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Abstrakt 

Práce je zaměřena na problematiku vyšetřování vícerozměrných dat metodami shlukové 

analýzy. Pozornost bude věnována historii a vysvětlení základním pojmů shlukováni a 

jednotlivých metod. Cílem práce je provést klasifikaci metod shlukování, vysvětlit jejich 

principy a provést algoritmizaci těchto metod.  Práce je doplněna příklady demonstrující 

řešení pomocí vybraných metod.  

 

Abstract 

The thesis is focused on the investigation of ultidimensional data clustering methods. 

Attention will be devoted to the history and explanation of basic concepts and different 

clustering methods. The aim is to classify clustering methods, explain the principles 

algorithms to these methods. The work is supplemented by examples to demonstrate solutions 

using selected methods. 
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1. Úvod  

Tématem bakalářské práce je algoritmizace shlukovacích metod. Toto téma jsem si 

vybral, protože mě zaujalo jeho všeobecné využití.  

 

V technické praxi, ale i v reálném životě se setkáváme s daty popisující děje, struktury 

čí uspořádání, které potřebujeme správným způsobem vyhodnotit. Existuje mnoho metod 

řešení, ale ne všechna zajištují správný výsledek Jednou z oblastí analýzy dat je shluková 

analýza, jejímž cílem je vyšetřování podobnosti vícerozměrných objektů a jejich klasifikace 

do tříd. V současné době existuje řada metod shlukové analýzy pro různé oblasti řešení, 

jejichž objekty je nutno rozčlenit do jednotlivých tříd při apriorním předpokladu, že objekt 

bude zařazen pouze do jedné třídy. V praxi se ovšem vyskytuji úlohy, kdy jednotlivé objekty 

potřebujeme zařadit do více shluků. Na tyto typy úloh pak nelze aplikovat klasické shlukovací 

metody, ale musí se použít fuzzy shlukovaní. 

  

Cílem bakalářské práce bude vypracování klasifikace metod shlukování, popsaní 

jejich principů a následně vytvoření algoritmu základních metod shlukování. Zvláštní 

pozornost bude věnována fuzzy metodě shlukové analýzy, neboť je principiálně odlišná od 

ostatních metod a její možnosti použití jsou velice specifické. Vybrané metody budou 

demonstrovány na řešených příkladech.  
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2. Shluková analýza 

Shluková analýza je statistická metoda, která se zabývá vyšetřováním podobnosti 

vícerozměrných objektů a jejich klasifikací do tříd (shluků). Jejím cílem je v dané množině 

objektů nalézt její podmnožiny neboli shluky objektů – tak, aby si členové shluku byli 

navzájem podobní, ale nebyli si podobní příliš s objekty mimo tento shluk. Shluková analýza 

se ve většině případu používá tam, kde objekty projevují přirozenou tendenci se seskupovat.  

Mnoho autoru v minulosti se snažilo charakterizovat shlukovou analýzu. V roce 1939 

se o to pokusil R. C. Tryon, jehož definice zní: „Shluková analýza je obecný logický postup 

formulovaní jako procedura, pomocí níž seskupujeme objektivní jedince do skupin na základě 

jejich podobnosti a rozdílnosti“. O 25 let později ho následoval R. E. Bonner, který ji 

charakterizoval jako: „ množinu objektů, z nichž je každý definován pomocí množiny znaků 

s ním souvisejících. Tato množina znaků je pro každý objekt stejná. Máme nalézt shluky 

objektů (podmnožiny původní množiny objektů) tak, aby si členové shluku byli vzájemně 

podobní, ale nebyli si příliš podobní s objekty mimo tento shluk“. A dále také M. R. 

Anderberg v roce 1975: „Tento problém je obvykle charakterizován jako hledání přirozených 

skupin. Konkrétněji jde o třídění pozorování do skupin tak, aby se stupeň přirození asociace 

členů téže skupiny byl vyšší a členů různých skupin nižší“ [1].  

 

Úloha shlukové analýzy 

 Úlohu shlukové analýzy lze formulovat pomocí následujících kroků. Je daná datová matice X 

typu n x p, kde n je počet objektů a p počet proměnných. Dále je dán rozklad S
(k)  

množiny n 

objektů do k určitých shluků [1].  

 

S
(k)

 = (C1,C2,C3, ….,Ckg)        (1) 

 

pro toto platí: 

 

- Ci ≠ 0 

- i =  1…,n 

-     
  kde Ci pokrývá celý prostor 

 Hledá se nejlepší rozklad pro dosažení toho, aby si objekty uvnitř shluku byly co 

nejvíce podobné a přitom s objekty mimo shluk co nejvíce odlišné. 
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  Úlohy shlukové analýzy je možné rozdělit podle mnoha hledisek. Jedním z hledisek je, 

zda se počet shluků bude určovat nebo je předen znám. Tzn. provést veškeré možné rozklady 

a z nich vybrat ten, který bude nejvhodnější a následně určit k shluků. Úloha s užitím metody 

hierarchického shlukování patří mezi další úlohy shlukové analýzy a lze sestavit 

hierarchickou posloupnost rozkladu S
(k)

, kde k = 1…, n od souboru jako jediného shluku S
(1)

 

po rozklad na jednotlivé objekty S
(n)

. Dále se užívá metoda nehierarchického shlukování, u 

které jsou shlukovací postupy rozdělené na určení podobnosti nebo nepodobnosti. Tyto 

metody musí nabývat hodnot od 0, kdy objekty jsou si co nejvíce nepodobné, do jedničky, 

kdy jsou objekty shodné. Pro praktické využití se z velké části používají míry vzdálenosti. 

