN (Potíže s pamětí = ano) s P = 15, S 

=75 %, D = 0,48. 
Slovní popis:  Jestliže žena vystudovala základní školu a myslí si, že je lepší mít štěstí než být chytrý, 

pak se spolehlivostí 75 % a podporou 15 má dítě dle jeho učitele v jedenácti letech 
potíže s pamětí (důležitost 0,48). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:   b3c – problém s pozorností 
Pravidlo:  IF (Ž = ZŠ) AND (M= ZŠ) THEN (Problém s pozorností = ano) s P = 17, S = 71 %, D = 

0,34. 
Slovní popis:  Jestliže mají rodiče vystudovanou základní školu, pak se spolehlivostí 71 % a 

podporou 17 má dítě dle jeho učitele v jedenácti letech problémy s pozorností 
(důležitost 0,34). 

  
Diskuze 
Výsledky ukazují, že problémy dětí ve škole velmi často souvisí se úrovní vzdělání jejich rodičů. Nízké 
vzdělání rodičů je poměrně spolehlivý předpoklad pro skutečnost, že bude mít jejich potomek ve 
škole problémy.  

4.5.2.2 Schopnosti dítěte 
 
Model:   S9.M1 
Sukce:   b1h – pohybové schopnosti 
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Pravidlo:  IF (Obvod hlavy = 33,5 až 34 cm) AND (Délka = 51 až 52 cm) THEN (Pohybové 
schopnosti = velmi dobré) s P = 13, S = 100 %, D = 0,28. 

Slovní popis:  Jestliže mělo dítě při narození obvod hlavy 33,5 až 34 cm a délku 51 až 52 cm, pak se 
spolehlivostí 100 % a podporou 13 má dítě dle svého učitele v jedenácti letech velmi 
dobré pohybové schopnosti. 

 
Model:   S8.M1 
Sukce:   b1e – výtvarné schopnosti 
Pravidlo:  IF (M = migréna v minulosti) AND (M = VŠ) THEN (Výtvarné schopnosti = dobré) s P = 

19, S = 95 %, D = 0,28. 
Slovní popis:  Jestliže trpěl otec dítěte v minulosti migrénou a vystudoval vysokou školu, pak se 

spolehlivostí 95 % a podporou 19 má dítě dle svého učitele v jedenácti letech dobré 
výtvarné schopnosti. (důležitost 0,28). 

 
Model:   S7.M1 
Sukce:   b1a – čtenářské schopnosti 
Pravidlo:  IF (Ž = partner problémy v práci, které silně zapůsobily) AND (Ž = rychlá chůze 2 až 6 

hodin týdně) pak s P = 14, S = 93 %, D = 0,28. 
Slovní popis:  Jestliže měl partner ženy v období těhotenství problémy v práci, které na ni silně 

zapůsobily a žena se v období těhotenství věnovala rychlé chůzi 2 až 6 hodin týdně, 
pak se spolehlivostí 93 % a podporou 14 má dítě dle svého učitele v jedenácti letech 
veledobré čtenářské schopnosti (důležitost 0,28). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:   b1c – matematika 
Pravidlo:  IF (M = pomaturitní nadstavbové studium) THEN (Matematika = dobré) s P = 17, S = 

85 %, D = 0,24). 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte pomaturitní nadstavbové vzdělání pak se spolehlivostí 85 % a 

podporou 17 má dítě dle svého učitele v jedenácti letech dobré matematické 
schopnosti (důležitost 0,24). 

 
Model: S6.M1 
Sukce:   b1h – pohybové schopnosti 
Pravidlo:  IF (Ž = revmatismus v minulosti) AND (Ž = bolavé záda právě nyní) THEN (Pohybové 

schopnosti = velmi dobré) s P = 16, S = 84 %, D = 0,21. 
Slovní popis:  Jestliže žena trpěla před otěhotněním revmatismem a v období těhotenství bolavými 

zády, pak se spolehlivostí 84 % a podporou 16 má dítě dle svého učitele v jedenácti 
letech velmi dobré pohybové vlastnosti (důležitost 0,21). 

