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Abstrakt

Tématem diplomové práce jsou informační systémy využívající informační 

vizualizaci a její metody. Cílem práce je analýza a hodnocení vybraných 

vizualizovaných informačních systémů a shrnutí metod a teoretických 

východisek těchto systémů. V první části se práce zaměřuje na úvod do 

vznikajícího oboru. Druhá část je věnována vzniku a vývoji informační 

vizualizace ve třetí část se práce zabývá problematikou komunikace člověk-

počítač, interakcí uživatele s grafickým rozhraním, animací a základními 

vizualizačními technikami na pozadí kognitivní vědy a psychologie. Dále je 

pojednáno o problematice vizuálního průzkumu. Čtvrtá část obsahuje funkční 

příklady vybraných informačních systémů. Obsahuje jejich principy fungování, 

základní vlastnosti, principy fungování a potenciální přínos pro uživatele. 

Poslední část shrnuje obsah diplomové práce a předkládá možnosti 

budoucího využití, konstatuje malou rozšířenost informační vizualizace a 

předkládá obavy o vlastní užitečnosti informační vizualizace. Práce je 

doplněna o obrazové přílohy
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P  ředmluva   

Podnětem vedoucím k napsání této diplomové práce byl dlouhotrvající 

autorův zájem o informační vizualizaci. Ta je velice zajímavým a dynamickým 

oborem a v současnosti se čím dál tím více prosazuje v rámci oboru 

komunikace člověk-počítač (Human-computer interaction - HCI). Cílem práce 

je představení a charakteristika informačních systémů využívající informační 

vizualizaci. Systémy jsou rozděleny podle jednotlivých oborů lidské činnosti. 

Součástí práce je jejich analýza a zhodnocení potenciálních přínosů pro 

zefektivnění informačních procesů. Dalším cílem je zhodnocení aktuálního 

stavu teoretických přístupů a  metod informační vizualizace a jejich 

systematizace. 

Základem bibliografických zdrojů byl soupis vytvořený jako povinná 

součást zkoušky z předmětu Dokumentografické informační systémy. Od té 

doby aktualizovaný soupis bibliografických zdrojů se snaží zachytit obsahově 

hodnotné dokumenty tak, aby představovaly co nejaktuálnější reprezentaci 

tématu. Literatura týkající se informační vizualizace je v drtivé většině 

publikována v angličtině, přesto bylo použito i několik zdrojů českých autorů. 

Nemálo odborných termínu nemá v češtině svůj ekvivalent. Jejich definice 

jsou přímou součástí textu. 

Diplomová práce je uvedena charakteristikou tématu následovanou kapitolami 

pokrývající teoretické aspekty informační vizualizace, komunikace člověk-

počítač, kognitivní vědy a percepce. Hlavní část obsahuje kapitoly 

pojednávající o vybraných příkladech informačních vizualizovaných systémů. 

Závěr nastiňuje možné budoucí trendy.  

Diplomová práce je v rozsahu 90 stran a obsahuje obrazové přílohy. 

Bibliografické citace jsou uváděny podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 

690-2. 

Poděkování

Velice děkuji vedoucímu diplomové práce Peteru Pálkovi za ochotu a čas, 

který mi věnoval při přípravě této diplomové práce. 



1. Úvod 

V prostředí složitých informačních systémů a databází, které obsahují 

obrovské množství informací, je nesnadné se pro uživatele zorientovat. 

Uživatelé jsou schopni zpracovat jen malý zlomek informací, které vnímají. 

Proto je důležitá schopnost nejen kvalitně, ale také rychle informace 

vyhledávat. V případě obsáhlých informačních prostorů je informační 

vizualizace pomůckou pro lepší orientaci. 

Práce se pokusí obhájit smysl informační vizualizace, její rostoucí 

význam a prezentovat fungující informační systémy, které potvrzují 

opodstatněnost existence informace vizualizací pro vyhledávání informací. 

Rozvoj v oblasti informačních technologií s sebou přináší řadu změn ve 

fungování a řízení organizací. Pro ty zaměstnance, kteří jsou zodpovědní za 

řízení firem, je nezbytné dostávat přesné a relevantní informace. Aby to bylo 

možné, nestačí pouze informace shromažďovat a uchovávat, ale také je podle 

potřeby umět vyhledat, analyzovat a použít. Tyto úkoly mohou usnadnit 

moderní informační systémy. 

Informace jsou vytvářeny v neustále narůstajícím množství a jsou 

dostupné ze stále většího množství přístupových bodů. Zdálo by se tak, že 

vyhledávání informací, ať už jsou určené pro informační profesionály, nebo 

pro laiky, je díky tomu velice snadné. Právě naopak. Dnešní trendy s sebou 

přinášejí nejen obrovské možnosti, ale také zmatení a frustraci. Uživatel je 

prostě zaplaven informacemi. To ztěžuje vyhledávání požadovaných 

informací a způsobuje neschopnost odlišit důležité informace od  těch 

nekvalitních a nerelevantních. V současnosti je mnoho informací pro uživatele 

obtížné vyhledat pomocí standardních nástrojů.

Tradiční typy uživatelských rozhraní informačních systémů založených 

na textu nebyly a nejsou ideální. Komunikace s tímto typem rozhraní stojí 

uživatele mnoho úsilí, času a někdy také peněz. Rozsáhlé báze dat obsahují 

mnoho potenciálních informací, jejichž vyhledávání může pro laické uživatele 



představovat časově velice náročný úkol a možné zhoršení kvality výstupu 

jejich vyhledávacího procesu. V další části práce se také budu věnovat 

informačnímu průzkumu (Information Exploration). Ten je spojen s necíleným 

získáváním informací, vhledů a poznatků. 

Prvními uživateli nových technik informační vizualizace byla hrstka 

samotných výzkumníků na poli informační vizualizace a informační 

profesionálové. S rostoucí popularitou a vývojem těchto technik je v současné 

době možné nabídnout rozhraní obsahující prvky informační vizualizace i 

laickým uživatelům.

Informační vizualizace se řadí jako podobor do komunikace člověk-

počítač (human-computer interaction, HCI). Informační vizualizace vytváří 

interaktivní vizuální reprezentace abstraktních dat s cílem zesílit lidskou 

kognici a získat tak přidané informace o skryté, vnitřní povaze dat. Podle 

Slavíka [Slavík, 1996] je informační vizualizace proces převodu číselných a 

kvantitativních údajů a jejich vztahů do vizuálního, zpravidla grafického 

zobrazení s využitím počítačové grafiky, které napomáhá jejich percepci a 

porozumění. Obvyklými prostředky vizualizace jsou grafy, diagramy, sítě, 

mapy, grafické symboly, třírozměrné objekty, animace. Základními řešenými 

problémy jsou zobrazení vícerozměrných dat a výběr (filtrování) podstatných 

údajů pro vizualizaci.

Informační vizualizace produkuje interaktivní vizuální reprezentace 

abstraktních dat s cílem posílení lidské kognice a tak umožnit pozorovateli 

získat znalosti o vnitřní struktuře dat a jejich vztahů. Informační vizualizace 

poskytuje uživateli abstraktní data pomocí interaktivních vizuálních 

rozhraních. Informační vizualizace umožňuje uživateli manipulovat s velkými 

množinami dat. 



Díky Informační vizualizace se pak uživatel může rozhodovat a 

objevovat zajímavé informace o znacích informačního prostoru (bude 

podrobně rozebrán dále), jakými jsou:

• forma (trendy, shluky, mezery, výjimky)
• struktura zvolené skupiny objektů
• sémantická struktura
• objekty samotné [Plaisant, 2001]. 

Pro reprezentaci se v informační vizualizaci využívá velká škála 

dvourozměrných a trojrozměrných grafických prvků, jako jsou mapy, grafy, 

sítě, shluky, stromy, ikony, tabulky a virtuální krajiny. Data mohou být 

prezentována v různých podobách. Ty závisí na povaze obsahu. Ve větších a 

složitějších strukturách mohou být uvedené příklady kombinovány – sítě 

stromů nebo stromové struktury sítí atp. Informační vizualizace zahrnuje i 

zobrazení numerických a geografických dat [Averbuch, 2004].

Vývoj informační grafické reprezentace je spojený jak s nově vzniklým 

polem informační vizualizace, tak s poměrně ustálenou doménou vyhledávání 

informací (Information Retrieval). Vizuální reprezentační techniky mohou být 

úspěšné při řešení problémů spojených s vyhledáváním informací. Odborníci 

zabývající se výzkumem informační vizualizace se domnívají, že 

vizualizovaná rozhraní poskytující reprezentaci abstraktních informací pomocí 

grafických prvků budou podstatně jednodušší a budou hrát důležitou roli pro 

efektivní využívání rozměrných informačních prostorů [Card, 1991]. 

1.1 Informační prostor

Důležitým termínem pro informační vizualizaci je informační prostor 

(Information Space), který označuje množinu obsahující informační entity 

mezi nimiž existují vztahy.

Poloha těchto entit může být definována souřadnicemi, tj. souborem 

čísel určujících přímou lokalizaci objektu v rámci určitého souřadnicového 

systému. Obvyklými typy prostorově vztažených a reprezentovaných objektů 

a jevů jsou geometrické, příp. objemové objekty, geografické objekty a 



astronomické objekty (nebeská tělesa) [ÚVIS, 2001]. Obecně lze ale tvrdit, že 

i tyto fyzické objekty jsou informační entity. 

Informační prostor popisuje povahu a možné hodnoty nebo význam 

informační entity, které mohou nabývat za daných podmínek a okolností 

[Newby, 2001]. Informační prostor nás obklopuje. Ve chvíli, kdy získáváme 

přístup k soubor uloženém na disku počítače, procházíme skrz informační 

prostor. Ve chvíli, kdy vyhledáváme na Internetu pomocí vyhledávacího stroje, 

prosíváme informační prostor a ve chvíli, kdy si prohlížíme webovskou 

stránku, procházíme zase jenom dalším druhem informačního prostoru 

[Withrow, 2004].

S pokročilejším technickým vybavením pro počítačovou grafiku se 

objevilo i mnoho nových vizualizačních technik a nástrojů. Nové informační 

systémy využívající technik informační vizualizace si kladou za úkol nabídnout 

lepší metody přístupu k obsáhlým informačním prostorům a jejich hlubšímu 

pochopení. Prostorová reprezentace, která je cílem studia informační 

vizualizace, se snaží pomocí grafických prvků o prostorová zobrazení 

abstraktních dat obsažených v informačním prostoru. Tyto prostory můžeme 

také chápat jako množiny libovolných heterogenních dat, jakými může být 

například digitální knihovna. Informační vizualizace se snaží využít vlastnosti 

objektů informačního prostoru k jejich zmapování do prostorových grafických 

reprezentací. 

Cílem informační vizualizace je tedy zmapování obsahu informačního 

prostoru a umožnění jeho grafického zobrazení a tak umožnit uživateli:

• Využít interaktivní vizualizace pro získávání kvalitních informací a na 
jejich základě vykonávat rozhodnutí

• Objevovat vzory, trendy, shluky a vztahy a to i při v případech 
chybějících, nejednoznačných a zavádějících dat

Moderním příkladem informačního prostoru je WWW (World Wide 

Web). Tento hypertextový systém nabízí velké množství informací bez ohledu 



na typ nebo velikost. Masivní množství informací je pro uživatele 

dezorientující a neúměrně zahlcuje jeho kognitivní systém. Uživatel není 

schopen zapamatovat si všechny textové informace a ztrácí přehled o 

struktuře informačního prostoru. Informační vizualizace je pomůckou, která 

redukuje množství informací potřebných k osvojení znalostí. Pojem znalost je 

zde pojímána jako schopnost člověka nebo jakéhokoli jiného inteligentního 

systému uchovávat, komunikovat a zpracovávat informace do systematicky a 

hierarchicky uspořádaných znalostních struktur. Znalost je charakterizována 

schopností abstrakce a generalizace dat a informací [Katuščák, 1998]. 

Koncepce informační vizualizace je založena na reprezentaci abstraktních 

informací na fyzické a prostorové. 

V důsledku nárůstu množství informací se setkáváme s problémem 

jejich  manipulace a ukládání. Pro informační vizualizaci je nutné ustanovení 

nového typu konceptu pro uložené heterogenní informace: informačního 

prostoru. Virtuální informační prostor je přístupný pouze díky médiu 

reprezentací. To, jak je tento informačním prostor využíván, závisí na kvalitě a 

úrovni zpracování technik reprezentace. Typ reprezentace definuje samotné 

rozhraní a to by mělo být přizpůsobeno lidským kognitivním schopnostem.



2 Informační vizualizace

2.1 Vznik Informační vizualizace

Vizuální komunikace měla vždy velký význam pro komunikaci informací 

a pro porozumění komplexních vztahů. Jedním z přístupů k problému je 

zobrazení jen omezeného množství informací tak, aby nedošlo k zahlcení 

reprezentace. Na druhou stranu, text nebo jednoduchý graf není schopný 

spolehlivě odrazit složitost informací v informačním prostoru. To znamená, že 

mnohé skryté a důležité informace zůstanou skryty. 

Vizualizaci používali již ve starověkém Řecku pro podporu paměti. 

Řekové  vymysleli důmyslný systém memorizace informací, který spočíval 

v jejich fixaci pomocí asociací ke konkrétním místům a fyzickým objektům. 

Vzpomínky se pak zpětně vyvolaly z paměti prostým procházením zvoleného 

místa. Touto problematikou se zabýval i Aristoteles ve svém díle O paměti.

Mezi první průkopníky moderní vizualizace dat patří skotský architekt 

James Playfair (1759-1823). Ten byl mezi prvními, kdo použil abstraktní 

vizuální atributy jako jsou linie a další prvky (Obr. 1). Ty pak aplikoval do 

prostoru k vizuální reprezentaci dat. V té době také začal výzkum klasické 

metody vytváření grafů. 

Obr. 1 [Friendly, 2008] – Grafická reprezentace tržní rovnováhy



Dalším historickým příkladem je slavný diagram (Obr. 2), na němž je 

možné sledovat v čase vývoj lidských ztrát Napoleonovy armády během jeho 

tažení do Ruska. 

Je to jedna z prvních multidimenzionálních reprezentací, která spojuje 

data převzatá z více zdrojů a která obsahuje informace časové, prostorové a 

číselné povahy. Tento diagram konkrétně zobrazuje kombinaci numerických 

dat a časových úseků. Diagram byl vytvořen v roce 1861 francouzským 

inženýrem Charlesem Minardem (1781-1870).

Obr. 2 [Cartographia, 2008] - Vývoj lidských ztrát Napoleonovy armády během jeho 

tažení do Ruska

V roce 1967 publikoval francouzský kartograf Jacques Bertin (1918- ) 

svou teorii, která definovala základní prvky a principy diagramů a která 

obsahovala konceptuální rámec pro jejich design. V roce 1983 publikoval 

Edward Tufte (1942- ) , který je vlivným teoretikem informační vizualizace, 

svou teorii datové grafiky založenou na co největší hustotě relevantních 

informací a efektivním designu rozhraní ve dvourozměrném prostoru. Celý 

koncept je závislý na propracované barevné kompozici.

V osmdesátých letech se spojily komunity zabývající se umělou 

inteligencí a počítačové grafiky s cílem vyvíjet modely prototypů pro 

automatizované procesy vizuální prezentace dat. V této době nebyla grafická 

kvalita zobrazování výsledků tak důležitá. Důležité byly metody zpracování a 



automatizace grafických reprezentací dat. Teprve v devadesátých letech, kdy 

se vývoj nezbytného grafického hardwaru promítl i do jeho klesajících cen, se 

začala objevovat grafická rozhraní nové generace. Ta se soustředila na 

uživatelovu interakci s multidimenzionálními daty. V důsledku tohoto vývoje se 

objevily nové přístupy. Nejreprezentativnějšími příklady byly Perspective 

Walls [Robertson et al., 1991] (Obr. 3) a Cone Trees [Robertson et al., 1991] 

(Obr. 4).

Obr. 3 [Robertson et al., 1991] – Perspective Wall

Obr. 4 [Robertson et al., 1991] - Cone Trees

Aplikace nových trendů a technické vybavení na vysoké úrovni pomáhá 

komunitě výzkumníků v oblasti informační vizualizace a počítačové grafiky 



vyřešit mnoho problematických bodů. Pro zajímavost můžeme uvést důležitá 

světová výzkumná centra věnující se informační vizualizaci. Patří mezi ně 

především Xerox PARC a výzkumná laboratoř univerzity v Marylandu vedené 

Benem Schneidermanem. Dále jsou to velké firmy jako IBM, Microsoft a 

AT&T. Tyto výzkumné týmy se snaží vyvinout pokročilé metody a nástroje pro 

porozumění, navigaci a interaktivní analýzu prostoru obsahující abstraktní 

informace. Dosáhnout tohoto cíle není jen problém toho, jak reprezentovat 

atributy entit vizuálně, ale také to jakým způsobem přiřazovat údaje 

abstraktních dat vizuálním vlastnostem. Tyto problémy řeší informační 

vizualizace.