Míry vzdálenosti q (q ≥ 0) lze bezproblémově převést na míry podobnosti r ( 0 ≤ r ≤ 1 ), např. 

r = e –
q 
[2,3,4]. 

 

Obecné problémy shlukování 

Pokud jsou shluky obsažené v datech dostatečně výrazné, většina metod je nalezne 

správně. Problém však nastává, pokud data obsahují shluky, které nejsou dostatečně výrazné, 

a v tom momentu dávají různé metody odlišné výsledky. Pokud uživatel zná vlastnosti dat, je 

vybrána ta metoda, která vede požadovaným směrem. V případě, kdy o datech uživatel neví 

nic, musí použít více metod a pomocí rozhodovacích kritérií se musí pro nějaké řešení 

rozhodnout. 

Uživatel se nepřímo, ale ve velké míře, podílí na výběru shluků a tím i na řešení 

problému. Řešení z velké míry ovlivňuje: 

- výběr znaků objektů, které budu považovat za rozhodující 

- definice podobnosti (nepodobnosti) objektů 

- výběr metody a parametrů pro její spuštění 

- výběr rozhodujícího kritéria 

Výsledkem shlukovacího procesu je popis, ve kterém je jasně určeno, zda daný objekt 

patří do daného shluku, či nikoliv. Tyto metody rozdělí objekty do přesně definovaných 

shluků. U dat, která jsou rozložena podobně, jako je uvedeno na Obrázku 1, kde není jasné, 

zda objekt C patří do shluku S1 nebo S2. Tuto nevýhodu klasického shlukování jsme schopni 

odstranit využitím teorie fuzzy množin k popisu příslušnosti objektu do shluků [5].  
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Obr. 1  Účast objektů ve shlucích 

 

3. Metrika 

 Ve shlukové analýze se využívá několik metod výpočtů podobnosti nebo nepodobnosti 

objektů. Obecně se dají určit pro výpočet vzdálenosti q (xi, xj), kde mezi dvěma objekty 

z dané množiny (x1, x2, …xn), nebo zadáním určité funkce r (xi, xj), která charakterizuje 

podobnost objektů. Pokud je zadaná funkce q (xi, xj), pak objekty, které jsou si v dané metrice 

blízké patří do stejného shluku [3].  

Obdobně se použije míra podobnosti (xi, xj) pro vytvoření stejných shluků. Na míru 

podobnosti jsou kladeny tyto požadavky[3]: 

 

- maximální podobnost sobě samému r (xi, xj) = max r (xi, xj) 

- monotónnost r (xi, xj) podle q (xi, xj) při zadané podobnosti 

q (xm, xn) ≥ q (xi, xj) 

nutné splnění nerovnosti 

q (xm, xn) ≤ q (xi, xj) 

- symetrie r (xi, xj) = r (xj, xi) 
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Užívané vzdálenosti shlukové analýzy 

 

Euklidovu vzdálenost : 

   (     )   √∑ (        
 
   )        (2) 

 

čtverec Euklidovi vzdálenosti: 

 

  
 (     )   ∑ (        

 
   )        (3) 

 

Minkowského vzdálenost:  

 

  (     )   √∑ (        
 
   ) 

 
       (4) 

 

Pro p = ∞ Čebyšová vzdálenost: 

 

   (     )   
   

 
 |       |       (5) 

 

Manhattan vzdálenost: 

 

    (     )   ∑ |       |
 
          (6) 

 

Canbera vzdálenost : 

 

  (     )   ∑
|       |

|   | |   |

 
           (7) 

 

Vzdálenost Mahalanobisova 

 

  (     )   √(     )
    

(     )      (8) 

 

Kde     je inverzní kovarianční matice 
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Jednou z nejdůležitějších akcí cele analýzy je volba matriky, protože na ni závisí 

konečné roztřízení objektů do shluků při zadaném algoritmu. [3] 

 

Příklad výpočtů vzdálenosti 

 

 Jsou zadány body: S1 = (3,3), S2 = (4,4), S3 = (5,7), S4 = (6,2), S5 = (8,4), určení 

vzdálenosti mezi dvěma body. Např. mezi bodem S2 a bodem S5. 

 

Výpočty vzdálenosti: 

 

Euklidova : pe (S2, S5) = √(   )  (   )   √     = 5,1 

 

Čtverec Euklidovy:   
 (     )   (   )  (   )            

 

Manhattan:    (     )   |   |   |   |      = 6 

 

Čebyšova:    (     )      |   |  |   |} = max{5;1} = 5 

 

Canberra:   (     )   
   

| | | |
  

   

| | | |
  

 

  
 

 

 
      

 

Pro výpočet Mahalanobisovy vzdálenosti se využijí všechny předchozí body. Prvním 

výpočetním krokem je kovarianční matice, která má na diagonále výběrové rozptyly a mimo 

diagonálu výběrovou kovarianci. 

 

  (
      

      
)         (8) 

 

Pro výpočet této matice se musí určit průměry jednotlivých proměných: 

  x = ( 3+4+5+6+8)/5 = 5,2 

 y = (3+4+7+2+4)/5= 4 

 

Výpočet matice: 
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∑ (      )  

           (10) 

 

Výpočet osy x 

 

Sxx =
 

   
 ((     )  (     )  + (     )   (     )  (     ) ) 

Sxx= 3,63 

 

Výpočet osy y 

 

     
 

   
∑ (      )  

           (11) 

 

Syy = 
 

   
((   )  (   )  + (   )   (   )  (   ) ) 

Syy = 3,5 

 

Prvky mimo diagonálu : 

 

     
 

   
∑ (      )((      ) 

          (12) 

 

V = (
    
  

) 

 

V
-1

 = (
     
     

) 

 

Výpočet:   (     )  √ (       ) (
     
     

) (       )   √    

 

Mahalanobisova vzdálenost bodů    (     )        
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4. Hierarchické postupy 

4.1 Charakteristika metod 

 Shluková analýza je analýzou zabývající se vyšetřováním podobnosti vícerozměrných 

objektů (tj. objektů, u kterých je změřeno větší množství proměnných) a jejich roztříděním do 

tříd (shluků). Je vhodná zejména tam, kde objekty projevují přirozenou tendenci se 

seskupovat. Metoda analýzy shluku se bude pozorovat a vyšetřovat podobností objektů, 

analyzovanou pomocí dendrogramu objektů a také podobnost proměnných, analyzovanou 

pomocí dendrogramu proměnných [2,6]. 