 
Model:   S7.M1 
Sukce:   b1h – pohybové schopnosti 
Pravidlo:  IF (Ž = jízdní kolo méně než 1h denně) AND (Ž = plavání méně než 1h denně) THEN 

(Pohybové schopnosti = velmi dobré) s P = 16, S = 84 %, D = 0,22. 
Slovní popis:  Jestliže se žena v období těhotenství věnovala jízdě na kole a plavání méně než 1 

hodinu týdně, pak se spolehlivostí 84 % a podporou 16 má dítě dle svého učitele 
v jedenácti letech velmi dobré pohybové schopnosti (důležitost 0,22). 

 
Model:   S7.M1 
Sukce:   b1f – hudební schopnosti 
Pravidlo:  IF (Ž = léky proti bolesti) AND (Ž = potěšení z dítěte) THEN (Hudební schopnosti = 

velmi dobré) s P = 13, S = 77 %, D =0,37. 
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Slovní popis:  Jestliže žena užívala v době těhotenství léky proti bolesti a těhotenství ji těšilo, pak se 
spolehlivostí 77 % a podporou 13 má dítě dle svého učitele v jedenácti letech velmi 
dobré hudební schopnosti. 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:   b1c – matematika 
Pravidlo:  IF (M = postgraduální vzdělání VŠ) AND (Ž = Příušnice ano) THEN (Matematika = velmi 

dobré) s P = 19, S = 76 %, D = 0,3. 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte postgraduální vzdělání a žena někdy měla příušnice, pak se 

spolehlivostí 76 % a podporou 19 má dítě dle svého učitele v jedenácti letech velmi 
dobré matematické schopnosti (důležitost 0,3). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:   b1c – matematika 
Pravidlo:  IF (M = postgraduální vzdělání VŠ) AND (Ž = ráda ve společnosti partnera skoro pořád) 

THEN (Matematika = velmi dobré) s P = 19, S = 73 %, D = 0,28. 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte postgraduální vzdělání a žena v období těhotenství byla ráda 

ve společnosti svého partnera skoro pořád, pak se spolehlivostí 73 % a podporou 19 
má dítě dle svého učitele v jedenácti letech velmi dobré matematické schopnosti 
(důležitost 0,28). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:  b1b – literatura 
Pravidlo:  IF (M = postgraduální vzdělání VŠ) AND (Ž = Spalničky ano) THEN (Literatura = velmi 

dobré) s P = 19, S = 70 %, D = 0,32). 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte postgraduální vzdělání a žena někdy prodělala spalničky, pak 

se spolehlivostí 70 % a podporou 19 má dítě dle svého učitele v jedenácti letech velmi 
dobré literární schopnosti (důležitost 0,32). 

 
Diskuze 
Výsledky opět ukazují, že na budoucí nadání potomků má vzdělání jejich rodičů, v tomto případě 
otce. Je pravděpodobné, že vlohy nesouvisí se samotným vzděláním rodiče, ale spíše obecně se 
zděděným nadáním. Aktivní způsob života ženy v období těhotenství se částečně jeví jako předpoklad 
pro pohybové nadání dítěte.  Je samozřejmě možné, že matky přenášejí svůj aktivní přístup 
k pohybovým aktivitám také na své děti v rámci jejich výchovy. Lehce nadprůměrné hodnoty 
fyzických proporcí dítěte po narození se taktéž ukazují jako vhodný předpoklad pro jejich pohybové 
nadání. Zajímavé je pravidlo poukazující na užívání léků proti bolestem v období těhotenství a 
hudebním nadáním. Stejně tak souvislost mezi migrénou a výtvarným nadáním. 
 