2.2 Kognice a percepce

Kognicí, tedy lidskou schopností poznávat, se zabývá obor kognitivní 

vědy (cognitive science), která podle Thagarda [Thagard, 1996] je 

Transdisciplinární věda usilující o pochopení procesu myšlení, učení a 

rozhodování. Opírá se o výsledky výzkumů z oblasti neurofyziologie, biologie, 

psychologie, umělé inteligence, teorie informace, lingvistiky, antropologie a 

dalších vědních oblastí. Myšlení se snaží pochopit s využitím výpočetních 

procedur v pojmech tzv. reprezentujících struktur mysli, které na tyto struktury 

aplikují matematicko-statistické a jiné metody.

Šířka lidského vnímání obrazových informací je sama o sobě enormní, 

stejně tak jsou výtečné lidské schopnosti analyzovat nepravidelnosti, mezery 

a odchylky v prostoru. Informační vizualizace využívá i možnosti lidské 

obrazové paměti, která je velice rychlá a obsáhlá. 

Lidé mají přirozeně vyvinutou a adaptabilní schopnost zpracovávat 

informace z obrazových vjemů. Výzkum informační vizualizace se snaží určit, 

jakým způsobem probíhá proces zpracování obrazové informace a jaké jsou 

hlavní překážky, které omezují využití informační vizualizace tak, aby bylo 

možné běžně používat například i trojrozměrná uživatelská rozhraní. Hlavním 

znakem typickým pro lidský systém vnímání vizuálních informací je to, že 

nahlíží na okolní fyzický svět jako strukturu složenou z prvků pokrytých 

povrchy s různými charakteristikami. Obrazové hodnoty prvků se jemně mění 



tím, jak na sebe jednotlivé prvky struktury působí a tím, jak se prvky pohybují 

v prostoru. Nejzřetelnějšími charakteristikami jsou tvary takových prvků a 

jejich pozice v prostoru[Regan, 1999]. Tyty charakteristiky mají odlišný stupeň 

efektivity pro lidské vnímání, než je barva, sytost, povrch nebo tvar. Na 

základě těchto předpokladů je možné tvrdit, že lidé lépe vnímají, pamatují si a 

získávají informace z prostorových reprezentací dat. 

Aby mohla být informační vizualizace úspěšně využívána, je nutné najít 

takový způsob reprezentace procesů v uživatelském rozhraní tak, aby se 

zobrazená virtuální realita co nejvíce přizpůsobila pravidlům fyzického světa a 

způsobu, jakým ho člověk vnímá. Především musí informační vizualizace vést 

k takové reprezentaci obrazových prvků, při které budou ustanoveny grafické 

vlastnosti, které budou mít schopnost odlišovat jemné změny částí 

obrazových prvků a jejich prostorové předěly. 

Vizualizace informačních prostorů nabízí uživateli možnost identifikace 

dokumentů, vhled (viz dále) a pochopení obsahu konkrétního informačního 

prostoru. Celá koncepce informační vizualizace je založena na transformaci, 

na mapování textových informací na prostorové a grafické. 

Člověk si jako živočišný druh vyvinul skvělé prostorové a vizuální 

dovednosti. Rychle rozpoznává hrany a předěly, věci, které se odlišují, věci, 

které mají podobnou barvu nebo tvar a ostré změny ve světlosti a směru 

pohybu předmětů. Lidský mozek umí přirozeně využívat vizuální a prostorová 

vodítka jako pomůcky pro podporu využívání paměti. Díky těmto 

schopnostem můžeme snížit kognitivní nároky uživatelů při interakci s velkým 

objemem informací. Informační vizualizace opřená o toto tvrzení [Card, 

MacKinlay a Robertson, 1991] ve spojení s vědeckou vizualizací [McCormick, 

1988], umožňuje rychlejší a efektivnější navigaci, analýzu a interakci.

Informační technologie jsou používány k získávání znalostí. V kontextu 

informační vizualizace jsou informační technologie používány k odhalování 

skrytých atributů. V případě textových informací je pro lidské oko snadné je 

vnímat, ale na druhou stranu vynakládá množství času, který je úměrný 



velikosti obsažené informace. Naopak informace získané pomocí informační 

vizualizace umožňují člověku pochopit kontext a obsah navzdory objemu 

informace.

Percepce zpracovává okolní vjemy. Je prvním stupněm v procesu 

poznávání a ovlivňuje míru pozornosti, vytváření a vyvolávání vzpomínek, 

používání jazyka, řešení problémů a úsudku [Goldstein, 2005]. Kognice je na 

percepci závislá. Je to intelektuální proces, který vytváří znalosti na základě 

interních (myšlenkových) a externích reprezentací okolního fyzického světa. 

Interní reprezentace jsou mentální reprezentace obsahující prvky vnějšího a 

vnitřního světa, z kterých se skládá jedinečný model světa jedince 

[Sedláková, 1996]. 

Kognici může být interní nebo externí. Procesy externí kognice [Scaife, 

a Rogers, 1996] jsou součástí kognitivní vědy. Ve vztahu k informační 

vizualizaci se zaměřujeme především na roli externích reprezentací, jako jsou 

grafy a text, a jejich zpracování lidským vnímáním a jejich vztahem k interním 

reprezentacím. Mezi reprezentací založenou na jazyku, to znamená textovou, 

jakou je kniha a grafickou, jakou může být diagram nebo mapa, je zřejmý 

rozdíl. 

Hlavními charakteristikami textové informace, která sdílí obsah 

prostřednictvím textu, je její znaková povaha. Nejčastější používané znaky 

jsou znaky pro písmena, číslice a ostatní alfanumerické znaky. Může být 

komunikována grafickými (vizuálními) nebo zvukovými prostředky. Oproti 

informační vizualizaci je její nevýhodou nutnost znalosti použitého jazyka pro 

její interpretace.

Z teoretického hlediska je pro informační vizualizaci zajímavá interakce 

a prolínání mezi kognicí externí a interní a také vnímání externích grafických 

reprezentací. Z historického pohledu se kognitivní věda soustředila především 

na interní procesy kognitivního systému. Externí kognice a externí 

reprezentace se tak od klasické kognitivního systému vydělily. 



Prolínání vnitřních duševních procesů a vnějšího vnímání je základem 

řešení na podporu většího využití kognitivního potenciálu. Bez externích 

nástrojů jsou kognitivní možnosti omezenější a předmětem informační 

vizualizace je právě vývoj nástrojů na jejich podporu. 

IV využívá počítačově podporované interaktivní vizuální reprezentace 

abstraktních dat k zesílení kognice [Card et al., 1999]. Lidské vnímání 

rozděluje to, co vidí na objekt,  na který se v konkrétní chvíli soustředí, a na 

skupinu ostatních objektů v okolí. Ve chvíli, kdy je jakýkoliv objekt pozorován, 

je jeho pozice vizuálně zaznamenána v paměti a jeho opětovné nalezení je 

pak rychlejší. Velikosti, tvaru, barvě, pozicím a dalším vlastnostem objektů 

v reprezentaci  mohou být přiřazeny vlastnosti, které mohou být využity pro 

efektivnější práci a zlepšení lidských kognitivních funkcí.

2.2.1 Vhled

Informační vizualizace se s pomocí grafiky snaží přicházet s řešením 

problému toho, jak představit uživateli velké množství dat tak, aby vztahy 

mezi daty a struktura takového informačního prostoru byly zřetelně 

znázorněné. Informační vizualizace se snaží odkrýt a také zobrazit vztahy, 

které nebyly zprvu zřejmé a které mohou být člověkem snadno využitelné. 

Zkráceně řečeno, systém pro informační vizualizaci předkládá uživateli data 

takovým způsobem, při kterém je schopen vnímat vztahy a strukturu velkých 

informačních prostorů bez zvýšených nároků na kognitivní systém.

Vhled (Insight) definujeme jako individuální schopnost pozorovat data, jako 

jednotku objevu. Je to schopnost abstrahovat skutečnou podstatu problému. 

Je to proces nebo výsledek pochopení vnitřní podstaty věci nebo schopnost 

vnímání věcí intuitivním způsobem. Podle gestalt (celostní) psychologie je 

restrukturalizace problému spojena s vhledem – náhlým pochopením řešení 

problému [Murray, 1995]. 

Specificky jsou charakteristiky vhledu v pojetí informační vizualizace 

definovány Northem [North, 2006] takto:



• Vhled je komplexní a zahrnuje analýzu všech, nebo většiny daných dat 
zároveň s jejich vztahy – tedy ne jen jako osamocené hodnoty 
takových dat

• Vhled je hluboký. Proces jeho utváření vyžaduje čas a dostatek 
shromážděných informací. Vhled samotný předkládá další otázky, a 
tím pádem hlubší vhled

• Vhled je kvalitativní, není exaktní, může být nejistý a subjektivní
• Vhled je často neočekávaný, nepředvídatelný a kreativní

Získávání znalostí je proces extrahování důležitých atributů z 

informačních zdrojů, jako jsou dokumenty a báze dat, které jsou předmětem 

zájmu [Rao, 1998]. Pro získávání znalostí je užitečný informační průzkum, 

který je podporován a jehož součástí jsou nástroje informační vizualizace a 

vizuálního průzkumu.  

2.3 Vizuální průzkum

Vizuální průzkum (Visual Exploration), označuje nepřímé vyhledávání 

relevantních informací ve všech typech bází dat [Kreuseler et al., 2004] a jeho 

účelem je poskytnout přehled a vhled o informacích. Informační věda 

považuje relevantní informaci za takovou, která je formálně nebo věcně 

shodná s dotazem zadaným uživatelem v přirozeném či selekčním jazyku. 

Formální relevance je shoda formulace rešeršního dotazu se selekčními údaji 

dokumentu, věcná relevance je shoda obsahu informačního dotazu s 

obsahem vyhledaného dokumentu [Straka, 1997]. 

John Tukey byl první, kdo přišel  s ideou použít interakci ve 

vyhledávání informací. Cílem interaktivního vizuálního průzkumu bylo nalézat 

v datech informace, o kterých výzkumník před započetím informačního 

průzkumu nevěděl. Tukeyho knihou Exploratory Data Analysis započala 

historie a ustanovilo se používání interaktivní grafiky pro rychlý vhled do dat 

[Tukey, 1977].

Uživateli je systémem používající informační vizualizaci umožněno 

interaktivně procházet zvolenými částmi informačního prostoru. V této etapě 

procesu vyhledávání informací si uživatel ještě neosvojil konkrétní přehled o 



obsahu a struktuře dat. Cílem tohoto procesu je takový přehled získat. V 

tomto smyslu může být vizuální průzkum chápán jako necílené vyhledávání 

informací uvnitř množiny dat. Velice důležitý je vysoký stupeň interaktivity. Ta 

musí co nejvíce podporovat uživatele v procesu vyhledání informací. 

Interaktivita je klíčovou složkou postupů vizualizačního výzkumu [Tominski, 

2006].

Vizuální průzkum je proces prohledávání a analyzování databází s 

cílem nacházení implicitních a potenciálně užitečných informací. Je v mnoha 

ohledech specifický. Na počátku vyhledávání informací nemá uživatel 

hypotézu, kterou by chtěl potvrdit, nebo vyvrátit. To ani není jeho cílem. 

Interaktivní vyhledávání datových vztahů a struktur vyžaduje optimální 

nástroje a porozumění problému – těmito nástroji mohou být prvky vizuálního 

výzkumu. V protikladu k postupu, kdy uživatel potvrzuje své předem 

ustanovené hypotézy, je výzkumná analýza podobná detektivní práci. 

Neexistuje žádná předem daná hypotéza. Ta se vynořuje během procesu 

vyhledávání. To, co uživatel hledá, jsou vzorce, anomálie a nové vhledy 

[Tukey, 1977]. Opakem tohoto postupu je konfirmační analýza, tedy takový 

postup, kdy hledáme data pro potvrzení předem ustanovené hypotézy.



3 Komunikace člověk-počítač

Komunikace člověk-počítač (Human-computer Interaction, dále HCI) se 

zabývá studiem interakce a komunikace mezi člověkem a počítačem. 

Součástí HCI je i informační vizualizace. HCI je průsečíkem počítačové vědy, 

behaviorálních věd, designu a dalších oblastí. HCI zkoumá schopnosti 

uživatele v oblasti jeho vnímání a poznávání. Další oblastí studia jsou 

způsoby vytváření interaktivních systémů a jejich uživatelských rozhraní. 

Samotná informační vizualizace je v rámci HCI disciplínou se vzrůstající 

důležitostí. Informační vizualizace je závislá na úrovni provedení 

uživatelského rozhraní, které by mělo být schopné zobrazovat výsledky 

mechanismů systémů pro zobrazování informačních struktur.

Podle Papíka [Papík, 2001] je propojení informační vědy a HCI nejvíce 

zřejmé v oblasti uživatelského rozhraní. Uživatelské rozhraní jako prostředník 

komunikace mezi počítačem - informačním systémem, a člověkem - 

uživatelem ovlivnilo zájem o vyhledávání v informačních systémech a 

elektronických zdrojích. Rozvoj internetu tomuto trendu napomohl využitím 

nových vyhledávacích prostředků a rozhraní určených pro komunikaci klient-

server.

HCI se zabývá designem [Faulkner, 1998]:

• vstupních zařízení a strategií, jako jsou:
o klávesnice, polohovací zařízení, hlasová zařízení
o přímá manipulace s objekty
o menu, formuláře a příkazy

• výstupních zařízení a formátů, jako jsou:
o obrazovky, okna, barvy, zvuk
o text, tabulky, grafika
o instrukce, zprávy, nápověda

Mimoto je další oblastí zkoumání HCI i zpracování manuálů nebo 

metodika školení. Dalšími obory z nichž HCI čerpá je především ergonomie, 

fyziologie, lingvistika, psychologie a umělá inteligence. Ta spolupracuje 



s dalším oborem reprezentace znalostí, která je obsahem studia blízko 

informační vizualizaci a poskytuje jí některé své metody. Reprezentace 

znalostí je spíše ale využívána pro znalostní management. Jako aplikační 

oblast umělé inteligence se zaměřuje na metody a techniky vyjádření znalostí 

a jejich vztahů především pro využití v bázích znalostí expertních systémů. 

Rozlišuje se procedurální vyjádření znalostí ve formě pravidel a 

neprocedurální či deklarativní vyjádření znalostí ve formě poznatků 

(ontologie) a modulární vyjádření v podobě relativně samostatných celků a 

vyjádření v podobě sémanticky sdružených objektů (např. hierarchií tříd). 

Nejčastěji používané typy jazyků pro reprezentaci znalostí jsou predikátová 

logika 1. řádu, produkční systémy, sémantické (asociativní) sítě a rámce 

[Mařík, 1993].

3.1 Grafické rozhraní a jeho prvky 

Grafické rozhraní (Graphical User Interface - GUI) zajišťuje komunikaci 

uživatele s počítačem a k tomu využívá počítačovou grafiku. Ta je souhrnem 

technických a programovacích prostředků určených ke zpracování a 

zobrazovaní grafických dat pomocí počítače. Dvojrozměrné systémy zobrazují 

plošně technické výkresy, části knih, novin a časopisů, trojrozměrné systémy 

podporují geometrické modelování a realistické zobrazování, design, 

vizualizaci vědeckých dat a počítačovou animaci [Všeobecná, 1996-98].

Grafické rozhraní obsahuje ovládací prvky, které jsou reprezentovány 

na obrazovce výstupního zařízení počítače, kterým je obvykle monitor, jako 

grafické objekty. Těmi mohou být okna, dialogové rámečky, ikony, menu a 

podobně. S těmito prvky je potom možné za pomoci vstupního zařízení, 

nejčastěji myši, hlasového vstupu nebo tabletu, manipulovat. Tato zařízení 

pracují způsobem, který simuluje manipulaci předměty reálného světa - 

uchopování, přesunování, stisk tlačítek a podobně [Dabbs, 2002]. Počítač 

komunikuje pomocí monitoru, tiskárny, hlasového výstupu atd. Informační 

výstupy jsou zobrazované uživatelským rozhraním. Rozhraní se řídí pravidly, 

kterými je řízena komunikace s uživatelem. Na těchto pravidlech je zároveň 

závislé fungování všech obsažených grafických prvků. Prvními designéry 

grafických rozhraních tak, jak je známe dnes byly projekty vytvořené v týmech 



SRI (inspirovaný ideou Vannevara Bushe), Xerox PARC a Apple [Szturc, 

2008]. Ty se staly základem designu grafických rozhraní tak, jak je známe 

dnes. 

Základními prvky rozhraní jsou ikony. Ty graficky reprezentují 

libovolnou a předem danou funkci, nebo které samy odkazují na další 

informace - poklepáním na tlačítko myši se příslušná funkce symbolizovaná 

ikonou provede, nebo se zobrazí kontextuální informace. Výhodou ikon, nebo 

podobných ovládacích prvků, oproti psanému textu při použití v příkazovém 

řádku je její nezávislost na jazykové výbavě uživatele a vyšší 

zapamatovatelnost [Eysenck, 2006]. Příkazovou řádku funguje také jako 

prostředek uživatelské rozhraní pro komunikace mezi operačním systémem 

počítače a uživatelem. Do prostoru na obrazovce, textové řádky, uživatel 

vypisuje název a atributy příkazu, který si přeje spustit, a odesílá jej ke 

spuštění klávesou enter. Příkazová řádka se stále ještě používá v operačních 

systémech projektovaných na základě MS-DOS (Microsoft Disk Operating 

System) a UNIX – typicky v operačním systému Linux.

