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Úvod 

 

Riešenia dátovej analýzy sa využívajú v mnohých oblastiach technických, prírodných, 

humanitných a ekonomických vied. Obrovské množstvo dát a nutnosť výpočtovo-

podporovaného rozhodovania prináša so sebou aj dopyt po odborníkoch z oblasti analýzy dát 

a manipulácie s dátami. Týchto odborníkov na dátovú analýzu je nedostatok a študenti 

so znalosťami z oblasti dátovej vedy majú potenciál byť vysoko žiadanými na trhu práce.  

Pri rozvíjaní a riešení tejto oblasti je potrebné zaoberať sa prepojením množstva 

dostupných dát, ktoré sú pravidelne generované mnohými komerčnými zariadeniami 

a vedeckými prístrojmi a dostupných metód ich analýzy, pomocou ktorých je možné v týchto 

údajoch objavovať nové znalosti. Snahou je extrahovať nové, platné a potenciálne užitočné 

znalosti z dostupných dát v rôznych oblastiach akademického a firemného života. Splneniu 

cieľov a k samotnému spoznávaniu znalostí vedie niekoľko fáz, v rámci ktorých je potrebné 

rozlišovať fázu pochopenia dát, prípravy dát, modelovania, vyhodnotenia výsledkov 

a nasadenia výsledkov do praxe. 

Kým v počiatkoch sa počítače používali na spracovanie číselných údajov, 

v posledných desaťročiach sa presadila reprezentácia vo forme štruktúrovaných 

a neštruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje skúmať vzťahy medzi inštanciami objektov 

v oveľa širšom rozmere. Navyše znalosti objavené v údajoch pomáhajú riešiť mnohé 

problémy týkajúce sa nielen vedy, ale aj podnikania či špecifických problémov spoločnosti. 

Neustála analýza vstupných údajov a extrahovanie v nich obsiahnutých vedomostí a znalostí 

je preto prospešná a nevyhnutná. Veľké množstvo údajov môžeme získavať zaznamenávaním 

výsledkov vyšetrení u lekára, či správania sa zákazníkov a ich spotrebiteľských návykov. 

Vo vysokoškolských učebných textoch prezentujeme históriu dátovej vedy, základné 

pojmy v umelej inteligencii, strojovom učení, či hlbokom učení. Popisujeme vzťahy medzi 

dátovou vedou a inými disciplínami a sumarizujeme úlohy dátového vedca. Prinášame 

prehľad vysokoškolských predmetov v oblasti dátovej vedy, ktoré sa vytvorili a inovovali 

na slovenských vysokých školách v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 

21. storočie. Prezentujeme rozšírené anotácie predmetov, aplikačné príklady a prípadové 

štúdie s použitím rôznych metód v oblasti dátovej vedy. Vysokoškolské učebné texty sú 

určené pre študentov bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných 

programov informatických, ale aj neinformatických odborov. 
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1  História dátovej vedy 

 

Pojem dátovej vedy (angl. Data Science), resp. vedy o dátach, je v súčasnosti veľmi 

rozšírený v akademickom ako aj komerčnom prostredí. Zmienka o tejto novej vednej 

disciplíne, ktorá má korene v štatistike, sa objavuje v sedemdesiatych rokoch 20. storočia 

v knihe „Budúcnosť analýzy dát“ amerického matematika Johna Tukeya (1915 – 2000). 

Analýzu dát považuje za novú nezávislú vedeckú disciplínu, ktorá má vzájomné prieniky 

so štatistikou. V roku 1977 publikuje John Tukey knihu „Exploračná analýza údajov“, 

v ktorej sa zaoberá testovaním hypotéz pri analýze dát. 

 

 

Obrázok 1. Exploračná analýza údajov od Johna Tukeya (Tukey, 1977) 

 

V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa pojem „Data Science“ objavuje v knihe 

„Stručný prehľad počítačových metód“ dánskeho informatika, držiteľa Turingovej ceny, Petra 

Naura (1928 – 2016). Autor používa tento termín v rámci prehľadu súčasných metód 

spracovania dát používaných v širokej škále aplikácií. Nadväzuje na definíciu Medzinárodnej 

federácie pre spracovanie informácií (IFIP), ktorá dáta prezentuje ako formálnu reprezentáciu 

faktov a myšlienok. Peter Naur používa pojem Data Science už v roku 1968 vo svojom 

príspevku na Kongrese IFIP s názvom: „Dáta, veda o dátach a dátových procesoch a ich 

miesto vo vzdelávaní“. V príspevku ponúka nasledujúcu definíciu vedy o údajoch: „Data 

Science je veda o spracovaní získaných údajov, pričom vzťah údajov k ich reprezentácii 

je delegovaný na iné oblasti a vedy.“ 

V roku 1977 vzniká Medzinárodná asociácia pre štatistické výpočty (IASC) 

ako súčasť Medzinárodného štatistického inštitútu. Úlohou IASC je spájať tradičnú štatistickú 

metodológiu, modernú počítačovú technológiu a znalosti odborníkov s cieľom transformovať 

údaje na informácie a znalosti. V roku 1989, americký počítačový vedec Gregory Piatetsky-
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Shapiro, zakladá prvý workshop Objavovanie znalostí v databázach (Knowledge Discovery 

in Databases, KDD). Od roku 1995 sa toto podujatie zmenilo na každoročnú konferenciu 

Združenia pre výpočtovú techniku a záujmovej skupiny pre získavanie znalostí a dolovanie 

dát (ACM SIGKDD – Association for Computing Machinery's Special Interest Group 

on Knowledge Discovery and Data Mining). 

V roku 1996 sa členovia Medzinárodnej federácie spoločností pre klasifikáciu (IFCS) 

stretávajú v japonskom Kobe na svojej konferencii konanej každé dva roky. Prvýkrát 

je v názve konferencie zahrnutý aj pojem „veda o údajoch“ („Data science, classification, 

and related methods“). Tieto spoločnosti pre klasifikáciu vo svojich publikáciách používali 

pojmy analýzy údajov, dolovania údajov a vedy o údajoch. 

 

Obrázok 2. Poster prvej koferencie o Data Science v japonskom Kobe 

 

V roku 1997 vzniká časopis Dolovanie údajov a objavovanie znalostí („Data Mining 

and Knowledge Discovery“). V roku 2001, americký informatik William Swain Cleveland 

uviedol dátovú vedu ako nezávislú disciplínu, ktorá rozširuje oblasť štatistiky tak, aby 

zahrnula pokroky v oblasti výpočtovej techniky s dátami. Myšlienku uverejnil v článku 

„Dátová veda: akčný plán rozširovania technických oblastí štatistiky“, ktorý bol publikovaný 

v časopise International Statistical Review. Cleveland stanovil šesť oblastí, ktoré zahŕňajú 

dátovú vedu: medziodborové bádanie, modely a metódy pre spracovanie dát, výpočty 

s dátami, pedagogika, hodnotenie výskumných nástrojov a teórie.  V tom istom roku 

2001, americký matematik, Leo Breiman, vyzýva na zjednotenie štatistických a výpočtových 

prístupov na modelovanie dát. Tieto iniciatívy viedli k založeniu prvých vedeckých časopisov 

dátovej vedy a prvých výskumných centier dátovej vedy.  
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V rokoch 2002 a 2003 vznikajú vedecké časopisy dátovej vedy s názvami „Data 

Science Journal“ a „Journal of Data Science“. V roku 2013 bola založená pracovná skupina 

IEEE pre dátovú vedu a pokročilú analýzu a v Luxembursku je organizovaná prvá európska 

konferencia o dátovej vede „European Conference on Data Analysis“ (ECDA). Prvá 

medzinárodná konferencia IEEE „IEEE International Conference on Data Science and 

Advanced Analytics“ sa konala v roku 2014. V roku 2015 začalo vydavateľstvo Springer 

vydávať časopis „International Journal on Data Science and Analytics“. 

V roku 2019 sa v nemeckom Bayreuthe konala v poradí šiesta európska konferencia 

o dátovej vede, ktorej špeciálne sekcie boli venované nasledujúcim oblastiam: 

• bioinformatika a bioštatistika, 

• zložitosť, dátová veda a štatistika s využitím vizualizácie a klasifikácie, 

• preferencie spotrebiteľov a podniková analytika, 

• dátová analýza vo finančníctve, 

• modely dátovej analýzy v ekonomike a podnikaní, 

• interpretácia strojového učenia, 

• štatistické učenie. 

V roku 2019 sa v americkom Washingtone konala v poradí šiesta IEEE medzinárodná 

konferencia o dátovej vede a pokročilej analytike, ktorej témy boli rozdelené do troch oblastí: 

• Základy: Modely a algoritmy, asymptotická analýza, hodnotenie a výber 

modelov, redukcia dimenzionality, stratégie spracovania chýbajúcich údajov, 

maticové a tenzorové metódy, hlboké učenie, časové rady, výber atribútov, 

regularizácia, neparametrické Bayesovské metódy, výpočtové metódy 

pre Bayesovskú inferenciu, klasifikácia, zhlukovanie, regresia, učenie 

s dozorom a učenie bez dozoru, bezpečnosť, vizualizácia; optimalizácia, 

analýza sociálnych sietí. 

• Infraštruktúra: rozsiahle databázy, cloudové výpočty, inžinierstvo 

a spracovanie veľkých dát, distribuované a paralelné výpočty, interakcia 

človek a stroj, ukladanie údajov a ich vyhľadávanie. 

• Sociálne otázky: reprodukovateľnosť, interpretácia, kvalita údajov a kvalita 

modelu, p-hackovanie údajov, integrita údajov a etika údajov, zdieľanie 

údajov, zovšeobecniteľnosť výsledkov, príčinné závery. 
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2  Základné pojmy 

 

2.1  Dátová veda 

 

Dátovú vedu môžeme vo všeobecnosti definovať ako novú medziodborovú vednú 

disciplínu, ktorej primárnym cieľom je vytvárať metódy na získavanie užitočných informácií 

zo štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Dátová veda teda nielen používa, ale aj navrhuje 

nové vedecké metódy z oblasti informatiky a matematiky, navrhuje procesy, algoritmy 

a systémy pre získavanie znalostí z dát v rôznych aplikačných doménach. Dátová veda 

využíva poznatky rôznych disciplín, napríklad štatistiky, dolovania údajov, databáz alebo 

distribuovaných systémov. Dáta môžeme definovať ako množinu alebo postupnosť hodnôt 

rôznych typov premenných (znakov, charakteristík, čŕt), ktoré  prislúchajú jednému objektu 

alebo množine objektov (príkladov, inštancií, vzoriek).  

Van der Aalst (2016) definuje dátovú vedu ako medziodborovú disciplínu, ktorej 

cieľom je transformovať dáta na reálnu hodnotu. Dáta môžu byť štruktúrované alebo 

neštruktúrované, veľké alebo malé, statické alebo prúdiace. Reálna hodnota môže byť 

dosiahnutá vo forme predikcie, automatizovaných rozhodnutí, modelov učiacich sa z dát 

a rôzneho typu vizualizácie, ktorá prináša náhľad na dáta. Dátová veda zahŕňa extrakciu dát, 

prípravu dát, skúmanie dát, transformáciu dát, uchovávanie a vyhľadávanie, výpočtovú 

infraštruktúru, rôzne typy dolovania a učenia, prezentáciu vysvetlení a predikcií, 

ako aj zužitkovanie výsledkov s ohľadom na etické, sociálne, právne a obchodné aspekty. 

Táto definícia poukazuje na to, že dátová veda má širší záber ako aplikovaná štatistika 

a dolovanie údajov.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3. Vzťah medzi umelou inteligenciou, strojovým učením a hlbokým učením 

 

 

 

 

 

    Umelá inteligencia 

 

 

 

   Strojové učenie 

 

Hlboké učenie 
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2.2  Umelá inteligencia 

 

Umelá inteligencia je vedná disciplína, ktorej cieľom je automatizácia intelektuálnych 

úloh pomocou inteligentných strojov. Inteligentné stroje pomocou algoritmu vytvoreného 

človekom napodobňujú ľudské kognitívne funkcie a správanie, ako je napríklad učenie alebo 

riešenie problémov. Typickým príkladom je riadenie robotov, autonómna navigácia 

automobilov, rozpoznávanie reči alebo obrazu alebo súťaženie s človekom v strategických 

hrách. V roku 2019 vzniklo Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie (Slovak.AI) 

ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, 

výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú 

o umelú inteligenciu.  

Umelú inteligenciu môžeme vnímať aj širšie. Môžeme hovoriť o digitálnej 

inteligencii, ktorá integruje do jedného spoločného celku umelú inteligenciu, cloudové 

počítanie, internet všetkého, virtuálnu realitu a niektoré ďalšie oblasti. 

 

 

2.3  Strojové učenie 

 

Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá metódami 

a algoritmami učenia sa stroja z údajov. Cieľom strojového učenia je modelovanie algoritmov 

učenia sa pomocou stroja na základe vstupných dát v definovanom priestore riešení.  

Samotný pojem sa objavuje v roku 1952 vo firme IBM, pričom americký počítačový 

vedec Arthur Samuel začína pracovať na prvých algoritmoch strojového učenia, napríklad 

počítačového programu na hranie šachu.  V roku 1957 Frank Rosenblatt, americký psychológ, 

navrhol matematický model perceptrónu s modifikovateľnými váhami, ktorý slúži 

na klasifikáciu vstupných príkladov do dvoch tried. Predpokladá sa, že obe triedy sú lineárne 

separovateľné v príkladovom priestore. Hlavná myšlienka učenia sa je založená na princípe, 

že ak je odpoveď perceptrónu na daný vstupný príklad správna, nemodifikujeme váhy. Ak je 

odpoveď nesprávna, potom modifikujme váhy. Ak má byť na výstupe 1, ale odpoveď je 0, 

váhy zväčšíme. Naopak, ak má byť na výstupe perceptrónu 0 a odpoveď je 1, váhy zmenšíme. 

Britský predstaviteľ umelej inteligencie Donald Michie v roku 1963 navrhol algoritmus 

na hranie hry piškvorky pomocou zápalkových škatuliek. V roku 1967 bol navrhnutý 

algoritmus  najbližších susedov, ktorý bol použitý na hľadanie cesty na mape. V roku 1997 
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dokázal počítačový program Deep Blue prvýkrát poraziť šachového majstra Garryho 

Kasparova. 

Z najnovších medzníkov môžeme spomenúť rok 2016, v ktorom počítačový program 

Alpha Go, vyvinutý spoločnosťou Google, prvýkrát porazil profesionálneho hráča stolnej hry 

Go pomerom 4:1 v piatich hraných zápasoch. Hra Go je považovaná za výrazne náročnejšiu 

hru pre počítačové učenie sa ako hra šach. V roku 2017, modifikovaný program Alpha Zero 

od spoločnosti DeepMind (súčasť spoločnosti Google), vyhral proti doposiaľ najlepšiemu 

programu na hranie šachu 28 zo 100 hier, žiadnu neprehral a zvyšné sa skončili remízou. 

Tieto počítačové programy sa rozhodujú na základe znalostí naučených strojovým učením. 

Konkrétne využívajú hlbokú neurónovú sieť a algoritmy založené na samostatnom učení.  

 

 

Obrázok 4. Zjednodušená schéma rozdielu medzi klasickým programovaním a strojovým 

učením 

 

Vo všeobecnosti, rozoznávame pri strojovom učení tri typy úloh: 

1. Učenie pod dohľadom, učenie s dozorom, resp. kontrolované učenie (Supervised 

learning) – prebieha v dvoch fázach – trénovanie a testovanie. Tréningovú údajovú 

sadu tvoria príklady vo forme vstupu (napríklad hodnoty vysvetľujúcich numerických 

premenných) a výstupu (napríklad hodnota nominálnej premennej). Testovaciu 

údajovú sadu tvoria príklady vo forme vstupu. Pomocou tréningových príkladov 

je vybraným algoritmom vytvorený model, ktorý je použitý pre generovanie výstupov 

pre príklady testovacej údajovej sady. Patria tu napríklad algoritmy klasifikácie alebo 

regresie. 

2. Učenie bez dozoru, samostatné alebo tiež nekontrolované učenie (Unsupervised 

learning) – prebieha v jednej fáze. Údajovú sadu tvoria príklady vo forme vstupu 

(napríklad hodnoty vysvetľujúcich numerických premenných) a algoritmus hľadá 
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vzťahy medzi vstupnými príkladmi. Patria tu napríklad algoritmy zhlukovania, 

či asociačné pravidlá. 

3. Učenie posilňovaním (Reinforcement learning) – napríklad Q-learning algoritmus 

s využitím tzv. posilňovacej funkcie, t.j. pravidiel pre odmeňovanie správnych 

rozhodnutí. 

 

Medzi najznámejšie algoritmy strojového učenia patria napríklad: 

a) rozhodovacie stromy a náhodné lesy, 

b) regresná analýza, 

c) SVM (Support Vector Machine), 

d) Bayesovské siete,  

e) skryté Markovovské modely, 

f) umelé neurónové siete, 

g) genetické algoritmy a iné algoritmy. 

 

Hlavnou myšlienkou rozhodovacích stromov je rekurzívne delenie tréningovej 

množiny na dve časti, čím sa vytvára binárny strom. Pre rozdelenie pozorovaní sa v každom 

kroku použije jedna vysvetľujúca premenná a jej hodnota zvolená ako tzv. deliaci bod. 

Deliaci bod je v každom kroku zvolený tak, aby sa po rozdelení množiny čo najviac zvýšila 

nejaká miera homogenity, resp. čistoty vzniknutých podmnožín. Používajú sa rôzne miery 

homogenity z matematickej štatistiky ako Giniho index, informačný zisk, entropia, redukcia 

rozptylu a pod. Vytváranie stromu je ukončené, ak v koncových vrcholoch (listoch) stromu 

ostali len pozorovania z rovnakej triedy alebo je splnená nejaká obmedzujúca podmienka 

na minimálny počet pozorovaní v listovom vrchole, hĺbku stromu a podobne. Každému 

listovému vrcholu (ktorý vlastne zodpovedá zreťazeniu logických podmienok) sa priradí 

trieda, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v pozorovaniach tréningovej množiny zodpovedajúcich 

danému listovému vrcholu.  

Algoritmy náhodných lesov sú založené na vytváraní veľkého množstva 

rozhodovacích stromov, pričom ich vytváranie je nezávislé (môže byť realizované paralelne). 

Každý rozhodovací strom sa vytvára nad inou náhodnou vzorkou pozorovaní z tréningovej 

množiny a navyše sa náhoda zapája aj do výberu vysvetľujúcej premennej pri každom delení. 

Tá sa nevyberá zo všetkých premenných, ale len z menšej náhodne vybranej podmnožiny 

premenných. Výsledná predikcia sa získa tak, že sa vytvorí predikcia pre každý strom 

a následne spočíta ich priemer (pri regresii), resp. modus (pri klasifikácii). 
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Pri vyhodnocovaní úspešnosti algoritmov určujeme napríklad presnosť, s akou modely 

vytvorené v prvej tréningovej fáze klasifikujú testovacie príklady. Na určenie presnosti 

klasifikácie sa používajú nasledujúce ukazovatele: 

1. TP (skutočne pozitívne príklady – True Positives): počet príkladov, ktoré boli 

správne klasifikované ako pozitívne;  

2. FP (falošne pozitívne príklady – False Positives): počet príkladov, ktoré boli 

nesprávne klasifikované ako pozitívne;    

3. FN (falošne negatívne príklady – False Negatives): počet príkladov, ktoré boli 

nesprávne klasifikované ako negatívne;  

4. TN (skutočne negatívne príklady – True Negatives): počet príkladov, ktoré boli 

správne klasifikované ako negatívne. 

 

Z uvedených ukazovateľov je možné odvodiť ďalšie užitočné indexy: 

• Presnosť klasifikácie: TP / (TP+FP) – vyjadruje počet správne klasifikovaných 

pozitívnych príkladov zo všetkých pozitívne klasifikovaných príkladov.  

• Citlivosť klasifikácie: TP / (TP + FN) – vyjadruje počet správne klasifikovaných 

pozitívnych príkladov zo všetkých pozitívnych príkladov v tréningovej množine.  

 

 

Obrázok 5. Ukazovatele presnosti klasifikácie 

 

Pri implementácii metód strojového učenia je možné využívať napríklad voľne 

dostupné nástroje: 

• R Project (programovací jazyk a vývojové prostredie s doplnkovými balíkmi 

pre štatistické výpočty a analýzu dát), 

• WEKA (Java Framework pôvodne vyvinutý na univerzite vo Waikato, Nový 

Zéland), 

• Python/scikit-learn (programovací jazyk s  knižnicou pre strojové učenie). 
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2.4  Hlboké učenie  

 

Hlboké učenie (Deep Learning) je podmnožinou strojového učenia, ktorého cieľom 

je učenie sa vrstvových alebo hierarchických reprezentácií údajov. Hlboké učenie je možné 

použiť na klasifikáciu obrazu a rozpoznanie reči, používa sa napríklad pri transkripcii 

rukopisu, zdokonalení strojového prekladu, zlepšení konverzie textu na reč, pri digitálnych 

asistentoch, autonómnej jazde na úrovni človeka, na vylepšenie cielenia reklám, vylepšenie 

výsledkov vyhľadávania na webe. 

 

 

2.5  Vzťah medzi dátovou vedou a ďalšími disciplínami 

 

Dátovú vedu si môžeme predstaviť ako spojenie rôznych, čiastočne sa prekrývajúcich, 

(pod)disciplín (Obrázok 6). Hranice medzi disciplínami nie sú exaktne vymedzené, pričom sa 

môžu meniť v čase (Alpaydin, 2010; Han and Kamber, 2012; Dhar, 2013; Neil a Schutt, 

2014). 

 

Obrázok 6. Zložky dátovej vedy 

 

Korene dátovej vedy siahajú do štatistiky. Štatistiku môžeme rozdeliť na deskriptívnu 

(popisuje dáta z celého súboru pomocou pojmov ako priemer, štandardná odchýlka, 

početnosť) a induktívnu štatistiku (formulácia záverov o celom súbore na základe informácií 

získaných z výberových vzoriek). 
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V súvislosti s dátovou vedou sa často stretávame aj s pojmami veľké dáta (Big Data), 

dolovanie údajov (Data Mining), či objavovanie znalostí (Knowledge Discovery). Medzi 

základné charakteristiky veľkých dát patrí ich množstvo (Volume), rýchlosť ich tvorby 

(Velocity), rôznorodosť (Variety) a neurčitosť (Veracity).   

 

2.6  Úloha dátových vedcov 

 

Povolanie dátový vedec sa prvýkrát objavuje v roku 2008 na sociálnych sieťach 

LinkedIn alebo Facebook, v ktorých týmto pojmom svoju profesiu opísali Dhanurjay Patil 

a Jeff Hammerbacher, americkí matematici a počítačoví vedci. Patil publikuje v roku 2012 

knihu „The Art of Turning Data Into Product,“ v ktorej definuje úlohy dátových vedcov, 

poukazuje na ich nedostatok a veľký význam v súčasnosti.  

Dátoví vedci pomáhajú transformovať dáta na reálnu hodnotu a odpovedať 

na nasledujúce typy otázok: 

a) Čo sa stalo? (report) 

b) Prečo sa to stalo? (diagnóza) 

c) Čo sa stane? (predikcia) 

d) Čo by sa malo stať? (odporúčanie) 

 

Obrázok 7. Množina zručností dátového vedca 
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3  Dátová veda v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 

21. storočie 

 

Strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

bolo vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne 

potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Aktivity 

projektu boli rozdelené na dve časti, pričom jednu z aktivít predstavovalo vzdelávanie 

na vysokých školách pre informačnú spoločnosť. Táto aktivita bola zameraná na inováciu 

prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore, štandardy digitálnej 

gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií na vysokých školách, a tiež 

vytvorenie partnerstiev a sietí vysokých škôl a IT  firiem. 

Cieľovou skupinou v oblasti vzdelávania na vysokých školách pre informačnú 

spoločnosť bolo 20 vysokoškolských učiteľov a 3000 študentov vysokých škôl. 

 

Jedným z hlavných výstupov projektu v oblasti inovácie prípravy študentov vysokých 

škôl pre zamestnanie v IT sektore, bolo vybudovanie a aktívna činnosť kompetenčného 

centra pre vzdelávanie na vysokých školách s účasťou všetkých partnerov projektu 

v štyroch oblastiach odborného zamerania – Dátová veda (Data Science), Internet vecí 

(Internet of Things), Počítačové siete (Computer Networks) a Podnikovo-informačné 

systémy (Business Information Systems), a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri 

rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií. 

 

Kompetenčné centrum pre vzdelávanie na vysokých školách vzniklo v roku 2016. 

Počas celého obdobia realizácie projektu (2016 – 2020) slúžilo ako zdroj inovácií 

pre vzdelávací proces v IT oblasti na vysokých školách v nasledujúcej forme: 

1. Inovácia vysokoškolských predmetov a študijných programov pre informatikov 

a neinformatikov na vysokých školách. 

2. Lektorovanie predmetov pre informatikov a pilotná výučba predmetov 

pre neinformatikov na vysokých školách. 

3. Koordinácia obsahu a metód vzdelávania so súkromným IT sektorom – konzultácie 

s expertmi v IT firmách, stáže učiteľov v IT firmách. 

4. Semináre, videokonferenčné semináre, účasť na konferenciách, bakalárske 

a diplomové práce. 

5. Tvorba národného materiálu v troch oblastiach zamerania kompetenčného centra. 
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3.1  Inovácia vysokoškolských predmetov a študijných programov  

pre informatikov  

 

Počas celej doby realizácie projektu prebiehala tvorba, revízia a aktualizácia obsahu 

vysokoškolských predmetov pre informatikov na piatich partnerských univerzitách: 

a) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – UPJŠ, 

b) Technická univerzita v Košiciach – TUKE, 

c) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – UKF, 

d) Žilinská univerzita – UNIZA, 

e) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – UMB. 

Účasť niektorých expertov z IT firiem na tvorbe predmetov bola zabezpečená 

s podporou Centra vedecko-technických informácií v Bratislave – CVTI.  

Tvorba, revízia a aktualizácia obsahu vysokoškolských predmetov pre informatikov 

prebiehala vo všetkých plánovaných oblastiach odborného zamerania: 

a) Dátová veda (Data Science),  

b) Internet vecí (Internet of Things),  

c) Počítačové siete (Computer Networks),  

d) Podnikovo-informačné systémy (Business Information Systems).  

Kvantitatívne rozdelenie predmetov podľa oblastí, v rámci ktorých sa tvorili študijné 

materiály, sú uvedené v Tabuľke 1.  

 

Tabuľka 1. Prehľad tvorby študijných materiálov počas realizácie projektu 

 

Názov oblasti  

informatického vzdelávania 

Počet nových a inovovaných predmetov 

s tvorbou študijných materiálov   

Oblasť Data Science 19 predmetov  

(8 UPJŠ + 3 TUKE + 5 UKF + 2 UMB + 1 UNIZA) 

Oblasť Podnikovo-informačných 

systémov 

14 predmetov  

(10 CVTI + 4 UPJŠ) 

Oblasť Internetu vecí 13 predmetov  

(4 TUKE + 4 UKF + 3 UNIZA + 2 UPJŠ) 

Oblasť Sieťová akadémia 14 predmetov 

(5 TUKE + 4 UPJŠ + 3 UNIZA + 1 UMB + 1 UKF) 

Spolu 60 predmetov 
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V rámci uvedených predmetov sa tvorili aj študijné materiály, ktoré sú zamerané 

na prípravu absolventov neinformatických odborov pre ich pracovné uplatnenie v IT sektore 

(3 predmety v oblasti Dátovej vedy, 2 predmety v oblasti Sieťová akadémia, 1 predmet 

v oblasti Internet vecí, 4 predmety v oblasti Podnikovo-informačné systémy).  

Prínosom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

vzhľadom na stanovený výstup je zaradenie nových a inovovaných predmetov do študijných 

programov vysokých škôl v aktuálnych a moderných trendoch informatického vzdelávania. 

Príkladmi predmetov, ktoré by nevznikli bez podpory národného projektu IT Akadémia 

– vzdelávanie pre 21. storočie, sú napríklad: 

• NoSQL databázy, Prípadové štúdie dolovania údajov, Strojové učenie, Základy 

internetu vecí, Výpočty v prostredí SAP HANA (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach), 

• Vývoj aplikácií pre Internet vecí, Inteligentné kyberfyzikálne systémy (Technická 

univerzita v Košiciach), 

• Programovanie aplikácií so senzormi, Edukačné dolovanie údajov (Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre), 

• Internet vecí (Žilinská univerzita v Žiline). 

 

V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie boli na 

partnerských univerzitách v rámci študijných programov implementované certifikované bloky 

„IT pre prax“, ktorých cieľom je zlepšiť vedomosti a praktické skúsenosti študentov 

neinformatických smerov v oblastiach IT zamerania. Certifikovaný interdisciplinárny kurz 

„IT pre prax“ na TUKE a UPJŠ pozostáva celkovo zo 4 predpísaných predmetov, konkrétne 

z dvoch povinných predmetov (Základy technológie SAP a Úvod do internetu vecí), 

z jedného voliteľného predmetu z bloku Data Science a z jedného voliteľného predmetu 

z bloku Počítačové systémy.   

Jedným z dopadov projektu a tiež prínosom z hľadiska udržateľnosti je akreditácia 

nového bakalárskeho a magisterského študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia 

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorý sa prvýkrát bude realizovať 

v akademickom roku 2020/2021. Garantom tohto študijného programu je prof. RNDr. Gabriel 

Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach 

a garant národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Nový študijný 

program reaguje na zvýšený dopyt po odborníkoch v oblasti dátovej vedy na celom svete. 
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3.2  Lektorovanie predmetov pre informatikov a pilotná výučba predmetov pre 

neinformatikov na vysokých školách 

 

 

Študenti partnerských univerzít projektu v rokoch 2016 až 2020 absolvovali nové 

a inovované predmety v jednotlivých oblastiach zamerania. Na piatich partnerských vysokých 

školách sa realizovala výučba 57 nových a inovovaných predmetov odborného zamerania – 

Dátová veda (Data Science), Internet vecí (Internet of Things), Počítačové siete (Computer 

Networks) a Podnikovo-informačné systémy (Business Information Systems). Údaje o počte 

lektorovaných predmetov na jednotlivých univerzitách sú uvedené v Tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2. Prehľad lektorovania predmetov počas realizácie projektu 

 

Názov oblasti  

informatického vzdelávania 

Počet lektorovaných predmetov 

(výučba v rámci jedného semestra)   

Oblasť Data Science 19 predmetov  

(8 UPJŠ + 3 TUKE + 5 UKF + 2 UMB + 1 UNIZA) 

Oblasť Podnikovo-informačných 

systémov 

11 predmetov  

(7 CVTI + 4 UPJŠ) 

Oblasť Internetu vecí 13 predmetov  

(4 TUKE + 4 UKF + 3 UNIZA + 2 UPJŠ) 

Oblasť Sieťová akadémia 14 predmetov 

(5 TUKE + 4 UPJŠ + 3 UNIZA + 1 UMB + 1 UKF) 

Spolu 57 predmetov 

 

 

 

3.3  Koordinácia obsahu a metód vzdelávania so súkromným IT sektorom – 

konzultácie s expertmi v IT firmách, stáže učiteľov v IT firmách 

 

 

Štruktúra predmetov a obsah študijných materiálov vznikali aj na základe konzultácií 

so zamestnancami IT firiem. Úroveň zapojenia IT firiem môžeme rozdeliť do 4 stupňov: 

1. Základná úroveň: Komentáre a poznámky k študijným materiálom, ktoré 

pripravili vysokoškolskí učitelia pre všetky inovované predmety;  
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2. Pravidelné stretnutia na vedeckých seminároch a workshopoch, konzultácie 

s učiteľmi;  

3. Stáže učiteľov v IT firmách;  

4. Najvyššia úroveň: Intenzívna spolupráca pri tvorbe študijných materiálov 

(napríklad vo forme multimediálneho obsahu, skrípt). 

 

Pre prvý a druhý stupeň spolupráce platilo, že pre každý nový a inovovaný predmet 

vysokej školy prebiehala konzultácia s minimálne jedným expertom z IT firmy. Experti 

z IT firiem konzultovali v prvej fáze projektu štruktúru a obsah študijných materiálov (roky 

2016 – 2018). V rokoch 2019 až 2020 prebiehala záverečná fáza, v ktorej experti z IT firiem 

spracúvajú odborné recenzie na vytvorené študijné materiály. Každý predmet projektu mal 

minimálne jedného recenzenta študijných materiálov z IT firmy. Na základe týchto recenzií 

prebiehala aktualizácia študijných materiálov spracovaná učiteľmi vysokých škôl. 

Počas realizácie projektu sa realizovalo 10 stáží učiteľov vysokých škôl v IT firmách. 

Každá stáž bola realizovaná v rozsahu 10 pracovných dní podľa vopred stanoveného 

harmonogramu. Skúsenosti získané na stáži boli úspešne aplikované pri tvorbe študijných 

materiálov a pri výučbe predmetov: 

 

• Výpočty v prostredí SAP HANA,  

• Strojové učenie, 

• Prípadové štúdie dolovania údajov, 

• Základy internetu vecí, 

• Programovanie, algoritmy a zložitosť, 

• Základy znalostných systémov, 

• Počítačové siete (CCNA1/2), 

• Aplikácie počítačových sietí (CCNA3/4). 

 

V rámci národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bolo 

vytvorených 26 partnerstiev, ktoré prepojili vysoké školy a podnikovú sféru. Do prípravy 

a realizácie nového akreditovaného študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia 

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa zapojilo 8 IT spoločností. 
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3.4  Semináre, videokonferenčné semináre, účasť na konferenciách, bakalárske 

a diplomové práce 

 

Konzultácia aktuálneho vzdelávacieho obsahu predmetov a výstupov a vzájomná 

výmena odborných poznatkov v jednotlivých oblastiach medzi partnerskými univerzitami 

prebiehala vo forme videokonferenčných seminárov a workshopov (Tabuľka 3). 

Videokonferenčné stretnutia sa konajú jedenkrát za semester za každú oblasť odborného 

zamerania. Stretnutia riešiteľov za oblasti Dátová veda a Podnikovo informačné systémy 

sa realizujú spoločne v rámci jedného videokonferenčného seminára.  

 

Tabuľka 3. Prehľad videokonferenčných seminárov a workshopov 

 

Názov oblasti  

informatického vzdelávania 

Termíny workshopov 

Oblasť Data Science 

a Podnikovo-informačné systémy 

19. jún 2018, 4. február 2019,  

4. jún, 2019, 4. február 2020, 9. september 2020 

Oblasť Internetu vecí 25. jún 2018, 31. január 2019,  

5. február 2020, 10. september 2020 

Oblasť Sieťová akadémia 26. jún 2018, 4. február 2020, 8. september 2020 

 

Účastníkmi niektorých workshopov počas realizácie projektu boli aj zástupcovia IT 

firiem. Obsahom seminárov a workshopov bola konzultácia aktuálneho vzdelávacieho obsahu 

predmetov vysokých škôl, prezentácia výstupov vo forme študijných materiálov a vzájomná 

výmena odborných poznatkov v jednotlivých oblastiach zamerania (Internet vecí, Dátová 

veda, Podnikovo-informačné systémy – SAP Akadémia, Sieťová akadémia).  

4. júna 2019 sa s podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie realizoval workshop Dátovej vedy v Historickej aule na PF UPJŠ v Košiciach 

za osobnej účasti riešiteľov z partnerských univerzít. Viacerí riešitelia prezentovali výsledky 

dosiahnuté v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

aj na domácich a zahraničných konferenciách, napríklad ICETA, ITAT, DFRWS, ACIIDS, 

Informatics a iné. 

V rámci projektu IT akadémia vzniklo viacero bakalárskych a diplomových prác 

aplikačného charakteru vo všetkých 4 oblastiach odborného zamerania – Dátová veda (Data 

Science), Internet vecí (Internet of Things), Počítačové siete (Computer Networks) 

a Podnikovo-informačné systémy (Business Information Systems). Príkladom úspešnej 
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bakalárskej práce je práca Bc. Tomáša Kekeňáka s názvom Objavovanie znalostí v časových 

údajoch pomocou databáz uložených v pamäti pod vedením Ing. Mirona Kuzmu, PhD., 

riešiteľa projektu za oblasť Podnikovo-informačných systémov. Rozvoj internetu totiž 

spôsobil, že v dnešnej dobe je potrebné veľké množstvo dát spracovať a analyzovať v reálnom 

čase. Dnešní používatelia požadujú nulové doby odozvy od aplikácií, ktoré používajú, 

aj v prípade, že ide o komplexné aplikácie pracujúce s veľkými množstvami dát. Práve tieto 

problémy a zlacnenie počítačovej pamäte viedli k vzniku novej generácie databáz, ktoré majú 

všetky dáta uložené v operačnej pamäti, čím sa extrémne zrýchli práca s danými dátami. 

 

 

3.5  Tvorba národného materiálu v troch oblastiach odborného zamerania 

kompetenčného centra 

 

Na základe vytvorených študijných materiálov bolo publikovaných 15 učebných 

materiálov s ISBN na všetkých partnerských školách.  

Tri publikácie vznikli vo forme národného výstupu, konkrétne: 

• Národný výstup – Počítačové siete, základné koncepty s konfiguráciou, 

• Národný výstup – Dátová veda a jej aplikácie, 

• Národný výstup – Internet vecí a jeho aplikácie. 

Uvedené výstupy v rámci podaktivity 2.1 Inovácia prípravy študentov vysokých škôl 

pre zamestnanie v IT sektore národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

sú prínosné z hľadiska dopadov projektu z pohľadu študenta, učiteľa ako aj IT firiem. 

Deklarujeme rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky 

a IKT, spoluprácou univerzít s IT firmami sledujeme vytvorenie dlhodobého podnetného 

prostredia pre ďalší odborný rast, dlhodobý a udržateľný systém prípravy odborníkov 

pre aktuálne a budúce potreby IT sektora. 
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4  Dátová veda vo výučbe 

 

V tejto kapitole prinášame prehľad rozšírených anotácií vysokoškolských predmetov, 

stručné osnovy, aplikačné príklady a prípadové štúdie v oblasti dátovej vedy. 

 

4.1  Objavovanie znalostí, TUKE v Košiciach (Ján Paralič, František Babič) 

 

4.1.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet Objavovanie znalostí (ďalej OZ) je ponúkaný v prvom ročníku inžinierskeho 

štúdia v študijných programoch Hospodárska informatika (ako povinný) a Inteligentné 

systémy (ako povinne voliteľný). Predmet nadväzuje na základné poznatky študentov 

nadobudnuté v bakalárskom štúdiu, najmä v predmete Podniková analytika, ktoré ďalej 

rozširuje a výrazne prehlbuje. V úvodnej časti semestra sa po stručnom zopakovaní metodiky 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for DataMining) používanej pri objavovaní 

znalostí z dát najprv podrobnejšie venujeme fázam pochopenia a prípravy dát, aby sme 

následne v druhej časti semestra podrobne prebrali štyri základné typy dolovania v dátach. 

Nasleduje stručná osnova predmetu rozdelená do základných tém. Každá z nich je nižšie 

uvedená spolu so stručne charakterizovaným  preberaným obsahom v samostatnom odseku.  

 

Pochopenie dát. Základné typy dát. Dáta bez závislostí, t.j. multidimenzionálne dáta 

(kvantitatívne, kategorické, zmiešané, binárne), textové dáta vo vektorovej podobe. Dáta 

so závislosťami (časové rady, diskrétne sekvencie, priestorové dáta, sieťové (grafové) dáta). 

Pochopenie dát (2. fáza CRISP-DM): Charakteristiky pre jednotlivé atribúty. Závislosť medzi 

jednotlivými atribútmi. 

Príprava dát. I. Extrakcia príznakov a ich portabilita (transformácie jedného dátového 

typu na iný). II. Čistenie dát: Vysporiadanie sa s chýbajúcimi hodnotami. Ošetrenie chybných 

vstupov. Škálovanie a normalizácia. III. Redukcia dát: Vzorkovanie. Výber podskupiny 

príznakov. Redukcia dát rotáciou osí. Redukcia dát transformáciou typov. 

Prediktívne dolovanie v dátach 1. Základné pojmy, dve fázy klasifikácie. Výber 

príznakov pre klasifikáciu. Rozhodovacie stromy, pravidlové klasifikátory. 

Pravdepodobnostná klasifikácia: Bayesovská klasifikácia a logistická regresia. Klasifikátory 

na princípe k-najbližších susedov. 
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Prediktívne dolovanie v dátach 2. Kvantifikácia výsledku klasifikácie. Náročné 

klasifikačné scenáre: Klasifikácia do viacerých tried a do zriedkavých tried. Škálovateľná 

klasifikácia. Predikcia (numerický cieľový atribút). Lineárna a polynomiálna regresia. 

Regresné stromy. Prediktory na princípe k-najbližších susedov. Rozšírená klasifikácia: semi-

kontrolované učenie, aktívne učenie, zložená klasifikácia (učenie súborom metód). 

Podobnosť a vzdialenosť. Multidimenzionálne dáta: kvantitatívne dáta, Lp normy a ich 

vlastnosti. Na porovnávaní založená podobnosť (match-based similarity). Kategorické dáta, 

zmiešané kvantitatívne a kategorické dáta. Podobnosť textových dát (text similarity 

measures). Podobnosť časových dát (temporal similarity measures). Mierky podobnosti pre 

diskrétne sekvencie. Mierky podobnosti grafov (graph similarity measures). 

Analýza zhlukov. Úvod, príklady aplikácií. Výber príznakov pre zhlukovanie: 

filtrovacie, obálkové a hybridné prístupy. Metódy zhlukovania založené na výbere 

reprezentantov zhlukov (k-stredové metódy): k-means, Mahalanobisov k-means, k-medians,  

k-medoids. Metódy hierarchického zhlukovania: aglomeratívne a divizívne metódy. Ďalšie 

metódy zhlukovania: na mriežke založené zhlukovanie (grid-based methods), na hustote 

založené zhlukovanie (density-based methods), na grafoch založené zhlukovanie (graph-based 

methods). Validácia zhlukov: interné a externé kritériá validity zhlukov. 

Detekcia anomálií. Úvod, príklady aplikácií. Analýza extrémnych hodnôt (extreme 

value analysis): Jednorozmerná (univariate) a viacrozmerná (multivariate) analýza 

extrémnych hodnôt. Metódy založené na hĺbke (depth-based methods). Zhlukovanie pre 

detekciu anomálií. Metódy založené na vzdialenosti (distance-based outlier methods). Metódy 

korigujúce lokálnu vzdialenosť: LOF (Local Outlier Factor) a Instance-specific Mahalanobis 

distance. Metódy založené na hustote (density-based methods). Validita anomálií: ROC 

(Receiver Operating Characteristics). 

Asociačné pravidlá. Základné pojmy: analýza nákupného košíka, položky, položkové 

množiny, frekventované položkové množiny. Asociačné pravidlá a ich zaujímavosť: podpora, 

spoľahlivosť (nesymetrická mierka), lift (symetrická mierka). Princíp monotónnosti podpory 

(downward closure property). Algoritmus Apriori na hľadanie frekventovaných množín 

položiek. Generovanie asociačných pravidiel z frekventovaných množín položiek. Algoritmy 

založené na enumeračnom strome, algoritmy využívajúce vertikálnu reprezentáciu. Ďalšie 

mierky zaujímavosti asociačných pravidiel: bitovo symetrické mierky spoľahlivosti. Ďalšie 

rozšírenia: dolovanie negatívnych vzorov. Užitočné meta-algoritmy: vzorkovanie, 

hierarchické asociačné pravidlá, kvantitatívne asociačné pravidlá. 

Záverečná prednáška je venovaná zhrnutiu a opakovaniu prebraného učiva. 
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4.1.2  Aplikačný príklad 

 

V tejto časti je popísaný proces analýzy dát publikovaný v zborníku1. Dáta 

o pacientoch pochádzajú z Framinghamskej štúdie, ktoré sú po registrácii dostupné na2. 

Proces je riadený metodikou CRISP-DM.  

 

a) Pochopenie cieľa 

Cieľom z biznis pohľadu bolo umožnenie včasného a presného určenia diagnózy 

pacienta, ktorá by zabezpečila lepšie stanovenie liečby. Z pohľadu dolovania v dátach sme sa 

zamerali na klasifikáciu s cieľom predikovať, či pacient má/nemá jednu zo závažných 

kardiovaskulárnych chorôb.  

 

b) Pochopenie dát 

Zvolený dataset tvorila podmnožina dát zozbieraných počas Framinghamskej štúdie, 

ktorá obsahovala dáta od 4434 participantov testovaných v troch periódach (v priemere 

každých šesť rokov). Dataset celkovo obsahoval 11 627 záznamov a 39 atribútov. Tieto 

atribúty popisujú rôzne laboratórne, klinické, dotazníkové, či inak získané údaje 

o participantoch vo veku od 32 do 81 rokov. Medzi jednotlivé atribúty patria napríklad ID 

pacienta (RANDID), pohlavie pacienta (SEX), čas periódy (PERIOD), počet dní 

od prvotného testu (TIME), vek participanta (AGE), systolický (SYSBP) a diastolický 

(DIABP) krvný tlak, počet vyfajčených cigariet za jeden deň (CIGPDAY), dosiahnuté 

vzdelanie (EDUC), obsah cholesterolu v krvi (TOTCHOL), index telesnej hmotnosti (BMI), 

hodnota cholesterolu s vysokou hodnotou lipoproteinu (HDLC), hodnota cholesterolu 

s nízkou hodnotou lipoproteinu (LDLC), výskyt infarktu v danej perióde (PREVMI), výskyt 

hypertenzie v danej perióde (PREVHYP) a pod. Okrem týchto atribútov, ktoré boli 

definované pre každú periódu zvlášť, dataset obsahuje aj atribúty, ktoré hovoria o celom 

priebehu štúdie (viď. Tabuľka 4).  