 

4.5.2.3 Výběr kamarádů 
 
Model:  S8.M1 
Sukce:   f2e - trémista 
Pravidlo:  IF (M otec = pomaturitní nadstavbové studium) AND (M = potěšení z těhotenství) 

THEN (Trémista = ne) s P = 18, S =100 %, D =0,2. 
Slovní popis: Jestliže má děd dítěte ze strany otce pomaturitní nebo nadstavbové vzdělání a otec 

dítěte byl v období těhotenství partnerky potěšen z jejího stavu, pak se spolehlivostí 
100 % a podporou 18 není dítě dle svého učitele v jedenácti letech trémista. 
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Model:   S7.M1 
Sukce:   c4bII – být autoritou 
Pravidlo:  IF (Ž = reakce1 nešťastná) AND (Ž = reakce2 smíšené pocity) THEN (Být autoritou = 

ano) s P = 20, S = 91 %, D = 0,49. 
Slovní popis:  Jestliže byla žena nešťastná ve chvíli, kdy se dověděla o svém těhotenství a v průběhu 

těhotenství vnímala svůj stav smíšeně, pak se spolehlivostí 91 % a podporou 20 si dítě 
dle svého učitele vybírá v jedenácti letech takové kamarády, kterým může být 
autoritou (důležitost 0,49). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:   c4bIV – chování podle norem 
Pravidlo:  IF (M = postgraduální vzdělání VŠ) AND (Ž = Spalničky ano) THEN (Chování dle norem 

= ano) s P = 26, S = 96 %, D = 0,19. 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte postgraduální vzdělání a matka dítěte měla někdy spalničky, 

pak se spolehlivostí 96 % a podporou 26 si dítě dle svého učitele vybírá v jedenácti 
letech takové kamarády, kteří se chovají podle norem (důležitost 0,19). 

 
Model:   S8.M1 
Sukce:   c2 – je uznáváno 
Pravidlo:  IF (M = problém s ledvinami právě nyní) AND (M = Známky velký význam ano) THEN 

(Pozice = je uznáváno) s P = 12, S = 86 %, D = 0,28. 
Slovní popis:  Jestliže měl muž v období těhotenství své partnerky problém s ledvinami a známky 

pro něj měly ve škole vždy velký význam, pak se spolehlivostí 86 % a podporou 12 je 
dítě dle svého učitele v jedenácti letech ve třídě uznáváno (důležitost 0,28). 

 
Model:   S6.M1 
Sukce:  c4bVIII – zisk z kamarádství 
Pravidlo:  IF (M = postgraduální vzdělání) AND (Ž = ráda ve společnosti partnera skoro pořád) 

THEN (Oblíbené kamarády = ne) s P = 22, S =85 %, D = 0,19. 
Slovní popis:  Jestliže má otec dítěte postgraduální vzdělání a žena byl v době těhotenství se svým 

partnerem skoro pořád ráda, pak se spolehlivostí 85 % a podporou 22 si dítě dle 
svého učitele nevybírá v jedenácti letech takové kamarády, kteří jsou oblíbení u 
ostatních (důležitost 0,19). 

 
Diskuze 
Zajímavý je výsledek týkající se negativních pocitů ženy z těhotenství a budoucím výběrem kamarádů 
potomka – vybírá si takové, kterým může být autoritou. Vzdělání rodičů opět hraje velkou roli, 
v tomto případě na typ kamarádů, které si dítě ve svých 11 letech vybírá. 
 

4.6 Dolovací struktura S10 
 

Dolovací struktura S10 byla vytvořen pomocí konstrukce inner join z tabulek P1_B, P1_C1 P1_I, P1_J a 

U11_B, U11_C a U11_F. Z pohledu použitých atributů se jedná téměř o identickou strukturu se 

strukturou S6. Rozdíl je v nastavení atributů a kategorizaci dat. Změnu nastavení si vyžádal použitý 

dolovací algoritmus – v tomto případě rozhodovací stromy. Popis použitých atributů, doménou 

odpovědí a způsob jejich kategorizace se nachází v příloze této diplomové práce. Rozhodovací stromy 

byly tvořeny celkem na 3 dolovacích modelech. Nastavení jednotlivých modelů a nalezená pravidla 

jsou prezentovány za každý model samostatně. Zkrácený název dolovacích modelů slouží jako 

reference k nastavením, která jsou uvedena v příloze.  Z nalezených pravidel jsou slovně popsána 
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pouze zajímavá pravidla nebo ty, pro která je rozdělení podle klasifikačního atributu nejvýraznější. 

