
Začneme klasickým hejtem...



http://www.youtube.com/watch?v=j4JOjcDFtBE








The purpose of visualization is insight, 
not pictures.

– Shneiderman, 1994



Unlike, say, language arts, the subject of 
information graphics is rarely taught in 
schools, nor is it part of on-the-job training. 
This leaves professionals in every industry 
scrambling to express themselves 
graphically.

- Dona M. Wong



Efektivní vizualizace I.



Dnes
Efektivita z hlediska vizuální kognice.

Efektivní graf v teoretických konceptech.

Příště
Efektivní graf v akademickém kontextu

(Ne)efektivní vizualizace.



Vizualizační ingredience





Skilled chef doesn‘t just blindly throw 
ingredients in a pot, turn the stow on high, 
and hope for the best.

- Nathan Yau









Leden 4.1

Únor 5.2

Březen 8.2

Duben 17.6

Květen 21.5

Červen 22.8



souřadnicový systém

měřítko

vizuální vodítko / datový prvek
kontext



Vizuální proměnné



▪ pozice
▪ velikost (délka, obsah, objem)
▪ tvar
▪ orientace (směr, úhel)
▪ sytost
▪ barva
▪ textura
▪ pohyb



Charakteristiky
▪ selektivní — dokážeme vybrat ze skupiny?
▪ asociativní — dokážeme prvky vnímat jako 

skupinu? (při změně jiných proměnných)
▪ kvantitativní — dokážeme zobrazení 

převést na numerické vyjádření?
▪ uspořádání — dokážeme implicitně vnímat 

pořadí zobrazených prvků?
▪ rozsah — jaký prostor daná proměnná 

poskytuje? (často je omezený rozlišitelností)



Pozice
▪ selektivní: ano
▪ asociativní: ano
▪ kvantitativní: ano
▪ uspořádání: ano
▪ rozsah: záleží na 

konečnosti vesmíru



Velikost
▪ selektivní: ano
▪ asociativní: ano
▪ kvantitativní: tak 

středně (!)
▪ uspořádání: ano
▪ rozsah: záleží na 

konečnosti vesmíru
+ narážíme na limity 
vnímání





Tvar
▪ selektivní: jak se to vezme
▪ asociativní: ne zrovna jednoduše
▪ kvantitativní: ne
▪ uspořádání: ne
▪ rozsah: odpovídá vaší fantazii







Orientace/úhel
▪ selektivní: může být
▪ asociativní: ano i ne
▪ kvantitativní: jako jo, ale vlastně ne
▪ uspořádání: záleží
▪ rozsah: teoreticky neomezený, prakticky 

naráží na limity vnímání



Sytost
▪ selektivní: v zásadě ano
▪ asociativní: v zásadě ano
▪ kvantitativní: teoreticky ano, prakticky ne
▪ uspořádání: ano, nemusí být jednoduché
▪ rozsah: celá jedna nekonečná složka 

barevného spektra, naráží na limity vnímání



Barva
▪ selektivní: ano (!)
▪ asociativní: ano
▪ kvantitativní: ne (ani teoreticky)
▪ uspořádání: ne (kulturní kontext × spektrum)
▪ rozsah: multidimenzionální prostor teoreticky 

nekonečný, v praxi zoufale omezený







Textura
▪ selektivní: ano
▪ asociativní: ano
▪ kvantitativní: ne (ale někdy vlastně ano)
▪ uspořádání: ne (ale někdy vlastně ano)
▪ rozsah: kolik toho vymyslíte



Pohyb
▪ selektivní: může být
▪ asociativní: může být
▪ kvantitativní: ne
▪ uspořádání: dá se vymyslet takový případ
▪ rozsah: …asi pět?



Základy vizuálního vnímání



Paměť
Pozornost

Předpozornostní atributy







18 x 43 = ?









Předpozornostní atributy

orientace, tvar, délka čáry, šířka čáry
velikost, pozice, odstín a sytost

pohyb,…

Zjednodušeně všechno,
co narušuje vzory a vymyká se.







vnímání vztahů









http://emeeks.github.io/gestaltdataviz/section1.html

http://emeeks.github.io/gestaltdataviz/section1.html
http://emeeks.github.io/gestaltdataviz/section1.html












krátkodobá paměť







vnímání hodnot



Atributy dle  
kvantitativní 
efektivity



Weberův zákon



Stevensův zákon



http://apps.usd.edu/coglab/WebersLaw.html


Atributy dle  
kvantitativní 
efektivity















Graf, který z hlediska vizuálního vnímání
můžeme považovat za efektivní, pracuje 

s předpozorností, je si vědom limitů 
krátkodobé paměti a bere v potaz 

fungování lidské mysli.



Koncepty a diskuze
efektivního grafu































DÚ za 15 bodů



Vyrobte nejhorší graf ever.

Excel vám s tím pomůže, ale snažte se být v grafech ještě 
horší než on.

Příště se podíváme na kupu dalších super možností, 
jak dělat stále horší a horší grafy.