  

 
1 Ľ. Pusztová, J.I. Vanko, J. Paralič: Kardiovaskulárne ochorenia a ich predikcia. In: Electrical Engineering and Informatics 10: proceedings of 

the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 268-274 
2 National Heart, Lung, and Blood Institute.U.S. Department of Health & Human Services. Dostupné na internete: 

https://www.nhlbi.nih.gov/  

https://www.nhlbi.nih.gov/
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Tabuľka 4. Popis atribútov celej štúdie 

Atribút 
Popis 

Rozsah  

ANGINA Nastala srdcová angína u participanta 0=Nie (n=9725) 

1=Áno (n=1902) 
HOSPMI Zistený Infarkt Myokardu 0=Nie (n=10473) 

1=Áno (n=1154) 

MI_FCHD Zistený Infarkt Myokardu alebo iné 
závažné ochorenie srdca 

0=Nie (n=9839) 
1=Áno (n=1788) 

ANYCHD Zistené akékoľvek závažné ochorenie 

srdca 

0=Nie (n=8469) 

1=Áno (n=3158) 

STROKE Zistená mŕtvica 0=Nie (n=10566) 
1=Áno (n=1061) 

CVD Prekonaná nerozpoznaná 
kardiovaskulárna choroba 

0=Nie (n=8728) 
1=Áno (n=2899) 

HYPERTEN Zistená hypertenzia 0=Nie (n=2985) 

1=Áno (n=8642) 

DEATH Participant zomrel (Z akýchkoľvek 

dôvodov) 

0=Nie (n=8100) 

1=Áno (n=3527) 

TIMEAP Počet dní od začiatku testov po prvú 

srdcovú angínu 

0-8766 

TIMEMI Počet dní od začiatku testov po prvý 

HOSPMI 

0-8766 

TIMEMIFC Počet dní od začiatku testov po prvé 
MI_FCHD 

0-8766 

TIMECHD Počet dní od začiatku testov po prvé 

ANYCHD 

0-8766 

TIMESTRK Počet dní od začiatku testov po prvé 
STROKE 

0-8766 

TIMECVD Počet dní od začiatku testov po prvé 

CVD 

0-8766 

TIMEHYP Počet dní od začiatku testov po prvé 

HYPERTEN 

0-8766 

TIMEDTH Počet dní od začiatku testov po úmrtie 
(DEATH) participanta 

0-8766 

 

Za cieľové atribúty sme stanovili atribúty ANGINA, HOSPMI, HYPERTEN 

a STROKE, ktoré predstavovali najvážnejšie kardiovaskulárne ochorenia. Štatistickou 

analýzou sme zistili, že najčastejším ochorením bola hypertenzia (HYPERTEN), ktorá nastala 

u 3252 participantov, čo predstavuje 73,34%. 

V dostupnom datasete sa nachádzalo aj veľké množstvo chýbajúcich hodnôt. Najvyšší 

počet sa vyskytoval u atribútov LDLC (8601) a HDLC (8600), ktoré boli počas štúdie merané 

len v tretej perióde. Chýbajúce hodnoty sa okrem spomínaných nachádzali aj v atribútoch 

GLUCOSE (1440), BPMEDS (593), TOTCHOL (409), EDUC (295), CIGPDAY (79), BMI 

(52) a HEARTRTE (6).  

 

c) Príprava dát 

Fázu prípravy dát sme rozdelili do troch úprav:  

1. úprava – odstránenie chýbajúcich hodnôt, avšak s čo najväčším množstvom 

ponechaných záznamov. Atribúty HDLC a LDLC obsahovali najviac chýbajúcich hodnôt 

zo všetkých atribútov. Bolo to z toho dôvodu, že tieto hodnoty boli merané len v tretej, a teda 
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poslednej perióde štúdie, a tak vo všetkých záznamoch prvej a druhej periódy obsahovali tieto 

atribúty chýbajúce hodnoty. Rozhodli sme sa ich preto z datasetu odstrániť a takto nám 

v 1. úprave ostalo celkovo 9310 záznamov a 37 atribútov.  

2. úprava – úprava chýbajúcich hodnôt. V numerických atribútoch HEARTRTE, 

GLUCOSE, CIGPDAY, BMI a TOTCHOL sa nachádzal menší počet chýbajúcich hodnôt, 

doplnili sme ich priemernými hodnotami jednotlivých atribútov. Atribút EDUC sme sa 

rozhodli v tejto úprave vymazať, keďže nijako výrazne neovplyvňoval výskyt 

kardiovaskulárneho ochorenia. Pri atribúte BPMEDS, ktorý hovorí či participant berie lieky 

na zvýšený krvný tlak, sme sa rozhodli doplniť chýbajúce hodnoty hodnotou 0, čo znamená, 

že participant lieky na zvýšený krvný tlak nebral. Taktiež sme odstránili atribúty HDLC 

a LDLC ako v 1. úprave. Výsledný dataset obsahoval celkovo 11627 záznamov a 36 

atribútov.  

3. úprava – úprava chýbajúcich hodnôt. Opäť sme odstránili atribúty HDLC a LDLC. 

Na dopĺňanie chýbajúcich hodnôt sme sa rozhodli použiť algoritmus k-najbližších susedov. 

Výsledný dataset celkovo obsahoval 11627 záznamov a 37 atribútov.  

 

d) Modelovanie 

V tejto fáze sme sa venovali modelovaniu na nami upravených dátach, pričom sme sa 

zamerali na algoritmy rozhodovacích stromov – C4.5, C5.0, CART a random forest. 

Testovanie sme aplikovali na všetky tri vzniknuté datasety pre jednotlivé cieľové atribúty – 

ANGINA, HOSPMI, HYPERTEN a STROKE. Ako vstupné atribúty sme použili buď všetky 

dostupné (okrem iných cieľových atribútov) alebo iba tie, ktoré mali podľa metódy 

postupného dopredného výberu najväčší vplyv na danú cieľovú chorobu. Pri tvorbe a overení 

kvality každého modelu sme použili 70% príkladov na trénovaciu množinu a 30% 

na testovaciu množinu. V nasledujúcej časti uvádzame najúspešnejšie modely pre jednotlivé 

cieľové ochorenia.  

Pri cieľovom atribúte ANGINA, ktorý popisuje, či participant trpel v priebehu štúdie 

srdcovou angínou, dosahoval najlepšie výsledky algoritmus C4.5 v prípade, keď vstupné 

atribúty boli všetky (okrem ďalších cieľových atribútov) s použitím množiny z 3. úpravy. 

Pre tento cieľový atribút boli dosiahnuté tieto hodnoty sledovaných ukazovateľov: úspešnosť 

(99,91%), presnosť (99,65%), senzitivita (99,96%), špecificita (99,65%). Tabuľka 5 zobrazuje 

kontingenčnú tabuľku tohto modelu.  
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Tabuľka 5.  Kontingenčná tabuľka klasifikácie atribútu ANGINA 

 Nebola diagnostikovaná 

srdcová angína 

Bola diagnostikovaná 

srdcová angína 

Netrpí srdcovou 
angínou 

2891 2 

Trpí srdcovou 

angínou 
1 570 

 

Pri cieľovom atribúte HOSPMI, ktorý popisuje, či participant prekonal/neprekonal 

infarkt myokardu, dosahoval najlepšie výsledky algoritmus random forest s použitím 

3. úpravy v prípade, keď vstupné atribúty boli vyberané pomocou postupného dopredného 

výberu. Pre tento cieľový atribút boli dosiahnuté tieto hodnoty sledovaných ukazovateľov: 

úspešnosť (99,22%), presnosť (99,33%), senzitivita (99,8%), špecificita (93,77%). Tabuľka 6 

zobrazuje kontingenčnú tabuľku tohto modelu.  

 

Tabuľka 6. Kontingenčná tabuľka klasifikácie atribútu HOSPMI 

 Nebol diagnostikovaný 

infarkt myokardu 

Bol diagnostikovaný 

infarkt myokardu 

Neprekonal 

infarkt 
myokardu 

3121 21 

Prekonal infarkt 

myokardu 
6 316 

 

Pri cieľovom atribúte HYPERTEN, ktorý popisuje či pacient trpí/netrpí zvýšeným 

krvným tlakom, dosahoval najlepšie výsledky algoritmu random forest s použitím 3. úpravy, 

pričom vstupné atribúty boli vyberané pomocou postupného dopredného výberu. Pre tento 

cieľový atribút boli dosiahnuté tieto hodnoty sledovaných ukazovateľov: úspešnosť (99,83%), 

presnosť (99,89%), senzitivita (99,46%), špecificita (99,96%). Tabuľka 7 zobrazuje 

kontingenčnú tabuľku tohto modelu.  

 

Tabuľka 7. Kontingenčná tabuľka klasifikácie atribútu HYPERTEN 

 Nebola diagnostikovaná 

hypertenzia 

Bola Diagnostikovaná 

hypertenzia 

Netrpí 

hypertenziu 917 1 

Trpí 
hypertenziu 

5 2541 
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Pri cieľovom atribúte STROKE, ktorý popisuje či pacient prekonal/neprekonal 

mŕtvicu, dosahoval najlepšie výsledky algoritmu random forest, pri použití 2. úpravy. 

Vstupné atribúty boli všetky okrem zvyšných cieľových. Pre tento cieľový atribút boli 

dosiahnuté tieto výsledky: úspešnosť (99,01%), presnosť (100%), senzitivita (98,93%), 

špecificita (100%). Tabuľka 8 zobrazuje kontingenčnú tabuľku tohto modelu. 

 

Tabuľka 8. Kontingenčná tabuľka klasifikácie atribútu STROKE 

 Nebola diagnostikovaná 

mŕtvica 

Bola diagnostikovaná 

mŕtvica 

Neprekonal 
mŕtvicu 

3167 0 

Prekonal 
mŕtvicu 

34 263 

 

e) Vyhodnotenie 

Vygenerované modely sme vyhodnotili z hľadiska úprav, cieľových chorôb, 

ale aj z pohľadu dôležitosti atribútov v jednotlivých modeloch.  

Z pohľadu úprav – 1. úprava bola najjednoduchšia a celkovo na nej bolo 

natrénovaných 40 modelov. V porovnaní s ostatnými úpravami dosahovala v priemere 

najnižšie hodnoty úspešnosti, presnosti, senzitivity a špecificity, takže poskytovala najhoršie 

výsledky. Modely s najvyššími hodnotami úspešnosti boli vygenerované na množine 

z 3. úpravy, ktorá bola vytvorená pomocou doplnenia chýbajúcich hodnôt metódou  

k-najbližších susedov.  

Z pohľadu cieľových chorôb sme pre každú chorobu vygenerovali 27 modelov. 

Z celkového počtu 135 modelov dosahovalo až 85 modelov presnosť nad 90%. Najviac 

modelov s takouto presnosťou bolo natrénovaných pre cieľový atribút ANGINA 

(či participant trpí/netrpí srdcovou angínou). Cieľový atribút HOSPMI, hovoriaci o infarkte 

myokardu, dosahoval presnosť nad 90% v 12 prípadoch, pričom najnižšia hodnota presnosti 

bola 56,25%. Pri atribúte STROKE, popisujúci prekonanie/neprekonanie mŕtvice, sme 

dosahovali o niečo lepšie výsledky. Presnosť pri tomto atribúte bola nad hranicou 90% v 20 

prípadoch, pričom najnižšia hodnota bola 64,15%. 

Pri modeloch, kde sme na výber atribútov použili metódu postupného dopredného 

výberu, boli presnosti nad 96% a vo väčšine prípadov išlo aj o najúspešnejšie modely. 

Z hľadiska použitých algoritmov boli dosiahnuté najlepšie výsledky pomocou algoritmu 

random forest, ktorý mal presnosť nad 90% pri 27 modeloch.   
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4.2  Podniková analytika, TUKE v Košiciach (Peter Butka, František Babič) 

 

4.2.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Podniková analytika rozsiahlo využíva dáta a pokročilé štatistické metódy s cieľom 

optimalizovať jednotlivé oblasti a procesy činnosti podniku, prípadne iných procesných 

jednotiek ako napríklad výskumné laboratórium alebo proces diagnostiky v medicínskom 

zariadení. V podnikovom kontexte podniková analytika (angl. Business Analytics) 

predstavuje postupy použitia dát, znalostí, (informačných) technológií, aplikácií a metód 

(štatistické analýzy, kvantitatívne metódy, matematické / počítačové modely), pre uľahčenie 

historického porozumenia podnikových operácií a tvorbe lepších na faktoch založených 

rozhodnutí ďalšieho plánovania. V širšom kontexte je možné pod podnikovými operáciami 

myslieť aj spracovanie dát pre potreby výskumu či diagnostiky, ktorých cieľom je lepšie 

porozumenie a rozhodovanie pre ďalšie kroky zainteresovaných operátorov. V tomto prípade 

sa často používa namiesto podnikovej analytiky pojem dátová analytika, jednotlivé kroky 

procesu sú však v princípe rovnaké. 

Podniková (dátová) analytika rozpoznáva tri typy analytických úloh, ktoré môžu byť 

často kombinované v rámci jedného analyzovaného (podnikového) procesu:  

• Deskriptívna analytika – venuje sa popisu (deskriptíva) analyzovaného 

procesu, často je cieľom zodpovedať otázku čo sa deje v danom procese. Jedná 

sa často o exploratívnu analýzu a použitie dátových skladov.  

• Prediktívna analytika – venuje sa predikcii, snaží sa určiť odpoveď na to, aké 

sú predpoklady o budúcnosti na základe historických dát. Technologicky 

tomuto typu dominujú techniky objavovania znalostí (dolovanie v dátach, 

dolovanie textov, rôzne techniky strojového učenia).  

• Preskriptívna analytika – venuje sa rozhodovaniu a optimalizácii, snaží sa nájsť 

predpis (preskripciu) pre najlepšie riešenie problému v rámci analyzovaného 

procesu, analyzuje predpokladaný vývoj a určuje rozhodnutie ktoré by sme 

mali prijať aby sme dosiahli najvyššiu výkonnosť (podnikových) operácií. Tu 

sa objavujú najmä optimalizačné metódy z oblastí ako operačný výzkum, 

multikriteriálne rozhodovanie, simulačné metódy, expertné (znalostné) 

systémy, systémy manažmentu znalostí, atď.     
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Príkladom použitia viacerých typov analytík v jednom procese môže byť maloobchod 

a rozhodnutie o znížení cien. Väčšina predajní sa snaží v určitom momente vyprázdniť sklady, 

pričom tak môže urobiť napríklad pomocou zliav a rôznych akcií. Otázka teda znie: Kedy 

a ako (o koľko) redukovať ceny? Potom v rámci deskriptívnej analytiky môžeme preskúmať 

historické dáta o produktoch, napríklad pomocou dátového skladu vytvoreného z transakcií 

v pokladniach, ako aj obsahujúceho ďalšie informácie. Zistíme podrobnejšie trendy a analýzy 

cien, počtov predajov, použitej reklamy. V rámci prediktívnej analytiky určíme model 

pravdepodobného počtu predajov a ziskov analýzou historických dát, napríklad pomocou 

rôznych regresných modelov v závislosti od sezónnosti, použitej reklamy a zľavy produktov. 

Tento prediktívny model môže byť základom pre vytvorenie preskriptívneho modelu, kde 

navrhneme (napríklad pomocou modelu lineárneho programovania) nastavenie parametrov 

reklamy a zliav tak, aby bol dosiahnutý čo najvyšší očakávaný zisk.  

Hlavnou úlohou dátovej analytiky je podpora rozhodovania sa v rámci sledovaného 

procesu. Aj preto je z praktického pohľadu samozrejme možné riešiť nielen problémy 

podnikových operácií (obchod a bankovníctvo, optimalizácia spotrebiteľských reťazcov, 

analýza zákazníkov, priemyselné operácie, atď.), ale podporovať rozhodovanie aj v ďalších 

doménach ako medicínska diagnostika, spracovanie prirodzeného jazyka, vedecký výskum 

(ako napríklad fyzika, chémia, biológia, materiálové inžinierstvo, atď.), či analýza správania 

sa zákazníkov a skúmanie pedagogických procesov.  

Z hľadiska technológií sa v predmete používa jazyk R, jeho rôzne balíky a rozšírenia 

(ako napríklad Rshiny a Rmarkdown, či rôzne napojenia na vizualizačné knižnice). Získanie 

základov jazyka R pred začiatkom predmetu je výhodou. V prípade že študenti začínajú 

s R prvýkrát, sú prvé dve prednášky venované práve vybraným základom R. Obsahom 

sú základy jazyka R ako programovacieho prostriedku, popis dátových a riadiacich štruktúr, 

cyklických funkcií, grafických systémov a vizualizácie, použitia Rmarkdown 

pre dokumentáciu analytických úloh, ako aj použitia Rshiny pre vytvorenie webovej 

aplikácie. Tieto je možné považovať za prerekvizitné a je možné ich vynechať, ak študenti 

R už poznajú, prípadne sa učiteľ rozhodne toto štúdium nechať na ich samostatnom prístupe. 

Navyše cvičenia k ďalším dvom skôr teoretickým úvodným prednáškam sú v podstate 

opakovanie užitočných znalostí z jazyka R. Osnova predmetu v ďalšej časti v podstate 

zodpovedá postupnému prehľadu základných typov analytík, podrobnejšie je možné 

jednotlivé prvky zhrnúť nasledovne (nejedná sa nutne o jednotlivé prednášky, témy sú 

rozdelené do viacerých a niekedy sa prechody medzi nimi môžu aj prelínať): 



33 
 

• Úvod do podnikovej analytiky, rôzne pohľady na podnikovú/dátovú analytiku, 

vzťah pojmov podniková analytika a podniková inteligencia, typy úloh 

v podnikovej/dátovej analytike, typy dát (atribútov) v analýze dát. 

• Rozhodovací proces, rozhodovacie modely, systémy pre podporu 

rozhodovania (DSS), ich vlastnosti a architektúra. 

• Deskriptívna analytika – informačné systémy podniku, dátové sklady 

(modelovanie dát v DS, multidimenzionálne modelovanie, dátová kocka, 

OLAP funkcie, rôzne verzie DS/OLAP systémov), reportovanie, metriky 

pre meranie výkonnosti , vizuálna analytika, dashboardy. 

• Úvod do prediktívnej analytiky, proces objavovania znalostí v databázach 

(KDD), dolovanie v dátach (Data Mining - DM), porovnanie OLAP a DM, 

procesný pohľad na KDD, základné typy úloh DM, príklady úloh KDD. 

• Prediktívna analytika ako proces – metodológia CRISP-DM, pochopenie cieľa, 

pochopenie dát, dáta a ich predspracovanie, dôležitosť predspracovania, rôzne 

kroky predspracovania, modelovanie a jeho vyhodnotenie (prediktívne 

a deskriptívne metódy – stručný pohľad na niektoré vybrané prístupy: lineárna 

regresia, rozhodovacie stromy, pravdepodobnostné prístupy - Naive Bayes, 

inštančné učenie - kNN, zhlukovanie, asociačné pravidlá), nasadenie modelov, 

využitie CRISP-DM v praktických úlohách, výber atribútov pri dolovaní dát. 

• Preskriptívna analytika – základné metódy a prístupy, modelovo orientované 

rozhodovanie, optimalizácia, multikriteriálne rozhodovanie, heuristické 

prehľadávanie, simulácia, automatické systémy DSS, expertné systémy, 

systémy manažmentu znalostí. 

 

4.2.2  Aplikačný príklad 

 

V rámci aplikačného príkladu si predstavíme ukážky niektorých úloh riešených 

v rámci cvičení predmetu Podniková analytika. V tomto prípade ide o príklady súvisiace 

s časťou venovanou prediktívnej analytike, kde boli postupne vysvetlené niektoré úlohy 

metodológie CRISP-DM. Konkrétne si uvedieme príklady z časti venovanej príprave 

(predspracovaniu) dát použitím datasetu El Nino a následne príklady z časti modelovania 

(tvorby modelov dolovania dát) použitím datasetu Iris. Príklady budú obsahovať ukážky 

v jazyku R. 
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Dátová množina El Nino je súčasťou UCI Machine Learning Repository 

(https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/El+Nino). V rámci práce s touto dátovou množinou 

(presná linka na .gzip súbor je uvedená pri ukážke priameho stiahnutia)  je úlohou študentov 

realizovať rôzne úlohy, ktoré ich naučia rôzne kroky užitočné pre prípravu dát.  

 

Uvedieme si niektoré z týchto úloh spoločne s ukážkami riešení v R. Prvým je časť 

venovaná načítaniu dát a úprave typov atribútov. Cieľom tejto časti bolo mať vstupnú 

množinu v správnom tvare.  

- Stiahnite dáta El Nino dostupné na https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-

databases/el_nino-mld/elnino.gz a uložte ich do pracovného adresára. 

fileUrl<-"https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-

databases/el_nino-mld/elnino.gz" 

download.file(fileUrl, destfile = "elnino.gz") 

 

- Načítajte tieto dáta do premennej elnino použitím príkazu read.table. 

elnino = read.table("elnino.gz", header=FALSE) 

 

- Na webovej stránke https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/El+Nino sú dostupné 

informácie o datasete El Nino a taktiež popis jeho atribútov. Prečítajte si túto časť 

(hlavne Attribute Information) a podľa toho doplňte názvy stĺpcov.  

colnames(elnino) <- c("buoy","day","latitude","longitude", 

"zon.winds","mer.winds","humidity","airtemp","s.s.temp") 

 

- Vypíšte informácie o dátach a ich atribútoch a upravte ich typ podľa potreby.  

str(elnino) 

elnino$zon.winds = as.numeric(as.character(elnino$zon.winds)) 

elnino$mer.winds = as.numeric(as.character(elnino$mer.winds)) 

elnino$humidity = as.numeric(as.character(elnino$humidity)) 

elnino$airtemp = as.numeric(as.character(elnino$airtemp)) 

elnino$s.s.temp = as.numeric(as.character(elnino$s.s.temp)) 

 

- Skontroluje dátový typ a počet chýbajúcich hodnôt každého atribútu.   

str(elnino) 

summary(elnino) 

 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/El+Nino
https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/el_nino-mld/elnino.gz
https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/el_nino-mld/elnino.gz
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/El+Nino
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V ďalšej ukážke je jedna z častých úloh predspracovania – spracovanie chýbajúcich 

hodnôt, konkrétne nahradenie chýbajúcich hodnôt.  

 

- Vytvorte nový data.frame s názvom elnino_2, ktorý bude obsahovať skopírované dáta 

elnino. 

elnino_2 = elnino 

 

- Doplňte v elnino_2 chýbajúce hodnoty atribútov podávajúcich informácie o Vetroch 

(Zonal Winds, Meridional Winds) tak, že ich nahradíte priemerom daného stĺpca.  

elnino_2$zon.winds <- ifelse(is.na(elnino_2$zon.winds), 

mean(elnino_2$zon.winds,na.rm = TRUE),elnino_2$zon.winds) 

elnino_2$mer.winds <- ifelse(is.na(elnino_2$mer.winds), 

mean(elnino_2$mer.winds,na.rm = TRUE),elnino_2$mer.winds) 

 

- Doplňte v elnino_2 chýbajúce hodnoty atribútov Relatívna vlhkosť (Relative 

Humidity) a Teplota vzduchu (Air Temperature) tak, že ich nahradíte hodnotou 

mediánu daného stĺpca.  

elnino_2$humidity <- ifelse(is.na(elnino_2$humidity), 

median(elnino_2$humidity,na.rm = TRUE),elnino_2$humidity) 

elnino_2$airtemp <- ifelse(is.na(elnino_2$airtemp), 

median(elnino_2$airtemp,na.rm = TRUE),elnino_2$airtemp)) 

 

V rámci ďalšej ukážky je kópia pôvodného datasetu najprv zbavená chýbajúcich 

hodnôt jednoduchým orezaním riadkov, ktoré majú aspoň jednu chýbajúcu hodnotu. Následne 

sú vytvorené nové odvodené atribúty.     

 

- Vytvorte dataframe s názvom elnino_1, ktorý bude obsahovať dáta elnino očistené 

od všetkých chýbajúcich hodnôt. 

elnino_1 = na.omit(elnino) 

 

- Vytvorte v dátach elnino_1 nové atribúty s názvami zon.winds_1 a mer.winds_1, 

ktoré budú odvodené z atribútov Zon.winds a Mer.winds podľa podmienok 

popísaných v informáciách o atribútoch (Attribute Information) 

na https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/El+Nino . 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/El+Nino
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elnino_1$zon.winds_1 = ifelse(elnino_1$zon.winds < 0,"West", 

"East") 

elnino_1$mer.winds_1 = ifelse(elnino_1$mer.winds < 0,"South", 

"North") 

 

- Upravte dátový typ novo vytvorených atribútov na faktor.  

summary(elnino_1) 

elnino_1$zon.winds_1 = as.factor(elnino_1$zon.winds_1) 

elnino_1$mer.winds_1 = as.factor(elnino_1$mer.winds_1) 

 

- Pre nasledujúcu úlohu normalizácie nainštalujte a načítajte balík clusterSim, arules. 

Následne normalizujte na nulový stred atribút Relatívna vlhkosť (Humidity) a atribút 

Teplota vzduchu (Air Temperature) na rozsah <-1,1> (Poznámka: použite funkciu 

data.Normalization, typ normalizácie zvoľte podľa strany č. 12 v dokumente 

https://cran.r-project.org/web/packages/clusterSim/clusterSim.pdf) 

 

- install.packages("clusterSim") 

 

- library(clusterSim) 

elnino_1$humidity <- data.Normalization(elnino_1$humidity, type 

= "n4", normalization = "columns") 

elnino_1$airtemp <- data.Normalization(elnino_1$airtemp, type = 

"n5", normalization = "columns") 

 

- Vytvorte nový atribút v dátach elnino_1 s názvom s.s.temp_1, kde budú hodnoty 

(s.s.temp) rozdelené do 4 rovnako veľkých intervalov (ekvidištančná diskretizácia) 

pomocou funkcie cut. Vypíšte taktiež hranice intervalov spolu s početnosťou 

záznamov, ktoré do nich spadajú.  

elnino_1$s.s.temp_1 <- cut(elnino_1$s.s.temp, breaks = 4, 

dig.lab = 10) 

table(elnino_1$s.s.temp_1) 

 

  

https://cran.r-project.org/web/packages/clusterSim/clusterSim.pdf
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Dátová množina Iris je veľmi známa a je priamo dostupná v R cez príkaz iris. 

Obsahuje 150 príkladov, 4 numerické atribúty a jeden cieľový atribút triedy. Na vybraných 

úlohách si ukážeme príklady použitia algoritmov pre klasifikáciu a zhlukovanie na tejto 

dátovej množine. 

Prvým príkladov je vytvorenie klasifikačného modelu na báze rozhodovacieho stromu 

pomocou ctree funkcie balíka party.   

 

- Načítajte dáta Iris do dataframu s názvom iris 

iris = data.frame(iris) 

 

- Rozdeľte dáta Iris do trénovacej (train.data) a testovacej množiny (test.data) 

v pomere 70 ku 30 

ind <- sample(2, nrow(iris), replace = TRUE, prob = c(0.7, 

0.3)) 

train.data <- iris[ind == 1, ] 

test.data <- iris[ind == 2, ] 

 

- Do premennej myFormula zadajte predpis vytvoreného rozhodovacieho stromu, 

ktorý bude predikovať hodnoty atribútu Species v závislosti od atribútov 

Sepal.Length a Sepal.Width 

myFormula <- Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width 

 

- Vytvorte rozhodovací strom s názvom iris_ctree z trénovacej množiny pomocou 

príkazu ctree, ktorý bude obsahovať predpis myFormula  

library(party) # predtym instaluj cez install.packages ak treba 

iris_ctree <- ctree(myFormula, data = train.data) 

 

- Porovnajte pomocou kontingenčnej tabuľky predikované hodnoty pomocou 

rozhodovacieho stromu a reálne hodnoty z trénovacej množiny (train.data) 

table(predict(iris_ctree), train.data$Species) 

 

- Vypíšte vytvorený rozhodovací strom v slovnej podobe 

print(iris_ctree) 
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- Vytvorte premennú testPred, ktorá bude obsahovať predikované hodnoty 

pomocou testovacích dát (test.data)  

testPred <- predict(iris_ctree, newdata = test.data) 

 

- Použitím kontingenčnej tabuľky porovnajte predikované hodnoty (testPred) získané 

pomocou rozhodovacieho stromu a reálne hodnoty z testovacej množiny (test.data) 

table(testPred, test.data$Species) 

Výsledok – kontingenčná tabuľka vyhodnotenia klasifikácie (na testovacej množine): 

testPred     setosa versicolor virginica 

  setosa         8          1         0 

  versicolor     3          7         4 

  virginica      0          5        10 

 

- Vykreslite vytvorený rozhodovací strom v grafickej podobe 

plot(iris_ctree) 

plot(iris_ctree, type="simple") 

 

  

Obrázok 8. Výstup rozhodovacieho stromu pre Iris dataset 
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Ďalšia ukážka predstavuje klasifikáciu príkladov Iris datasetu do triedy Species 

použitím klasifikačného algoritmu z oblasti inštančného učenia, konkrétne algoritmu kNN.  

 

- Nastavte seed na hodnotu 1234 

set.seed(1234) 

 

- Rozdeľte dáta Iris do trénovacej a testovacej množiny v pomere 70 ku 30 tak, 

že vzniknú dataframy s názvami iris.training a iris.test, ktoré nebudú obsahovať 

cieľový atribút Species 

ind <- sample(2, nrow(iris), replace=TRUE, prob=c(0.7, 0.3)) 

iris.training <- iris[ind==1, 1:4] 

iris.test <- iris[ind==2, 1:4] 

 

- Vytvorte vektory s názvami iris.trainLabels a iris.testLabels, ktoré budú obsahovať 

iba hodnotu cieľového atribútu z trénovacej, resp. testovacej množiny 

iris.trainLabels <- iris[ind==1, 5] 

iris.testLabels <- iris[ind==2, 5] 

 

- Do premennej s názvom iris_pred uložte získané hodnoty pomocou metódy  

k-najbližších susedov, pričom použite funkciu knn a vstupný atribút k nastavte 

na hodnotu 3 

library(class) 

iris_pred <- knn(train = iris.training, test = iris.test, cl = 

iris.trainLabels, k=3) 

 

- Získané výsledky (iris_pred) porovnajte s hodnotami uloženými vo vektore 

iris.testLables, následne vypíšte počet správne klasifikovaných záznamov 

a percentuálnu úspešnosť 

iris_pred 

iris.testLables 

sum(iris.testLabels == iris_pred)/length(iris.testLabels) 

 

- Vypíšte kontingenčnú tabuľku, ktorá porovná hodnoty iris_pred s hodnotami 

iris.testLabels 

table(iris_pred,iris.testLabels) 
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Výsledok – kontingenčná tabuľka vyhodnotenia klasifikácie (na testovacej množine): 

iris_pred     setosa versicolor virginica 

  setosa        10          0         0 

  versicolor     0         12         1 

  virginica      0          0        15 

 

Posledná ukážka je takisto na dátovej množine Iris, akurát v tomto prípade si ukážeme 

použitie zhlukovacieho algoritmu k-means. 

 

- Načítajte dáta iris do premennej s názvom iris2 a vymažte z nej cieľový atribút 

Species 

iris2 <- iris 

iris2$Species <- NULL 

 

- Pomocou algoritmu k-means rozdeľte dáta iris2 do troch zhlukov (tried) a uložte tieto 

výsledky do premennej s názvom kmeans.results, následne preskúmajte výstup 

kmeans.results a zistite veľkosť zhlukov (počet príkladov v nich) a súradnice stredov 

jednotlivých zhlukov 

kmeans.result <- kmeans(iris2, 3) 

kmeans.result 

 

Výsledok – výstup premennej kmean.result, prvé časti zobrazujúce hľadané 

informácie o 3 vytvorených zhlukoch: 

K-means clustering with 3 clusters of sizes 62, 38, 50 

Cluster means: 

  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

1     5.901613    2.748387     4.393548    1.433871 

2     6.850000    3.073684     5.742105    2.071053 

3     5.006000    3.428000     1.462000    0.246000 

 

- Nakoľko máme k dispozícii aj pôvodné označenie tried jednotlivých príkladov, 

môžeme vytvoriť porovnanie vytvorených označení zhlukov a pôvodných tried - 

vytvorte teda kontingenčnú tabuľku, ktorá bude porovnávať hodnoty Species z dát 

iris a získané klastre (zhluky) uložené v premennej kmeans.results 

table(iris$Species, kmeans.result$cluster) 
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Výsledok – výstup porovnania, je ľahko vidieť ktoré čísla zhlukov sedia s pôvodnými 

triedami: 

              1  2  3 

  setosa      0  0 50 

  versicolor 48  2  0 

  virginica  14 36  0 

 

- Vytvorte bodový graf (pomocou base grafiky), v ktorom budú na osiach 

Sepal.Length a Sepal.Width a vykreslené body rozdeľte farebne podľa získaných 

zhlukov 

plot(iris2[c("Sepal.Length", "Sepal.Width")], col = 

kmeans.result$cluster) 

 

- Doplňte do grafu body centroidov pre jednotlivé zhluky 

points(kmeans.result$centers[,c("Sepal.Length", 

"Sepal.Width")], col = 1:3, pch = 8, cex = 2) 

 

Obrázok 9. Zobrazenie datasetu Iris a nájdených centier zhlukov pomocou algoritmu k-means 
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4.3  Technológie spracovania veľkých dát, TUKE v Košiciach 

(Martin Sarnovský, Peter Bednár) 

 

4.3.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

V súčasnosti by nebolo možné dosiahnuť viacero úspechov vo vede, výskume 

a v priemysle bez spracovania dát a využitia metód objavovania znalostí. Zároveň s úspešným 

nasadením metód analýzy dát narastá aj rôznorodosť dát, ktoré je potrebné spracovať, 

ich celkový objem a rýchlosť s akou sú dáta aktualizované. Veľkosť, rýchlosť a rôznorodosť 

patria medzi základné charakteristiky tzv. veľkých dát. Problematika spracovania veľkých dát 

je značne rozsiahla a zahrňuje nie len oblasť objavovania znalostí v štruktúrovaných 

a neštruktúrovaných dátach, ale aj oblasť vysokovýkonných paralelných a distribuovaných 

výpočtov. Zložitosť problematiky spracovania veľkých dát sa odzrkadľuje aj pri praktickej 

implementácii, kedy je potrebné zvládnuť nasadenie viacerých heterogénnych technológií ako 

napr. spracovanie front správ, distribuovaných databáz, alebo rámcov pre distribuované 

dávkové a prúdové spracovanie dát. Zložité je aj samotné manažovanie distribuovanej 

infraštruktúry potrebnej pre spracovanie dát. 

Oblasť výučby technológií a metód analýzy veľkých dát sa stáva čoraz dôležitejšou 

a potreba integrovať túto oblasť do výučbového procesu narastá spolu s významom týchto 

technológií. Vo svete v súčasnosti existuje viacero pracovísk, ktoré pokrývajú výuku analýzy 

veľkých dát, rovnako ako aj rôznych prístupov ako k takejto výučbe pristupovať. Existujúce 

predmety sa stali inšpiráciou pri tvorbe nového predmetu Technológie spracovania veľkých 

dát, ktorý je ponúkaný študentom odborov Hospodárska informatika a Inteligentné systémy 

na Technickej univerzite v Košiciach.   

Jadrom predmetu sú technológie z oblasti spracovania veľkých dát so zameraním 

na implementovanie metód dátovej analytiky na rozsiahlych heterogénnych dátových 

množinách. Študent nadobudne teoretické znalosti o konceptoch gridového a cloudového 

počítania, o distribuovaných NoSQL a in-memory databázových systémoch a o metódach 

paralelného a distribuovaného počítania, vrátane teoretických základov konzistentnosti 

a robustnosti distribuovaných systémov.  

Z praktických zručností sa študenti oboznámia so základmi funkcionálneho 

programovania, práce s distribuovanými dokumentovými databázami, integrovanými 

nástrojmi v prostredí Hadoop a naučia sa programovať metódy spracovania dát 
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v distribuovanom rámci Apache Spark. Súčasťou výučby sú nielen samotné implementácie 

aplikácií v danom prostredí, ale aj problematika inštalácie, konfigurácie a údržby niektorých 

nástrojov.  

 

4.3.2  Aplikačný príklad 

 

V aplikačnom príklade predstavíme použitie rámca Apache Spark pre riešenie dátovo-

analytickej úlohy (prediktívnej diagnostickej úlohy z oblasti Priemyslu 4.0).  

Apache Spark predstavuje rámec pre spracovanie dát v klastrovom prostredí, podobne 

ako Hadoop. Na rozdiel od Hadoop-u a paradigmy MapReduce je Spark založený 

na odlišnom princípe, ktorý podporuje výpočty hlavne v operačnej pamäti bez perzistentného 

ukladania medzivýsledkov. Odstraňuje viacero obmedzení MapReduce a rámca Hadoop, 

najmä problémy v oblasti cyklických dátových tokov a riešenia iteratívnych a interaktívnych 

úloh. Jadrom Sparku sú Resilient Distributed Datasets (RDD), kolekcie objektov určené 

iba na čítanie, distribuované na zariadeniach naprieč klastrom. RDD sú distribuované 

kolekcie, ale programátor k nim pristupuje ako k lokálnej premennej. Na RDD je potom 

možné aplikovať paralelné operácie. Medzi hlavné komponenty Sparku patria: 

• Spark SQL – rozhranie pre prácu so štruktúrovanými dátami. Umožňuje načítavať 

dáta z rôznych zdrojov (napr. Hive, Parquet, JSON, JDBC a RDD) a formulovať SQL 

dopyty pre štruktúrované spracovanie dát. 

• Spark Streaming – je rozšírenie Sparku, ktoré umožňuje spracovanie prúdov dát. 

Využíva diskretizované spracovanie dátových prúdov - spúšťa úlohu spracovania 

dátových prúdov ako sériu veľmi malých dávkových (batch) úloh (tzv. Micro-batch 

processing) 

• GraphX – je rámec pre distribuované spracovanie grafov, ktorý umožňuje efektívne 

dopytovanie a transformovanie grafových dát. Taktiež umožňuje písanie iteratívnych 

grafových algoritmov pomocou Pregel API. 

• MLlib – distribuovaná knižnica obsahujúca implementácie metód strojového učenia 

na platforme Spark. 

Úloha riešená v ukážkovom zadaní nižšie spracúva a analyzuje dáta z oblasti Priemyslu 

4.0. Súčasné výrobné linky zaznamenávajú dáta o procese výroby v každom kroku 

a disponujú schopnosťou aplikovať analytické metódy na optimalizáciu výrobného procesu. 
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Úlohou je predikovať zlyhanie výrobného procesu na základe údajov z meraní a testov každej 

časti výrobnej linky. 

Dátová množina obsahuje dáta reprezentujúce merania súčiastok, ktoré prechádzajú 

výrobnou linkou v procese výroby. Každá súčiastka má pridelené jedinečné ID. Cieľom 

je predikovať, ktoré zo súčiastok neprejdú výstupnou kontrolou kvality (toto 

je reprezentované atribútom Response s hodnotou 1). Dátová množina obsahuje veľké 

množstvo anonymizovaných atribútov reprezentujúcich dáta z linky, postu na linke a meranú 

vlastnosť súčiastky.  

Dátová množina je ďalej rozdelená do viacerých súborov podľa typov atribútov, ktoré 

obsahujú numerické a nominálne atribúty. V samostatnom súbore sú aj časové údaje o tom, 

kedy bolo dané meranie realizované. Každý takýto záznam je ukončený označením, ktoré 

korešponduje s označením meranej vlastnosti. Pomocou Apache Spark realizujeme 

nasledujúce podúlohy: 

• Integrácia dát 

o Integrácia súborov s nominálnymi a numerickými atribútmi a s atribútmi 

obsahujúcimi dátum a čas 

o Sampling – vytvorenie vzorky z datasetu (veľkosti napr. 5%) pri zachovaní 

rozloženia cieľového atribútu 

o Rozdelenie datasetu na trénovaciu a testovaciu množinu (napr. v pomere 60/40) 

• Predspracovanie  

o Transformácia nominálnych atribútov na numerické 

o Transformácia numerických atribútov na nominálne 

o Vypočítanie pomerového kritéria – informačného zisku voči cieľovému atribútu, 

pre nominálne atribúty 

o Vypočítanie štatistík pre numerické atribúty 

o Vytvorenie histogramov pre nominálne atribúty 

o Spracovanie a ošetrenie chýbajúcich hodnôt (napr. ich nahradenie priemermi, atď.) 

• Modelovanie – Vytvorenie klasifikačných modelov rôznych typov, v príklade uvádzame  

lineárny model (SVM, logistická regresia, atď.) 

• Vyhodnotenie  

o Natrénovanie modelu na plnej dátovej množine v klastrovom prostredí, vytvorenie 

skriptu pre načítanie testovacej množiny (jej predspracovanie) a evaluácia podľa 
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MCC (Matthews Correlation Coefficient) medzi predikovanou a skutočnou 

hodnotou cieľového atribútu. 

 

Integrácia dát – v tejto časti prezentujeme kód, ktorý spracuje vstupné dátové množiny 

a integruje ich.  

 

Importujeme potrebné knižnice pre predspracovanie: 

from pyspark import SparkContext 

from pyspark.sql import SQLContext 

from pyspark.sql.types import * 

from pyspark.ml.feature import StringIndexer 

from pyspark.ml import Pipeline 

from pyspark.ml.feature import QuantileDiscretizer 

from pyspark.sql.functions import col, count, sum,avg 

import csv 

 

Inicializujeme Spark Context a nastavíme cestu k súboru s dátovou množinou: 

sc = SparkContext(appName="Spark") 

sqlContext = SQLContext(sc) 

 

path_final = "train_data.csv" 

 

Vytvoríme dátový rámec, inferSchema pre ktorý definujeme typy jednotlivých atribútov: 

df = sqlContext.read.format('com.databricks.spark.csv').option( 

'header','true').option('inferSchema','true').load(path_final) 

 

Vytvoríme vzorku 5%, so zachovaním cieľového atribútu (Response), vytvoríme nový dátový 

rámec z vybraných záznamov: 

samp = df.select("Id","Response").sample(False, 0.05, 1234) 

samp = samp.drop("Response") 

newDF = df.join(samp, "Id") 

 

Rozdelíme dataset v pomere 60/40 (trénovacia/testovacia množina): 

train_data, test_data = newDF.randomSplit([0.6, 0.4]) 
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Transformácia Nom2Num transformuje nominálne atribúty na numerické: 

def nom2Num(dataset): categorical = [x[0] for x in dataset.dtypes if 

x[1] == 'string'] 

 tt = dataset.select(categorical).na.fill("__NA__") 

 categ_index = [StringIndexer(inputCol=x,  

    outputCol=x+"_index") for x in categorical] 

 pipeline = Pipeline(stages=categ_index) 

 train_data_modif = pipeline.fit(tt).transform(tt) 

 return train_data_modif 

 

new_train_data1 = nom2Num(train_data) 

 

Transformácia Num2Nom transformuje numerické atribúty na nominálne: 

def num2Nom(dataset): numerical = [x[0] for x in  

    dataset.dtypes if x[1] == 'double'] 

    tt = dataset.select(numerical).na.fill(0) 

    discretizer = [QuantileDiscretizer(inputCol=x, 

outputCol=x+"_features") for x in numerical] 

    pipeline = Pipeline(stages=discretizer) 

    train_data_modif = pipeline.fit(tt).transform(tt) 

    return train_data_modif 

 

new_train_data2 = num2Nom(train_data) 

 

Vypočítanie štatistík pre numerické atribúty: 

def getStats(dataset): 

    numerical = [x[0] for x in dataset.dtypes 

        if x[1] == 'double'] 

    stats = dataset.describe(numerical) 

    return stats 

stats = getStats(train_data) 

 

Vytvorenie histogramov pre nominálne atribúty: 

def nomHist(dataset): 

    categorical = [x[0] for x in dataset.dtypes 

        if x[1] == 'string'] 
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    tt = [dataset.select(c).count() 

        for c in categorical] 

    hist = [(idx+1,tt[idx]) 

        for idx,x in enumerate(categorical)] 

    return hist 

hist = nomHist(train_data) 

 

Funkcia pre spracovanie chýbajúcich hodnôt (napr. ich nahradenie priemermi, atď.): 

def modifyNa(dataset, b): 

    numerical = [x[0] for x in dataset.dtypes 

        if x[1] == 'double'] 

    categorical = [x[0] for x in dataset.dtypes 

        if x[1] == 'string'] 

    if b == 0: 

        tt = dataset.select(numerical).na.fill(0) 

        tt = tt.select(categorical).na.fill("__NA__") 

        return tt 

    elif b == 1: 

       # Nahradenie priemermi 

        mean_dict = { col: 'mean' for col in numerical  

    col_avgs = dataset.agg(mean_dict).collect()[0].asDict() 

    col_avgs = { k[4:-1]: v for k,v in col_avgs.iteritems() } 

    tt = dataset.na.fill( col_avgs ) 

    return tt 

 

Nasledujúca funkcia volá učenie klasifikačného modelu: 

from pyspark.mllib.regression import LabeledPoint 

rdd_data = newDF.rdd 

l=len(newDF.columns)-1 

 

vector_data = rdd_data.map( 

    lambda row: LabeledPoint(row[0],numpy.array(row[1:l]))) 

 

training_data, testing_data = vector_data.randomSplit([0.6, 0.4]) 

 

SVM(training_data, testing_data) 
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Funkcia SVM() pre trénovanie Support Vector Machine modelu:  

def workOnData(model, test_data): 

    prediction = model.predict(test_data.map(lambda p: p.features)) 

    predicted = [x for x in prediction.toLocalIterator()] 

    labels_orig = test_data.map(lambda p: p.label) 

    label_list = [x for x in labels_orig.toLocalIterator()] 

    return label_list, predicted 

 

from pyspark.mllib.classification import SVMWithSGD, SVMModel 

 

def SVM(training_data, test_data): 

    svm_model = SVMWithSGD.train(training_data, iterations=10) 

    label_list, predicted = workOnData(svm_model, test_data) 

    SVM = matt_corr(label_list, predicted) 

    return SVM 

 

Funkcia matt_corr() pre vypočítanie Matthewsovho korelačného koeficientu a vyhodnotenie 

modelov: 

def (lab, pred): 

   ep=1.0e-9 

 y_befPos = np.round(np.clip(pred, 0, 1)) 

 y_befNeg = 1 - y_befPos 

 y_pos = np.round(np.clip(lab, 0, 1)) 

 y_neg = 1 - y_pos 

 TP = np.sum(y_pos * y_befPos) 

 TN = np.sum(y_neg * y_befNeg) 

 FP = np.sum(y_neg * y_befPos) 

 FN = np.sum(y_pos * y_befNeg) 

 num = (TP * TN - FP * FN) 

 dem = np.sqrt((TP+FP)*(TP+FN)*(TP+FP)*(TN+FN)) 

 return num / (dem + ep) 
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4.4  NoSQL databázy, UPJŠ v Košiciach (Peter Gurský) 

 

4.4.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet predstavuje teoretický aj praktický prehľad rôznych typov NoSQL databáz: 

1. databázy typu kľúč-hodnota, 

2. stĺpcové databázy, 

3. dokumentové databázy, 

4. grafové databázy. 