Obecný popis rozhodovacích stromů včetně možných nastavení parametrů algoritmu je popsán 

v podkapitole 1.4.4 Rozhodovací stromy.  Z důvodu grafických možností je zobrazena pouze část 

rozhodovacího stromu a jeho celá podoba se nalézá v příloze. Proto může být slovní popis získaného 

pravidla doplněn o atribut, který na obrázku zobrazen není (znaménko + za poslením listem značí, že 

má rozhodvaí strom pokračování). 

 

Počet záznamů:  1537 
Dolovací struktura:  DIPL DECIS P1-U11 
Nastavení:  Tab_S10.PDF v příloze STRUKTURY 
 
Slovní popis zúčastněných tabulek: 
ANTECEDENT 
P1_B:  Užívání antikoncepce, infekční choroby matky, zdravotní neduhy. 
P1_C: Vzájemné partnerské chování ženy a muže. 
P1_I: Vzdělání ženy, muže, prarodičů. 
P1_J: Názory a postoje k životu ženy. 
SUKCEDENT 
U11_B: Schopnosti sledovaného dítěte, potíže dítěte ve škole v 11 letech. 
U11_C: Postavení dítěte, výběr kamarádů v 11 letech. 
U11_F: Odlišnost v chování dítěte v 11 letech. 
 

4.6.1 Dolovací model S10.M1 
 

Dolovací model1: DIPL DECIS P1-U11 
Popis Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 

neduhy, partnerským chováním, vzděláním, životními postoji matky v době 
těhotenství a schopnostmi dítěte v 11 letech z pohledu učitele. 

Dolovací algoritmus:      Microsoft Decision Trees  
Parametry:  COMPLEXITY_PENALTY = 0.2 

MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES = 5000 
MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES = 5000 

   MINIMUM_SUPPORT = 15 
   SCORE_METHOD = 4 
   SPLIT_METHOD = 3 
S10.M1.1 
Klasifikační atribut:  b1a (čtení) 
Rozhodovací strom: Obrázek S10.M1.1 v příloze OBRAZKY 
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = čtenářské schopnosti. 
 
 



 

 

 

 

o (i1II = VS) & (b9k = ANO) ~ (

nebo nyní ano). 

� Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a zároveň 

matka dítěte v období těhotenství odpověděla, že má nebo v

pak se spolehlivostí 80 % hodnotí učitel 

schopnosti jako velmi dobré.

o (i1II <> VS) & (i1III = BEZ MAT) ~ (

maturity). 

� Jestliže nemá otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání 

babička ze strany matky má vzdělání bez maturity, pak se spolehlivostí 68 % hodnotí 

učitel dítěte v jedenácti letech jeho čtenářské schopnosti jak dobré nebo horší).

 

S10.M1.2 
Klasifikační atribut:  b1d (obecné znalosti)
Rozhodovací strom: Obrázek S10.M1.2
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = obecné znalosti.
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~ (M = VŠ nebo postgraduální vzdělání) & (Ž křečové žíly

Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a zároveň 

období těhotenství odpověděla, že má nebo v minulosti měla křečové žíly, 

pak se spolehlivostí 80 % hodnotí učitel dítěte v jedenácti letech jeho čtenářské 

schopnosti jako velmi dobré. 

<> VS) & (i1III = BEZ MAT) ~ (M = VŠ nebo postgraduální vzdělání) & (Ž matka 

Jestliže nemá otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání 

babička ze strany matky má vzdělání bez maturity, pak se spolehlivostí 68 % hodnotí 

jedenácti letech jeho čtenářské schopnosti jak dobré nebo horší).

b1d (obecné znalosti) 
k S10.M1.2 v příloze OBRAZKY 

Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = obecné znalosti. 

 

řečové žíly = v minulosti 

Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a zároveň 

minulosti měla křečové žíly, 

jedenácti letech jeho čtenářské 

M = VŠ nebo postgraduální vzdělání) & (Ž matka = vzdělání bez 

Jestliže nemá otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a zároveň 

babička ze strany matky má vzdělání bez maturity, pak se spolehlivostí 68 % hodnotí 

jedenácti letech jeho čtenářské schopnosti jak dobré nebo horší). 

