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Obsah práce: 

 

Předmětem diplomové práce (DP) bylo studium a srovnání metod shlukové analýzy 

umožňujících sledovat vývoj shluků v čase. Práce nejprve motivuje do problematiky shlukové 

analýzy a podává přehled různých shlukovacích metod. Zde je věnována větší pozornost me-

todám k-means, k-Medoids a fuzzy c-Means. Ve čtvrté kapitole autor porovnává různé shlu-

kovací metody na syntetických dynamických datech, tj. na multidimenzionálních datových 

entitách, které se mění v čase (např. opakovaná měření totožných fenoménů). Výsledkem po-

rovnání je zjištění nevhodnosti stávajících metod, neboť ty předpokládají statická data a tudíž 

pro různé časové okamžiky generují shluky, jejichž vývoj není konzistentní (resp. vývoj je 

chaotické generovaní shluků). Autor ukazuje, že nefunguje ani triviální rozšíření, tj. přidání 

časové dimenze a použití stávajících metod. V páté kapitole autor popisuje vlastní modifikace 

metod k-Medoids a fuzzy k-Means,  které zohledňují prioritu spojitého vývoje shluků v čase 

pomocí upravené míry podobnosti (zohledňující v čase předchozí shluk dané entity). V šesté 

kapitole autor prezentuje experimentální studii na reálných datech, kde výsledky rovněž inter-

pretuje (sémanticky).  

 

Hodnocení: 

 

Práce je kvalitně zpracovaná, formálně a strukturou na dobré úrovni. Přestože je prob-

lematika značně složitá a v detailech vyžaduje netriviální matematický aparát, autor zbytečně 

nezabíhá do formalismů, neboť to ani na takto vysoké úrovni není nutné. Rešerše shluko-

vacích metod i navržené modifikace jsou pěkně popsané. Chybí mi rešerše anebo vymezení se 

k existujícím metodám shlukování v multidimenzionálních datech, která se vyvíjejí v čase, tj. 

ve spatio-temporálních databázích. V tomto oboru vznikla řada aplikací, algoritmů a rovněž 

databázových indexačních technik, přičemž v práci je tento kontext zcela pominut. Celkově se 

mi nicméně práce líbí a experimentální výsledky navržené metody naznačují její potenciál. 

 

Podrobnější hodnocení, připomínky a otázky: 

 

1) Experimentální data jsou poměrně malá, stálo by za to otestovat metodu na větších ko-

lekcích, např. na obchodních datech (chování zákazníků apod.). 

2) Téměř 75% referencí odkazuje na literaturu starší 10 let, což může souviset s absencí 

kontextu spatio-temporálních databází (viz poznámka výše). 

 

Závěr: 

Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
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