Predmet je určený pre študentov magisterského štúdia, u ktorých platí predpoklad 

o absolvovaní povinných predmetov Databázy 1 a 2, v ktorých získali dobré znalosti z oblasti 

relačných databáz a pracovali aj s dokumentovou databázou MongoDB. Tiež 

sa predpokladajú znalosti študentov z predmetu Programovanie, algoritmy a zložitosť 3, 

kde realizovali praktické napojenie sa na relačnú databázu z kódu pomocou databázového 

konektora a knižnice Spring JDBC.  

Teoretická časť predmetu približuje fenomén Big data ako hlavnú motiváciu na vznik 

a nasadenie NoSQL databáz, pričom upozorňuje na fakt, že NoSQL databázy tu nie sú na to, 

aby nahradili relačné databázy, ale prinášajú riešenia v situáciách, keď relačné databázy 

neprinášajú dostatočnú mieru škálovateľnosti, variability dát, prúdového spracovania, 

dostupnosti, odolnosti voči výpadkom alebo efektivity uloženia komplexnejších štruktúr. 

Predmet tiež ukazuje, že daňou za dosiahnutie týchto vlastností býva obmedzenie 

vyjadrovacej sily pri dopytovaní, slabšia konzistencia dát a často vysoká miera redundancie 

uloženia tých istých dát. Predmet postupne vysvetľuje pre každý typ NoSQL databázy ich 

typickú vyjadrovaciu silu jazyka, tvar aplikačných dát, prehľad dátových štruktúr, typické 

prípady použitia, výhody a obmedzenia. Z každého typu NoSQL databáz je vybraný jeden 

zástupca - pre typ kľúč-hodnota je to databáza Redis, pre stĺpcové databázy je to databáza 

Cassandra, pre dokumentové databázy databáza MongoDB a pre grafové databázy Neo4j. 

Každý z týchto zástupcov je predstavený z hľadiska architektúry, spôsobu uloženia dát, 

indexovania a možností jazyka na prácu s danou databázou. Jednotlivé aspekty jazykov sú 

predstavené na príkladoch. 

Praktická časť predmetu je zameraná na odskúšanie si práce s danými NoSQL 

databázami prostredníctvom programu napísaného v jazyku Java. Prvé cvičenie sa zameriava 

na konverzie rôzne poprepájaných dátových štruktúr objektového programovania na formáty, 
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ktoré sa v NoSQL databázach vyskytujú – JSON, BSON, XML, YAML a CSV. Konverzia 

sa realizuje pomocou knižnice Jackson. Cvičenia venované databáze Redis približujú prácu 

so zdieľanými premennými v distribuovanom prostredí, relačné mapovanie pomocou spring-

data, nastavenie a využitie CrudRepository a vytvorenie četovacej aplikácie cez funkcionalitu 

publisher / subscriber. Knižnica spring-data sa využíva aj v cvičeniach venovaných 

databázam Cassandra a Neo4j. Pri práci s databázou Cassandra sa zameriavame 

aj na vytváranie indexov a ich použitie pri filtrovaní entít a identifikáciu limitov jazyka 

pre filtrovacie podmienky. Práca s grafovou databázou Neo4j predstavuje okrem objektovo 

grafového mapovania aj možnosti použitia grafových algoritmov nad reálnymi grafovými 

dátami prepojenia webových stránok cez odkazy.  

 

4.4.2  Aplikačný príklad 

 

V aplikačnom príklade si ukážeme, ako sa jednoducho dá použiť publish/subscribe 

funkcionalita v databáze Redis na vytvorenie distribuovanej četovacej aplikácie. Cvičenie 

začína tým, že si stiahneme kostru projektu, v ktorej je vytvorené základné četovacie okno 

vo frameworku JavaFX, ktorý je študentom známy už z predchádzajúcich predmetov. Kostra 

je dostupná na adrese https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2019/nosql-redis-chat/ . Táto kostra 

obsahuje základný FXML súbor na definíciu rozloženia komponentov na scéne, základný 

spustiteľný súbor App.java, ktorý prepojí FXML šablónu a kontrolér a samotný kontrolér pre 

danú scénu. Na scéne je tlačidlo na odosielanie príspevku do četu, komponent typu ListView 

na zobrazovanie prijatých správ a dve textové okienka na zadanie používateľského mena 

a príspevku na odoslanie. Kontrolér je pripravený tak, že stačí iba dopísať obsluhu odoslania 

príspevku a obsluhu počúvania na nové správy.  

Na začiatku cvičenia si nastavíme konfiguráciu napojenia na Redis databázu. 

Na vytvorenie konfigurácie použijeme ApplicationContext frameworku Spring MVC. 

V konfigurácii nastavíme napojenie cez RedisTemplate<String, String>, 

LettuceConnectionFactory a RedisClusterConfiguration, v ktorom nastavíme adresy 

3 spolupracujúcich serverov klastra Redis databázy, ktoré sme nasadili pre potreby výučby. 

Prvá trieda String v generikách RedisTemplate predstavuje typ kľúčov a druhá typ hodnôt. 

V našom prípade kľúčom bude spoločný názov radu, cez ktorý budú všetci klienti správy 

zasielať a hodnotami budú texty, ktoré používatelia četu budú zasielať. 

https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2019/nosql-redis-chat/commit/e77e5674cca12ee482639c3a99be835c3a243eaf
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Myšlienka publish/subscribe funkcionality je tá, že jednotliví účastníci četu si vytvoria 

spojenie v databáze cez príkaz SUBSCRIBE názov_radu, čím sa zaregistrujú na zasielanie 

budúcich hodnôt zaslaných do radu multicastovým spôsobom. To znamená, že tých, 

čo dostanú tú istú zaslanú hodnotu, je presne toľko, koľkí sa cez SUBSCRIBE registrovali. 

Zasielanie správ do radu sa deje cez príkaz PUBLISH názov_radu správa, a môže to robiť 

hocikto, kto je napojený na databázu cez iné spojenie. Spojenie SUBSCRIBE je nastavené iba 

na čítanie hodnôt z radu, pokiaľ sa príkazom UNSUBSCRIBE z počúvania neodregistrujeme. 

V Jave realizujeme zasielanie správ príkazom: 

redisTemplate.convertAndSend(MESSAGES_CHANNEL, userName + ": " + 

text); 

 

Subscribe musíme realizovať v inom vlákne, aby vlákno JavaFX Application Thread, 

ktoré slúži na renderovanie grafického rozhrania a prácu s udalosťami myšu a klávesnice 

nebolo blokované čakaním na správy. JavaFX na dlhotrvajúce operácie poskytuje triedy Task 

a Service. V našom príklade si vytvoríme vlastný Service, kde vo worker vlákne, teda 

v metóde call(), zaregistrujeme počúvanie na daný rad: 

 

redisConnection.subscribe(new MessageListener() { 

  public void onMessage(Message message, byte[] pattern) { 

    final String text = serializer.deserialize(message.getBody()); 

    Platform.runLater(() -> messagesListView.add(text)); 

  } 

}, new 

StringRedisSerializer().serialize(MainSceneController.MESSAGES_CHANN

EL)); 

Premenná redisConnection typu RedisConnection je nižšie-úrovňová trieda 

ako RedisTemplate a vytvorí nám ju spomínaná LettuceConnectionFactory. Metóda 

onMessage bude zavolaná vždy, keď rad s kľúčom MESSAGES_CHANNEL odošle novú 

hodnotu. Deserializáciou tela správy prekonvertujeme prijaté pole bajtov na String. Aby sme 

zachovali vláknovú bezpečnosť, lambda výrazom vytvoríme úlohu typu Runnable, ktorá 

spustí pridanie prijatého reťazca vo vlákne JavaFX Application Thread do komponentu typu 

ListView, slúžiaceho na zobrazovanie prijatých správ. Druhým parametrom metódy subscribe 

je názov radu, na ktorý sa registrujeme. Serializáciou zmeníme názov radu na pole bajtov.  

Obe strany vieme realizovať a testovať aj cez terminálové pripojenie, čím vieme 

pri tvorení kódu alebo odhaľovaní chýb overiť aj funkcionalitu oboch typov komunikácie.  
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4.5  Strojové učenie, UPJŠ v Košiciach (Gabriela Andrejková, Ľubomír Antoni) 

 

4.5.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet je zameraný na modelovanie a algoritmizáciu procesov učenia sa 

počítačových systémov z dátových množín, pričom výsledkom učenia sa sú objekty, ktoré 

zohľadňujú vstupné dátové množiny. Toto modelovanie vychádza z potrieb mnohých oblastí 

ľudskej činnosti (biomedicínska informatika, tvorba expertných systémov, konštrukcia 

robotov, spracovanie reči a textu, predikcia nejakých udalostí, a pod.). Základom pre toto 

modelovanie sú znalosti o lineárnej regresii, gradientových metódach regresie a klasifikácie, 

Bayesovskom učení, o zhlukovaní, rozhodovacích stromoch, skrytých Markovových 

modeloch, ale tiež teoretické znalosti o pravdepodobnostnom aproximačnom učení 

sa a Vapnik-Cervonenkisovej dimenzii.  

Obsahom kurzu sú základné pojmy strojového učenia – učiace algoritmy, koncepty, 

hypotézy, základné charakteristiky dát, typy atribútov, charakteristiky pre jednotlivé atribúty, 

závislosť medzi atribútmi. Prezentujeme zdroje dát a ich získavanie, stanovenie cieľovej úloh. 

Zaoberáme sa úlohami na prípravu a čistenie dát, ošetrenie chýbajúcich hodnôt, chybných 

vstupov. Modelujeme tréning, učenie konštrukciou a očíslovaním, Booleovské formuly a ich 

reprezentáciu. Popisujeme učiace algoritmy pre monočleny, reprezentáciu hypotézového 

priestoru, pravdepodobnostné učenie, odhad počtu potrebných príkladov pre dosiahnutie 

určitej presnosti a dôveryhodnosti. Pravdepodobnostné učenie a konzistentné algoritmy 

uzatvárajú prvú časť predmetu. V druhej časti predmetu sa zaoberáme vzťahmi medzi 

množinami atribútov a predikovanými premennými, popisujeme regresiu, lineárne 

modelovanie použitím metódy najmenších štvorcov odchýlok, zovšeobecnenie lineárneho 

modelovania, nelineárne odozvy z lineárneho modelu, validáciu dát. Lineárne modelovanie 

pomocou teórie pravdepodobnosti a maximálnej dôveryhodnosti, VC (Vapnik - Cervonenkis) 

dimenzia jej vzťah k perceptrónom sú tiež úzko spojené s oblasťou strojového učenia. 

V záverečnej časti predstavujeme modely klasifikácie, napríklad metódu rozhodovacích 

stromov, k-najbližších susedov a iné. Evaluáciu modelov klasifikácie prezentujeme 

na skutočne pozitívnych príkladoch, falošne pozitívnych príkladoch, skutočne negatívnych 

príkladoch a falošne negatívnych príkladoch. Popisujeme ukazovatele presnosti klasifikácie 

a predikcie. Prinášame prehľad modelov predikcie, analýzu zhlukov, problematiku 

asociačných pravidiel. 
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4.5.2  Aplikačný príklad 

 

V aplikačnom príklade predstavujeme využitie metód špeciálneho dvojzložkového 

zhlukovania pri skúmaní učebných úloh a učebných cieľov učiteľov pri výučbe témy pole ako 

údajovej štruktúry v programovaní. Prezentujeme získané výsledky a podobu spätnej väzby 

pre zapojených učiteľov.  

Celkovo 12 sformulovaných cieľov pokrýva výučbu dátového typu pole na úrovni 

príkladov zo života, deklarácie premennej typu pole, jej použitia v jednoduchých úlohách, 

ale aj pri algoritmoch, ktoré túto údajovú štruktúru využívajú pri riešení náročnejších 

problémov (vyhľadávanie, usporadúvanie, a pod.). Týchto 12 slovne sformulovaných cieľov 

sme poskytli učiteľom informatiky na stredných školách a požiadali ich, aby do Tabuľky 9 

doplnili zadania učebných úloh, ktoré pri výučbe údajového typu pole využívajú; a zároveň 

označili, ktoré zo sformulovaných cieľov (v Tabuľke 9 uvádzame len číselné označenia) tieto 

úlohy rozvíjajú. 

 

Tabuľka 9. Vstupná tabuľka úloh a cieľov 
č. úlohy / ciele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 11c 11d 11e 12 ... 

0 Druhý max. prvok    ×  × ×   × ×  ×    

d
o

d
at

o
čn

é 
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ie

le
 

1                  

2                  

··· 

                 

 

 

Formálna konceptová analýza je metóda analýzy dát, reprezentácie poznatkov 

a spracovania informácií, ktorá je založená na teórii zväzov a umožňuje skúmať učebné úlohy 

vo vzťahu k vzdelávacím cieľom, ktoré sú týmito úlohami rozvíjané. Vstupom vo formálnej 

konceptovej analýze je objektovo-atribútová tabuľka v podobe binárnej relácie. Výstupom sú, 

v istom zmysle, uzavreté skupiny objektov a atribútov, ktoré nazývame formálne koncepty. 

Čiastočne usporiadanú množinu všetkých formálnych konceptov nazývame konceptový zväz.  

S využitím metód formálnej konceptovej analýzy sme celkovo skúmali 92 učebných 

úloh od piatich učiteľov, ktoré sme doplnili vlastnými desiatimi úlohamiPomocou ConExp 

softvéru (http://conexp.sourceforge.net) sme pre každého učiteľa vygenerovali konceptový 

zväz (čiarový diagram s redukovaným značením). Príklad takéhoto konceptového zväzu 

jedného z učiteľov je na Obrázku 10. 
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Obrázok 10. Konceptový zväz s redukovaným značením jedného z učiteľov 

 

Z diagramu daného konceptového zväzu je možné vyčítať nasledovné informácie. 

Ľubovoľne zvolená úloha rozvíja tie ciele, ktorých označenia patria vrcholom diagramu 

ležiacich na ceste smerom nahor od danej úlohy (napríklad úloha 7 rozvíja ciele 2, 10, 6, 7). 

Cieľ, ktorý je oproti inému cieľu v čiarovom diagrame nižšie, je rozvíjaný menším počtom 

úloh (napríklad cieľ 2 je rozvíjaný len úlohou 7, ale cieľ 10 rozvíjajú ešte navyše aj úlohy 2 

a 9). Ciele, ktoré prislúchajú najvyššie položenému vrcholu, majú špeciálne postavenie, keďže 

sú rozvíjané v každej úlohe učiteľa (v našom prípade ciele 6 a 7, ktoré zodpovedajú deklarácii 

premennej typu pole, načítavania a výpisu prvkov poľa).  

Takýto diagram s inštrukciami na jeho porozumenie sme prezentovali v spätnej väzbe 

každému učiteľovi, navyše sme pridali niekoľko ďalších otázok. Pýtali sme sa na ciele, ktoré 

sú podľa učiteľov najviac problematické pre študentov, požadovali sme výber úloh, ktoré by 

učitelia využili v rámci testovania študentov, resp. aby subjektívne ohodnotili úroveň svojich 

žiakov, prípadne uviedli ročník, v ktorom dané úlohy použili.  

Pre každého učiteľa je možné vyšetrovať implikácie cieľov platné v uvedenom 

zozname učebných úloh. Napríklad implikácia {6,7,8}→{10} znamená, že každá úloha, ktorá 

súčasne rozvíja ciele 6, 7 a 8, zároveň rozvíja aj cieľ 10. Úplnú a neredundantnú množinu 

implikácií znázorňuje Tabuľka 10. Pomocou tejto bázy, nazývanej aj Duquenneova-

Guiguesova báza implikácií, je možné postupne prechádzať platnými implikáciami 

a v prípade nesúhlasu odporučiť novú úlohu s novou kombináciou cieľov, ktorá povedie 

k lepšiemu pochopenie učiva. V príklade v Tabuľke 10 odporúčame použiť úlohu, v ktorej 
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bude zahrnutý cieľ 3, ale cieľ 4 by táto úloha nerozvíjala. Túto prirodzenú požiadavku spĺňa 

napríklad úloha, v ktorej typom indexu poľa a zároveň typom prvkov poľa je množina 

prirodzených čísel. Niektoré implikácie môžu mať špeciálny tvar, napríklad implikácia 

{}→{6,7} hovorí o tom, že každá úloha učiteľa rozvíja ciele 6 a 7. 

 
Tabuľka 10. Prieskum implikácií cieľov u jedného z učiteľov 

 

p.č. platná implikácia súhlas odporúčaná úloha 

1. {}→{6,7}? áno  

2. {6,7,8}→{10}? áno  

3. {5,6,7}→{1,3,4}? áno  

4. {4,6,7}→{1,3}? áno  

5. {3,6,7}→{1,4}? nie iba ciele {3,6,7,10} 

6. {2,6,7}→{10}? áno  

7. {1,6,7}→{3,4} áno  

 

V rámci súhrnnej analýzy sme vygenerovali konceptový zväz všetkých 102 učebných 

úloh. Zistili sme, že najčastejšie sa objavuje cieľ 6 (deklarácia premennej typu pole), ktorý 

sa vyskytoval v 80% učebných úloh, cieľ 7 (načítanie a výpis prvkov poľa) v 63% úloh, cieľ 

10 (využitie polí v jednoduchých úlohách typu nájdenia maximálnej hodnoty prvkov poľa, 

modifikácia hodnôt vybraných prvkov poľa) v 51% úloh. Ciele 11a – 11e predstavovali 

využitie polí pri riešení náročnejších problémov (usporadúvanie, vyhľadávanie, jednoduché 

hry, a pod.), pričom najčastejšie boli diskutované ciele 11c a 11d (výpočty s viacnásobným 

prechodom poľa a využitie poľa pri spracovaní textových reťazcov).  

Niektorí učitelia pridali k pôvodnému zoznamu cieľov aj prácu s dvojrozmerným, 

či dynamickým poľom, prípadne ciele týkajúce sa korekcie chýb vzniknutých pri práci 

s poľom. Poloha učebných úloh v konceptovom zväze môže pomôcť učiteľom vybrať vhodné 

úlohy pri jednotlivých etapách vyučovacieho procesu. Úlohy v hornej časti konceptového 

zväzu rozvíjajú menší počet cieľov a odporúčajú sa použiť pri prvotnom osvojovaní učiva, 

úlohy v dolnej časti sú vhodné na precvičovanie a systemizáciu učiva.  

Rovnako sme skúmali najdlhšie cesty v diagrame súhrnného konceptového zväzu, 

pričom každá takáto cesta tvorí zoznam gradovaných úloh vzhľadom na sformulované 

vzdelávacie ciele. Najdlhšia cesta v diagrame súhrnného konceptového zväzu obsahovala 

sedem úloh, cesty dĺžky šiestich úloh sa objavili v diagrame niekoľkokrát. Každú takúto cestu 

gradovaných úloh je možné použiť pri testovaní študentov. Študentovi, ktorý nezvládne 

niektorú z úloh, je možné ponúknuť zjednodušenú úlohu, ktorá rozvíja iba podmnožinu 

zo všetkých cieľov nezvládnutej úlohy.  
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4.6  Programovanie, algoritmy a zložitosť, UPJŠ v Košiciach 

(František Galčík, Miroslav Opiela) 

 

4.6.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet je úvodným kurzom objektovo orientovaného programovania (OOP) 

v prostredí jazyka Java. Od úplného začiatku je realizovaný úvod do OOP súbežne s úvodom 

do programovania a algoritmizácie. Prvá polovica kurzu aplikuje osvedčené postupy 

z detských programovacích prostredí a s využitím korytnačej grafiky ponúka vizuálne 

a interaktívne zoznamovanie sa so samotným programovaním a programovacím jazykom 

Java. Špeciálne pre tento predmet bola vyvinutá knižnica JPAZ2, ktorá ponúka prácu 

s kresliacou plochou a korytnačkami. Druhá časť kurzu sa zameriava na systematický výklad 

princípov OOP a prácu s dátami. Študenti absolvujú týždenne 3 vyučovacie hodiny prednášok 

a dvakrát po 2 vyučovacie hodiny cvičení. Počas semestra vypracúvavajú domáce zadania, 

pričom majú okamžitú spätnú väzbu o správnosti riešenia prostredníctvom automatickej 

evaluácie. Kód je následne hodnotený aj vyučujúcim. Polsemestrálny test je tiež podporený 

automatickou evaluáciou. Záverečný test je bez evaluácie, kde študenti musia demonštrovať 

funkčnosť kódu na vlastných vstupných dátach. Dobrovoľné projekty ukazujú zvládnutie 

obsahu predmetu. Väčšinou ide o hry vytvorené s použitím knižnice JPAZ2.  

Po zoznámení sa s prostredím Eclipse a knižnicou JPAZ2 sa vytvárajú vlastné triedy 

rozšírovaním existujúcej triedy Turtle z knižnice JPAZ2. Na úvod je použitý inšpektor 

objektov a pripravené maven archetypy, ktoré uľahčujú začiatok práce aj bez predošlých 

znalostí programovania a Javy. Programujú sa tak vylepšené korytnačky s doplnenými 

metódami na kreslenie zložitejších útvarov. Pri rôznych úlohách s viditeľným výstupným 

obrázkom sa vysvetľujú a precvičujú cykly, premenné, podmienky, vytváranie metód, 

aritmetické výrazy, referencie a pod. Vypisovanie do konzoly a debugovanie je ukázané 

v treťom týždni a použité pri metódach s návratovou hodnotou pri práci s matematickými 

úlohami a znakovými reťazcami. Knižnica JPAZ2 ponúka jednoduchú obsluhu klikania 

myšou do kresliacej plochy. Rozšírením triedy reprezentujúcej túto plochu sa demonštruje 

využitie inštančných premenných a polí objektov (v tomto prípade korytnačiek). Prvá časť 

semestra je zakončená vytvorením prepínacej hry, ktorá je popísaná v aplikačnom príklade. 

Druhá časť semestra systematicky prechádza prácu s dátami a jednotlivé koncepty 

OOP. Úvodné dva týždne sú venované základnému vysvetleniu výnimiek a zapisovaniu 
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do textového súboru, ktoré je nasledované načítavaním z takýchto súborov. Vytváranie 

vlastných tried a základné koncepty OOP sú demonštrované na zadaní filmotéky, kde 

je spravovaný zoznam filmov. Viacero činností (napr. vytvorenie konštruktorov) 

sa neobjavuje prvýkrát, avšak v tejto fáze kurzu sa systematicky vysvetľujú princípy OOP 

v kontexte jazyka Java. Okrem vytvárania tried sa pokrývajú témy zapúzdrenosti, 

preťažovania metód, dedičnosti a polymorfizmu (rozširovaním triedy reprezentujúcej film). 

Použitie dátových štruktúr z JCF (Java Collections Framework) sa demonštruje na zozname 

filmov aj na samostatných príkladoch. Priestor je tiež venovaný rozhraniam, usporadúvaniu, 

modifikátorom viditeľnosti, statickým premenným a metódam, abstraktným triedam 

a vytváraniu vlastných výnimiek. Obsah kurzu je zakončený praktickými ukážkami 

využiteľnými už pri záverečnom projekte, napr. JavaDoc, pridanie závislosti na inej knižnici 

a vytváranie spustiteľného súboru pomocou nástroja Maven. 

 

4.6.2  Aplikačný príklad 

 

Projekt Prepínacia hra je realizovaný na poslednom cvičení v prvej polovici kurzu 

Programovanie, algoritmy a zložitosť. Cieľom projektu je precvičiť si prácu s dvojrozmerným 

poľom, ale aj využiť nadobudnuté zručnosti pri riešení komplexnejšej úlohy. V tomto prípade 

je úlohou vytvoriť logickú hru pre jedného hráča, kde sú v mriežke rozmerov 6x6 umiestnené 

červené alebo modré kamene. Po kliknutí na určitý kameň, sa zmení farba štyrom susedným 

kameňom. Cieľom hry je zabezpečiť, aby hra obsahovala všetky kamene rovnakej farby. 

 

 

Obrázok 11. Hracia plocha prepínacej hry 
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Úloha je nastavená tak, aby sa dala zvládnuť počas dvojhodinového cvičenia 

(90 minút). Študenti dostanú kód pre danú triedu s pripravenými metódami, ktoré je potrebné 

doplniť. Kreslenie mriežky je zahrnuté v jednom z predošlých cvičení, kde sa okrem iných 

vecí demonštruje aj obsluha kliknutia myšou s využitím frameworku JPAZ2. Keďže nie 

všetky náhodné kombinácie farieb kameňov vedú k výhernej situácii, v konštruktore 

je zahrnutý kód, ktorý zrealizuje zadaný počet náhodných ťahov (kliknutí na určité kamene).  

Herná situácia je uložená v dvojrozmernom poli booleovských hodnôt. Študenti sú 

vedení k uvedomeniu si oddelenia logiky hry od jej vizuálnej reprezentácie. Typicky si môžu 

zvoliť, akým farbám zodpovedajú hodnoty true a false a vyplnia hraciu plochu kameňmi 

príslušných farieb. Pri programovaní metódy ťahu, ktorá zmení príslušné hodnoty v poli 

zodpovedajúce susedným kameňom, je dôraz kladený na elegantné a čitateľné riešenie 

s využitím vhodného cyklu a overovaním existencie susedných kameňov v prípade kliknutia 

na kamene umiestené na okraji hracej plochy. Obsluha kliknutia myšou na príslušné miesto 

vyžaduje uvedomenie si vzťahu medzi indexom v dvojrozmernom poli a pozíciou v hracej 

ploche a podporuje koncept oddelenia logiky hry (zrealizovanie ťahu) a vizuálnej 

reprezentácie (opätovné vykreslenie kameňov s príslušnými farbami). Výsledná aplikácia 

overuje aktuálny stav hry a reaguje na dosiahnutie výhernej konfigurácie. 

Prikladáme časť zdrojového kódu pre riešenie tejto úlohy: 

 

import java.awt.Color; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import sk.upjs.jpaz2.*; 

 

 

public class PrepinaciaHra extends WinPane { 

        /** 

         * Policka hracej dosky 

         */ 

        private boolean[][] doska = new boolean[6][6];; 

 

        /** 

         * Indikuje, ci hra bezi (hra konci, ked sa dosiahlo vyherne  

   rozlozenie) 

         */ 

        private boolean hraBezi = true; 
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        public PrepinaciaHra() { 

                this.kresliMriezku(); 

                this.zamiesaj(30); 

                this.kresliDosku(); 

        } 

 

        /** 

         * Nakresli mriezku 

         */ 

        public void kresliMriezku() { 

                Turtle k = new Turtle(); 

                this.add(k); 

 

                for (int i=1; i<6; i++) { 

                        k.setPosition(i*50, 0); 

                        k.moveTo(i*50, this.getHeight()); 

                } 

 

                for (int i=1; i<6; i++) { 

                        k.setPosition(0, i*50); 

                        k.moveTo(this.getWidth(), i*50); 

                } 

 

                this.remove(k); 

        } 

 

        /** 

         * Nakresli farebne kamene na zaklade obsahu policok 

         * v this.doska 

         */ 

        public void kresliDosku() { 

                // ??? 

        } 

 

        /** 

         * Overi, ci riadok r a stlpec s su platne suradnice 
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         */ 

        public boolean dobraSuradnica(int r, int s) { 

                return (r >= 0) && (r<6) && (s >= 0) && (s<6); 

        } 

 

        /** 

         * Zrealizuje tah, kedy bolo zatlaceny prepinac na policku 

         * v riadku r a stlpci s 

         */ 

        public void tah(int r, int s) { 

                int[][] smery = {{1, 0}, {0, 1}, {-1, 0}, {0, -1}}; 

 

                // ??? 

        } 

 

        /** 

         * Vytvori startovacie rozlozenie kamenov tak, ze spravi 

         * zadany pocet nahodnych prepnuti (tahov) 

         */ 

        public void zamiesaj(int pocetMiesani) { 

                // ??? 

        } 

 

        /** 

         * Vrati, ci v aktualnom stave policok je kresliaca plocha 

         * jednofarebna 

         */ 

        public boolean jeVyherna() { 

                return false; 

        } 

 

        @Override 

      

  protected void onMouseClicked(int x, int y, MouseEvent detail) { 

                // ??? 

        } 

}   
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4.7  Základy znalostných systémov, UPJŠ v Košiciach (Ondrej Krídlo) 

 

4.7.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Obsah daného predmetu je rozdelený do dvoch celkov. Prvá časť predmetu 

je venovaná základom Formálnej konceptovej analýzy, teda metóde analýzy dát, 

reprezentácie poznatkov a spracovania informácií, ktorá je založená na formalizácii pojmu 

koncept. Tento pojem je inšpirovaný pohľadom na koncepty v tradičnej logike. Analyzované 

vstupné dáta v základnej forme pozostávajú z množiny objektov zodpovedajúcej napríklad 

množine zákazníkov, ďalej z množiny atribútov prislúchajúcej napríklad množine tovarov, 

či služieb a binárnej relácie, ktorá špecifikuje príslušnosť atribútov k jednotlivým objektom. 

Prezentujeme rozšírenia, ktoré umožňujú použiť formálnu konceptovú analýzu aj na iné typy 

údajov. Jedným z významných rozšírení klasickej formálnej konceptovej analýzy je rozšírenie 

inšpirované fuzzy logikou, keďže pri výbere atribútov sa môžeme stretnúť aj s istou 

neurčitosťou. 

V druhej časti sa venujeme základom Logického programovania, procedurálnej 

sémantike logického programovania, teda programom – teóriam, otázkam, SLD-odvodeniu, 

SLD-stromu, stratégiám prehľadávania. Prezentujeme deklaratívnu sémantiku logického 

programovania, korektnosť. Popisujeme Tarského vetu o fixpointe a vzťah formálnych 

modelov relačných DBMS, SQL a logického programovania. Venujeme sa rezolúcii, dedukcii 

a indukcii v klasickej, fuzzy a pravdepodobnostnej logike. 

 

4.7.2  Formálna konceptová analýza (FCA) 

 

FCA vznikla približne v roku 1980 v súvislosti so snahou jej tvorcov priblížiť hlboké 

teoretické poznatky oblasti Teórie zväzov bližšie k reálnej podstate problému extrahovania 

znalostí z tabuľkových dát. Základnými pojmami, s ktorými sa študenti v tejto časti kurzu 

oboznámia sú tzv. formálny kontext a formálny koncept. Formálny kontext si môžeme 

predstaviť ako objektovo-atribútovú tabuľku, resp. vzťah pozorovaných objektov 

a ich atribútov, na základe ktorých prebehne ich „roztriedenie“ do skupín podobnosti. 

Spomínané triedenie, či možno presnejšie klasifikácia, je založená na základe špeciálnych 

zobrazení, ktoré v FCA nazývame derivačné (či koncept-formujúce) operátory, ktoré každej 

skupine objektov priradia množinu všetkých atribútov vlastné všetkým objektov zo vstupnej 
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množiny. Analogicky môžeme hľadať množiny objektov vyhovujúce všetkým atribútom 

z nejakej vstupnej množiny atribútov, z hľadiska ktorých vyhľadávame vhodné objekty. Tieto 

zobrazenia tvoria na usporiadaných množinách všetkých podmnožín objektov, resp. atribútov 

usporiadaných vzhľadom na množinovú inklúziu, tzv. Galoisovu konexiu. Jeden 

zo zásadných cieľov tohto predmetu je ukázať (a dokázať) študentom vzťah reálnych situácií, 

ktoré modelujeme pomocou tabuľkových dát, intuitívnych nástrojov, pomocou ktorých 

modely spracovávame, a teóriou, ktorá to spracovávanie popisuje a (do istej miery) 

jednoducho dokazuje to, prečo sú tieto nástroje správne a aké výsledky, resp. aké výhody 

a nevýhody od nich môžeme očakávať. Spomínaná vlastnosť, Galoisova konexia, ktorá 

existuje medzi derivačnými operátormi medzi potenčnými množinami objektov a atribútov 

formálneho kontextu, teda akejkoľvek pozorovanej tabuľky, je práve takouto dôležitou 

vlastnosťou, ktorej dôsledkom je existencia tzv. uzáverových systémov na množinách 

objektov a atribútov, resp. že spojenia daných operátorov tvoria tzv. uzáverové operátory. 

Spomínané uzáverové systémy, to je vlastne rozdelenie do síce prekrývajúcich sa skupín 

objektov a atribútov, ktoré tieto skupiny objektov jednoznačne na základe údajov z tabuľky 

popisujú. Tieto skupiny objektov a ich atribútové popisy nazývame formálnym konceptom. 

Každý formálny koncept je v podstate čiastkovým významom ukrývajúcim sa v danej 

tabuľke, teda je to informácia, ktorá nie je explicitne viditeľná. Všetky tieto významy 

je možné vzhľadom na množinovú inklúziu usporiadať, pričom takáto usporiadaná množina 

tvorí úplný zväz.  

Úvod kurzu je venovaný teoretickým základom teórie usporiadaných množín, kde sa 

poslucháči so spomínanými pojmami ako Galoisova konexia, uzáverové operátory 

a uzáverové systémy oboznámia. Ďalšie prednášky budú venované základom FCA. Jadrom 

tejto časti prednášok bude dôkaz základnej vety o konceptových zväzoch. 

Jednou z nevýhod vyhľadávania všetkých takýchto uzavretých skupín objektov, 

formálnych konceptov, je ich vysoký počet, ktorý môže byť aj exponenciálny vzhľadom 

na veľkosť tabuľky. V prednáškach venovaným efektívnym algoritmom je pozornosť 

venovaná aj algoritmom, ktoré síce nenájdu úplne všetky formálne koncepty, ale nájdu 

dostatočne veľkú „reprezentatívnu“ vzorku, čím dôjde aj k výraznému zrýchleniu 

vyhľadávania.    

V ďalšom  pokračovaní kurzu si predstavíme aj fuzzy rozšírenie tejto problematiky, 

teda, že v objektovo-atribútovej tabuľke sa okrem hodnôt typu true/false môžu nachádzať 

aj hodnoty vyjadrujúce istú vágnosť vo vzťahu objektu a jeho atribútu. Ukážeme si, akými 

metódami je možné vysporiadať sa aj s takýmto typom dát. 
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4.7.3  Logické programovanie 

 

Druhá časť semestra bude zameraná na ukladanie dát a vyhľadávanie, resp. 

extrahovanie znalostí v daných dátach, ktoré sú tiež relačného (tabuľkového) charakteru. 

Základným princípom vyhľadávania bude logické odvodzovanie založené na rezolučnom 

princípe, konkrétne na tzv. SLD-resolution principle.  

V prvých týždňoch si študenti pripomenú základy symbolickej logiky, prácu 

s logickými spojkami, hlavne implikáciou, základným a najdôležitejším odvodzovacím 

pravidlom Modus ponens. Ďalšími dôležitými pojmami, ktoré si študenti osvojujú, sú pojmy 

teórie, interpretácie, modelu a logického dôsledku, ale aj substitúcie. 

V ďalšej časti semestra sa študenti oboznamujú o definitných klauzulách ako 

o základnej dátovej jednotke, pomocou ktorej je možné uchovávať jednoduché dáta, ktoré tiež 

nazývame fakty, i dáta zložitejšieho charakteru, ktoré je ale možné generovať pomocou 

jednoduchých pravidiel. Pomocou spomínaných klauzul sa potom nad touto databázou 

dopytujeme. Množinu faktov a pravidiel nazývame logický program. Kvôli logickej 

korektnosti si zavedieme aj pojem Herbrandov model, pomocou ktorej si ukážeme, že logický 

program je možné vnímať ako teóriu. Jednoduchou konštrukciou vieme logickému programu 

priradiť jeho (Herbrandov) model, a všetky korektné znalosti vyplývajúce z logického 

programu sú vlastne logické dôsledky spomínanej teórie. 

V ďalšej časti semestra sa pozrieme detailne na odvodzovacie pravidlo, SLD 

rezolučný princíp, ktorým spomínané logické dôsledky logického programu získavame. 

Dokážeme si vetu o korektnosti SLD rezolúcie. Prezentujeme vetu o úplnosti bez jej priameho 

dôkazu. Významnou súčasťou spomínaného rezolučného princípu je aj unifikačný algoritmus, 

schopný zjednotiť dva logické termy pomocou substitúcie.  
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4.8  Výpočty v prostredí SAP HANA, UPJŠ v Košiciach  

(Miron Kuzma, Tomáš Kekeňák) 

  

4.8.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

In-memory computing je perspektívna a vyvíjajúca sa technológia, ktorá slúži 

na rýchly prístup k údajom umiestnených v databáze priamo z lokálnej (operačnej) pamäte 

príslušného servera.  Výhodou takejto technológie je možnosť analyzovať dáta v reálnom 

čase, čo vedie k urýchleniu rozhodovacích procesov v rôznych spoločnostiach, k hľadaniu 

a odhaľovaniu údajových vzorov,  následkom čoho dochádza k šetreniu podnikových 

nákladov. In-memory computing odstraňuje potrebu priebežného načítavania údajov 

zo štandardných počítačových diskov a zapisovania na tieto počítačové disky. Rastúci objem 

dát a in-memory computing  predstavujú paradigmy, ktoré budú od základu meniť spôsob 

práce s údajmi a preto tieto aktuálne a moderné trendy nemožno ignorovať ani vo výučbe 

na vysokých školách.   

Obsahom vysokoškolského predmetu SAP je úvod a charakteristika in-memory 

výpočtov, všeobecná architektúra in-memory výpočtov, výhody a výzvy takéhoto spôsobu 

počítania. Prezentujeme prípadové a výskumné štúdie, porovnávame tradičný SQL  

a  in-memory SQL, základy prostredia SAP HANA – administrácia, monitorovanie, 

perzistencia dát, záloha aktualizácia. Predstavujeme jazyk SQL HANA, prostredie HANA 

Studio. Popisujeme procedúry, funkcie, skripty v tomto prostredí, údaje priestorovej 

orientácie, aplikácie HANA XS, analýzu streamových dát, notifikácie, vzory, aplikácie klient-

server. Výpočty v prostredí SAP HANA modelujeme pri prediktívnej analýze pomocou 

strojového učenia a pomocou knižníc a nástrojov HANA.  

 

4.8.2  Aplikačný príklad 

 

Hlavným rozdielom medzi SAP HANA a štandardnými databázami spočíva v spôsobe 

uloženia dát. SAP HANA využíva uloženie dát v stĺpcovom formáte namiesto riadkového. 

Toto riešenie sa väčšinou používa iba v dátových skladoch na analýzu už nemeniacich sa dát, 

keďže analytické dopyty sa zrýchlia, ale vkladanie a aktualizácia hodnôt sa použitím tohto 

formátu spomalí. Ďalšou novinkou je aj využitie takzvaného slovníkového kódovania, ktoré 

je založené na relatívne malej diverzite hodnôt v jednom stĺpci. Jeho hlavnou výhodou je, 
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že všetky operácie vedia pracovať priamo so zakódovanými dátami, nie je potrebné ich 

predtým odkódovať.  

SAP HANA databáza nám ponúka viacero možností, ako využiť strojové učenie 

priamo na dátach v databáze bez nutnosti ich kopírovania na zvlášť server: 

1.  Knižnica PAL (Predictive Analysis Library) ponúka viac ako 90 natívnych 

prediktívnych algoritmov v jazyku C++, ktoré sú optimalizované pre stĺpcový 

formát dát. Podobajú sa na databázové procedúry a ich najväčšou výhodou je, 

že sú plne integrované do databázy, t. j. pracujú priamo s dátami v databáze. Údaje 

nemusíme prenášať a vytvárať z nich duplicitné kópie. Ak dokonca vytvoríme ich 

predspracovanie ako pohľad, tak aj v prípade, že sa zmenia dáta v tabuľkách, náš 

algoritmus bude vždy pracovať s aktuálnymi dátami. V našom aplikačnom 

príklade budeme využívať tento spôsob najmä kvôli jeho jednoduchosti 

a efektivite. Nevýhodou tohto riešenia môže byť iba menšia flexibilita pri riešení 

problémov.  

2. SAP HANA ponúka integráciu jazyka R pomocou Rserve. To znamená, 

že procedúry naprogramované v jazyku R môžeme volať priamo z databázy. 

Navyše databáza sa postará o konverziu dát z tabuliek na dáta v data frame-och. 

Táto operácia je veľmi rýchla, pretože data frame-y majú veľmi podobnú štruktúru 

ako dáta v stĺpcovom formáte.  

3. Externá knižnica strojového učenia – Google TensorFlow integrácia. Využíva 

TensorFlow Serving, ktoré využíva gRPC – Google Remote Procedure Call. Toto 

riešenie je ale vhodné iba na ohodnotenie nových dát pomocou už natrénovanej 

siete, samotné trénovanie musí prebehnúť priamo v TensorFlow. Preto nám táto 

integrácia pomôže iba pri využití výsledkov neurónových sietí na predikciu 

v produkčnom systéme. 

 

Tradičné prostredia strojového učenia, ukladajú väčšinou údaje v databáze. Ak ich 

chceme spracovať, tak je potrebný ich export z databázy napríklad do formátu .csv. 

Až následne ich môžeme preniesť na server. Údaje je znovu potrebné načítať z .csv formátu 

a až po tomto kroku ich môžeme analyzovať s využitím prediktívnych algoritmov. Na rozdiel 

od tradičného prístupu, SAP HANA ponúka možnosť analyzovať dáta pomocou strojového 

učenia priamo v databáze, čo nám zjednoduší proces integrácie a ušetrí čas nutný na presun 

dát. 
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V aplikačnom príklade sme navrhli spracovanie časových údajov z bezpečnostných 

incidentov pomocou SAP HANA. Sieťoví používatelia v súčasnosti odolávajú rastúcemu 

počtu počítačových útočníkov v podobe rôznych foriem útokov. Tieto hrozby je potrebné 

odhaliť v skorom štádiu, aby mohli byť realizované kroky proti strate údajov či strate 

funkčnosti webových serverov. Využili sme dáta siete CESNET, siete slovenských a českých 

univerzít a iných výskumných organizácií. Dáta obsahujú rôzne útoky a informácie 

popisujúce daný útok, ako napr. začiatok a koniec útoku, IP adresy odosielateľov, príjemcov 

či kategorizáciu útoku. Keďže ide o dáta, ktoré sú nemenné a požadujeme ich len analyzovať, 

vieme naplno využiť rýchlosť operačnej pamäte spojenú so stĺpcovým formátom 

a slovníkovým kódovaním. Vzhľadom na obrovské množstvo pribúdajúcich dát každý mesiac 

využijeme aj možnosť spracovania dát prúdovo, aby sme mohli analyzovať viac útokov. 

V našom riešení predstavíme problematiku hľadania outlierov pomocou prúdového 

spracovania dát. Množstvo dát, ktoré ľudstvo produkuje, rastie rýchlym tempom 

a pri postupnom zlacňovaní hardvéru bude čoskoro viac pozbieraných dát, než dokážeme 

uložiť na všetkých počítačoch sveta. Prichádzajúce dáta, napríklad z IoT senzorov, 

je potrebné spracovať v reálnom čase, inak nebude možné spracovať ďalšie prichádzajúce 

dáta. Ďalším dôvodom je aj potreba vyhodnotenia nových informácií v reálnom čase, keďže 

staré informácie už pre nás nemajú žiadnu cenu. 

Veľkým zdrojom streamov sú dáta zo senzorov alebo zo sieťovej prevádzky. 

Tiež satelity neustále posielajú na Zem terabajty nových snímok každý deň, ktoré je potrebné 

spracovať. Bezpečnostné kamery vyprodukujú záznamy síce v relatívne nízkom rozlíšení, 

ale len v samotnom Londýne je viac ako 6 miliónov bezpečnostných kamier. Tieto dáta 

by mohli byť spracované na odhaľovanie zločinov v reálnom čase. Ďalším dôvodom 

na spracovanie videí sú firmy, ktoré chcú zistiť spokojnosť svojich zákazníkov aj na základe 

príspevkov, ktoré zverejňujú na sociálnych sieťach.  

