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Abstrakt 
 
Cílem této práce bylo vytvořit ucelený přehled metod prostorového dolování dat i s algoritmy, 

které jednotlivé metody používají. Byly popsány metody používané v databázovém systému 

Oracle a v dalších vybraných, z mého pohledu nejvýznamnějších, databázových systémech. 

Dalším cílem bylo v databázovém systému Oracle aplikovat vybranou metodu prostorového 

dolování dat na reálná data. Výsledkem této práce je porovnání regionálních vzorů, v podobě 

asociačních pravidel, mezi jednotlivými kraji ČR a pravidly platícími pro celou ČR. 

 

 

Klíčová slova 
 
Dolování dat, prostorové dolování dat, Oracle, prostorové sloučení, transakční data, asociační 

pravidla  

 

 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
The objective of this work was create compact summary of Spatial Data Mining methods, also 

algorithms which uses these individual methods. I have described the methods used in 

database system Oracle, and the other, in my opinion the most considerable, database systems. 

The other task was to apply chosen method of Spatial Data Mining to a real dates. The result 

of this work is a contrast regional pattern, in form of association rules, among each districts of 

Czech Republic and the rules of whole Czech Republic. 
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Typografické konvence 
 
Mnou zavedené typografické konvence pro odlišení různých kategorií textu: 
 
 
Spatial Binning                                                     anglické termíny, volené parametry  
                                                                              při dolování dat 
 
TRANSAKCNI_DATA_PLZENSKY                 název tabulky, datového typu, či název   
                                                                              procedury 
 

BIN                                                                        název sloupce v tabulce 
 
Sdo_gtype                              název atributu (v rámci datového typu                            
                                                                              SDO_GEOMETRY) 
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Úvod 
 
Prostorová analýza je proces zkoumání geografických dat. Může být použita ke zhodnocení, 

výpočtům, předpovědi a interpretaci geografické informace. Prostorové dolování dat (Spatial 

Data Mining) může být použito pro objevování prostorových vztahů, závislostí a skrytých 

vzorů, vztahů mezi prostorovými a neprostorovými atributy, pro předpovědi a hodnocení 

prostorových dat.  

 

Proto si kladu otázku: „Je vůbec nějaký rozdíl mezi prostorovou analýzou a prostorovým 

dolováním dat?“ Ano, v systému, který je pro analýzu dat používán. Zatímco prostorová 

analýza dat tvoří základní nástroj geografických informačních systémů, prostorové dolování 

dat je podporováno databázovými systémy.  

 

Co to ale vlastně je to prostorové dolování dat? V české literatuře se již ustálil termín 

dolování dat, který je používán hlavně v marketingu, avšak o významu a uplatnění dolování 

dat v prostorových databázích toho v českém jazyce ještě mnoho napsáno nebylo. Tato práce 

byla tedy zpracována hlavně na základě anglických odborných článků a dokumentací SŘBD 

Oracle. 

 

V počátcích zpracovávání jsem byla přesvědčena, že bude možné pro účely této práce použít 

více metod prostorového dolování dat, čemuž odpovídá i název práce: Aplikace vybraných 

metod prostorového dolování dat v databázových systémech. Až teprve na základě důkladné 

rešerše podpory prostorového dolování dat a dostupných metod se ukázalo, že nebude v této 

práci realizovatelné použití více metod. Proto by byl přesnější název: Aplikace vyhledání 

regionálních vzorů pomocí prostorového dolování dat v SŘBD Oracle. I přesto si však 

myslím, že původní název této práce není zavádějící. K navrhované změně názvu práce došlo 

až na základě zmíněné rešerše, ne vlastním řešením práce.  

 

Cílem této práce nebylo pouze aplikovat jednu metodu na konkrétní data, ale také vytvořit 

ucelený přehled a popis metod prostorového dolování dat, i s algoritmy, které jednotlivé 

metody používají, a to z již zmiňovaného důvodu, že v české literatuře je o tomto tématu 

nedostatek informací.  
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Práce obsahuje celkem sedm kapitol. V první kapitole jsou uvedeny důležité informace, 

týkající se dolování dat z relačních databází, jako je popis metod dolování dat, používaných 

modelů a vlastního procesu získávání znalostí z relačních databází. Ve druhé kapitole jsou 

uvedeny informace, týkající se prostorového dolování dat, s důrazem na popis rozdílů mezi 

relačními a prostorovými databázemi a v závislosti na tom, také popis rozdílů mezi dolováním 

v nich. Třetí kapitola je věnována rozdělení metod dolování a jejich důkladnějšímu rozboru. 

Algoritmy, které jednotlivé metody používají v různých databázových systémech, jsou 

popsány ve čtvrté kapitole. Pátá kapitola je věnována aplikaci metody asociace na konkrétní 

data, vztahující se k jednotlivým krajům České republiky. Jsou zde detailně popsány 

jednotlivé kroky procesu prostorového dolování dat, od vymezení problému, přes sběr a 

přípravu dat, po vlastní aplikaci metody v nástroji Oracle Data Miner. V šesté kapitole jsou 

pak zobrazena nejvýznamnější asociační pravidla, platná v jednotlivých krajích. Je provedeno 

jejich porovnání a zhodnocení získaných závislosti a vztahů mezi daty. Sedmou kapitolou je 

závěr, kde jsou zodpovězeny otázky, položené na začátku aplikace metody. 
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1   Dolování dat (Data Mining) 
 

V současnosti žijeme ve společnosti, která produkuje rozsáhlé množství dat, která jsou  

ukládána do databází. Každá z činností, kterou považujeme za samozřejmost, jako             

např. telefonát, nákup v supermarketu, záznam přístupu k internetu nebo návštěva u lékaře, 

produkuje data. Tato produkce přesahuje lidské schopnosti analyzovat rozsáhlé databáze a 

nalézat v nich znalosti, pravidla nebo ukrytá seskupení. 

Každé manažerské rozhodnutí je založeno na informacích získaných efektivním využíváním 

dat z hospodářské sféry. Schopnost vidět v datech více, než dokáží ostatní, je nepochybně 

velkou výhodou na cestě ke kvalitním rozhodnutím. Cest, jak z nepřeberného množství dat 

dostat důležité a aktuální informace, je mnoho, avšak ve většině případů jsou využívány 

metody statistické analýzy dat. V poslední době jsou tyto tradiční cesty zařazovány do 

mnohem širšího kontextu dalších metod, pro něž je používán termín Data Mining, což je do 

češtiny volně překládáno jako dolování dat, nebo také získávání znalostí z dat. Jedná se o 

nový, dynamicky se rozvíjející obor, který prostupuje mnoha disciplínami jako je např. 

statistika, informatika, umělá inteligence, databáze aj. 

 

1.1  Definice 
  

Na úvod je nutné definovat, co to vlastně dolování dat je. V této podkapitole je 

uvedeno hned několik definic. 

„Data mining is the process of extracting patterns from data. Data mining is becoming 

an increasingly important tool to transform these data into information. It is commonly 

used in a wide range of profiling practices, such as marketing, surveillance, fraud 

detection and scientific discovery.“  [8] 
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„Generally, data mining (sometimes called data or knowledge discovery) is the 

process of analyzing data from different perspectives and summarizing it into useful 

information - information that can be used to increase revenue, cuts costs, or both. 

Technically, data mining is the process of finding correlations or patterns among 

dozens of fields in large relational databases. [5] 

 

 „Dolování dat je proces výběru, prohledávání a modelování ve velkých objemech dat, 

sloužící k odhalení dříve neznámých vztahů mezi daty za účelem získání obchodní 

výhody.“ [4] 

 

„Data Mining je proces, který používá různé analytické nástroje pro odhalení ukrytých 

vzorů a závislostí v datech. Výsledkem je predikční model, který je podkladem pro 

rozhodování.“ [4] 

 

„Data Mining je proces objevování znalostí, pomocí získávání dříve neznámých 

akčních informací z velmi rozsáhlých databází.“ [4] 

 

1.2 Podporované metody  

Dolování dat je v podstatě několik úloh, které řeší někdy zdánlivě nesouvisející 

problémy z nejrůznějších oborů. Výběr metody, která bude použita pro řešení daného 

problému, je jen jedním z kroků procesu dolování dat. Je dobré znát výhody těchto 

metod a mít možnost porovnat jejich výsledky. Důležité je mít na zřeteli cíl, který 

chceme splnit.  

Cílem dolování dat by mělo být vždy řešení nějakého konkrétního problému nebo 

nalezení cesty k vylepšení procesu dolování. Na základě cíle by se poté měla 

připravovat data.  
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 Dnes užívanými metodami dolování dat jsou, dle [13], např.:  

• Regresní metody – lineární regrese, nelineární regrese 

• Klasifikace – diskriminační analýza, logická regresní analýza, rozhodovací 

stromy 

• Shlukování – shluková analýza 

• Analýza asociací – odvozování pravidel typu „if X then Y“ 

• Predikce v časových řadách 

• Odhalování odlehlých hodnot 

Vybrané metody jsou dále popsány v kapitole 3. 

 

1.3   Používané modely 
 

V dolování dat jsou používány dva modely, deskriptivní a prediktivní. Jak napovídají 

jejich názvy, jeden slouží pro popis získaných výsledků, přičemž není postaven na 

předchozích měřeních, zatímco druhý slouží pro předpověď možných výsledků, která 

je založena na vyhodnocení výsledků z mnoha dřívějších měření.  

• Deskriptivní model – popisuje nalezené vzory a vztahy, které mohou ovlivnit 

rozhodování. Příkladem může být analýza prodeje zboží v supermarketech, 

díky níž je pak umístěno zboží v regálech [4]. Rozmístění zboží v regálech je 

založeno právě na získaných vztazích, tedy na tom, které položky jsou 

kupovány nejčastěji společně určitými skupinami zákazníků. Pro získání 

vztahů je používána hlavně metoda asociace. Druhou metodou je metoda 

shlukování, která popisuje nalezené vzory, což mohou být např. shluky krádeží 

v obchodních centrech. Na základě této metody je možné například zjistit, 

které zboží by mělo být pod zvýšenou ochranou.  

 
• Prediktivní model -  umožňuje předvídat budoucí hodnoty atributů na základě 

aplikace nalezených vzorů, získaných z dat, naměřených v průběhu času. 

Příkladem může být vytipování zákazníků, u kterých je vysoká 

pravděpodobnost, že budou reagovat na reklamní nabídku [4]. Model by zde 
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byl vytvořen na základě provedení analýzy zákazníků v průběhu času, přičemž 

by bylo vyhodnoceno, kteří zákazníci reagovali na jaké nabídky a u kterých je 

tedy nejvyšší pravděpodobnost reakce na novou nabídku. Metodami pro 

získání prediktivního modelu je např. klasifikace nebo regrese. 

 

1.4 Fáze vlastního procesu dolování dat 
 

  
Řízení vztahů se zákazníky se v konkurenčním prostředí, zejména u firem s velkým 

počtem zákazníků, stává rozhodujícím činitelem, který může výrazně přispět k lepší 

výkonnosti firmy a zvýšení zisků.  

Pro zvládnutí úlohy poznání zákazníků a jejich potřeb jsou vytvářeny systémy 

zaměřené na prvky business inteligence1, které mohou přinést odpovědi                 

např. na následující otázky: 

• Kteří zákazníci zareagují na nabídku služby rozšiřující tu, kterou využívají v 

současnosti?  

• Kteří z klientů příští rok přinesou společnosti větší zisk v porovnání s letošním 

rokem?  

• U kterých z nejvíce ziskových zákazníků je vysoké riziko odchodu ke konkurenci 

v příštím sledovaném období? Proč mohou zákazníci odejít?  

• Jak nejlépe rozčlenit zákazníky do skupin a jak k jednotlivým skupinám 

přistupovat z hlediska nabídek produktů a služeb?  