Vedle standardních grafických prvků informační vizualizace využívá 

interaktivní grafické prvky. Informační vizualizace je používá také pro 

reprezentaci nebo jim může přidělit funkci, ale jejich hlavním účelem je 

podpora interaktivní komunikace mezi uživatelem a informačním systémem. 

Interaktivními grafickými prvky mohou být libovolné grafické objekty – body, 

mapy nebo grafy. Informační vizualizace reprezentuje hodnoty obsahů 

informačních entit například jako ikony rozmístěné v prostoru podle daných 

pravidel. Vzdálenost mezi body může vyjadřovat jejich sémantický vztah, 

nebo jejich pozici v hierarchii. Jejich velikost může vyjadřovat jejich relevanci, 

nebo množství informací. Pomocí rozhraní s prvky informační vizualizace je 

možné více využít lidský kognitivní systém při vyhledávání a zpracovávání 

větších objemů informací v porovnání s klasickými uživatelskými rozhraními 

[Rao 98]. Zvláště efektivní jsou ve spojení s animací.



3.1 Interakce

Interakce mezi člověkem a počítačem je v centru pozornosti 

problematiky informační vizualizace a to pro jediný důvod: interakce je 

obrovským přínosem, který spočívá v možnosti změnit pohled na celek dat . 

Obvykle je seskupení dat příliš veliké na to, aby jediný všezahrnující pohled 

umožnil proniknutí do komplexní struktury informačního prostoru a poskytnul 

tak vhled. Pro ty, kdo chtějí dosáhnout vhledu, je důležité provést interaktivní 

průzkum, který bude zahrnovat interaktivní zkoumání podskupin daného 

informačního prostoru [Spence, 2007]. 

Tímto interaktivním postupem je možné dojít do stadia aha zkušenosti 

(Aha experience, Insight experience, Heureka),  což je pocit, který doprovází 

náhlý vhled – jasné a hluboké porozumění problému nebo vjem jako výsledek 

kognitivního procesu [Colman, 2006].

3.1.1 Animace

Animace je efektivní způsob, jak snížit kognitivní nároky potřebné 

k získání znalostí, protože redukuje podíl kognitivních procesů uživatele a 

dává mu tím více prostoru pro ostatní aspekty informačního průzkumu. 

Animace vytváří smyslový dojem nepřerušovaného pohybu. Tímto způsobem 

nejsou kladeny tak vysoké náklady na kognitivní procesy potřebné pro 

sledování změn prostorových vztahů mezi objekty [Robertson, Card a 

Mackinlay, 1993]. Chua [Chua, 1995] aplikuje tuto techniku tak, že umožňuje 

uživateli vizualizovat efekty kvantitativních změn v informačním prostoru 

pomocí animovaného znázornění změny stavu. Technika Cone Tree (viz 

výše) používá interaktivní animace k rotaci stromových struktur v takové 

rychlosti, která dovoluje uživateli pozorovat proces změny [Robertson, 1991]. 

Tato technika opět klade menší nároky na kognitivní procesy tím, že dovoluje 

kognitivnímu systému uživatele zaregistrovat změny v prostorových vztazích 

způsobených rotací a tak zajišťuje, že se uživatel dál orientuje v hierarchii. 

Animaci lze také použít jako užitečný nástroj pro vizualizaci časových 

přechodů. A to zvlášť v případě, kdy se zobrazují informace on-line, například 

u informací z kapitálových trhů [Wright, 1995].  



3.1.2 Techniky informační vizualizace

Informační vizualizace má svou mantru [Shneiderman, 1996], která 

obsahuje základní procesy informační vizualizace. Těmi jsou procesy:

• přehledu (overview)
• přiblížení a filtrování (zoom & filter)
• detailů na požádání (details-on-demand)

Přehled poskytuje vhled a obecný přehled o databázi, která je 

reprezentována (Obr. 5). Vzorce mezi daty, které mohou být důležité, mohou 

být zřejmé jen tehdy, je-li na databázi nahlíženo jako na celek. Tvar struktury 

dat může sám o sobě podávat cennou informaci, která je jinak skrytá. Mohou 

tak být vybrány významné charakteristiky informačního prostoru a na ty se 

v další části informačního průzkumu zaměřit. Takové informace nemusejí být 

patrné z vnitřních částí informačního prostoru. Existence důležitých informací 

může být také stíněna jinými informačními entitami. Pokud jsou na počátku 

průzkumu takové charakteristiky objeveny, může uživatel odfiltrovat nechtěné 

informace a může dojít k výsledkům informačního průzkumu rychleji. 

Obr. 5 [Konstanz, 2002] – Příklad techniky přehledu

Přiblížení je použito v případech, kdy rozlišení, nebo barevná hloubka 

rozhraní, brání uživateli pozorovat detaily. Existují tři základní přibližovací 

techniky [Stephens, 2003]:

• Geometrické – jednoduché přiblížení nebo oddálení 



• Technika rybího oka – je typem geometrického přiblížení, ale při jeho 
použití jsou jeho okraje opticky deformovány (Obr. 6) 

• Sémantické – je od předchozích dvou způsobů odlišné. Sémantické 
přiblížení mění tvar a kontext podle toho, jak jsou informace v rozhraní 
reprezentovány

Obr. 6 [Tory a Möller, 2004] – Příklad pohledu rybí oko

Filtrování podle požadavků provádí redukci množství a výběr informací, 

které se mají zobrazit.

Detaily na požádaní je interaktivní technika, která umožňuje zobrazit 

vybrané informace ve větším detailu a zároveň umožňuje uživateli sledovat 

celkový informační prostor (Obr. 7).

Obr. 7 [Ball, 2004] - Detaily na požádání



Jednou z nejdůležitější charakteristik počítačové vizualizace je její 

schopnost pracovat s informacemi tak, že dokáže předkládat uživateli skryté 

vzorce a detaily. Techniky interakce toho docilují tak, že uživateli předloží jen 

informace, které jsou významné a zároveň udržují pocit přehledu o globálním 

informačním prostoru. Furnas a Bederson [Furnas a Bederson, 1995] 

představili Space Scale diagramy (Obr. 8) jako způsob vytváření 

interaktivních pomůcek. Ty zobrazují podrobnější informace a zároveň udržují 

přehled o informačním prostoru jako celku. 

Obr. 8 [Bederson, 1996] – Princip Space Scale diagramu

Tyto metody jsou společně označovány jako techniky přehled a detail 

(overview and detail) a zaměření a kontext (focus and context). Filtrovací 

techniky dovolují uživateli najít informace, které nejvíce odpovídají zadaným 

vlastnostem. Tyto techniky odstraňují informace, které nekorespondují 

s informačním dotazem a naopak zvýrazňují informace, které zadaným 

požadavkům odpovídají. Animace, o které se někdy mluví jako o čtvrtém 

rozměru, zobrazuje informace, které přinášejí vhled do dalších možných 

atributů a vztahů.

Kombinovaná technika přehled a detail pomáhá uživateli porozumět 

tomu, jak se daná informace vztahuje k celkovému vybranému informačnímu 

prostoru. Technika zobrazuje dva pohledy – detailní a přehledný. Tento 



postup pomáhá snížit časovou náročnost pro uživatele, který se tak může 

zabývat plánováním svých dalších kroků k cíli a je schopný sledovat celkovou 

situaci v informačním prostoru. Větší perspektiva pomáhá objevovat zajímavé 

informační vztahy. V praxi byly představeny různé koncepce. Například 

Liebermanův Macroscope (Obr. 9) je technika [Lieberman, 1994], která 

spočívá v přibližování a odkrývání informací v transparentních vrstvách. 

Technika využívá přirozenou lidskou schopnost rozlišovat a nacházet vztahy 

mezi charakteristikami u objektů různých velikostí a zbavuje uživatele nutnosti 

pamatovat  si detailní informace. Postupně řazené průhledné vrstvy informací 

jsou představeny v různé úrovni detailu podle požadovaného nastavení, které 

je libovolně nastavitelné pro každou vrstvu zvlášť. Uživatel může zůstat 

soustředěný na úkol, protože transparentnost vrstev nabízí okamžitý přehled. 

Obr. 9 [Lieberman, 1994] - Liebermanův Macroscope

Technika zaměření a kontext umožňuje jak přehled, tak i detail díky 

integraci obou možností. Informační prostor je v tomto případě prostorově 

deformován a dokáže zobrazit pro uživatele významné specifické prvky a 

zároveň podporuje uživatelovu míru soustředění. Tento nápad byl poprvé 

představen Furnasem [Furnas, 1997]. Ten při pozorování lidského chování 

dospěl k názoru, že pokud je uživatel nucen zpracovat velké množství 

informací, má tendenci zaměřit se jen na jednu oblast problému a ignorovat 

detaily v okolí, podobně jako u prostoru, který je zobrazen skrze objektiv typu 



rybího oka. Furnas tvrdí, že v případě rybího oka je výhodné zobrazovat 

informace detailní a přehled ve zvláštních oknech. Tyto dva typy informace je 

pak snazší kognitivně propojit. 

Podle Furnase je možné určit, jak je pro uživatele podstatná každá 

komponenta informační struktury výpočtem stupně zájmu, veličina, která 

kombinuje významnost komponenty globálně (podle stupně 

reprezentovaného detailu) a její vzdálenosti k dané oblasti zájmu. 

Komponenty informační struktury jsou vizualizované přesně podle tohoto 

výpočtu. Leung a Apperly [Leung a Apperley, 1994] popisují významné vnitřní 

koncepty této pomůcky informační vizualizace a snaží se představit 

sjednocující teorii. Tyto koncepty určují deformaci informačního prostoru. 

Deformační techniky informační vizualizace jsou často připodobňovány k 

plátnu nataženému na rám, na kterém jsou podle daných pravidel informace 

rozmístěné. Leung a Apperly [Leung a Apperley, 1994] tvrdí, že natahování 

plátna způsobuje to, že některé oblasti takového informačního plátna 

expandují a zobrazují tak více detailů a zbývající oblasti jsou sražené a 

poskytují tak podle matematických algoritmů informací méně. Deformace ve 

vybrané oblasti je způsobena různou mírou přiblížení a oddálení. Card [Card, 

Mackinlay a Shneiderman] tvrdí, že pokud aplikujeme trojrozměrnou 

perspektivu na tyto techniky, dostáváme iluzorní pocit oddálení a to snižuje 

dojem deformace a umožňuje vnímat reprezentaci intuitivněji.

Bjork [Bjork, Holmquist a Redstrom, 1999] popisuje techniku zaměření 

a kontext techniky jako informační vizualizaci druhé úrovně v tom smyslu, že 

se jedná o vizualizaci vizualizace. Bjork předkládá toto označení schválně, 

aby zdůraznil, že technika zaměření a kontext ovlivňuje pouze způsob, jakým 

se informace zobrazují, ale v žádném směru nemanipulují zdrojovými daty, 

která jsou součástí primární vizualizace. Správná aplikace techniky zaměření 

a kontext je tak závislá pouze na prvotní reprezentaci a je použita jen jako 

způsob, díky kterému lze zaměřit a zdůraznit vybrané části prezentace. 

Raova a Cardova čočka (Table Lens) [Rao a Card] (Obr. 10) jsou příkladem 

techniky zaměření a kontext, která umožňuje reprezentovat obsáhlé báze dat 

obsahující data tabulkového charakteru.



Obr. 10 [Rao a Card, 1994] - Raova a Cardova čočka (Table Lens)



4 Informační systémy

4.1 Systémy věd o člověku – medicína a genetika

4.1.1 Úvod 

Tato kapitola se zaměří na informační systémy používané v medicíně a 

genetice,  které  využívají  technik  informační  vizualizace.  Tradice  vizuálních 

informací v medicíně je velice dlouhá a v další  části  textu bude nastíněno, 

v čem  jsou  tradiční  informační  systémy  podobné  s těmi,  které  využívají 

informační  vizualizaci  a  v čem  je  možný potenciál  již  implementovaných 

informačních systémů [Chittaro, 2001]. 

Množství informací roste ve všech oblastech lidské činnosti a nejinak je 

tomu i v medicíně. Díky lidským kognitivním a percepčním omezením je 

ovlivněno i množství informací, které je v daném okamžiku uživatel schopen 

zpracovat. To se týká nejen lékařů, ale i veškerého zdravotnického personálu 

– sester, techniků, mediků a řídících pracovníků zdravotnických zařízení. 

Pokud zůstanou tito pracovníci závislí na tradičních informačních systémech, 

nebudou moci naplno využít potenciální výhody plynoucí z množství 

informací. Odpovědí na tyto problémy může být aplikace nástrojů informační 

vizualizace. Ta může být využita v mnoha medicínských informačních 

systémech.

Zájem medicíny o vizualizaci medicínských informací má dlouhou 

tradici. Je nutné ale poznamenat, že zaměření této činnosti je mnohem 

specifičtější, než je tomu u informační vizualizace. Tradiční medicínské 

zobrazování se zabývá především problematikou získávání obrazů lidského 

těla a jeho orgánů,  například pomocí radiografie, a jejich následným 

zpracováním. K tomu používá vysoce vyspělé procesy nutné k vizualizaci 

pořízených obrazů. Tyto procesy zahrnují velké množství různých metod a 

technik od potlačování optických klamů až po zpracovávání mnohasložkových 

obrazů, kterými jsou například trojrozměrné obrazy skládající se 

z dvojrozměrných vrstev. Úkolem informační vizualizace tedy může být:



• Vizuální prezentace informací tak, aby byly pro uživatele intuitivnější, 

snadno srozumitelné, snadno vnímatelné a snadno rozeznatelné

• Vizuálně zdůraznit důležité aspekty diagnostiky, terapeutiky i 

zdravotnického managementu a potom také způsoby léčby a terapie, 

které by jinak bez informační vizualizace zůstaly opomenuty

• Zabránit tomu, aby byly zaměstnanci zdravotnických zařízení zaplaveni 

informacemi a naopak umožnit jim informace ovládnout a využít je pro 

zkvalitnění péče

Na využití informační vizualizace v medicíně můžeme proto nahlížet 

jako na evoluci nebo doplněk reprezentace informací. Se svým širším 

zaměřením, může informační vizualizace přispět k zefektivnění tradičních 

aplikací medicínského zobrazování a nabídnout například vyšší interaktivitu a 

snazší ovládání informačního systému a také napomoci analýze takových 

typů dat, jako jsou záznamy pacientů, které jsou jinak mimo oblast zájmu 

medicínského zobrazování. 

4.1.1.1 Visible Human Explorer

Příkladem interaktivní vizualizace pro analýzu velkých databází obrazů 

může být následující systém nazvaný Visible Human Explorer [North a Korn, 

1996] vyvinutým pro digitální knihovnu anatomických obrazů nazvanou Visible 

Human. Rozhraní informačního systému zobrazuje zmenšený obraz lidského 

těla v dvojrozměrné podobě z čelního pohledu při podélném řezu. Rozhraní 

zároveň zvlášť zobrazuje dvojrozměrný obraz horizontálního řezu z pohledu z 

výšky. Uživatel tak může pomocí posuvníku nastavovat pozici řezu obou 

pohledů. Jejich zobrazování je koordinováno a výsledkem je dynamická 

změna pohledu (Obr. 11). 



Obr. 11 [North, 1996] - Visible Human Explorer

Touto cestou je snadné prozkoumat obsah celé datové množiny a také 

podle požadavků uložit nebo vytisknout zvolené řezy. 

Rozhraní nejenže dovoluje vytvořit trojrozměrné obrazy lidského těla, 

ale také pomáhá uživateli při jejich interpretaci tím, že jsou k nim připojeny 

další kontextové informace, jako jsou hesla z databáze BrainMap, což je 

obsáhlá sbírka informací z oblasti neurologie. Tato hesla obsahují informace, 

které popisují jednotlivá centra v mozku, která definují jejich behaviorální 

funkce. Navíc je možné v systému zobrazovat aktuální řezy z Talairachova 

atlasu [Talairach, 2008] (Talairach Atlas) lidského mozku. 

Některé techniky informační vizualizace heterogenních typů dat 

používaných pro klinické zkoumání pacientů jsou popsány v Falkmanově 

článku [Falkman, 2001]. Autor v něm například popisuje techniku Cube, která 

je založena na několika paralelních diagramech umožňující uživateli systému 

vizuálně prozkoumat a manipulovat s daty hned několika případů různých 

pacientů najednou a rozpoznat tak zajímavé anomálie, korelace a trendy. 



Uživatel si podle volby může vybrat z několika filtrů, jakými jsou například typ 

diagnózy, kuřácké zvyky pacienta, medikace a jeho případné alergie a tak 

podobně.

4.1.1.2 PatternFinder

V oblasti zdravotnictví hraje čas důležitou roli při léčbě pacienta. 

Rozhodnutí doktora je založeno na pacientově osobní historii, na správném 

výběru léčby a souhrnných analýzách mnoha minulých zdravotní 

dokumentací i ve spolupráci s informačním systémem. Tímto systémem může 

být PatternFinder [Fails, 2005]. Vhodným případem pro ukázku vyřešení 

konkrétního úkolu systémem PatternFider může být nalezení a zobrazení 

pacientů, kteří měli vysokou hladinu cukru ve dvou po sobě prováděných 

vyšetření v daném časovém rozmezí a tak přizpůsobit případnou další léčbu. 