V našom riešení sme implementovali algoritmus, ktorý dáta prúdovo spracuje a hľadá 

v nich outlierov. Týmto spôsobom vieme vytriediť z dát dôležitých útočníkov a tých 

analyzovať zvlášť. Najprv sa načítajú dáta z JSON formátu a prúdovo sa spracujú do formátu 

vhodného na zhlukovanie útočníkov. Takto vieme prúdovo určiť, či je daný útočník outlier 

a vygenerovať notifikáciu, ktorá nám umožní zareagovať na útoky v reálnom čase. 

Samotné načítanie dát sa odohráva takisto v Jave, ale dáta z JSON formátu sa 

transformujú do jednoduchšieho formátu, ktorý vyzerá nasledovne: 
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{  

ID útoku,  

IP adresa odosielateľa,  

začiatok útoku,  

koniec útoku,  

kategória Recon.Scanning,  

kategória Availability.DDoS,  

IP adresa príjemcu  

} 

 

To znamená, že pre každú dvojicu odosielateľ-príjemca sa vytvorí jeden takýto objekt. 

Atribúty kategória Recon.Scanning a kategória Availability.DDoS môžu nadobúdať len 

hodnoty 0 a 1 podľa toho, či sa v danom útoku vyskytovala daná kategória. Pre lepšie 

pochopenie predspracovania si uveďme jednoduchý príklad, ako celé spracovanie prebieha. 

Náš JSON objekt vyzerá nasledovne: 

{ 

"ID": "4390fc3f-c753-4a3e-bc83-1b44f24baf75", 

"EventTime": "2012-11-03T10:00:00Z",  

"CeaseTime": "2012-11-03T10:00:02Z",  

"Category": ["Recon.Scanning"],  

"Source":  [{  

"IP4": ["192.168.0.2", "192.168.0.10"]   

}],  

"Target": [{  

"IP4": ["192.168.1.7"]  

}]  

}  

Z tohto vytvoríme dva objekty:  

{  

"4390fc3f-c753-4a3e-bc83-1b44f24baf75",  

"192.168.0.2",  

1,  

0,  

"2012-11-03T10:00:00Z",  

"2012-11-03T10:00:02Z",  

"192.168.1.7"  

},{  
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"4390fc3f-c753-4a3e-bc83-1b44f24baf75",  

"192.168.0.10",  

1,  

0,  

"2012-11-03T10:00:00Z",  

"2012-11-03T10:00:02Z", "192.168.1.7"  

} 

 

Takýto formát umožňuje efektívne spracovávanie v SAP HANA STREAMING 

ANALYTICS-e. Keďže na určenie, či je daný útočník outlier nám stačí len jeden stĺpec, 

spracovávanie rôznych stĺpcov prebieha navzájom nezávisle. Spracovanie je preto možné 

implementovať paralelne na distribuovaných systémoch, čo je výhodné pre škálovateľnosť 

riešenia. Pri implementácii sme zvolili rozdelenie stĺpcov na dve skupiny z dôvodu 

jednoduchšej implementácie 

Do prvej skupiny patrí počet rôznych cieľov. Na tento výpočet nám SAP HANA 

Streaming Analytics ponúka jednoduché riešenie agregačného okna, ktorému zadáme len 

nasledujúci príkaz: 

 

SELECT STREAM.IP_SOURCE,  

COUNT(DISTINCT(STREAM.IP_TARGET)) FROM STREAM  

GROUP BY STREAM.IP_SOURCE ;  

 

Pre ostatné atribúty sa vytvorí štruktúra podobná mapám v Jave, tzv. dictionary, kde 

kľúčom je IP adresa odosielateľa a hodnotou je objekt, ktorý popíšeme v nasledujúcej časti. 

Aby sme vedeli určiť, či je niekto outlier, potrebujeme mať dáta v predspracovanej forme. 

Aj keď SAP HANA umožňuje ukladať dáta aj v dokumentovom modeli, resp. key-

value štruktúre, zvolili sme tradičné uskladnenie dát v relačnej forme. Takto vieme najlepšie 

využiť možnosti, ktoré nám databáza ponúka. Je to najmä z dôvodu, že v relačnej forme 

je možné oveľa lepšie narábať s dátami, analyzovať ich a vyhodnocovať. Dopyty sú 

jednoduchšie, prehľadnejšie a dajú sa v takmer rovnakej podobe použiť aj v iných relačných 

databázach. Keďže s týmito dátami pracuje viac výskumných tímov, aj v budúcnosti by pre 

nich mohlo byť jednoduchšie pracovať s relačnou schémou, ktorá je štandardná a jednoduchá.  
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4.9  Prípadové štúdie dolovania údajov, UPJŠ (Erik Bruoth, Juraj Šebej) 

  

4.9.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet určený pre študentov magisterského štúdia je zameraný na riešenie 

prípadových štúdií s využitím metód dolovania údajov, ktoré predstavuje interdisciplinárnu 

tému a pokrýva znalosti z viacerých disciplín ako matematika, štatistika, rôznych špecifických 

oblastí informatiky. V predmete predstavíme  metódy pre automatizovanú analýzu veľkých 

objemov dát a extrakciu znalostí z týchto dát.  Predmet je zameraný na riešenie praktických 

úloh z oblasti dolovania údajov v grafoch sietí s využitím prezentovaných metód a použitím 

vhodných softvérových nástrojov. 

R-projekt ako výpočtové prostredie, Programovanie v R: dátové štruktúry, grafika, 

aplikovaná matematika, analýza dát. Java knižnice pre dolovanie údajov, reprezentáciu 

grafov, ich použitie. Testovanie algoritmov dolovania údajov. Rozširovanie knižníc 

pre dolovanie údajov. Riešenie praktických príkladov. Riešenie aplikačných projektov. 

 

4.9.2  Aplikačný príklad 

 

V aplikačnom príklade predstavíme metódu kombinovaných partícií a hrán, ktorá 

sa používa na detekciu prekrývajúcich sa komunít pri analýze sietí. Pojem komunita často 

súvisí so sociálnym kontextom. Ľudia prirodzene majú tendenciu vytvárať skupiny v rámci 

pracovného prostredia, rodiny, priateľov. Iným príkladom interpretácie pojmu “komunity” 

v sieťach môžu byť, interakcie proteín-proteín, ktoré  sú predmetom intenzívneho výskumu 

v oblasti biológie a bioinformatiky, pretože interakcie medzi proteínmi sú základom pre každý 

proces v bunke. Popíšeme stochastický model, ktorý v rámci detekcie komunít zahŕňa 

kombináciu vrcholových a hranových komunít. Pomocou nezápornej faktorizácie matíc 

nájdeme vhodné parametre modelu. Následne popíšeme spôsob, ktorým odvodíme 

prekrývajúce sa komunity zo získaných vrcholových a hranových komunít.  

Nech G = (V, E) je neorientovaný a neohodnotený graf. Množina vrcholov V obsahuje 

n vrcholov {v1, v2, ... ,vn} a množina hrán E obsahuje m hrán {e1, e2, ... ,em}. Na reprezentáciu 

grafu použijeme maticu susednosti A, pričom aij nadobúda hodnotu 1, ak existuje hrana medzi 

vrcholmi vi a vj pre 𝑖 ∈  {1, 2, … , 𝑛}, 𝑗 ∈  {1, 2, … , 𝑛} v opačnom prípade je hodnota v matici 

susednosti rovná 0. Okrem matice susednosti A budeme uvažovať maticu bipartitného grafu B 
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pre graf G, pričom bij nadobúda hodnotu 1, ak vj a ei sú incidentné, v opačnom prípade je 

hodnota bij rovná 0. Na modelovanie siete použijeme parameter c, ktorý zodpovedá počtu 

pravdepodobnostných komunít.  

V prezentovanom modeli uvažujme množinu parametrov H, v ktorej hik pre  

𝑘 ∈  {1, 2, … , 𝑐} predstavuje príslušnosť vrcholu vi do komunity k. Neskôr použijeme 

množinu parametrov H na vygenerovanie očakávanej matice susednosti �̅� grafu G.  Hodnoty 

hik a hjk sa použijú na výpočet očakávaného počtu hrán, ktoré ležia medzi vrcholmi vi a vj 

v komunite k. Postupným prechodom cez všetky komunity vieme vypočítať očakávaný počet 

hrán, ktoré ležia medzi vrcholmi  vi a vj  v grafe nasledujúcim spôsobom: 

 

�̅�ij = ∑ ℎ𝑖𝑘

c

k=1

ℎ𝑗𝑘 

 

pre 𝑖 ∈  {1, 2, … , 𝑛}, 𝑗 ∈  {1, 2, … , 𝑛}. 

Za účelom zahrnutia hranových komunít do modelu, uvažujeme množinu parametrov 

W, v ktorej wik pre 𝑘 ∈  {1, 2, … , 𝑐} predstavuje príslušnosť hrany ei do komunity k. Následne 

môžeme použiť množiny parametrov W a H na generovanie očakávanej bipartitnej grafovej 

matice �̅� grafu G. Hodnoty wik a wjk sa použijú na výpočet očakávaného počtu hrán, ktoré 

sa nachádzajú medzi hranou ei a vrcholom vj v komunite k v bipartitnom grafe. Postupným 

prechodom cez všetky komunity vieme vypočítať očakávaný počet hrán, ktoré ležia medzi 

hranou ei a vrcholom vj v bipartitnom grafe nasledujúcim spôsobom: 

 

�̅�ij = ∑ 𝑤𝑖𝑘

c

k=1

ℎ𝑗𝑘 

 

pre 𝑖 ∈  {1, 2, … , 𝑚}, 𝑗 ∈  {1, 2, … , 𝑛}. 

 

Našim cieľom je minimalizovať nasledujúcu funkciu:  

 

O(𝐻, 𝑊) = ‖𝐴 − 𝐻𝐻𝑇‖F
2 + λ‖𝐵 − 𝑊𝐻𝑇‖F

2, 

 

pričom ‖ ‖𝐅 je Frobeniova norma a H, W sú nezáporné  matice. Prvý výraz označuje tesnosť 

medzi očakávanou a skutočnou maticou susednosti grafu G a  druhý výraz označuje tesnosť 
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medzi očakávanou a aktuálnou bipartitnou grafovou maticou grafu G. Tieto výrazy môžeme 

regulovať použitím učiaceho pomeru λ. Ak nie sú známe dodatočné požiadavky na matice 

A a B, zvykne sa používať učiaci pomer λ = 1.  

Učenie sa parametrov modelu môže byť sformulované ako nasledujúci optimalizačný 

problém: 

 

�̅�, �̅� = arg min𝐻,𝑊≥0 O(𝐻, 𝑊),      (4.9.1) 

 

ktorý zodpovedá nezápornej faktorizácii matíc.  

Metódy faktorizácie patria do triedy kolaboratívnych filtrovacích algoritmov 

používaných v odporúčacích systémoch. Algoritmy matematickej faktorizácie sú založené 

na princípe rozkladu matice do produktu dvoch obdĺžnikových matíc s menšou dimenziou. 

 Dekompozíciou nekonvexného optimalizačného problému (4.9.1) na dve množiny 

konvexných optimalizačných podproblémov môžeme pomocou gradientových metód odvodiť 

pravidlá na aktualizáciu matíc. Najprv odvodíme pravidlo pre aktualizáciu matice H, pričom 

matica W bude zafixovaná. Gradient (3) s ohľadom na H môžeme vypočítať pomocou 

parciálnej derivácie nasledujúcim spôsobom:  

 

∂O

∂𝐻
= 4𝐻𝐻𝑇𝐻 + 2𝜆𝐻𝑊𝑇𝑊 − 4𝐴𝐻 − 2𝜆𝐵𝑇𝑊. 

 

Gradient môže byť rozložený na pozitívne zložky a  negatívne zložky takýmto spôsobom: 

 

∂O

∂𝐻
= | . |+ − | . |− 

 

| . |+ =  4𝐻𝐻𝑇𝐻 + 2𝜆𝐻𝑊𝑇𝑊  

 

| . |− = 4𝐴𝐻 − 2𝜆𝐵𝑇𝑊 

 

 

 Iteratívne učiace sa aktualizačné pravidlo môžeme použitím pozitívnych a negatívnych 

zložiek odvodiť pomocou nasledujúceho vzťahu: 

 



72 
 

ℎ𝑖𝑗 = ℎ𝑖𝑗 − 𝜂𝑖𝑗 (
∂O

∂𝐻
)

𝑖𝑗
= ℎ𝑖𝑗 − 𝜂𝑖𝑗(| . |+ − | . |−)𝑖𝑗 

 

Hodnota 𝜂𝑖𝑗 predstavuje pozitívny učiaci sa pomer. Môžeme použiť  

 

𝜂𝑖𝑗 =
ℎ𝑖𝑗

(| . |+)𝑖𝑗
 

  

 

a odvodením dostávame multiplikatívne aktualizačné pravidlo v tvare 

 

ℎ𝑖𝑗 = ℎ𝑖𝑗

(2𝐴𝐻 + 𝜆𝐵𝑇𝑊)𝑖𝑗

(2𝐻𝐻𝑇𝐻 + 𝜆𝐻𝑊𝑇𝑊)𝑖𝑗
⋅ 

 

Matica H môže byť inicializovaná ako nezáporná matica a multiplikatívne aktualizačné 

pravidlo môže byť použité na zachovanie jej nezápornosti. 

 Podobnú úvahu môžeme použiť na odvodenie multiplikatívneho aktualizačného 

pravidla pre maticu W, pričom fixovaná bude v tomto prípade matica H. Gradient (4.9.1) 

s ohľadom na H môžeme vypočítať pomocou parciálnej derivácie nasledujúcim spôsobom:  

 

∂O

∂𝑊
= 2𝜆𝑊𝐻𝑇𝐻 − 2𝜆𝐵𝐻. 

 

Multiplikatívne aktualizačné pravidlo pre W bude mať nasledujúci tvar 

 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗

(𝐵𝐻)𝑖𝑗

(𝑊𝐻𝑇𝐻)𝑖𝑗
⋅ 

 

Tak ako v predchádzajúcom prípade, matica W môže byť inicializovaná ako nezáporná matica 

a multiplikatívne aktualizačné pravidlo môže byť použité na zachovanie jej nezápornosti. 

 

 

 Uvažujme graf 𝐺 = (𝑉, 𝐸), v ktorom 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3}, 𝐸 = {𝑒1, 𝑒2}, 𝑒1 = (𝑣1, 𝑣2),

𝑒2 = (𝑣2, 𝑣3),  𝑐 = 3 a toleranciu pre chybu minimalizovanej funkcie 0,1. 
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Potom matica A a matica B majú nasledujúci tvar: 

 

A 𝑣1 𝑣2 𝑣3 

𝑣1 1 1 0  

𝑣2 1 1 1 

𝑣3 0 1 1 

 

 

B 𝑒1 𝑒2  

𝑣1 1 0   

𝑣2 1 1  

𝑣3 0 1  

 

 Náhodne inicializujeme matice H a W: 

 

H 𝑘 = 1  𝑘 = 2  𝑘 = 3 

𝑣1 0,198  0,939  0,119  

𝑣2 0,615  0,615  0,531 

𝑣3 0,602  0,571  0,829 

 

 

W 𝑘 = 1  𝑘 = 2  𝑘 = 3 

𝑒1 0,563  0,649  0,392  

𝑒2 0,421  0,153  0,646 

 

Chyba minimalizovanej funkcie O(𝐻, 𝑊) po inicializácii matíc H, W pre učiaci pomer  

λ = 1 je rovná 2,357. Keďže hodnota tejto chyby je väčšia ako zadaná hodnota tolerancie 

chyby, pokračujeme v prvej iterácii.  

Pomocou matíc H a W vypočítame hodnoty očakávanej matice susednosti �̅� 

a očakávanej bipartitnej grafovej matice �̅�: 
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�̅� 𝑣1  𝑣2  𝑣3 

𝑣1 0,935  0,762  0,754  

𝑣2 0,762  1,038  1,162 

𝑣3 0,754  1,162  1,376 

 

�̅� 𝑒1  𝑒2  

𝑣1 0,768  0,304  

𝑣2 0,954  0,696 

𝑣3 1,034  0,876 

 

Pomocou aktualizovaných hodnôt marice �̅� a matice �̅� a iteratívneho aktualizačného 

pravidla upravíme hodnoty matíc H, W: 

 

H 𝑘 = 1  𝑘 = 2  𝑘 = 3 

𝑣1 0,170  0,149  0,061  

𝑣2 0,630  0,745  0,457 

𝑣3 0,409  0,298  0,508 

 

 

W 𝑘 = 1  𝑘 = 2  𝑘 = 3 

𝑒1 0,343  0,789  0,118  

𝑒2 0,439  0,130  0,450 

 

Chyba minimalizovanej funkcie O(𝐻, 𝑊) po úprave matíc H, W v prvej iterácii 

pre učiaci pomer λ = 1 je rovná 1,842. Tento proces iteratívne opakujeme, až kým hodnota 

chyby neklesne pod tolerovanú hodnotu.  
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4.10  Dolovanie údajov, UKF v Nitre (Michal Munk, Ľubomír Benko) 

  

4.10.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Povinný predmet Data mining študenti absolvujú v druhom ročníku magisterského 

štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika. Predmet nadväzuje na povinný predmet 

Web mining (1. ročník, II. stupeň štúdia), kde sa študenti oboznámia s procesom objavovania 

znalostí, pričom sa kladie dôraz na fázu prípravy dát. Následne v rámci predmetu Data mining 

sa kladie dôraz na fázu modelovania a vyhodnotenia výsledkov. 

 Z hľadiska výsledkov vzdelávania študent rozumie procesu objavovania znalostí – 

je oboznámený s procesom transformácie údajov na informácie a znalosti. Dôraz je kladený 

na modelovanie (Data Mining, DM), ktoré je jadrom celého procesu objavovania znalostí 

(Knowledge Discovery, KD). Študent diskutuje o možnostiach analýzy dát – aplikácii 

analytických metód na riešenie konkrétnych problémov dolovania údajov, resp. úloh 

objavovania znalostí. Pri riešení problémov sa kladie dôraz nie na algoritmy výpočtov, 

ale na podstatu metód, správny výber metódy a vyhodnotenie výsledkov (overenie 

predpokladov použitia, porovnanie výsledkov, vizualizácia, krížová validácia). Študent 

po absolvovaní predmetu je schopný analyzovať predspracované dáta, vybrať a aplikovať 

správnu metódu na riešenie data mining-ového problému/úlohy objavovania znalostí 

a vyhodnotiť získané výsledky. 

 Stručnú osnovu predmetu Data mining na magisterskom stupni štúdia by sme mohli 

rozdeliť do nasledujúcich častí: 

1. Oblasti objavovania znalostí (KD, text mining, web mining); zdroje dát 

(databázy/dátové sklady, kolekcie dokumentov, logovacie súbory). 

2. Úlohy objavovania znalostí/typy DM problémov (deskripcia dát a sumarizácia, 

segmentácia, deskripcia konceptov, klasifikácia, predikcia, analýza závislostí). 

3. Dolovanie z dát; výber analytickej metódy; štatistické metódy (základné štatistické 

metódy, viacrozmerné prieskumné techniky, lineárne/nelineárne modely); metódy 

strojového učenia (symbolické, subsymbolické metódy); aplikácia vybraných 

analytických metód; vyhodnotenie výsledkov (overenie predpokladov použitia, 

porovnanie výsledkov, vizualizácia, krížová validácia, m-násobná krížová validácia); 

4. Projekt: metodika modelovania správania sa používateľov webu v závislosti od času 

(určenie modelu, odhad parametrov modelu maximalizáciou logaritmu 
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multinominálnej funkcie vierohodnosti, odhad logitov pre všetky hodnoty nezávislých 

premenných, odhad pravdepodobností prístupov, vizualizácia pravdepodobností 

výberu webovej časti j v čase i, evalvácia modelu, porovnanie empirických 

a teoretických početností/pravdepodobností/logitov, analýza rezíduí, krížová 

validácia). 

 

 

4.10.2  Aplikačný príklad – modelovanie správania sa používateľov webu v závislosti od času 

 

Multinominálny logitový model používame na modelovanie rozdelenia kategorickej 

premennej. Konkrétne na modelovanie pravdepodobností prístupov na webové časti portálu 

v závislosti od času. 

V tejto štúdii sa upriamime na výsledky pre portál komerčnej banky, kde poukážeme 

na vplyv predspracovania dát na získané znalosti (v našom prípade odhady pravdepodobností 

prístupov v čase). Nedôsledné očistenie súboru má negatívny vplyv na správne určenie typu 

závislosti ako aj môže vytvoriť závislosť tam, kde žiadna nie je. Cieľom štúdie je predstaviť 

alternatívne techniky evalvácie výsledkov prostredníctvom, ktorých vieme identifikovať 

problémové časti súboru z hľadiska času a webových častí. 

Skúmanou kategorickou premennou je premenná Web Part, ktorej úrovňami 

sú kategórie obsahu portálu komerčnej banky, konkrétne contentu o banke. Vytvorili sme 

model pre všetky prístupy a prístupy zvnútra a zvonka siete organizácie, pričom sme ako 

prediktívne premenné použili čas a obdobie krízy. V našom príklade uvádzame model 

pre všetky prístupy.  

Modelovali sme pravdepodobnosti prístupu na kategórie obsahu portálu v závislosti 

od času a obdobia krízy, kde čas bol reprezentovaný premennou t a jej štvorcom a obdobie 

krízy umelou premennou. 

Vstupom do analytických procedúr sú predspracované a transformované dáta 

a výstupom sú znalosti. 

Prvým krokom je odhad parametrov  modelu maximalizáciou logaritmu 

multinominálnej funkcie vierohodnosti. Na odhad parametrov pre individuálne údaje sme 

použili modul zovšeobecnené lineárne/nelineárne modely systému STATISTICA. 

Významnosť parametrov testujeme pomocou Waldovho testu. 
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Na základe výsledkov testu všetkých efektov (Tabuľka 11.1) parametre modelu 

sú štatisticky významné. Významné parametre sú podfarbené. 

Tabuľka 11. Test všetkých efektov 

 df Wald Stat. p 

Intercept 5 83200,9 0,0001 

t 5 130029,6 0,0000 

t2 5 74714,7 0,0001 

Crisis 5 155158,7 0,0000 

 

V Tabuľke 12 vidíme, že logity pre všetky kategórie sú významne závislé od času 

aj od štvorca času. Na hodnoty týchto logitov významne vplýva aj premenná, ktorá 

identifikuje obdobie krízy. 

 

Tabuľka 12. Odhad parametrov modelu 

  Web Part Estimate Std. Error Wald Stat. p 

Intercept 1 Pricing List -2,0144 0,0092 48084,9 0,0001 

T Pricing List 0,5504 0,0017 109626,5 0,0000 

t2 Pricing List -0,0167 0,0001 60342,3 0,0001 

Crisis Pricing List -1,2745 0,0050 66001,2 0,0001 

Intercept 2 Reputation -1,5187 0,0098 23953 0,0001 

T Reputation 0,2145 0,0018 13534,7 0,0017 

t2 Reputation -0,0054 0,0001 4891,5 0,0047 

Crisis Reputation -0,4721 0,0061 6055,5 0,0023 

Intercept 3 Business Conditions -2,3758 0,0116 41901,4 0,0001 

T Business Conditions 0,5298 0,0020 69708,4 0,0001 

t2 Business Conditions -0,0155 0,0001 38394,3 0,0001 

Crisis Business Conditions -2,1470 0,0059 131618 0,0000 

Intercept 4 Pillar3 related -0,9698 0,0085 13045,2 0,0016 

T Pillar3 related 0,2541 0,0017 23695 0,0001 

t2 Pillar3 related -0,0077 0,0001 11850,7 0,0012 

Crisis Pillar3 related -0,8076 0,0054 22394,1 0,0001 

Intercept 5 Pillar3 disclosure requirements -2,4173 0,0123 38715,5 0,0001 

T Pillar3 disclosure requirements 0,4117 0,0022 34467,8 0,0001 

t2 Pillar3 disclosure requirements -0,0133 0,0001 21289,7 0,0001 

Crisis Pillar3 disclosure requirements -1,0369 0,0065 25375,9 0,0001 
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Pomocou odhadnutých parametrov (Tabuľka 12) vypočítame odhady logitov a z nich 

pravdepodobnosti výberu jednotlivých kategórií v danej hodine dňa. Výsledky v Tabuľke 12 

korešpondujú s vypočítanými pravdepodobnosťami (Obrázok 12). 

 

 

Obrázok 12. Pravdepodobnosti prístupov 

 

Graf zobrazuje pravdepodobnosti výberu vybraných webových častí stakeholdermi 

v období po odznení krízy. Z Obrázku 12 môžeme vidieť, že pravdepodobnosti prístupu 

na webové časti We support.., Pricing List a Business Conditions  závisia od času 

kvadraticky.  

Na Obrázku 12 vidíme, že pravdepodobnosť prístupu na kategóriu We support.. 

je v skorých ranných hodinách pomerne vysoká a k večeru postupne klesá. Naopak, 

pravdepodobnosť výberu Pricing List alebo  Business Conditions je ráno malá a v priebehu 

dňa sa zvyšuje. Pravdepodobnosti prístupu na zvyšné webové časti sú v období po odznení 

krízy pomerne nízke. 

Nasledujúcou fázou je fáza vyhodnotenia výsledkov. 
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Za predpokladu, že očakávané početnosti sú dostatočne veľké, t.j. sú nenulové 

a nie viac ako 20% z očakávaných početností je menších ako 5, pre porovnanie aktuálneho 

modelu so saturovaným modelom, ktorý odhaduje pravdepodobnosti nezávisle pre 𝑖 = 0, 1, 

…, 23 môžeme použiť LR test 

 

𝐿𝑅(�̂�) = 2 ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝐽
𝑗=1 𝑙𝑛

𝑦𝑖𝑗

�̂�𝑖𝑗

23
𝑖=0 .   (4.10.1) 

 

Prostredníctvom LR testu (4.10.1) môžeme porovnať naše odhady teoretických 

početností s empirickými početnosťami. V našom prípade je hodnota LR testu malá 

(𝑠𝑣 = 1034055; 𝐿𝑅 𝑠𝑡𝑎𝑡. = 6442301,28; 𝐿𝑅 𝑠𝑡𝑎𝑡./𝑠𝑣 = 0,62301), model môžeme pokladať 

za dobrý. 

V danej aplikačnej oblasti býva často podmienka použitia LR testu porušená. Skúmaná 

premenná má zvyčajne značný počet úrovní, ktoré predstavujú webové časti portálu, resp. 

systému (stránky, kategórie obsahu, aktivity a pod.). Čo má za následok porušenie podmienky 

použitia LR testu, t.j. očakávané početnosti nie sú dostatočne veľké. Z tohto dôvodu 

na vyhodnotenie modelu používame alternatívne techniky založené na porovnaní empirických 

a teoretických hodnôt na úrovni početností (Obrázok 13), pravdepodobností a logitov 

(Obrázok 14). Navyše nám tieto techniky umožňujú identifikovať problémové časti súboru 

z hľadiska času a webových častí. 

Vyhodnotenie na úrovni početností realizujeme vizualizáciou rozdielov empirických 

a teoretických početností a identifikáciou extrémnych hodnôt (Obrázok 13). 
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Obrázok 13. Rozdiely empirických a teoretických početností prístupov 

 

Obrázok 13 vizualizuje rozdiely empirických a teoretických početností prístupov 

stakeholderov v sledovanom období. Vidíme, že väčšie rozdiely sa objavili v 4. hodine. 

Po aplikácii pravidla „2*smerodajná odchýlka“ sme identifikovali päť extrémnych prípadov.  

V 4. hodine pre kategórie Pricing List, Reputation, Business Conditions a Pillar3 disclosure 

requirements bola predpoveď nadhodnotená a naopak v prípade kategórie We support.. 

podhodnotená. 

Ďalšou alternatívnou technikou na evalváciu modelu je porovnanie rozdelenia 

pravdepodobnosti empirických relatívnych početností prístupov a odhadnutých 

pravdepodobností výberu webovej časti 𝒋 v čase 𝒊, kde na testovanie nulovej hypotézy, 

rozdelenie rozdielov párov je symetrické okolo nuly, môžeme použiť Wilcoxonov párový test. 

V prípade webovej časti We support.. sme zamietli nulovú hypotézu (N = 24; T = 24,00; 

Z = 3,60; p = 0,0003), rozdelenie rozdielov párov je symetrické okolo nuly, t.j, identifikovali 

sme štatisticky významný rozdiel medzi empirickými relatívnymi početnosťami prístupov 

a odhadnutými pravdepodobnosťami výberu webovej časti We support.. v čase 𝒊. 
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Ďalšou možnosťou je vizualizácia empirických a teoretických logitov pre jednotlivé 

webové časti, okrem referenčnej (Obrázok 14). 

 

 

Obrázok 14. Empirické a teoretické logity 

 

Na Obrázku 14, ktorý zobrazuje empirické a teoretické logity pre skúmané kategórie, 

sa môžeme presvedčiť, že naše odhady teoretických logitov nefitujú (nemodelujú) empirické 

logity.  Na Obrázku 14 vidíme, že najväčšie odchýlky sú práve v 4. hodine dňa. 

Na základe vyhodnotenia výsledkov sme identifikovali systematickú chybu, ktorá 

sa objavovala v 4. hodine dňa. Po preskúmaní dát sme identifikovali pravidelné priame 

prístupy na stránky skúmaného contentu v 4. hodine dňa (Obrázok 15), ide o skript –   

automatizovaný proces (ktorý súvisí s údržbou – kontrolou, zálohovaním, ..).   
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Obrázok 15. Problémové prístupy 

 

Po identifikovaní a odstránení problémových prístupov na stránky portálu sme odhadli 

nové parametre modelu, z ktorých sme vypočítali odhady logitov a následne 

pravdepodobnosti prístupov na webové časti portálu. 

 

 

Obrázok 16. Nové odhady pravdepodobností prístupov 
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Obrázok 16 zobrazuje nové odhady pravdepodobností výberu vybraných webových 

častí stakeholdermi v období po odznení krízy. 

Logity pre webové časti We support.. a Pricing List závisia od času kvadraticky, 

podobne logity pre webové časti Business Conditions a Pillar3 related závisia od času 

lineárne, logity pre zvyšné webové časti od času nezávisia (Obrázok 16), čo korešponduje 

s vypočítanými pravdepodobnosťami (Obrázok 16). 

 

 

Obrázok 17. Vyhodnotenie na úrovni početností 

 

Obrázok 17 vizualizuje rozdiely empirických a teoretických početností prístupov 

stakeholderov v sledovanom období. Vidíme, že väčšie rozdiely sa objavili už len sporadicky, 

konkrétne pre webovú časť Pricing List a webové časti Pillar3 bola predpoveď mierne 

podhodnotená a naopak v prípade kategórie Business Conditions mierne nadhodnotená. 

O vhodnosti modelu svedčí priemer rozdielov, ktorý bol približne rovný nule. 
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Obrázok 18. Vyhodnotenie na úrovni logitov 

 

Na Obrázku 18, ktorý zobrazuje empirické a teoretické logity pre skúmané kategórie, 

sa môžeme presvedčiť, že už v tomto prípade naše odhady teoretických logitov fitujú 

(modelujú) empirické logity. Vidíme, že logity sú kvadratickou funkciou času. Navyše sme 

neidentifikovali štatisticky významné rozdiely medzi empirickými relatívnymi početnosťami 

prístupov a odhadnutými pravdepodobnosťami výberu príslušných webových častí v čase 𝒊, 

za týmto účelom sme použili Wilcoxonov párový test. 

Niekoľko problémových prístupov, v našom prípade spôsobených skriptom – 

automatizovaným procesom, výrazne ovplyvnilo získané znalosti, či už v zmysle typu 

závislosti ako aj vo vytvorení závislosť tam, kde žiadna nebola (Svec et al., 2020).  

Je nevyhnutné v procese web usage miningu nepodceniť fázu predspracovania dát, 

ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu získaných znalostí. 
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4.10.3  Aplikačný príklad – zhodnotenie vzorov správania sa používateľov webu v čase 

 

Asociačnú analýzu používame na extrahovanie vzorov správania sa používateľov 

webu, ktoré následne zhodnocujeme v čase z hľadiska kvantity.  

V tejto štúdii sa upriamime na výsledky pre portál komerčnej banky, z  hľadiska 

využívania zverejňovaných Pilier 3 informácií stakeholdermi v sledovanom období. 

Zdrojom dát sú logovacie súbory webového servera, ktoré boli predspracované, 

a z ktorých boli extrahované frekventované položkové množiny na základe kvartálov. 

Následne extrahované vzory boli zhodnotené z hľadiska výskytu v skúmaných obdobiach. 

Počas prvého kvartálu roku 2018 (Obrázok 19) patrila webová časť /Other - 

Products and services for customers/ medzi najnavštevovanejšie webové časti s podporou 

94%. Webové časti /Other - Information service/ a /Other - Press Centre/ sa vyskytovali 

v identifikovaných sedeniach s pravdepodobnosťou okolo 4%. Webové časti /Other - 

About us/ a /Pillar3 related/ patrili k menej populárnym s pravdepodobnosťou výskytu 

menšou ako 0,3%. Webové časti /Other - Social responsibility/ a /Pillar3 disclosure 

requirements/ sa vyskytovali v identifikovaných sedeniach s podporou menšou ako 0,1%. 

Webová časť /Other - Documents/ nesplnila minimálnu podporu, resp. pravdepodobnosť 

výskytu v identifikovaných sedeniach je menšia ako 0,01%.  

V prvom kvartáli roku 2018 (Obrázok 19), dvojice (/Other - Products and services 

for customers/, /Other - Information service/) s približne 2% podporou patrili medzi 

najnavštevovanejšie dvojice webových častí. Ďalšie dvojice (/Other - Products and 

services for customers/, /Other - Press centre/), (/Other - Products and services for 

customers/, /Other - About us/) a (/Other - Information service/, /Other - About us/) 

dosiahli pravdepodobnosť približne okolo 0,14%. Ostatné dvojice webových častí dosiahli 

pravdepodobnosť menšiu ako 0,08%. 

Najvyššia úroveň pozitívnej korelácie (lift > 1) bola získaná pre dvojicu (/Pillar3 

related/, /Pillar3 disclosure requirements/) s lift = 235. Vysokú úroveň dosiahli aj dvojice 

(/Other - About us/, /Other - Social responsibility/) a (/Other - Social responsibility/, 

/Pillar3 related/) s lift medzi 100 – 109. Vysokú pozítívnu koreláciu dosiahla aj dvojica 

(/Other - About us/, /Pillar3 related/) s lift = 86. Pozitívnu koreláciu s lift < 10 dosiahli 

ešte dvojice (/Other - Information service/, /Other - About us/), (/Other - Social 

responsibility/, /Other - Information service/), (/Pillar3 related/, /Other - Information 

service/), (/Pillar3 related/, /Other - Press centre/), (/Other - Press centre/, /Other - 

Social responsibility/), (/Other - Press centre/, /Pillar3 disclosure requirements/) 
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a (/Other - About us/, /Other - Press centre/). Negatívna korelácia (lift < 1) bola 

identifikovaná a webové časti sa vyskytujú častejšie oddelene než spolu 

v identifikovaných sedeniach pre dvojice (/Other - Press centre/, /Other - Information 

service/), (/Other - About us/, /Other - Products and services for customers/), (/Other - 

Social responsibility/, /Other - Products and services for customers/), (/Other - 

Information service/, /Other - Products and services for customers/), (/Pillar3 related/, 

/Other - Products and services for customers/) a (/Other - Press centre/, /Other - Products 

and services for customers/). 

 

Obrázok 19. Vizualizácia frekventovaných webových častí prvého kvartálu roku 2018 

 

Výsledky segmentácie (Obrázok 20) potvrdzujú výsledky asociačnej analýzy 

v prípade dvojíc webových častí (/Pillar3 disclosure requirements/, /Pillar3 related/) 

a (/Other - About us/, /Other - Social responsibility/), kde bola identifikovaná pozitívna 

korelácia (lift > 1). Časť sedení bola charakteristická návštevou oboch Pillar3 webových 

častí, kde bola zároveň dosiahnutá najvyššia miera zaujímavosti ( lift = 235). 
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Obrázok 20. Vizualizácia segmentov sedení v prvom kvartáli 

V druhom kvartáli roku 2018 (Obrázok 21), webová časť /Other - Products 

and services for customers/ patrila k najviac navštevovanej webovej časti s podporou 

92%. Webová časť /Other - Information service/ sa vyskytovala v identifikovaných 

sedeniach s pravdepodobnosťou viac ako 6% a webová časť /Other - Press centre/ 

s pravdepodobnosťou okolo 3%. Webová časť /Other - About us/ patrila taktiež k menej 

navštevovaným webovým častiam s pravdepodobnosťou tesne nad 1%. Webová časť 

/Pillar3 related/ patrila k najmenej navštevovaným s podporou okolo 0,2%. Ostatné 

webové časti /Other - Social responsibility/, /Pillar3 disclosure requirements/ a /Other - 

Documents/ sa v identifikovaných sedeniach vyskytovali s pravdepodobnosťou menšou 

ako 0,1%. 

V druhom kvartáli roku 2018 (Obrázok 21), dvojica (/Other - Products 

and services for customers/, /Other - Information service/) s podporou skoro 2% patrila 

medzi najnavštevovanejšie dvojice webových častí. Dvojice webových častí ( /Other - 

Information service/, /Other - Press centre/), (/Other - Products and services for 
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customers/, /Other - About us/), (/Other - Information service/, /Other - About us/) 

a (/Other - Products and services for customers/, /Other - Press centre/) dosiahli podporu 

medzi 0,2 – 0,4%. Zvyšné dvojice webových častí dosiahli podporu menšiu ako 0,06% 

avšak splnili požiadavku na minimálnu podporu aspoň 0,01%. 

Najvyššiu úroveň zaujímavosti dosiahla dvojica (/Pillar3 disclosure requirements/, 

/Pillar3 related/) s lift = 196. Vysokú mieru pozitívnej korelácie dosiahla aj dvojica 

webových častí (/Pillar3 related/, /Other - Social responsibility/) s lift = 74. Vyššiu mieru 

zaujímavosti dosiahli aj dvojice (/Other - Social responsibility/, /Other - About us/) 

a (/Pillar3 related/, /Other - About us/) s lift medzi 19 a 27. Pozitívna korelácia 

(lift > 1) bola identifikovaná a webové časti sa vyskytujú častejšie spolu než oddelene 

v identifikovaných sedeniach pre (/Other - Documents/, /Other - Information service/), 

(/Other - Social responsibility/, /Other - Information service/), (/Pillar3 related/, /Other - 

Information service/), (/Other - Press centre/, /Other - Social responsibility/), (/Pillar3 

related/, /Other - Press centre/), (/Other - Information service/, /Other - About us/) 

a (/Other - Press centre/, /Other - Information service/), ktoré dosiahli hodnotu medzi 1 

a 7. Na druhej strane, pre dvojice (/Other - About us/, /Other - Products and services for 

customers/), (/Other - Information service/, /Other - Products and services for customers/) 

a (/Other - Press centre/, /Other - Products and services for customers/) bola 

identifikovaná negatívna korelácia (lift je menšie ako 1). 
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Obrázok 21. Vizualizácia frekventovaných webových častí druhého kvartálu roku 2018 

Výsledky segmentácie (Obrázok 22) potvrdzujú výsledky asociačnej analýzy 

v prípade dvojíc webových častí (/Pillar3 disclosure requirements/, /Pillar3 related/), 

(/Other - About us/, /Other - Social responsibility/) a (/Other - Information service/, 

/Other - Documents/), kde bola identifikovaná pozitívna korelácia (lift > 1). Časť sedení 

bola charakteristická návštevou oboch Pillar3 webových častí, kde bola zároveň 

dosiahnutá najvyššia miera zaujímavosti (lift = 196). 
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Obrázok 22. Vizualizácia segmentov sedení v druhom kvartáli 

V treťom kvartáli roku 2018 (Obrázok 23) patrila medzi najnavštevovanejšie 

webové časti /Other - Products and services for customers/ s podporou 66%. Zaujímavou 

pre návštevníkov bola aj webová časť /Other - Information service/ s podporou viac ako 

22%. Webové časti /Other - Press centre/ a /Other - About us/ patrili k menej 

navštevovaným s podporou 11%, resp. 7%. Menšia návštevnosť bola identifikovaná 

pre webové časti /Other - Documents/, /Pillar3 related/, /Other - Information Service/, 

/Other - Social responsibility/ a /Pillar3 disclosure requirements/ s podporou medzi 

0,2% – 0,6%.  

V treťom kvartáli roku 2018 dvojica (/Other - Products and services for 

customers/, /Other - Information Service/) patrila medzi najnavštevovanejšie webové časti 

s podporou viac ako 4%. Dvojice webových častí (/Other - Information Service/, /Other - 

About us/) a (/Other - Products and services for customers/, /Other - About us/) dosiahli 

podporu okolo 1%. Menej navštevované dvojice (/Other - Information Service/, /Other - 

Press centre/), (/Other - Products and services for customers/, /Other - Documents/) 

a (/Other - Products and services for customers/, /Other - Press centre/) dosiahli podporu 

medzi 0,4 – 0,6%. Ostatné dvojice (Obrázok 23) dosiahli podporu medzi 0,01% – 0,2%. 
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Najvyššiu úroveň zaujímavosti dosiahla dvojica (/Pillar3 disclosure requirements/, 

/Pillar3 related/) s lift = 92. Výrazná miera zaujímavosti bola identifikovaná 

aj pre dvojice webových častí (/Other - Social responsibility/, /Pillar3 disclosure 

requirements/) a (/Other - Social responsibility/, /Pillar3 related/), s lift medzi 30 – 37. 

Pozitívna korelácia bola identifikovaná pre dvojice (/Other - Social responsibility/, /Other 

- About us/), (/Pillar3 disclosure requirements/, /Other - About us/), (/Pillar3 related/, 

/Other - About us/), (/Other - Social responsibility/, /Other - Information Service/), 

(/Other - Social responsibility/, /Other - Press centre/), (/Other - Documents/, /Other - 

Information Service/) a (/Other - Documents/, /Other - Products and services for 

customers/) s lift medzi 1 a 6. Pre ostatné dvojice webových častí bola identifikovaná 

negatívna korelácia, čiže sa v identifikovaných sedeniach vyskytovali častejšie oddelene, 

než spolu (lift < 1). 

 

Obrázok 23. Vizualizácia frekventovaných webových častí tretieho kvartálu roku 2018 

Výsledky segmentácie (Obrázok 24) potvrdzujú výsledky asociačnej analýzy 

v prípade dvojíc webových častí (/Pillar3 disclosure requirements/, /Pillar3 related/), 

(/Other - About us/, /Other - Social responsibility/) a (/Other - Information Service/, 
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/Other - Documents/), kde bola identifikovaná pozitívna korelácia (lift > 1). Časť sedení 

bola charakteristická návštevou oboch Pillar3 webových častí, kde bola zároveň 

dosiahnutá najvyššia miera zaujímavosti (lift = 92). 

 

Obrázok 24. Vizualizácia segmentov sedení v treťom kvartáli 

V štvrtom kvartáli roku 2018 (Obrázok 25), bolo pozorované rovnaké správanie 

ako v treťom kvartáli skúmaného roku. Medzi najnavštevovanejšie webové časti patrila 

webová časť /Other - Products and services for customers/ s podporou 64%. Zaujímavou 

pre návštevníkov bola aj webová časť /Other - Information Service/ s podporou viac 

ako 24%. Webové časti /Other - Press centre/ a /Other - About us/ patrili k menej 

navštevovaným s podporou 11%, resp. 7%. Menšia návštevnosť bola identifikovaná 

pre webové časti /Other - Documents/, /Pillar3 related/, /Other - Information Service/, 

/Other - Social responsibility/ a /Pillar3 disclosure requirements/ s podporou medzi 

0,2% – 0,6%.  

Podobný trend bol aj v prípade dvojíc webových častí, kde výsledky identifikované 

v štvrtom kvartáli sú podobné tretiemu kvartálu roku 2018. Dvojica (/Other - Products 

and services for customers/, /Other - Information Service/) patrila medzi 
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najnavštevovanejšie webové časti s podporou viac ako 4%. Dvojice webových častí 

(/Other - Information Service/, /Other - About us/) a (/Other - Products and services for 

customers/, /Other - About us/) dosiahli podporu okolo 1%. Menej navštevované dvojice 

(/Other - Information Service/, /Other - Press centre/), (/Other - Products and services for 

customers/, /Other - Documents/) a (/Other - Products and services for customers/, /Other 

- Press centre/) dosiahli podporu medzi 0,4 – 0,6%. Ostatné dvojice (Obrázok) dosiahli 

podporu medzi 0,01 – 0,2%. 

Najvyššiu úroveň zaujímavosti v štvrtom kvartáli dosiahla dvojica (/Pillar3 

disclosure requirements/, /Pillar3 related/) s lift = 59. Výrazná miera zaujímavosti bola 

identifikovaná aj pre dvojice webových častí (/Other - Social responsibility/, /Pillar3 

disclosure requirements/) a (/Other - Social responsibility/, /Pillar3 related/), s lift okolo 

18. Pozitívna korelácia bola identifikovaná pre dvojice (/Other - Social responsibility/, 

/Other - About us/), (/Pillar3 disclosure requirements/, /Other - About us/), (/Pillar3 

related/, /Other - About us/), (/Other - Social responsibility/, /Other - Information 

Service/), (/Other - Social responsibility/, /Other - Press centre/), (/Other - Documents/, 

/Other - Information Service/) a (/Other - Documents/, /Other - Products and services for 

customers/) s lift medzi 1 a 5. Pre ostatné dvojice webových častí bola identifikovaná 

negatívna korelácia, čiže sa v identifikovaných sedeniach vyskytovali častejšie oddelene, 

než spolu (lift < 1). Tieto výsledky zodpovedajú správaniu stakeholderov v  treťom 

kvartáli, avšak vo štvrtom kvartáli bola dosiahnutá menšia úroveň zaujímavosti 

pre skúmané dvojice webových častí.  
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Obrázok 25. Vizualizácia frekventovaných webových častí štvrtého kvartálu roku 2018 

Výsledky segmentácie (Obrázok 26) potvrdzujú výsledky asociačnej analýzy 

v prípade dvojíc webových častí (/Pillar3 disclosure requirements/, /Pillar3 related/), 

(/Other - About us/, /Other - Social responsibility/) a (/Other - Information Service/, 

/Other - Documents/), kde bola identifikovaná pozitívna korelácia (lift > 1). Časť sedení 

bola charakteristická návštevou oboch Pillar3 webových častí, kde bola zároveň 

dosiahnutá najvyššia miera zaujímavosti (lift = 59). 
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Obrázok 26. Vizualizácia segmentov sedení v štvrtom kvartáli 

V prípade kvartálov počas roku 2018 (Q = 7,838710; df = 3; p < 0,049467) 

sa nulová hypotéza zamieta s 95% spoľahlivosťou, tzn. výskyt frekventovaných 

položkových množín webových častí závisí od kvartálu. Najviac frekventovaných 

položkových množín v roku 2018 (Tabuľka 13) bolo identifikovaných v treťom a štvrtom 

kvartáli (viac ako 76 %), najmenej v prvom kvartáli (približne 56 %). 

