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Cíl
Cílem třetího úkolu je seznámit se s praktickým použitím klasifikačních metod na příkladě 
klasifikace studentů kurzů matematiky.

Data
Heart disease data set je soubor dat, který se stal standardním testovacím souborem pro algoritmy 
strojového učení. Data byla naměřena v Cleveland Clinic Foundation v roce 1988 a od té doby jsou 
stále objektem zájmu mnoha výzkumníků. Pacienti kardiologické kliniky byli podrobeni sérii testů, 
přičemž z původních 76 naměřených příznaků se používá pouze 14 pro klasifikaci pacientů na 
zdravé a nemocné.

Hledání podskupin v datech
Na základě dat vytvořte klasifikátor, který bude predikovat, zda je pacient zdravý nebo nemocný 
(proměnná dis). Klasifikátor zhodnoťte z různých praktických i teoretických hledisek.

Požadované kroky analýzy [10 bodů]
• Vyberte alespoň dva klasifikátory vhodné pro tento typ dat. Podle čeho budete vybírat? [2 b]
• Na vhodné podmnožině dat vybrané klasifikátory natrénujte. Jaké úspěšnosti dosahují? [2 b]
• Podle jakých příznaků se klasifikátor rozhoduje? Dává to smysl? Lze na základě vaší 

analýzy omezit počet měřených příznaků při zachování stejné úspěšnosti klasifikace? [4 b]
• Jakou úspěšnost klasifikace očekáváte v hypotetickém reálném nasazení vašeho 

klasifikátoru, tj. v případě nově příchozího pacienta? [4 b]
• Jaká je pravděpodobnost na základě dat, že nový pacient bude nemocný? [2 b]
• Jaká je pravděpodobnost, že zdravý pacient bude klasifikován jako nemocný? Jaká bude 

naproti tomu pravděpodobnost, že nemocný pacient bude klasifikován jako zdravý. 
Výsledky diskutujte. [4 b]

• Má ve vašem případě na přesnost klasifikace vliv to, zda je trénovací (testovací) množina 
vyvážená? Pokud ano, jaký? Vyvažovali jste trénovací (testovací) množinu? Pokud ano, 
proč a jak? Pokud ne, proč ne? [2 b]

Výsledky upravte do formy zprávy, která bude obsahovat stručný úvod, popis metod, které jste 
použili, v sekci metody, výsledky jejich aplikace na data v sekci výsledky a závěry, které jste 
zjistili interpretací výsledků v sekci závěr. Maximální délka zprávy je 5 stránky. Zprávu ve formátu
pdf odevzdejte pomocí UploadSystemu.



age Věk v letech 

sex Pohlaví 1 = muž, 0 = žena 

cp Typ bolesti na hrudi: 1 = typická angina, 2 = atypická angina, 3 = neanginální bolest, 4 = asymptomatická 

trestbps Klidový krevní tlak (v mmHg) 

chol Sérový cholesterol v mg/dl 

fbs Krevní cukr nalačno > 120 mg/dl: 1 = true, 0 = false 

restecg Výsledek klidového EKG: 0 = normal, 1 = abnormalita ST-T vlny, 2 = ventrikulární hypertrofie 

thalach Maximální tepová frekvence 

exang Bolest na hrudi vyvolaná cvičením: 1 = yes, 0 = no 

oldpeak ST deprese vyvolaná cvičením vztažená ke klidovému stavu 

slope Strmost peaku: 1 = stoupající, 2 = neměmnící se, 3 = klesající 

ca Počet hlavních cév označených pomocí fluoroskopie 

thal 3 = normální, 6 = opravený defekt, 7 = reversibilní defect 

dis Diagnóza: 0 = zdravý, 1 = nemocný

Tabulka 1: Stručný popis příznaků