Pokud by se pro vyhledání těchto dat použil normální dotazovací jazyk, bylo 

by obtížné konkrétní příklad formulovat a následně jej pak analyzovat. 

Výsledkem by pak byly typicky tabulky obsahující textové a numerické údaje. 

Kombinací časových charakteristik a vizualizace a s pomocí systému 

PatternFinder je umožněn výzkum a vyhledání korelací a anomálií v časových 

datech.

Vyhledávání informací v zdravotní péči je založeno na datech 

získaných z testů prováděných pomocným zdravotnickým personálem a 

doktory nebo na datech z hromadných výzkumů prováděných klinickými 

výzkumnými pracovníky, organizacemi veřejné zdravotní péče a tak podobně. 

Systém PatternFinder poskytuje ucelené hierarchické časové vizualizace 

zdravotních údajů. Ty jsou organizované podle různých fazet: výsledků 

kontrolních návštěv, laboratorních testů nebo medikací [Plaisant et al., 1998]. 

Systém PatternFinder podporuje funkci přiblížení, nastavení časové škály, 

filtrování záznamů a poskytování doplňujících údajů na požádání. 

PatternFinder podporuje jak ojedinělé události znázorněné jako ikony, tak 

i dlouhodobější události znázorněné jako linie.  A podobně jako LifeLines i v 

systému PatternFinder je významná síla linií a barva, která reprezentuje 

důležitost a vztah k jiným událostem. Existují další medicínské systémy 

postavené na technologii Patternfinder. Je to například systém CareView. Ale 



existují i další systémy v nemedicínských oblastech, jako je systém 

monitorující skupiny organizovaného zločinu CAN - Criminal Activities 

Network nebo sytém STV - Spatio-Temporal Visualization vizualizující 

geografické informace [Chen et al., 2005].

Rozhraní systému (Obr. 12) pro vyhledávání informací na levé straně 

okna umožňuje specifikovat typ pacienta. Na levé straně okna je možné zadat 

typy událostí a časová rozhraní, která mají být zobrazena. V tomto konkrétním 

případě dotazu se vyhledají všichni pacienti, kterým byl předepsán lék 

Remeron, který se používá při stresových poruchách a zároveň byl pacientům 

předepsán ve vysokých dávkách. Dalším kritériem dotazu byla existence 

srdeční poruchy během následujících 180 dnů. Výsledkem je vizualizace 

časových os a výsledku dotazu, kterému odpovídají profily 5 pacientů (Obr. 

13). 

Obr. 12 [Plaisant et al., 1998] - Visible Human Explorer

Obr. 13 [Plaisant et al., 1998] - Visible Human Explorer

4.1.1.3 Washington Hospital Centre Emergency Room 

Příkladem aplikace vizualizační metody Treemap v oblasti informací o 

pacientech je systém Emergency Room [Schneiderman, 2008] pro 

reprezentaci stavu pohotovostního oddělení nemocnice Washington Hospital 

Centre. Systém zpřehledňuje stav obsazenosti lůžek a shlukuje záznamy 



pacientů podle zadaných kritérií – věku a času nutném k jejich ošetření (Obr. 

14). 

(Obr.14) [Schneiderman, 2008] – Washington Hospital Centre Emergency Room

V dalším okně se výběr prezentovaných informací filtroval (obr. 15) na 

všechny případy u nichž doba ošetření nepřesáhla 12 hodin. 

(Obr.15) [Schneiderman, 2008] – Washington Hospital Centre Emergency Room



Levý sloupec zobrazuje propuštěné pacienty, nalevo jsou informace o 

příjmu pacientů. Ve dvou horních čtvercích jsou informace o pacientech 

ženského pohlaví, naopak ve čtvercích dole jsou pacienti muži. Doktor 

provádějící ošetření má přehled o struktuře zdravotních problémů pacienta a 

čase nutném na léčbu jednotlivých onemocnění určených primární diagnózou. 

Tento konkrétní přehled zobrazuje informace 6 230 pacientů.

4.1.1.4 Patient Histories

Informační systém Patient Histories využívající vizualizační systém 

LifeLines je univerzální vizualizační pomůcka pro účely systematizace 

osobních údajů pacientů. Na tomto příkladě je zobrazena aplikace pro 

zdravotní dokumentace pacientů. Problémy, diagnózy, výsledky testů nebo 

medikace jsou zobrazeny jako body nebo horizontální linie. Přiblížení 

poskytuje specifičtější informace. V systému LifeLines je zdravotní karta 

pacienta zobrazena jako množina linií a událostí na časové ose. Systém 

umožňuje přibližování a oddalování. Na příkladu z praxe je zobrazena doba 

zhruba 6 let (Obr. 16). Aktuální datum je zobrazeno jako tenká vertikální čára. 

Součásti zobrazení zdravotní dokumentace je možnost použít několik druhů 

pohledů a filtrovat výsledky podle několika kategorií, jakými jsou druh 

zdravotních problémů, alergie, laboratorní testy, ultrazvuk, radiografie, 

medikace, očkování a podobně. V horní části jsou onemocnění zobrazena 

jako horizontální linie představující jednotlivá onemocnění, které mohou mít 

různou délku. To podle toho, jak dlouho jsou pacienti konkrétním 

onemocněním postiženi. Barva linie může odrážet vážnost stavu u 

konkrétního onemocnění, nebo jeho typ. Například červená barva by zde 

reprezentovala chronickou migrénu [Plaisant, 1998].



(Obr.16) [Plaisant, 1998] – Patient Histories

Všechny prvky v okně reprezentují všechny důležité informace o 

událostech ve zdravotní historii pacienta a fungují jako velké menu, které po 

kliknutí zpřístupňuje další informace v novém okně. LifeLines mohou zamezit 

přehlédnutí informací, umožnit přehled anomálií a trendů.

4.1.1.5 Visual Medical Dictionary

Visual Medical Dictionary [Curehunter, 2008] je jednotný číselný index 

shromažďující všechny známé léky, aktivní biologické látky, onemocnění a 

empirické záznamy všech klinických výsledků publikovaných v americké 

Národní lékařské knihovně (National Medical Library - NLM). Visual Medical 

Dictionary zobrazuje vztahy mezi nemocemi (fialově), léky (oranžově) a 

biologickými látkami (zeleně) formou sítě (Obr. 17). 



(Obr.17) [Curehunter, 2008] – Visual Medical Dictionary

Síla spojnic určuje závislost propojení, zatímco průhlednost 

reprezentuje míru pozitivních výsledků léčby – čím je spojnice tmavší, tím byly 

dosavadní výsledky léčby pozitivnější. Systém je založen na kontrolovaném 

medicínském hesláři MeSH (Medical Subject Headings) a je vyvíjen 

americkou společností CureHunter, která byla založena v roce 2003 ve státu 

Oregon.

4.1.1.6 The human disease network

Projekt The human disease network [Kwang-Il, 2007] je dynamická síť 

vizualizující spojnice mezi různými onemocněními, zobrazené jako kruhy, a 

geny, které mají mezi sebou společné. Ty jsou na mapě (Obr. 18) zobrazeny 

jako symboly reprezentované čtverci. 

Obr. 18 [Times, 2008] - The human disease network



Každý kruh reprezentuje jednotlivé onemocnění nebo poruchu a jeho 

velikost reprezentuje počet genů, které jsou s nemocí asociované a tak 

přehledně sledovat genetický původ mnoha onemocnění. Účelem mapy je 

zjednodušit porozumění příčin lidských onemocnění a konkrétním funkcím 

jednotlivých genů. V nedávné době byly například objeveny dva typy genů, 

které mají souvislost se vznikem diabetes a zároveň se vznikem rakoviny 

prostaty.

4.1.1.7 Gene Ontology

Dalším na vizualizační metodě Treemap založením informačním 

systému je projekt Gene Ontology [Babaria, 2001], jehož funkcí je genová 

ontologie. Mezi další funkce systému patří poskytování kontrolovaného 

odborného slovníku pro popis molekulárních funkcí, biologických procesů a 

buněčných komponentů ve vztahu k genům. Systém tyto prvky zobrazuje 

v hierarchii a jejich struktura je odvozená od jejich charakteristik. Například 

buněčná struktura je rozdělena dále na samotné buňky, vnější ochranné části 

buňky a vnitřní buněčné části. Tímto způsobem Treemap staví hierarchické 

informace do grafické podoby dvourozměrných obdélníkových map (Obr. 19) 

a tak nabízí celistvou vizuální reprezentaci komplexních datových prostorů 

pomocí prostorů, tvarů a barev. Metoda dokáže mimo jiné simultánně 

zobrazovat jak kvalitativní, tak kvantitativní data v celé ploše aktivního okna.

Obr. 19 [Babaria, 2001] - Gene Ontology



4.1.1.8 DNAVis

Informační systém DNAVis umožňuje prezentovat v reálném čase 

interaktivní vizualizaci genů, které jsou nositely informací určujících dědičné 

znaky a vlastnosti organismů biologických informací (Obr. 20). Hmotným 

základem genové paměti jsou nukleové kyseliny, především DNA. Systém 

DNAVis implementuje pokročilé metody informační vizualizace, jako jsou 

například propojené pohledy Linked Views, Perspective Walls a sémantické 

přibližování. Systém zároveň umožňuje zobrazovat i heterogenní data jako 

doplňující informaci [Fiers, 2006]. Rostoucí velikost současné DNA sekvence 

a databáze doplňujících informací si vyžaduje efektivní a moderní nástroje pro 

účely zkoumání a vyhledávání biologických poznatků v těchto datech. 

Vizuální průzkum, při kterém je možné studovat informace v reálném čase a 

interaktivně, je charakteristický možností využít intuice odborníka v biologii a 

využít jeho přirozené schopnosti pro vytváření mentálních map vizuálně 

prezentovaných dat. 

Obr. 20 [Fiers, 2006] - DNAVis

Informační systém DNAVis ve spolupráci s technikami informační 

vizualizace umožňuje interaktivně se pohybovat mezi úrovněmi systému 

genetických informací – od nukleoidu po chromozom. Mezi další prohlížeče 

genomů patří Generic Genome Browser, Artemis Comparison Tool nebo 

Microbial Genome Viewer. Ty ale postrádají některé z pokročilých funkcí 

systému DNAVis. 



DNAVis využívá pokročilé možnosti informační vizualizace, které jsou 

možné díky modernímu technickému vybavení. Celkovým výsledkem je pak 

hladká a v reálném čase zpracovávaná animace umožňující interakce s 

datasety obsahující kompletní množiny chromozomů nebo genomů. Praktická 

je i možnost zobrazování informací trojrozměrně. Tento způsob je praktický 

pro obsáhlé databáze.  Na druhou stranu ale vyžaduje přesně definované 

body pohledů a rozsáhlejší znalosti systému.

Protože je DNAVis schopný efektivně zobrazovat data i bez použití 

třetího rozměru, bylo rozhodnuto tuto možnost v poslední verzi zcela 

vynechat. Dalšími budoucími možnostmi systému bude schopnost online 

připojení ke zdrojové databázi, zobrazení kontextuálních informací při pohybu 

myší nebo editaci poznámek přímo v okně rozhraní [Eindhoven, 2005]. 

Budoucnost informační vizualizace pro genetické informace se 

pravděpodobně zaměří na zobrazování a komparaci rozsáhlých 

heterogenních databází genomů. Schopnost interakce a zpracovávání dat v 

procesu identifikace a lokace genů a jiných oblastí uvnitř genomů a určení 

toho, jaké biologické funkce tyto oblasti ovlivňují, bude pravděpodobně jedním 

z nejnáročnějších úkolů. Díky tomu ale můžeme získat nové informace o 

struktuře a organizaci genetických informací. 

4.2 Systémy finančních, firemních a obchodních informací

4.2.1 Úvod

Exploze informací v elektronické podobě může pro manažery firem 

představovat významný problém. Současný informační systém je schopný 

produkovat téměř libovolné množství dat. Tato data jsou ale v převážné míře 

nestrukturovaná. Po uživateli jsou vyžadovány znalosti a schopnost umět 

vyhledávat informace. Uživatel je nucen zpracovat objemné množství 

informací, aby byl schopen se rozhodovat a nalézat řešení. Informační 

vizualizace v oblasti ekonomických a  finančních informací se snaží nabídnout 



řešení těchto problémů vytvářením grafických reprezentací abstraktních 

informací obsažených v databázích. 

Podle Babky [Babka, 1994] ekonomické informace vznikají a používají 

se v souvislosti s ekonomickou činností. Z pohledu ekonomického subjektu 

jsou důležité informace, které umožňující chod a řízení organizace ve sféře 

provozních a podnikových informačních systémů. Dále existují firmní 

informace určené pro veřejnost požadované právními předpisy. Těmi jsou 

například informace obsažené v obchodním rejstříku, nebo podporující 

obchodní strategii ve spolupráci s public relations. Takovými dokumenty 

mohou být propagační materiály a katalogy produktů a služeb. Z hlediska 

původu se rozlišují ekonomické informace na interní, které vznikají přímo ve 

firmách, a externí, které vznikají v okolí firmy. Z hlediska míry zpracovanosti 

můžeme rozdělit informace na primární, které byly získány přímým 

zaznamenáním skutečnosti a sekundární, které jsou obsažené v 

dokumentech.

Tyto informace jsou pak zpracovávány manažerským informačním 

systémem [Basl, 2002], který je součástí podnikového informačního systému. 

Základní součástí je systém na podporu provozu firmy, systémy na podporu 

rozhodování, systémy na podporu plánování a systémy pro řízení vztahů se 

zákazníky (CRM - Customer relationship management). Technologickým 

základem nynějších provozních systémů jsou zpravidla relační databáze. 

Informační vizualizace může nabízet nadstavbové systémy, které využívají 

informace z databází a mohou nabízet analytické nástroje a technologie 

získávání znalostí.

Pro designéry systémů a uživatelských rozhraní to znamená velkou 

výzvu. I když jsou techniky vizualizace různými systémy využívány již dlouho, 

a to i v mnoha oblastech obchodu, zatím neexistují jasná pravidla toho, jak co 

nejlépe uzpůsobit techniky informační vizualizace pro procesy rozhodování. 

Díky charakteru ekonomických informací je vizualizace informací obtížná. Ve 

většině případů jsou tyto informace abstraktní a diskrétní. Uživatel 

informačního systému navíc musí obvykle pracovat s heterogenními 



informacemi. Informační systém musí umět pracovat jak s historickými, tak 

s informacemi dostupnými online. 

Neexistuje žádná taxonomie důležitých ekonomických problémů a také 

neexistují standardní postupy projektování systémů informační vizualizace 

[Tegarden, 1999]. Proto nejvíce záleží na designérovi, jaké navrhne 

uživatelského rozhraní a do jaké míry je schopen porozumět problematice 

obchodu a ekonomickým informacím tak, aby mohl vytvořit efektivní systém 

využívající informační vizualizaci. 

V budoucnosti by vedle klasických informačních systémů využívaných 

v obchodě mohli existovat expertních systémy využívající informační 

vizualizaci ve spojení s umělou inteligencí. Tyto systémy by simulovaly 

poznávací a rozhodovací činnost experta při řešení složitých úloh s cílem 

dosáhnout ve zvolené problémové oblasti kvality rozhodování na úrovni 

experta. Základní součásti tvoří báze znalostí, báze dat k řešeným případům 

a řídící mechanismus (inferenční neboli odvozovací stroj, rozhodovací jádro), 

tj. program pro práci s těmito bázemi využívající technik umělé inteligence. 

Tyto součásti obvykle doplňuje modul pro komunikaci s uživatelem a 

vysvětlovací modul. Obecně použitelný řídící mechanismus bez báze dat a 

báze znalostí se nazývá prázdný expertní systém (pouzdro, shell). Z hlediska 

charakteru řešených úloh se rozlišují systémy diagnostické, plánovací a 

hybridní; z hlediska reprezentace znalostí se rozlišují systémy založené na 

pravidlech, na rámcích a na logickém programování [Mařík  et al., 1993].

Analýza ekonomických a finančních dat je jedním z nejdůležitějších 

zdrojů ekonomických informací. Manažeři musí rozumět fungování svého 

podniku a tomu, jaké výsledky podává vzhledem k podnikovým cílům. 

Ekonomické informace můžou být použity také jako měřítko výkonnosti 

podniku. Manažeři mimo toho hledají skryté vzorce chování a trendy, které 

jsou příznaky problémů uvnitř podniku, nebo naopak ukazatelem míry 

úspěšnosti jednotlivých podnikových procesů. Celý proces analýzy 

ekonomických a finančních informací je velmi časově náročný - je nutné 

analyzovat velké množství transakčních dat, která jsou shromážděna do účtů 



v různých kategoriích reprezentující vybrané oblasti fungování podniku. 

Výsledkem analýz může být statická zpráva, která reprezentuje informace v 

tabulkové podobě. Aplikace využívající informační vizualizaci představují 

doplněk stávajících manažerských a expertních informačních systémů. V 

následující části se pokusím způsoby šíření obchodních informací a to, jak 

může tento proces fungovat efektivněji za podpory informační vizualizace.

4.2.1.1 Cairn Capital

Dalším příkladem systému informační vizualizace vyvinutým pro firmu 

Cairn Capital je Omniscope [Visokio, 2008], který je založen na modelu 

Visokio. Cairn Capital je v současnosti jedním z největších hedgových fondů. 