V roku 2018 boli identifikované dve homogénne skupiny (Q2, Q3, Q4) a (Q1, Q2) 

na základe priemerného výskytu nájdených frekventovaných položkových množín 

webových častí. Naopak štatisticky významné rozdiely boli identifikované medzi Q1 

a Q3, ako aj medzi Q1 a Q4, na hladine významnosti 5%. 
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Tabuľka 13. Homogénne skupiny pre výskyt frekventovaných položkových množín 

webových častí pre rok 2018 

Kvartál Percent 1 2 

Q1 55,81 %  **** 

Q2 62,79 % **** **** 

Q3 76,74 % ****  

Q4 76,74 % ****  

 

V prípade skúmaných webových častí týkajúcich sa Pillar3 (Tabuľka 14), neboli 

identifikované štatisticky významné rozdiely (Q = 4,173913; df = 3; p < 0,243289) medzi 

jednotlivými kvartálmi roku 2018 na hladine významnosti 5%. Najviac frekventovaných 

položkových množín týkajúcich sa Pillar3 v roku 2018 bolo identifikovaných v treťom 

a štvrtom kvartáli (viac ako 72%), najmenej ich bolo v prvom a druhom kvartáli (50%). 

Tabuľka 14. Homogénne skupiny pre výskyt frekventovaných položkových množín 

webových častí týkajúcich sa Pillar3 pre rok 2018 

Kvartál Percent 1 

Q2 50,00 % **** 

Q1 50,00 % **** 

Q3 72,22 % **** 

Q4 72,22 % **** 

 

V roku 2018 nebola identifikovaná sezónnosť pri prístupoch k Pillar3 informáciám. 

Podobne, sezónnosť v záujme o Pillar3 informácie nebola identifikovaná ani v rokoch 

2016 a 2017 (p > 0,05), čo potvrdzuje nastolený trend identifikovaný v rokoch po kríze 

2012 – 2015 (p > 0,05), tzn. v rokoch po kríze nebola identifikovaná sezónnosť 

pri prístupoch k Pillar3 informáciám. 

 



97 
 

4.11  Edukačné dolovanie údajov, UKF v Nitre (Martin Drlík) 

  

4.11.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet Analýza edukačných dát sa zaoberá vybranými témami spracovania a analýzy 

dát o používateľoch, ktoré vytvárajú svojou činnosťou počas ich interakcie s rôznymi typmi 

informačných systémov a aplikácií v súčasnosti intenzívne využívaných vo vzdelávaní. 

Pokrýva aktuálne témy z oblasti Educational data mining (EDM) a Learning Analytics (LA). 

EDM môžeme charakterizovať ako výskumnú oblasť, ktorá sa zaoberá vývojom 

nových techník a metód, testovaním nových prístupov k učeniu, hľadaním vzorcov správania 

používateľov neštruktúrovaných a štruktúrovaných údajoch, ktoré vznikli interakciou rôznych 

typov používateľov v určitom virtuálnom vzdelávacom prostredí, edukačnom softvéri, 

inteligentnom alebo adaptívnom vzdelávacom systéme, či v špecializovanom softvéri pre 

testovanie.  

Na druhej strane, LA predstavuje príbuznú výskumnú oblasť, ktorej cieľom 

je podporiť procesy rozhodovania na rôznych úrovniach manažmentu vzdelávacej 

organizácie. Najrozšírenejšia a najpoužívanejšia definícia definuje LA ako výskumnú 

disciplínu, ktorá sa zaoberá zhromažďovaním, meraním a analýzou dostupných údajov 

o rôznych typoch používateľov s cieľom porozumieť a optimalizovať nielen proces učenia, 

ale aj celé prostredie, v ktorom sa učiaci proces realizuje (Baker a Siemens 2014). 

V jednotlivých témach sa predmet zameriava na rôzne aspekty zberu, spracovania a analýzy 

dát z prostredia vzdelávania v kontexte, ako túto problematiku zastrešujú uvedené výskumné 

oblasti. 

Cieľom predmetu Analýza edukačných dát je tak uviesť študentov do uvedenej 

problematiky, oboznámiť ich s aktuálnymi trendmi v oblasti výskumu EDM a LA 

a na praktických príkladoch prezentovať prínos prístupov typických pre oblasť získavania 

znalostí pre oblasť vzdelávania a manažmentu vzdelávacej organizácie.  

Študent by mal po oboznámení sa s dostupnými materiálmi, samostatnou a tímovou 

prácou na praktických zadaniach porozumieť skúmanej doméne, ovládať viacero metód 

a techník analýzy dát typických pre skúmanú doménu, rozumieť problematike uchovávania, 

spracovania, analýzy a vizualizácie edukačných dát z pohľadu vývoja softvéru, ako aj vedieť 

spolupracovať na implementácii prístupov a aplikácii skúmanej domény v prostredí 

vzdelávacej organizácie. 
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Vzhľadom na to, že sa jedná o voliteľný predmet s hodinovou dotáciu 0/2, vytvorený 

študijný materiál umožňuje vyučujúcemu vhodne kombinovať teoretické témy určené 

pre diskusiu s individuálnymi alebo tímovými úlohami pre študentov, ktoré sú dostupné 

vo forme zadaní v programovacom jazyku Python, resp. vytvorené v podobe samostatných 

súborov Jupyter Python Notebook, na ktorých si študent môže osvojiť praktické poznatky  

z riešenia projektu z oblasti dátovej vedy a získať predstavu o priebehu a náročnosti celého 

procesu objavovania znalostí, v konečnom dôsledku nielen v oblasti edukačných dát.    

Z pohľadu vývoja dátovo intenzívneho edukačného softvéru predmet venuje zvláštnu 

pozornosť tvorbe dátovej architektúry, protokolom, špecifikám vývoja softvéru 

využívajúceho natrénovaný model s využitím vybraných metód strojového učenia a prístupom 

k návrhu používateľského rozhrania aplikácií, ktoré si kladú za cieľ zlepšiť výsledky procesu 

učenia a motivovať alebo udržať záujem študenta. 

Stručná osnova predmetu pokrýva nasledujúce témy: 

- základné definície a charakteristiky Learning Analytics a Educational Data Mining, 

hlavné oblasti výskumu a aplikácie jeho výsledkov, 

- zdroje a typy dát, ETL proces, úložiská dát, 

- predspracovanie edukačných dát, 

- úlohy objavovania znalostí v doméne Learning Analytics (deskripcia a sumarizácia, 

segmentácia, deskripcia konceptov, klasifikácia, predikcia, analýza závislostí),  

- prípadové štúdie predspracovania edukačných dát, predikcia výsledkov štúdia 

a identifikácia predčasného ukončenia štúdia, analýza zmien správania sa 

používateľa v čase,  

- vizualizácia edukačných dát, trendy a vývoj personalizovaných násteniek 

v Learning Analytics, 

- aplikácie výsledkov výskumu (personalizácia a adaptivita obsahu, odporúčanie 

študijného obsahu a štúdia, systémy včasnej spätnej väzby a intervencie, adaptívna 

tvorba študijných programov)  a ich integrácia do existujúcich riešení (Moodle 

Learning Analytics),  

- špecifiká vývoja softvérových produktov pre oblasť Learning analytics a EdTech,  

- protokoly a štandardy, otvorená architektúra Learning Analytics (LRW, xAPI), 

- aktuálne trendy v Learning Analytics (analýza sociálnych sietí, Discourse 

Analytics, Multimodal Learning Analytics) 

- etické a právne aspekty spracovania a analýzy edukačných dát, 

- adaptácia procesov LA do prostredia vzdelávacej organizácie. 
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4.11.2  Aplikačný príklad 

 

V aplikačnom príklade sa zameriame na fázu predspracovania dát v doméne Learning 

Analytics (LA). Cieľom učebnej jednotky je oboznámiť študentov s touto problematikou 

prostredníctvom predpripraveného odborného textu, ktorý systematicky spracováva danú 

problematiku a praktickými zadaniami, na ktorých si študent vyskúša základné techniky 

predspracovania dát.  

Študent sa  s využitím dostupných materiálov oboznámi s najčastejšími zdrojmi 

edukačných dát, otvorenou dátovou architektúrou a príkladmi odborných publikácií, ktoré sa 

venujú fáze predspracovania dát. Zvolený spôsob výučby umožňuje študentovi: 

- porozumieť komplexnosti skúmanej problematiky, 

- diskutovať o význame a dôležitosti jednotlivých krokov predspracovania dát,  

- oboznámiť sa s odbornými výstupmi pracoviska v skúmanej oblasti, 

- prakticky si vyskúšať jednotlivé kroky predspracovania dát formou 

predpripravených dátových súborov a súborov Python Notebook, 

- osvojiť si základné poznatky o vhodnej štruktúre odborných publikácií,   

- pracovať s odbornými zdrojmi – originálnymi pôvodnými publikáciami, 

- prípadne sa zapojiť do výskumu problematiky prostredníctvom riešenia 

pripravených dátových súborov.  

Predspracovanie dát patrí k úlohám, ktoré sa dajú automatizovať prevažne v dobre 

definovaných a ohraničených prípadoch. Tento proces vyžaduje porozumenie doméne, ako aj 

samotným dátam. Napriek uvedenej náročnosti celého procesu je prekvapivé, že v mnohých 

odborných prácach sa tejto problematike venujú autori len okrajovo, akoby jednotlivé kroky 

boli natoľko triviálne a zrejmé, že ich netreba popisovať do detailov.  

Opak je však pravdou. Všetky kroky predspracovania dát majú totiž zásadný vplyv 

nielen na výsledky konkrétneho výskumu, ale aj na jeho možné zopakovanie, zovšeobecnenie, 

či posúdenie celkového prínosu.  

Predspracovanie tak predstavuje jednu z prvých nevyhnutných fáz procesu získavania 

znalostí. Nevyhnutnosť ako aj postupnosť jednotlivých krokov predspracovania sa môže 

mierne od prípadu k prípadu líšiť, čo poskytuje námet na systematický výskum, ktorý 

v oblasti predspracovania edukačných dát v ostatných rokoch realizujeme.    

Najprv sa podrobnejšie zameriame na zdroje a typy dát, s ktorými sa v doméne LA 

pracuje. Následne uvedieme aktuálne požiadavky na architektúru a platformy umožňujúce 

systematicky zbierať dáta. Zosumarizujeme stav výskumu v oblasti predspracovania dát. 
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Na príkladoch vlastného systematického výskumu v oblasti predspracovania dát oboznámime 

študentov s jednotlivými krokmi predspracovania. Budeme diskutovať o tom, prečo je téma 

predspracovania dát v doméne LA podceňovaná, hoci predstavuje dôležitú fázu procesu 

získavania znalostí a ako sme uviedli, má priamy vzťah ku kvalite výsledkov a ovplyvňuje 

možnosti ich správnej interpretácie.  

V tejto časti uvedieme prehľad publikácií, v ktorých sme s využitím metodiky 

evalvácie prípravy dát v procese objavovania vzorcov správania sa používateľov skúmali 

rôzne techniky predspracovania dát, ako aj ich nevyhnutnosť z pohľadu kvality a kvantity 

získaných znalostí. 

Prínos tejto kapitoly a výsledkov série publikácií môžeme zhrnúť do nasledujúcich 

bodov: 

• Vo fáze identifikácie používateľských sedení z logovacích súborov VLE môžeme 

použiť rovnaké časovo-orientované a kombinované heuristické techniky ako v oblasti 

získavania znalostí z webu.  

• Navrhnutú metodiku evalvácie dôležitosti jednotlivých techník predspracovania dát 

z logovacích súborov VLE môžeme aplikovať na súbory predspracované rôznymi 

technikami.  

• Rekonštrukcia aktivít používateľov v informačných systémoch s pevnou štruktúrou 

a navigáciou nevedie k zvýšeniu kvality získaných znalostí. 

• Výber vhodnej abstrakcie pôvodných atribútov výrazne prispieva k lepšej 

interpretovateľnosti výsledkov výskumov. 

 

Zdroje dát 

Oblasť vzdelávania z pohľadu LA predstavuje širokú aplikačnú doménu, v ktorej 

sa intenzívne skúma prínos a možné prepojenie s inými disciplínami, ako je dátová veda, 

počítačová veda, umelá inteligencia, ako aj behaviorálne, ekonomické, sociálne a etické 

hľadisko. Rozsah tejto domény, či už z pohľadu množstva dát, počtu zainteresovaných firiem, 

riešených výskumných úloh, obratu, rôznorodosti technológií, či spoločenský dopad sú 

porovnateľné s inými aplikačnými doménami získavania znalostí. Otvorené úlohy, na ktorých 

riešenie sa interdisciplinárny výskum v LA orientuje, sa tak nevzťahujú primárne na oblasť 

vzdelávania v zmysle problémov riešiteľných klasickými prístupmi pedagogiky.  

V tejto súvislosti je potrebné uviesť niektoré publikácie zaoberajúce sa zdrojmi dát 

použitými vo výskume LA. Chceme ukázať, že už výberom dát sa LA presúva z pôvodnej 
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oblasti vzdelávania do oblasti analýzy logov (web log mining), analýzy veľkých dát (big data, 

hoci nie všetky charakteristiky veľkých dát označovaných ako 4 Vs považujeme v oblasti 

vzdelávacieho priemyslu v súčasnosti za splnené), či analýzy správania sa používateľov 

na webe (web mining). V oblasti LA sa pracuje so zložitejšími formátmi dát s cieľom zachytiť 

správanie sa používateľov v heterogénnom prostredí informačných systémov 

a všadeprítomných nositeľných technológií. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že tak ako v iných 

aplikačných oblastiach získavania znalostí, aj v oblasti vzdelávania má rastúci objem dát 

pozitívny dopad na rozvoj oblasti, výskum, na infraštruktúru organizácie a jej riadenie, 

návratnosť investícií, udržateľnosť, či v konečnom dôsledku konkurencieschopnosť v danej 

doméne.  

Dáta, ktoré pochádzajú z rôznych systémov, možno klasifikovať do skupín na základe 

zvolenej charakteristiky, napríklad ako uvádzajú autori (Romero, Romero a Ventura 2014):  

• relačné dáta, 

• transakčné dáta 

• časové série, sekvenčné dáta, 

• textové dáta, 

• multimediálne dáta, 

• webové dáta.  

Sclater (Sclater 2017) zdôrazňuje citlivosť dát, dôležitosť pôvodu dát (poskytnuté, 

pozorované, derivované a odvodené dáta) a jeho prvotný účel, prečo sa daný typ dát 

v organizácii zbiera: 

• demografické dáta – jedná sa o senzitívny typ dát, niekedy ale môže priniesť 

nový pohľad na rôzne skupiny používateľov a špecifiká ich učenia, 

• akademické dáta – predstavujú parciálne výsledky, bodové hodnotenia 

a známky, 

o dáta o predchádzajúcich výsledkoch študenta, 

o študentom vytvorené dáta – často v podobe neštruktúrovaných dát, 

textov (diskusné príspevky, referáty, projekty, prezentácie), 

• dáta priamo súvisiace s procesom učenia – aktivity, digitálna stopa študenta, 

ukladané najčastejšie v podobe logov v známej štruktúre priamo v systémoch, 

• metadáta dokresľujúce informácie o prostredí, v ktorom sa učenie uskutočňuje, 

dôvody, preferencie študenta. 
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Z historického pohľadu, výskum LA, podobne ako príbuzné oblasti výskumu, 

sa pôvodne sústreďoval len na dáta pochádzajúce z priamej interakcie medzi lektorom 

a študentom. Typickými príkladmi takýchto dát sú zoznamy dochádzky, čiastkové alebo 

výsledné známky, splnenie cieľov vzdelávania, a pod. Tieto administratívne dáta však 

neprinášajú želaný efekt, ak sa na dáta pozrieme z pohľadu výskumu správania 

sa používateľov. 

Situácia sa začala meniť s nástupom počítačom podporovaného vzdelávania 

(Computer-Based Education, CBE) a výrazný rozvoj dosiahla s rozšírením a dostupnosťou 

rôznych typov webových vzdelávacích systémov (Web-based Educational Systems, WBES), 

ako sú napríklad LMS, ITS, AEHS alebo MOOC.  

LMS  predstavujú najrozšírenejší typ WBES. Hoci ich popularita v poslednom čase 

stagnuje, stále zostávajú v stredobode záujmu výskumu LA, a to nielen na úrovni jednotlivých 

kurzov, ale aj na vyššej organizačnej úrovni organizácií. LMS zhromažďujú veľký objem dát 

o používateľoch, sledujú ich aktivitu a poskytujú jednoduché analytické nástroje. 

Ich problémom je často proprietárny charakter logov (Pelanek, Rihak a Papousek 2016). 

V ostatnom období sa v literatúre stretneme s ich nástupcami, novou generáciou 

digitálnych vzdelávacích prostredí (Next Generation Digital Learning Environments – 

NGDLE), ktorých konceptuálny model funkcionalít už priamo počíta s použitím LA modulov 

pre analýzu správania sa používateľov, posúdenie miery ich pokroku v štúdiu a miery 

získaných znalostí, ako aj personalizáciu prostredia  (Brown, Dehoney a Millichap 2015). 

Z pohľadu ukladania dát o používateľoch vedia tieto systémy ukladať logy v štandardnom 

formáte, napr. xAPI, v internom, ale aj externom úložisku. 

Ďalšej skupine WBES, tzv. masívnym otvoreným on-line kurzom, MOOC, možno 

právom prisúdiť nemalý podiel na rozvoji domény LA, pretože masívne rozšírenie cieľovej 

skupiny potenciálnych používateľov systémov prekročilo hranice tradičných vzdelávacích 

inštitúcií a prinieslo záujem  komerčného sektora.   

S cieľom prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám a správaniu sa používateľov 

s využitím rôznych prístupov k modelovaniu používateľa, vznikli ITS a AEHS. Oba tieto 

systémy na rozdiel od prístupu zvoleného v LA sa snažia proces prispôsobovania 

používateľovi do značnej miery automatizovať, zatiaľ čo LA sa snaží podporiť rozhodovanie 

na úrovni predstaviteľov rôznych zainteresovaných strán. Z uvedeného dôvodu je reálne 

nasadenie ITS a AEHS zatiaľ obmedzené, skôr experimentálne, a v praxi funguje len v úzko 

orientovaných doménach. 
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ITS vytvára individuálny model správania sa každého používateľa systému a  skúma 

spôsob jeho interakcie so systémom.  Navyše, v tomto procese používa okrem enormného 

množstva dát generovaných používateľmi aj doménový model spolu s množinou 

definovaných doménových obmedzení, sadu rozhodovacích pravidiel a pod. Ako výsledok, 

ITS poskytuje priame inštrukcie, odporúčania, či spätnú väzbu používateľovi a pomáha mu 

tak zvoliť pre neho vhodnejší spôsob osvojenia si nových vedomostí.  

Trochu odlišný prístup v zmysle spätnej väzby používateľovi poskytujú tzv. adaptívne 

edukačné hypermediálne systémy (AEHS). AEHS predstavujú jednu z prvých 

a najpopulárnejších aplikácií hypermediálnych systémov. Cieľom je adaptovať sa 

na požiadavky používateľa s využitím doménového modelu, modelu používateľa, pokročilej 

analýzy dát plynúcich z interakcie používateľa a systému, a pod. Na rozdiel od ITS väčšinou 

poskytujú sémanticky bohatšie dáta (Romero, Romero a Ventura 2014).  

Podrobne sme sa charakteristikou AEHS zaoberali v našich prehľadových prácach, 

ktorými sme začali výskum v oblasti analýzy edukačných dát (Drlík, 2008; Drlík, 2009). 

Na základe analýzy súčasných prehľadových prác je zrejmé, že pôvodné vnímanie pojmu 

adaptivita sa časom zmenilo a ustálilo sa v širšom význame ako Adaptive Learning, ktorý je 

súčasťou LA a nahradil aj pôvodné označenia (Ochoa a Merceron 2018). 

Okrem uvedených typov virtuálnych vzdelávacích prostredí, ktoré zhromažďujú dáta 

o používateľoch vhodné pre ďalšiu analýzu, nájdeme v oblasti LA ďalšie podrobnejšie delenia 

WBES. Ako príklad uvádzame autorov (Pena-Ayala, Cardenas-Robledo a Sossa 2018), ktorí 

prehľadne spracovali charakteristiky a vyzdvihli rozdiely mnohých informačných systémov, 

ktoré predstavujú zdroje dát použité v kontexte LA: 

• Computer-Based Information Systems (CBIS),  

• Knowledge-Based Systems (KBS), 

• Computer-Based Education Systems (CBES). 

Ako sme už uviedli, väčšina týchto systémov ukladá dáta o používateľoch a ich 

priamej interakcii vo forme záznamov logovacieho súboru. Uvedené informačné systémy 

a ich nasledovníci sú zároveň najčastejším zdrojom dát, ktoré sa rôznymi  metódami 

získavania znalostí analyzujú z rôznych uhlov pohľadu v odborných publikáciách. Ukážku 

použitia dát z týchto systémov použijeme aj vo výskumoch uvedených nižšie.  

Špeciálne číslo odborného časopisu Journal of Learning Analytics prináša podrobnú 

diskusiu a príklady ďalších špeciálnych typov dát používaných vo výskume LA, vhodných 

napríklad pre výskum matematických disciplín, multimédií, dolovania procesov a pod. 

(Ganley a Hart 2017). Rovnako (Nistor a Hernández-Garcíac 2018) analyzovali šesť 
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prístupov k rôznym typom dát, zameraných na analýzu dialógu, logy na individuálnej 

a kolaboratívnej úrovni, sledovanie pohybu očí a senzorov s využitím vlastného procesného 

rámca. 

Ešte zložitejšie požiadavky na dáta, ich zdroje a technické problémy spojené s ich 

zhromažďovaním, spracovaním a analýzou, sú predmetom výskumu v odborných 

publikáciách z oblasti tzv. Multimodal Learning Analytics (MMLA), ktorá sa snaží pochopiť 

a optimalizovať učenie v reálnom prostredí, ktoré v procese učenia nevyhnutne nepoužíva 

počítače, ale iné zariadenia  (Shankar, Prieto, Rodríguez-Triana a Ruiz-Calleja 2018). MMLA 

využíva množstvo senzorov, ktorými sa snaží zachytiť, spracovať a integrovať prirodzené 

komunikačné spôsoby, ako sú reč, písanie a neverbálna interakcia (napríklad pohyby, gestá, 

výrazy tváre, pohľad, biometria atď.) prebiehajúce počas skutočných vzdelávacích aktivít 

a analyzovať ich (Blikstein a Worsley 2016). Stále intenzívnejšie si totiž uvedomujeme, že 

učenie predstavuje multimodálny proces, ktorý zahŕňa hlas, gestá, vizuálnu pozornosť a iné 

biologické a mentálne procesy, ktoré sa dejú súčasne a nemôžeme ich jednoducho zachytiť 

jedným zariadením, či technológiou (Merceron, Blikstein a Siemens 2015). Veľmi aktuálnou 

sa tak stáva otázka, ako tieto dáta z rôznych systémov a zariadení integrovať a ukladať. 

Možné riešenia vychádzajúce z aktuálne dostupných zdrojov predstavíme v nasledujúcej 

kapitole.  

 

Architektúra Learning Analytics 

Learning analytics je komplexná oblasť, ktorá spája mnoho rôznych dátových 

ekosystémov, štandardov, dátovo náročných aplikácií, procesov ako aj rôzne typy 

zainteresovaných osôb. Sclater (Sclater 2017) uvádza, že vzhľadom na rôznorodosť aplikácií 

LA, komplexnosť problematiky a záujmy zainteresovaných strán nemôžeme očakávať 

jednoduchú zhodu v tom, aké komponenty a procesy by mal obsahovať konceptuálny model 

LA architektúry, ktorý by poskytol rámec pre jej univerzálne nasadenie.  

Na druhej strane, Siemens et al. (Siemens, Gasevic, Haythornthwaite, Dawson, Shum, 

Ferguson, Duval, Verbert a Baker 2011a) zdôrazňujú, že pre rozvoj a širšiu adaptáciu LA 

je nevyhnutné snažiť sa o vytvorenie práve takejto architektúry. Tá môže mať formu 

integrovanej sady nástrojov dostupnej v podobe otvorenej platformy, ktorá bude združovať 

záujmy všetkých kľúčových skupín používateľov: študentov, pedagógov, administrátorov 

a výskumníkov, vývojárov ako aj manažérov a analytikov.  
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V ostatnom období sa tak objavilo niekoľko iniciatív, ktoré sa zhodujú v názore, 

ako by táto architektúra LA a jej základné softvérové komponenty mohli vyzerať a ktoré 

z horeuvedených procesov by mali pokrývať.  

Iniciatíva Society for Research for Learning Analytics (SoLAR) predstavila Projekt 

Open Learning Analytics (OLA), ktorý môžeme pokladať za prvý pokus o návrh architektúry 

LA. Výsledkom ich systematickej snahy je konceptuálny návrh integrovaného systému LA, 

ktorý obsahuje nasledujúce moduly (Siemens, Gasevic, Haythornthwaite, Dawson, Shum, 

Ferguson, Duval, Verbert a Baker 2011b): 

• Modul adaptácie a personalizácie (Learning Adaptation and Personalization 

Engine) predstavuje základ pre zber, identifikáciu a následné spracovanie 

údajov vhodnými dostupnými analytickými modulmi. Adaptívna časť modulu 

zastrešuje proces učenia sa, inštrukčný dizajn a vzdelávací obsah. 

• Analytický modul (Analytics Module) poskytuje sadu prediktívnych modelov 

vo formáte PMML, vďaka ktorému môžu byť ďalšie moduly vyvinuté tretími 

stranami jednoducho pridané.  

• Intervenčný modul (Intervention Module) sleduje priebeh procesu učenia 

sa a poskytuje rôzne formy automatizovanej a inštruktorom riadenej 

intervencie s využitím rôznych prediktívnych modelov vytvorených 

v analytickom module. 

• Nástenka (Dashboard), nástroje pre tvorbu reportov a vizualizačné nástroje 

poskytujú zrozumiteľné rozhranie celého systému, pomáhajú jednotlivým 

zúčastneným stranám lepšie sa rozhodovať. Poskytuje pohľad učiaceho sa, 

učiaceho, výskumníka a inštitúcie. 

Hoci sa jedná len o konceptuálny návrh architektúry, poskytol dostatok priestoru pre 

ďalší výskum a vývoj technológií a štandardov (Griffiths, Hoel a Cooper 2016). Aj na jeho 

základe sa ustálila predstava trojvrstvového konceptuálneho modelu platformy LA, ktorý 

obsahuje: 

• poskytovateľov aktivít (Activity Providers, AP) - systémy a aplikácie, 

v ktorých prebiehajú aktivity a udalosti týkajúce sa učenia, vytvárajú údaje 

vo formáte xAPI a odošlú ich do LRS. 

• úložisko záznamov (Learning Record Store, LRS) - robustný škálovateľný 

databázový systém určený špeciálne na ukladanie edukačných dát, ktorý môže 

existovať samostatne alebo ako súčasť WBES. Ak systém alebo aplikácia 
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vytvára dáta so špecifikáciou Experience API (xAPI alebo Tin Can), LRS 

môže zaznamenávať takmer akúkoľvek aktivitu. LRS overuje, či vstupný 

formát zodpovedá špecifikácii xAPI, uchováva všetky platné údaje v tomto 

formáte a poskytuje ich na ďalšie spracovanie spotrebiteľom aktivity. 

Okrem toho môže tieto dáta zdieľať s inými LRS. 

• spotrebiteľov aktivity (Activity Consumers, AC) – podobné systémy ako 

poskytovatelia aktivít, zvyčajne sú to systémy a aplikácie, ktoré zrozumiteľnou 

formou prezentujú údaje a zabezpečujú vhodnú formu intervencie. Rovnako 

pracujú s dátami vo formáte xAPI (Betts a Smith 2018). 

Dôležitú úlohu v štandardizácii celého procesu zohráva nový odľahčený štandard 

Experience API (xAPI). Ten predstavuje komunikačný protokol, ktorý spája všetky zložky 

architektúry (Martin 2018). Základná koncepcia xAPI vychádza z predpokladu, že ľudia sa 

učia z interakcií s inými ľuďmi a so študijným obsahom. Tieto interakcie môžu nastať 

kdekoľvek. Sledovanie udalostí spojených s učením nie je dnes tak už viazané len na WBES, 

ale môže nastať všade tam, kde sa študent aktuálne nachádza a pracuje so zariadením, ktoré sa 

rozhodne pre učenie aktuálne používať. Ak vie toto zariadenie ukladať a vymieňať dáta 

pomocou xAPI, stáva sa súčasťou ekosystému. Aby bolo možné dáta o udalostiach navzájom 

kombinovať, tá istá udalosť je popísaná rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, aký systém 

alebo zariadenie študent používa. Interakcia sa zaznamenáva pomocou protokolu xAPI 

vo formáte „podmet, prísudok, predmet“ do LRS (Silver 2016). 

Iniciatíva Learning Analytics (LAI), ktorú zastrešila nadácia Apereo Foundation, 

intenzívne rozvíja otvorenú platformu pre LA s nasledujúcimi prvkami (Sclater 2014): 

• kolekcia - kolekcia dát postavená na štandardoch xAPI, IMS Calipher/Sensor 

API, 

• úložisko na báze LRS,  

• analýza - analytický procesor umožňujúci tvorbu reportov a nasadenie 

pokročilých analytických metód, 

• akcia - akčný modul poskytujúci rôzne formy upozornení, intervencie, 

• komunikácia – vizualizácia výstupov analytického procesora a akčného 

modulu. 

Uvedené príklady dobrej praxe výrazne rozpracovala organizácia JISC, ktorá 

predstavuje pozitívny príklad systematického rozvoja národnej architektúry pre doménu LA. 

Architektúra vytvorená prednostne na otvorených štandardoch je určená pre vzdelávacie 
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inštitúcie vo Veľkej Británii. JISC spravuje súbor štandardov, modelov a protokolov, 

na základe ktorých sa rozvíja národná otvorená architektúra LA (Sclater, Berg a Webb 2015). 

Architektúra pozostáva z troch vrstiev a rozlišuje nasledujúce základné a voliteľné prvky 

(Obrázok 27): 

• Vrstva zhromažďovania údajov (Data Collection Layer) zhromažďuje údaje 

o študentovi a jeho aktivite, napríklad z VLE, mobilných aplikácií, nositeľných 

zariadení a pod.. Údaje o študentovi sa zvyčajne uchovávajú v Student Record 

System (SRS) v štandardnom formáte dát nazvanom Universal Data Definition 

(UDD). Následne sú údaje prenášané pomocou štandardného ETL procesu 

do LRW. 

• Úložná a analytická vrstva (Data Storage and Analytics Layer) sa skladá 

z centrálneho dátového skladu nazvaného Learning Records Warehouse 

(LRW), ktorý na rozdiel od LRS umožňuje ukladať dáta v štruktúrovanom 

aj neštruktúrovanom formáte. Navyše, študenti sa môžu rozhodnúť a vkladať 

ďalšie údaje, napr. z nositeľných technológií (Betts a Smith 2018).  

• Procesor Learning Analytics preberá dáta z LRW a spúšťa prediktívne modely. 

Na ich základe koordinuje akcie varovného a intervenčného systému ďalšej 

vrstvy. Procesor Learning Analytics obsahuje knižnicu otvorených 

prediktívnych modelov, ktoré môžu byť zdieľané medzi vysokoškolskými 

inštitúciami a umožňujú inštitúciám spolupracovať na zdokonaľovaní týchto 

modelov v priebehu času. 

• Prezentácia a akčná vrstva (Presentation and Action Layer) poskytuje 

vizualizáciu analýz vo forme násteniek určených pre všetky zainteresované 

strany (Adams Becker, Cummins, Davis, Freeman, Hall Giesinger 

a Ananthanarayanan 2017).  

• Študentská aplikácia umožňuje študentom zobraziť si vlastné údaje a porovnať 

ich s ostatnými. Kľúčová služba pre udeľovanie súhlasu študentmi pomáha 

zabezpečiť súkromie tým, že umožňuje študentom manažovať prístup a udeliť 

povolenia na zber a používanie dát (Sclater 2014).  
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Obrázok 27. Otvorená architektúra LA podľa JISC (Baylis 2016) 

 

V našom výskume zameranom na predspracovanie dát sme intenzívne skúmali 

logovacie súbory z VLE. V súlade s inými autormi sme zistili, že tieto dáta neposkytujú úplný 

obraz o správaní sa používateľov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli aktuálny vývoj a výhody 

predstavených architektúr LA zakomponovať do aktuálnych projektov riešených 

na pracovisku. Parciálne riešenia sme publikovali v (Skalka a Drlik 2018)  a  (Drlik 2018a). 

 

Prehľad relevantných zdrojov k predspracovaniu dát 

Mnoho publikácií z oblasti LA nepoužíva horeuvedené typy dát priamo vo výskume. 

V drvivej väčšine sú dáta najprv rôznymi spôsobmi predspracované z dôvodu ich prílišného 

objemu, nevyhovujúcej granularity, nedostatočnej sémantiky, či s ohľadom na očakávané 

vstupy metódy alebo techniky, ktorá sa má vo výskume použiť. Platí totiž, že precízna 

príprava dát je predpokladom dobre realizovanej analýzy (Munk a Kapusta 2014).  

Na prípravu dát (data pre-processing) sme v prípade logovacích súborov z WBES 

môžeme aplikovať techniky typické pre získavanie znalostí z webu, tzv. web mining (Cooley, 

Mobasher a Srivastava 1999). Analýzu relevantných zdrojov zaoberajúcich sa technikami 

predspracovania dát vo web miningu sme podrobne opísali v našich publikovaných prácach 

z oblasti získavania znalostí z webu (Kapusta, Munk a Drlík 2018).  

Možnosti predspracovania dát v doméne vzdelávania technikami získavania znalostí 

zo štruktúry, obsahu a správania sa používateľov webu analyzuje (Marquardt, Becker a Ruiz 

2004). Podrobnejšie si význam času v kontexte predspracovania edukačných dát všíma 

(Kovanović, Gasević, Dawson, Joksimović, Baker a Hatala 2015). 
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V prehľadových sumarizačných publikáciách (Romero, Ventura, Pechenizkiy a Baker 

2010), (Daniel 2017), (Peña-Ayala 2017) a (Lang, Siemens, Wise a Gašević 2017), ktoré 

analyzujú LA a EDM z pohľadu výskumných oblastí a trendov, nie je problematike 

predspracovania dát venovaná samostatná kapitola. Rovnako (Ochoa a Merceron 2018), ktorí 

analyzovali zameranie akceptovaných publikácií na najznámejšej série konferencií z domény 

LA, neuvádzajú predspracovanie dát ako jednu z identifikovaných tém. 

Čiastočne sa téme predspracovania a špecifikám edukačných dát venuje Sclater 

(Sclater 2017). Autor podrobne popisuje rôzne typy a zdroje dát. Proces predspracovania 

vníma ako transformáciu dát do požadovanej podoby. Dôraz kladie na identifikáciu extrémov 

a ich odstránenie z dátového súboru, pretože môžu výrazným spôsobom ovplyvniť 

interpretovateľnosť výsledkov. Podobne ako viacerí iní autori, Sclater argumentuje, 

že pôvodné hrubé dáta pochádzajúce napríklad z logovacích súborov je potrebné zlúčiť 

s inými zdrojmi a agregovať, aby sme dosiahli zmysluplnejšie výsledky. Na druhej strane 

v závere pozitívne hodnotí aktuálne dianie v oblasti ukladania edukačných dát z rôznych 

zdrojov v LRW s využitím otvorených štandardov, ktoré umožňujú ukladať hrubé dáta 

a oddialiť ich transformácie, napríklad vo forme agregácií, až podľa požiadaviek konkrétneho 

výskumu.  

V Open Access časopise Journal of Learning Analytics, ktorý predstavuje komunitou 

výskumníkov akceptovaný zdroj aktuálnych informácií z LA, sa rovnako špeciálne nevenujú 

rôznym aspektom súvisiacim s predspracovaním dát, hoci do istej miery musí byť súčasťou 

všetkých publikovaných príspevkov analyzujúcich edukačné dáta. V časopise Journal of 

Educational Data Mining, ktorý zastrešuje dianie v príbuznej oblasti EDM, 

sa predspracovaniu dát opätovne systematicky nevenujú.  

Romero at al. (Romero, Romero a Ventura 2014) publikovali úvod do tejto 

problematiky z pohľadu EDM, v ktorom prehľadne spracovali základné informácie o zdrojoch 

dát, jednotlivých krokoch ich predspracovania, ako aj prehľad vhodných nástrojov.  

V časti venovanej získavaniu údajov z webu sa najbližšie priblížili k prístupom, ktoré 

sú typické pre web mining, ktoré sme použili v publikáciách, ktoré predstavíme. Na rozdiel od 

nich však nehovorí o získavaní znalostí zo štruktúry, obsahu a správania sa používateľov 

webu, ale intuitívne uvádza, že WBES ukladajú dáta o obsahu, medzistránkovej štruktúre 

a používateľské dáta. 

Z pohľadu predspracovania dát autori konštatujú, že techniky používané počas 

predspracovania dát možno rozdeliť na detekčné techniky, ktoré slúžia na odhalenie 
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nepresností v dátach a techniky transformácie dát, zamerané na lepšiu pripravenosť dát pre 

ďalšiu analýzu. 

Romero at al. (2008) uvádzajú nasledovné kroky predspracovania dát, ktoré sa 

vo všeobecnosti nelíšia od predspracovania dát v iných doménach získavania znalostí: 

• Získavanie dát z rôznych relevantných zdrojov, najčastejšie z logov 

používateľov v kombinácii s inými výstupmi používateľov, ktoré v prípade 

študentov môžu byť napríklad výsledky prezenčných testov, známky, 

dochádzka a pod.   

• Agregácia a integrácia dát sa zameriava na zoskupovanie dát z rôznych zdrojov 

a formátov. Zatiaľ čo agregácia sa týka rovnakého typu dát o rôznych 

problémoch, sedeniach, či používateľoch, integrácia pokrýva rôzne typy dát 

o tom istom probléme, sedení alebo používateľovi (Romero, Ventura a García 

2008).  

• Čistenie dát sa zameriava na odhalenie chybných a irelevantných dát a ich 

odstránenie. Typickými predstaviteľmi tohto typu dát sú chýbajúce hodnoty, 

nekonzistentné dáta a odľahlé hodnoty. 

• Identifikácia používateľov a sedení predstavujú jeden z najdôležitejších krokov 

predspracovania (Munk a Drlík 2011). Podrobnejšie sa nimi budeme zaoberať 

vo výskumoch uvedených v ďalších kapitolách práce. 

• Výber atribútov/ nezávislých premenných predstavuje výber vhodnej 

podmnožiny atribútov spomedzi všetkých dostupných atribútov s cieľom 

redukovať redundanciu alebo vzájomnú koreláciu atribútov. Snahou 

je skvalitniť výsledný dátový súbor vstupujúci do ďalších fáz procesu 

získavania znalostí (Sheard, Ceddia, Hurst a Tuovinen 2003). 

• Filtrovanie dát umožňuje zredukovať množstvo dostupných dát pri zachovaní 

pôvodného charakteru dát. Rovnako umožňuje filtrovať len dáta na s rovnakou 

úrovňou granularity.  

• Transformácia dát používa rôzne techniky pre vytvorenie odvodených 

atribútov, ktoré môžu zjednodušiť interpretáciu výsledkov. K týmto technikám 

patrí napríklad normalizácia, diskretizácia, derivácia a zmena formátu.   

V závere zdôrazňujú niektoré špecifiká spojené s predspracovaním dát v doméne LA: 

• Často je potrebné doplnenie chýbajúcich dát z dôvodu neúčasti všetkých 

používateľov vo všetkých aktivitách. 
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• Na rozdiel od web miningu nie je potrebné realizovať činnosti spojené 

s identifikáciou používateľov, keďže väčšinou má každý používateľ jedinečné 

ID. 

• Dátový súbor väčšinou obsahuje veľký počet atribútov na rôznej úrovni 

granularity, preto je často nevyhnutné z dátového súboru filtrovať konkrétnu 

podmnožinu dát s cieľom vybrať najdôležitejšie atribúty s ohľadom 

na konkrétny skúmaný problém. 

• Navyše, je potrebné uvažovať o vhodnej diskretizácii a následnej normalizácii 

vybraných atribútov 

•  Kvôli citlivej povahe údajov je nevyhnutné v procese predspracovania dát 

v LA aplikovať rôzne postupy vedúce k anonymizácii dát a zabezpečiť súhlas 

používateľov so spracovaním údajov. 

Pre výskum v doméne LA je z pohľadu prípravy dát dôležitá ich abstrakcia v zmysle 

vytvárania väčších sémantických celkov vhodnejších pre zmysluplnejšiu analýzu. Romero 

uvádza nasledujúce príklady abstrakcií, pričom sa inšpiroval oblasťou získavania znalostí 

z webu (Spiliopoulou, Mobasher, Berendt a Nakagawa 2003), pre ktorú je spracovanie 

a analýza logov primárnym cieľom: 

• Stránka, najnižšia úroveň abstrakcie, predstavuje ekvivalent k jednému 

záznamu v logovacom súbore.  

• Používateľské sedenie je sekvenciou interakcií používateľa v rámci 

sledovaného časového obdobia. 

• Úloha je abstrakciou zdroja, teda sekvencie za sebou idúcich prístupov 

k jednému študijnému zdroju uskutočnených v rámci jedného sedenia. 

Zdrojom môže byť stránka, súbor,  alebo sekvencia stránok alebo 

multimediálnych súborov, ktoré logicky súvisia.  

• Aktivita predstavuje sekvenciu prístupov k sémanticky zmysluplným stránkam, 

ktoré zodpovedajú určitej aktivite alebo úlohe, ktorú má používateľ vykonať. 

Inými slovami, aktivita je abstrakciou diskrétnej behaviorálnej aktivity 

používateľa.   

Práve koncept abstrakcie vo forme aktivity použijeme v prípadových štúdiách. 

Rovnako ako v iných publikáciách sme použili pri tvorbe abstrakcií vlastné pravidlá založené 

na diskusii s expertmi z domény alebo empirickom pozorovaní, pretože všeobecne 

akceptované odporúčanie, ako vytvárať vhodné abstrakcie, sa zatiaľ neustálilo.  
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Tento stav sa však s rozvojom LA postupne mení. Ako príklad uvádzame výskum Jina 

et al. (Jin, Sung, Yoo a Kim 2018). Keďže oboznamovanie sa so študovanou problematikou 

má charakter sekvencie alebo kombinácie viacerých elementárnych študijných aktivít 

(napríklad čítanie, hodnotenie, spolupráca, písanie a pod.), možno tieto aktivity zoskupiť do 

niekoľkých kategórií – žánrov. Tieto potom zodpovedajú pôvodnému zámeru učiteľa alebo 

tvorcu kurzu, ktorý danú kategóriu vytvoril, bez ohľadu na to, ako sa daná študijná jednotka 

v systéme skutočne volá. Možno tak vytvoriť štandardizované metriky (napríklad IMS 

Learning Metrics Profile), ktoré umožnia prístupy k abstrakcii aktivít štandardizovať a ľahšie 

porovnať dosiahnuté výsledky. V našich výskumoch sme namiesto pojmu žáner používali 

označenie aktivita. 

Alternatívny prístup, ako vytvárať abstrakcie typu aktivita z logov, prináša 

systematický výskum Open University UK (Rienties, Nguyen, Holmes a Reedy 2017), ktorý 

prepája výsledky LA s oblasťou Learning Design (LD). LD predstavuje metodiku, ktorá 

umožňuje učiteľom / tvorcom študijného obsahu zvoliť najvhodnejší typ vzdelávacích aktivít 

na základe analýzy ich predchádzajúcej interakcie s používateľmi. Tento prístup skúma 

priamy vzťah medzi umiestnením danej aktivity, pôvodným zámerom jej tvorcu,  skutočným 

použitím používateľom a úrovňou dosiahnutých znalostí. V rámci dlhoročného výskumu 

autori identifikovali nasledujúce abstraktné aktivity, ktorým zodpovedajú používateľské logy: 

• Asimilačné aktivity sú úlohy (assimilative), ktorých sa študenti pasívne 

zúčastňujú, napr. čítanie textu (on-line alebo off-line), sledovanie videí alebo 

počúvanie zvukových súborov.  

• Aktivity zastrešujúce vyhľadávanie a spracovanie informácií (finding 

and handling information)  sa zameriavajú na rozvoj analytických zručností 

a prácu s informáciami. 

