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• http://ddg.namwkim.org/
• hledání rovnováhy mezi předdefinovaným výstupem
a kreativitou tvůrce vizualizace

• budoucnost tvorby datové vizualizace
• paralelně vzniká několik nástrojů
• DDG, Data Illustrator, Lyra VDE
• https://charticulator.com/

Visualization Design Environment

http://ddg.namwkim.org/
http://idl.cs.washington.edu/projects/lyra/
https://charticulator.com/
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Vizualizace je nástroj!



data + cíle + forma + publikum















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

















Základní koncepty
funkční vizualiace



Smysl vizualizace



The purpose of visualization is insight, 
not pictures.

Ben Shneiderman



vizualizace není povinnost



data density = number of entries in data matrix
area of data graphic
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vizualizace není povinnost



cíle určují formu



cíle určují formu



Naše 
sdělení

Co ukazuje grafCo říkají data

cíle určují formu



jakegrafy.jdem.cz



datavizcatalogue.com



explorace není k prezentaci



explorace není k prezentaci



rozsah na vstupu
je vědomá volba



GI = GO



GI = GO



helpmeviz.com

konzultace není slabost
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„Maximize the data-ink ratio, within reason.“
Edward Tufte

data-ink ratio = datový inkoust
veškerý inkoust

data-ink ratio



„Erase non-data-ink, within reason.“

„Erase redundant data-ink, within reason.“

Edward Tufte

data-ink ratio



limity minimalismu
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limity minimalismu | MAYA



Zdroj: Suda – Designing with Data
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memorability X přesnost



memorability X přesnost





Nigel Holmes





memorability X přesnost



3D chartjunk



3D chartjunk









90 % zákazníků neví o rešeršní službě

Zásadní služba knihovny trpí nedostatečnou propagací. 
Zlepšení propagace by prospělo i dalším nabízeným službám.









viz.wtf
junkcharts.typepad.com


