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Historie 



Definice 

• Reprezentace abstraktních dat 
• Zdroj kvantitativní data 
• Interaktivita 

 
 
 
 

Vizualizace dat vs infografika 



Cíl 

• Podpora pochopení informací 
• Odhadování souvislostí, vzorců a trendů 
• Zacílení informací 
• „Vyprávění příběhů“ 
• Prostor pro další práci s daty 







Univerzálnost 







Data is the new oil. 



Data is the new soil. 



Mor dnešního internetu 

http://pinterest.com/prusatomas/ 

http://pinterest.com/prusatomas/


Výživa 









Interaktivita 



Doplňky stravy 

http://www.informationisbeautiful.net/play/sna
ke-oil-supplements/ 

http://www.informationisbeautiful.net/play/snake-oil-supplements/
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Nutriční databáze 

http://lonelydatum.com/blog/ 

http://lonelydatum.com/blog/


Infodemiologie 

• Teorie sítí 
 

• Šíření 



Infodemiologie 

„Sleduje a měří rytmus veřejného mínění, 
pozornosti, chování, znalostí a postojů tím, že 
se stopuje, co lidé dělají a co píšou na 
Internetu.“ 
 

Gunther Eysenbach 



Infodemiologie 

• Povědomí o tom, co veřejnost dělá, ví nebo 
co cítí ohledně současných problémů. 
 

• Předpovídá budoucí vývoj.  



Příklady 

• Analýza dotazů z internetových 
vyhledávacích nástrojů pro předpověď. 
 

• Sledování aktualizace statusů na 
mikroblozích pro sledování pandemie. 
 

• Sledování a hodnocení nepoměrů v 
dostupnosti zdravotnických informací. 



Příklady 

• Sledování efektivnosti zdravotnických 
marketingových kampaní. 
 

• Identifikace monitorování publikací na 
Internetu, které jsou relevantní k tématu 
veřejného zdraví. 
 

• Extrahování dat s cílem tvorby výzkumných 
nástrojů zaměřených na monitoring 
vedlejších účinků léčiv. 





http://www.google.org/flutrends/ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6111nS
66Dpk 
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Děkuji za pozornost. 



Otázky? 



Tomáš Pruša 
www.prusatomas.cz 

prusatomas@gmail.com 
@prusatomas 

@prusatomascz 
 

Martina Martínková 
martinkova@ped.muni.cz 

 
Hana Majerová 

h.majerova@mail.muni.cz 
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