 



 

o (i1II = VS) & (c9 = 3 - 5) ~ (

partnera). 

� Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělán

matka dítěte v období těhotenství odpověděla, že je ve společnosti svého partnera ráda 

skoro pořád nebo často, pak se spolehlivostí 66 % hodnotí učitel dítěte v

jeho obecné znalosti jako velmi dobré.

 

o (i1II <> VS) & (i1III = BEZ MAT

vzdělání bez maturity) & (Ž = nemít snahu ano)

� Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a 

babička ze strany matky 

odpovídala, že nemá smysl se snažit, pak se spolehlivostí 75 % hodnotí učitel dítěte 

v jedenácti letech jeho obecné znalosti jako dobré nebo horší.

S10.M1.2 
Klasifikační atribut:  b1d (obecné zn
Rozhodovací strom: Obrázek S10.M1.3
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = výtvarné schopnosti.
 
 

 

o (b9v = ANO) & (c10 = 3 - 5) ~ (

� Jestliže měla matka v

v období těhotenství odpovídala, že je s

pak se spolehlivostí 65 % hodnotí učitel dítěte v

schopnosti jako velmi dobré.

 

o (b9v = NE) & (b9m = NE) & (

maturity). 

� Jestliže matka dítěte má vzdělání bez maturity a v

netrpí ani nikdy v minulosti netrpěla depresí a revmatismem), pak se s

hodnotí učitel dítěte v
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~ (M = VŠ nebo postgraduální vzdělání) & (Ž = ráda ve společnosti 

Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a zároveň 

období těhotenství odpověděla, že je ve společnosti svého partnera ráda 

skoro pořád nebo často, pak se spolehlivostí 66 % hodnotí učitel dítěte v

jeho obecné znalosti jako velmi dobré. 

BEZ MAT) & (j3 <> 2) ~ (M = VŠ nebo postgraduální vzdělání) & (Ž

& (Ž = nemít snahu ano). 

Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a 

babička ze strany matky má vzdělání bez maturity a zároveň matka v

odpovídala, že nemá smysl se snažit, pak se spolehlivostí 75 % hodnotí učitel dítěte 

jedenácti letech jeho obecné znalosti jako dobré nebo horší. 

b1d (obecné znalosti) 
brázek S10.M1.3 v příloze OBRAZKY 

Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = výtvarné schopnosti. 

5) ~ (Ž = těžké deprese) & (Ž = partner spokojen). 

Jestliže měla matka v době těhotenství nebo někdy v minulosti těžké deprese a zároveň 

období těhotenství odpovídala, že je s ní partner spokojen někdy, zřídka nebo nikdy, 

pak se spolehlivostí 65 % hodnotí učitel dítěte v jedenácti letech jeho výtvarné 

schopnosti jako velmi dobré. 

(i1I = BEZ MAT) ~ (Ž = bez depresí) & (Ž = bez revmatismu) & (Ž = bez 

Jestliže matka dítěte má vzdělání bez maturity a v období těhotenství odpovídala, že 

minulosti netrpěla depresí a revmatismem), pak se s

hodnotí učitel dítěte v jedenácti letech jeho výtvarné schopnosti jako dobré nebo horší.

M = VŠ nebo postgraduální vzdělání) & (Ž = ráda ve společnosti 

í nebo postgraduální vzdělání a zároveň 

období těhotenství odpověděla, že je ve společnosti svého partnera ráda 

skoro pořád nebo často, pak se spolehlivostí 66 % hodnotí učitel dítěte v jedenácti letech 

M = VŠ nebo postgraduální vzdělání) & (Ž matka = 

Jestliže má otec dítěte vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání a zároveň 

má vzdělání bez maturity a zároveň matka v období těhotenství 

odpovídala, že nemá smysl se snažit, pak se spolehlivostí 75 % hodnotí učitel dítěte 

 

 

minulosti těžké deprese a zároveň 

ní partner spokojen někdy, zřídka nebo nikdy, 

jedenácti letech jeho výtvarné 

~ (Ž = bez depresí) & (Ž = bez revmatismu) & (Ž = bez 

období těhotenství odpovídala, že 

minulosti netrpěla depresí a revmatismem), pak se spolehlivostí 75 % 

jedenácti letech jeho výtvarné schopnosti jako dobré nebo horší. 