Úlohy hledající odpovědi na výše uvedené otázky již vyžadují pokročilejší techniky 

získávání informací, tedy dolování dat, často doplněné některými postupy z oblasti 

průzkumu trhu. Jedná se buď o snahu dosáhnout porozumění datům ve smyslu získání 

představy o tom, zda a které silné závislosti mezi veličinami existují, aniž by bylo 

předem úzce vymezeno mezi kterými, popřípadě zda lze v datech identifikovat nějaké 

výrazné podskupiny, aniž bychom předem charakterizovali požadované vlastnosti 

těchto podskupin.  
                                                 
1 Business inteligence – Jedná se o dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalitu, rizika, bezpečnostní 
otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a v obchodních 
souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací 
[8]. 
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Sledovaným cílem může být také nalezení závislostí mezi určitou veličinou, která je 

předmětem zvláštního zájmu, a ostatními veličinami, které by na ni mohly působit. 

Zde se jedná hlavně o vytváření predikčních modelů, kde veličinou zvláštního zájmu  

může být např. předpověď toho, u jakých klientů je větší riziko odchodu ke 

konkurenci, kteří klienti spíše zareagují na marketingovou kampaň, kdo by mohl mít 

problémy se splácením úvěru nebo o kolik průměrně vzrostou během příštího roku 

vklady u nových klientů, přičemž ovlivňujícími veličinami zde může být např. věk, 

zaměstnání, výše měsíční mzdy aj.  

Proces dolování dat obvykle představuje vykonání určité posloupnosti činností. 

Následující obrázek  zobrazuje obecně fáze procesu dolování dat a ukazuje, že ne vždy 

je nutné, aby proces skončil, když je nalezeno konkrétní řešení, někdy mohou 

výsledky vyvolávat další otázky, které pak mohou být použity k vytvoření dalších 

modelů. Schematické znázornění jednotlivých fází procesu dolování, které vychází 

z [2], je zobrazeno na Obrázku 1. 

 

Obr.1:  Fáze procesu dolování dat.  
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            1.4.1  Definice problému 
  

Celý proces začíná vymezením problému, který je potřeba řešit. První fáze se 

zaměřuje na pochopení projektu, na porozumění jeho cílům a požadavkům. Teprve 

až poté, co je problém zformulován, je možné rozvíjet předběžné realizace plánu.  

Následně mohou být určeny zdroje dat potřebné pro analýzu a je zvolen typ modelu, 

který bude použit. Model je poté postaven na datech o objektech zájmu, získaných 

v nějakém časovém období, přičemž lze využít data, která byla použita již v 

minulosti. 

Pro lepší pochopení procesu získávání vzorů a závislostí z dat je zde uveden 

konkrétní případ využití dolování dat. Na příkladu telefonní společnosti je zde 

naznačeno řešení úlohy spojené s loajalitou, tzn. předpovědi chování zákazníků a 

odhadem rizika odchodu ke konkurenci. Správně nastavený model představuje 

obrovské finanční úspory v podobě zákazníků, kteří zůstávají a u kterých se 

postupně buduje loajalita. 

Je třeba si uvědomit, že získat nového zákazníka stojí firmu, nebo nějakou 

společnost mnohonásobně víc, než si udržet stávajícího klienta. Kdyby nastala krize, 

loajální zákazník je pro ně jistota, jistý příjem, a proto je třeba si tyto zákazníky 

předcházet. Zde je tedy problémem to, jak si udržet stávajícího zákazníka. Je možné 

např. zjistit, kteří lidé od telefonní společnosti odešli a proč a dále aplikovat model 

chování na lidi, kteří jsou ještě klienty, a tím také předpovídat, kdo směřuje k tomu, 

aby odešel ke konkurenci a kdo ne. Pokud má tyto cenné informace marketingový 

manažer, tak už ví, jak na klienty zapůsobit, může jim dát dárek, nebo slevu aj. 

 

           1.4.2   Shromáždění dat a příprava dat 
 

Ve fázi shromáždění dat je proveden bližší pohled na data, která máme k dispozici, 

je třeba zjistit, zda dostatečně vystihují daný problém. Je možné nějaká data 

odstranit anebo naopak přidat další, která nám lépe pomohou vymezit konkrétní 

úlohu. Jde o čas k identifikaci problémů a zjištění  kvality dat. Přípravná fáze 
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zahrnuje veškeré práce spojené s vytvořením tabulek, které budou použity k 

sestavení modelu. Dále k úkolům přípravy dat patří výběr atributů, čištění dat a 

transformace dat. Promyšlenou přípravou dat můžeme výrazně zlepšit informace, 

které mohou být objeveny prostřednictvím procesu dolování dat.     

Od klientů jsou získávány dva druhy dat, jednak konkrétní "tvrdá data", tj. reálné 

údaje (počet hovorů, počet sms, měsíční platby aj.), a poté údaje, které klient o sobě 

řekne sám (bydliště, vzdělání, povolání, výše příjmu, aj.), přičemž ale tato data 

mohou být někdy ovlivněna jeho představami, zájmy nebo cíli. Právě tato data musí 

být dobře zpracována, pokud je zájmem společnosti si zákazníky udržet, protože 

každá skupina klientů vyžaduje individuální přístup a nabídky. 

Co se týče našeho výše uvedeného konkrétního případu telefonní společnosti, tak 

tam by se jednalo o to, získat data, týkající se okolností, které by mohly ovlivnit 

odchod zákazníka k jiné telefonní společnosti, tzn. např. kolik peněz měsíčně 

protelefonuje, do jakých sítí nejčastěji volá, jestli nemá ještě další SIM karty a 

paušály, která konkurenční společnost mu může nabídnout lepší tarify, zda 

nepřestává plnit svoje závazky vůči společnosti, jaké jsou jeho měsíční účty aj. 

                

1.4.3   Sestavení modelu a vyhodnocení 
  

V této části jsou vybrány a použity různé modelovací techniky. Po vytvoření modelu 

probíhá jeho validace, zhodnocení jeho vhodnosti, případně výběr lepšího z 

dostupných modelů, a to z hlediska požadavků zmíněných níže. Žádný model není 

dokonalý a vyhledat nejlepší model předpovědi není nutně otázkou stanovení 

modelu s nejvyšší přesností, ale spíše otázka stanovení typů chyb, které jsou 

přijatelné z hlediska cílů. V této části je třeba si odpovědět na otázky, zda model 

opravdu splňuje původní cíle, a jaká data by do něj měla být případně 

ještě  zahrnuta.   Požadované vlastnosti modelu jsou:  

• Přesnost – vystihuje stupeň splnění účelu 

• Srozumitelnost – příliš složitý model nelze dobře použít 

• Výpočtová efektivnost – v dnešní době je tento požadavek dobře splnitelný 
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Je však třeba mít na paměti, že žádný software na světě neřekne, jak se zachovat      

k zákazníkům, aby neodešli, pomůže pouze modelovat situaci na základě reálných 

dat a může usnadnit rozhodování manažerů.  

 

1.4.4   Využití výsledků v praxi 
  

Tato část je věnována aplikaci dolování dat v praxi. Prediktivní model, vytvořený 

pomocí metod klasifikace nebo regrese, může být aplikován na „nová“ data a tím 

mohou být získány např. potřebné předpovědi chování zákazníků, které mohou poté 

uplatnit např. manažeři pro svá rozhodnutí. 

Aplikováním metody asociace pak lze získat vztahy a závislosti v datech, popsané 

tzv. asociačními pravidly, a tyto vztahy pak následně zhodnotit, popsat a v praxi 

využít.  
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2 Prostorové dolování dat                   
(Spatial Data  Mining)  

 

Nástup dálkového průzkumu Země a jiných technologií v posledním desetiletí výrazně zvýšil 

možnosti sběru velkého množství geografických dat. S tím je spojena potřeba nových metod a 

nástrojů, které mohou automaticky a inteligentně transformovat geografická data do 

informací a dále spojovat geografické znalosti. To vyžaduje nové přístupy v geografické 

reprezentaci, ve zpracování dotazů, v prostorových analýzách a ve vizualizaci dat. 

 

 

2.1  Definice 
  
 

 V této části jsou vypsány vybrané definice pojmu prostorové dolování dat.  
 
 

 „Spatial Data Mining (SDM) is a well identified domain of data mining. It can be 

defined as the discovery of interesting, implicit and previously unknown knowledge 

from large spatial data bases.“ [6] 

 

 

„Spatial Data Mining extends relational data mining with respect to speciál features of 

spatial data, like mutual influence of neighboring objects by certain factors (topology, 

distance, direction).“ [6] 

 

 

„Dolování prostorových dat je proces objevování zajímavých, dosud neznámých, ale 

potenciálně užitečných zákonitostí a poznatků v prostorových databázích.“ [3] 
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2.2  Prostorové databáze 
  
 

Prostorové databáze jsou databázové systémy, které jsou schopné spravovat (ukládat, 

zpracovávat, manipulovat s nimi, dotazovat se na ně) prostorová data. Prostorová 

vektorová data, zahrnují objekty, jako jsou body, čáry a polygony. Zahrnují také dva 

odlišné typy informací: neprostorové atributy a prostorové atributy.  

 

• Neprostorové atributy – používají se pro charakterizaci neprostorových prvků 

objektů, jako jsou např. jméno, příjmení, město, nebo počet obyvatel aj.  

 

• Prostorové atributy - jsou používány pro definování prostorového umístění a 

rozsahu prostorových objektů [Bolstad2002]. Prostorové atributy obsahují 

právě informace týkající se prostorové lokalizace, např. zeměpisné délky a 

zeměpisné šířky.  

 

Dolování dat z prostorových databází je složitější, než získávání znalostí z relačních 

databází, vzhledem ke složitosti prostorových datových typů, prostorových vztahů a 

prostorové korelace. Pojem prostorová korelace, nebo-li vliv okolí, znamená, že objekt 

zájmu je ovlivněn také atributy okolních objektů, např. hodnota nemovitosti v určité 

lokalitě je ovlivněna hodnotou nemovitostí v blízkém okolí. To souvisí s tím, že při 

dolování dat z prostorových databází je nutné uvažovat atributy „sousedů“, protože 

mohou mít na objekt velký vliv. Účinnost mnoha algoritmů závisí na efektivním 

zpracování vztahů s okolím. 

 

Prostorové dolování dat může být použito pro pochopení vztahů v prostorových 

datech, objevování vztahů mezi prostorovými a neprostorovými atributy, pro 

optimalizaci prostorových dotazů. Má široké uplatnění v geografických informačních 

systémech, v geomarketingu2, v dálkovém průzkumu Země, v navigaci, v řízení 

dopravy a v mnoha dalších oblastech[1]. 

 

                                                 
2 Geomarketing – Jedná se o elektronické zobrazení údajů ze zákaznických průzkumů ve formě geomap. Tyto 
mapy jsou interaktivní, je možné přecházet z úrovně ČR až na úroveň ulic krajských měst i vybraných okresních 
měst. Klíčovým údajem je adresa zákazníka, zobrazování dat se uskutečňuje na základě dotazníku (do mapy lze 
zanést sociodemografické či marketingové údaje - pohlaví, věk, příjem, frekvenci nákupu, hodnocení prodejny 
aj.)[14]. 
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2.3 Proces prostorového dolování dat 
 
 

Do procesu dolování dat z relačních i z prostorových databází je nutné zahrnout velmi 

důležitou fázi, kterou je příprava dat. V prostorovém dolování dat se jedná o fázi,      

ve které je do původních dat zahrnut vliv okolí, tedy prostorové vlastnosti a relační 

vztahy s okolními prvky. Pro tento krok je používán termín materializace 

(materialization), a získaná, předpřipravená data jsou poté materializovaná data 

(materialized data). Na takto připravená data je poté možné přímo aplikovat některou 

z metod dolování dat, které jsou popsány v kapitole 3. Jednotlivé kroky procesu 

prostorového dolování dat jsou uvedeny na Obrázku 2. 

 

 

 

Obr. 2:  Fáze prostorového dolování dat 
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2.3.1 Původní data 
 

Vstupem do procesu prostorového dolování dat jsou původní, originální data, 

získaná sběrem dat, obsahující prostorové i neprostorové informace o 

sledovaném jevu.  

