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Mechanical Tumor

https://www.youtube.com/watch?v=bJyBy_cgTtA
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Rakovina
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Rusko ve válce

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/rusove-proti-rusum-zeme-v-nevyhlasene-obcanske-valce--1484099
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Kdy vyrazit

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/dalnice-nebo-spis-parkoviste-kdy-vyrazit-abyste-necekali--1505997
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/dalnice-nebo-spis-parkoviste-kdy-vyrazit-abyste-necekali--1505997


Proč tu jste?

● Zjistíte, že i vizualizace dat má dějiny
● Objevíte, kde jsou hranice oboru
● Začnete o vizualizaci kriticky přemýšlet
● Pochopíte, že pod každým grafem je teorie
● Naučíte se navrhnout vlastní vizualizaci
● Zkusíte si získat a vyčistit data







Proč tu jste?

● Zjistíte, že i vizualizace dat má dějiny
● Objevíte, kde jsou hranice oboru
● Začnete o vizualizaci kriticky přemýšlet
● Pochopíte, že pod každým grafem je teorie
● Naučíte se navrhnout vlastní vizualizaci
● Zkusíte si získat a vyčistit data
● Poznáte nástroje pro vizualizaci



High Charts

http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/vanocni-cukrovi-mohutny-finis-vosich-hnizd-ohrozi-prvenstvi-vanilkovych-rohlicku--1434039
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/vanocni-cukrovi-mohutny-finis-vosich-hnizd-ohrozi-prvenstvi-vanilkovych-rohlicku--1434039


Chartsbin

http://chartsbin.com/embed/9979
http://chartsbin.com/embed/9979


Google Maps

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEhsutt8rXoo.kVXkeA0RUFoE
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEhsutt8rXoo.kVXkeA0RUFoE
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● (Objevíte kouzlo programování)
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Co po vás chceme?
● DÚ (načíst/vyzkoušet si)
● i pro kombinované studenty
● zadání, deadline na přednášce
● do odevzdávárny v ISu
● maximum: 10×10 = 100 bodů
● úspěch: 60 bodů 
● žádný projekt, žádná zkouška
● aktivita



Kam nám psát?

● honza.bocek@gmail.com
● marek.tomass@gmail.com
● matej.malek@stilltesting.cz
● jsem@posp.cz

mailto:honza.bocek@gmail.com
mailto:honza.bocek@gmail.com
mailto:marek.tomass@gmail.com
mailto:marek.tomass@gmail.com
mailto:matej.malek@stilltesting.cz
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Kam si psát?

● Vizualizace informací @KISK

https://www.facebook.com/groups/713694248670485/
https://www.facebook.com/groups/713694248670485/


Přednášky

Historie vizualizace
Tomáš Marek, 30.9.
vývoj vizualizace dat • zásadní vizualizační 
mezníky • historické implikace současného 
stavu



Přednášky

Manipulativní vizualizace
Jan Pospíšil, Matěj Málek, 7.10.
příklady dobré a špatné praxe • čtení 
vizualizace • triky a manipulace





Přednášky

Vizuální vnímání
Tomáš Marek, Matěj Málek, 14.10.
principy vizuální percepce • jejich aplikace do 
vizualizace dat • barva, design, atd.



Přednášky

Efektivita vizualizace
Tomáš Marek, Matěj Málek, 21.10.
základní principy efektivní vizualizace • tvorba 
efektivních základních typů statistických grafů • 
storytelling a úspěšná vizualizace



Přednášky

Datová žurnalistika
Jan Boček, 4.11.
data a storytelling • proces práce s daty • 
získání, zpracování, vizualizace dat



Přednášky

Získávání dat
Jan Boček, Jan Pospíšil, 11.11.
volně dostupná data • zákon o svobodném 
přístupu k informacím • scrapování • otevřená 
data



Přednášky

Nástroje pro vizualizaci dat
Jan Boček, Jan Pospíšil, 18.11.
statické grafy • jednoduché interaktivní grafy • 
plně interaktivní vizualizace



Přednášky

Problémy interpretace dat
Jan Boček, 25.11.
veřejné zakázky • demografie • ekonomická 
data • zdravotnická data



Přednášky

Mapy 1
Jan Pospíšil, 2.12.
mapové projekce • geodata • kdy nepoužívat 
mapovou vizualizaci







Přednášky

Mapy 2
Jan Pospíšil, 9.12.
nástroje pro zobrazení na mapě





Přednášky

Sítě vztahů (graphs)
Jan Pospíšil, 16.12.
využití sítí vztahů • zdroje dat • nástroje pro 
vytvoření sítí vztahů