• Komunikačné aktivity (communication), v ktorých študenti komunikujú 

s ostatnými o študijnom obsahu modulu.  

• Produktívne aktivity (productive), v ktorých študenti budujú a spoluvytvárajú 

nové artefakty, napríklad zoznamy, príbehy, videá alebo prezentácie.  

• Skúsenostné aktivity (experiental) poskytujú študentom príležitosť uplatniť 

svoje znalosti v reálnych podmienkach. Kľúčom je, že študenti dostanú spätnú 

väzbu od reálnych klientov, mentorov, a majú príležitosť na ňu reagovať.  

• Interaktívne / adaptívne aktivity (interactive/adaptive) majú podobné 

zameranie ako predošlá aktivita, ale prebiehajú v simulovanom bezpečnom 
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prostredí. Do tejto kategórie patrí hranie rolí, scenáre založené na problémoch, 

simulované prípadové štúdie alebo simulované experimenty.  

• Hodnotiace aktivity (assessment) zastrešujú všetky aktivity zamerané 

na hodnotenie, teda monitorovanie a spätnú väzbu o pokroku, sebahodnotenie 

alebo sumárne ako je získanie kvalifikácie. 

Vidíme, že voľba vhodnej granularity dát, resp. voľba vhodnej abstrakcie je pre ďalší 

výskum v doméne LA, hlavne z pohľadu prínosu pre prax, kľúčová. Tejto súčasti prípravy dát 

v zmysle identifikácie potenciálne vhodných premenných sa venuje viacero publikácií, 

pričom často používajú rôzne techniky spracovania dát, ako sú agregácie údajov, ale 

aj štatistické techniky, napríklad viacnásobnú lineárnu regresiu (MLR) alebo analýzu 

hlavných komponentov (PCA)  (Peña-Ayala 2017). 

Identifikácii vhodnej abstrakcie z pôvodných logov sme sa čiastočne venovali 

aj v niektorých našich publikáciách. V publikácii (Drlik, Svec a Skalka 2014) sme analyzovali 

možnosti použitia existujúcich rozšírení VLE Moodle z pohľadu ich možného prínosu 

pre výskum v oblasti LA. Vo väčšine prípadov tieto rozšírenia agregovali logy používateľov 

a poskytovali rôzne pohľady na dáta, nepoužívali pokročilejšie prístupy k analýze dát. 

V publikácii (Drlik, Svec, Tomanova a Capay 2017) sme analyzovali agregované údaje 

z logov z viacerých rokov a kvalitatívne sme hodnotili rozdiely medzi skutočným používaním 

VLE a predpokladmi administrátorov ako sa systém používa.  

Použitie jednoduchých prieskumných techník s cieľom identifikovať potenciálne 

zaujímavé témy ďalšieho výskumu správania sa používateľov virtuálneho vzdelávacieho 

prostredia na priereze viacerých rokov sme rozpracovali v (Drlik, Svec, Tomanova a Capay 

2017). Ich použitím sme pripravili vhodné podmienky pre nasadenie ďalších pokročilejších 

metód získavania znalostí, či už z oblasti získavania znalostí z webu alebo v samotnej doméne 

LA. Súčasťou výskumu zameraného na zmeny v správaní používateľov bola realizovaná 

analýza logov používateľov VLE v priereze 10 rokov s cieľom prieskumnými technikami 

analýzy dát identifikovať potenciálne zmeny v správaní sa rôznych typov používateľov 

a identifikovať potenciálne smerovanie ďalšieho výskumu (Drlik 2018b).  

V súvislosti so zdrojmi a predspracovaním dát používateľov musíme zdôrazniť etické 

a právne aspekty zberu, spracovania a analýzy dát, ako aj ich ochranu. Všetky musia byť 

neoddeliteľnou súčasťou každého výskumu. Podrobnú diskusiu a analýzu aktuálneho stavu, 

rizík i trendov týkajúcich sa uvedených aspektov nájdeme v prehľadových publikáciách 

(Sclater 2017) ako aj (Lang, Siemens, Wise a Gašević 2017). Z pohľadu témy 
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predspracovania dát je teda zrejmé, že jej neodmysliteľnou fázou musí byť nasadenie 

vhodných techník anonymizácie alebo tzv. deidentifikácie dát (Slade a Prinsloo 2013).  

Ďalšie konkrétne techniky používané vo fáze prípravy dát ako aj príklady ich použitia 

uvedieme na príkladoch vlastného výskumu. 

  

Výskum zameraný na predspracovanie dát 

V predspracovaných dátach logovacieho súboru najčastejšie hľadáme vzorce správania 

sa používateľov s využitím sekvenčnej analýzy, ktorej cieľom je práve extrakcia sekvenčných 

pravidiel. Prostredníctvom extrahovaných pravidiel predikujeme sekvencie návštev rôznych 

aktivít používateľmi. Na rozdiel od asociačnej analýzy v sekvenčnej analýze analyzujeme 

sekvencie, t.j. zahŕňame do analýzy aj časovú premennú (Munk a Kapusta 2014).  

Na základe zistení o absencii systematického výskumu o vplyve jednotlivých krokov 

predspracovania dát na kvalitu získaných znalostí, ako aj paralelného výskumu v oblasti 

získavania znalostí z webu (Munk a Kapusta 2014), sme pripravili sériu publikácií, v ktorých 

sme skúmali vplyv rôznych techník predspracovania dát na kvalitu a kvantitu získaných 

znalostí (Kapusta, Munk a Drlik 2012).  

Získané znalosti sú v nasledujúcich experimentoch reprezentované práve sekvenčnými 

pravidlami, pričom získané znalosti hodnotíme z hľadiska kvantity a kvality nájdených 

sekvenčných pravidiel – vzorcov správania sa používateľov vybraného VLE v zmysle 

porovnania: 

• podielu nájdených pravidiel v skúmaných súboroch, 

• podielu užitočných, triviálnych a nevysvetliteľných pravidiel v skúmaných 

súboroch, 

• hodnôt charakteristík support a confidence v skúmaných súboroch. 

Pri hodnotení získaných znalostí nás okrem kvantity extrahovaných pravidiel zaujíma 

teda aj ich kvalita, ktorú posudzujeme charakteristikami support a confidence. Okrem toho, 

pri hodnotení získaných pravidiel kladieme dôraz na ich použiteľnosť v praxi. 

Vo všeobecnosti sekvenčná analýza poskytuje tri typy pravidiel (Linoff a Berry 2004): 

• užitočné (useful), ktoré obsahujú informáciu vysokej kvality, 

• triviálne (trivial) obsahujúce všeobecne známu informáciu, 

• nevysvetliteľné (inexplicable), z pohľadu skúmanej domény sa nedajú 

objasniť. 
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Keďže vo všetkých publikáciách sa budeme venovať hlavne identifikácii 

používateľských sedení a dopĺňaniu ciest, predstavme si najprv stručne oba pojmy. Podrobná 

diskusia ako aj prehľad publikácií iných autorov k tejto téme sú zhrnuté v jednotlivých 

publikáciách, ktoré tvoria podklady k tejto téme, s ktorými sa študenti na seminári oboznámia. 

Ako sme skôr uviedli, logovací súbor obsahuje záznamy všetkých aktivít, ktoré 

používateľ v systéme vykoná. Záznamy sa ukladajú v chronologickom poradí. Keďže 

so systémom pracujú používatelia paralelne v tom istom čase, nemôžeme predpokladať, že by 

záznamy jedného používateľa boli zoskupené na jednom mieste. Navyše, používateľ používa 

systém dlhšie časové obdobie, a teda ak chceme sledovať jeho správanie, musíme nájsť 

spôsoby, ako zoskupiť záznamy, týkajúce sa jednej konkrétnej návštevy používateľa.  

Túto návštevu (sekvenciu záznamov) nazývame sedenie (session). Sedenie 

používateľa je definované ako poradie požiadaviek konkrétneho používateľa na webový 

server počas určitého definovaného obdobia. Používateľ môže mať počas tejto doby jedno, 

ale oveľa častejšie viacero sedení.  

Identifikácia sedenia je potom proces segmentácie údajov z logovacieho súboru 

každého používateľa do disjunktných sekvencií jednotlivých sedení (Romero a Ventura 

2007). Inými slovami, cieľom identifikácie sedení je rozdeliť jednotlivé prístupy každého 

používateľa do oddelených relácií, ktoré môžeme definovať podobne ako (Munk a Kapusta 

2014): 

• postupnosť krokov, ktoré vedú k naplneniu určitej úlohy, 

• postupnosť krokov nevyhnutných pre dosiahnutie určitého cieľa. 

Na rozdiel od získavania znalostí z webu, nemáme v doméne LA väčšinou problém 

identifikovať jednotlivých používateľov, pretože sa do WBES prihlasujú jedinečnými údajmi. 

Na identifikáciu jednotlivých sedení môžeme použiť viaceré heuristické techniky 

(Spiliopoulou, Mobasher, Berendt a Nakagawa 2003): 

• časovo-orientované (Session Timeout Threshold),  

• štruktúrovo-orientované (Referrer, Website Map), 

• kombinácia časovo- a štruktúrovo-orientovaných techník (Reference Page, 

Reference Length). 

Najjednoduchším príkladom časovo-orientovanej heuristiky je spočítanie jednotlivých 

záznamov používateľa, ktoré uskutočnil v explicitne definovanom čase. Všetky ostatné 

„kliknutia“, už potom patria do ďalšieho sedenia. Práve explicitná voľba časového 
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ohraničenia, ktorá nemusí reflektovať reálne podmienky, za akých používateľ systém používa, 

je najväčšou slabinou tejto techniky. 

V našich výskumoch sme preto použili heuristiku, ktorá delí používateľské sedenia 

na základe často empiricky určeného času, ktorý uplynul medzi dvoma záznamami 

používateľa v sledovanom období. Toto časové okno (Session Timeout Threshold, STT) 

určuje preddefinované obdobie nečinnosti, ktoré systémom umožňuje určiť, kedy nastane 

nová relácia (sedenie), pričom sa zohľadňuje typické používanie systému. Pre každý systém 

môže STT nadobúdať iné typické hodnoty, ktoré možno empiricky zistiť (Huynh a Miller 

2009). 

Rekonštrukcia aktivít používateľa, kam radíme aj dopĺňanie ciest, je ďalšia skupina 

techník, ktoré sa počas predspracovania logov používa. Jej cieľom je určiť, či existujú 

významné prístupy do systému, ktoré nie sú zaznamenané v logovacom súbore. Takéto 

prístupy vznikajú, ak používateľ používa neštandardný spôsob navigácie, intenzívne 

sa používa vyrovnávacia pamäť prehliadača alebo proxy server, alebo v prípade, keď nie 

všetky činnosti používateľa sú korektne zaznamenané v logovacom súbore. V našich 

výskumoch sme chýbajúce záznamy doplnili s využitím mapy webu, resp. navigačnej 

štruktúry skúmaného systému. Princíp rekonštrukcie aktivít používateľa s využitím 

navigačnej štruktúry VLE zobrazuje Obrázok 28.  

 

Obrázok 28. Rekonštrukcia aktivít používateľa s využitím navigačnej štruktúry VLE (Munk 

a Kapusta 2014)   
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Vo všetkých nasledujúcich publikovaných experimentoch sme použili jednotnú 

metodiku evalvácie vplyvu jednotlivých krokov prípravy dát na kvantitu a kvalitu získaných 

znalostí, ktorá zohľadnila hore načrtnuté postupy. Ciele a prínos našich publikácií 

zameraných na jednotlivé aspekty predspracovania dát z WBES uvádzame v chronologickom 

poradí. 

V práci Munk a Drlík (2011a) sme mali za cieľ vyhodnotiť vplyv zvolenej techniky 

identifikácie sedení a dopĺňania ciest na získané znalosti, ktoré boli reprezentované vzorcami 

správania sa používateľov vybraného VLE.  

Vstupné dátové súbory predstavovali záznamy o aktivitách používateľov VLE, ktoré 

sme predspracovali v nasledujúcich úrovniach (Obrázok 29): 

1. Súbor s identifikovanými sedeniami na základe jedinečného ID používateľa 

a IP adresy, z ktorej sa do VLE prihlasuje. 

2. Súbor s identifikovanými sedeniami na základe ID používateľa, IP adresy 

a času. 

3. Súbor s identifikovanými sedeniami na základe ID používateľa, IP adresy, času 

a s doplnením ciest. 

 

Obrázok 29. Príprava dát logovacích súborov s rôznou veľkosťou STT a dopĺňaním ciest 
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Na základe predchádzajúcich výskumov v oblasti web miningu sme predpokladali, 

že identifikácia sedení na základe času bude mať významný vplyv na kvantitu ako 

aj na kvalitu získaných znalostí. Tento predpoklad sa potvrdil. Identifikácia sedení mala 

významný vplyv na zníženie podielu triviálnych a nevysvetliteľných pravidiel, pričom podiel 

užitočných pravidiel, ktoré považujeme za mieru kvality získaných znalostí, zostal zachovaný.  

Zistili sme, že dopĺňanie ciest nemá štatisticky významný vplyv na kvantitu, ani na 

kvalitu získaných znalostí. Dopĺňanie ciest malo vplyv na početnosť identifikovaných 

užitočných pravidiel, tento však nebol štatisticky významný.  

Vo výskume (Munk a Drlik, 2011b) sme sa zamerali na identifikáciu používateľských 

sedení s využitím časovo-orientovaných heuristík. Našim zámerom bolo vyhodnotiť vplyv 

veľkosti zvoleného časového okna (STT) na kvalitu a kvantitu získaných znalostí získaných 

s využitím sekvenčnej analýzy. V procese predspracovania sme postupne pripravili množinu 

súborov s rôznou dĺžkou STT, konkrétne: 

1. identifikácia sedení s STT = 15 minút, 

2. identifikácia sedení s STT = 30 minút, 

3. identifikácia sedení s STT = 60 minút, 

4. identifikácia sedení s STT = 15 minút s dopĺňaním ciest, 

5. identifikácia sedení s STT = 30 minút s dopĺňaním ciest, 

6. identifikácia sedení s STT = 60 minút s dopĺňaním ciest. 

 

Obrázok 30. Aplikácia jednotlivých techník prípravy dát na logovací súbor VLE (Munk 

a Kapusta 2014) 
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Jednotlivé kroky predspracovania dát zobrazuje Obrázok 30. 

Predpokladali sme, že rôzna dĺžka sedenia ako aj dopĺňanie ciest bude mať významný 

vplyv na kvantitu a kvalitu získaných znalostí. Predpoklad ohľadom identifikácie sedení 

na základe rôznej dĺžky STT sa potvrdil. Dĺžka STT mala významný vplyv na kvantitu 

aj kvalitu získaných znalostí. Štatisticky významné rozdiely v priemernom výskyte, podpore 

a spoľahlivosti nájdených pravidiel sa medzi súbormi preukázali bez ohľadu na to, či bolo 

alebo nebolo realizované dopĺňanie ciest. Dĺžka STT má rovnako vplyv na kvantitu a kvalitu 

nájdených pravidiel. Na druhej strane sme zistili, že dopĺňanie ciest v prípade VLE znova 

nemá významný vplyv na kvantitu ani na kvalitu extrahovaných znalostí. Navyše, ak zvolíme 

nevhodnú veľkosť STT v kombinácii s dopĺňaním ciest, výrazne môže vzrásť podiel 

triviálnych a nevysvetliteľných pravidiel (Munk a Kapusta 2014). 

V  publikácii Munk, Drlík, Kapusta a Munková (2013) sme sumarizovali výsledky 

parciálnych výskumov zameraných na overenie nevyhnutnosti jednotlivých krokov 

predspracovania dát a ich vplyvu na objavovanie vzorov správania sa používateľov v rôznych 

typoch informačných systémov, nie len vo VLE. V publikácii sme použili dáta z webového 

informačného portálu s anonymným prístupom ako aj dáta z logov vybraného VLE 

pochádzajúce z iného kurzu ako bol použitý v predchádzajúcej publikácii. Porovnávali sme, 

ktoré kroky predspracovania dát sú pre oba typy spoločné, respektíve, v čom sa príprava dát 

líši. 

Hlavným prínosom článku bolo potvrdenie faktu, že v informačných systémoch, ktoré 

poskytujú rigidnú a zároveň intuitívnu navigáciu a prevažne stabilnú štruktúru obsahu, 

je možné vynechať niektoré kroky predspracovania dát bez toho, aby mali negatívny vplyv 

na kvalitu a kvantitu získaných znalostí. Zároveň sme v článku prezentovali možnosti 

prepojenia techník web log miningu (konkrétne web usage a web structure mining) 

s doménou LA a poukázali na špecifiká jednotlivých domén.  

V publikácii sme navrhli metodiku výskumu, ktorú sme následne opakovane použili 

v ďalších parciálnych výskumoch. Nami navrhnutá metodika na experimentálne overenie 

technik predspracovania dát  obsahuje nasledujúce kroky: 

1. Získanie dát.  

2. Príprava dát – príprava vstupných dátových súborov s rôznymi vypočítanými umelými 

premennými, s rôznou granularitou. 

a. Čistenie dát – s dôrazom na nevyhnutnosť jednotlivých krokov. 

b. Identifikácia používateľov. 

c. Identifikácia sedení. 
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d. Rekonštrukcia aktivít používateľov z rôzne upravených dátových súborov 

s cieľom zistiť dôležitosť dopĺňania ciest.  

3. Analýza dát zameraná na zistenie vzorov správania sa používateľov s využitím 

asociačných a sekvenčných pravidiel.  

4. Porozumenie výsledkom jednotlivých dátových súborov a výpočet základných 

charakteristík skúmaných súborov: 

a. počet prístupov, 

b. počet identifikovaných sekvencií, 

c. priemerná dĺžka identifikovaných sekvencií. 

5. Porovnanie získaných znalostí z dátových súborov s rôznou úrovňou predspracovania 

v zmysle posúdenia kvality a kvantity extrahovaných pravidiel. Kvalita sekvenčných 

pravidiel bola charakterizovaná pomocou charakteristík support a confidence. Zároveň 

sme s využitím experta zo skúmanej domény posudzovali užitočnosť nájdených 

pravidiel ich rozdelením na užitočné, triviálne a nevysvetliteľné.   Získané znalosti 

boli posudzované z pohľadu kvality a kvantity objavených sekvenčných pravidiel – 

vzorcov správania sa používateľov v zmysle porovnania: 

a. podielu nájdených pravidiel v skúmaných dátových súboroch, 

b. podielu užitočných, triviálnych a nevysvetliteľných pravidiel, 

c. indikátorov support a confidence nádejných pravidiel. 

 

Uvedená metodika predstavuje zovšeobecnenie, ktoré možno použiť pre analýzu logov 

anonymných návštevníkov webu, ako aj používateľov VLE. V prípade VLE bolo cieľom 

zhodnotiť vplyv identifikácie sedení a dopĺňania ciest na identifikáciu vzorcov správania 

používateľov VLE. V súboroch sme opäť použili rôzne dĺžky STT: 

1. identifikácia sedení s dĺžkou 15 minút, 

2. identifikácia sedení s dĺžkou 30 minút, 

3. identifikácia sedení s dĺžkou 60 minút, 

4. identifikácia sedení s dĺžkou 15 minút s dopĺňaním ciest, 

5. identifikácia sedení s dĺžkou 30 minút s dopĺňaním ciest, 

6. identifikácia sedení s dĺžkou 60 minút s dopĺňaním ciest. 

Podobne ako v prípade analýzy správania sa anonymných používateľov webu 

a v predchádzajúcich výskumoch sme predpokladali, že identifikácia sedení s ohľadom na čas 

bude mať signifikantný vplyv na kvantitu získaných znalostí, čo sa prejaví v menšom podiele 

triviálnych a nevysvetliteľných pravidiel. Naopak, dopĺňanie ciest bude znamenať zvýšenie 
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podielu užitočných pravidiel. Rovnako sme predpokladali, že predspracovanie dát týmito 

technikami bude mať signifikantný vplyv na kvalitu pravidiel, v zmysle zníženia hodnôt 

základných charakteristík support a confidence objavených pravidiel. 

Úprava dátových súborov s rôznou dĺžkou sedení s ohľadom na čas potvrdila naše 

predpoklady, že výber časového okna STT má štatisticky významný vplyv na kvalitu 

a kvantitu extrahovaných pravidiel. Identifikácia sedení na základe času má štatisticky 

signifikantný vplyv na kvalitu aj kvantitu extrahovaných pravidiel, pričom ovplyvňuje podiel 

hlavne triviálnych a nevysvetliteľných pravidiel. 

Zároveň  sme zistili, že dopĺňanie ciest nemalo štatisticky významný vplyv na podiel 

užitočných pravidiel, a zároveň nemá štatisticky významný vplyv na kvalitu, ani na kvantitu, 

získaných znalostí. 

Séria publikácií o význame jednotlivých krokov predspracovania dát pre získavanie 

znalostí bola uzavretá v publikácii Munk, Drlík, Benko a Reichel (2017). Aj keď dáta 

pochádzajú z VLE, použili sme techniky predspracovania, ktoré sú typické pre oblasť 

získavania znalostí z webu (Kapusta, Munk a Drlik 2012) a úspešne sme ich použili sme 

v rôznych aplikačných doménach (Kapusta, Munk a Drlík 2018).  

Znova sme skúmali, ktorý krok predspracovania má signifikantný vplyv na kvalitu 

a kvantitu extrahovaných pravidiel. Na rozdiel od predchádzajúcich publikácií, v tejto sme 

sa zamerali na zvýšenie objektivity rozhodnutia, či identifikované pravidlo patrí do skupiny 

užitočných, triviálnych alebo nevysvetliteľných pravidiel. Objektivita predstavuje mieru 

nezávislosti výsledkov od výskumníka, ako aj od meraných jednotiek v zmysle odchýlky 

merania. 

Pripravili sme 4 rôzne dátové súbory, v ktorých sme sedenia identifikovali pomocou 

metódy referenčnej dĺžky (Reference Length) s využitím mapy webu, referenčnej dĺžky 

odhadnutej subjektívne, s využitím priemerného STT a nakoniec, s STT kvartilmi. Ďalšie 

4 súbory obsahovali okrem pôvodných dát aj záznamy, ktoré sme identifikovali pomocou 

metódy dopĺňania ciest. Kvôli absencii jednoduchej štruktúry webu dopĺňanie ciest 

vyžadovalo zmenu použitej techniky. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch sme sa 

riadili osvedčenou metodikou a posudzovali kvalitu a kvantitu extrahovaných pravidiel. 

Obrázok 31 zobrazuje jednotlivé kroky metodiky formou pôvodného grafického abstraktu 

publikácie. Predpokladali sme, že: 

1. identifikácia sedení pomocou metódy referenčnej dĺžky, vypočítaná z mapy 

webu bude mať signifikantný vplyv na množstvo extrahovaných pravidiel, 
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2. identifikácia sedení pomocou metódy referenčnej dĺžky, vypočítaná z mapy 

webu bude mať významný vplyv na zvýšenie podielu užitočných pravidiel,  

3. identifikácia sedení pomocou metódy referenčnej dĺžky, vypočítaná z mapy 

webu  budem mať významný vplyv na kvalitu extrahovaných pravidiel, 

4. dopĺňanie ciest bude mať významný vplyv na množstvo extrahovaných 

pravidiel, 

5. dopĺňanie ciest bude mať významný vplyv na zvýšenie podielu užitočných 

pravidiel, 

6. dopĺňanie ciest bude mať významný vplyv na kvalitu extrahovaných pravidiel. 

 

Obrázok 31. Schematické zobrazenie jednotlivých krokov výskumu  

(Munk, Drlik, Benko a Reichel 2017). 

 

S cieľom zaručenia vyššej objektivity sme oslovili 8 expertov, ktorých sme rozdelili 

do troch skupín, na základe ich roly vo VLE – učitelia, vývojári a manažéri. Experti 
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subjektívne zhodnotili nájdené pravidlá pomocou trojstupňovej stupnice. Výsledné zaradenie 

pravidla bolo vypočítané ako vážený priemer individuálnych zaradení pravidla.  Tento prístup 

bral do úvahy nerovnomerné rozdelenie expertov do skupín.   

Výsledky potvrdili naše predchádzajúce zistenia. Prvý predpoklad týkajúci sa vzťahu 

použitej metódy a množstva extrahovaných pravidiel, sa nepotvrdil. Metóda nemala vplyv 

na množstvo extrahovaných pravidiel bez ohľadu na dopĺňanie ciest.   

Druhý predpoklad týkajúci sa identifikácie sedení s použitím metódy referenčnej dĺžky 

a jej vplyvu na zvýšenie podielu užitočných pravidiel sa potvrdil. Tretí predpoklad o vplyve 

zvolenej metódy na kvalitu extrahovaných pravidiel v zmysle sledovaných charakteristík 

sa preukázal iba čiastočne. Medzi skúmanými súbormi sme zistili štatisticky významný 

rozdiel iba v charakteristike confidence extrahovaných pravidiel, pričom výraznejší rozdiel 

bol v prípade súborov bez dopĺňania ciest. 

Naopak, potvrdil sa štvrtý predpoklad, že dopĺňanie ciest má signifikantný vplyv 

na množstvo identifikovaných pravidiel. V prípade súborov s dopĺňaním ciest sa našlo takmer 

50% nových pravidiel. Na druhej strane dopĺňanie ciest malo za následok len zvýšenie 

podielu triviálnych pravidiel. Piaty predpoklad týkajúci sa dokončenia cesty a jeho vplyv 

na zvýšenie podielu užitočných pravidiel nebol preukázaný. Na záver, nebol potvrdený ani 

šiesty predpoklad týkajúci sa vplyvu dopĺňania ciest na kvalitu extrahovaných pravidiel 

v zmysle sledovaných charakteristík. 

V predchádzajúcich častiach sme stručne zhrnuli prístupy a výsledky viacerých 

publikácií, v ktorých sme systematicky experimentálne overovali prínos vybraných techník 

získavania znalostí z webu pre fázu predspracovania dát v procese získavania znalostí 

v doméne LA.  

Z nich vyplýva, že identifikácia používateľských sedení na základe času je v procese 

prípravy dát z VLE kľúčová. Zároveň platí, že odhad veľkosti časového okna STT má priamy 

vplyv na počet nájdených triviálnych a nevysvetliteľných pravidiel. V prípade príliš veľkého 

časového okna STT neúmerne rastie práve počet týchto „neužitočných“ pravidiel.  

Na druhej strane z uvedených experimentov vyplýva, že na rozdiel od oblasti 

získavania  znalostí z webu, rekonštrukcia aktivít používateľov VLE v zmysle dopĺňania ciest 

nemá významný vplyv na kvantitu ani kvalitu získaných znalostí.  Domnievame sa, že tento 

rozdiel je spôsobený iným spôsobom navigácie medzi jednotlivými časťami VLE. Inými 

slovami môžeme konštatovať, že v prípade systémov poskytujúcich sofistikovanejšie spôsoby 

navigácie a pevnú štruktúru zobrazených informácií (obsahu), nie je dopĺňanie ciest 

nevyhnutným krokom prípravy dát. Dôsledkom toho je možné zjednodušenie a skrátenie 
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celého procesu prípravy dát, keďže nemusíme hľadať možnosti, ako sa k mape webu alebo 

inému vyjadreniu štruktúry (navigácie) dopracovať. 

Rovnako musíme spomenúť niektoré limitácie, ktoré napriek viacerým našim 

uskutočnením experimentom s rôznymi technikami predspracovania dát bránia k ďalšiemu 

zovšeobecneniu našich zistení v doméne LA. V prvom rade sú to samotné dáta, ktorých 

spoľahlivosť ovplyvňuje kvalitu a kvantitu získaných znalostí. V našich experimentoch sme 

použili dáta z univerzitného VLE, ktorého použitie má vlastné špecifiká, je určený prevažne 

ako podpora dennej a kombinovanej formy a miera jeho využitia nie je striktne definovaná.  

Z pohľadu vytvoreného predmetu Analýza edukačných dát sa otvára priestor 

pre viacero modifikácií uvedených výskumov, na ktorých si študent môže prakticky trénovať 

praktické skúsenosti a overiť porozumenie problematike.  

Zaujímavé by určite bolo porovnanie získaných zistení s dátami z iného VLE určeného 

pre podporu on-line výučby, alebo s dátami zo systémov so striktnejšie definovanými 

pravidlami používania, resp. s definovanými povinnými aktivitami všetkých zainteresovaných 

strán. Navrhnuté postupy možno aplikovať na anonymizovaný dátový súbor Open University 

(Kuzilek, Hlosta a Zdrahal 2017) alebo iné datasety z rôznych hackathlonov, ktoré sa pomaly 

objavujú. 
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4.12  Metódy analýzy webového obsahu, UKF v Nitre (Jozef Kapusta) 

  

4.12.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Webové servery sú okrem poskytovania bežných webových služieb cenným zdrojom 

informácií. Tieto informácie sa nachádzajú v samotných webových stránkach, 

ako aj v zaznamenaných aktivitách návštevníkov týchto stránok, ktoré môžu byť použité 

pre analýzu správania používateľov. Práve objavovanie vzťahov a súvislostí medzi obsahom, 

štruktúrou a samotným používaním webových stránok je predmetom oblasti získavania 

znalostí z webu.  

Získavanie znalostí z webu je možné rozdeliť, podľa toho, ktorá časť webu 

je analyzovaná. Jednou z analyzovaných oblastí webu je samotný obsah webových stránok. 

Jeho analýza je hlavným zameraním disciplíny Získavanie znalostí z obsahu webu (Web 

Content Mining). Základný cieľ tejto disciplíny je analogický s cieľom získavania znalostí 

z textu. V súčasnosti však webové stránky nie sú chápané iba ako textové dokumenty. 

Problematika získavania znalostí z obsahu webu preto môže zahŕňať nielen text, ale aj video, 

audio, obrázky, zoznamy a tabuľky. Niektorí autori túto oblasť ďalej rozdeľujú na text mining 

a multimedia mining, prípadne ju delia na vyhľadávanie informácií v obsahu dokumentov 

a extrakciu informácií z textových dokumentov.  

Základným cieľom nášho predmetu je poukázať na význam a dôležitosť analýzy textu 

a uviesť niektoré dôležité aplikácie tejto oblasti. Naším zámerom je uviesť viaceré metódy 

používané v oblasti, zhrnúť ich základné charakteristiky, poukázať na silné a slabé stránky 

týchto metód. V predmete sa venujeme základným metódam v oblasti, napr. extrakcia textu 

z webových stránok, tokenizácia textu, stop slová, analýza početnosti slov, modely 

pre reprezentáciu dokumentu, metriky podobnosti dokumentov atď. Tieto oblasti sú často 

označované jednotným pojmom spracovanie prirodzeného jazyka (Natural Language 

Processing), pod ktorý zaraďujeme akýkoľvek výpočet alebo manipuláciu s prirodzeným 

jazykom pre získanie pohľadu na pochopenie slov alebo konštrukciu viet. Pozornosť v našom 

predmete je tiež venovaná hlavne na praktické aplikácie analýzy obsahu webových stránok, 

z ktorých sa v súčasnosti vytvorili prakticky samostatné výskumné oblasti ako napr. analýza 

sentimentu, topic mining, identifikácia fake news, morfologická a syntaktická analýza textu 

a podobne. Praktické aplikácie sú realizované pomocou programovacieho jazyka Python. 

Tento v súčasnosti predstavuje moderné a účinné prostredie pre realizáciu Data Science. 
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4.12.2  Aplikačný príklad – analýza najčastejších slov v texte 

 

V praktickom príklade z oblasti DataScience budeme riešiť základné otázky 

spracovania prirodzeného jazyka pomocou dostupných knižníc jazyka Python. Praktický 

príklad bude zameraný na základné postupy pri analýze prejavu (speech). Budeme analyzovať 

webovú stránku s textom prejavu. Výsledkom bude odpoveď na otázku, aké sú najčastejšie 

slová, ktoré sa v prejave nachádzajú. Na uvedenom probléme popíšeme a prakticky ukážeme 

metódy pre získanie textu z webových stránok pomocou dotazovacieho jazyka XPath, metódy 

pre tokenizáciu viet a tokenizáciu slov, odstránenie tzv. stop slov, lematizáciu slov, zistenie 

početnosti slov (liem) v analyzovanom texte a jednoduché grafické zobrazenie výsledkov.  

Úloha: Prezident Slovenskej republiky každoročne vystúpi v Národnej rade SR 

so Správou o stave republiky, ktorá reflektuje na predchádzajúce obdobie. Pomocou 

dostupných knižníc jazyka Python chceme zistiť, o čom bol prejav Správa o stave republiky, 

ktorý predniesla Prezidentka SR dňa 5. 6. 2020. 

Z úlohy je zrejmé, že tento prejav čítať nebudeme, ale necháme Python, aby nám 

hlavné „témy“ prejavu našiel pomocou dostupných knižníc. Text prejavu, podobne ako aj 

ostatné prejavy Prezidentky SR nájdeme na stránkach www.prezident.sk, konkréte 

na https://www.prezident.sk/article/sprava-prezidentky-o-stave-republiky/ 

 

 

Obrázok 32. Text analyzovaného prejavu 
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Jupyter Notebook 

Dátový analytici a vedci tvoria jednu z mnohých záujmových podskupín v Pythone. 

Ich potreby sa odrážajú vo vývoji vlastných knižníc ako Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib 

či Astropy. Väčšina týchto knižníc, na rozdiel od knižníc používaných inými Python 

skupinami, má jedno špecifikum. Dôraz je kladený na používanie interaktívneho režimu. 

Programovanie cielené na prácu na väčších projektoch alebo v tímoch ako aj výsledný 

vývoj spustiteľnej aplikácie je hlavnou výhodou tzv. integrovaných prostredí (IDE) ako 

napríklad Eclipse, Netbeans, resp. Visual Studio. Avšak tento prístup stráca svoje výhody 

pre riešenie štatistických a data miningových problémov. Na rozdiel od IDE je práca 

v interaktívnom režime priamo zameraná na riešenie data miningových úloh. Popri iných 

výhodách je tou najväčšou okamžitá spätná väzba.  

Užitočným nástrojom pre interaktívny režim Pythonu, ktorý dátovým analytikom  

uľahčuje prácu je Jupyter Notebook, kedysi označovaný aj ako IPython Notebook. 

Je to webová verzia Python konzoly, kde môžeme zadávať príkazy a kontrolovať výstup. 

Tento flexibilný nástroj pomáha vytvárať čitateľné analýzy, pretože umožňuje zachovať kódy, 

obrázky, komentáre a vzorce. V Jupyter Notebooku sa príkazy a ich výsledky ukladajú. 

Jednoducho sa k nim môžeme vracať, upravovať ich a pridávať komentáre.  

V súčasnosti existuje viacero možností ako pracovať s Jupyter Notebook. Prvou 

možnosťou je inštalácia prostredia Anaconda (Anaconda Navigator) dostupného 

na https://www.anaconda.com/products/individual. Druhou možnosťou (a podľa nášho názoru 

vhodnejšou) je vytvoriť Jupyter Notebook pomocou dostupných webových služieb, napr. 

Microsoft Azure Notebooks alebo Google Colaboratory (colab.research.google.com/).  

Ak pracujeme s prostredím Anaconda Navigator, po spustení sa zobrazí súborový 

systém nášho pracovného adresára.  

 

 

Obrázok 33. Prostredie Jupyter Notebook 
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Pomocou voľby New -> Notebook: Python spustíme nový notebook.  

 

 

Obrázok 34. Prostredie Jupyter Notebook  

 

Do buniek sa vkladajú jednotlivé príkazy, ktoré sa najrýchlejšie spúšťajú klávesovou 

skratkou Shift+Enter. Výstup spusteného príkazu sa zobrazí pod bunkou s príkazom 

a zároveň po výpise výstupu sa vytvorí nová bunka pre ďalší kód. Pomocou Shift+Enter 

môže spustiť kód v akomkoľvek riadku, nie iba v poslednom. V Jupyter Notebook nezáleží 

na poradí buniek v akom sa budú spúšťať. Odporúča sa ale zadávať príkazy v postupnom 

poradí (napr. príkazy pre import knižníc uvádzať v úvode), keďže je možné pomocou menu 

Cell -> Run All spustiť celý notebook naraz.  

 

Knižnice Requests a LXML 

Primárnym zdrojom textových informácií je v súčasnosti internet. Prvou podmienkou 

pre akúkoľvek analýzu textu je samotné predspracovanie textu, t.j. načítanie textu a jeho 

prípadná jednoduchá úprava. Pomerne používanou knižnicou pre tieto potreby je Requests 

(Requests, 2019). Vývojári tejto knižnice jej dali slogan „HTTP pre ľudí“ a prezentujú ju ako 

elegantnú a jednoduchú knižnicu HTTP pre Python, vytvorenú pre ľudí. Knižnica umožňuje 

posielať HTTP požiadavky na server a obsahuje viacero funkcií pre načítanie a úpravu 

odpovedí na HTTP požiadavky.  

Z knižnice Requests budeme využívať funkciu get(), ktorá zabezpečí HTTP 

požiadavku na stránku, jej „stiahnutie“ a uloženie do premennej. Pre zobrazenie získaného 

HMTL kódu môžeme použiť volanie content. 

Pri analýze Správy o stave republiky pomocou týchto funkcií stiahneme a načítame 

obsah Správy z https://www.prezident.sk/article/sprava-prezidentky-o-stave-republiky/. 

Všetky metódy patria do knižnice requests, prvým krokom je preto jej import. 
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Obrázok 35. Import knižnice requests 

 

Pre kontrolu sme obsah premennej data vypísali. Nachádza sa v nej celý zdrojový 

html kód stránky. Je zrejmé, že aj pri jednoduchej stránke (ako napr. v príklade použitej 

stránke google.sk) je zdrojový HTML kód pomerne rozsiahly a neprehľadný. Spolu 

s knižnicou Request sa preto používajú ďalšie knižnice na vyhľadávanie informácii 

v získanom kóde, prípadne na dodatočnú úpravu získaného kódu. Jednou z nich je knižnica 

LXML, určená na spracovanie HTML a XML v jazyku Python. Knižnicu budeme používať 

pre spúšťanie XPath dotazov nad HTML kódom. 

XPath je W3C štandard pre prístup k údajom v XML (prípadne HTML). 

Je východiskovou technológiou pre XSLT, XQuery atď. XPath sa používa na navigáciu 

(a následné čítanie a úpravu) pomocou elementov a atribútov v dokumentoch XML alebo 

HTML. Jazyk XPath slúži k výberu podmnožiny XML dokumentu. XPath definuje „cestu“ 

k elementom v XML alebo HTML dokumentoch. Stavia na podobnosti adresných výrazov, 

cestu vyjadruje podobne ako v klasickom súborovom systéme. Podobne ako pri prechádzaní 

adresárovej štruktúry, používa lomky. Predpokladáme, že čitateľ pozná technológiu XPath. 

Jej bližší popis by bol nad rámec tejto kapitoly. Viac sa o technológii XPath dozviete 

na (“XPath Tutorial,” n.d.).   

  Pri bližšej analýze zdrojového kódu stránky Správy o stave republiky zistíme, 

že hlavný text sa nachádza v elemente <article>. Jednotlivé odstavce Správy sú v elementoch 

<p>. 
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Obrázok 36. Zdrojový kód stránky s analyzovaným prejavom 

 

Túto skutočnosť využijeme pre sformulovanie XPath dotazu. V ňom špecifikujeme, 

že chceme vybrať všetky texty v elementoch <p>, ktoré na nachádzajú v elemente <article>. 

Pomocou neho načítame iba „čistý“ text Správy o stave republiky. 

 

 

Obrázok 37. Načítanie čistého textu 

 

Ďalším krokom predprípravy textu bude odstránenie špeciálnych znakov a reťazcov. 

V analyzovanom texte sa nachádza reťazec „\xa0“, ktorý je špeciálnym Unicode znakom 

pre pevnú medzeru. Jednoduchým príkazom replace() zmeníme všetky výskyty špeciálneho 

reťazca v texte na jednoduchú medzeru “ ”. Môžeme si všimnúť, že XPaht nevrátil výsledok 

vo forme textu, ale ako zoznam (list) textov. Posledným krokom bude preto pre všetky texty 
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v zozname zmeniť špeciálny reťazec „\xa0“ a zároveň vytvoriť jednu textovú premennú, 

v ktorej sa bude nachádzať celá Správa. 

  

Obrázok 38. Odstránenie špeciálnych znakov a reťazcov 

 

Po vykonaní týchto príkazov nám zostane premenná sprava_text, v ktorej sa nachádza 

celá Správa o stave republiky.  

Záverom časti o XPath je potrebné uviesť, že takéto „elegantné“ riešenie nie je vždy 

v praxi možné. Je potrebné pochváliť tvorcov a správcov portálu prezident.sk, že v rámci 

možností, je zdrojový kód pomerne prehľadný a dobre štruktúrovaný. Veľa krát je potrebné 

ešte vykonať množstvo dodatočných úprav, aby bolo možné získať „čistý“ text pre analýzu. 

Tiež upozorňujeme, že vytvorený XPath dotaz je presne vytvorený na stránku s prejavom 

o stave republiky, nie je možné ho použiť pre získanie textu z iného portálu. 

V prípade problémov s XPath dotazom je možné „ručne“ prekopírovať text do textového 

súboru a následne tento text načítať. 

 

Obrázok 39. Načítanie textu 

 

Lematizácia textu 

Prvým krokom pri väčšine analýz textu je oddelenie jednotlivých viet a jednotlivých 

slov v texte. Veľa krát sa vytvára zoznam slov z textu.  Tento proces rozdelenia textu 

na jednotlivé slová sa nazýva tokenizácia. Z dôvodu rozsahu tejto kapitoly, ako aj snahe 

o ponúknutie zaujímavejšej problematiky sa nebudeme bližšie tokenizácii venovať. 

Pri analýze Správy o stave republiky samozrejme tokenizáciu vykonáme, avšak budeme 

ju realizovať spolu s lematizáciou, ktorá je náplňou tejto kapitoly. 
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Ak by sme napríklad analyzovali prejav politikov v angličtine, a chceli zistiť, koľko 

krát spomenuli vo svojom prejave svet, postačí iba spočítať výskyt slova „world“ prípadne 

„world’s”. Pri prejave v slovenskom jazyku však nestačí spočítať iba výskyt slova „svet“. 

Potrebujeme zohľadniť aj všetky jeho tvary: „sveta“, „svetu“, „svete“, „svetom“, nehovoriac 

o množnom čísle:  „svety“, „svetoch“, „svetmi“, „svetov“. 

Slovenčina patrí do tzv. rodiny flektívnych jazykov. Definícia hovorí, že flektívny 

jazyk je typ jazyka, ktorého podstatné mená sa skloňujú podľa gramatických kategórií rodu, 

čísla a pádu a slovesá sa časujú podľa osoby, čísla, rodu, spôsobu a času. Tieto kategórie nie 

sú ako v aglutinujúcich jazykoch vyjadrené monofunkčným a nemenným afixom, 

ale komplexnou modifikáciou slova (hláskové alternácie kmeňa vrátane reduplikácie, fúzia 

afixov s kmeňom a navzájom), kumuláciou gramatických kategórií (napr. pádu a čísla) 

v jednej morféme i rozdielnou flexiou deklinačných a konjugačných tried; → ohýbanie slov.  

Flektívnymi typmi jazyka sú predovšetkým indoeurópske, afroázijské (najmä semitské 

a kušitské) a niektoré indiánske jazyky. (https://beliana.sav.sk/heslo/flektivny-typ-jazyka) 

Pri analýze textu slovenčiny bude preto vždy potrebné urobiť stematizáciu alebo 

lematizáciu textu. Žiaľ, efektívny prístup pomocou jednej knižnice (ako napr. knižnica nltk 

pre angličtinu) v súčasnosti neexistuje. Existuje však viacero sľubných projektov, ktoré 

neskôr budú určite úspešné (napr. knižnica polyglot, iniciatíva lemmsk, viaceré webové 

služby dostupné na http://text.fiit.stuba.sk/ alebo https://nlp.web.tuke.sk). 

V našich projektoch zameraných na spracovanie slovenských textov používame 

nástroj TreeTagger. Je to nástroj na tzv. tagovanie (anotovanie) textu informáciami o tzv. POS 

tagoch a leme. TreeTagger sa úspešne používa na tagovanie viacerých jazykov, slovenčinu 

nevynímajúc. Pri vývoji nástroja pre slovenčinu spolupracovali pracovníci Jazykovedného 

ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Žiaľ, pre prácu s týmto nástrojom je potrebná jeho 

inštalácia a inštalácia podporných modulov pre Python. Zatiaľ nie je možné inštalovať tento 

nástroj jednoduchým príkazom pip install priamo z riadku v Jupyter Notebooku. Z tohto 

dôvodu sa tomuto užitočnému nástroju nebudeme venovať a skôr sa zameriame na nástroje 

dostupné bez potreby serverovej inštalácie. 

Dôležitou časťou analýzy slovenských textov je tzv. lematizácia. Jej výsledkom 

je nájdenie tzv. lemy pre každé slovo. Lema predstavuje základný tvar slova. Viac informácii 

o lemmatizácii a jej pravidlách nájdete na: https://korpus.sk/attachments/publications/2004-

garabik-gianitsova-horak-simkova-tokenizacia.pdf 
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Projekt Stanza - A Python NLP Library for Many Human Languages 

Stanza je balík na analýzu prirodzeného jazyka v Pythone. Obsahuje nástroje 

pre identifikáciu morfologických znakov viet, analýzu syntaktickej štruktúry, lematizáciu 

a pod.  Súbor nástrojov je navrhnutý pre viac ako 70 jazykov. Stanza pracuje na základe 

strojového učenia -  neurónovej siete. Táto bola natrénovaná pomocou dostupných 

anotovaných textov. 

Pôvodný názov knižnice bol StanfordNLP. Táto bola publikovaná v roku 2018. 