 

V klasickém dolování dat by těmito údaji mohly být např. údaje o telefonních 

hovorech určité skupiny lidí, kdy, s kým a jak často proběhly. V případě 

prostorového dolování dat už musí být zahrnuta i prostorová informace, např. 

souřadnice nějakého sledovaného jevu. Jako příklad mohou být uvedeny 

dopravní nehody. Při nich policie eviduje jak souřadnice místa nehody, tak 

evidenční údaje o účastnících, autech aj.  

 

2.3.2 Funkce prostorového dolování dat 
 

Prostorová informace v původních datech je zpracována funkcemi 

prostorového dolování dat, aby byla získána materializovaná data. Mezi tyto 

funkce patří [1]: 

 

• Prostorové sloučení (Spatial Binning) - rozděluje objekty (např. místa 

dopravních nehod) podle jejich prostorové informace do skupin, tzv. 

binů (bins), vytvořených podle geografických areálů (např. krajů ČR). 

Tato funkce je podrobně popsána a aplikována na konkrétní data 

v kapitole 5.4. Data připravená touto funkcí je možné využít k získávání 

zajímavých regionálních vzorů nebo hledání asociačních pravidel[1]. 

 

• Prostorová korelace (Materializing Spatial Correlation) - Umístění 

konkrétního objektu v prostoru je ovlivněno jak neprostorovými 

atributy objektu samotného, tak atributy okolních objektů. Princip této 

funkce spočívá v tom, že je do původní tabulky přidán sloupec, který 

uvažuje i hodnoty okolních prvků. Pokud zůstaneme u výše zmíněného 

příkladu dopravních nehod, bude tento sloupec obsahovat např. počet 

dopravních nehod v okolí 10 km od našeho konkrétního objektu[1].    
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Takto získaná data lze využít opět k vyhledání asociačních pravidel 

anebo na data lze aplikovat metodu shlukování, která odhalí místa 

s největším nebezpečím dopravních nehod.  

 

2.3.3 Aplikace vybrané metody dolování dat  
 

Do této fáze  procesu přichází již materializovaná data, což jsou data ve formě, 

kterou vyžaduje daná jednotlivá metoda dolování. Jako příklad zde může být 

uvedena metoda asociace, která vyžaduje, aby byla původní data rozdělena do 

skupin, jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.2. V následující tabulce jsou uvedeny 

metody prostorového dolování dat a algoritmy, které se s jednotlivými 

metodami pojí.  

 

Tab. 1:   Metody dolování dat a jejich algoritmy 

 

 

 

 

    

  

 

 

Výstupem této části jsou již výsledky dolování, tedy zajímavé znalosti a 

zákonitosti, které nejsou vidět v databázích na první pohled. Tyto výsledky 

mohou být velmi cenné, např. pokud by šlo o vyhledání míst s největší 

koncentrací dopravních nehod, mohou tato data posloužit k navržení lepšího 

značení inkriminovaného úseku silnice, nebo pro zavedení snížené rychlosti, 

nebo pro umístění radaru aj.  

 

 

Metody dolování dat Algoritmy 

regrese 
Generalizovaný lineární 

model 

klasifikace 
Rozhodovací stromy, 

Naive Bayes 

shlukování K-means 

asociace Apriori 
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3    Vybrané metody dolování dat 
 

V následující kapitole je popsáno několik metod, které jsou použitelné rovněž v prostorovém 

dolování dat, viz Obr.2. Tyto metody je možné rozdělit podle toho, co je jejich výsledkem, do 

dvou skupin: 

• Řízené dolování dat (Supervised Data Mining) 

• Neřízené dolování dat (Unsupervised Data Mining) 

 

3.1  Řízené dolování dat 
 

Skupina těchto metod se zabývá vytvářením prediktivních modelů. Znamená to tedy, 

že jsou k dispozici dvě skupiny dat, trénovací množina a testovací množina. Na  

základě poznatků z trénovací množiny, což mohou být naměřená data v průběhu času, 

se vytvoří statistický model, který v datech odhalí nějaké vzory. Tyto vzory pak 

algoritmus aplikuje na testovací množinu, čímž vytvoří nějaké předpovědi. K těmto 

metodám patří např. regrese a klasifikace.  

 

3.1.1  Regrese 
 

Regresní analýza je označení metody, pomocí které lze odhadnout hodnotu 

jisté náhodné veličiny, tzv. závislé proměnné na základě jiných veličin 

(nezávislých proměnných).  

 

Pokud lze vztah mezi závislými a nezávislými proměnnými charakterizovat 

přímkou, lze použít lineární regresi. V mnoha případech to však nejde a je 

proto nutné použít nelineární regresi. Nelineární regresní modely definují vztah 

komplikovaněji, než lineární, proto pokud je to možné , je dobré data 

předzpracovat, aby byl vztah lineární.  
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Regresí lze předpovídat hodnotu nemovitosti, teplotu nebo např. počet 

dopravních nehod. Regresní model by mohl být použit ke stanovení hodnoty 

nemovitosti např. na základě polohy, blízkosti nákupních center, blízkosti 

školy, počtu místností a dalších faktorech. Testovací data jsou v tomto případě 

zjištěné hodnoty nemovitostí v průběhu času. Cena je určována na základě 

předchozích pozorování a jejich vyhodnocení[2]. 

 

3.1.2 Klasifikace 
 

Klasifikace je metoda, která umožňuje materializovaná data přiřadit  

do cílových kategorií nebo tříd. Cílem klasifikace je přesně předpovědět 

cílovou třídu každého jednotlivého případu v souboru. V klasickém dolování 

dat se dá využít např. pro identifikaci žadatele o úvěr, zda může poskytnutí 

úvěru tomuto žadateli skýtat pro banku nízké, střední nebo vysoké riziko. 

Model, který by na tento problém dokázal odpovědět, by byl, stejně jako u 

regrese, vytvořen na základě zpracování údajů mnohých žadatelů v průběhu 

času. 

 

Klasifikace je založena na Bayesově teorému, vzorci, který počítá podmíněnou 

pravděpodobnost zařazení k jednotlivým třídám na základě výpočtu frekvence 

umístění v minulosti[2]. 

 

3.2 Neřízené dolování dat 
 
 

Neřízené dolování dat, nebo-li učení bez učitele, se používá pro analýzu dat, když není 

k dispozici informace od učitele, tj. dříve známé ověřené výsledky, které jsou 

označeny jako trénovací množina. Do této skupiny metod patří např. shlukování a 

hledání asociačních pravidel. Protože nejsou dány předem známé vzory, slouží metody 

především k popisným účelům, popisují vzory a vztahy, které pak mohou ovlivnit 

následné rozhodování.  
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3.2.1 Shlukování 
 

Shlukování nachází shluky objektů, které jsou si v určitém smyslu mezi sebou 

podobné. Rozděluje data do skupin tak, aby si objekty patřící do stejného 

shluku byly podobnější než objekty z ostatních shluků. Podobností zde může 

být myšlena buď podobnost nějakých neprostorových atributů, např. shluky 

vytvořené podle atributu zaměstnání, nebo podobností může být vzdálenost od 

nějakého centra. Shlukování se stejně jako klasifikace používá pro rozdělování 

dat. Na rozdíl od klasifikace však shlukování rozděluje data do tříd, které 

nebyly předem definovány. Klasifikace je rozděluje do předem daných, 

z dřívějších dat ověřených, tříd, zatímco shlukování nemá žádný předem daný 

model. 

 

Shluky se dají vytvářet několika přístupy, algoritmy mohou být 

charakterizovány jako: 

 

• Hierarchické – seskupují data do hierarchických shluků, ve směru od 

shora dolů nebo obráceně. U směru od shora dolů princip spočívá 

v tom, že oblast dat je jeden shluk, který se nadále dělí vždy do dvou 

dalších, dokud algoritmus nezastaví nějaká ukončující podmínka. 

 

• Rozdělující – rozdělují data do předem daného počtu shluků s cílem 

optimalizovat objektivní kritérium, jako je vzdálenost. 

 

• Založené na umístění – shlukují sousední objekty do skupin, které jsou 

závislé na lokálních podmínkách. 

 

• Založené na mřížce – rozdělují vstupní prostor do pravoúhlých buněk, 

vyřazují buňky s nízkou hustotou dat a následně spojují buňky 

s vysokou hustotou do shluků. 
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Shlukování má mnoho využití. Pokud existuje mnoho údajů s prostorovou 

informací, může být tato metoda využita k nalezení nějakých přirozených 

shluků v datech. Shlukování může sloužit také pro předzpracování dat, 

k identifikaci nějakých stejných skupin, na které lze pak aplikovat jinou 

z metod řízeného dolování dat, klasifikaci nebo regresi.  Slouží také pro detekci 

anomálií, neboli odlehlých hodnot. V některých případech je velmi brzy 

zjištěno, že nějaký prvek nepatří do žádného přirozeného uskupení[2]. 

 

3.2.2 Asociace 
 

Asociace je metoda, která zjišťuje pravděpodobnost, s jakou se v souboru dat 

objeví nějaké položky společně. Vztahy mezi těmito položkami jsou vyjádřeny 

asociačními pravidly. Asociační pravidla jsou často využívána k analýze 

prodejních transakcí, přičemž jako příklad může být uvedena analýza 

„nákupního koše“ tedy, zda zákazník, který si koupí kávu si zároveň koupí 

mléko. Tato zjištění jsou důležitá pro marketing, ale lze je využít v mnoha 

jiných oborech. Pokud je dána prostorová informace, mohou mít zjištěné 

skutečnosti velký význam. Prostorové dolování dat pomocí asociace je více 

popsáno v kapitole 5. 

 

V metodě asociace jsou analyzovaná data složena z  řady atributů stejné 

dimenze nabývajících pouze hodnot 0 nebo 1. Ukázka je uvedena na       

Obrázku 3. 

 

 
Obr. 3:  Schematická ukázka analyzovaných dat 
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Na rozdíl od jiných metod, je asociace transakčně založená. Zkoumaná data 

pochází z transakční databáze, tj. databáze, která zaznamenává všechny 

transakce (např. podrobnosti o každém nákupu). Transakční data jsou ta, 

v nichž je soubor položek (např. zboží) spojen s každým případem (např. 

zákazník), jak je uvedeno na Obrázku 4. 

 

 
Obr. 4:  Transakční data 

 

Do algoritmu tedy vstupují transakční data, aby mohla být následně 

vygenerována asociační pravidla, nebo-li vztahy a závislosti mezi jednotlivými 

položkami. Generování pravidel lze jistým způsobem ovlivnit. Proto je zde 

nutné definovat dva důležité pojmy, které jsou základní mírou relevance 

asociačního pravidla. Těmito pojmy jsou: 

 
• Podpora (Support) - Jedná se o poměr  mezi  společně obsaženými             

(v tomto případě koupenými) položkami a celkovým počtem položek 

v souboru. Např. ve 40 případech ze 100 byla káva koupena společně 

s mlékem, Podpora je  tedy  40%.  

 

• Spolehlivost (Confidence) - Určuje tzv. podmíněnou pravděpodobnost jevu 

v datech, přičemž zde je jako celkový počet položek brán už jen výběr, kde 

se vyskytla námi sledovaná položka. Spolehlivost je potom 

pravděpodobnost, se kterou se s námi vybranou položkou nebo položkami 

vyskytne v záznamech další položka. Např. v 50 případech ze 100 byla 

koupena káva a z toho ve 40 byla koupena společně s mlékem. Spolehlivost 

je tedy 80%[2].  
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4 Podpora metod dolování dat 
v databázových systémech  

 
Databázový systém je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní 

mezi aplikačními programy a uloženými daty. Databázový systém se skládá ze dvou částí, 

databáze, uspořádané množiny dat ve formě záznamů, které jsou navzájem v určitém vztahu, 

a systému řízení báze dat, což je programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití 

databáze[8]. 