 

Dendogram 

Dendrogram je diagram shluků nebo vývojový strom, který se objevuje pouze 

v případech, kdy je zadání hodnot původních proměnných a nikoliv maticí vzdálenosti. 

Výsledkem je zobrazení hodnot ve dvojrozměrném prostoru, kde osy tvoří zadané proměnné. 

Objeví se také obkroužení objektů v jednotlivých shlucích [2]. 

 

Dendrogram podobnosti objektů 

Dendrogram podobnosti objektů je klasickým výstupem hierarchických shlukovacích 

metod, u něhož je patrná struktura objektů ve shlucích [2]. 

 

Dendrogram podobnosti proměnných 

Jedná se o dendrogram, který z velké části odhaluje dvojice nebo trojice (m-matice) 

proměnných, které jsou si hodně podobné a silně spolu korelují. Odhaluje proměnné, které 

jsou ve společném shluku a jsou si tím pádem velmi podobné a vzájemně nahraditelné. Toto 

má velmi značný význam při plánování různých experimentů a respektování úsporných 

ekonomických kritérií. Určité vlastnosti či proměnné není nutné měřit, protože jsou snadno 

nahraditelné jinými a nepřispívají do celku velkou vypovídající schopnosti [2]. 
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Obr. 2 Dendrogram 

Míra věrohodnosti: 

Dendrogram míry věrohodnosti lze sestavit celou řadou technik. Například pomocí 

kofenetického korelačního koeficientu CC, který je prvním kritériem věrohodnosti při volbě 

nejlepšího dendrogramu a nejlépe odpovídá struktuře objektů a proměnných mezi objekty. 

Dále také lze dendrogram míry věrohodnosti sestavit Pearsonovým korelačním koeficientem 

mezi skutečnou a predikovanou vzdálenosti, která je založena na dendrogramu. Pokud je tato 

hodnota větší než 0,75, je obvykle nulová hypotéza o dané struktuře zamítnuta. Hodnota 0,9 

udává, že dendrogram v žádném případě neodpovídá skutečné struktuře dat [2]. 

Kritérium delta Δ je druhým kritériem míry věrohodnosti, která měří stupeň 

přetvoření, distorze spíše než stupeň podobnosti. Kritérium delta je definováno vztahem: 

    [
∑ |        

 | 
   

∑ (   
 )    

    
]

 

        (13) 

kde A= 0,5 nebo 1 a d*ij je vzdálenost získána z dendrogramu. Hodnoty delta blízké 

nule jsou žádoucí. Mnoho autorů ukázalo, že průměrová metoda vede ve většině případů k 

nejlepšímu dendrogramu [4]. 

Při aglomerativním shlukování se dva objekty, které mají nejmenší vzdálenost spoji 

do prvního shluku a vypočte se nová matice vzdálenosti, ve které jsou vynechány objekty z 

prvního shluku a naopak tento shluk je zařazen jako celek. Celý postup se opakuje, dokud 

všechny objekty netvoří jeden velký shluk nebo nezůstane určitý, předem daný počet shluků 

[2,5]. 

Divizní shlukování je obrácená metoda aglomerativního shlukování, kdy množinu 

objektů, která se má zpracovat jako jeden shluk, se dále dělí na menší shluky a tím vytváří 

hierarchický systém. Každý shluk se rozdělí na další dva nové shluky tak, aby byl rozklad 
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optimální vůči danému kritériu. Na konci tohoto postupu jsou všechny shluky jednoprvkové 

[2,5]. 

4.2 Metoda nejbližšího souseda (Simple linkage) 

U této metody se vytvoří shluk z objektů nebo shluků, které mezi sebou mají nejmenší 

vzdálenost v porovnání s ostatními tříděnými objekty nebo shluky. Vzdálenosti u každých 

dvou objektů z dvou různých shluků udávají výsledné vzdálenosti mezi shluky. Výsledné 

shluky nemají sféricky charakter. Při použití této metody se stává, že i značně vzdálené 

objekty se ocitnou ve stejném shluku, pokud větší počet jiných objektů vytvoří mezi nimi 

most, může dojít k řetězení objektů. V důsledku nepodobnosti objektů na krajích řetězce 

dochází k vytvoření špatného závěru, u předčasného sloučení dvou dobře rozlišitelných 

shluků v místě přiblížení jejích hranic. Tato metoda slouží i pro třídění neeliptických shluků. 

Metoda je vhodná pro podlouhlé shluky, ale není příliš vhodná pro kompaktní shluky 

přibližně stejné velikosti [2]. 

 

4.3 Metoda nejvzdálenějšího souseda (Complate linkage) 

Metoda nejvzdálenějšího souseda slučuje do jednoho shluku objekty nebo sluky, které 

jsou v maximální vzdálenosti od sebe. Za vzdálenost dvou shluků bere maximální vzdálenost 

ze vzdálenosti každých dvou objektů s různých shluků. Při této metodě nedochází k řetězení 

shluků. Vytvářejí se těsné shluky, které jsou přibližně stejné vzdálenosti a mají tendenci tvořit 

sférické shluky [4]. 