Po viacerých vylepšeniach sa zmenil aj názov knižnice na Stanza (Stanza, 2020). Všetky 

príkazy, ktoré budeme v tejto publikácií budeme uvádzať pre knižnicu Stanza je možné 

vykonať aj v staršej StandfordNLP jednoduchou zmenou názvu knižnice “stanza” 

na “standfordnlp”. 

Pre akúkoľvek prácu s knižnicou je potrebné ju najskôr nainštalovať. Ak používame 

Microsoft Azure Notebooks alebo Google Colaboratory (colab.research.google.com/) potom 

bude inštalácia vykonaná iba spustením príkazu: 

 

 

Obrázok 40. Inštalácia knižnice stanza 

 

Pri práci s prostredím Anaconda je potrebné spustiť Anaconda Prompt a zadať skoro 

totožný príkaz: pip install stanza, ktorý sa v tomto prípade uvádza bez výkričníka (!) na 

začiatku.  

Pre prácu s knižnicou je ju potrebné importovať a stiahnuť balíček pre slovenský 

jazyk. Po importe  a stiahnutí slovenčiny je ešte potrebné slovenčinu aj nastaviť a vytvoriť 

objekt pre „spustenie“ práce indentifikácie liem. 
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Obrázok 41. Príprava práce s knižnicou 

Analýza vstupného textu sa vykoná pomocou príkazu nlp. Je potrebné upozorniť, 

že príkazom nlp urobí knižnica kompletnú analýzu vstupného textu. Vykonanie tohto príkazu 

je viditeľne pomalšie. Filozofiou tvorcov knižnice bolo prakticky jedným príkazom vykonať 

všetky dostupné analýzy (lematizáciu, morfologickú analýzu atď.) a následne ponechať 

na programátora, ktoré výstupy potrebuje použiť. 

Skôr ako sa pustíme do analýzy Správy o stave republiky pomocou príkaz nlp, 

uvedieme analýzu jednoduchej vety. Tou vetou bude známy výrok Forresta Gumpa: „Moja 

mama vždy hovorila, že zázraky sa dejú každý deň“.  



135 
 

 

Obrázok 42. Analýza jednoduchej vety 

  

Výstup z analýzy Forrestovej vety sa nachádza v objekte dokument a postačí už iba 

správne výstup „prečítať“. Lemy sa nachádzajú vo vlastnosti lemma, analyzované slovo 

je uchované vo vlastnosti text. Všimnime si, že napr. pre slovo „Moja“ bola identifikovaná 

lema „môj“. Dôležité je si uvedomiť, že samotná lematizácia urobí zároveň aj tokenizáciu 

textu a dokonca prevedie aj všetky začiatočné písmená na malé písmená. 

 

Morfologická analýza 

Okrem lematizácie funkcia nlp vykoná aj morfologickú analýzu. Zo základnej školy 

si určite pamätáme na hodiny Slovenského jazyka, kedy sme určovali vo vete podstatné mená, 

prídavné mená, slovesá, číslovky, príslovky, atď. Dokonca sme pre napr. podstatné mená 

určovali aj pády. Asi nikto z nás ani len netušil, že vlastne robíme tzv. morfologickú analýzu. 

A keby sme ešte tušili, že nám ju dokáže urobiť aj počítač :-)  

Morfologická anotácia je základnou (a najčastejšou) lingvistickou informáciou 

vnášanou najmä do flektívnych jazykov. Obsahuje slovnodruhové a tvarové charakteristiky 

slov v kontexte. Zvyčajne jej predchádza lematizácia – priradenie základného (slovníkového) 

tvaru každému slovu.  

Výsledkom morfologickej analýzy je priradenie tzv. tagov k jednotlivým slovám. 

Z tohto dôvodu sa hovorí o tzv. anotovaní (“značkovaní” alebo “tagovaní”), t.j. priradeniu 

krátkej charakteristiky slova v rámci vety. Dobrou pomôckou pri určovaní morfologických 
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tvarov slov je projekt Slovenského národného korpusu - https://korpus.sk/morpho.html. 

Na tejto adrese nájdete úplný význam jednotlivých častí tagov.  

Pre určenie morfologických značiek v analyzovanej vete Forresta použijeme vlastnosť 

xpos. Výsledkom morfologickej anotácie sú značky pre jednotlivé slová. Napr. pre slovo 

„mama“ bola identifikovaná značka „SSfs1“. Podľa https://korpus.sk/morpho.html môžeme 

z tejto značky zistiť nasledovné: 

 

Obrázok 43. Morfologické značky pre substantívum (https://korpus.sk/morpho.html) 

 

Prvá pozícia v značke „S“ označuje slovný druh „substantívum“, t.j. podstatné meno. 

Tretia pozícia „f“ hovorí o ženskom rode, štvrtá „s“ – jednotné číslo, piata pozícia označuje 1. 

pád. Sumárne teda značka „SSfs1“ hovorí o identifikovanom podstatnom mene, 

v substantívnej forme, ženského rodu, jednotného čísla v prvom páde – nominatív. 

Podobne napr. pre slovo „hovorila“ bola identifikovaná značka „VLescf+“.   Táto 

identifkovala slovo „hovorila“ ako sloveso (verbum), v tzv. l-ovom príčastí, nedokonavom 

vide, v jednotnom čísle, tretej osobe, ženskej kongruencie v rode s tzv. afirmáciou.   

https://korpus.sk/morpho.html
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Obrázok 44. Morfologické značky pre verbum 

 

Okrem vlastnosti xpos je možné čítať aj vlastnosti feats a upos. Tieto predstavujú 

akési zjednodušenie morfologických značiek. Je potrebné upozorniť, že feats nemusí byť 

vždy nastavená. 

 

Analýza Správy o stave republiky 

Po uvedení informácii o lematizácii a morfológii sa pokúsime tieto vedomosti využiť 

pri analýze Správy o stave republiky. Je zrejmé, že pre lematizáciu a morfologickú analýzu 

nám postačuje volanie funkcie nlp pre premennú sprava_text, v ktorej je uložený celý text 

správy. 



138 
 

  

Obrázok 45. Lematizácia a morfologická analýza textu 

 

Po vykonanej lematizácii a morfologickej analýze nám postačí iba text prečítať. 

Jednoduchým cyklom môžeme načítať z výsledkov iba identifikované lemy a priradiť ich 

do zoznamu slov/liem.  

Napriek tomu, že zo zoznamu liem by sme už dokázali spočítať výskyt jednotlivých 

slov/liem v Správe o stave republiky, výsledky by možno boli prekvapujúce. Najpočetnejšie 

slová by boli predložky “v”, “na” a pod. alebo spojky “a”, “i” a pod.  Pravdepodobne ale 

nikoho nebude zaujímať, koľko predložiek „v“, prípade spojok „a“ obsahoval prejav 

prezidentky. Slová v analyzovanom texte, ktoré nemajú veľký význam z hľadiska sémantiky 

(zvlášť predložky, spojky a neplnovýznamové slová) označujeme ako Stop Slová. 

Ich odstránením sa zlepší analýza textu a zníži sa veľkosť dát. Stop slová predstavujú 20 až 30 

% počtu všetkých slov v dokumente. V nasledujúcom texte uvádzame zoznam stop slov 

pre slovenský jazyk.  

Typické stop-slová pre slovenčinu: 

a, aj, aby, ale, ako, áno, alebo, ani, asi, byť, bez, by, či, cez, do, čo, ešte, dnes, iba, ďalší, je, 

ho, i, jej, ja, jeho, každý, k, kam, ktorý, kde, mať, kto, môj, ku, na, môcť, my, niet, nad, nie, 

nový, než, nič, po, o, od, on, prečo, pod, pred, podľa, práve, potom, preto, prvý, pri, s, so, sa, 

si, svoj, späť, tak, ten, takže, tuto, teda, tento, to, už, toto, z, tu, tvoj, ty, u, v, že váš, viac, 

však, všetko, vy, za ... 
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Štandardným krokom analýzy textu je z tohto dôvodu odstránenie stop slov. Túto 

operáciu však v našom príklade robiť nebudeme. Využijeme ale skutočnosť, že aktuálne 

máme pre všetky slová identifikované morfologické značky. Predpokladáme, že hlavné témy, 

t.j. kľúčové slová prejavu budú podstatné mená (samozrejme nie je problém upraviť náš kód 

aj pre prídavné mená, slovesá a pod.). Z výsledkov funkcie nlp preto do samostatného 

zoznamu vyberieme podstatné mená. Týmto zároveň vyriešime aj problém so stop slovami.  

 

 

 

Obrázok 46. Výber podstatných mien 

 

 

Upozorňujeme, že v morfologických značkách musí byť pre podstatné mená prvý znak 

veľké S. V našom kóde preto skontrolujeme všetky morfologické značky a ak sa značka 

začína znakom S, tak lemu daného slova priradíme do zoznamu podstatne_mena.  

V knižnici NLTK nájdeme užitočnú funkciu, ktorá vie pracovať s vytvorenými 

tokenmi/lemami a zistiť ich jednotlivé početnosti. Je to funkcia FreqDist(). Vstupom 
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do funkcie je zoznam (väčšinou slov/tokenov/liem). Táto funkcia sa používa na nájdenie 

frekvencie slov v texte. Ako návratovú hodnotu vracia údaje v tzv. slovníku (dictionary). 

Na čítanie hodnôt potrebujeme poznať asociatívne indexy. Upozorňujeme,  že aj napriek 

tomu, že sme knižnicu NLTK nevyužili pre tokenizáciu, táto knižnica patrí medzi hlavné 

knižnice pre analýzu slov.  

 

 

Obrázok 47. Výber najpočetnejších podstatných mien 

 

Metódou most_common() sme našli 10 najpočetnejších podstatných mien v Správe 

o stave republiky. Je zrejmé, že 10 je hodnota parametra, ktorý môžeme rôzne meniť. 

Na záver uvádzame aj možnosť grafického zobrazenia výskytu 20 najpočetnejších 

podstatných mien. Vykreslenie grafu realizuje metóda plot(). Štandardne sú grafické výstupy 

v Jupyter Notebook vytvorené do samostatného grafického súboru. Uvedením %matplotlib 

inline pred metódu plot() sme v Notebooku nastavili, že grafické výstupy, t.j. obrázky, 

sa budú zobrazovať priamo v Notebooku.  
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Obrázok 48. Vykreslenie grafu najpočetnejších podstatných mien 

Týmto sme vyriešili zadanú úlohu zistiť, o čom bola Správa o stave republiky, ktorú 

v júni 2020 Prezidentka SR predniesla v NR SR. Aj keď úloha zistenia početnosti slov v texte 

patrí medzi základné úlohy analýzy textu, našu analýzu sme urobili pomerne netradičným 

spôsobom. Zvlášť dôležitá je skutočnosť, že bola vykonaná pre text v slovenskom jazyku, 

pretože v jazyku anglickom (ktorého viacero analýzy je možné nájsť na internete) je zistenie 

početnosti slov iba záležitosťou jednoduchej tokenizácie, odstránenia stop slov a výpočtu 

frekvencie.  

 

4.12.3  Aplikačný príklad – klasifikátor textu 

 

V druhom aplikačnom príklade popíšeme ako je možné na základe morfologickej 

analýzy vytvoriť klasifikátor textu. Príklad bude orientovaný na problematiku falošných 

a zavádzajúcich správ. V príklade analyzujeme nami vytvorené datasety s článkami 

v slovenskom jazyku. Podľa vydavateľa článku boli články priradené do dvoch tried (články 

z overeného zdroja a články, ktoré publikoval vydavateľ zaradený medzi vydavateľov 

falošného alebo zavádzajúceho obsahu). V našom príklade analyzujeme tieto články 

s využitím text miningových metód. Zamerali sme sa na lingvistickú stránku textu pomocou 

morfologickej analýzy obsahu správ.  
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Cieľom klasifikátora uvedeného v tejto kapitole je zistiť ako je možné zlepšiť 

klasifikáciu správ typu fake new pomocou slovnodruhových a tvarových charakteristík slov. 

Ako klasifikátor použijeme prakticky jednu z najjednoduchších metód pre klasifikáciu, 

rozhodovacie stromy. Vstupom do klasifikátora budú početnosti jednotlivých 

slovnodruhových charakteristík slov. V príklade sa zameriame na možné vylepšenie 

klasifikácie vytváraním skupín s rôznymi morfologickými charakteristikami. 

 Pre experiment bolo potrebné vytvoriť dataset. Použiteľné datasety fake a real news 

pre slovenský jazyk zatiaľ nie sú k dispozícii. Vytvorili sme preto vlastný dataset. Chceli sme 

sa však vyhnúť striktnému označovaniu článkov a našej subjektívnej klasifikácií. Z tohto 

dôvodu sme použili rating webových portálov zo stránky www.konšpirátori.sk. Tento portál 

je verejná databáza webových stránok, ktoré poskytujú pochybný, klamlivý, podvodný, 

konšpiračný alebo propagandistický obsah. Dôvody a postupy, ako je portál zaradený v tejto 

databáze je možné nájsť na https://www.konspiratori.sk/en/why-this-initiative.php#5  

Pre vytvorenie datasetu sme použili články, ktoré obsahovali kľúčové slovo “NATO” 

a “Rusko”, keďže predpokladáme, že pri týchto kľúčových slovách bude rozdiel 

v prezentovaní a “podaní” správ pri portáloch, ktoré zavádzajú voči tradičným etablovaným 

novinovým portálom. Vytvorený dataset obsahoval 160 článkov. Podľa vydavateľa novín, kde 

bol článok uverejnený sme každému článku priradili informáciu fake alebo real. Samozrejme 

takáto úvaha naráža na viacero problémov. Nie každý článok uverejnený na portáli chápanom 

ako konšpiračný/zavádzajúci musí aj takýto byť. Určite takéto portáli uverejňujú aj viacero 

reálnych “neskreslených” článkov a naopak, niekedy sa môže aj serióznemu portálu “podariť” 

publikovať článok so zavádzajúcim obsahom. Cieľom však bolo vyhnúť sa nášmu vlastnému 

subjektívnemu názoru a vychádzať iba z dostupných informácií, ktoré žiaľ boli dostupné iba 

pre novinový portál ako celok. Celý náš dataset bol následne rozdelený na 80 článkov typu 

fake (podľa vydavateľa článku, ktorý je zaradený v databáze konspiratori.sk) a 80 článkov 

typu real (overený vydavateľ). 

Obrázok 49. Vytvorenie vlastného datasetu so 160 článkami 

 

http://www.konšpirátori.sk/
https://www.konspiratori.sk/en/why-this-initiative.php#5
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Článku sú v slovenskom jazyku. Slovenský jazyk má zložité pravidlá pre skloňovanie 

slov. Všetkým slovám v článkoch bolo potrebné priradiť morfologickú značku. 

Najdôležitejším príspevkom k automatizovanej morfologickej analýze slovenského jazyka bol 

návrh morfologicky anotovaného korpusu Slovenského národného korpusu. Korpus definuje 

súbor POS tagov a anotačné pokyny pre slovenský jazyk a stále je najpoužívanejšou sadou 

morfologických značiek (Garabík, Šimková, 2012). Značky majú rozdielnu dĺžku, ale väčšina 

značiek má rovnakú štruktúru pre rovnakú inflexnú paradigmu. Pretože časť rečovej 

informácie je často najdôležitejšia, je zakódovaná na prvej pozícii. Druhá pozícia zvyčajne 

označuje inflexnú paradigmu pre slová, ktoré túto kategóriu majú. Kód polohy opakuje kód 

zodpovedajúcich častí reči, napr. SS ... je skratka pre podstatné meno s inflexnou paradigmou 

podobnou podstatným menom a PS ... pre zámeno so skloňovanou paradigmou podobnou 

podstatným menom. Bližší opis Slovak Morphosyntactic Tagset je možné nájsť v (Garabík, 

Šimková, 2012).  

Na všetky články z datasetu bola aplikovaná morfologická analýza. Každému slovu 

spravodajských článkov boli priradené takzvané morfologické značky. To bolo urobené 

pomocou nástroja TreeTagger (Schmid, et al., 2007). The TreeTagger je nástroj na anotáciu 

a lematizáciu. Bol vyvinutý Helmutom Schmidom v projekte TC na Institute for 

Computational Linguistics of the University of Stuttgart (Schmid, 1994). 

Ďalšie metódy, ktoré budú aplikovaná na dataset sú založené na zisťovaní priemerného 

zastúpenia konkrétnej morfologickej značky alebo morfologickej skupiny v správach typu 

fake a real news. Za týmto účelom bolo potrebné tiež vypočítať počet slov v každom článku. 

Výsledný dataset s morfologickými značkami a počtom slov v článkoch je zobrazený 

na Obrázku 50. 

Obrázok 50. Dataset s morfologickými značkami a počtom slov v článkoch 

 

Všetkých morfologických tagov identifikovaných v článkoch datasetu, ktoré boli 

jedinečné bolo 799. Následne boli jednotlivé tagy zaradené do skupín a boli vypočítané 

relatívne početnosti zastúpenia skupín jednotlivých tagov v analyzovaných článkoch. 

Začlenenie do skupín bolo realizované dvoma rôznymi spôsobmi.  
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Prístup 1: Prvé „jednoduchšie“ skupiny boli vytvorené na základe príslušnosti 

morfologického tagu. Slovenské morfologické značky majú pevne stanovené poradie znakov, 

pričom každý znak v morfologickom tagu vyjadruje morfologickú vlastnosť. Prvý znak 

v každom tagu vyjadruje slovný druh (podstatné meno, prídavne meno, sloveso, atď.). Podľa 

prvého znaku pre preto tagy začlenili do skupín podľa slovného druhu (počet takto 

vytvorených skupín bol 21) a vypočítali relatívnu početnosť zastúpenia týchto skupín 

v skúmaných článkoch. 

  

 

Obrázok 51. Relatívna početnosť zastúpenia skupín v článkoch 

 

Prístup 2: Pre druhý prístup k tvorbe skupín sme využil pevne dané pozície 

v morfologických značkách. Ako ukážku pozícií v morfologických tagoch pre jednotlivé 

značky uvádzame značky pre podstatné meno (noun) a zámeno (pronoun). 

 

Tabuľka 15. Pozície v morfologických tagoch pre značky podstatné meno a zámeno 

 
Noun Pronoun 

Position 

Possible  

values Description 

Possible  

values Description 

1 
S 

part of  

speech tag P 

part of  

speech tag 

2 SAFU paradigm SAFU paradigm 

3 mifn gender mifn gender 

4 sp number sp number 

5 1234567 case 1234567 case 
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Napríklad morfologická značka „SSms1“ znamená: S (slovný druh – podstatné meno) 

– S (paradigma – “substantívna”) – m (rod – „mužský“) – s (číslo – „jednotné“) – 1 (pád – 

“nominatív”).  

Skupiny boli vytvorené ako dvojice, kombinácia prvého znaku (slovný druh) 

s ostatnými znakmi v tagu (ostatnými charakteristikami). Znamená to teda, že morfologická 

značka „SSms1“ bola priradená do nasledovných skupín: SS(slovný druh - paradigma), S_m 

(slovný druh - rod), S__s (slovný druh - číslo) , S___1 (slovný druh - pád). Takto vytvorené 

skupiny predstavovali zlepšenie (zjemnenie) skupín podľa slovných druhov s ohľadom 

na ďalšie morfologické vlastnosti. Všetkých takto vytvorených skupín bolo 158. 

 

 

Obrázok 52. Relatívna početnosť zastúpenia skupín v článkoch 

 

Oba predpripravené datasety (Prístup 1 a Prístup 2) budú vstupom do výpočtu 

klasifikácie. Na nich chceme overiť, nakoľko je morfologická analýza vhodná pre úspešnú 

klasifikáciu fake/real news. Klasifikácia údajov je jednou z techník dolovania údajov 

používaných na extrakciu modelov popisujúcich dôležité triedy údajov. Medzi bežné metódy 

klasifikácie používané pri získavaní znalostí z dát patria: Rozhodovacie stromy, Bayesovské 

klasifikátory, klasifikátory k-najbližších susedov, uvažovanie podľa prípadov, genetické 

algoritmy, hrubé množiny a techniky fuzzy logiky. Spomedzi týchto klasifikačných 

algoritmov sa najčastejšie používajú algoritmy rozhodovacích stromov, pretože sú ľahko 

pochopiteľné a jednoducho implementovateľné.  

Základná myšlienka každého algoritmu pre tvorbu rozhodovacieho stromu je 

nasledovná: 

1. Vyberte najlepší atribút (vlastnosť) pomocou metrík na výber atribútov, aby sa 

rozdelili záznamy. 

2. Vytvorte tento atribút ako rozhodovací uzol a rozdeľte množinu údajov na menšie 

podmnožiny. 
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3. Spustí sa budovanie stromu opakovaním tohto procesu pre každý list stromu (dieťa), 

kým sa nie je splnená niektorá z podmienok: 

• Všetky n-tice patria k rovnakej hodnote atribútu. 

• Už neexistujú žiadne ďalšie atribúty. 

• Už neexistujú žiadne ďalšie inštancie. 

 

Metrika výberu atribútov je heuristikou pre výber kritéria rozdelenia, ktoré delí údaje 

najlepším možným spôsobom. Je tiež známa ako pravidlá rozdelenia, pretože nám pomáha 

určiť hraničné hodnoty pre n-tice v danom uzle. Metrika výberu atribútov poskytuje 

hodnotenie každej vlastnosti (alebo atribútu) vysvetlením danej množiny údajov. Atribút 

najlepšieho skóre bude vybraný ako atribút rozdelenia (zdroj). Najobľúbenejšími metrikami 

výberu sú Information Gain, Gain Ratio a Gini Index.  

Pre overenie vhodnosti použitia morfologických značiek vytvoríme niekoľko 

rozhodovacích stromov, pričom rozdiel bude v type vstupných dát do klasifikácie. Následne 

porovnáme presnosť vytvorených rozhodovacích stromov. Pri vytváraní rozhodovacích 

stromov sme experimentovali metrikou výberu atribútou a hĺbkou stromu. Pre každý 

vytvorený strom bola vypočítaná presnosť (accuracy).  

 

Presnosť =  
Počet správnych predikcií

Celkový počet predikcií
 

 

Je to pomer počtu správnych predpovedí k celkovému počtu vstupných vzoriek. 

Funguje dobre, iba ak ku každej triede patrí rovnaký počet vzoriek. V analyzovaných dátach 

táto podmienka bola splnená. 

Analyzovaný dataset sme rozdelili v pomere 70:30, tj. 70% náhodne vybraných 

záznamov bolo použitých na vytvorenie rozhodovacích stromov. Rozhodovacie stromy sme 

vytvárali pomocou nastavovania rôznej hĺbky vytvorenia stromu s využitím entropie, ako 

metriky pre výber atribútov.  
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Prístup 1: Na Obrázku 51 uvádzame vypočítanú presnosť pre vytvorené rozhodovacie 

stromy. Vstupom bol dataset pripravený postupom sumarizovaným ako Prístup 1. Bolo 

vytvorených 10 rozhodovacích stromov, s pevne nastavenou maximálnou hĺbkou. 

Vo vstupnom súbore bolo zaznamenaných 21 vlastností, ktoré boli použité klasifikáciu dvoch 

skupín fake/real. Najvyššia presnosť bola 0,6875. Táto bola pozorovaná v strome 

s maximálnou hĺbkou 7.  

 

 Obrázok 53. Presnosť pri použití rozhodovacích stromov pomocou prvého prístupu 

 

Prístup 2: Vylepšenou prípravou vstupného datasetu bol postup popísaný ako 

Prístup 2. Vstupom do algoritmu pre tvorbu rozhodovacích stromov bolo 158 vlastností, ktoré 

predstavovali relatívne početnosti zastúpenia vytvorených skupín morfologických tagov 

v skúmaných článkoch. Tieto vlastnosti boli použité na klasifikáciu článkov do dvoch skupín 

fake/real news. Z výsledkou je zrejmé, že pomocou takto vytvorených vlastností/skupín 

morfologických tagov sme dosiahli lepšiu presnosť v klasifikácii pričom najlepšia pozorovaná 

presnosť bola 0.75 pri strome s maximálnou hĺbkou 9.  

 

Obrázok 54. Presnosť pri použití rozhodovacích stromov pomocou druhého prístupu 

 

Pre úplnosť uvádzame ako ukážku časť vytvoreného rozhodovacieho stromu 

s najlepšou klasifikačnou presnosťou. 
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Obrázok 55. Časť rozhodovacieho stromu s najväčšou klasifikačnou presnosťou 

 

Napriek pozorovateľnému vylepšeniu klasifikácie, presnosť vytvoreného 

rozhodovacieho stromu nie je veľká. Vysvetľujeme si to malým počtom príkladov 

vo vytvorenom datasete. Pri 160 článkoch zo skúmaného datasetu a náhodnom rozdelení 

na trénovaciu a testovaciu množinu v pomere 70:30 sa stromy vytvárali zo 112 záznamov 

a zvyšných 48 záznamov bolo použitých pre výpočet presnosti. Rozhodovacie stromy, ako 

typický algoritmus strojového učenia, však pre svoje vytvorenie potrebujú množstvo 

záznamov vstupného datasetu.   

Menšiu presnosť vytvorených rozhodovacích stromov si tiež zdôvodňujeme 

charakterom článkov v datasete. Tento bol konštruovaný podľa toho, že publisher článkov bol 

alebo nebol zaradený do databázy dostupnej na www.konspitratori.sk. Samotné označenie 

článku ako fake teda znamená, že bol publikovaný na portáloch, ktoré patria medzi známych 

publikátorov falošných, dezinformačných alebo zavádzajúcich článkov. Neznamená to ale, 

že každý článok na takýchto portáloch publikovaný aj musí byť falošný alebo zavádzajúci. 

Často práve takého novinové portáli publikujú reálne pravdivé články, aby zvýšili svoju 

dôveryhodnosť. Tiež je bežnou praxou, že zavádzajúce alebo falošné informácie sa iba pridajú 

do reálneho článku. Tieto skutočnosti pravdepodobne ovplyvnili aj našu nižšiu úspešnosť 

klasifikácie.  
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Klasifikácia pomocou rozhodovacích stromov patrí medzi základné a prakticky 

najjednoduchšie metódy strojového učenia. V prípade nasadenia iných (vhodnejších) metód, 

napr. neurónové siete, na vytvorené datasety sa presnosť klasifikácie zvýši. Zámerne sme 

však vybrali rozhodovacie stromy, z dôvodu ich jednoduchej interpretovateľnosti výsledkov. 

Vytvorené rozhodovacie stromy budú následne s odborníkmi na masmédiá analyzované 

s cieľom vytvoriť popis konceptov z rozhodovacích stromov, teda na vytvorenie sady 

pravidiel, ktorými by sa extrahovali (z rozhodovacích stromov) a popísali morfologické 

charateristiky typické pre zavádzajúce alebo falošné stránky.  
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4.13  Algoritmy numerickej matematiky a optimalizácie, UKF v Nitre  

(Martin Vozár) 

 

4.13.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet poskytuje úvod do základných metód numerickej matematiky a optimalizácie. 

Vychádza zo štyroch aspektov: matematické základy numerickej analýzy a optimalizácie, 

algoritmizácia, programovanie algoritmov v MATLABe a vizualizácia algoritmov. 

Z obsahového hľadiska je  predmet zameraný na numerické metódy algebry, numerické 

metódy matematickej analýzy a optimalizačné metódy ako napr. metódy jednoparametrickej 

optimalizácie, viacparametrickej optimalizácie bez ohraničení, metódy najmenších štvorcov 

a viacparametrickej optimalizácie s ohraničeniami. 

 

4.13.2  Aplikačný príklad 

 

Ako aplikačný príklad sme si zvolili optimalizačnú metódu nájdenie minima funkcie 

dvoch a viacerých premenných. Jedná sa o gradientovú metódu, ktorá je určená pre skupinu 

funkcií, ktoré majú iba jeden extrém.  

V tejto časti sa budeme zaoberať optimalizáciou funkcií, ktoré majú iba jeden extrém. 

Pri jednoparametrickej optimalizácii sme takéto funkcie nazývali unimodálne. Pre tieto 

funkcie boli vyvinuté viaceré metódy. Je pre ne charakteristické to, že k poslednej 

aproximácii bodu (resp. viacerých aproximácií bodov) sa hľadá ďalší bod, v ktorom 

je funkčná hodnota menšia (v prípade, že hľadáme minimum funkcie). Sú to metódy typu bod 

– smer – krok. To znamená, že z posledného bodu aproximácie sa vedie polpriamka, pozdĺž 

ktorej funkčná hodnota v okolí tohto bodu klesá. Na tejto polpriamke sa podľa určitého 

pravidla zvolí bod, v ktorom bude funkčná hodnota menšia. Postup sa opakuje, kým sa 

nedosiahne vopred určená presnosť. K tomuto typu radíme metódy ako Gradientová metóda, 

Metóda najväčšieho spádu, Newtonova metóda. V týchto metódach sa využívajú na výpočet 

extrému derivácie.  

V predchádzajúcom odseku je opísaný postup, pri ktorom sa volí smer hľadania 

extrému. Keďže sa zameriame na hľadanie minima funkcie, tak zvolíme taký smer, v ktorom 
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funkcia najviac klesá. Pri gradientovej metóde je to v danom bode smer spádnice, t.j. opačný 

smer k smeru gradientu3 –  smer kolmý na vrstevnice.   

 

Nech ),...,,( 21

k

n

kkk xxxx =  je k-ta aproximácia bodu x. Potom (k+1). aproximáciu 

dostaneme z predpisu: 

 
1 . ( )k k kx x grad f x+ = − , (4.13.1) 

kde 1+kx  je nový bod, kx  starý bod, 0  je dĺžka kroku a ( )kgrad f x  je smer. Rozpísaním 

vzťahu (4.13.1) pre jednotlivé parametre dostaneme: 

𝑥1
𝑘+1 = 𝑥1

𝑘 − 𝜆
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𝜕𝑥1
(𝑥1
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k
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f
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−=+   (4.13.2) 

 Krok   zostáva pri jednoduchej gradientovej metóde konštantný. Mení sa iba v tom 

prípade, ak funkčné hodnoty neklesajú. 

 

Postup pri hľadaní extrému funkcie 1( , , )nf x xK  jednoduchou gradientovou metódou: 

1. Zvolíme začiatočný bod iterácie ),...,( 00

1

0

nxxx = , krok , presnosť výpočtu ε. 

 Položíme 0kx x= . 

2. Vypočítame gradient funkcie t.j. spočítame prvé parciálne derivácie funkcie f podľa 

všetkých premenných a po dosadení do vzťahu (4.13.1) resp. (4.13.2) vypočítame 

nový bod 1kx + . 

3. Porovnáme vzdialenosti bodov kx  a 1kx + . Ak je ich vzdialenosť menšia ako zadaná 

presnosť ε, tak pokračujeme bodom 4; v opačnom prípade sa vrátime k bodu 2. 

4. Vypíšeme hodnotu bodu 1kx +  a výpočet ukončíme. 

 

 
3 Gradient je vektor, ktorého súradnice tvoria parciálne derivácie funkcie v danom bode.  
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▪ Funkcia Norma – zisťuje vzájomnú vzdialenosť bodov X a Y v n-rozmernom priestore. 

▪ Procedúra Grad – počíta parciálne derivácie funkcie Fx v bode X podľa jednotlivých 

premenných funkcie Fx a ich hodnoty zapíše do premennej GF. 

▪ Vstupné premenné: n – počet premenných funkcie F, X – začiatočný bod iterácie,  

λ – dĺžka kroku, ε – presnosť výpočtu. 

▪ Výstupné premenné: výstup je hodnota premennej X, čo je hľadaný bod (minimum) 

a funkčná hodnota Fx(X) v tomto bode. 

 

 Algoritmus spracovaný v systéme MATLAB sa nachádza na konci tejto podkapitoly. 

Aby sme vedeli spočítať vzdialenosť dvoch bodov v n-rozmernom priestore, môžeme 

vytvoriť vlastnú funkciu Norma(x,y). Na výpočet vzdialenosti dvoch bodov 1( , , )nX x x= K  

a 1( , , )nY y y= K  v n-rozmernom priestore použijeme vzorec: 

( ) ( )
2 2

1 1, n nX Y y x y x= − + + −L . 

 Výpočet tejto vzdialenosti v programe MATLAB vieme realizovať použitím vstavanej 

funkcie norm(), ktorej parametrami bude rozdiel súradníc bodov X a Y. Syntaktický zápis 

bude nasledovný: norm(X-Y). 

 Výpočet parciálnych derivácií účelovej funkcie je realizovaný pomocou funkcie Grad. 

Výpočet derivácií je realizovaný numericky (podľa definície derivácie), alebo sa derivácie 

počítajú zo zadaných derivácií užívateľom.  

Function Norma(X,Y) 

 

Norma= ( ) ( )
2 2

1 1 n ny x y x− + + −L  

function Grad(X,GF) 

→ vstup n, X, λ, ε 

Opakuj pokiaľ Norma(X, X0) > ε  

 X0 = X 

 Grad(X0, GF) 

 pre i = 1 až n 

  X[i] = X0[i] – λ*GF[i]  // nájdenie nového bodu 

podľa (1) 

← výstup x 

 



153 
 

 

Obrázok 56. Hľadanie extrému funkcie dvoch premenných jednoduchou gradientovou 

metódou 

 

 Jednoduchá gradientová metóda konverguje relatívne pomaly. Preto bola táto metóda 

vylepšovaná a jej modifikáciou vznikla Metóda najväčšieho spádu, ktorá funguje 

na podobnom princípe, rozdiel je v premenlivej dĺžke kroku λ, ktorý sa vypočítava 

jednoparametrickou iteračnou metódou, napríklad metódou zlatého rezu. 

 

 

Príklad: 

 Nájdite minimum funkcie 
2 2( , ) ( 1) 1f x y x y= − + −  s presnosťou 0,001 =  a krokom 

0,8 =  . 

Riešenie: 

Riešenie príkladu je realizované pomocou uvedeného algoritmu a jeho grafický 

priebeh je zobrazený na Obrázku 56. Boli zadané vstupné hodnoty: presnosť výpočtu extrému 

,  dĺžka kroku 0,8 = , počet premenných funkcie n=2 a začiatočný bod iterácie 

0 (1;2)x = . 

  

0,001 =
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Na záver uvádzame kód algoritmu gradientovej metódy v MATLABe: 

clear all; close all 

global n h_g 

h_g=0.0000001; 

eps=0.001;maxit=3; 

la=0.1; 

x_1=-2:0.1:2; 

x_2=-2:0.1:2; 

m=length(x_1); 

colormap([0 0 0]) 

C=ones(m,m); 

for i=1:m 

 for j=1:m 

  f_xy(i,j)=feval('fx', [x_1(j), x_2(i)]); 

 end 

end 

mesh(x_1,x_2,f_xy,C) 

xlabel('x_1') 

ylabel('x_2') 

zlabel('f(x_1,x_2)') 

hold on 

x0=[-2 2] %initial point 

err=2*eps; %[10000 100000]; 

n=length(x0); 

m=0; 

while err>eps & m<maxit 

 Gx=grad_fx(x0,'fx'); 

 x=x0-la*Gx; 

 plot(x0(1),x0(2),'o','MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','k' 

    ,'MarkerSize',3) 

 pause(1) 

 f_x=fx(x0); 

 line([x0(1),x0(1)],[x0(2),x0(2)],[0,f_x],'Color','k') 

 pause(1) 

 plot([x0(1),x(1)],[x0(2),x(2)],'k') 

 plot([x0(1),x(1)],[x0(2),x(2)],'k') 

 pause(1) 
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 plot(x(1),x(2),'o','MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','k',' 

    MarkerSize',3) 

 err=norm(x-x0); 

 m=m+1; 

 x0=x; 

 fprintf('m = %3.0f',m) 

 for i=1:n 

  fprintf(' x(%2.0f)= %5.3f',i,x(i)) 

 end 

 fprintf(' f(x) = %6.2f \n',feval('fx',x)) 

end 

 

%MATLAB súbor fx.m 

function f_x= fx(x) 

f_x=3*(x(1)-1)^2+1.2*x(2)^2+75; 

 

%MATLAB súbor grad_fx 

function Gx= grad_fx(x,fx) 

global n h_g 

for i=1:n 

 x_h=x; 

 x_h(i)=x(i)+h_g; 

 Gx(i)=(feval(fx,x_h)-feval(fx,x))/h_g; 

end 
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4.14  Business Intelligence, UMB v Banskej Bystrici (Vladimír Siládi) 

  

4.14.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

 Predmet Business intelligence (BI) je na Katedre informatiky (KI) Fakulty prírodných 

vied (FPV) Univerzity Mateja Bela (UMB) skoro novým predmetom. Predmet vznikol ako 

reakcia na požiadavku spoločnosti IBM Slovensko pripravovať absolventov, ktorí dokážu 

navrhovať a vytvárať riešenia z tejto oblasti. Momentálny trh potrebuje IT špecialistov, ktorí 

dokážu využívať softvérové nástroje na analýzu dát a vytvárať riešenia pre potreby CEO. 

Na UMB vzdelávanie v oblasti ekonómie poskytuje, zo svojej podstaty, prednostne 

Ekonomická fakulta (ďalej len EF), ktorá pripravuje odborníkov v oblasti ekonómie. 

V portfóliu UMB je teda priestor, ktorý je možné vyplniť. Ponuka predmetu BI je prirodzene 

smerovaná k študentom študijného programu aplikovaná informatika. Bakalárske 

aj magisterské štúdium aplikovanej informatiky sa ponúka v dennej aj externej forme. 

Predmet BI je ponúkaný len zatiaľ len študentom dennej formy štúdia. Štandardná dĺžka 

denného štúdia v bakalárskom štúdiu je 3 roky a v magisterskom štúdiu 2 roky. 

Cieľom bakalárskeho štúdia je výchova kvalifikovaných odborníkov s perspektívou 

uplatnenia vo všetkých súkromných i štátnych inštitúciách, využívajúcich a tvoriacich 

informačné a softvérové systémy alebo poskytujúcich služby, ktorých obsah sa viaže na 

informačné technológie. Absolvent získa vedomosti zo základov teoretickej informatiky, 

algoritmov, operačných systémov, počítačových systémov a sietí, webových, gridových 

a cloudových technológií, multimédií a základy ďalších informačných technológií. Teoretické 

poznatky sú konkretizované programovaním úloh od jednoduchých až po stredne zložité. 

Študent si spravidla vyberá jeden z povinne voliteľných modulov: webové, gridové 

a cloudové technológie alebo informačné systémy. 

Absolventi študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej 

informatiky dokážu analyzovať; navrhovať, vytvárať a udržiavať softvérové systémy 

informačných technológií a vykonávať výskum v danej oblasti s vysokou mierou tvorivosti 

a samostatnosti. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal hlboké 

znalosti v softvérových systémoch, umožňujúce mu využiť aplikácie informatiky v priemysle, 

ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach. 

KI sa zameriava viac na prípravu programátorov v jazykoch Java, C, C++, Assembler, 

tvorcov webových stránok (HTML, PHP, JavaScript). Spracovaniu dát sa implicitne venuje 
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pozornosť vo viacerých predmetoch, ktoré sú spojené s návrhom štruktúr dát, s reprezentáciou 

dát a manipuláciou s dátami. Novým fenoménom v informatike sú rozsiahle dáta a podnikové 

dáta, ktorých spracovanie sa dostalo do predmetov v novom učebnom pláne počas poslednej 

akreditácie. Dlhoročná tradícia v smerovaní výskumu a vzdelávania na KI je v oblasti 

vysokovýkonného počítania. Ideálne by bolo zlúčiť oblasť algoritmov, spracovania dát, 

vysokovýkonného počítania, umelej inteligencie do jedného predmetu. 

Prvoradým zámerom spolupráce KI FPV UMB s IBM Slovensko je pripravovať 

absolventov, ktorí dokážu vytvárať backend BI riešení. Druhoradým zámerom je naučiť ich 

prezentovať a interpretovať zistené skutočnosti. V nemalej miere je v záujme oboch strán 

zakomponovať do výučby využitie kognitívnych systémov pri analýze dát a predikcii. 

Stručnú osnovu predmetu tvoria projekty typu BI – zameranie, dôvod, cieľ. 

Opakovanie potrebných poznatkov a zručností z databázových systémov, zo softvérových 

systémov a modelovanie dátových štruktúr. OLTP vs. OLAP. Dátové sklady, vývoj dátového 

skladu, OLAP analýzy, dolovanie dát (architektúra, metadáta, implementácia, ETL, OLAP, 

jazyk MDX, reporty). Vodopádový model práce na BI projekte. Agilné metódy práce na BI 

projekte. Spracovanie vstupných informácií od zákazníka. Formy ponuky (odpoveď firmy) 

pre zákazníka. Úloha projektového manažéra v BI projekte. Činnosť projektového architekta, 

jeho kompetencie a prislúchajúca dokumentácia. Dátový architekt a jeho činnosť v projekte. 

Práca ETL developera. Typy vstupov poskytnutých zákazníkom. Práca Report developera. 

Podieľanie sa na projekte jednotlivých aktérov v závislosti na čase. Formy výstupov pre 

zákazníka. Aktívna práca so zákazníkom. Logický a fyzický model dátového skladu. Dočasné 

a operatívne úložiská dát. Dátové tržnice. Hľadanie vzorov v dátach. Riešenie praktických 

príkladov. 
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4.15  Programovanie v Jave, UMB v Banskej Bystrici (Michal Vagač) 

  

4.15.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

V rámci predmetu Programovanie v Jave na UMV v Banskej Bystrici prezentujeme 

programovacie paradigmy, programovací jazyk Java, zapúzdrenie, deklaráciu triedy,  UML, 

inštancie tried – objekty, konštruktor, prístupové práva a rozsah platnosti v triede, statické 

atribúty a metódy, dedičnosť, výnimky, abstraktné triedy, polymorfizmus, rozhrania, 

modularizáciu, abstrakciu, väzbu, súdržnosť. Zaoberáme sa dynamickými dátovými 

štruktúrami a tokmi dát. Riešime praktické úlohy. 

Súčasťou predmetu je aj programovanie webových aplikácií, popisujeme webové 

komponenty, webový kontajner, životný cyklus webovej aplikácie: 

1. Vývoj kódu webového komponentu 

2. Tvorba Deployment Deskriptora (konfigurácie) 

3. Skompilovanie webových komponentov a pomocných tried 

4. Zabalenie webových komponentov, pomocných tried, knižníc a statických 

zdrojov do inštalačného balíčka 

5. Nasadenie (nainštalovanie) balíčka do webového kontajneru 

6. Práca s webovou aplikáciou (pristúpením na odpovedajúce URL) 

Zaoberáme sa životným cyklom servletu, jeho implementáciou, filtrovaním 

požiadaviek a ich odpovedí, udržiavaniu stavu klienta. Popisujeme spúšťanie ďalších 

webových zdrojov, upload súborov, asynchrónne spracovanie, pri ktorom sa blokované 

operácie vykonávajú v novom vlákne. 

Prezentujeme životný cyklus JSP stránok, ktoré umožňujú vytvárať webový obsah 

pomocou statických aj dynamických komponentov. Popisujeme používanie databázy 

pomocou JDBC, ošetrenie výnimiek, používanie predpripravených príkazov, transakcií. 

Možnosti objektovo/relačného mapovania prezentujeme pomocou JPI, uvádzame životný 

cyklus objektu entity, vzťahy medzi entitami a dotazovanie pomocou JPQL.  
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4.15.2  Aplikačný príklad 

 

V aplikačnom príklade predstavujeme asynchrónne spracovanie. Zvyčajne je každá 

požiadavka klienta obsluhovaná vlastným vláknom. Pri veľkom zaťažení potrebuje web 

kontajner veľký počet vlákien. Je dôležité zaručiť, že žiadne vlákno asociované s požiadavkou 

nie je nečinné (idle). Toto čakanie je možné zoptimalizovať asynchrónnym spracovaním, pri 

ktorom sa blokované operácie vykonávajú v novom vlákne. 

Keď servlet alebo filter potrebuje vykonať (potencionálne) blokovanú operáciu: 

• Môže operáciu pridelit’ asynchrónnemu vykonávaniu. 

• Následne sa vlákno spracovávajúce požiadavku vráti kontajneru (bez 

vygenerovania odpovede) 

• Blokovaná operácia sa vykoná asynchrónne v inom vlákne, kde sa vygeneruje 

odpoveď (alebo sa požiadavka posunie inému servletu) 

 

Asynchrónne spracovanie je nutné povoliť parametrom: 

 

asyncSupported 

 

@WebServlet(urlPatterns={"/mojServlet"}, asyncSupported=true) 

public class MojServlet extends 

HttpServlet { 

... 

} 

 

Spustenie asynchrónneho spracovania: 

 
 

AsyncContext acontext = req.startAsync(); 

 

 

 

Príklad bez použitia asynchrónneho spracovania: 

 

@WebServlet(urlPatterns={"/mojservlet"}) 

public class MojServlet extends HttpServlet {  

private MojZdroj zdroj; 

 

@Override 
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public void init(ServletConfig config) { 

zdroj = MojZdroj.create("config1=x,config2=y"); 

} 

 

@Override 

public void doGet(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) { 

response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

String param = request.getParameter("param"); 

String result = zdroj.process(param); 

// blokovana operacia 

/ 

* 

... generuj odpoved ... 

* 

/ 

} 

} 

 

 

Príklad s použitím asynchrónneho spracovania: 

 

 

@WebServlet(urlPatterns={"/mojservlet"}, asyncSupported=true) 

public class MojServlet extends HttpServlet { 

 

private MojZdroj zdroj; 

 

@Override 

public void init(ServletConfig config) { 

zdroj = MojZdroj.create("config1=x,config2=y"); 

} 

 

@Override 

public void doGet(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) { 

response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 
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final AsyncContext acontext = request.startAsync(); 

acontext.start( new Runnable() { 

public void run() { 

String param = 

  acontext.getRequest().getParameter("param"); 

// blokovana operacia  

String result = zdroj.process(param); 

 

 

HttpServletResponse response = 

 acontext.getResponse(); 

/ 

* 

... generuj odpoved ... 