 

Jak napovídá název kapitoly, v této části je popsáno několik databázových systémů, se 

zaměřením na možnosti dolování dat, na to, které metody a algoritmy jsou v systémech 

podporovány. Jako zástupci pro porovnání byly vybrány tyto, z mého pohledu 

nejvýznamnější, databázové systémy: 

 

• Oracle 

• PostgreSQL 

• MySQL 

• Microsoft SQL Server 

 

4.1 Oracle 
  
 

Oracle je relační databázový systém, s velmi pokročilými možnostmi zpracování dat, 

vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. Aktuální verzí je Oracle Database 11g. 

Tento systém podporuje nejen standardní relační dotazovací jazyk SQL, ale také 

programovací jazyk PL/SQL rozšiřující možnosti vlastního SQL (lze vytvářet uložené 

procedury, funkce a triggery) a podporuje také objektové databáze[8]. 
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Jednou z mnoha možností, které Oracle podporuje je i dolování dat. K získávání 

znalostí je využíván Oracle Data Miner[7], což je grafické uživatelské rozhraní, které 

podporuje aplikaci metod dolování dat.  

 

4.1.1 Vybrané metody dolování dat 
 

V této kapitole jsou popsány vybrané metody dolování dat a jimi používané 

algoritmy, podporované databázovým systémem Oracle. 

 

Klasifikace 
 
Klasifikace využívá dva hlavní algoritmy. Prvním je Naive Bayes, který 

využívá Bayesův teorém, vzorec, který počítá pravděpodobnost zařazení 

k jednotlivým třídám na základě výpočtu frekvence umístění v minulosti. 

Druhým algoritmem je Rozhodovací strom, který je založen také na podmíněné 

pravděpodobnosti a generuje  pravidla, která lze použít v databázi k identifikaci 

souboru záznamů[2]. 

 

Shlukování 
 

Shlukování je také, stejně jako klasifikace, případem metody, pro kterou je 

k dispozici více algoritmů. Zde je popsán jeden z nich, algoritmus K-means. 

Tento algoritmus rozděluje data do shluků na základě jejich vzdálenosti od 

centra. Na začátku jsou uživatelem zvoleny parametry počet center a jejich 

poloha. K těmto centrům se pak iteračně přiřazují jednotlivé objekty a zároveň 

s přidáváním objektů se přepočítává poloha centra. Algoritmus pracuje do té 

doby, než dojde k nějaké zastavující podmínce, např. než se přepočítávané 

centrum posouvá již o minimální vzdálenost[2]. 

 
 

Asociace 
 

Problém hledání asociací lze rozdělit do dvou fází: 

• Nalézt všechny kombinace položek v souboru transakcí, které se 

vyskytují s určitou minimální četností. Minimální četnost je v tomto 
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případě termín, jehož hodnota závisí na nastavení parametru Podpora. 

Pokud bude Podpora nastavena na 40%, pak se vyhledají všechny 

kombinace položek, jejichž minimální četnost společného výskytu 

v celém souboru dat je více než 40% případů, včetně. Tyto vybrané 

kombinace položek se nazývají frekventované množiny položek.  

 

• Vypočítat asociační pravidla, která popisují vztahy mezi položkami v 

nalezených frekventovaných množinách položek.  

 

Dolování dat v Oracle podporuje pouze jeden algoritmus asociace a to 

algoritmus APRIORI. Jak algoritmus pracuje, je shrnuto v těchto krocích: 

 

1. nejprve je vygenerována množina kandidátů na frekventované množiny 

položek. Následuje průchod datovou tabulkou s tím, že pro každou 

kandidátskou množinu se zjišťuje počet výskytů. Poté se vylučují 

množiny, které nedosáhly nastaveného hodnoty parametru Podpora. 

Příkladem vyhledaných frekventovaných množin položek mohou být 

množiny: {káva, cukr}, {káva, dort}, {káva, mléko}. 

 

2. v dalším kroku jsou frekventované množiny položek vzájemně 

kombinovány. Procentuální zastoupení dalších kombinací 

frekventovaných množin musí opět dosahovat stanovené hodnoty 

parametru Podpora. Je velmi pravděpodobné, že se počet množin sníží, 

právě proto, že této stanovené hodnoty již kombinace, jejichž 

výsledkem jsou množiny o minimálně třech položkách, nedosáhnou.  

Příkladem kombinace frekventovaných množin položek mohou být tyto 

množiny: {káva, cukr, mléko}, {káva, dort, mléko}. 

 

3. postup se opakuje do chvíle, kdy už není možné množiny kombinovat, 

nezbude tedy žádná nefrekventovaná množina položek.  
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Z nalezených frekventovaných množin položek, je možné generovat asociační 

pravidla. Konečnou frekventovanou množinou položek může být                

např. množina: {mléko, káva, cukr, dort}. Asociační pravidla vygenerovaná 

z této množiny by mohla být např.: „pokud byla společně koupena káva a 

mléko, pak byl ve 45% případů koupen také cukr“ nebo „pokud byla koupena 

káva a mléko, pak byl v 55% případů koupen také dort.“ 

 

4.2 PostgreSQL 
 

 
PostgreSQL je relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. 

Systém může být rozšiřován o nové datové typy, funkce operátory, agregační funkce, 

procedurální jazyky. Vzhledem k tomu mohla vzniknout další rozšíření, jako např. 

PostGIS[9]. 

 

PostgreSQL nepodporuje možnost dolování dat, databáze musí být externě připojena 

např. k aplikaci RapidMiner[10], která podporuje metodu klasifikace, regrese, dále 

podporuje shlukování, a v neposlední řadě asociaci a vyhledávání asociačních 

pravidel. V této aplikaci jsou používány stejné algoritmy jako u databázového systému 

Oracle.  

 

4.3 MySQL 
 
 

MySQL je jeden z oblíbených volně šiřitelných relačních databázových systémů. Byl 

vyvinut ve Švédsku, nyní vlastněný společností Sun Microsystems.  

V tomto databázovém systému není podporováno dolování dat. Je nutné použít externí 

nástroj, např. software Weka[12], což je soubor algoritmů pro dolování dat. Algoritmy 

mohou být aplikovány buď přímo na dataset, a nebo být volány  jen z vlastního kódu v 

Javě. WEKA obsahuje nástroje pro předzpracování dat, klasifikaci, regresi, 

shlukování, asociační pravidla a vizualizaci. 
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4.4 Microsoft SQL Server 
 

 
Microsoft SQL Server[13] je relační databázový systém, vyvinutý společností 

Microsoft.  Aktuální verzí je SQL Server 2008 R2, rozšiřující stávající databázový 

systém SQL Server 2008, který obsahuje řadu funkcí a nástrojů, které lze použít na 

rozvoj a správu databází a jejich řešení. Microsoft SQL Server zahrnuje službu 

Analysis Services, která poskytuje integrované zobrazení dat pro vytváření sestav, 

analýzy a dolování dat[15]. 

 

4.4.1  Vybrané metody dolování dat 
 

Služba Analysis Services zahrnuje níže popsané metody a algoritmy. 

 

Klasifikace 

 
Pro klasifikaci údajů do předem daných tříd používá Microsoft SQL Server 

algoritmus Rozhodovací strom, stejně jako databázový systém Oracle. V tomto 

algoritmu jsou data rozdělována do tříd podle vybraných atributů, přičemž 

vybraný atribut je vždy uzel stromu. Z každého uzlu vychází konečné množství 

hran.  

 

Shlukování  

 
Algoritmus, používán v tomto databázovém systému, pracuje na stejném 

principu jako algoritmus popsaný pro databázový systém Oracle.  

 

Asociace 

 
Algoritmus používaný v této metodě pracuje také na podobném principu jako 

algoritmus popsaný v databázovém systému Oracle.  
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5  Praktické ověření  
 

Pro zpracování reálných dat byly použity nástroje relačního databázového systému Oracle, 

který velmi dobře podporuje prostorové dolování dat. Z výše uvedených metod prostorového 

dolování dat byla pro praktické ověření vyhledání závislostí v konkrétních datech vybrána 

metoda asociace. Vzhledem k charakteru údajů o trestných činech, které byly poskytnuty 

Preventivně informačním odborem Policejního prezidia ČR, se použití této metody jevilo jako 

účelné. Cílem bylo vyhledat regionální vzory v podobě asociačních pravidel, platné 

v jednotlivých krajích ČR, a porovnat je se vzory, platnými pro celou ČR. 

 

5.1 Vymezení problému 
 

Prvotním úkolem před vlastním řešením dané úlohy bylo vymezit si problém, 

porozumět cíli a požadavkům, kterých by mělo být prostorovým dolováním dat 

dosaženo. Z mnoha údajů o trestných činech byla jako cíl zájmu vybrána kriminalita 

dětí a mladistvých, přičemž se jednalo o trestný čin loupeže. 

 

Bylo položeno několik otázek, na něž byly hledány odpovědi právě metodou asociace: 

• Souvisí kriminalita dětí a mladistvých s krajem, ve kterém žijí? 

• Jak se liší asociační pravidla vygenerovaná pro celou Českou republiku od 

pravidel pro jednotlivé kraje? 

• Je nějaká souvislost mezi dnem v týdnu a spácháním loupeže dětmi a 

mladistvými? 

• Spáchají děti loupež spíše ve dne nebo v noci? 

• Pokud spáchá trestný čin loupeže mládež, jaký podíl v celkovém součtu mají 

děti a jaký mladiství? 

 

Kromě výše uvedených otázek mohou být vyhledána i další asociační pravidla, která 

budu z pohledu řešeného problému zajímavá. 
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5.2 Sběr dat  
 
 

Data pro zpracování této práce byla poskytnuta Policií ČR, přičemž se jednalo o 

tabulky, vytvořené v programu Microsoft Excel, zaznamenávající všechny trestné činy 

od roku 2000 do roku 2008. V datech bylo možné zjistit počet vražd, znásilnění, 

ublížení na zdraví, loupeží, krádeží aut a jiných trestných činů, dále bylo uvedeno, zda 

byly činy objasněny, ve který den bylo kolik trestných činů spácháno a v jakém 

časovém úseku během dne. Jako poslední informací v tabulkách bylo uvedeno, kdo 

loupež spáchal, zda recidivista3, mládež4, dítě, mladistvý a k tomu nějaké doplňující 

informace, jako např. zda to bylo pod vlivem alkoholu, se zbraní apod. Ukázka tabulky 

poskytnuté Policií ČR je uvedena na Obrázku 5. 

 
Obr. 5:  Ukázka údajů o trestných činech v roce 2008 

 

Policie ČR poskytla pro tuto práci tematické neprostorové informace. K těmto 

informacím bylo potřeba dodat ještě prostorovou informaci, souřadnice v S-JTSK 

jednotlivých policejních útvarů, ve kterých byla zjištěna trestná činnost. Tyto 

souřadnice byly převzaty z Územně identifikačního registru  ÚIR-ZJS, což je soustava 

databázových číselníků jednotek územně správního, technického a sídelního členění 

státu, poskytovaná na internetových stránkách Českého statistického úřadu[5]. 

                                                 
3 Recidivista- občan, který spáchá trestný čin opakovaně. Může se jednat i o dítě a mladistvého. 
4 Mládež – děti do 15 let a zároveň mladiství od 15-18 let. Pokud je zaznamenán trestný čin dítěte nebo  
                   mladistvého, je automaticky započten i do trestných činů mládeže. 
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Takto upravená data o policejních útvarech, byla nahrána do prostředí ArcGIS 9.3, kde 

byla následně převedena do formátu shapefile. Pro účely této práce bylo nutné ještě 

získat geometrii celé České republiky a jednotlivých krajů. Ty byly získány z digitální 

vektorové geografické databáze pro území České republiky, ArcČR 500[16]. Tímto 

byla získána prostorová data, se kterými bylo možné dále pracovat. Na Obrázku 6 jsou 

znázorněny kraje ČR a policejní útvary, ve kterých byla zjištěna trestná činnost.  