Systém využívá data dodávaná agenturou Bloomberg. Systém umožňuje tato 

data importovat nepřetržitě celý den. Tradiční tabulkové procesory 

neumožňovaly efektivně zobrazovat vizualizované přehledy heterogenních 

dat. Cílem této informační vizualizace je zautomatizování zobrazování dat bez 

nutnosti používat drahou lidskou sílu. Cairn Capital začal používat Omniscope 

jako pomůcku pro výběr a nákup vhodných finančních produktů a jako 

podporu manažerských procesů. 

Systém umožňuje snadné shromažďování primárních dat z 

heterogenních zdrojů včetně již zmíněných dat agentury Bloomberg a dalších 

zdrojů ve formátu CSV (Comma Separated Values), bez nutnosti importu a 

zpracování dat v tradičních relačních databázích. Nejdůležitějším faktorem v 

tomto konkrétním příkladě bylo zjistit míru rizika u jednotlivých firem, o které 

firma stála. Tato investiční rizika  se dají zobrazit na základě různých 

ukazatelů: geograficky, podle oboru a ratingu (Obr. 21).



Obr. 21 [Visokio, 2008] - Cairn Capital

Omniscope Report Pages umožňuje uživatelům vizuálně sledovat 

efektivitu daného portfólia. Systém je velice flexibilní a nabízí i další možnosti 

importu dat.

4.2.1.2 Omniscope – Credit Suisse

Credit Suisse je nadnárodní finanční skupina nabízející rozmanité 

množství finančních produktů. Je to také jedna z největších firem působící na 

směnném finančním trhu. Firma používá systém Omniscope pro podporu 

svých obchodníků a pro rozhodování a analýzy. Systém Omniscope 

umožňuje vizualizovat trendy rozdílných prvků finančního trhu a vybrané 

komparace měn (Obr. 22). Omniscope zrychluje rozhodování díky rychlému 

filtrování vyhledávaných informací. Systém zpracovává tisíce vyžádaných 

nabídek (RFQ – Requests for Quotation) klientů zároveň poskytuje 

obchodníkům online informace z databází. Vzhledem k množství informací je 

potřeba taková data zobrazit ve formě, která přinese vyšší efektivitu. 

Obchodník pro uzavírání obchodů potřebuje analyzovat aktuální i historická 

data o směnných obchodech a potřebuje také znát vývojové trendy trhu. 



Systém umožňuje srovnání párů měn a sledování vývoje nárůstu vyžádaných 

nabídek a informací z trhu.  

Obr. 22 [Visokio, 2008] - Rozhraní systému Omniscope

Systém Omniscope vznikl jako experiment doplňující tradiční tabulková 

data. Systém prokázal, že obchodníci byly úspěšní v analýzách i bez nutnosti 

zpracovávat tabulková data [Visokio, 2008]. Systém poskytuje finanční 

situace, které jsou automaticky aktualizované ve velice krátkých časových 

intervalech.

4.2.1.3 Systém Bloomberg Professional Service

Systém Bloomberg Professional Service poskytuje komplexní nástroj 

pro řízení obchodních transakcí v burzovních systémech. Rozhraní, s nímž 

uživatel obvykle přichází do styku, se skládá zpravidla z několika monitorů 

(Obr. 23) a klávesnic s přidanými funkcemi, které zrychlují reakce obchodníka 

a usnadňující ovládání systému. Systém je schopný zobrazovat aktuální a 

historické informace v reálném čase o zhruba pěti milionech akciových titulů, 

dluhopisů a fondů. Databáze Bloomberg obsahuje informace o prakticky 

všech nejdůležitých firmách, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné a 

kolem jednoho milionu biografických profilů důležitých osobností. Všechny 

tyto informace jsou dostupné skrze jeden terminál (Obr. 23).  



Obr. 23 [Bloomberg, 2008] - Bloomberg Professional Service

V současnosti (rok 2008) má informační agentura Bloomberg zhruba 

250 000 klientů pracujících pro národní centrální banky, investiční 

společnosti, komerční banky, právnické společnosti, vládní instituce a 

zpravodajské firmy ze zhruba 150 zemí světa [Bloomberg, 2008]. 

Bloomberg se aktuálně chystá obohatit svůj produkt, terminál 

Bloomberg Professional, o interaktivní prvky informační vizualizace. Systém 

Bloomberg Professional Service je rozšířený nástroj pro komunikaci mezi 

burzovními makléři a jejich klienty. Jedním z návrhů (Obr. 24) je rozhraní firmy 

Thehappycorp [Thehappycorp, 2008]. I když je stávající rozhraní podle ohlasů 

uživatelů vyhovující, designéři z Thehappycompany usoudili, že nové rozhraní 

může poskytnout vyšší efektivitu. 

Obr. 24 [Thehappycorp, 2008] – Thehappycorp rozhraní



Tato konkrétní část systému je inspirována pomůckou Newsmaps (Obr. 

24). Dalším příkladem vizualizace může být i technika Lava Lamps 

zobrazující podniky ve formě bublin, jejichž pozice reprezentuje stoupající , 

nebo klesající cenu akcií a velikost počet transakcí (Obr. 25). 

Obr. 25 [Thehappycorp, 2008] – Lava Lamps

Navrhovaný systém by měl dokonce obsahovat i monitorovací zařízení 

základních životních funkcí, jako je tep a tlak, pro případy pracovního 

přetížení (Obr. 26). 



Obr. 26 [Thehappycorp, 2008] – Monitorovací zařízení

4.2.1.4 SmartMoney.com Map

Systém SmartMoney je společným projektem firmy Dow Jones & 

Company a Hearst SM Partnership, který umožňuje uživatelům vytvářet a 

zobrazovat neomezené množství map vizualizovaných dat bez nutnosti 

ovládat programovací jazyky. Systém dokáže provádět interaktivní procesy, 

okamžité složité i jednoduché výpočty. Hlavními výhodami systému je rychlost 

implementace celého systému. Systém je velice flexibilní, protože jeho použití 

se neomezuje pouze na finanční aplikace, ale nabízí možnost nastavení pro 

reprezentaci jakýchkoliv dat podle požadavků uživatele. Mapovaná data 

v rozhraní (Obr. 27) mohou být reprezentovaná libovolnou barvou i velikostí 

objektů [Smartmoney, 2008]. Systém umožňuje zobrazovat několikanásobné 

hierarchie a filtrování pohledů podle kategorií – při výběru filtrování určité 

hierarchie je tato část reprezentace zvýrazněna, ale stále je možné sledovat 

ostatní objekty. Systém nabízí sémantické a geometrické přibližování. Na 

tomto konkrétním příkladu vidíme reprezentaci obsahující obchodované firmy 

rozdělené do patřičných obdélníkových sektorů. Barva u tohoto příkladu 

reprezentuje míru finančního rizika při investování. Čím je sektor nebo 

jednotlivá firma červenější, tím představuje vetší investiční riziko. 

Z prezentace je jasně patrné, že v tento moment je nejrizikovější investovat 

do informačních technologií. Uživatel také může pozorovat dynamickou 

změnu v požadovaném časovém úseku.



Obr. 27 [Smartmoney, 2008] – Mapovaná data v rozhraní

Na těchto dalších příkladech jsou vidět výkyvy v cenách akcií 

v jednotlivých ekonomických spektrech (Obr. 28).

Obr. 28 [Smartmoney, 2008] – Výkyvy v cenách akcií

4.2.1.5 Investment banking league table

Investment banking league table je jednoduchá vizualizační aplikace 

[Times, 2008], založená na nástrojích firmy Visokio, která umožňuje sledovat 

informace o výsledcích investování největších světových bank v přehledné 

interaktivní tabulce (Obr. 29). Kliknutím na menší postranní modrou šipku se 

odkryje přehled finančních ukazatelů konkrétní banky. Kliknutím na druhou, 



větší šipku, se odkryjí informace dalších banek. U sloupců je možné řadit 

další dostupné údaje po kliknutí na zvolenou kategorii. 

Obr. 29 [Times, 2008] – Investment banking league table

4.2.1.6 Boomerang Demo

Tento vizualizovaný systém [Henderson, 2008] obsahující interaktivní 

datovou vizualizaci obsahuje vývoj osmi největších severoamerických bank a 

hypotečních ústavů. Analyzuje jejich portfolio obsahující rizikové hypotéky. Za 

rizikové hypotéky jsou tímto systémem považovány všechny ty, u nichž jsou 

dlužníci opožděni se splátkami nejméně 90 dnů. Za rizikové hypotéky jsou 

považovány také všechny odepsané a nesplacené hypotéky. Data pro tento 

systém jsou čerpána z nezávislé organizace založené americkým kongresem 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), která monitoruje americký 

bankovní systém a která o něm poskytuje veřejnosti informace. Systém je 

založen na systému Boomerang. Systém připomíná jiný, také velice zajímavý, 

systém Gapminder World (Obr. 30) [Gapminder, 2008], který patří do skupiny 

systémů spolupracujících s firmou Google, a který zobrazuje statistické údaje 

ve formě vizualizovaných interaktivních grafů. 



Obr. 30 [Gapminder, 2008] – Systém Gapminder World

Systém obsahuje vizuální prezentace (Obr. 31 a 32), které dokazují, že 

banky byly schopné držet rizikové půjčky pod kontrolou do konce roku 2007. 

Po druhém čtvrtletí se ale začala projevovat krize v americkém bankovním 

sektoru. Z vizualizace je patrné, že v tomto období se prudkým způsobem 

zvýšil objem rizikových hypoték u bankovních ústavů Citibank, JPMorgan 

(Chase) a WaMu (Washington Mutual). Jedinou výjimkou se zdá být Bank of 

America. Je ale patrné, že s nárůstem podílu rizikových hypoték bojovaly 

všechny banky v nezávislosti na jejich pozici na trhu a velikosti.



Obr. 31 [Henderson, 2008] – rizikové půjčky 1

Obr. 32 [Henderson, 2008] – rizikové půjčky 2

4.2.1.7 Oculus Excel Visualizer

Informační systém Oculus Excel Visualizer [Oculus, 2008] je doplňkem 

kancelářského programu pro tabulková data Excel produkovaný společností 

Microsoft. Je navrhovaný s účelem poskytnout okamžitou reprezentaci a 

vhled do rozsáhlých databází a asistovat úkolům competitive intelligence. 

Systém je má velice snadné a intuitivní ovládání. Vizualizaci dat lze provést 

jediným klikem myši. 



Kvantitativní informace jsou zobrazovány společně s nenumerickými 

daty v grafické reprezentaci ve zvláštním okně. Zároveň je ale zachována 

možnost pohledu na původní tabulkovou strukturu (Obr. 33 a 34). 

              
Obr. 33 a 34 [Oculus, 2008] – Informační systém Oculus Excel Visualizer

Tato vizualizace může do jisté míry nahradit nutnost formátování 

tabulek, vylepšování jejich přehlednosti přidáváním barev, okrajů, změnou 

velikosti fontů a jiných grafických prvků. Princip této vizualizace totiž navazuje 

na tyto původní možnosti Excelu a přidává k nim vizualizované vrstvy 

zmapovaných informací. Systém využívá principů percepce tvarů, vzdáleností 

a podobnosti pro organizaci informací.   

Tabulkové procesory formátují data do polí obvyklého datového typu 

jako je čas nebo měna. Díky algoritmům systému Oculus Excel Visualizer 

jsou automaticky vybraná data setříděna do vizuálních reprezentací. Systém 

umí pracovat i s mezerami v datových sekvencích s rozsáhlými databázemi. 

Po jednom kliknutí a výběru požadovaných buněk je okamžitě provedena 

reprezentace. 

Díky tomu, že je možné v jednom okně pozorovat původní tabulková 

data a v druhém okně jejich grafickou reprezentaci, je možné prozkoumávat 

případné trendy, anomálie a korelace. Kliknutím na pozici v reprezentaci se 

zároveň označí tabulková hodnota. Je tak možné snadno vizuálně asociovat 

mezi sebou tyto dva různé pohledy. Jakákoliv změna v tabulkové části se 

okamžitě projeví i v grafické reprezentaci a naopak. 

 



Excel Visualizer využívá svůj efektivní trojrozměrný vykreslovací 

systém a je schopen velice rychle vykreslit i obsah několika set tisíc buněk 

najednou na jedné obrazovce.  Výsledné okno s výsledky je interaktivní a 

podle požadavku je možné reprezentaci přiblížit. Při přiblížení se obě okna 

zobrazují stejný záběr plochy.

4.2.1.8 oSkope

oSkope [Oskope, 2008] je systém vizualizovaného rozhraní pro 

internetové obchod. Rozhraní umožňuje nakupovat zboží ze známých 

internetových obchody (Amazon a Ebay) a vyhledávat v komunitní serverech 

(Flickr a YouTube). Na uvedeném příkladu (Obr. 35) je znázorněno rozhraní 

internetového obchodu s knihami Amazon. Místo použití tradičních seznamů 

a připojených textových informací systém reprezentuje jednotlivé produkty 

jako interaktivní ikony, kterými v tomto případě jsou obálky knih. Uživatel si 

může zvolit způsob reprezentace a vybírat z knih seřazených podle různých 

kritérií. Vizuálně jsou knihy reprezentované ve formě obyčejného seznamu, 

hromádek, polic nebo sítě. Na příkladu jsou knihy v podobě hromádky a jsou 

setříděny podle ceny a míry prodeje. V aukčním systému  Ebay jsou těmito 

kritérii cena a období aktivity inzerátu, u Youtube je to popularita a datum 

zveřejnění. Systém podporuje intuitivní vyhledávání a spojuje v sobě 

funkčnost a hravost. Využívání tohoto vizualizovaného rozhraní je zdarma a je 

provozováno německou firmou Media. 

Obr. 35 [Oskope, 2008] – oSkope



4.3 Systémy právních informací

4.3.1 West Publishing

Firma West (známá také jako West Publishing) je největší součástí 

skupiny Thomson Reuters North American Legal Group. West mimo jiné 

publikuje právní, obchodní informace a provozuje online informační služby 

Westlaw. Vyhledávání právních informací vyžaduje nutnost vytvářet 

komplexní dotazy a výsledky vyhledávání jsou prezentovány v obtížně 

vnímatelné textové podobě. Pro podporu vyhledávání právních informací 

West aplikuje vizualizační pomůcky LifeLines, Spotfire, WebTOC a Dotfire. 

V případě Lifelines jde o prezentaci informací o soudních případech v 

čase. U soudních případů mohou být vztahy mezi nimi v čase komplikované. 

Lifelines pomáhá pochopit skrze jejich znázornění přímých a nepřímých 

spojnic mezi případy. Na příkladu (Obr. 36) je znázorněn konkrétní případ 

mezi firmou Apple, Microsoft a Hewlett Packard. Pokud uživatel chce zjistit, 

jak se jednotlivé rozsudky měnily v čase, je mu to umožněno v jediném okně. 

Posunutím časové osy si uživatel může zvolit konkrétní období. Lifelines 

nabízí i několik variant pohledu. Uživatel může pozorovat zmíněnou historii 

kauzy, reference s ní spojené a citace [Harris, 2008].  Prakticky se systém 

využívá v Maryland Department of Juvenile Justice. 



Obr. 36 [Harris, 2008] – Lifelines - West

Na příkladu jsou vidět různé časové fazety, které zahrnují historii 

okolností případu, soudní historii, znalecké nálezy, reference a citace. 

Lifelines také umí shlukovat případy, které se sice nestaly ve stejném 

časovém období, ale které jsou svým obsahem příbuzné. Systém Lifelines 

umožňuje uživateli vybrat si takovou fazetu, kterou potřebuje a nezahlcuje ho 

přebytečnými informacemi. 

4.3.2 Citegraf

Citegraf [Citegraf, 2008] slouží jako pomůcka pro vizualizaci vztahů mezi soudními případy. Po 

zadání klíčových slov uživatelem, typicky jsou to jména účastníků nebo název soudního případu, jsou 

výsledky vyhledávání zobrazeny v oknu rozhraní jako body reprezentující jednotlivé případy a citace mezi nimi 

jako spojnice (Obr. 37 a 38). Velikost a barva bodů je ustanovena na základě počtu citací propojených 

s dalšími případy. Případy s největším počtem citací jsou zobrazeny červeně a případy s nejnižším počtem 

citací jsou zobrazeny modře.

Významná je také vzdálenost jednotlivých bodů od sebe. Například dvakrát blíž si budou body, mezi 

nimiž jsou dvě citace než body, mezi nimiž je jen jedna.



Při přejetí myší nad bodem jsou zobrazeny všechny citované případy a další podrobnější informace 

o případu – jeho jméno a zároveň jsou  zvýrazněny asociované body v grafu. Po dvojkliku se otevře další okno 

s komentářem k případu. Graf lze táhnutím reorganizovat tak, že je možné konkrétní případ umísit do centra 

okna a získat tak větší přehled. Tato funkce je užitečná v případě, kdy je na ploše příliš mnoho bodů.

        
Obr. 37a 38 [Citegraf, 2008] – Citegraf

Databáze v tomto momentě obsahuje přes 3000 případů amerických 

soudů. Databáze se nicméně stale rozrůstá a je denně aktualizována. 

Systém obsahuje možnost i textového vyhledávání.