* 

/ 

acontext.complete(); 

} 

} 
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4.16  Algoritmy a údajové štruktúry, UNIZA  

(Peter Jankovič, Miroslav Kvaššay, Michal Kvet, Michal Varga) 

  

4.16.1  Anotácia a stručná osnova predmetu 

 

Predmet algoritmy a údajové štruktúry je dvojsemestrálny predmet, ktorého prvý kurz 

je povinným predmetom v rámci druhého ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe 

informatika, zatiaľ čo druhý kurz predstavuje povinný predmet v prvom ročníku inžinierskych 

študijných programov informačné systémy, inteligentné informačné systémy a biomedicínska 

informatika. Predmet sa zameriava na vysvetlenie rôznych spôsobov organizácie údajov 

v internej, ako aj v externej pamäti. Schopnosť porozumieť tejto problematike je kľúčová pri 

tvorbe takmer každého softvéru, či už ide o databázové systémy, rozsiahle informačné 

systémy, optimalizačné a modelovacie nástroje alebo počítačové hry. Cieľom predmetu 

je naučiť jeho absolventov analyzovať problém, navrhnúť jeho riešenie s využitím vhodných 

údajových štruktúr a toto riešenie pretransformovať do softvéru, ktorý je používateľsky 

prívetivý a ktorého činnosť je optimalizovaná z pohľadu výpočtovej rýchlosti a pamäťovej 

náročnosti. Vedomosti a schopnosti, ktoré nadobudnú absolventi tohto predmetu, sú základom 

väčšiny študijných programov zameraných na informatiku a spracovanie údajov.  

Obsahom prvého kurzu vyučovaného na bakalárskom stupni štúdia je predstavenie 

základných pojmov z oblasti údajových štruktúr, akými sú abstraktný údajový typ, abstraktná 

údajová štruktúra a výpočtová zložitosť. Abstraktný údajový typ je definovaný ako dvojica 

pozostávajúca z domény údajov, ktoré abstraktný údajový typ spravuje, a zoznamu operácií 

poskytovaných abstraktným údajovým typom nad spravovanými údajmi. Príkladom môže byť 

tabuľka, ktorá spravuje údaje na základe ich jednoznačného identifikátora označovaného ako 

kľúč. Tri základné operácie, ktoré tabuľka definuje sú vkladanie, vyhľadávanie a odoberanie 

na základe kľúča. Samotný abstraktný údajový typ tabuľka však nedefinuje, akým spôsobom 

sú tieto operácie implementované. Toto definuje až jeho konkrétna realizácia, ktorá 

sa označuje ako abstraktná údajová štruktúra. V prípade tabuľky sa môže jednať o utriedenú 

sekvenčnú tabuľku, ktorá poskytuje veľmi rýchlu operáciu vyhľadávania, kosoštvorcovo 

utriedenú tabuľku, v ktorej je vyhľadávanie pomalšie ako v utriedenej sekvenčnej tabuľke, 

avšak vkladanie a odoberanie je rýchlejšie, alebo binárny vyhľadávací strom, v ktorom 

sa rýchlosť všetkých troch operácií môže blížiť rýchlosti vyhľadávania v utriedenej 

sekvenčnej tabuľke, ale ktorého pamäťové nároky sú obyčajne väčšie ako pamäťové nároky 

sekvenčnej utriedenej tabuľky alebo kosoštvorcovo utriedenej tabuľky. Okrem uvedených 
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implementácií tohto abstraktného údajového typu sa poslucháči prvého kurzu oboznámia 

aj s najčastejšími spôsobmi implementácie množiny, jednorozmerného a viacrozmerného 

poľa, zoznamu, zásobníku, frontu, prioritného frontu, stromových a grafových štruktúr. 

Záverečná časť kurzu je venovaná triediacim algoritmom. Vedomosti, ktoré študenti 

nadobudnú počas semestra, preukážu v semestrálnych prácach, v rámci ktorých vytvárajú 

aplikácie schopné spracovať veľké množstvo údajov v používateľsky prijateľnom čase. 

Obsahom druhého kurzu, ktorý sa vyučuje na inžinierskom stupni štúdia, sú pokročilé 

implementácie vyššie spomínaných abstraktných údajových typov. V prvej časti sa kurz 

zameriava hlavne na realizácie tabuliek pomocou variácií binárneho vyhľadávacieho stromu, 

akými sú AVL strom, 2-3 strom alebo RB strom, na pokročilé implementácie prioritného 

frontu, medzi ktoré patrí párovacia alebo Fibonacciho halda. V tejto časti sú tiež študenti 

oboznámení so štruktúrami Skip list a znakovými stromami. Druhá časť kurzu je venovaná 

organizácii údajov v externej pamäti. Tu sa poslucháči dozvedia, čo sú to hešovacie súbory, 

B-stromy alebo B+stromy, ktoré predstavujú kľúčové údajové štruktúry využívané relačnými 

databázovými systémami. Tretia časť kurzu je venovaná štruktúram podporujúcim 

viacrozmerné intervalové vyhľadávanie (K-d strom, quad strom, oct strom alebo R-strom 

a jeho varianty), ktoré nachádzajú široké uplatnenie v oblasti geografických informačných 

systémov, v počítačových hrách alebo v 3D modelovacích nástrojoch. Ďalšia časť kurzu 

sa zameriava na vyhľadávanie reťazcov v rozsiahlych textoch a na komprimačné algoritmy 

predstavujúce základ komprimačných nástrojov, akými sú programy na kompresiu súborov 

do formátov zip alebo rar. V závere kurzu sa študenti oboznámia so základnými 

geometrickými algoritmami (Delaunayova triangulácia, algoritmus na tvorbu konvexného 

obalu, Fortunov algoritmus na tvorbu Voronoiovho diagramu).  

 Rovnako, ako v prípade prvého kurzu, tak aj v prípade druhého kurzu musia 

poslucháči preukázať nadobudnuté vedomosti počas riešenia semestrálnych prác, v rámci 

ktorých zvyčajne vytvárajú špecifické typy informačných systémov. 

Súčasťou predmetu je aj grafické prostredie (Obrázok 57) slúžiace na výučbu 

údajových štruktúr, v rámci ktorého môžu poslucháči implementovať a testovať jednotlivé 

abstraktné údajové štruktúry, ktoré sa na predmete vyučujú. Prostredie je navrhnuté v súlade 

s vyššie popísaným princípom delenia údajových štruktúr na abstraktné údajové typy 

a abstraktné údajové štruktúry a bolo bližšie popísané v článkoch 4, 5. 

 
4 M. Varga, M. Kvassay, and M. Kvet, “Graphical environment for enhancement of learning data structures,” in 

2017 15th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), 2017, pp. 

1–9, doi: 10.1109/ICETA.2017.8102541. 
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Obrázok 57. Grafické prostredie na výučbu údajových štruktúr 

 

4.16.2  Aplikačný príklad práce so základnými údajovými typmi v jazyku Java 

 

Význam používania vhodných údajových štruktúr a najmä správnej práce s nimi 

môžeme demonštrovať už na veľmi jednoduchom príklade. Využijeme dve generické triedy 

nachádzajúce sa v jazyku Java (knižnica java.util), a to LinkedList<E> a ArrayList<E>. 

LinkedList je implementáciu zreťazeného zoznamu a ArrayList je zoznam implementovaný 

pomocou poľa. Obe triedy majú zhodné metódy (aj parametre týchto metód) na vkladanie, 

mazanie a získanie prvku zo zoznamu. To môže programátora bez potrebných znalostí 

o daných štruktúrach viesť k tomu, že je úplne jedno, ktorú z nich si vyberie. Ako si ukážeme, 

nie je to vôbec pravda. Už pri týchto jednoduchých štruktúrach sa bez znalostí o spôsobe ich 

implementácie a výpočtovej zložitosti jednotlivých podporovaných operácií nezaobídeme. 

Vytvorme si jednoduchú aplikáciu, ktorá bude rozdiely v práci oboch štruktúr dokumentovať.   

Obe štruktúry si najskôr zadefinujme:  

 

        myLinkedList = new LinkedList<>(); 

        myArrayList = new ArrayList<>(); 

 
5 M. Varga and M. Kvassay, “Unit testing in data structures graphical learning environment,” in 2019 17th 

International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), 2019, pp. 797–804, 

doi: 10.1109/ICETA48886.2019.9040071. 
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Následne si ich obe naplníme, napr. náhodnými celými číslami. Ak chceme zistiť súčet 

čísel v štruktúre môžeme použiť napr. nasledujúci kód: 

 

        int hlpSum = 0; 

        for (int i = 0; i < myList.get(size); i++) { 

            hlpSum += myList.get(i); 

        } 

        return hlpSum; 

 

kde myList predstavuje jednu zo štruktúr definovaných vyššie. 

Pomocou profilovania programu môžeme ľahko zistiť, že ak je ako myList použitý 

LinkedList, trvá výpočet na štandardnom osobnom počítači v roku 2020 cca 4 000 ms 

(pri 100 000 vložených číslach), ale ak použijeme ArrayList, trvá spočítanie menej ako 10 ms. 

Presné čísla nie sú podstatné. Ak zvýšime počet vložených prvkov na 1 000 000, bude 

výpočet pri použití štruktúry ArrayList trvať 11 ms, avšak pri použití štruktúry LinkedList sa 

výpočet neskončí ani po viac ako 10 minútach (potom bol program zastavený). 

Na praktickom príklade vidíme, že použitie nevhodného kódu alebo nevhodnej údajovej 

štruktúry môže znefunkčniť celý program. Pomalé vykonávanie pri použití štruktúry 

LinkedList je spôsobené volaním funkcie myList.get(i), ktorá má v tejto štruktúre zložitosť 

O(n), kde n je počet vložených prvkov. V štruktúre ArrayList má toto volanie zložitosť O(1). 

Celková zložitosť spočítania všetkých prvkov v zozname je teda pri použití štruktúry 

LinkedList O(n2) a pri použití štruktúry ArrayList O(n). Z toho vyplýva, že aj celkový 

výpočtový čas bude vždy rádovo vyšší. Z uvedeného je zrejmé, že ak programátor nemá 

potrebné vedomosti, nebude pravdepodobne schopný vytvoriť rýchlu a pamäťovo efektívnu 

aplikáciu. Riešením uvedeného problému je použitie iterátora, ktorý zabezpečí prechod celou 

štruktúrou: 

 

        int hlpSum = 0; 

        for (int temp : myList) { 

            hlpSum += temp; 

        } 

        return hlpSum; 
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 Takto napísaná metóda bude mať bez ohľadu na použitý zoznam rovnakú zložitosť 

O(n) a aj pri vložení 10 000 000 prvkov nebude jej trvanie dlhšie ako 100 ms pri použití 

štruktúry LinkedList.  

 V úvode sme uviedli, že obe štruktúry vytvoríme zavolaním konštruktora bez 

parametrov. V konštruktore triedy ArrayList je možné uviesť inicializačný počet prvkov. 

Ak tak urobíme a vytvoríme si ešte jeden ArrayList (označme ho myArrayListInit), kde 

v konštruktore uvedieme inicializačný počet 10 000 000, zistíme, že naplnenie inštancie 

myLinkedList trvá cca 2 500 ms, naplnenie inštancie myArrayList trvá cca 3 600 ms 

a naplnenie inštancie myArrayListInit trvá menej ako 10 ms (znovu platí, že presné čísla nie 

sú pre vysvetlenie princípu podstatné). Opäť sa ukazuje, že neznalosť implementácie 

štruktúry ArrayList môže spôsobiť značné spomalenie programu. Uvedením inicializačného 

počtu prvkov v konštruktore dôjde k vytvoreniu poľa danej veľkosti, ktoré sa už nemusí 

zväčšovať. Ak tak neurobíme vytvorí sa pole nedostatočnej veľkosti, ktoré sa bude opakovane 

zväčšovať. Zväčšenie veľkosti poľa je vo všeobecnosti považované za časovo náročnú 

operáciu. Pole, ktoré využíva ArrayList, musí byť vždy alokované v jednom celku. Ak sa má 

toto pole zväčšiť a v operačnej pamäti “za ním” už nie je voľné miesto, musí sa nájsť nové 

pamäťové miesto požadovanej veľkosti. Následne sa všetky hodnoty z pôvodného poľa 

prekopírujú do novo alokovaného poľa a pôvodné pole sa ešte musí z pamäte uvoľniť. Z tohto 

dôvodu majú štruktúry, ktoré využívajú dynamické pole, spravidla možnosť zadať 

si inicializačnú kapacitu (napr. trieda HashMap).  

4.16.3  Aplikačný príklad spracovania veľkého množstva údajov 

 

Pre potreby optimalizácie siete záchranných staníc v SR bola vytvorená aplikácia, 

ktorá dokáže analyzovať anonymizované záznamy zdravotných poisťovní o výjazdoch 

sanitných vozidiel záchranného systému. Dataset obsahuje celkovo 1 464 305 záznamov. 

Aplikácia, ktorá má také množstvo záznamov načítať a analyzovať, musí byť navrhnutá 

s ohľadom na čo najlepšie využitie operačnej pamäte a rýchlosti spracovania údajov. 

Výsledkom analýzy sú údaje o priestorovom rozdelení pacientov, vekovej a pohlavnej 

štruktúre, časových trvaniach jednotlivých činností (doba ošetrenia pacienta na mieste zásahu, 

doba potrebná na odovzdanie pacienta v zdravotníckom zariadení a pod.) a mnoho iných 

vyhodnotení. Pre účely testovania rôznych štruktúr bola aplikácia upravená. Hlavná údajová 

štruktúra, ktorá je použitá na mnohých miestach v programe sa vždy zmenila tak, aby bolo 

možné porovnať rýchlosť. Výsledky sú prezentované v Tabuľke 16.  
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Tabuľka 16. Porovnanie rýchlosti spracovania záznamov 

Štruktúra Počet vzoriek 

ArrayList – neprealokovaný 70 292 

ArrayList – prealokovaný 69 944 

FastUtil ArrayList – neprealokovaný 68 022 

FastUtil ArrayList – prealokovaný 68 004 

LinkedList 69 566 

TreeSet 87 536 

TreeMap 357 

LinkedHashMap – neprealokovaná 285 

LinkedHashMap – prealokovaná 276 

HashMap – neprealokovaná 334 

HashMap – prealokovaná 329 

Commons collections HashedMap – neprealokovaná 829 

Commons collections HashedMap – prealokovaná 247 

 

Pri profilovaní bola použitá metóda vzorkovania. Tabuľka 16 uvádza počet vzoriek, 

ktoré boli zaznamenané pre jednotlivé metódy. Pre účely porovnania rýchlosti nám takéto 

vyhodnotenie postačuje.  

• Pri použití štruktúry ArrayList z knižnice java.util môžeme vidieť, že načítanie 

a spracovanie záznamov trvá v porovnaní s inými štruktúrami skutočne dlho 

(zaznamenalo sa najviac vzoriek). Taktiež vidíme, že ak nastavíme 

inicializačnú kapacitu v konštruktore (ArrayList – prealokovaný), dôjde 

k miernemu zlepšeniu rýchlosti celého spracovania údajov. Podobné výsledky 

je možné dosiahnuť aj v prípade použitia štruktúry LinkedList. 

• Pri použití štruktúry ArrayList z knižnice FastUtil môžeme vidieť, že načítanie 

a spracovanie záznamov trvá kratší čas (zaznamenalo sa menej vzoriek). 

Taktiež vidíme, že ak nastavíme inicializačnú kapacitu v konštruktore tak, 

ako sme to vysvetlili v predchádzajúcom texte, dôjde k miernemu zlepšeniu 

rýchlosti celého spracovania údajov. Tu je dôležité všimnúť si aj porovnanie 

so štruktúrou ArrayList z knižnice java.util. Vidíme, že aj rovnaká štruktúra 

sa môže líšiť v rýchlosti v závislosti na kvalite jej implementácie.  

• Mnohé štruktúry sú pre zrýchlenie svojho fungovania podporené ďalšími 

pomocnými štruktúrami. Vhodným príkladom je použitie štruktúry TreeSet 

z knižnice java.util, čo je TreeMap obohatený o usporiadaný zoznam. Keďže 

v našom prípade usporiadaný zoznam, ktorý táto štruktúra obsahuje, nikde 
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nevyužijeme, dôjde k zbytočnému výraznému spomaleniu voči použitiu 

štruktúry TreeMap z knižnice java.util, ktoré je spôsobené tvorbou 

usporiadaného zoznamu.  

• Použitie štruktúry LinkedHashMap z knižnice java.util celé spracovanie 

značne urýchľuje, navyše ak sa správne nastaví aj inicializačná kapacita, môže 

byť zrýchlenie ešte väčšie. Keďže ide o kombináciu štruktúry HashMap 

a lineárneho zoznamu, je urýchlené prechádzanie všetkých prvkov v štruktúre 

a v našom prípade je táto kombinácia rýchlejšia ako použitie štruktúry 

HashMap z knižnice java.util. 

• Pri testovaní štruktúry HashedMap z knižnice Commons collections môžeme 

vidieť, že bez správnej inicializácie je štruktúra výrazne pomalšia voči iným 

štruktúram založeným na hešovacej tabuľke. Pri správnom nastavení 

inicializačnej kapacity sa spracovanie údajov výrazne urýchlilo a je to najlepší 

výsledok nášho testu. 

Môžeme teda konštatovať, že znalosť údajových štruktúr, ich správne použitie 

a ich vhodná voľba je nutnou podmienkou na vytvorenie kvalitnej aplikácie, ktorá pracuje 

s väčším množstvom údajov.  
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4.16.4  Aplikačný príklad zrýchlenia práce Dijkstrovho algoritmu 

 

V simulačnom modeli záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR je potrebné zabezpečiť 

nájdenie najrýchlejšej cesty. Najskôr sa náhodne vygeneruje poloha pacienta so zohľadnením 

hustoty obyvateľstva. Následne je potrebné k tomuto pacientovi vyslať vozidlo ZZS, ktoré 

je voľné a má najkratší dojazdový čas. Po príchode posádky ZZS k pacientovi prebehne jeho 

ošetrenie. Potom sa posádka buď vracia späť na stanicu a už počas tejto jazdy môže byť 

pridelená inému pacientovi, alebo vezie pacienta do nemocnice. Po príchode do nemocnice 

prebehne odovzdanie pacienta a posádka sa vracia späť na stanicu. Rýchlosť práce 

simulačného modelu je závislá na tom, ako rýchlo dokážeme nájsť najrýchlejšiu cestu 

k pacientovi a prípadne aj do nemocnice. Cestná sieť je modelovaná na základe údajov 

z OpenStreetMap a obsahuje 1 020 848 vrcholov. Pre hľadanie najrýchlejšej trasy sa využíva 

Dijkstrov algoritmus, ktorý nebudeme bližšie popisovať. Pre nás je dôležité, že využíva 

prioritný front, ktorého vhodnou implementáciou sa dá simulačný model podstatne zrýchliť.  

My si na tomto príklade ukážeme, ako sa dá práca algoritmu zrýchliť vhodnou voľbou 

údajových štruktúr aj inak. Pred každým spustením algoritmu je potrebné všetky vrcholy 

inicializovať. Väčšinou sa používa „značka“ (premenná), ktorá určuje, aká je aktuálna 

najkratšia vzdialenosť od štartovacieho vrcholu až k tomuto vrcholu. Pred štartom algoritmu 

sa teda musia všetky vrcholy uložené v nejakej štruktúre prejsť a správne inicializovať 

(nastaviť im značku na veľkú hodnotu). Výsledky pre viac ako 14 000 vygenerovaných 

pacientov môžeme vidieť v Tabuľke 17.  

 

Tabuľka 17. Porovnanie priemernej doby práce Dijkstrovho algoritmu pri využití rôznych 

štruktúr pre jeho inicializáciu 

 

Štruktúra 
Priemerné trvanie 

[ms] 

HashMap – prealokovaná 629 

LinkedList 443 

ArrayList – prealokovaný 364 

BitSet 139 
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Vidíme, že ak sú vrcholy uložené v štruktúre HashMap, je celkové priemerné trvanie 

nájdenia cesty najpomalšie. To je spôsobné tým, že táto štruktúra nie je primárne určená 

na prechádzanie všetkých prvkov. Pri použití štruktúry LinkedList je situácia lepšia. Štruktúra 

ArrayList sa podľa predpokladov ukázala ako najlepšia, teda prejdenie všetkých prvkov 

v tejto štruktúre je najrýchlejšie.  

Navrhli a otestovali sme ešte aj jeden úplne iný spôsob inicializácie práce algoritmu. 

Nie je podstatné, v akej štruktúre budú vrcholy uchovávané. Vrcholy sa pred štartom 

algoritmu vôbec neinicializujú, ich „značky“ sa nemenia. Máme zadeklarované bitové pole 

(BitSet z knižnice java.util) s takým počtom bitov, ako je počet vrcholov, pričom každý 

vrchol má trvalo pridelený index. Pred štartom algoritmu sa  inicializuje iba tento BitSet 

zavolaním metódy BitSet.clear(). Nie je teda potrebné prechádzať 1 020 848 inštancií tried 

a pre každú nastavovať hodnotu atribútu. Inicializácia štruktúry BitSet je mnohonásobne 

rýchlejšia. Počas práce algoritmu potom stačí vždy pred „použitím“ vrcholu skontrolovať 

hodnotu bitu na príslušnom indexe vrcholu. To vykonáme pomocou metódy BitSet.get(int 

bitIndex). Ak je tam 0 (hodnota false), tak vrchol ešte nebol inicializovaný, a teda 

sa nainicializuje a v štruktúre BitSet sa nastaví na tomto indexe hodnota 1 zavolaním metódy 

BitSet.flip(int bitIndex). Týmto spôsobom sa budú vždy počas práce algoritmu inicializovať 

iba vrcholy, ktoré sa aj skutočne použili. Tento prístup zohľadňuje skutočnosť, že vozidlo 

ZZS sa pre pacienta z Košíc nebude posielať z Bratislavy a vyhľadávanie sa realizuje vždy 

na „malom“ lokálnom území (na Slovensku máme 273 staníc ZZS).  

Na základe výsledkov experimentu v Tabuľke 17 môžeme vidieť, že aj triviálna vec, 

akou je inicializácia vrcholov pre Dijkstrov algoritmus, sa pri sofistikovanom využití 

údajových štruktúr môže výraznou mierou podieľať na zrýchlení práce celého algoritmu.  
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4.16.5  Aplikačný príklad na využitie binárneho vyhľadávacieho stromu 

 

Medzi základné údajové štruktúry patria štruktúry slúžiace na efektívnu manipuláciu 

s údajmi, ktoré sú charakterizované jedinečným identifikátorom označovaným ako kľúč. 

Abstraktný údajový typ, ktorý realizuje takúto údajovú štruktúru je známy ako tabuľka alebo 

asociatívne pole a podporuje tri základné operácie, ktorými sú: 

• vyhľadanie záznamu na základe kľúča; 

• pridanie záznamu s daným kľúčom; 

• odstránenie záznamu s daným kľúčom. 

Typickým príkladom využitia tabuľky môže byť implementácia telefónneho zoznamu, 

kde kľúč predstavuje jedinečný identifikátor osoby a údajom asociovaným s kľúčom 

je telefónne číslo osoby. 

 Abstraktný údajový typ tabuľka môže byť realizovaný rôznymi spôsobmi. Medzi 

najjednoduchšie implementácie patria utriedené alebo neutriedené pole a neutriedený 

zreťazený zoznam. Nevýhodou týchto implementácií sú zložitosti jednotlivých operácií, ktoré 

môžu byť až lineárne (napr. vloženie záznamu do tabuľky implementovanej utriedeným 

poľom), čo vedie v prípade častého vykonávania predmetných operácií nad tabuľkami 

obsahujúcimi milióny záznamov k výraznému spomaleniu systému, v ktorom by bola daná 

tabuľka použitá. Preto boli pre implementáciu tabuľky navrhnuté lepšie údajové štruktúry, 

akými sú napr. všeobecne známy a často využívaný binárny vyhľadávací strom a jeho 

vylepšenia (AVL strom, Treap, RB strom, Splay strom) alebo menej známa kosoštvorcovo 

utriedená tabuľka. V prípade obyčajného binárneho vyhľadávacieho stromu sa zložitosti 

základných operácií pohybujú od logaritmickej po lineárnu v závislosti od tvaru binárneho 

vyhľadávacieho stromu, zatiaľ čo v prípade jeho vylepšení je možné dosiahnuť logaritmické 

zložitosti všetkých troch základných operácií (AVL strom, RB strom). 

 

Binárny vyhľadávací strom 

Binárny vyhľadávací strom predstavuje stromovú (hierarchickú) štruktúru. Definícia 

hovorí, že stromová štruktúra je buď prázdna, alebo obsahuje jeden vrchol spolu s konečným 

počtom disjunktných pripojených stromových štruktúr nazývaných podstromami. Vlastnosť 

definujúca maximálny počet podstromov ľubovoľného vrcholu v strome sa označuje ako 

arita. Binárny strom je potom strom, ktorého každý vrchol má najviac dva podstromy 

(Obrázok 58a). Ak má ľubovoľný vrchol stromu najviac tri podstromy, hovoríme o ternárnom 
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strome (Obrázok 58b). Binárny strom sa označuje tiež aj ako dvojcestný a ternárny ako 

trojcestný. Vo všeobecnom prípade, kedy počet podstromov ľubovoľného vrcholu stromu 

nepresiahne hodnotu k, hovoríme o k-cestnom strome. 
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a) binárny (dvojcestný) strom b) ternárny (trojcestný) strom 

Obrázok 58. Ukážky stromových údajových štruktúr 

 

Z predchádzajúceho popisu je zrejmé, že základným stavebným blokom stromu 

je vrchol. Vrchol, ktorý v strome bezprostredne predchádza danému vrcholu, sa označuje ako 

jeho otec, zatiaľ čo vrchol, ktorý za ním bezprostredne nasleduje, sa označuje ako jeho syn. 

Napr. otcom vrcholu C na Obrázku 58a je vrchol A a jeho synmi sú vrcholy D a E.  k-cestný 

strom je charakteristický tým, že ľubovoľný vrchol má najviac jedného otca a maximálne 

k synov. Špeciálne, ak vrchol nemá otca, tak sa označuje ako koreň, a ak nemá žiadneho syna, 

tak hovoríme o liste. Na Obrázku 58a predstavuje červený vrchol A koreň binárneho stromu 

a zelené vrcholy B, F, G a H jeho listy. V prípade ternárneho stromu na Obrázku 58b 

je koreňom červený vrchol A a listami sú zelené vrcholy E, F, J, K, L, H a I. 

Vrcholy, z ktorých je tvorená stromová údajová štruktúra, slúžia na uchovávanie 

údajov ňou spravovaných. Ak je každý údaj charakterizovaný jedinečným identifikátorom 

označovaným ako kľúč, tak stromovú údajovú štruktúru je možné použiť na implementáciu 

tabuľky. V prípade, že na implementáciu tabuľky použijeme binárny strom, dostávame 

údajovú štruktúru označovanú ako binárny vyhľadávací strom. Pre túto štruktúru platí, 

že prvky, ktorých hodnota kľúča je menšia ako hodnota kľúča v danom vrchole, 

sa nachádzajú v ľavom podstrome, zatiaľ čo prvky, ktorých hodnota kľúča je väčšia ako 

hodnota kľúča v danom vrchole, sa nachádzajú v pravom podstrome. Ukážku binárneho 

vyhľadávacieho stromu môžeme vidieť na Obrázku 59, pričom číselné hodnoty nachádzajúce 

sa v jednotlivých vrcholoch predstavujú kľúče uchovávané v týchto vrcholoch. Kľúče 
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nemusia mať len charakter celých čísel, ale môže ísť aj o reálne čísla, znaky, textové reťazce, 

alebo kompozitné údaje, akými je napr. dátum.  
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Obrázok 59. Ukážka binárneho vyhľadávacieho stromu 
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Obrázok 60. UML diagram popisujúci operáciu vyhľadaj v binárnom vyhľadávacom strome 

 

Základnú operáciu, ktorú poskytuje binárny vyhľadávací strom, je operácia vyhľadaj 

záznam s danou hodnotou kľúča. Pri tejto operácii prechádzame strom od koreňa. Ak je 

hodnota kľúča v aktuálne spracovávanom vrchole rovná hľadanej, spracovanie končí, keďže 

sme požadovaný záznam našli. Ak je hodnota kľúča menšia, spracováva sa ľavý podstrom, 

inak pravý. Algoritmus končí nájdením požadovaného vrcholu alebo ukončením 

prehľadávania. Ak totiž hľadáme napr. vrchol s menšou hodnotou kľúča, ale aktuálne 

spracovávaný vrchol nemá ľavý podstrom, je zrejmé, že požadovaný element sa v stromovej 

štruktúre nenachádza a spracovanie končí. Tento algoritmus je možné znázorniť 

prostredníctvom UML diagramu, ktorý je uvedený na Obrázku 60. 

Z pohľadu výkonnosti vyhľadávania a prístupu vznikla požiadavka vyvažovania 

stromu. Strom je vyvážený, keď každý list nie je od koreňa vzdialený „o mnoho viac“ (faktor 

vyváženia je potrebné definovať – napr. o 2) ako ľubovoľný iný list. V takomto prípade platí, 

že výška stromu (maximálna vzdialenosť ľubovoľného listu od koreňa stromu) je úmerná 

log2(N), kde N je počet vrcholov stromu, a teda operácia vyhľadaj prvok s danou hodnotou 

kľúča má logaritmickú zložitosť. Štandardný binárny vyhľadávací strom nemusí byť 

vyvážený, pretože v dôsledku operácií pridávania a odstraňovania záznamov na základe kľúča 

môže zdegenerovať z hierarchickej štruktúry na lineárnu, v ktorej má vyhľadávanie lineárnu 

zložitosť. Pre objasnenie rozdielu medzi logaritmickou a lineárnou zložitosťou uvádzame graf 

na Obrázku 61, kde môžeme vidieť priemernú časovú zložitosť operácie vyhľadaj prvok 

s danou hodnotu kľúča v milisekundách na štandardnom osobnom počítači z roku 2020 

v závislosti od celkového počtu prvkov v prípade zdegenerovaného a v prípade vyváženého 

binárneho vyhľadávacieho stromu. Ako môžeme vidieť, tak napr. pre 50 000 prvkov dosiahla 

priemerná časová zložitosť tejto operácie v prípade zdegenerovaného stromu hodnotu 20 ms, 

zatiaľ čo v prípade vyváženého iba okolo 0,01 ms. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, 

že 20 ms je zanedbateľný čas, tak v prípade veľmi častého opakovania tejto operácie (napr. 

1 000 000-krát) to už taký zanedbateľný čas nie je (20 000 s ≈ 5,5 h verzus 100 s < 2 min).  
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a) zdegenerovaný b) vyvážený 

Obrázok 61. Porovnanie priemernej rýchlosti vyhľadávania v zdegenerovanom a vyváženom 

binárnom vyhľadávacom strome 

 

Medzi automaticky vyvažované vyhľadávacie stromy, slúžiace na implementáciu 

abstraktného údajového typu tabuľka, patria napr. AVL strom, Treap, RB strom, Splay strom 

alebo B-strom, ktorý sa veľmi často využíva v databázových systémoch na implementáciu 

indexov. Tu je vhodné ešte poznamenať, že v prípade vyváženého stromu je zabezpečená 

efektivita nielen operácie vyhľadaj záznam s danou hodnotu kľúča, ale aj operácií vlož 

záznam a odstráň záznam na základe kľúča. 
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4.16.6  Aplikačný príklad na využitie údajovej štruktúry B-stromu v databázovom systéme 

 

B-strom je špeciálnym typom vyváženého stromu, vďaka čomu operácie pridania, 

odstránenia a vyhľadania prebiehajú s logaritmickou zložitosťou. Motivácia na jeho vývoj 

vychádza z obmedzenej veľkosti operačnej pamäte, teda celá štruktúra sa do nej nezmestí 

a časť sa uchováva na sekundárnom médiu, zvyčajne diskoch (spravovaných napr. 

prostredníctvom databázového systému). Napriek tomu, že v súčasnosti je hardvér pomerne 

lacný, nie je technicky možné zabezpečiť, aby boli všetky údaje uchovávané v operačnej 

pamäti. Prístup na disk je mnohonásobne pomalší v porovnaní s prístupom do operačnej 

pamäte. Preto je nevyhnutné optimalizovať aj proces načítania z pohľadu štruktúry. 

B-stromová údajová štruktúra bola navrhnutá R. Bayerom a E. M. McCreightom 

v roku 1970. Princíp je založený na definícii stránok (vrcholy stromu), ktoré obsahujú ⌊𝑘/2⌋ 

až k -1 kľúčov (údajových položiek), kde k predstavuje rád B-stromu. Zložitosť vyhľadávania 

je v tomto prípade úmerná logkN, kde N je počet položiek v strome. Dôležitým faktorom 

je využitie pamäte, ktoré predstavuje pomer medzi obsadeným miestom v stránke a kapacitou 

stránky. Z uvedenej definície je zrejmé, že dosahuje úroveň 50 % pri zachovaní rýchlych 

a jednoduchých operácií. 

Na Obrázku 62 môžeme vidieť ukážku B-stromu rádu 5. Vo všeobecnosti je B-strom 

rádu k k-cestný strom spĺňajúci nasledujúce pravidlá:  

• každá stránka obsahuje najviac k -1 údajových položiek vrátane kľúča,  

• pre každú stránku platí, že je buď listová, alebo obsahuje m + 1 synov, kde m je 

počet údajových položiek v stránke, 

• každá stránka (okrem koreňovej) má aspoň ⌈𝑘/2⌉ synov, 

• koreň má aspoň 2 synov, ak nie je listom,  

• všetky listové stránky sú na rovnakej úrovni stromu.  
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Obrázok 62. B-strom 
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Ak potrebujeme pridať alebo odobrať záznam, zmení sa počet synov daného vrcholu 

(stránky). Aby bola zachovaná vlastnosť vyváženosti, v prípade potreby sa vrcholy rozdeľujú, 

príp. zlučujú. Vďaka tomu, že počet synov je obmedzený, na rozdiel od iných štruktúr ho nie 

je potrebné tak často vyvažovať.  

Vyhľadávanie je analogické s binárnym vyhľadávacím stromom len s tým rozdielom, 

že podľa hodnoty kľúča sa v danom vrchole (stránke) rozhodujeme nie medzi dvomi synmi 

daného vrcholu (ľavým a pravým ako v prípade binárneho vyhľadávacieho stromu), ale medzi 

m + 1 (Obrázok 62), kde m je počet údajových položiek vo vrchole. 

 

Implementácia v databázových systémoch 

Jadrom informačných systémov sú údaje, ktoré v nich modelujeme, spracúvame 

a uchovávame. Tieto údaje môžu mať rôzny charakter, vlastnosti a špecifikácie. Množstvo 

údajov, ktoré je potrebné spracovávať a vyhodnocovať, neustále rastie, o čom svedčia 

aj v súčasnosti rozširujúce sa inteligentné informačné systémy, v ktorých sa ukladajú nielen 

aktuálne platné stavy, ale taktiež celá história pre potreby štatistík, prognóz a rozhodovania. 

Preto je mimoriadne dôležité navrhnúť správny dátový model pre uchovávanie údajov spolu 

s jednotlivými prístupovými metódami. Najpoužívanejším databázovým systémom je relačný, 

v ktorom sú údaje modelované v logických celkoch nazývaných tabuľkami, medzi ktorými sú 

väzby (vzťahy). Môžeme si to predstaviť na jednoduchom príklade zo školského prostredia. 

Jedným logickým celkom by boli osoby figurujúce v roliach žiaka, učiteľa alebo rodiča. Tieto 

údaje by boli uchovávané v tabuľke osoba. Druhým logickým celkom by boli jednotlivé 

predmety. Medzi týmito tabuľkami by existovala väzba priradenia žiaka na množinu 

predmetov definovaných jednak ročníkom, do ktorého patrí, ale taktiež voliteľnými 

predmetmi a krúžkami. Prirodzene, každý záznam by bol jednoznačne definovaný, žiak 

pomocou rodného čísla, príp. poradového čísla v klasifikačnom hárku, predmet pomocou 

evidenčného čísla a pod. Základnou črtou relačnej databázovej tabuľky je fyzická 

neusporiadanosť údajov, teda údaje v nej uložené sú definované náhodným poradím. Pokiaľ 

by sme chceli vyhľadať konkrétny záznam, museli by sme postupne prejsť všetky záznamy 

(riadky tabuľky) a kontrolovať splnenie podmienok, čo by prirodzene nebolo veľmi efektívne. 

Predstavme si opäť model školy, v ktorej máme aktuálne 100 žiakov. Ak by sme systémy 

zlúčili a vytvorili centrálny register všetkých žiakov, záznamov by sme mali v desiatkach či 

stovkách tisícov. Ak by sme evidovali aj údaje o absolventoch, dostali by sme sa na množstvá 
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v rádoch miliónov. V takomto množstve už samozrejme nie je vhodné a efektívne kontrolovať 

všetky záznamy sekvenčne – trvalo by to príliš dlho. 

Množstvo údajov, ktoré je potrebné uchovávať v databáze, sa v priebehu posledných 

rokov výrazne zvýšilo. Je potrebné dávať dôraz na mechanizmy efektívneho prístupu, 

a to nielen k jednotlivým tabuľkám ako takým, ale aj vo väzbe na údaje uchovávané v iných 

tabuľkách, ich spájanie či agregovanie. Neodmysliteľnou súčasťou sú taktiež analýzy nad 

aktuálnymi údajmi v porovnaní s historickým vývojom. Na efektívny prístup k údajom sú 

používané indexové štruktúry. Každá databázová tabuľka obsahuje jeden alebo skupinu 

atribútov, hodnôt, ktoré jednoznačne identifikujú záznam a dokážu ho odlíšiť od ostatných, 

tzv. primárny kľúč, ktorý má vlastnosť unikátnosti a minimálnosti (ak by sme niektorý 

z atribútov z neho odstránili, stratil by vlastnosť unikátnosti). Nad každým primárnym 

kľúčom systém implicitne vytvorí index, teda každá tabuľka ho obsahuje aspoň jeden. 

Používateľ si navyše môže definovať aj ďalšie, tzv. sekundárne indexy nasledovne: 

 

Create index nazov_indexu  

on nazov_tabulky(zoznam_indexovanych_atributov); 

 

Indexové štruktúry používané v databázových systémoch sú tiež spravidla založené na 

vyhľadávacích stromových štruktúrach s vlastnosťou vyváženosti. Nepoužívajú sa priamo 

binárne vyhľadávacie stromy, ale riešenie je implementované pomocou B-stromov alebo 

B+stromov, v ktorých sú navyše od B-stromov záznamy na listovej úrovni navzájom 

prepojené. Binárny strom by totiž nebol vhodný v prípade veľkého množstva indexovaných 

záznamov tabuľky, pretože jeho hĺbka by bola príliš veľká a jeho uchovávanie je možné iba 

v operačnej pamäti. Taktiež by v takomto systéme boli príliš vysoké nároky na vyvažovanie 

reflektované dobou spracovania a samotnými nákladmi charakterizovanými diskovými, 

pamäťovými požiadavkami, spotrebou CPU či vstupno-výstupnými operáciami.  

Samotný databázový index obsahuje len indexované stĺpce, teda tie, ktoré sú súčasťou 

kľúča indexu. Ostatné nie sú jeho súčasťou. Ich hodnoty sú uložené v databáze a prístupné 

pomocou ukazovateľov (smerníkov, pointrov), tzv. ROWID hodnôt, ktoré obsahujú 

informáciu o fyzickom uložení záznamu v databáze.  

Získanie záznamu je charakterizované nasledujúcim postupom. V prvej fáze systém 

(databázový optimalizátor) skontroluje, či v systéme existuje vhodný index. Ak áno, a je to 

výhodné z pohľadu nákladov na spracovanie, vybratý index sa použije, a to buď pomocou 
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metódy Index Unique Scan, alebo Index Range Scan v závislosti na počte záznamov, ktoré 

môžu byť výsledkom spracovania. Ak sú všetky požadované hodnoty súčasťou indexu, 

spracovanie končí a výsledok je poskytnutý používateľovi. V opačnom prípade sa získajú 

jednotlivé hodnoty ukazovateľov ROWID a pomocou metódy typu Table Access By Index 

Rowid sa z databázy načítajú chýbajúce hodnoty atribútov. Ako už bolo spomenuté, táto 

metóda je veľmi rýchla vďaka priamemu prístupu k záznamu v databáze.   

Na druhej strane, ak by v systéme nebol vhodný index v závislosti na definovanom 

databázovom dopyte, použila by sa tzv. metóda Table Access Full, v ktorej by sa sekvenčne 

prehľadali všetky údajové bloky, načítali do operačnej pamäte a tam by sa vyhodnotilo, 

či majú byť súčasťou výsledku, alebo nie. Bloky sú uložené v zozname bez dodatočnej 

informácie o triedení, preto sa pri metóde Table Access Full musia prejsť všetky, čo je, 

aj vzhľadom na možnú fragmentáciu blokov, príliš časovo a technicky náročné. Predsa, každý 

chce mať požadované údaje vo vhodnej forme, kvalite a štruktúre, no hlavne, hneď.  

Význam použitia indexových štruktúr, ktoré sú založené na vyhľadávacích 

stromových štruktúrach typu B-strom a B+strom, môžeme v databázových systémoch 

demonštrovať na jednoduchom príklade. Majme spomenutú databázovú tabuľku obsahujúcu 

centralizované informácie o žiakoch, ktorá obsahuje 1 000 000 záznamov, z toho 100 sú 

aktuálni žiaci konkrétnej školy. Ak by sme nemali vhodný index a chceli by sme získať 

informácie iba o aktuálnych žiakoch zvolenej školy, museli by sme postupne prejsť všetky 

záznamy, čo by bolo náročné. Na Obrázku 63 vidíme prístupovú metódu (Table Access Full, 

teda index nebol použitý), celkové náklady (cost) a časové požiadavky na vykonanie. 

  

 

Obrázok 63. Plán vykonania – metóda Table Access Full 

 

Zmenou techniky spracovania údajov pomocou indexu dostaneme výsledky podstatne 

rýchlejšie, s nižšími nákladmi. Obrázok 64 zobrazuje náklady a časové požiadavky v prípade 

použitia indexu. Všimnime si výrazné zníženie celkových nákladov (costs), ktoré vyjadrujú 

časové trvanie vykonania, požiadavky na diskový a pamäťový priestor, ako i využitie CPU.  
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Obrázok 64. Plán vykonania – metóda Index Range Scan 

 

Na záver poznamenajme, že indexovať možno samotné atribúty (jeden atribút alebo 

skupina viacerých) alebo výsledky funkcií. Tie však musia byť deterministické, teda pre 

konkrétny vstup vždy vrátia rovnaký výsledok.  

V pokročilých technológiách relačných databázových systémov sa v prípade 

kompozitných indexov (kľúč obsahuje viac ako jeden atribút) používajú aj tzv. vnorené 

indexy. Hlavný B+stromový index je založený na prvom atribúte indexu. Každý jeho vrchol 

potom obsahuje sekundárny index (tiež B+strom) skladajúci sa z ostatných indexovaných 

atribútov. Jeho výhodou je možnosť ignorovania prvého atribútu tvoriaceho index.  
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Záver 

 

Modely vzdelávania, ktoré sú ponúkané vysokými školami, prinesú maximálny úžitok 

študentom, súkromnému a verejnému sektoru, ako aj celej spoločnosti, iba za predpokladu, 

že sú zamerané nielen na aktuálne, ale hlavne na budúce perspektívne potreby celej 

vedomostnej spoločnosti. Vysoké školy sa prostredníctvom svojho výskumu podieľajú 

na vytváraní nových technológií a trendov. Ich úlohou je zapracovať takto získané poznatky 

do vzdelávacieho procesu. Prostredníctvom inovácie vzdelávacích programov tak dávajú 

svojim absolventom šancu zorientovať sa v nastupujúcich trendoch a technológiách, 

participovať na ich spoluvytváraní a byť čo najviac relevantnými na trhu práce.  

Strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

bolo vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne 

potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Aktivity 

projektu boli rozdelené na dve časti, pričom jednu z aktivít predstavovalo vzdelávanie 

na vysokých školách pre informačnú spoločnosť. Táto aktivita bola zameraná na inováciu 

prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore, štandardy digitálnej 

gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií na vysokých školách, a tiež 

vytvorenie partnerstiev a sietí vysokých škôl a IT  firiem. Jedným z hlavných výstupov 

projektu v oblasti inovácie prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore, 

bolo vybudovanie a aktívna činnosť kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých 

školách s účasťou všetkých partnerov projektu v štyroch oblastiach odborného zamerania – 

Dátová veda, Internet vecí, Počítačové siete a Podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom 

na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej 

sústavy kvalifikácií. Kompetenčné centrum pre vzdelávanie na vysokých školách počas 

celého obdobia realizácie projektu slúžilo ako zdroj inovácií pre vzdelávací proces v IT 

oblasti na vysokých školách v spolupráci s IT sektorom.  

V týchto vysokoškolských učebných textoch sme predstavili históriu dátovej vedy, 

popísali sme vzťahy medzi dátovou vedou a inými disciplínami, sumarizovali úlohy dátového 

vedca. Priniesli sme prehľad rozšírených anotácií predmetov, aplikačných príkladov 

a prípadových štúdií s použitím rôznych metód v oblasti dátovej vedy, ktoré sa vytvorili 

a inovovali na slovenských vysokých školách v rámci národného projektu IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie.  
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