 

 

 

 

Obr. 6:  Kraje a policejní útvary ve formátu shapefile 

 

 

 

5.3 Příprava dat – ETL proces 
 
 

Příprava dat je velmi důležitý krok. První částí přípravy dat je tzv. ETL proces 

(Extraction, Transformation, Load proces), v němž se jedná o extrakci dat ze 

zdrojových systémů, jejich  transformaci  do vhodné podoby  a  následné uložení dat 

do databáze.  
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5.3.1 Extrakce  
 

Pro účely této práce byly zvoleny záznamy o loupežích a to v roce 2008, aby 

data byla co nejaktuálnější. Loupeže byly zvoleny ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem bylo to, že pro ně byly zaznamenány údaje v mnoha policejních 

útvarech. Druhým důvodem bylo, že tento trestný čin má jako jeden z mála 

činů mnoho dětských a mladistvých pachatelů. 

 

Protože pro aplikaci na konkrétních datech byla zvolena metoda asociace, byly 

do atributové tabulky policejních útvarů v prostředí ArcGIS 9.3 přidány tyto 

sloupce s neprostorovými informacemi: 

 

• loupez_pondeli 

• loupez_utery 

• loupez_streda 

• loupez_ctvrtek 

• loupez_patek 

• loupez_sobota 

• loupez_nedele 

• loupez_01_06 

• loupez_07_12 

• loupez_13_18 

• loupez_19_24 

• loupez_recidivista 

• loupez_deti 

• loupez_mladez 

• loupez_mladistvi 

• loupez_mladistvi_alkohol 

 

 

Buňky v přidaných sloupcích mohly nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Pokud 

byla v policejním útvaru spáchána alespoň jedna loupež v některém dni 

v týdnu, v některém z časových rozmezí a nebo některým z pachatelů, poté se               

v konkrétní buňce daného sloupce objevila hodnota 1. Pokud se v daný den 

nebo v daném časovém úseku loupež nestala, buňka obsahovala hodnotu 0.    
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Výsledkem extrakce dat byla tedy atributová tabulka, ve které byl uveden 

název policejního útvaru, souřadnice v S-JTSK a dále všechny výše uvedené 

sloupce.  

 

5.3.2 Transformace 
 

Po extrahování potřebných údajů z poskytnutých dat, bylo nutné prostorovou 

informaci, geometrii uloženou ve formátu shapefile, převést do formátu,         

ve kterém ukládá prostorová data databázový systém Oracle, tedy 

SDO_GEOMETRY.  

 
Dle [17] je pomocí objektového typu SDO_GEOMETRY uložen geometrický 

popis prostorového objektu. Libovolná tabulka, která obsahuje sloupec tohoto 

typu, musí mít jiný sloupec, který definuje unikátní primární klíč pro tuto 

tabulku. Objektový typ SDO_GEOMETRY je v prostředí Oracle definován 

následujícím způsobem. 

 

CREATE TYPE sdo_geometry AS OBJECT ( 

Sdo_gtype          NUMBER 

Sdo_srid           NUMBER 

Sdo_point          SDO_POINT_TYPE 

Sdo_elem_info      MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY 

Sdo_ordinates      MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY 

); 

 

 

Objektový typ SDO_GEOMETRY zahrnuje tyto atributy: 

• sdo_gtype – geometrický typ geometrického popisu prvku, 

• sdo_srid – identifikace souřadnicového systému pro geometrický 

popis prostorového prvku, 

• sdo_point – doporučuje se ukládat do něj souřadnice bodů 

• sdo_elem_info – popisuje způsob interpretace souřadnic 

geometrického popisu prvků uložených v atributu sdo_ordinates, 
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• sdo_ordinates – zde jsou uloženy souřadnice bodů, které vytváří 

geometrický popis hranice prostorového prvku[17]. 

 

Aby mohly být vyhledány regionální vzory, bylo nutné do tohoto formátu 

převést geometrii celé ČR, geometrii krajů ČR a v neposlední řadě geometrii 

policejních útvarů.  

 

Aby bylo možné toto splnit, musela být vytvořena databáze, do níž se tato data 

měla transformovat. Databáze byla vytvořena v grafickém nástroji 

databázového systému Oracle, SQL Developer.  

 

Samotný převod shapefile do SDO_GEOMETRY byl také proveden pomocí 

jedné z aplikací, kterou poskytuje databázový systém Oracle, konkrétně 

aplikací Oracle Map Builder[18]. Tato aplikace umožňuje vytvářet, spravovat a 

nahlížet na metadata a  prostorovou informaci. Umožňuje také právě import 

rastrů, shapefilů a metadat do databáze Oracle. 

 

Prvním krokem použití této aplikace bylo připojení dříve vytvořené databáze. 

Po připojení databáze, která nemusela obsahovat žádné tabulky, bylo možné 

spustit funkci Import Shapefile v záložce Tools. Následně bylo zobrazeno 

okno, ve kterém byl zvolen shapefile, který měl být převeden do databáze. 

V dalším kroku, bylo nutné zadat, zda se mají data ukládat do nové či stávající 

tabulky v databázi, jak se tato tabulka bude jmenovat, či jak se jmenuje a do 

jakého sloupce se má uložit geometrie. Toto výběrové okno je zobrazeno na 

Obrázku 7. 
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Obr. 7:  Okno pro výběr shapefile importovaného do databáze Oracle 

 

Po zadání všech požadovaných informací bylo v aplikaci Oracle Map Builder 

zobrazeno další výběrové okno, ve kterém bylo možné zvolit souřadnicový 

systém, ve kterém se má geometrie převést. Jak je vidět na Obrázku 8, byl 

vybrán systém S-JTSK.  

 

 
Obr. 8:  Volba souřadnicového systému pro převod do SDO_GEOMETRY 
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V dalším kroku této transformace bylo možné založit tzv. Thema, které 

umožňuje podívat se na převedená data a zkontrolovat, jestli je geometrie 

uložena správně. Toto Thema převedené tabulky policejních útvarů je 

zachyceno na   Obrázku 9. 

 

 
Obr. 9:  Thema LOUPEZE získané převodem geometrie policejních útvarů 

 

Takto byla zkontrolována geometrie celé České republiky, krajů a jednotlivých 

policejních útvarů. Vše bylo v pořádku a tak mohla být funkce Import 

Shapefile dokončena. 

 

 

5.3.3 Načtení do databáze 
 

Ukončením funkce Import Shapefile byly v databázi vytvořeny tři nové 

tabulky, BIN_TABLE_CR, BIN_TABLE_KRAJE a LOUPEZE. Všechny 

tabulky obsahují mimo jiné sloupec ID a jeden sloupec nazvaný GEOMETRY, 

v němž je uložena geometrie ve formátu SDO_GEOMETRY. Tabulka LOUPEZE 

má navíc sloupce s neprostorovými informacemi, uvedené v kapitole 5.3.1. 
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Ukázka tabulky BIN_TABLE_KRAJE je uvedena na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obr. 10:  Tabulka BIN_TABLE_KRAJE a její atributy 

 

 

 

5.4 Příprava dat pro prostorové dolování dat  
 
 

ETL proces  sám o sobě však připravuje data pouze pro dolování dat. V každé tabulce, 

BIN_TABLE_CR, BIN_TABLE_KRAJE i LOUPEZE je definována geometrie 

každé položky. Tyto tabulky bylo nutné „spojit dohromady“, a to použitím funkce 

prostorového dolování dat Spatial Binning. Aby tato funkce mohla být použita, bylo 

nutné do tabulek BIN_TABLE_CR, BIN_TABLE_KRAJE přidat sloupec s názvem 

BIN a do tabulky LOUPEZE přidat sloupec s názvem ID_BIN. 
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Nad tabulkami BIN_TABLE_CR a BIN_TABLE_KRAJE byla nejprve spuštěna 

procedura SDO_SAM.BIN_GEOMETRY, jejíž parametry musí odpovídat níže 

uvedenému formátu. Tato procedura rozdělila policejní útvary podle jejich prostorové 

informace do jednotlivých binů, vytvořených podle geografických areálů. 

 

Formát: 

SDO_SAM.BIN_GEOMETRY ( 

Geom               IN SDO_GEOMETRY 

Tol                IN SDO_DIM_ARRAY 

Bin_tablename      IN VARCHAR2 

Bin_colname        IN VARCHAR2 

) RETURN NUMBER; 

 

Parametr geom identifikuje geometrii, která má být rozdělena biny. Parametr tol 

definuje hodnotu tolerance, která udává, do jaké vzdálenosti jsou dva velmi blízké 

objekty brány jako jeden. Parametr bin_tablename udává jméno tabulky, která 

uchovává geometrii, která má být rozdělena do binů a parametr bin_colname je 

přímo název sloupce uchovávajícího geometrii.  

 

V našem konkrétním případě byl nejprve vytvořen pouze jeden bin podle geometrie 

České republiky, přičemž se v tabulce BIN_TABLE_CR do sloupce BIN uložil jeho 

identifikátor. Následně bylo vytvořeno 14 binů podle jednotlivých krajů a v tabulce 

BIN_TABLE_KRAJE byly také do sloupce BIN uloženy jejich identifikátory. 

 

Spojení tabulky (Spatial Binning) LOUPEZE s tabulkami BIN_TABLE_CR a 

BIN_TABLE_KRAJE bylo provedeno pomocí procedury SDO_SAM.BIN_LAYER, 

která má následující parametry. 

 

SDO_SAM.BIN_LAYER ( 

tablename          IN VARCHAR2 

colname            IN VARCHAR2 

bin_tablename      IN VARCHAR2 

bin_colname        IN VARCHAR2 

bin_id_colname     IN VARCHAR2 

commit_interval    IN NUMBER DEFAULT 20 

); 
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Parametr tablename identifikuje tabulku dolování dat (v našem konkrétním případě 

tabulka LOUPEZE). Parametr colname identifikuje sloupec v tablename, který 

uchovává geometrii (sloupec GEOMETRY). Bin_tablename je název tabulky, která 

uchovává informaci o prostorových binech (BIN_TABLE_CR, 

BIN_TABLE_KRAJE), a bin_colname je název sloupce v bin_tablename 

(BIN). Parametr bin_id_colname je sloupec v tabulce tablename. Do tohoto 

sloupce se uloží identifikátor binu, do něhož spadá policejní útvar (sloupec ID_BIN). 

Poslední parametr commit_interval vyjadřuje po kolika provedených operacích 

maximálně, mají být identifikátory binů uloženy do tabulky dolování dat. 

 

Teprve po provedení těchto operací byla získána materializovaná data, tzn. data 

zahrnující prostorovou informaci, připravená pro prostorové dolování dat. Z tabulky 

LOUPEZE bylo následně vytvořeno 14 tabulek, rozdělujících policejní útvary podle 

jednotlivých krajů.  

 

Bylo však nutné si uvědomit, že do každé metody prostorového dolování dat vstupují 

data v jiném formátu. Pro zvolenou metodu asociace, bylo třeba tabulky vytvořené 

podle jednotlivých krajů upravit do formátu tzv. transakčních dat, popsaných 

v kapitole 3.2.2. V praxi to znamenalo vytvořit těchto 14 tabulek: 

 

• TRANSAKCNI_DATA_JIHOCESKY 

• TRANSAKCNI_DATA_PLZENSKY 

• TRANSAKCNI_DATA_KARLOVARSKY 

• TRANSAKCNI_DATA_USTECKY 

• TRANSAKCNI_DATA_LIBERECKY 

• TRANSAKCNI_DATA_KRALOVEHRADECKY 

• TRANSAKCNI_DATA_PARDUBICKY 

• TRANSAKCNI_DATA_STREDOCESKY 

• TRANSAKCNI_DATA_HLAVNI_MESTO_PRAHA 

• TRANSAKCNI_DATA_VYSOCINA 

• TRANSAKCNI_DATA_OLOMOUCKY 

• TRANSAKCNI_DATA_MORAVSKOSLEZSKY 
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• TRANSAKCNI_DATA_ZLINSKY 

• TRANSAKCNI_DATA_JIHOMORAVSKY 

 

Do těchto tabulek transakčních dat, rozdělených podle krajů, nebylo již nutné uvádět 

mnoho atributů. Metodě asociace stačí dva identifikátory, ostatní jsou již nadbytečné. 

