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Evaluace v rámci TA ČR

• Evaluace programů podpory VaVaI jsou standardní 
součástí jejich životního cyklu

• Kromě tradičních metod (dotazníkových šetření, 
řízených rozhovorů, …) se v TA ČR stále více uplatňují 
data miningové (text miningové, graph miningové) 
přístupy
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Helpdesk TA ČR

• Oficiální komunikační kanál pro řešení dotazů 
potenciálních uchazečů, řešitelů, …

• Pro každý z programů je k dispozici rubrika “program” 
– veřejná soutěž a “program” – realizace, jiné obsahové 
vymezení není
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Analýza Helpdesk

• Cílem analýzy Helpdesk je identifikovat potenciálně 
problematické (příp. nedostateně 
popsané/vysvětlené) části životního cyklu projektů

• Předpoklad: na problematické aspekty projektů se 
uchazeči/řešitelé ptají více než na ostatní

• Často vyšší míra podrobnosti/konkrétnosti než při 
řízených rozhovorech
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Základní idea analýzy Helpdesk I.

• Vytvořit shluky požadavků/dotazů z kolekce, která 
přináleží danému konkrétnímu programu

• Shluky jsou vytvářeny na základě “sémantické 
podobnosti”, tj. každý shluk obsahuje “obsahově podobné 
dotazy”

• Shluky obsahující nejvíce dotazů/požadavků se 
odkazují na problémové okruhy
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Základní idea analýzy Helpdesk II.
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Clusterování textových dat

• Obecná formulace úlohy: je dána kolekce entit 
reprezentovaných texty, cílem je vytvořit jejich 
shluky na základě podobnosti dvojic entit

• Dotaz/požadavek je reprezentovaný textem “titulek 
+ tělo dotazu/požadavku”
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Posloupnost kroků procesu
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Preprocessing + vektorová reprezentace

• Preprocessing textů – zahrnující např.:
• lemmatizaci – převody na základní tvar (“přehledu 

uznatelných nákladů” -> “přehled uznatelný náklad”,
• odstranění stop slov (spojky, slova jako “projekt”),
• odstranění bílých znaků, … 

• Texty reprezentujeme jako vektory (TF-IDF váhovaná 
DTM)

10



Výpočet míry podobnosti

• Díky vektorové reprezentaci lze počítat podobnost 
textů jako vzdálenost (vhodně zvolených) 
vektorových reprezentací

• Zvolena tradiční kosinová podobnost (vzdálenost)
• Pro každou dvojici dotazů/požadavků tedy získáme 

jejich “vzdálenost”/podobnost (můžeme získat matici 
vzdáleností, resp. graf – uzly: dotazy, hrany mezi nimi 
pak mají váhy odpovídající vzdálenostem/podobnosti)
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Clusterování

• Máme-li k dispozici vzdálenosti/podobnosti 
libovolných dvojic dotazů, lze aplikovat clusterovací 
algoritmus (nabízí se řada možností)

• Pro účely této analýzy byl zvolen algoritmus 
(WalkTrap) původně navržený pro identifikaci komunit 
na sociálních sítích
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Globální pohled na clusterování
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Vizualizace grafu
s vyznačenými
clustery
(komunitami)

Body (uzly) jsou
dotazy/požadavky



Získané clustery a jejich interpretace
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Ukázky jednotlivých clusterů – popisy, interpretace
(separátní dokument)



Další příklady využití clusterové analýzy

• Analýza programů, resp. podprogramů – jaké tématicky 
podobné shluky projektů lze v programu identifikovat?

• …
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Poděkování

Děkuji za pozornost!

Dotazy, náměty, připomínky, prosím, zasílejte na 
vita@tacr.cz

16

mailto:vita@tacr.cz