 

4.4 Metoda centroidní (Centroid linkage) 

U této metody se využívá pro spočítání nepodobnosti objektů euklidovská metrika, 

pomocí které se změří vzdálenosti těžišť shluků nebo objektů. Nejbližší jsou ty shluky, které 

mají nejmenší vzdálenost mezi těžišti [4]. 
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4.5 Metoda průměrné vazby 

Jedná se o metodu podobností dvou shluků, která se vypočítá jako průměr vzdálenosti 

mezi každými dvěmi objekty patřící do různých shluků. Nejbližší jsou shluky, které mají 

nejmenší průměrnou vzdálenost mezi všemi objekty jednoho a všemi objekty druhého shluku. 

Dendrogram má strukturu podobnou dendrogramu nejbližšího souseda  complate linkage s 

tím rozdílem, že spojení je provedeno ve větších vzdálenostech. Metoda není příliš citlivá na 

statistické odchylky v datech [4].  

4.6 Mediánová metoda 

Jedná se o vylepšený typ centroidní metody (centroind linkage), která má za úkol 

odstranit přiřazování rozdílné váhy shlukům, podle jejich velikosti. Určení podobnosti dvou 

shluků vychází se vzdálenosti mediánu dvou shluků [4]. 

4.7 Wardová metoda 

Tato metoda je založena na ztrátě informací, která vzniká při shlukování. Pro svou 

práci vyžaduje použití čtvercové euklidovské vzdálenosti. Má tendenci tvořit malé a stejné 

shluky. Tato metoda se používá pro práci s objekty, které mají stejný rozměr proměnných 

[2,4]. 

 

4.8 Obecná algoritmizace hierarchické shlukové analýzy 

 Postup obecné algoritmizace lze popsat následujícími kroky:  

 

1. Volba vstupní databáze: zadává se typ dat (a) proměnných (sloupců) analyzovaných 

objektu (řádků), (b) sloupců matice vzdálenosti, (c) sloupců korelační matice. 

2. Volba druhu veličin: zadává se typ užitých veličin v datech, která mohou být (a) 

intervalová, (b) ordinální, (c) nominální, (d) symetrická binární, (e) asymetrická 

binární, (f) poměrová. 

3. Název objektů: zadání pojmenování či jmen jednotlivých objektů, umístěných v 

řádcích, které se mohou objevit v dendrogramu místo indexů (pořadových čísel) 

objektů. 

4. Typ shlukovací techniky: volba metody z možností: jednoduchá průměrová (Average), 

skupinového průměru, centroidní (Centroid), nejbližšího souseda (Single, Nearest), 
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nejvzdálenějšího souseda (Complete, Furthest), mediánová (Medián), Wardova, a 

flexibilní. 

5. Volí se druh užité vzdálenosti: vzdálenosti mohou být Eukleidova metrika čili 

geometrická vzdálenost, Hammingova metrika čili Manhattanská vzdálenost, 

zobecněná Minkowskiho metrika a Mahalanobisova metrika. 

6. Postup linkování a zařazení do shluků: tabelární výpočet vzdáleností (nebo 

podobností) mezi objekty a shluky a postupné vytváření dendrogramu. Postupy jsou 

(1) metodou hierarchického shlukování, (2) shlukování metodou nejbližších středu, (3) 

shlukování metodou středu-medoidu, a (4) metodou fuzzy shlukování. 

7. Výpočet skutečných a predikovaných vzdáleností v dendrogramu: jsou porovnány 

skutečné vzdálenosti mezi objekty a vypočtené vzdálenosti (predikované) v 

dendrogramu, jejich rozdíl a konečné i procentuální vyjádření tohoto rozdílů. 

8. Hledání nejlepší techniky tvorby dendrogramu: dle bodu 4. a 5. lze kombinovat radu 

technik k sestrojení optimálního dendrogramu. Rozhodčím kritériem věrohodnosti 

jsou především kofenetický korelační koeficient CC, obě míry těsnosti proložení delta 

ale také další kritéria: mezi shluková suma čtverců WSSk  , procento variace 

PVk , silueta s, průměrná silueta SC, Wilkova statistika λ, rozdělovací koeficienty 

Dunnův F(U) a Kaufmanův D(U). 

9. Vysvětlení nejlepšího dendrogramu podobností objektů: interpretace optimálního 

dendrogramu podobnosti jednotlivých objektů je prvním a nejdůležitějším cílem 

shlukové analýzy. 

10. Vysvětlení nejlepšího dendrogramu podobností proměnných: interpretace optimál-ního 

dendrogramu podobnosti jednotlivých proměnných odhalí souvislosti ve struktuře 

objektů analyzované databáze a je druhým důležitým cílem shlukové analýzy [2].  

 

4.9 Hierarchická posloupnost rozkladu 

1. Vypočet matice D vhodnou mírou vzdálenosti. 

2. Proces začíná od rozkladu S
(n) 
tzn. od n shluků z nichž každý obsahuje jeden 

objekt 

3. Prohlédnutím matice D se najdou dva shluky, jejichž vzdálenost Dhh je 

 minimální 



14 
 

4. Tyto shluky se spojí do nového g-tého shluku. V matici D se odstraní h-tý a hʹ-

 tý řádek i sloupec a nahradí se je řádkem i sloupcem pro nový shluk; řád 

 matice D se sníží o jedničku. 

 5.  Poznamenání pořadí cyklu v = 1; 2; …; n - 1, identifikaci spojených 

  objektů h, hʹ a hladinu spojení dv=Dhhʹ . 