 

Diskuze 

Vztah mezi vzděláním rodičů a prarodičů dítěte a jeho schopnostmi z

letech je očekávatelný. V případě dalších h

Velkou roli dle získaných pravidel hraje také harmonické zázemí, které matky dítěte zažívaly v

těhotenství (a pravděpodobně v

souvislost mezi depresemi matky, nespokojeností partnera a výtvarnými schopnostmi dítěte.

 

4.6.2 Dolovací model S10.M2
 

Dolovací model1: DIPL DECIS2 P1
Popis Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 

neduhy, partnerským chováním, vzdělán
těhotenství 

Dolovací algoritmus:      Microsoft
Parametry:  COMPLEXITY_PENALTY = 0.2

MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES = 5000
MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES = 5000

   MINIMUM_SUPPORT = 15
   SCORE_METHOD = 4
   SPLIT_METHOD = 3
 

S10.M2.1 
Klasifikační atribut:  b3a (kázeňské potíže
Rozhodovací strom: Obrázek S10.M
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = 
 

 
o (c6 = 1-2) & (b6a <> 2) ~ (Ž = hádky s partnerem) 

� Jestliže matka dítěte odpovídala v

skoro pořád nebo často a zároveň někdy prodělala spalničky, pak se spolehlivostí 41 % 

má dítě v jedenácti lete

o (c6 = 3-5) & (j10 <> 2) ~ (Ž = téměř 

� Jestliže matka dítěte odpovídala v

někdy, zřídka nebo nikdy a zárov
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Vztah mezi vzděláním rodičů a prarodičů dítěte a jeho schopnostmi z pohledu učitele v

případě dalších hodnocených schopností jsou výsledky velmi podobné. 

Velkou roli dle získaných pravidel hraje také harmonické zázemí, které matky dítěte zažívaly v

těhotenství (a pravděpodobně v dalším partnerském období). Zajímavý je výsledek, který ukazuje na 

slost mezi depresemi matky, nespokojeností partnera a výtvarnými schopnostmi dítěte.

Dolovací model S10.M2 

DECIS2 P1-U11 
Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 
neduhy, partnerským chováním, vzděláním, životními postoji matky v
těhotenství a problémy ve škole v 11 letech z pohledu učitele.
Microsoft Decision Trees  
COMPLEXITY_PENALTY = 0.2 
MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES = 5000 
MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES = 5000 

INIMUM_SUPPORT = 15 
SCORE_METHOD = 4 
SPLIT_METHOD = 3 

b3a (kázeňské potíže) 
brázek S10.M2.1 v příloze OBRAZKY 

Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = kázeňské potíže. 

Ž = hádky s partnerem) & (Ž = spalničky). 

Jestliže matka dítěte odpovídala v období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

skoro pořád nebo často a zároveň někdy prodělala spalničky, pak se spolehlivostí 41 % 

jedenácti letech dle hodnocení jeho učitele ve škole kázeňské potíže.

téměř bez hádek s partnerem) & (Ž = plánování ano).

Jestliže matka dítěte odpovídala v období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

někdy, zřídka nebo nikdy a zároveň si myslí, že naplánované věci lépe vyjdou, pak se 

pohledu učitele v jedenácti 

odnocených schopností jsou výsledky velmi podobné. 

Velkou roli dle získaných pravidel hraje také harmonické zázemí, které matky dítěte zažívaly v období 

Zajímavý je výsledek, který ukazuje na 

slost mezi depresemi matky, nespokojeností partnera a výtvarnými schopnostmi dítěte. 

Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 
ím, životními postoji matky v době 

pohledu učitele. 

 

období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

skoro pořád nebo často a zároveň někdy prodělala spalničky, pak se spolehlivostí 41 % 

ch dle hodnocení jeho učitele ve škole kázeňské potíže. 

(Ž = plánování ano). 

období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

eň si myslí, že naplánované věci lépe vyjdou, pak se 



 

spolehlivostí 85 % ne

kázeňské potíže. 