Proto tabulky transakčních dat jednotlivých krajů mohly obsahovat pouze tyto 

sloupce:   

• KOD_CINU – může nabývat hodnot (loupez_pondeli, loupez_utery, 

loupez_streda, loupez_ctvrtek, loupez_patek, loupez_sobota, loupez_nedele, 

loupez_01_06, loupez_07_12, loupez_13_18, loupez_19_24, 

loupez_recidivista, loupez_dite, loupez_mladez, loupez_mladistvi, 

loupez_mladistvi_alkohol)  

• NAZEV_UTVARU – může nabývat hodnot názvů všech policejních útvarů. 

K řádkům ve sloupci KOD_CINU však přiřazuje policejní útvary, v nichž se pro 

daný kód, loupež skutečně stala.  

• ID_UTVARU – identifikátor policejního útvaru, kde se stala loupež 

 

Obrázek 11 zobrazuje ukázku tabulky TRANSAKCNI_DATA_PLZENSKY, tedy

 transakční data pro Plzeňský kraj.  

 
Obr. 11:  Tabulka transakčních dat pro Plzeňský kraj 
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5.5  Aplikace metody vyhledávání asociačních pravidel 
 
 

Na data upravená do formátu transakčních dat už mohla být aplikována metoda 

asociace, která měla odhalit vztahy a závislosti vyjádřené pomocí asociačních 

pravidel. Pro jejich vyhledání bylo využito uživatelské rozhraní Oracle Data Miner, 

které  bylo společně s algoritmy, které podporuje, více přiblíženo v kapitole 4.1.  

 

5.5.1 Hledání regionálních vzorů 
 

Po spuštění prostředí Oracle Data Miner bylo opět v první řadě nutné připojit 

stávající databázi Oracle.  Vlastní aplikace potom začala tím, že ze záložek na 

horním panelu byla vybrána záložka Activity a v rozbalovacím menu byla 

zvolena funkce Build.  Následně bylo zobrazeno okno, které sloužilo pro výběr 

metody a algoritmu, jak je vidět na Obrázku 12. 

 

 
Obr. 12:   Výběr metody prostorového dolování dat 
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V tomto okně byl nastaven typ metody, tedy vyhledávání asociačních pravidel 

a dále algoritmus APRIORI, kterým se asociační pravidla vyhledají. V okně se 

zobrazuje i textový popis dané metody a algoritmu. Po vyplnění těchto údajů 

bylo zobrazeno další okno, které sloužilo pro volbu tabulky. Zde byly zvoleny 

postupně všechny tabulky transakčních dat, pro něž se měla asociační pravidla 

vyhledat. Dále zde bylo nutné nastavit identifikátor transakce. Jako 

identifikátor byl vybrán atribut KOD_CINU,  protože právě tento atribut byl ten, 

pro který byly vyplňovány údaje v transakčních tabulkách. Toto okno je 

zobrazeno na následujícím obrázku.  

 

 
Obr. 13:  Výběr tabulky transakčních dat a identifikátoru transakce 

 

Po vyplnění této části bylo zobrazeno další výběrové okno, ve kterém byly 

požadovány další identifikátory transakce, což v datech o loupežích byly 

ID_UTVARU a NAZEV_UTVARU. Poté bylo třeba nastavit název nové tabulky, do 

níž se vygenerují asociační pravidla. 
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Asociačními pravidly jsou charakterizovány vztahy mezi jednotlivými 

položkami. Obecně jsou tato pravidla generována v tomto tvaru: Pokud je 

v souboru dat obsažena položka a a zároveň položka b, pak platí pravidlo s. 

Konkrétní případ vygenerovaného asociačního pravidla je uveden na     

Obrázku 14, kde je vidět, že pokud se loupež stala v pondělí v rozmezí           

od 13 do 18 hodin, pak jí ve 45% případů spáchalo dítě.  

 

 
 

Obr. 14:  Výpis asociačního pravidla 

 

Na obrázku je vidět, že parametr Podpora pro tohle pravidlo je 100% a 

parametr Spolehlivost je 45%. Toto pravidlo už má určitou váhu, v podstatě 

říká, že se ve 100% případů stala loupež v pondělí od 13 do 18 hodin a ve 45% 

ze všech těchto případů ji spáchalo dítě.  

 

Před samotným vygenerováním pravidel bylo nutné zvážit, jakou spodní 

hranici nastavit pro parametry Podpora a Spolehlivost, tak aby pravidlo mělo 

nějaký význam a mohlo být považováno za relevantní. Parametr Podpora byl 

nastaven pro všechny kraje na 30% a parametr Spolehlivost na 20%. To 

znamená, že minimálně ve 30% případů ze všech možných se musely dvě 

položky vyskytovat společně. Spolehlivost pak vyjadřuje, že minimálně ve 

20% případů z těchto vybraných, se musela vyskytovat další položka, aby bylo 

vygenerováno pravidlo.  

 

Tyto hodnoty byly zadány ve výběrovém okně jako poslední parametry a poté 

již bylo vše připraveno pro vygenerování konkrétních asociačních pravidel. Po 

spuštění vyhledávání bylo zobrazeno opět základní okno, uvedené na 

následujícím obrázku.  
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Obr. 15: Vyhledání výsledků metody asociace 

 

V pravé dolní části bylo možné sledovat průběh vyhledávání a zde je již vidět, 

že výsledky jsou kompletní. Pro zobrazení výsledků byla vybrána možnost 

Result. Po jejím zvolení bylo zobrazeno okno, v němž bylo možné vybrat, jaká 

asociační pravidla má program vypsat. Toto okno je zobrazeno na Obrázku 16. 

 
Obr. 16:  Tabulka pro výběr asociačních pravidel 
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V tomto okně bylo možné nastavit jak činy, které by se měly společně 

vyskytovat, tak také kterého činu se má vygenerované pravidlo týkat. Protože 

byl na začátku vymezen problém kriminality dětí a mladistvých, byly v tomto 

okně postupně vybráni v druhém sloupci děti a mladiství. Pokud tedy byly 

v prvním sloupci ponechány všechny možnosti a ve druhém sloupci byli 

vybráni mladiství, zobrazila se pravidla týkající se pouze nich. Ve spodní části 

této tabulky bylo také možné nastavit minimální hodnoty atributů pro 

parametry Podpora a Spolehlivost, pro něž se měla pravidla vypsat. Výpis 

asociačních pravidel je uveden na Obrázku 17.  

 

 
Obr. 17:  Asociační pravidla pro kriminalitu mladistvých 

 

Tímto způsobem byla pravidla vygenerována pro každý kraj i plošně přes celou 

Českou republiku. V reálném případě by takto zpracovaná data dostal 

k vyhodnocení analytik, který by ve výsledcích viděl víc než „obyčejný 

uživatel“, ale v rámci této práce bylo nutné data vyhodnotit a porovnat laickým 

pohledem.  

 

O výsledky této práce projevil zájem kpt. Mgr. Jan Melša, Preventivně 

informační odbor Policejního prezidia České republiky. 
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Jednotlivé kroky procesu aplikace metody asociace, které byly podrobně 

popsány v této kapitole, jsou shrnuty na následujícím Obrázku 18, který je 

obdobou Obr. 2, uvedeného v kapitole 2.3, avšak zde jsou již konkrétně 

uvedeny funkce, metody a tabulky, které byly v této práci v jednotlivých fázích 

procesu prostorového dolování dat vytvořeny a použity.  Jednotlivé kroky 

procesu jsou do sebe barevně odlišeny.  

 

 
Obr. 18: Fáze procesu prostorového dolování dat s reálnými daty 
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6 Porovnání a zhodnocení výsledků 
 
 

V následující kapitole jsou uvedeny tabulky, v nichž jsou vypsány výsledky asociačních 

pravidel pro každý kraj. Pro přehlednost je vždy uvedeno maximálně 10 nejvýznamnějších 

pravidel. Nejvýznamnějšími pravidly jsou myšlena ta pravidla, která mají právě nejvyšší 

hodnoty parametrů Podpora a Spolehlivost. 

 

6.1 Loupeže spáchané dětmi v krajích ČR 
 
 

U jednotlivých tabulek jsou uvedeny vždy hodnoty parametrů Podpora a Spolehlivost, 

vyjadřující procento společného výskytu dvou položek, týkajících se dne a času 

spáchání. V tabulce může být případně uvedeno, pokud byl Policií ČR zaevidován 

jako pachatel mládež či recidivista, tak v kolika procentech z těchto případů se jednalo 

o dětského pachatele. 

Tab. 2:   Asociační pravidla pro Jihočeský kraj 
 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky pravidel pro Jihočeský kraj je vidět, že loupež byla ve 100% případů 

spáchána v pondělí od 13 do 18 hodin, a z toho ve 45% případů ji spáchalo dítě. Pokud 

byla loupež spáchána od 13 do 18 hodin a jako pachatel byla evidována mládež, pak se 

také ve 45% případů jednalo o dětského pachatele. Takto lze interpretovat i ostatní 

pravidla.  

 

 

ID Jihočeský kraj podpora spolehlivost 

1 loupež v pondělí od 13 do 18 hod. 100% 45% 

2 loupež spáchaná mládeží od 13 do 18 hod. 100% 45% 

3 loupež spáchána mládeží v úterý 83% 45% 

4 loupež spáchána mládeží v pondělí 83% 45% 

5 loupež spáchána recidivistou v pondělí 83% 45% 

6 loupež spáchána recidivistou od 13 do 18 hod.  83% 45% 
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Tab. 3:   Asociační pravidla pro Plzeňský kraj 
    

 

 

 

V Plzeňském kraji zřejmě není kriminalita dětí příliš velká, z uvedených pravidel se dá 

pouze říci, že v 80% případů byla loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hodin a z toho 

pouze ve 33% případů bylo pachatelem dítě.  

 

Tab. 4:   Asociační pravidla pro Karlovarský kraj 
 

ID Karlovarský kraj podpora spolehlivost 

1 loupež v úterý od 13 do 18 hod. 33% 20% 

2 loupež spáchána mládeží v úterý 33% 20% 

3 loupež spáchána mládeží v pondělí 33% 20% 

 

 

Hodnoty ve výše uvedené tabulce pravidel pro Karlovarský kraj se dají považovat, co 

se týče kriminality dětí, téměř za bezvýznamné. Podpora i spolehlivost jsou velmi 

nízké hodnoty, přesto tato pravidla měla nejvyšší hodnoty ze všech vygenerovaných 

pravidel, proto jsou zde uvedena. 

 

Tab. 5:  Asociační pravidla pro Ústecký kraj 
 

ID Ústecký kraj podpora spolehlivost 
  loupež v pondělí od 1 do 6 hod. 81% 50% 

  loupež ve středu od 1 do 6 hod. 81% 50% 

  loupež spáchána mládeží v pondělí 81% 50% 

  loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 81% 50% 

  loupež v sobotu od 1 do 6 hod. 80% 44% 

  loupež v neděli od 1 do 6 hod. 80% 44% 

  loupež spáchána recidivistou od 1 do 6 hod. 80% 44% 

 

 

V sousedním kraji „téměř bezkriminalitového“ Karlovarského kraje je situace docela 

jiná. V tabulce je vidět, že zde děti páchají loupeže hlavně v brzkých ranních 

hodinách, což se liší od krajů, jejichž pravidla byla zatím uvedena, v nichž byly trestné 

činy spáchány hlavně od 13 do 18 hodin. Nejvíce loupeží bylo dětmi spácháno 

v pondělí a ve středu od 1 do 6 hodin ráno, a to v rovných 50% případů. 