4.4 Zpravodajské, sledovací a vojenské informační systémy 

4.4.1 Úvod

Zpravodajské agentury shromažďují, zpracovávají a poskytují 

informace týkající se aktuálních domácích či zahraničních společenských, 

politických a hospodářských událostí. V současné době je úroveň 

poskytovaných zpravodajských informací služeb velice vysoká. To samé ale 

také platí objem informací. Díky Internetu je dnes možné získat přístup 

k informacím skoro všech světových, národních a regionálních agentur. Díky 

informační vizualizaci je možné informace lépe organizovat a analyzovat. 

Dodatkem této kapitoly budou i systémy určené pro sledování objektů a 

vojenské analytické systémy.

4.4.1.1 Newsmap

Newsmap používá metodu Treemap a jeho algoritmy pro vizuální 

reprezentaci informačního prostoru zpráv ve formě čtverců a obdélníků, které 

jsou reprezentovány ve specifické barvě představující jejich charakteristiky. 

Barvy představují skupiny zpravodajství, jako jsou zprávy ze světa, domova, 



informace z obchodního a finančního sektoru, technologie, sportu a zábavy. 

Newsmap dokáže snadno identifikovat,  o jakém tématu se ve sledovaném 

sektoru objevilo nejvíce zpráv a podle odstínu dokáže uživatel snadno 

rozpoznat stáří zprávy. Stejně tak lze sledovat i kulturní rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi a to, jakým způsobem jejich média informují o tématech. 

Velikost obdélníku nebo čtverce odráží četnost jednotlivých zpráv u konkrétní 

kauzy (Obr. 39). 

Obr. 39 [Marumushi, 2008] – Newsmap

Pohled je rozdělen do jednotlivých geografických částí, bohužel ale 

nezahrnuje všechny země. V současnosti systém zpracovává zpravodajství z 

USA, Austrálie, Kanady, Indie, Rakouska, Itálie, Nového Zélandu, Francie, 

Španělska a Německa. Systém funguje od roku 2004 a je dílem designéra 

Marcose Weskampa. Newsmap využívá jako vstupní zdroj agregátor zpráv 

Google News Aggregator. Jako příklad zajímavého zjištění získaného pomocí 

této vizualizace je fakt, že u zpráv z Itálie převládají ty sportovní a v menšině 

zůstávají ty domácí spolu se zahraničními. Systém zpracovává veškeré 

zprávy, které ne ale vždy reprezentují objektivní skutečnost. Proto tento 

systém nemůže objektivně odrážet světové dění a také nedokáže analyzovat 

zda zprávy neobsahují dezinformace. 

Po podržení myši nad konkrétní zprávou je zobrazen krátký popisek 

obsahu kauzy a celkový počet příbuzných článků. Příbuznost je určena 

klíčovými slovy. Po kliknutí se zobrazí plný text zprávy [Marumushi, 2008]. 



Treemap umožňuje zobrazovat rozsáhlé sítě a využívat charakteristiky jejich 

bodů pro graficky reprezentované informace v prostoru. Systém pracuje 

s barvou a velikostí čtverců a obdélníků. Jeho nevýhodou může být nutnost 

se před jeho používáním seznámit s jeho principy. Dalšími příklady systémů 

využívající metodu Treemap je TreeViz, NBA-Tree, Winsurfer, Diskmapper, 

SequoiaView, HiveGroup, Panopticon, Solvern a Treemap4. 

4.4.1.2 Buzztracker

Buzztracker je projektem Chin Music Press [Buzztracker, 2008] a je 

příkladem online vizualizační pomůcky reprezentující vztah mezi dvěma 

lokalitami na základě referencí v publikovaných zprávách. Systém 

Buzztracker opět analyzuje zpravodajství Google News a zaměřuje se na 

všechny geografické reference. Podle frekvence četnosti jednotlivých 

referencí jsou zobrazeny červené kruhy různé velikosti (Obr. 40 + 41). Čím 

větší je kruh, tím byla frekvence vyšší. Účelem systému je prokázat stále větší 

propojenost světa. Vztah mezi dvěma místy je okamžitě patrný a čím je 

spojnice silnější, tím jsou vzájemné reference častější. Buzztracker analyzuje 

pouze anglické zpravodajství. Posunem myši nad kruh se zobrazí jméno 

města, po kliknutí se zobrazí seznam individuálních míst, který obsahuje 20 

nejfrekventovanějších míst dne společně s dalším sloupcem asociovaných 

lokací. Poslední sloupec vpravo zobrazuje hypertextové odkazy na samotné 

referující články. Číslo v závorce představuje počet zmínek v článku. Stránka 

nabízí i informace via RSS. Na levé straně okna je také aktualizovaný 

sestupný seznam 10 nejcitovanějších lokací podle frekvence jejich v článcích. 

Ta je vyjádřena v procentech. 

       
Obr. 40 a 41 [Buzztracker, 2008] – Systém Buzztracker



4.4.1.3 Conflict event 

Conflict event je moderní metodou informační vizualizace [Brandes, 

2008], která zobrazuje vizualizovaný souhrn bilaterálních konfliktních struktur 

vytvářených na základě událostí, jejichž aktéry jsou konkrétní sledované 

země. Ty jsou zobrazeny jako zainteresované strany do konfliktního prostoru. 

Tato vizualizační technika je schopná přehledně zobrazit hlavní účastníky 

události v množinách mnoha událostí a je schopna zajistit jemné animované 

zobrazení vývoje konfliktu. Informace jsou čerpány například z databáze The 

Kansas Event Data System -  KEDS [KEDS, 2008], která automatizovaně 

analyzuje data anglicky psaných zpráv, které se týkají strategických změn 

v politické situaci na území Středního východu, Balkánu a Západní Afriky. 

KEDS databáze obsahuje přes 79 000 událostí, které obsahují  informace o 

hlavních aktérech - zemích zapojených do konfliktů, jakým byl například ten v 

bývalé Jugoslávii v období mezi rokem 1989 a 2003. Diagram zobrazuje 

stupeň nepřátelství mezi zvolenými zeměmi a jeho stav tak, jak se během 

určeného časového období měnil. Barva znázorňuje příslušnost k jednotlivým 

skupinám – modrá a červená představuje hlavní protivníky, neutrální strana je 

znázorněna šedivě. Jejich důležitost je definována plností. Tvar a velikost 

bodů reprezentuje míru aktivity strany v konfliktu a její podíl na započetí 

konfliktu. 

Zobrazení není limitované pouze dvourozměrným prostorem a o 

trojrozměrného rozhraní se do budoucna v nové verzi uvažuje. Tak by se 

mohly zobrazit i tři zúčastněné strany konfliktu. Například u konfliktu v 

Perském zálivu v období roku 1979 až 1999 by šlo o Irák, Irán a USA. Na 

obrázku je reprezentace dvourozměrného rozhraní (Obr. 42).



Obr. 42 [Brandes, 2008] – Conflict event

4.4.1.4 BBC news white spectrum

BBC news white spectrum [BBC, 2008] je vizualizační pomůcka, která 

se snaží graficky analyzovat online diskuzi založenou pro komentářích 

programu BBC White season vysílanou na anglickém televizním kanále BBC 

2, která analyzovala současnou situaci anglické dělnické třídy. Uživatelské 

rozhraní zobrazuje skupinu prvků reprezentující emocionální charakteristiky 

v prostoru (Obr. 43). Každý z těchto prvků reprezentuje jednu větu uvedenou 

v komentářích diskuze. Každému prvku pak byla přiřazena barva, která 

reprezentuje různé druhy emocí. Druh emoce je odvozený od klíčových slov 

použitých v komentářích. Hlavními emocemi jsou zlost, strach, bolest, 

nejistota a štěstí. Jednotlivé prvky mají také svou určitou velikost, která odráží 

intenzitu vyjadřované emoce a světlost, která odráží obecný souhlas, nebo 

nesouhlas ostatních reagujících účastníků na konkrétní příspěvek. Příspěvky 

mohou být shlukovány v prostoru podle daných atributů a prvky mohou být 

filtrovány podle uživatelovi volby. Lze tak filtrovat a sledovat například jen 

jeden typ emoce. Systém funguje na principu porovnávání modelových 

syntaktických struktur k větným strukturám příspěvků. Je zřejmé, že systém 

nenahrazuje lingvistické statistické výzkumné metody, ale představuje 

úspěšný pokus představit informační vizualizaci širší veřejnosti.



Obr. 43 [BBC, 2008] – BBC news white spectrum

4.4.1.5 Newzingo

Newzingo [Newzingo, 2008] (Obr. 44) je příkladem jednoduché 

vizualizační aplikace pro zpravodajství, která zobrazuje shluky klíčových slov. 

Ta jsou asociována s klíčovými slovy, které jsou přiřazovány zprávám ze 

zpravodajského systému Google News, webovských stránek orientující se na 

vývoj v oblasti ICT a podobně. Velikost shluků (Tag clouds) je ovlivněna 

četností jednotlivých zpráv na specifické téma. Systém je odvozen ze staršího 

systému Yahoo news tag soup, který již ale není v provozu.



Obr. 44 [Newzingo, 2008] – Newzingo

4.4.1.6 SpaceGeoTime

SpaceGeoTime [Kapler a Wright, 2008] je příkladem patentovaného 

vizulizovaného systému pro sledování a síťovou analýzu v čase a prostoru. 

Systém umožňuje sledování libovolného cíle a zobrazování vztahu a 

komunikace a sledovat chování objektů v čase v jediném interaktivním 

trojrozměrném rozhraní (Obr. 45). SpaceGeoTime také umožňuje sledování 

dodržování časových plánů, produkuje tabulkové přehledy a síťové analýzy. 

Díky pluginu je možné exportovat data do tabulkovách procesorů a 

geografických informačních systémů a tím podporovat efektivní toky dat 

v celém systému příslušné organizace.



Obr. 45 [Kapler a Wright, 2008] – SpaceGeoTime

Pracovního rozhraní, které kombinuje prostorové a časové údaje, 

poskytuje vhled, který předešlé systémy neumožňovaly. Systém umí 

zobrazovat trasy, komunikace mezi objekty analyzovat informace i o několika 

objektech najednou. Objekty v rozhraní mohou být podle stanovených kritérií 

filtrovány a tak zpřehlednit aktuální situaci v okně a umožnit uživateli lepší 

koncentraci při sledování. Systém vizualizuje pohyb objektů jako cesty časem 

a prostorem. Systém využívá efektivní interaktivní animace k přehrávání 

vybraných časových sekvencí a to v libovolném směru a rychlosti. Pro 

vyhledávání konkrétních objektů, nebo událostí je možné použít i textové 

vyhledávání. 

Dalšími funkcemi systému SpaceGeoTime je možnost shlukování 

příbuzných entit podle daných charakteristik a tak snížit hustotu informací 

v uživatelském rozhraní a posílit zpřehlednění. Systém napomáhá 

s vyhledáváním událostí a poskytuje možnost rychlého nastavení detailu 

mapy automaticky podle kontextu, nebo podle požadavků uživatele. 

S grafickou reprezentací informací v uživatelském rozhraní je spojena i plocha 

obsahující informace v tabulkách. Ty obsahují seznam událostí a lze je 

filtrovat podle času, dne a podobně. Po zvolení požadované události je 

graficky zobrazen její průběh v rozhraní. Následně je možné porovnávat i více 

událostí najednou a sledovat odchylky nebo korelace. Systém umí 



spolupracovat s geografickým polohovacím systémem GPS (Global 

Positioning System) a podle volby účelu může flexibilně fungovat v komerční 

sféře, stejně tak jako pro vojenské účely, monitorování šíření infekčních 

onemocnění a podobně.   

4.4.1.7 Starlight

Informační systém Starlight [Kritzstein, 2003] je příkladem skloubení 

pokročilého informačního modelování s managementem, geografií a 

informační vizualizací (Obr. 46). Jedná se o vojenský systém určený pro 

plnění úkolů vojenské kontrarozvědky. Systém Starlight umí efektivně 

zpracovávat informace z mapových podkladů, statistik, fotografií a mediálních 

monitoringů.

Obr. 46 [Kritzstein, 2003] – Informační systém Starlight

Výhodou tohoto systému je jeho schopnost reprezentovat vztahy mezi 

entitami obsažených v rozsáhlých databázích. Tím, že je dokáže efektivně 

vizualizovat a poskytovat životně důležitá data v podobě shluků, napomáhá 

analytikům, výzkumníkům a odpovědným armádním pracovníkům kontrolovat 

komplexní a chaotické geopolitické situace a vojenské krize. 



Systém je výsledkem šest let trvajícího výzkumu v laboratořích Pacific 

Northwest National Laboratory's (PNNL) National Security Directorate, které 

jsou součástí vládní organizace zabývající se vývojem protiteroristických 

aplikací, environmentální problematikou a snižováním závislosti na tradičních 

energetických zdrojích. 

Dalšími charakteristikami systému je jeho flexibilita ve spolupráci 

s heterogenními zdroji dat a integrace prostorových a neprostorových dat. 

Tato data systém reprezentuje v grafickém uživatelském rozhraní a poskytuje 

tak uživateli možnost snazšího pochopení situace a rychlejšího rozhodování. 

Kombinací reprezentace prostorových reprezentací a informací neprostorové 

povahy vytváří propojené vizuální modely odkrývající skryté trendy a vzorce 

chování pro vytváření vojenských analýz. 

Starlight dovoluje vojenskému analytikovi zpracovávat data z různých 

zdrojů v rozdílných formátech a poté je porovnat na základě tématu, času, 

geografické vzdálenosti a příbuznosti. Tím je analytikovi umožněno sledovat 

anomálie a trendy bez nutnosti zpracování tradičních textových a tabulkových 

dat. 

Starlight má mnoho variabilních aplikací pro obranu státu a pro 

podporu rozhodováná jeho vedoucích činitelů. Starlight je velice flexibilní a 

modulovatelný systém, který dokáže analyzovat strukturu a obsah dat 

uložených na pevných discích vybraného počítače, detekovat síťové útoky a 

také umí plnit požadavky competitive intelligence zpracováváním informací na 

Internetu. Dalším příkladem flexibility je jeho schopnost zpracovávat i 

zdravotní data, jako jsou symptomy onemocnění a další informace obsažené 

v nemocničních záznamech. Tak dokáže odhalit možné vztahy mezi 

nemocemi, místem a časem. Současně je výzkumníky zkoumána možnost 

vyvoření trojrozměrného uživatelského rozhraní .



4.5 Systémy databázových producentů

4.5.1 Thomson Data Analyzer 

Technologie Thomson Data Analyzer byla představena v listopadu 

2005 jako nástupce systému Derwent Analytics. Tato technologii je využívána 

i dalšími produkty Thomson Scientific, jeho patentovou databázi, a portálem 

Web of Knowledge. Systém Thomson Data Analyzer je možné využít pro 

analýzu informací z tabulkových procesorů a dalších kompatibilních 

podnikových informačních zdrojů.

Thomson Data Analyzer je výkonný nástroj competitive intelligence, 

který nabízí uživateli unikátní vhledy a informace o firmách a jejich aktuálním 

portfoliu a možných trendech vývoje do budoucna. Systém nabízí informace o 

současném stav a budoucím vývoji zvolených oblastí obchodu. Výhodou 

systému Thomson Data Analyzer je možnost pracovat s několika databázemi 

najednou a nechat si zobrazovat užitečné vizualizace v podobě interaktivních 

grafů (Obr. 47). Tak je uživateli umožněno dostávat strategické informace o 

postupu vývoje a výzkumu ve vybraných firmách a jejich obchodních plánech 

a tím možnost odhadnout trendy jejich vývoje. Dále je to možnost pozorovat 

kritická i silná místa ve firemních portfóliích a v neposlední řadě identifikovat 

jejich významné odborníky a externí spolupracovníky. Firma Thomson 

Reuters uvádí, že jejich systém je schopný odlišit odvětví, ve kterých je ukrytý 

skutečný potenciál od těch, které mají sice velkou mediální podporu, ale které 

jsou investiční pastí. Za zmínku stojí funkce prozkoumávání a možnost 

identifikovat nové trhy a tak rozšiřovat stávající podnikové portfolio [Thomson, 

2008].



Obr. 47 [Thomson, 2008] – Thomson Data Analyzer

4.5.2 EBSCOhost Visual Search

Na počátku roku 2006 EBSCO uvedlo do provozu třetí vyhledávací 

modul pro uživatele EBSCOhost pojmenovaný Visual Search [EBSCO, 2008], 

jehož uživatelsky příjemné rozhraní by se mohlo stát užitečným doplňkem pro 

vyhledávání pro vyhledávání informací(Obr. 48). Rozhraní poskytuje možnost 

přiblížení a oddálení oken, reprezentující výsledky vyhledávání. Výsledkové 

skupiny obsahově příbuzných dokumentů jsou zobrazeny ve čtvercích a 

kruzích. EBSCO tak pokračuje v zavádění nových pomůcek informační 

vizualizace pro vyhledávání informací. Pro funkční spuštění je nutná instalace 

přehrávače technologie Flash, která zajišťuje dvě možné podoby vizualizace.

EBSCOhost - Visual Search umožňuje uživateli zvolit 10 různých funkcí 

pro  shlukování nebo filtrování výsledků na levé straně okna (Obr. 48). 