 

 

S10.M2.2 
Klasifikační atribut:  b3a (emoční
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení
 

o (c6 = 1-2) ~ (Ž = hádky s partnerem).

� Jestliže matka dítěte odpovídala v

skoro pořád nebo, pak se spolehlivostí 35 % má dítě v

jeho učitele ve škole emoční potíže.

o (c6 = 3-5) ~ (Ž = téměř bez hádek s partnerem).

� Jestliže matka dítěte odpovídala v

někdy, zřídka nebo nikdy, pak se spolehlivostí 80 % ne

hodnocení jeho učitel

Diskuze 

Nalezená pravidla týkající se kázeňských a emočních potíží dítěte ve škole v

zřetelně souvisejí s (dis)harmonickým prostředím doma, které panovalo v

(a možná také v dalším partnerském období). Další nalezená pravidla souvisela pozorností, pamětí, 

vyjadřováním a sociálními kontakty dítěte. V

rodičů a prarodičů, v případě sociálních kontaktů výsledky opět ukázaly na provázan

prostředím dítěte. 

4.6.3 Dolovací model S10.M3
 

Dolovací model1: DIPL DECIS
Popis Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 

neduhy, partnerským chováním, vzděláním, životními postoji matky v
těhotenství a 

Dolovací algoritmus:      Microsoft
Parametry:  COMPLEXITY_PENALTY = 0.1

MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES = 5000
MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES = 5000

   MINIMUM_SUPPORT = 15
   SCORE_METHOD = 4
   SPLIT_METHOD = 3
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spolehlivostí 85 % nemá dítě v jedenácti letech dle hodnocení jeho učitele ve škole 

emoční potíže) 
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = emoční potíže. 

Ž = hádky s partnerem). 

Jestliže matka dítěte odpovídala v období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

skoro pořád nebo, pak se spolehlivostí 35 % má dítě v jedenácti letech dle hodnocení 

e emoční potíže. 

Ž = téměř bez hádek s partnerem). 

Jestliže matka dítěte odpovídala v období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

někdy, zřídka nebo nikdy, pak se spolehlivostí 80 % nemá dítě v 

hodnocení jeho učitele ve škole emoční potíže. 

Nalezená pravidla týkající se kázeňských a emočních potíží dítěte ve škole v jeho jedenácti letech 

zřetelně souvisejí s (dis)harmonickým prostředím doma, které panovalo v období těhotenství matky 

tnerském období). Další nalezená pravidla souvisela pozorností, pamětí, 

vyjadřováním a sociálními kontakty dítěte. V prvních třech případech byl důležitým faktorem vzdělání 

případě sociálních kontaktů výsledky opět ukázaly na provázan

Dolovací model S10.M3 

DECIS4 P1-U11 
Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 
neduhy, partnerským chováním, vzděláním, životními postoji matky v
těhotenství a odlišnostmi v chování v 11 letech z pohledu učitele.
Microsoft Decision Trees  
COMPLEXITY_PENALTY = 0.1 
MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES = 5000 
MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES = 5000 
MINIMUM_SUPPORT = 15 
SCORE_METHOD = 4 

METHOD = 3 

jedenácti letech dle hodnocení jeho učitele ve škole 

 

období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

jedenácti letech dle hodnocení 

období těhotenství, že má se svým partnerem hádky 

 jedenácti letech dle 

jeho jedenácti letech 

období těhotenství matky 

tnerském období). Další nalezená pravidla souvisela pozorností, pamětí, 

prvních třech případech byl důležitým faktorem vzdělání 

případě sociálních kontaktů výsledky opět ukázaly na provázanost s domácím 

Vztah mezi užíváním antikoncepce, infekčními chorobami, zdravotními 
neduhy, partnerským chováním, vzděláním, životními postoji matky v době 

pohledu učitele. 