 6.  Pokud proces vytváření rozkladů neskončil spojením všech objektů 

  do jediného shluku S
(1),

 dále se musí pokračovat znova od bodu 3 [2,3].  
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Obr. 3 Obecná algoritmizace shlukové analýzy 
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5. Nehierarchické metody shlukování 

5.1 Charakteristika metod 

 Nehierarchická shlukovací metoda nevytváří hierarchickou strukturu. Proto při použití 

metody typických bodů se na základě věcných znalostí určí, které objekty mají být typickými 

představiteli nově vytvořených shluků a systém rozdělí objekty do shluků podle jejich 

euklidovské vzdálenosti do typických objektů. V nehierarchických shlukovacích metodách je 

počet shluků obvykle přesně dán, protože nalezení nejlepšího rozkladu vyzkoušením všech 

možných uspořádání je ve většině případů neproveditelné. Pokud počet shluku zůstane 

zachován, jedná se o nehierarchickou metodu s konstantním počtem shluků, v opačném 

případě se jedná o nehierarchickou metodu s optimalizovaným počtem shluků. Nehierarchické 

metody dělíme do dvou skupin na optimalizační metody a analýzy medoidu.  

Optimalizační metody hledají nejlepší rozklad přeřazováním objektů z a do shluků, 

přičemž minimalizují nebo maximalizují určité kritérium rozkladu.   

Metoda označována jako analýza medoidu bere shluky jako místa s větší koncentrací 

objektů v n-rozměrném prostoru proměnných. Kromě výchozí matice vzdálenosti se může v 

některých případech ke shlukování použít i korelační matice [2]. 

5.2 Shlukování metodou středů-medoidů 

Střed shluku neboli medoid je střední objekt, pro něhož platí, že průměrná vzdálenost 

k ostatním objektům v tomto shluku je minimální. Ke každému k-shluku existuje k-medoidů. 

Při nalezení medoidů jsou data klasifikována do shluku vždy okolo nejbližšího medoidu. 

Vzdálenosti (nepodobnosti) slouží k vytváření medoidů a shluků. 

 

Proměnné shluku: 

Je známo mnoho druhu řad proměnných. Intervalové jsou spojité nebo kladné, 

v lineární škále, např. výška, hmotnost, cena, teplota, čas atd. Ordinální jsou pořadová čísla 

stupnice, hodnotící nějakou vlastnost např. silně zásaditý (5), zásaditý (4), neutrální (3), 

kyselý (2) silně kyselý (1). Poměrové jsou kladné hodnoty, kdy vzdálenost mezi dvěma čísly 

je stejná, když i jejich poměr je stejný. Např. mezi 2 a 20 je stejné jako mezi 20 a 200, 

roztažnost, chemická koncentrace, propustnost, atd. Nominální jsou proměnné, které vyjadřují 

pouze kvalitu a ne kvantitu, např. název firmy, barva, počasí, atd. Symetrické binární, mají 

dvě možnosti, většinou ano (1) a ne (2). Asymetrické binární: přítomnost či nepřítomnost 
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zřídka se vyskytující události, kdy nepřítomnost není tak důležitá, např. dům má rovnou 

střechu  a je tím lépe poznatelný [2]. 

 

5.  Sp thova metoda 

Jedná se o metodu, která minimalizuje účelovou funkci přemísťováním objektů 

z jednoho shluku do druhého. Začíná u počátečního uspořádání shluků, algoritmus pak najde 

lokální minimum inteligentním přesouváním objektů ze shluku do shluku. Metoda terminále, 

když už se přestanou přemisťovat objekty. Lokální minimum však nemusí být globálním.  

Nejlepší uspořádaní shluků je bráno jako výsledné, ale aby program zjistil nejlepší uspořádaní 

musí překonat omezení, a proto zopakuje několikrát hledání a to vždy z jiného počátečního 

místa. Za účelovou funkci se bere totální vzdálenost mezi všemi objekty ve shluku podle 

vzorce:  

 

    ∑ ∑ ∑            
 
          (14) 

 

kde K je celkový počet shluků, dij je vzdálenost mezi i-tým a j-tým objektem a Ck je soubor 

všech objektů ve shluků k [2,5]. 

 

5.4 Shlukování metodou nejbližších středů (K - Means) 

K-Means metoda je nejpoužívanější shlukovací metodou při vytváření malého počtu 

shluků z velkého počtu objektů. Vyžaduje spojité proměnné a především bez odlehlých 

hodnot. Analyzována mohou být diskrétní data, která můžou způsobit problémy. 

Metoda je založena na rozdělení n objektů o m proměnných do k shluků tak, že 

mezishluková suma čtverců je přitom minimalizována. Není vždy praktické očekávat nejlepší 

řešení, protože počet možných proměnných je hodně vysoký. Algoritmus najde ve většině 

případů spíše lokální optimum než globální. Jedna se o uspořádání shluků, kdy již přemístění 

objektů z jednoho shluku do druhého nezpůsobí snížení sumy čtverců. Algoritmus pracuje 

opakovaně a vždy začíná z jiného počátečního uspořádání. Optimální řešení vybere ze všech 

možných dosažených uspořádání shluků. Uživatel musí vždy zadávat počet shluků, které mají 

byt nalezeny. Následně jsou vytvořeny prostorové shluky nalezením souboru středů tak, že 

každý objekt je přiřazen do jednoho shluku, přičemž jsou určeny nové shluky a celý proces se 