Obr. 48 [EBSCO, 2008] – EBSCOhost Visual Search - rozhraní

Uživatel si jako pole pro vyhledávání může zvolit téma, autora nebo 

název. Systém tak může prezentovat vztahy v množině výsledků, které by 

nebyly při použití běžného vyhledávání viditelné. Uživatel může změnit svou 

strategii vyhledávání informací a vyhledávat i ve zdrojích, které předtím 

neznal. Funkce vizuálního vyhledávání je modifikovaná verze produktu firmy 

Groxis Grokker, která produkuje vizuální mapy, jež využívají vlastnosti barev, 

tvarů a velikosti k zefektivnění vnímání prezentovaných informací o 

nalezených dokumentech. 

Deset vybraných konceptů jsou filtrovány ze skupiny 250 dalších 

konceptů (Obr. 49) podle algoritmu systému.



Obr. 49 [EBSCO, 2008] – EBSCOhost Visual Search - koncepty

Uživatel může myší, nebo i jiným polohovacím zařízením klikat na 

jakýkoliv ze soustředných kruhů a nechat si zobrazit další informace ze 

subkategorií a kategorií. Velikost kruhu reprezentuje množství dokumentů. Je 

zřejmé, že naučit se pracovat v tomto vizualizovaném rozhraní zprvu vyžaduje 

po uživateli pochopit jeho základní koncepty. Na závěr můžeme poznamenat, 

že EBSCO je první z větších databázových center, které implementovalo 

informační vizualizaci. Domnívám se, že takovéto graficky atraktivní rozhraní 

může upoutat pozornost hlavně mladší generace a pomoci jí s vyhledáváním.

4.5.3 STN AnaVist

V polovině roku 2005 CAS (Chemical Abstracts Service) a FIZ (Fach-

informationszentrum) oznámily uvedení systému STN AnaVist do provozu. 

Mezi jeho funkce patří analýza a reprezentace informací ze tří hlavních zdrojů 

odborných informací [STN, 2008]:

• CAS CAplus databáze vědecké literatury a patentových dokumentů

• Databáze amerického patentového úřadu (U.S. Patent and Trademark 

Office) USPATFULL, která shromažďuje záznamy patentové literatury 

od roku 1971 a nabízí více jak 5 miliónů záznamů. 



• Databáze PCTFULL (WIPO/PCT Patents Full Text), která poskytuje 

záznamy a plné texty patentové literatury a skenů od roku 1978. 

Databáze obsahuje patenty Světové organizace duševního vlastnictví 

WIPO (World Intellectual Property Organization), která zpracovává 

patentovou literaturu na základě  smlouvy o spolupráci v oblasti 

patentového práva PCT (Patent Cooperation Treaty).

Rozhraní umožňuje zobrazení interaktivní plochy, která zobrazuje 

širokou škálu dynamických datových vizualizací – shluky, obrysové mapy, 

histogramy nebo rozložení obsahově příbuzných dokumentů. Funkce 

shlukování výsledků umožňuje minimalizovat chaotičnost zobrazení a 

podpořit přehlednost (Obr. 50).

Obr. 50 [STN, 2008] – STN AnaVist

Pro informační profesionály v oblasti patentových informací může být 

tento systém pomůckou, jak snadno provést patentový průzkum a zajistit tak 

pro své vlastní produkty odpovídající právní ochranu.

Podle tvrzení patentových úřadů může být až je 30-50% všech 

podaných patentů duplicitních a je tedy důležité umět provést efektivní 

patentový průzkum. Průzkum odhalí vedoucí firmy v jednotlivých 

technologiích a silné trendy. Průzkum na patentovou novost provedený před 

přihlášením a registrací patentů tak může firmám ušetřit finanční náklady. 



Rozhraní obrazovky Patent Landscape (Obr. 50) obsahuje patenty 

z jednotlivých technologických oblastí, patenty přihlášené vybranou firmou 

nebo organizací. Systém také umožňuje monitorovat nově podané patentové 

aplikace. Nejzajímavější je vizualizovaná část, kde jsou zobrazovány analýzy 

a vizualizace patentových map, nejaktivnější firmy a nejsilnější trendy podle 

období aplikace nebo podle jména organizace. Rozhraní také umožňuje 

vyhledávat největší osobnosti výzkumu podle stanovených kritérií, provádět 

rešerše na patentovou čistotu, na patentovou rodinu a možnost monitorovat 

uživatelovo vlastní portfolio patentových dokumentů. 

4.6 Systémy pro vyhledávání informací

4.6.1 SearchCrystal

SearchCrystal [Searchcrystal, 2008] je příkladem vyhledávacího 

rozhraní založeném na informační vizualizaci. Je založen na technologii 

Flash, takže je možné jej použít jako flexibilní součást webové stránky, nebo 

jako plnohodnotnou verzi, se kterou lze pracovat v okně internetového 

prohlížeče. Díky tomuto vizualizovanému systému je pro uživatele usnadněn 

celý proces vyhledávání a velice jednoduchá je pak i případná úprava dotazů. 

Systém nabízí celkový pohled na informační prostor a zprostředkovává tak 

uživateli vhled a nabízí interaktivní funkce (Obr. 51). Díky rozhraní 

SearchCrystal je možné prozkoumat a filtrovat až 500 webových stránek, 

obrázků, audiovizuálních dokumentů a blogů v jednom rozhraní. To je možné 

i díky interaktivním funkcím, které napomáhají uživateli dojít rychleji k cíli 

informačního průzkumu. Informace, které jsou nejrelevantnější jsou umístěny 

ve středu vyhledávacího rozhraní. SearchCrystal dokáže být také účinným 

nástrojem pro competitive intelligence díky modulu Search analytics toolbox. 

Uživateli ušetří čas díky tomu, že systém používá několik vyhledávacích strojů 

najednou. Subjektivní relevanci dokumentu je možné rychle porovnat s jeho 

pozičním umístěním v seznamech výsledků jednotlivých vyhledávacích strojů.



Obr. 51 [Searchcrystal, 2008] – Searchcrystal

K používání Search analytics toolbox je nutnou podmínkou bezplatná 

registrace. Čím více vyhledávacích strojů nalezne totožné výsledky, tím je 

pravděpodobnější, že budou relevantní. Podobně jako je tomu u Googlu, 

SearchCrystal umožňuje vyhledávat a zároveň okamžitě zobrazovat obrázky, 

audiovizuální dokumenty a také podle zadání blogy a aktuální zpravodajství. 

Dotazy a vyhledávací strategii je možné ukládat do uživatelského 

profilu a ty pak mezi sebou porovnávat. Výsledky jsou reprezentovány 

krystaly, což je název metody shlukování na základě sémantické příbuznosti a 

v případě obrazových informací na základě obrazové analýzy. Výsledky 

dotazů lze snadno porovnat a tak se efektivně rozhodnout o vývoji dalšího 

vyhledávání – například to, jaká použít klíčová slova. Výsledky dotazů lze 

také odeslat elektronickou poštou. 

4.7 Systémy pro mapování vědy a vizualizaci citačních vazeb

4.7.1 Úvod

V této kapitole si představíme některé ze systémů pro mapování vědy 

a vizualizaci citací a jejích vzájemných citačních vztahů. Citační síť (citation 

network, citation map, citation graph), která obvykle graficky reprezentuje tyto 

vztahy, je podle Katuščáka, Matthaeidesová a Novákové [Katuščák, 

Matthaeidesová a Nováková, 1998] množina dokumentů a příslušných 

citačních vazeb mezi nimi. Citační síť je orientovaný graf, jehož vrcholy jsou 



dokumenty (reprezentované příslušnými identifikačními záznamy) a jehož 

hrany jsou citační vazby. Chronologicky přímý postup v citační síti (od 

citovaného dokumentu k citujícímu) je charakteristický pro citační zjišťování 

(vyhledávání). Chronologicky zpětného postupu (od citujícího dokumentu k 

citovanému) se používá v citační analýze. Citační sítě jsou monotematické, 

oborové, polytematické i univerzální. Citační sítě vznikají pomocí citační 

analýzy.

Stejní autoři mluví o mapování vědy jako o metodě založené na citační 

analýze sloužící pro prezentaci výsledků vědeckých výzkumů, zejména v 

oblastech tematické struktury vědy a vědních disciplín, identifikace 

výzkumných směrů, tvorby atlasů vědy, komparace mezinárodního 

vědeckého výzkumu, hodnocení výzkumných pracovišť, historiografie vědy 

apod.

4.7.1.1 Eigenfactor

Nabízí zajímavé vizualizační výstupy v mapování vědy a srozumitelně 

prezentuje provázanost jednotlivých disciplín. Eigenfactor [Eigenfactor, 2008] 

je projektem provozovaným na univerzitě ve Washingtonu (University of 

Washington), který hodnotí odborné časopisy. Systém tak obsahuje velmi 

cenné informace o relativním vlivu jednotlivých časopisů a také o vztazích a 

propojeních mezi jednotlivými akademickými disciplínami. Reprezentace 

extrakce těchto informací je cílem systému Eigenfactor.

Cílem vytvoření této vizualizace byl záměr odkrýt důležité vědní obory, 

rozdíly mezi nimi a také zachytit změny, a tak systém toku vědeckých 

informací reprezentovat pro jeho hlubší porozumění. Systém Eigenfactor je 

tedy vizualizace vědeckých oborů, která zobrazuje tok znalostí mezi 

vědeckými komunitami, a která je založená na analýze jednotlivých citací 

podle přiřazených klíčových slov. 

Systém Eigenfactor čerpá data z citačních rejstříků Thomson Scientific 

Journal Citation Reports (JCR) vlastněný firmou  Thomson Reuters. Využívá 

data z rejstříků Science Citation Index a Social Science Citation Index. 



Zachycuje přes 6 000 000 citací z více jak 6 000 časopisů. Tento příklad 

zobrazuje data z roku 2004 s pětiletou retrospektivou. Z vizualizace jsou 

vyloučeny časopisy, které obsahují méně jak 12 článků za rok a ty, které 

necitují žádný z dalších seriálů z JCR. Vynechány byly také víceoborové 

seriály, jako jsou například Science a Nature. Systém také nebere v úvahu 

kocitace. Oranžové kruhy reprezentují jednotlivé vědní obory. Čím tmavší je 

kruh, tím je více publikací pro konkrétní obor obsahuje. Modré spojnice 

reprezentují směr a sílu toku citačních vztahů. Jejich síla představuje 

množství citací (Obr. 52).

Jak tvrdí Vavříková [Vavříková, 2008], velmi zajímavé by bylo zahrnutí 

dat z citační databáze Scopus, která disponuje odlišnými daty, stejně tak jako 

porovnání H-indexu s indikátory tohoto portálu. Publikování v odborných 

časopisech je v dnešní době stále přičítán velký význam.  Pro hodnocení 

časopisů je stále důležitější hodnota jejich impakt faktoru. Je nutné 

poznamenat, že do mapování vědní komunikace nejsou zahrnuty okrajové, 

mílo citované zdroje.

Obr. 52 [Eigenfactor, 2008] – Eigenfactor

4.7.1.2 Citation Map – Web of Knowledge

Citation Map [Thomson, 2008] je vizualizační metoda používaná jako 

podpůrný doplněk v portálu Web of Knowledge, který nyní patří do skupiny 



firem Thomson Reuters. Thomson Reuters tuto vizualizaci citací 

implementoval i do svého dalšího produktu Thomson Innovation. Citation Map 

umožňuje vytvářet grafické interaktivní reprezentace, které zobrazují citační 

vazby mezi odbornými články. Systém využívá různé vizualizační techniky a 

nástroje. Díky mapě citací může uživatel zjistit, kteří výzkumníci citují článek 

vybraného autora. Díky přidaným funkcí je možné pro lepší organizaci 

výsledků v okně přiřazovat autorovi, roku publikace, názvu článku a 

předmětové kategorii specifickou barvu. Podobnou citační mapu má v sobě 

zabudovanou například i systém HighwirePress, který je obrovským 

repozitářem umožňující přístup k 1 165 titulů časopisů a zhruba 5 000 000 

článků [Highwire, 2008]. 

Samotné okno je rozdělené na tři části (Obr. 53). První část je samotná 

citační mapa, která obsahuje ve středu nalezený dokument a okolo něj jsou 

umístěné citované a citující dokumenty. Před provedením samotné 

vizualizace je možné nastavit několik parametrů zobrazení. Je možné filtrovat 

pouze citující, pouze citované, nebo zobrazit oba dva typy vztahů. 

Obr. 53 [Thomson, 2008] – Citation Map



Je možné zvolit vizualizaci dvou generací citačních vztahů - první 

generaci citačních vztahů, která představuje první citující nebo citované 

dokumenty a druhou generaci, která zobrazuje dokumenty citující nebo 

citované dokumenty, které citují nebo jsou citované vyhledaný dokumentem. 

V současnosti je tato vizualizace novinkou a funguje ve své beta verzi.

4.7.1.3  Evolution of Co-Authorship Networks

Tento systém [Ke, Börner a Viswanath, 2004] byl poprvé představen 

v roce 2004 a jeho autory jsou Weimao Ke, Katy Börner a Lalitha Viswanath. 

Projekt se snaží identifikovat hlavní odborné články a jejich vazby, témata a 

také důležité autory a vývoj jejich spolupráce s ostatními autory v publikování 

odborných článků v semináři IV Contest 2004 data set [Infovis, 2004] 

pořádaná IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Pro tuto vizualizaci byly použity citace z článků a kocitace (Obr. 54). 

Následnou citační analýzou byla vytvořena  zdrojová data. Výsledky jsou 

zobrazeny jako statický graf sestrojený pomocí Pajek vizualizace [Batagelj a 

Mrvar, 1997], nebo jako interaktivní grafická reprezentace. Ve vizualizaci jsou 

patrné skupiny spolupracujících autorů znázorněných jako různobarevné 

kruhy. Konkrétně lze sledovat trojici autorů - Card, Mackinlay a Robertson, 

kteří spolupracovali na mnoha odborných článcích ve společnosti Xerox. Tito 

tři autoři jsou prominentní odborníci na poli informační vizualizace a 

z vizualizace je zřejmé, že nejčastěji spolupracovali mezi sebou a byli i 

nejaktivnější skupinou. Skupina byla i nejvíce publikačně činná. Podle této 

mapy Mackinlay s Robertsonem nemají žádné významné spoluautory 

s výjimkou Carda, který intenzivně spolupracoval s Pirollim a Raem. 

Vizualizace také indikuje, že většina autorů nespolupracovala s dalšími 

autory, s výjimkou zmíněné trojice. To by ukazovalo na trend nárůstu 

důležitosti oboru informační vizualizace, která podle této vizualizace 

umožňuje vznikat novým kolaborativním aktivitám. Barva spojnice 

reprezentuje rok v němž započala kolaborace. Barva kruhů reprezentuje 

počet citujících článků, zatímco velikost indikuje počet článků, které autoři 

publikovali.



Obr. 54 [Infovis, 2004] – Co-Authorship Networks

4.7.1.4  Who is the Best Connected Scientist

Nevelký projekt Who is the Best Connected Scientist [Newman, 2001] 

zobrazuje propojení spolupracujících autorů na psaní odborných článků z 

fyziky, biomedicínského výzkumu a počítačové vědy. Systém považuje autory 

za spolupracující, pokud publikovali nejméně jeden článek. Cílem výzkumu 

bylo najít odpověď na otázku, kdo je nejvíce spolupracující autor. V úvahu byl 

vzat počet článků a počet autorů na jeden článek.

Obr. 55 [Newman, 2001] – Best Connected Scientist



4.7.1.5  Taxonomy Visualization of Patent Data

Taxonomy Visualization of Patent Data je  detailní grafická mapa 

[Börner et al., 2007],  která reprezentuje klasifikaci amerického patentového 

úřadu USPTO (United States Patent & Trademark Office), která třídí přes 3 

000 000 patentů do 160 000 rozdílných patentových tříd. Konkrétně zde jsou 

graficky reprezentovány dva patenty a jejich vzájemné citační vazby (Obr. 

56). Tento statický příklad vizualizace je dílem Katy Börner a jejích kolegů, 

kteří ji publikovali v roce 2006. Je to demonstrace metody, která umožňuje 

organizovat informace a znalosti pomocí taxonomií, klasifikačních systémů, 

ontologií a řízených slovníků. Metoda Taxonomy Vizualization využívá 

poloautomatickou pomůcku pro organizaci patentových struktur, které 

napomáhají reprezentovat možné přístupové body pro uživatele. Metoda 

Taxonomy Vizualization zjednodušuje také procesy reklasifikace informačních 

entit, identifikace obsáhlých tříd, velikost a homogenitu existujících tříd. 

Obr. 56 [Börner et al., 2007] – Taxonomy Visualization of Patent Data



4.8 Vizualizované slovníky a tezaury

4.8.1 Mnemomap

Informační systém Mnemomap [Mnemomap, 2008] je kombinací 

interaktivního tezauru a vyhledávacího stroje, která pomáhá uživateli 

vyhledávat informace na Internetu a zároveň poskytuje orientaci v seznamech 

výsledků vyhledávání. Systém nabízí jako pomůcku shluky termínů, překlady 

klíčových slov použitých pro vyhledávání, synonyma a asociované termíny. 