ID Plzeňský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 80% 33% 

2 loupež spáchána mládeží v pondělí 66% 33% 

3 loupež spáchána mládeží ve čtvrtek 66% 33% 



 54 

 

Tab. 6:  Asociační pravidla pro Liberecký kraj 
 

ID Liberecký kraj podpora spolehlivost 
1 loupež ve čtvrtek od 7 do 12 hod. 50% 11% 

2 loupež ve středu od 7 do 12 hod. 50% 11% 

3 loupež ve středu od 1 do 6 hod. 50% 11% 

 

 

Liberecký kraj viditelně spadá také spíše do skupiny těch s nízkou kriminalitou dětí. 

V tabulce jsou uvedena pouze tři pravidla, která se opět dají považovat téměř za 

bezvýznamná, děti spáchaly loupež pouze v 11% případů. 

 
Tab. 7:   Asociační pravidla pro Královehradecký kraj 

 

ID Královehradecký kraj podpora spolehlivost 
1 loupež ve středu od 1 do 6 hod. 100% 25% 

2 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 100% 25% 

3 loupež spáchána mládeží v neděli 100% 25% 

4 loupež v sobotu od 7 do 12 hod. 100% 25% 

5 loupež v neděli od 7 do 12 hod. 100% 25% 

6 loupež v pondělí od 7 do 12 hod. 100% 25% 

7 loupež ve čtvrtek od 7 do 12 hod. 100% 25% 

 

 

Tabulka zobrazuje vždy dvě položky, které se staly společně ve 100% případů, avšak 

pouze čtvrtinu z nich spáchaly děti, což tedy vypovídá o tom, že ani v tomto kraji není 

vysoká dětská kriminalita. 

 

Tab. 8:   Asociační pravidla pro Středočeský kraj 
 

ID Středočeský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží od 7 do 12 hod. 50% 13% 

2 loupež v neděli od 7 do 12 hod. 50% 13% 

3 loupež v úterý od 7 do 12 hod. 42% 13% 

4 loupež v pátek od 7 do 12 hod. 40% 13% 

 

Podle vygenerovaných asociačních pravidel to vypadá, že ve Středočeském kraji děti 

loupeže páchají pouze v dopoledních hodinách. Procento případů je ale opět velmi 

nízké, takže i zde je dětská kriminalita nízká. 

 

 



 55 

Tab. 9:   Asociační pravidla pro kraj Hlavní město Praha 
 

ID Hlavní město Praha podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží v úterý 47% 18% 

2 loupež spáchána mládeží od 7 do 12 hod. 46% 15% 

3 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 44% 18% 

4 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 44% 18% 

 

Výsledky pro kraj Hlavní město Praha jsou ovšem trochu překvapivé. Vzhledem 

k počtu obyvatel a počtu městských částí, které byly do generování asociačních 

pravidel zahrnuty, by se daly očekávat vyšší hodnoty. Ale podle výsledků je Praha na 

stejné úrovni jako ostatní kraje, a oproti např. Ústeckému kraji je na tom, co se týče 

dětské kriminality, o dost lépe. 

 
 

Tab. 10:   Asociační pravidla pro kraj Vysočina 
 

ID Vysočina podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží v neděli 100% 33% 

2 loupež spáchána mládeží v pondělí 100% 33% 

3 loupež spáchána mládeží ve čtvrtek 66% 33% 

4 loupež v pondělí od 19 do 24 hod. 66% 33% 

5 loupež v sobotu od 13 do 18 hod. 66% 33% 

6 loupež v neděli od 19 do 24 hod. 66% 33% 

 

Při postupu na Moravu se kriminalita trochu zvýšila, je vidět, že ve 100% případů byla 

loupež v pondělí a neděli spáchána mládeží, z čehož ve třetině případů šlo o dětské 

pachatele. Je zde vidět, že činy byly spáchány v odpoledních a večerních hodinách. 

 
 

Tab. 11:   Asociační pravidla pro Olomoucký kraj 
 

ID Olomoucký kraj podpora spolehlivost 
1 loupež v pondělí od 19 do 24 hod. 100% 45% 

2 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 100% 36% 

3 loupež spáchána mládeží v neděli 100% 36% 

4 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 100% 36% 

5 loupež v pondělí od 13 do 18 hod. 100% 36% 

6 loupež spáchána mládeží v úterý 100% 36% 

 

Zvyšující se „trend“ dětské kriminality s postupem na Moravu je potvrzen i 

v Olomouckém kraji, kde už se procento spáchaných loupeží pohybuje okolo 36% 

případů. Loupeže jsou páchány hlavně v odpoledních a večerních hodinách, jak je 

vidět v Tabulce 11. 
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Tab. 12:   Asociační pravidla pro Moravskoslezský kraj 
 

ID Moravskoslezský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež v neděli od 7 do 12 hod. 100% 58% 

2 loupež ve čtvrtek od 7 do 12 hod. 100% 62% 

3 loupež spáchána mládeží ve čtvrtek 93% 62% 

4 loupež v neděli od 19 do 24 hod. 93% 62% 

5 loupež spáchána recidivistou v neděli 93% 62% 

6 loupež spáchána mládeží v neděli 93% 62% 

7 loupež ve čtvrtek od 19 do 24 hod. 93% 62% 

8 loupež v neděli od 1 do 6 hod. 93% 58% 

9 loupež v pondělí od 13 do 18 hod. 93% 58% 

10 loupež v neděli od 13 do 18 hod. 92% 54% 

 

 

Asi největší procento dětských loupeží je podle výsledků v Moravskoslezském kraji. 

Spolehlivost 62% už je číslo, vedoucí k zamyšlení nad tím, co by se dalo udělat pro 

snížení kriminality. Loupeže jsou páchány v rozmezí celého dne, podle nejvýše 

postavených asociačních pravidel, hlavně ve čtvrtek a v neděli. 

 
Tab. 13:   Asociační pravidla pro Jihomoravský kraj 

 

ID Jihomoravský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež ve středu od 13 do 18 hod. 100% 61% 

2 loupež ve středu od 7 do 12 hod. 100% 61% 

3 loupež ve středu od 19 do 24 hod. 100% 53% 

4 loupež ve čtvrtek od 7 do 12 hod. 100% 53% 

5 loupež ve čtvrtek od 13 do 18 hod. 100% 53% 

6 loupež ve čtvrtek od 19 do 24 hod. 100% 53% 

7 loupež v úterý od 13 do 18 hod. 100% 53% 

8 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 100% 61% 

9 loupež spáchána mládeží ve středu 100% 61% 

10 loupež spáchána mládeží v pondělí 100% 61% 

 

 

Na jihu Moravy je vykazována také poměrně vysoká kriminalita, hlavně ve středu a ve 

čtvrtek v ranních a odpoledních hodinách. V 61% případů byl trestný čin spáchán 

dítětem, což, stejně jako v Moravskoslezském kraji, může vyvolávat otázky, co je 

v tomto kraji „špatně“ a jak tato čísla snížit. 

 

Pro úplnost údajů ze všech krajů by zde měly být uvedeny ještě Pardubický a Zlínský 

kraj, avšak v těchto dvou krajích nebyla z poskytnutých dat zjištěna žádná dětská 

kriminalita. Pokud vezmeme v úvahu výsledky z celé Moravy, je Zlínský kraj opravdu 

velkou výjimkou.  
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Nastavení parametrů Podpora a Spolehlivost na tyto výsledky nemají žádný vliv, a to 

z toho důvodu, že v těchto krajích nebyla evidována Policií ČR žádná dětská 

kriminalita, proto nemohla být vygenerována žádná asociační pravidla. Aby v těchto 

krajích byly výsledky korektní, bylo by zapotřebí, aby bylo v těchto krajích více 

policejních útvarů, které by trestné činy evidovaly. 

 

6.2 Loupeže spáchané dětmi v celé ČR 
 

 
V následující tabulce jsou vypsána tři nejvýznamnější pravidla pro celou republiku. Je 

zde potvrzeno, že nejvíce činů páchají děti v odpoledních hodinách a více v týdnu než 

o víkendu. Těmto výsledkům se nejvíce přibližují hodnoty z Jihočeského, 

Karlovarského a Olomouckého kraje, zatímco nejvíc odlišné hodnoty, když nebudou 

vzaty do úvahy kraje, ve kterých nebyla zjištěna žádná kriminalita, jsou ve 

Středočeském kraji, Praze, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.  

 
Tab. 14:   Asociační pravidla pro Českou republiku 

 

ID Česká republika podpora spolehlivost 

1 loupež spáchána mládeží v pondělí  64% 31% 

2 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 63% 30% 

3 loupež spáchána mládeží v pátek 61% 30% 

 
 

6.3 Loupeže spáchané mladistvými v krajích ČR 
 

 
Aby bylo možné porovnat, jaký podíl v kriminalitě mládeže mají děti a jaký mladiství, 

jsou zde i pro ně uvedeny tabulky. V tabulkách je opět vypsáno maximálně 10 

nejvýznamnějších pravidel. 

 

Tab. 15:  Asociační pravidla pro Jihočeský kraj 
 

ID Jihočeský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží ve středu 100% 54% 

2 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 100% 45% 

3 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 100% 36% 

4 loupež v pondělí od 19 do 24 hod. 100% 36% 

5 loupež v sobotu od 19 do 24 hod. 100% 36% 

6 loupež spáchána mládeží v neděli 100% 36% 
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V této zájmové skupině už je vidět, že se procento případů trestné činnosti zvedlo a ve 

většině tabulek nebudou hodnoty spolehlivosti pod hranicí 30 %. V jihočeském kraji je 

vidět, že mladiství loupeže páchají převážně ve večerních a brzkých ranních hodinách 

a nejen v týdnu, ale i v sobotu a neděli. 

 

Tab. 16:  Asociační pravidla pro Plzeňský kraj 
 

ID Plzeňský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží v neděli 83% 41% 

2 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 83% 41% 

3 loupež spáchána mládeží ve středu 83% 41% 

4 loupež spáchána mládeží v úterý 80% 33% 

5 loupež spáchána mládeží v sobotu 80% 33% 

 

 

V Plzeňském kraji ani tentokrát není velká kriminalita, z tabulky je vidět, že nejvíc 

loupeží se stalo v úterý, ve středu a o víkendu. Je však na zvážení, jestli je 41% 

případů už významná hodnota, či nikoliv. 

 

 

Tab. 17:   Asociační pravidla pro Karlovarský kraj 
 

ID Karlovarský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 100% 80% 

2 loupež spáchána mládeží v sobotu 100% 80% 

3 loupež spáchána mládeží v pátek 100% 80% 

4 loupež spáchána mládeží ve středu 100% 80% 

5 loupež spáchána mládeží od 7 do 12 hod. 100% 80% 

6 loupež v neděli od 13 do 18 hod. 100% 60% 

7 loupež ve čtvrtek od 13 do 18 hod. 100% 60% 

8 loupež v pátek od 19 do 24 hod. 100% 60% 

9 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 100% 60% 

10 loupež spáchána recidivistou do 19 do 24 hod. 100% 60% 

 
  

Kriminalita dětí v Karlovarském kraji byla téměř bezvýznamná, za to kriminalita 

mladistvých je jedna z nejvyšších v porovnání s ostatními kraji. Je vidět, že loupeže 

jsou páchány od ranních až do nočních hodin a pokud trestný čin spáchala mládež, 

jednalo se v 80% o mladistvého. Nejvíce loupeží se stalo od středy do soboty.  
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Tab. 18:   Asociační pravidla pro Ústecký kraj 
 

ID Ústecký kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží ve středu 100% 66% 

2 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 100% 66% 

3 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 100% 61% 

4 loupež spáchána mládeží v pondělí  100% 61% 

5 loupež spáchána mládeží v neděli 100% 61% 

6 loupež v pondělí od 1 do 6 hod. 100% 61% 

7 loupež ve středu od 1 do 6 hod. 100% 61% 

8 loupež v neděli od 1 do 6 hod. 100% 55% 

9 loupež v sobotu od 7 do 12 hod. 100% 55% 

 

 

I v tomto kraji je vysoké procento spáchání loupeže mladistvými. V 66% případů 

spáchali trestný čin v odpoledních a večerních hodinách, v týdnu to pak bylo v 61% 

případů v brzkých ranních hodinách.  