18 
 

opakuje. Při předpokladu n objektů rozdělených do k shluků, pak k-tý shluk obsahuje nK 

objektů. Každý objekt je v jednom řádku popsán m proměnnými. Chybějící hodnota i-té 

proměnné v j-tém řádku u k-tého shluku je označena δijk. Data xij jsou předem standardizována 

a označena Zij. Konečné uspořádání shluků ovlivňuje počáteční přiblížení. Z tohoto důvodu 

každý pokus algoritmus zcela náhodně přiřazuje každý objekt jednomu shluku. Toto 

uspořádání je pak optimalizováno. Zvýšení pravděpodobnosti pro nalezení globálního optima 

počtu shluků napomáhá pokus nastartování procesu s náhodným uspořádáním. Kritérium 

věrohodnosti, neboli kritérium těsnosti proložení, založené na srovnávání rozdílných 

konfigurací shluků a vychází z mezishlukové sumy čtverců WSSk definované vztahem : 

 

      
   

     
 ∑ ∑ ∑ (       )(        )

   
   

 
   

 
      (15) 

 

kde je střední hodnota (průměr) i-té proměnné v k-tém shluku. Procento variace 

(proměnlivosti) je definováno vztahem (16) 

 

         
    

    
         (16) 

 

Chybějící hodnoty proměnných lze řídit vypouštěním objektů pomocí procenta 

chybějících hodnot u proměnných. Z další analýzy jsou vypouštěny objekty, které mají více 

chybějících proměnných než je dovolené procento [2,5]. 
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5.5 Algoritmizace nehierarchické shlukové analýzy 

 

 Algoritmus nehierarchické shlukové analýzy je založen na přesunování objektů mezi 

shluky.  

 

Zápis se provádí následovně: 

 

1. Volí se počáteční rozklad do k shluků, ve většině případů náhodně, podkladem může 

 být i vnější informace. Někdy se mlže jednat i o výsledek již provedeného shlukování, 

 který chceme zlepšit. 

2.  Učení centroidy pro všechny shluky v aktuálním rozkladu. 

3.  Proberou se pořadí všech objektů. Pokud zkoumaný objekt má velice blízko k 

vlastnímu centroidu, ponechá se na místě, jinak se přesune do shluku, k jehož 

centroidu ma nejblíž. Pokud v tomto kroku nedošlo k žádným přesunům, tento rozklad 

je považován za konečné řešení úlohy. Pokud tomu tak není, je nutné se vrátit zpět 

k bodu 2. Tento algoritmus je velmi efektní a již po malém výpočtu interakcí je zřejmé 

sub optimální řešení. Tato metoda může být použitá pro shlukování většího počtu 

objektů. V uvedené podobě se tento algoritmus může považovat za základní, ale 

obsahuje ještě určité modifikace: 

 

a)  Shlukovací proces je možné zahájit s k vybranými objekty, namísto počátečního 

rozkladu. V první interakci se musí přikročit ke kroku č. 3, ve kterém se zvolené 

objekty stanou centroidy tvořených shluků, další postup je totožný. 

b)  McQueenuv algoritmus je velmi rozšířenou variantou a jde vlastně o přepočet 

centroidů, který lze provést po každém přesunu objektů. Průběh shlukování a výsledek 

je závislý na pořadí objektů, ve kterém vstupují do 3. kroku. 

c)  Zadáním určitých parametrů řešení lze dojít k rozkladu s vhodným počtem shluků, i 

když tento počet není předen zadán. Jedná se o variantu McQueenova algoritmu. 

Centroidy se přepočítávají po každém přesunu. Uvádí se zdrsňující parametr jako 

maximální přípustná vzdálenost objektů od vlastního centroidu. Kontrola podmínek se 

provádí po každém přesunu. Shluky, které podmínku minimální vzdálenosti centroidů 

nesplňují, splynou a rozklad se tak zdrsní. Pro objekt, který je příliš daleko od svého 

nejbližšího centoridu platí, že se sám stává jádrem nového shluku a rozklad se zjemní.  



20 
 

5.6 Vzorová úloha K – means 

V této úloze jsou zadaná tato data: M1= (2;2), M2 = (4;3), M3 = (5;6), M4 = (5;3), M5 = 

(8;4). Výpočet vzdálenosti se bude počítat podle Euklidové čtvercové vzdálenosti. Celý 

postup bude prováděn podle výše uvedeného algoritmu. První krok je rozklad dat, který je 

proveden do dvou shluků k = 2. Shluk S1 (M1, M3, M5), shluk S2 (M2, M4). 

Určení centroidů shluků: 

K1 = 
     

 
, 
     

 
 = (5; 4) 

K2  = 
   

 
, 
   

 
 = (4,5; 3) 

Výpočet vzdálenosti jednotlivých bodů od obou centroidů použitím Euklidové čtvercové 

vzdálenosti (4): 

q(K1;M1) = (5 – 2)
2
 + (4 - 2)

2
 = 9 + 4 = 13 

q(K2;M1) = (4,5 – 2)
2
 + (3 - 2)

2
 = 6,25 + 1 = 7,25 

protože vzdálenosti bodu M1 k centroidů K2, je menší než k centroidů K1, tento bod se přesune 

do shluku S2. 

q(K1;M2) = (5 – 4)
2
 + (4 - 3)

2
 = 2 

q(K2;M2) = (4,5 – 4)
2
 + (3 - 3)

2
 = 0,25 

 

 

q(K1;M3) = (5 – 5)
2
 + (4 - 6)

2
 = 4 

q(K2;M3) = (4,5 – 5)
2
 + (3 - 6)

2
 = 9,25 

 

q(K1;M4) = (5 – 5)
2
 + (4 - 3)

2
 = 1 

q(K2;M4) = (4,5 – 5)
2
 + (3 - 3)

2
 = 0,25 

 

q(K1;M5) = (5 – 8)
2
 + (4 - 4)

2
 = 9  

q(K2;M5) = (4,5 – 8)
2
 + (3 - 4)

2
 = 13,25 

 

