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„Data visualization is the fastest way 
to make a whole bunch of numbers 

look a lot more interesting.“



Kdo jsem?

• Tomáš Marek
• marek@kisk.cz
• +420 725 594 879

mailto:marek@kisk.cz


Co čekáte vy?



Co čekám já?

• Komplexní pohled (informační design…)
• Vizualizace jako nástroj
• Proč, kdy a jak ji používat v různých kontextech
• Základy, výzkumy, triky a tipy
• Dobrá a špatná praxe
• Historie – protože to dává smysl
• Hraní si s klikačkami
• Specificky zaměřené hodiny: kognice, barva, mapy…



Požadavky na ukončení

• Průběžné úkoly
• Zkouška
• Docházka



Proč vizualizace?



Aktuálně máme hodně dat.

Data jsou všude.

Data jsou o všem.
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#bigdata
#nova-ropa
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...v nich chceme najít vzory, trendy, 

změny a korelace. Chceme z nich 

dostat smysluplné informace.

Vizualizujeme data, protože...









https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations


Anscombův kvartet

Dataset v popisné statistice



Anscombův kvartet
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https://www.autodeskresearch.com/publications/samestats




...můžeme efektivněji komunikovat

komplexní informace vizuální cestou.

Vizualizujeme data, protože...



1869

„Probably the best statistical graphic ever drawn.“  Edward Tufte



1780





...máme oči a náš mozek 
pracuje s vizuální informací efektivně.

Vizualizujeme data, protože...



00.000x

Množina všech bodů 
v rovině, které leží ve stejné 
vzdálenosti, označované jako 
poloměr, od pevně daného 

bodu, zvaného střed.



60.000x

Množina všech bodů 
v rovině, které leží ve stejné 
vzdálenosti, označované jako 
poloměr, od pevně daného 

bodu, zvaného střed.



...můžeme vizuálně (tj. lépe)
podpořit svůj argument.

Vizualizujeme data, protože...



43 %



...vizualizace nám umožňují

lépe argumentovat manipulovat.

Vizualizujeme data, protože...







Vizualizujeme data, protože...

…skrze vizualizovaná data dokážeme 

lépe působit na emoce.





…k tomu máme boží technologie, 
které nám umožňují vytvářet 

boží vizualizace.

Vizualizujeme data, protože...



https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo

https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo


https://www.nytimes.com/interactive/2014/06/05/upshot/how-the-recession-reshaped-the-economy-in-255-charts.html?_r=0

https://www.nytimes.com/interactive/2014/06/05/upshot/how-the-recession-reshaped-the-economy-in-255-charts.html?_r=0


Vizualizace je nástroj
s širokým spektrem použití.



Přesvědčování
Argumentace

Motivace
Ilustrace

Vhled
Emoce



Vizualizace dnes!



Vizualizace dnes

• otevírání pole širokému spektru lidí (ve smyslu tvorby)
• stabilní oblast studia v akademické sféře
• vznikají samostatné studijní obory
• otevřené vzdělávání v oblasti - MOOC
• zmatení pojmů a představ (umění)



Objem a dostupnost dat

• 2011 - 1.8 ZB dat
• data smog - přehlcení daty
• big data - krása, ale co s tím
• nefunguje bez “information taming” technologií

• široká dostupnost všem, open data hnutí



Dostupnost nástrojů

• Demokratizace, laicizace
• Naklikávačky
• Tableau; D3.js,...
• Gephi, NodeXL - sítě
• ImagePlot, Voyant Tools - digital humanities
• Quadrigram, R, Processing



http://idl.cs.washington.edu/projects/lyra/

http://idl.cs.washington.edu/projects/lyra/




Web 2.0 a spolupráce

• Sdílení
• Inspirace
• Spolupráce
• http://helpmeviz.com/

http://helpmeviz.com/


Otevřené vzdělávání

• Knihy zacílené na “nevědce”.
• Nathan Yau - Data Points
• Nathan Yau - Visualize This!
• MOOC a kurzy



Terminologické okénko



Přesahy vizualizace

• Grafický design
• Žurnalistika
• Kartografie
• Počítačová věda
• Management
• Statistika
• … Odlišné slovníky 

v jednom poli.



Informační design

“The art and science of preparing information 
so that it can be used by human beings 
with efficiency and effectiveness.” – Robert Horn

• informační design X grafický design

• Information Design Journal (1979)

• finský výzkum obalů léčiv – léky vypadají podobně

https://www.amazon.com/Visual-Language-Global-Communication-Century/dp/189263709X
https://benjamins.com/catalog/idj




Typologie datové grafiky

• Scott Berinato – Good Charts
• Je informace konceptuální nebo založená na datech?
• Je cílem vysvětlovat (explain) nebo explorovat (explore)?

• Dvě škály: 
• conceptual – measurable
• explanatory – exploratory
• vypráví příběh X poskytuje nástroj k hledání příběhů

https://www.amazon.com/Good-Charts-Smarter-Persuasive-Visualizations/dp/1633690709






Ještě několik termínů

• zásadní problematický termín
• infografika = explanatory / conceptual - measurable
• vizualizace = exploratory / measurable

• informační grafika X infografika

• chart X diagram X plot



Explanatorní

Exploratorní

Konceptuální Měřitelná
Typ informace

Cíl grafiky
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Definice Roberta Kosary

• it is based on (non-visual) data – krajinka to není 
• it produces an image
• the result is readable and recognizable

KOSARA, Robert. Visualization criticism (2007)

https://ieeexplore.ieee.org/document/4272046


Dělení podle typu dat

• scientific visualization
• information visualization
• geographic visualization



#sciviz



#sciviz



#sciviz



#infoviz



#infoviz



#infoviz



#geoviz



V příštím díle uvidíte…

• A je toho víc… data art?
• Historie vizualizace.
• Jak to všechno začalo?
• Co se s ní děje dneska?
• Jaké si vzít poučení z předchozího vývoje?

Mgr. Tomáš Marek
marek@kisk.cz