 

S10.M3.1 
Klasifikační atribut:  f2a (jídlo
Rozhodovací strom: Obrázek S10.M3.1
Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = 
 

o (b9q = ANO) & (b6c = 1) ~ (Ž = zánět pohlavních orgánů) 

� Jestliže měla matka v

orgánů a zároveň někdy měla plané neštovice, pak se spolehlivostí 23 % má dítě 

v jedenácti letech dle hodnocení svého učitele potíže s
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f2a (jídlo) 
brázek S10.M3.1 v příloze OBRAZKY 

Odstín modré barvy graficky znázorňuje rozdělení pro: D = potíže s jídlem. 

Ž = zánět pohlavních orgánů) & (Ž = plané neštovice).

Jestliže měla matka v období těhotenství nebo někdy v minulosti zánět pohlavních 

orgánů a zároveň někdy měla plané neštovice, pak se spolehlivostí 23 % má dítě 

jedenácti letech dle hodnocení svého učitele potíže s jídlem. 

 

 
neštovice). 

minulosti zánět pohlavních 

orgánů a zároveň někdy měla plané neštovice, pak se spolehlivostí 23 % má dítě 
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Závěr 
 

Práce se zabývá metodami analýzy dat na medicínských datech. Konkrétně se jedná o data, která 

poskytlo Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně, a která byla pořízena v rámci mezinárodní studie ELSPAC.  

V úvodní části práce je představen mezinárodní projekt ELSPAC zabývající se longitudinální studií dětí 

narozených na počátku 90. let minulého století, která pokračuje do dnešních dnů. V první kapitole lze 

nalézt také obecný popis metod analýzy dat používaných dále v praktické části této diplomové práce. 

Druhá kapitola shrnuje část dosavadních zajímavých výsledků, které již byly nalezeny a publikovány 

pracovníky Výzkumného pracoviště preventivní a sociální pediatrie Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně. Výsledky se týkají např. souvislostí se stresem v dětství, mateřským poutem, 

psychosociálními aspekty úrazů nebo kouření. 

Třetí kapitola zahrnuje popis procesu výběru dat, na kterých pak byly využívány vlastní metody 

analýzy dat a také celkový popis souvisejících úkonů, které bylo potřeba provést před započetím 

samotného dolování. 

Čtvrtá, nejrozsáhlejší kapitola obsahuje prezentaci výsledků a pravidel, které byly nalezeny pomocí 

algoritmů asociačních pravidel a rozhodovacích stromů. Velká část výsledků je očekávatelných a 

podporují správnost použitých metod analýzy dat. Ve většině případů se potvrzuje úloha vzdělání 

rodičů a prarodičů pro budoucí širší rozvoj dítěte. Nemalou roli hraje také sociální prostředí a 

harmonie vztahů v rodině, které mají taktéž na schopnosti a chování dítěte zásadní vliv. Velmi 

zajímavé jsou výsledky ohledně vzdělání dětí, kdy se ukazuje větší vliv matek než otců. 

Použitá data se ukázala jako velmi vhodná pro metody analýzy dat. Z celkového objemu dat, která 

byla za přibližně osmnáctiletou historii studie ELSPAC nasbírána byla vybrána pouze nepatrná část a 

přesto nebyly jistě nalezeny všechny zajímavé vztahy. Naopak technické problémy související 

s použitím Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services zabránily nalezení asociačních pravidel na 

rozsáhlejších strukturách. Možným řešením by pravděpodobně bylo doplnění dolování z dat jiným 

dostupným softwarem. Nicméně další případná spolupráce s Výzkumným pracovištěm preventivní a 

sociální pediatrie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně by byla podle mého názoru jistě 

perspektivní a užitečná. 
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Přílohy na CD 
 

DATA DB – adresář obsahující kompletní zálohu databáze DIPL 

DATA XLS – adresář obsahující XLS soubory s daty obdrženými z Výzkumného pracoviště preventivní a 

sociální pediatrie 

OBRAZKY – adresář s obrázky, na které je odkazováno v textu 

ODPOVEDI – adresář obsahující odpovědi na dotazníky použité v této diplomové práci 

OTAZKY – adresář s otázkami z dotazníků použitými v této diplomové práci 

PROJEKT – adresář s projektem vytvořený v BI Studiu 

SKRIPTY – adresář s použitými databázovými skripty 

STRUKTURY – adresář s tabulkami struktur, na které odkazováno v textu 