Protože došlo k přesunu, musí se přepočítat centroidy pro nové shluky: 

Shluk S1 (M3, M5), Shluk S2 (M1, M2, M4) 

zůstává ve shluku S2 

zůstává ve shluku S1 

zůstává ve shluku S2 

zůstává ve shluku S1 
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Určení centroidů shluků: 

K1 = 
   

 
 
   

 
 (     ) 

K2 = 
     

 
 
     

 
 (       ) 

q(K1;M1) = (6,5 – 2)
2
 + (5 - 2)

2
 = 29,25  

q(K2;M1) = (3,7 – 2)
2
 + (2,7 - 2)

2
 = 3,38 

 

q(K1;M2) = (6,5 – 4)
2
 + (5 - 3)

2
 = 10,25  

q(K2;M2) = (3,7 – 4)
2
 + (2,7 - 3)

2
 = 0,18 

 

q(K1;M3) = (6,5 – 5)
2
 + (5 - 6)

2
 = 3,25  

q(K2;M3) = (3,7 – 5)
2
 + (2,7 - 6)

2
 = 12,58 

 

q(K1;M4) = (6,5 – 5)
2
 + (5 - 3)

2
 = 6,25  

q(K2;M4) = (3,7 – 5)
2
 + (2,7 - 3)

2
 = 1,78 

 

q(K1;M5) = (6,5 – 8)
2
 + (5 - 4)

2
 = 3,25  

q(K2;M5) = (3,7 – 8)
2
 + (2,7 - 2)

2
 = 20,18 

 

 

Vzhledem k tomu, že už nedošlo k žádnému přesunu ve shlucích je úloha vyřešena 

během dvou cyklů. 

  

zůstává ve shluku S1 

zůstává ve shluku S1 

zůstává ve shluku S2 

zůstává ve shluku S2 

zůstává ve shluku S2 
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6. Fuzzy shlukování 

6.1 Charakteristika metody 

Fuzzy shlukování je specifickou shlukovací metodou, protože umožňuje shlukování 

jednoho objektu do více než jednoho shluku, zatímco v běžném shlukování je každý objekt 

členem pouze jednoho shluku. 

 Při předpokladu, že je dáno K shluků a soubor proměnných mi1, mi2, … miK, které 

představují pravděpodobnost, že objekt i je klasifikován do k-tého shluku, u běžného 

shlukovacího algoritmu je jedna z těchto proměnných mik rovná jedné a zbytek nule. Takový 

to algoritmus hodnotí každý objekt do jednoho shluku. Ve fuzzy shlukování je objekt 

rozdělen tak, že je přítomen ve všech shlucích. Proměnná mik může zde být rovna jedné nebo 

nule a suma těchto hodnot musí být rovna jedné. Tento proces se nazývá fuzzifikace shlukové 

konfigurace. Jeho výhodou je, že objekt nemusí být zařazen do jediného specifického shluku. 

Nevýhodou procesu je velké množství informací, které musí být vysvětleno. Fuzzy algoritmus 

minimalizuje účelovou funkci C, která je funkcí neznámých účastí ve shluku a dále funkcí 

vzdáleností dle vztahu:  

 

    ∑
∑ ∑    

    
    

 
   

 
   

 ∑    
  

   

 
          (17) 

 

kde mik představuje neznámou účast objektu i ve  k-tém shluku k a dij je vzdálenost mezi 

objekty i aj. Účasti shluku jsou předmětem omezení a musí být nezápornými čísly a dále 

účasti pro jeden objekt musí být v sumě rovny jedné. To značí, že účasti mají stejná omezení 

jako by to byly pravděpodobnosti, že individuum patří do jisté skupiny [7,8,9].  

 

Míra věrohodnosti: 

Nalezení vhodného počtu shluků patří mezi nejobtížnější úkoly ve shlukové analýze. 

Pomocí Dunnového rozdělovacího koeficientu (18) lze změřit velikost „fuzzifikace“. Tento 

koeficient představuje míru těsnosti padnutí fuzzy řešení na odpovídající pevné shluky. 

  ( )   
 

 
 ∑ ∑    

  
   

 
          (18) 
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Dunnův rozdělovací koeficient se vyjádří vzorcem a koeficientem leží v intervalu od 

1/K do 1. Hodnota F (U) = 1/K platí, když všechny účasti jsou rovny 1/K. hodnota F (U)=1 

platí, když pro každý objekt je účast jednotková a zbytek je roven nule. Dunnův rozdělovací 

koeficient může být také normován tak, že jeho hodnota se proměňuje od 0 (úplně fuzzy) do 1 

(pevný shluk). Normovaná verze má tvar : 

   ( )   
 ( ) (

 

 
)

  (
 

 
)

        (19) 

Kaufmanův rozdělovací koeficient 

  ( )   
 

 
 ∑ ∑

   

   
 

 
   

 
          (20) 

Normovaný Kaufmanův vzorec 

   ( )   
 ( )

  (
 

 
)
        (21) 

Oba normované koeficienty Fc(U) a Dc(U) poskytují dohromady dobrou indikaci o 

optimálním počtu shluků. Integer K by měl být zvolen tak, že Fc(U) bude nabývat malé a 

Dc(U) velké hodnoty [7,10].  

6.2 Algoritmizace metody fuzzy shlukování  

 Fuzzy c-means je základní metodou fuzzy shlukových algoritmů, rozpoznávající 

shluky kruhových tvarů. Tento typ algoritmu, potřebuje pro své fungování znát počet shluků 

c, do kterých se budou přiřazovat data.  