 

 
Tab. 19:  Asociační pravidla pro Liberecký kraj 

 

ID Liberecký kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží ve středu 100% 33% 

2 loupež spáchána recidivistou ve středu 100% 33% 

3 loupež ve středu od 13 do 18 hod. 100% 33% 

4 loupež ve středu od 19 do 24 hod. 100% 33% 

5 loupež ve čtvrtek od 13 do 18 hod. 100% 33% 

6 loupež spáchána mládeží ve čtvrtek 100% 33% 

 

 

V Libereckém kraji  není procento loupeží mladistvých tak vysoké, z tabulky plyne, že 

se ve 33% případů staly loupeže ve středu a ve čtvrtek v odpoledních a večerních 

hodinách. Možná by stálo za to zvážit otázku, čím je to způsobeno, že zrovna v tyto 

dva dny je kriminalita vyšší.  

 
Tab. 20:   Asociační pravidla pro Královehradecký kraj 

 

ID Královehradecký kraj podpora spolehlivost 
1 loupež ve středu od 13 do 18 hod. 100% 50% 

2 loupež v pátek od 19 do 24 hod. 100% 50% 

3 loupež spáchána mládeží v pátek 100% 50% 

4 loupež v pátek od 13 do 18 hod. 100% 50% 

5 loupež spáchána mládeží v úterý 100% 50% 

6 loupež ve středu od 19 do 24 hod. 100% 50% 
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V Královehradeckém kraji se trestná činnost mladistvých oproti dětem zvedla o 50%. 

Středa je opět dnem, který je nejrizikovější, v tomto kraji společně s pátkem. A jako ve 

většině ostatních krajů se nejvíc loupeží stalo v odpoledních a večerních hodinách. 

 
 

Tab. 21:   Asociační pravidla pro Pardubický kraj 
 

ID Pardubický kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 100% 100% 

2 loupež spáchána mládeží ve čtvrtek 100% 100% 

3 loupež spáchána mládeží v pátek 100% 100% 

4 loupež ve čtvrtek od 19 do 24 hod. 100% 60% 

5 loupež ve středu od 7 do 12 hod. 100% 40% 

6 loupež spáchána mládeží v pondělí  100% 40% 

 

 

Dětští pachatelé v tomto kraji vyhledáni nebyli, o to víc je zde pachatelů v řadách 

mladistvých. Ve 100% případů, u nichž byla jako pachatel zaznamenána mládež, šlo 

ve čtvrtek, v pátek a ve večerních hodinách o mladistvého.  

 

 
Tab. 22:   Asociační pravidla pro Středočeský kraj 

 

ID Středočeský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 100% 39% 

2 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 100% 39% 

3 loupež spáchána mládeží v pátek 100% 34% 

4 loupež spáchána mládeží v úterý 100% 39% 

5 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 100% 34% 

 

 

Ve Středočeském kraji není, jak je vidět, kriminalita mládeže, tedy společně dětí          

i mladistvých vysoká. Ani v této tabulce nejsou k nalezení vysoké hodnoty. Z tabulky 

vyplývá, že loupeže jsou páchány hlavně ve večerních a nočních hodinách, hlavně 

v úterý a v pátek. 

 

Tab. 23:   Asociační pravidla pro kraj Hlavní město Praha 
 

ID Hlavní město Praha podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží ve středu 86% 29% 

2 loupež spáchána recidivistou ve čtvrtek 86% 29% 

3 loupež spáchána mládeží v neděli 86% 29% 

4 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 82% 31% 

5 loupež spáchána mládeží v pondělí 77% 31% 
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V případě Prahy jsou opět získány překvapivé hodnoty, maximálně ve 31% případů 

spáchaných mládeží šlo o trestný čin mladistvého. Nejvíce loupeží bylo spácháno 

v pondělí, ve středu a ve čtvrtek, ve 31% případů od 1 do 6 hodiny ranní. 

 
 

Tab. 24:  Asociační pravidla pro kraj Vysočina 
 

ID Vysočina podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána recidivistou v pátek 100% 33% 

2 loupež spáchána recidivistou v sobotu 100% 33% 

3 loupež v sobotu od 1 do 6 hod. 100% 33% 

4 loupež v pátek od 1 do 6 hod. 100% 33% 

5 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 100% 33% 

 

 

Z výše uvedené tabulky je zjevné, že na Vysočině se nejvíce loupeží stává v pátek a 

v sobotu v nočních hodinách. Tato čísla by mohly ovlivňovat diskotéky a jiné zábavy 

mladistvých, které se v tuto dobu konají. 

 
 

Tab. 25:  Asociační pravidla pro Olomoucký kraj 
 

ID Olomoucký kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží v sobotu 83% 45% 

2 loupež spáchána mládeží v pondělí 83% 45% 

3 loupež spáchána mládeží ve čtvrtek 83% 45% 

4 loupež spáchána mládeží v pátek 80% 36% 

 

 

Jak je vidět, v Olomouckém kraji 45% případů loupeží spáchali mladiství, nejčastěji 

v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu.  

 

 

Tab. 26:   Asociační pravidla pro Moravskoslezský kraj 
 

ID Moravskoslezský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež v sobotu od 13 do 18 hod. 87% 58% 

2 loupež v úterý od 13 do 18 hod. 87% 58% 

3 loupež v pondělí od 13 do 18 hod. 86% 54% 

4 loupež v neděli od 13 do 18 hod. 85% 50% 

5 loupež v pondělí od 7 do 12 hod. 84% 45% 

6 loupež spáchána mládeží od 7 do 12 hod. 84% 45% 

7 loupež v pátek od 7 do 12 hod. 84% 45% 

8 loupež ve středu od 7 do 12 hod. 84% 45% 

9 loupež spáchána recidivistou od 7 do 12 hod. 84% 45% 
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V Moravskoslezském kraji je podle všeho méně trestných činů spáchaných 

mladistvými než dětmi. Procento případů se o trochu snížilo a je zde vidět i 

překvapivé rozmezí hodin spáchání loupeže, ve většině případů v dopoledních a 

odpoledních hodinách, během celého týdne.  

 

Tab. 27:  Asociační pravidla pro Zlínský kraj 
 

ID Zlínský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 100% 28% 

2 loupež spáchána mládeží v neděli 100% 28% 

3 loupež spáchána mládeží ve středu 100% 28% 

 

 

Ve Zlínském kraji nebyli v řadách dětí evidováni žádní pachatelé, a také v řadách 

mladistvých je počet trestných činů celkem nízký. Loupeže se staly pouze ve středu a 

v neděli a jejich procentuální vyjádření je nižší než 30 procent ze všech případů. 

 

 
Tab. 28:   Asociační pravidla pro Jihomoravský kraj 

 

ID Jihomoravský kraj podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží v pondělí 100% 61% 

2 loupež spáchána mládeží ve středu 100% 61% 

3 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 100% 61% 

4 loupež ve středu od 7 do 12 hod. 100% 61% 

5 loupež spáchána mládeží v pátek 100% 61% 

6 loupež ve středu od 13 do 18 hod. 100% 61% 

7 loupež v úterý od 13 do 18 hod. 100% 53% 

8 loupež ve středu od 19 do 24 hod. 100% 53% 

9 loupež ve čtvrtek od 7 do 12 hod. 100% 53% 

10 loupež ve čtvrtek od 19 do 24 hod. 100% 53% 

 

 

Nejvyšší procento účasti mladistvých na loupeži, co se týče Moravy, je určitě 

v Jihomoravském kraji. Přes den jsou evidovány přestupky téměř u 61% mladistvých 

z řad mládeže, ve středu a ve čtvrtek jsou zaznamenány loupeže také ve večerních 

hodinách, kde se na nich podíleli mladiství z 53%. 
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6.4 Loupeže spáchané mladistvými v celé ČR 
 

 
Pravidla vygenerovaná pro mladistvé se v porovnání s pravidly pro děti moc 

nezměnila. Je pravda, že hranice počtu případů se posunula o trochu výše, ale 

vzhledem k tomu, že jsou tyto hodnoty průměrem ze všech obcí, je hranice 40% 

případů spáchaných mladistvými poměrně přijatelná.  

 
Tab. 29:   Asociační pravidla pro Českou republiku 

 

ID Česká republika podpora spolehlivost 
1 loupež spáchána mládeží ve středu 90% 43% 

2 loupež spáchána mládeží od 1 do 6 hod. 89% 40% 

3 loupež spáchána mládeží od 13 do 18 hod. 86% 41% 

4 loupež spáchána mládeží v sobotu 86% 40% 

5 loupež spáchána mládeží v pondělí 86% 42% 

6 loupež spáchána mládeží v úterý 86% 40% 

7 loupež spáchána mládeží od 19 do 24 hod. 86% 41% 

 

Z těchto dat tedy vyplývá, že nejvíce činů spáchaných mladistvými je spácháno 

v pondělí, úterý a ve středu. Hodnoty u některých krajů jsou oproti hodnotám pro 

celou Českou republiku nadprůměrné, přičemž zde může být jako příklad uveden 

Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. V Libereckém, 

Středočeském a Zlínském kraji se i v případě mladistvých drží kriminalita mladistvých 

na nízkých hodnotách. 
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7    Závěr 
 
Cíle kladené na tuto práci se myslím, vzhledem ke skutečnostem uvedeným v úvodu práce, 

podařilo splnit. Byl vytvořen ucelený přehled metod a algoritmů prostorového dolování dat 

v databázovém systému Oracle, a popsány možnosti získávání informací v jiných 

databázových systémech. Na konkrétní data poskytnutá Policií ČR byla aplikována metoda 

asociace a díky ní bylo získáno mnoho informací o vztazích mezi daty, někdy pro mě velmi 

překvapivých. Např. kriminalita mládeže v Praze vůbec není tak vysoká, jak je všeobecně 

předpokládáno, nebo Zlínský kraj je, co se týče vytyčeného problému, nejbezpečnější na celé 

Moravě.  

 

Na začátku aplikace asociace na reálná data bylo položeno několik otázek, na něž jsem se 

snažila najít odpověď. Zde je místo pro tyto odpovědi.  

 

1. Souvisí kriminalita dětí a mladistvých s krajem, ve kterém žijí? 

Souvisí, bylo dokázáno, že procento případů kriminality mládeže je v jednotlivých krajích 

velmi odlišné. Jak se tyto hodnoty liší, je možné zjistit v kapitole 6. 

2. Jak se liší asociační pravidla vygenerovaná pro celou Českou republiku od pravidel 

pro jednotlivé kraje? 

Počty případů loupeží, získané pro celou republiku jsou poměrně nízké. V některých 

krajích jsou výsledky odlišné od průměrných hodnot.  Například v Ústeckém kraji jsou 

loupeže dětí evidovány v 50% případů, zatímco průměrné hodnoty jsou 31% případů. 

3. Je nějaká souvislost mezi dnem v týdnu a spácháním loupeže dětmi a mladistvými? 

Z asociačních pravidel bylo patrné, že děti páchají trestné činy hlavně v týdnu. Mladiství 

páchají loupeže hlavně v sobotu, v týdnu většinou jen ve středu a ve čtvrtek. 

4. Spáchají děti loupež spíše ve dne nebo v noci? 

Jak bylo patrné, ve většině krajů spáchaly děti trestný čin během dne. 

5. Pokud spáchá trestný čin loupeže mládež, jaký podíl v celkovém součtu mají děti a 

mladiství?  

Asi není překvapivé, že na tuto otázku odpovídám, že hlavní podíl v celkovém součtu 

mají mladiství. Důvodem může být jak puberta, tak alkohol na diskotékách či potřeba 

většího finančního obnosu. 
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Příloha C: Obsah přiloženého CD 
 
 

1. Příloha A: Mapa zajímavostí: Dětská kriminalita v roce 2008 

2. Příloha B: Mapa zajímavostí:  Kriminalita mladistvých v roce 2008 

3. Hulova_DP_2010.pdf 