Fuzzy c-means algoritmus 

1. Prvním krokem je zvolit parametr m, kde m > 1 a počáteční rozklad množin dat může být 

náhodný, pokud jsou respektovány podmínky: 

∑        
   ; k = 1,…, N 

  ∑        
   ; i = 1,…,c 

Dále musí mít požadovanou přesnost ε > 0, kdy algoritmus je ukončen, pokud je jí dosaženo. 

Posledním krokem je nastavení počítadla kroků l = 0. 

2. Pro každý shluk Vi
(l)
, se musí vypočítat nové centrum dle vzorce: 
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( )

  
∑ [    

( )
]
 

  
 
   

∑ [ 
   
( )

]
 

 
   

 
 i = 1,…,c       (22) 

kde  Vi
(l) 

je vektor středu shluků v korku l, který je počítán po složkách. 

3. Úpravou matice příslušnosti U
l+1
pro každé k = 1, …, N tak, že  

(a) pro všechna i = 1,…,c, pro která platí, že d(zi, vi) > 0 se nastaví: 

    
(   )

  
 

∑ [
 (     

( )
)

 (    
 
( )

)
]

 
   

 
   

        (23) 

(b) pro všechna i = 1,…c, pro která platí, že d(zk, vk) = 0 se položí     
(   )

 rovna libovolným 

záporným číslům tak, aby byla splněna podmínka a pro ostatní i se položí     
(   )

=0. 

4. Výsledek současného rozkladu l + 1 se porovná s předchozím výsledkem z kroku l. Toto 

lze provést více způsoby, pro příklad je uveden jeden z možných:  

e = maxk=1, N; i=1,…c  |    
(   )

     
( )

|       (24) 

Pokud je e < ε algoritmus končí, pokud tomu tak není, zvýší se počítadlo kroků l o 1 a 

následně se pokračuje krokem 2. 

Konečným výsledkem fuzzy c-means algoritmu je matice U
(l)

, která obsahuje příslušnosti 

jednotlivých vektorů shluků Vi
(l)

 se středy vi
(l)

 [7, 9].  
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6.3 Vzorová úloha fuzzy –means 

V této úloze jsou zadaná tato data: M1= (2;2), M2 = (3;3), M3 = (4;6), M4 = (6;3), M5 = (8;4). 

V prvním kroku se rozloží data do c = 2 shluků. S1 = (M1, M3, M5) a S2 = (M2, M4). 

 

Počáteční rozklad množin dat 

U = 
         
         

    
 
   
   

   
   
   

 

 

Výpočet nového centra každého shluku podle vzorce (22) 

     
                                  

                        
          

 

     
                                  

                        
          

 

     
                                  

                        
          

 

     
                                  

                        
          

 

Výpočet vzdálenosti použitím Euklidové čtvercové vzdálenosti podle vzorce (4) 

D1,1 = (     )  (     )           

D2,1 = (     )  (     )           

D3,1 = (     )  (     )           

D4,1 = (     )  (     )         

D5,1 = (     )  (     )           

 

D1,2 = (      )  (      )           

D2,2 = (      )  (      )           

D3,2 = (      )  (      )           

D4,2 = (      )  (      )           

D5,2 = (      )  (      )            
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Úprava pro výpočet matice příslušnosti podle vzorce (23) 
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U1,1+U1,2 = 1 
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U2,1+U2,2 = 1 
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 (
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 (
        
        

)
           

U3,1+U3,2 = 1 
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 (
       
        

)
          

      
 

(
        
       

)
 

 (
        
        

)
          

U4,1+U4,2 = 1 
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(
        
        

)
 

 (
        
        

)
           

      
 

(
        
        )

 

 (
        
        )

           

U5,1+U5,2 = 1 

 

Výsledek matice U 

   
                        
                        

    
       
       

    
        
        

 

 

E = 
                        
                        

     
               
               

 

Max e = 0,557017 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá problematikou algoritmizace shlukovacích metod.  Cílem 

bakalářské práce bylo vypracování klasifikace metod shlukování, popsat jejich princip a 

následně vytvořit algoritmus základních metod shlukování. Shluková analýza je statistická 

metoda, která se zabývá vyšetřováním podobnosti vícerozměrných objektů a jejich klasifikací 

do tříd (shluků). Jejím cílem je v dané množině objektů nalézt její podmnožiny, neboli shluky 

objektů tak, aby si členové shluku byli navzájem podobni a zároveň, aby si nebyli příliš 

podobní s objekty mimo tento shluk.  

Zvláštní postavení mezi metodami shlukové analýzy má tzv. fuzzy shlukování. Této 

metodě bylo věnováno více pozornosti, neboť je principiálně odlišná od ostatních metod, 

protože umožňuje shlukování jednoho objektu do více než jednoho shluku, zatímco v běžném 

shlukování je každý objekt členem pouze jednoho shluku. Pokud je dáno K shluků a soubor 

proměnných mi1, mi2, … miK, které představují pravděpodobnost, že objekt i je klasifikován do 

k-tého shluku, tak u běžného shlukovacího algoritmu je jedna z těchto proměnných mik rovna 

jedné a zbytek nule. Takový to algoritmus hodnotí každý objekt do jednoho shluku. Zatímco 

ve fuzzy shlukování je objekt rozdělen tak, že je přítomen ve všech shlucích. Proměnná mik 

zde může být rovna jedné nebo nule a suma těchto hodnot musí být rovna jedné. Tento proces 

je výhodný v tom, že nenutí zařazení objektu do jediného specifického shluku.  Nevýhodou je 

velké množství informací, které musí být vysvětleno.  

Vybrané příklady ze shlukové analýzy jsou znázorněny na řešených příkladech 

demonstrující princip zvolené metody. Z popisu metod a řešených příkladu je pak vytvořen 

obecný algoritmus pro danou metodu.   
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