Vyhledávácí rozhraní systému Mnemomap je rozděleno do tří částí – strom 

obsahující předmětové skupiny a vztahy mezi nimi, seznam nalezených 

výsledku s náhledy a popisem a záložky (Obr. 57). Ty fungují jako 

strukturované odkazy na další zdroje. Kliknutím na libovolnou záložku je 

možné přejít do seznamu výsledků s obrázky nebo audiovizuálními 

dokumenty. Systém Mnemomap původně spolupracoval se systémem pro 

ukládání a management obrázků Flickr, která dnes patří do skupiny 

informačních systémů firmy Google. Nyní spolupracuje se systémem pro 

publikování a sdílení audiovizuálních dokumentů YouTube a online 

komunitními bookmarkovacími systémy Digg a Del.icio.us. 

Ihned po zadání dotazu provede Mnemomap průzkum v databázích 

Youtube, Flickr a Yahoo. Bohužel v současné době zcela vynechává 

vyhledávací stroj Google. Jakmile je dotaz zpracován, zobrazí se strom se 

strukturou příbuzných termínů (Obr. 57). Tak může uživatel upravit dotaz 

kliknutím například na synonymum původně hledaného termínu. Po kliknutí 

na termín je možné ho uložit, nebo ho umístit do středu obrazovky. Na 

podobném principu využívající informační vizualizaci pracují například systém 

Quintura, Kartoo a systém Ujiko. 



Obr. 57 [Mnemomap, 2008] – Mnemomap

4.8.2 Visuwords

Systém Visuwords [Visuwords, 2008] je jednoduchý a volně přístupný 

online vizualizovaný slovník, který je schopen zobrazovat vztahy a asociační 

vazby mezi příbuznými termíny a koncepty. Vytvářené diagramy zobrazují 

graficky tyto vztahy (Obr. 58). Po nalezení uživatelem požadovaného termínu 

se zobrazí síť, která obsahuje prvky a vztahy reprezentované liniemi s různou 

barvou, tvarem a sílou. Barva bodu reprezentuje druh konceptu, kterým může 

být podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno nebo příslovce. Základními 

vztahy mezi nimi jsou nadřazenost a podřazenost termínů, což je dané 

směrem orientace spojnic. Dále jsou zobrazeny odkazy na synonyma a 

antonyma. Po dvojkliku je rozbalena požadovaná část větve a celkový výřez 

okna lze posunout požadovaným směrem. Kolečkem myši jde celá struktura 

stromu přiblížit nebo oddálit. Při přejetí myši nad termínem se zobrazí jeho 

definice. Visuwords používá jako zdrojovou jazykovou databázi Wordnet 

produkovanou na Princetonské univerzitě. Databáze je vytvářena jako systém 

s otevřeným zdrojovým kódem (opensource) univerzitními studenty a 

naplňována jazykovými výzkumníky. Síť bodů je tímto systémem nazývána 

synset, který představuje množinu příbuzných pojmů nebo synonym. Každý 

synset je reprezentovaný barvou, v případě sloves je to zelený kruh, 

podstatná jména jsou zobrazena fialově, přídavná jména okrově a příslovce 

červeně.



Obr. 58 [Visuwords, 2008] – Visuwords

4.8.3 Visual Thesaurus 

Visual Thesaurus je známý interaktivní slovník a tezaurus, který vytváří 

grafické reprezentace sítí obsahující předmětová hesla. Visual Thesaurus je 

vytvářen americkou společností Thinkmap [Thinkmap, 2008]. Technologii, na 

které je založen Visual Thesaurus, společnost Thinkmap využívá i pro své 

další produkty informační vizualizace a jsou jimi například aplikace pro 

vizualizaci obchodních vztahů a znalostních databází. Visual thesaurus je 

dostupný nejen online, ale i jako CD-ROM a umožňuje uživateli zvolit rozhraní 

dvojrozměrné nebo trojrozměrné. V minulosti byl dostupný zcela zdarma, nyní 

je nutná registrace a poplatek. Obě verze umožňují vyhledávat z databáze 

anglických slov, která obsahuje 145 000 slov a 115 000 definicí. Slovník 

obsahuje také nejčastější frázová spojení, archaické výrazy a obchodní 

názvy. Visual Thesaurus nabízí automatickou opravu pravopisu pro anglickou 

i americkou angličtinu. Každé slovo je reprezentováno bodem s odlišnou 

barvou (Obr. 59). Pro slovesa je to zelená, pro podstatná jména červená, pro 

příslovce fialová a pro přídavná jména žlutá. Obsahová příbuznost mezi slovy 

je znázorněna čarami. S celou sítí lze volně pohybovat. Nalezená slova lze 

podle uživatelova požadavku filtrovat a znázornit tak až 17 typů sémantických 

vztahů. Kliknutím pravým tlačítkem myši umožňuje systém vyhledávat zvolený 

termín na Internetu. Nalezené sítě lze i snadno posílat elektronickou poštou. 

V současnosti je hlavním podporovaným jazykem angličtina, ale do budoucna 



se přemýšlí i o španělštině, němčině, italštině a holandštině. Pokud je 

v databázi obsažen zvukový záznam konkrétního slova, je možné ho po 

kliknutí na příslušnou ikonu spustit.  

Obr. 59 [Thinkmap, 2008] – Visual Thesaurus

4.8.4 AquaBrowser

Příkladem použití informační vizualizace pro online katalogy veřejných 

knihoven může být systém AquaBrowser Library používaný například 

knihovnou univerzity Trinity College v Dublinu [Trinity, 2008] (Obr. 60). Mimo 

základní obvyklé funkce nabízí katalog i možnost využít vizualizovaný 

interaktivní tezaurus, který je umístěn v levé části vyhledávacího panelu. 

Tezaurus zobrazuje obsahově příbuzná slova v kontextu k použitému 

klíčovému slovu. Po provedení dotazu má tedy uživatel možnost upravit, nebo 

dokonce úplně přepracovat obsah svého původního dotazu za asistence s 

tezaurem. Vizualizovaná část okna s tezaurem je založena na metodě 

AquaBrowser WordCloud. Ta umožňuje rychlou identifikaci relevantních 

klíčových slov a kliknutím na jakýkoliv termín spustí nové vyhledávání. 

Uživatel tak ve vyhledávacím procesu nejen vyhledává dokumenty v katalogu, 

ale získává i nové poznatky o předmětu svého vyhledávání. Slova v tezauru 

jsou reprezentována v různých barvách a jsou mezi nimi ustanoveny pevně 

dané vztahy. 



Momentálně jsou definovány vztahy:

• asociace (například mercury jako prvek, astronomický objekt a model 

automobilu), návrhy odlišného pravopisu (mercuri - mercury)

• variantní termíny v hlavních evropských jazycích – němčině, 

španělštině, italštině a francouzštině. Pro tuto funkci systém využívá 

slovník Ergane. 

Po kliknutí  na  termín  je  provedeno následné vyhledávání.  Výsledky 

tohoto dalšího vyhledávání jsou ale zpracovány nezávisle na předcházejících 

výsledcích. Tudíž se nejedná o úpravu původního dotazu.

Obr. 60 [Trinity, 2008] – AquaBrowser

4.9 Lingvistické systémy

4.9.1 WALS

Systém WALS (The World Atlas of Language Structures) [Cysouw, 

2008] je rozsáhlá databáze fonologických, gramatických a lexikálních 

charakteristik jazyka shromážděných z odborných lingvistických zdrojů, jako 

jsou například dokumenty obsahující národní gramatické systémy. Informace 

jsou shromažďovány několika týmy jazykových odborníků. Systém WALS se 

skládá ze 142 map opatřených textem a legendou, které zobrazují distribuci 

různých jazykových jevů a výslovnosti příslušných národních jazyků. Těmi 



mohou být existence souhlásek a samohlásek, rody podstatných jmen, trpný 

a činný rod, systém tónů, označení částí těla a polysémie. Každý jazykový jev 

má na starosti jeden lingvista nebo jejich skupina. Každá z map reprezentuje 

až 1 370 jazyků. Každý jazyk je reprezentován jako ikona. Další typy ikon 

zobrazují výše uvedené jazykové charakteristiky. Dohromady je to tedy 

celkem přes 2 650 jazyků zobrazených na jednotlivých mapách (Obr. 61).

Obr. 61 [Cysouw, 2008] – The World Atlas of Language Structures

Lingvistická vizualizace systému WALS tak nabízí široké světové 

odborné i laické veřejnosti možnost využít principů informační vizualizace 

k lepšímu pochopení distribuce jazykových jevů. Je přínosem lingvistům, kteří 

normálně nestudují jazykové jevy exotických jazyků nebo expertní práce 

komparativních lingvistů. Systém nabízí snadné pochopení strukturální 

diverzity světových jazyků. Systém je zajímavý i pro antropology a geografy. 

Systém bohužel neumožňuje zobrazení minoritních a ohrožených jazyků. 

WALS je založen na platformě Javascript a zobrazuje data ve spolupráci 

s Google Maps. WALS umožňuje vyhledávat podle zadaných 142 jazykových 

jevů. Jevy je možné v příslušné sekci vyhledávat pomocí autorských údajů, 

klíčových slov nebo podle čísla tematické oblasti. Každý jev má svou vlastní 

webovou stránku a přístup k mapám je následně umožněn skrze individuální 

stránku. Podle přání může uživatel také procházet jazyky a jazykovými 

rodinami díky abecednímu seznamu. Mapy jsou dostupné i na CD-ROM, který 

je identický s online verzí WALS. Obě dvě verze používají stejné funkce jako 

Google Maps, jako je například přiblížení. Dále pak nabízí zobrazení 

bibliografického zdroje a možnost zjištění korelace mezi dvěma jevy.



4.9.2 Textour

Textour je projektem Tima Waltera a je příkladem interaktivní informační 

vizualizace pro analýzu textu. Prezentovaný graf dodržuje pravidla a vzorce 

kvantitativní lingvistiky. Na tomto základě je s textem možné zacházet jako se 

systémem obsahujícím slova, která mají svou délku, pozici v rámci textu a 

frekvenci. Tento druh vizualizace [Walter, 2008] pomáhá uživateli odkrýt 

jazykové vztahy a zákonitosti. Tři kruhy na obrázku (Obr 62) znázorňují 

analyzovaný text reprezentovaný bodem umístěným v centru obrazu. Dále 

reprezentace obsahuje věty, slova a písmena umístěné v soustředných 

kruzích. Každý jednotlivý prvek reprezentuje entitu spojenou s mateřskou 

skupinou, ke které podle algoritmu systému náleží. Barva je k textu přiřazena 

na základě času prvního zveřejnění slova. Barva také odkazuje na to, kdy 

bylo toto slovo poprvé publikováno a také jaká byla jeho frekvence v textu. 

Uživatel může slova filtrovat. Tato konkrétní vizualizace (Obr. 62) je založena 

na projevu George W. Bushe, v němž oznamuje zahájení válečného tažení do 

Iráku v roce 1991 a je dobrým příkladem grafické analýzy, jak jsou v jeho 

projevu použita klíčová slova - lidé, poslouchat, síla a Sadám. Tato aplikace 

může být použita pro komparační analýzu individuálního literárního stylu 

různých autorů. Je jím možné odhalit zákonitosti, které dokazují, že každý 

textový útvar má jedinečný systém slov, jejichž délka, pozice a frekvence se 

neobjevují náhodně. Kvantitativní lingvisté hledají spojení mezi délkou, 

frekvencí a pozicí slov v textu. Autor do svého systému implementoval 

některé základní filtry, jako jsou limity pro délku vět, slov a podobně, aby 

odkryl klíčová slova a slovní vzorce a analyzoval text. Tyto filtry jsou i snadno 

použitelné pro některé další jazyky bez nutnost provádět rozsáhlé změny.  



Obr. 62 [Walter, 2008] – Textour



4.10 Sportovní systémy

4.10.1 SportVis

SportVis je informační systém pro vizualizaci sportovních informací. Na 

tomto konkrétním příkladě je demonstrována vizualizace údajů 

o basebalovém družstvu Red Sox s údaji z roku 2004 (Obr. 63). Systém 

umožňuje rychle přistupovat k informacím o tom, jak bylo družstvo a jeho 

hráči výkonní a jaké bylo v daném momentu složení. Dále poskytuje 

informace o průběhu jednotlivých zápasů a o tom, jaký měly tyto zápasy 

průběh. Lze snadno sledovat existenci trendů a odchylek.  Možnost sledovat 

trendy a odchylky je možné i pro několik vybraných zápasů najednou a to ve 

vybraném časovém úseku, nebo pro celou herní sezónu. Je také možné 

analyzovat jaké jevy byly asociovány s vyhranými a prohranými utkáními. 

Obr. 63 [Cox, 2008] – SportVis

Pokud by se podobné analýzy prováděly za pomoci normálních 

tabulek, znamenalo by to analyzovat 10 i více atributů, jako je datum, místo 

nebo skóre, pro každou jednotlivou hru. A v případě analýzy kompletní 

sezóny by to znamenalo analyzovat i několik tisíc údajů. Je zřejmé, že taková 

analýza je časově i finančně velice náročná. V případě, že tato alfanumerická 

data obsahují i heterogenní informace, textové komentáře a podobně, 



představuje to pro uživatele – analytika, obrovskou kognitivní zátěž. To ovšem 

ještě předpokládá, že analytik dopředu ví, jaké informace má jeho výzkum 

analyzovat. Informační vizualizace je nejen prostředkem pro vyhledávání 

informací v situaci, kdy je ustanovena hypotéza, ale dokáže poskytovat 

informace i bez této hypotézy. Analytik tak díky informační vizualizaci nachází 

nepředpokládané informace, trendy a anomálie [Cox, 2008]. 

SportVis podporuje uživatel v získávání informací z rozsáhlých 

sportovních databází a je to v současnosti ojedinělý příklad takové aplikace. 

Informační systém SportVis nemusí sloužit pouze trenérům a managerům 

sportovních klubů, jeho funkce mohou používat i média a její reportéři při 

přenosech zápasů a sázkaři. 

 

Na vizualizaci (Obr. 63) je reprezentován skutečný zápas. Vizualizace 

rychle poskytuje přehled o neefektivně využitém čase, nejlepších a nejhorších 

hráčích a další údaje . Design tohoto systému je založen na finančním 

systému SmartMoney Map, který je používán pro vizualizace stavů na 

finančních trzích. Každý obdélník reprezentuje jednoho hráče. Barva pole 

reprezentuje uživatelem zvolené hodnoty, například počet zdařených odpalů, 

počet získaných bodů, nebo počet zkažených přihrávek. Barevné spektrum 

zahrnuje odstíny červené a zelené, které představují hodnotu zvoleného jevu. 

Takovým jevem může být přehled množství času odehraných zvolenými hráči. 

Tmavě rudé obdélníky představují výkon špatného útočníka, který zkazil příliš 

mnoho šancí, což znamená, že jeho poměr povedených odpalů k celkovému 

počtu nadhozů je velice nízký. Analogicky tmavě zelený obdélník reprezentuje 

hráče, jehož poměr povedených odpalů je vysoký. V situaci, kdy by byl 

rozměr tohoto zeleného obdélníku malý, indikovalo by to možnost 

intenzivnějšího nasazení tohoto dobrého, ale nevyužitého hráče. 

Z předešlého textu je zřejmé, že InfoVis je flexibilní systém informační 

vizualizace a lze ho využít téměř pro jakýkoliv sport, ať už se jedná 

o kolektivní nebo individuální. Systém je stále ve vývoji a je nutné mít na 

paměti, že některé ukazatelé mohou být zavádějící – kupříkladu špatný pálkař 

může být excelentní obránce. 



5. Závěr

Věřím, že práce obhájila smysl informační vizualizace a její rostoucí 

význam. Uvedené prezentace fungujících informační systémy dostatečně 

potvrzují opodstatněnost existence informace vizualizací pro vyhledávání 

informací. 

Problematika informační vizualizace je předmětem studia různých 

komunit a stále je její vývoj v počátcích.  Čistě vizualizované nebo hybridní 

grafická rozhraní jsou v mnoha případech stále jen v experimentální fázi. 

Vývoj v oblasti nicméně stále pokračuje a některé novější výzkumy zjistily u 

uživatelů jejich zvyšující se oblibu [Sebrechts, 1999]. Již nyní je ale zřejmé, že 

tak, jak byl obtížný přesun od příkazového řádku ke grafickému uživatelskému 

rozhraní, vyvstanou další problémy i s používáním rozhraní obsahující prvky 

informační vizualizace. 

Podle Papíka [Papík, 2001] a Hawkinse [Hawkins, 1999] je úroveň 

poznání o jednotlivých smyslových analyzátorů rozlišná a různorodě naplněná 

co do počtu výzkumných aktivit. Nejvíce poznatků je shromážděno k 

problematice  percepce informací zrakem. Vizualizační schopnosti dnešních 

informačních systémů jsou pokročilé a jsou předmětem zkoumání mnoha 

týmů laboratoří HCI ve světě.  Informační vizualizace je reálnou oblastí, kam 

dnes směřuje i zájem bibliografických, faktografických a plnotextových bází 

dat, hybridních systémů, digitálních knihoven a speciálních softwarových 

podpor vyhledávání informací.

Odpovídající způsob vizualizace je závislý na úrovni zpracování 

samotného systému. Tím, že se změní samotný přístup k projektování 

systému, můžeme předpokládat i jeho lepší vyhledávací schopnosti a 

funkčnost. Některé otázky stále ale zůstávají otevřené. Od chvíle, kdy bylo 

možné využívat počítače na interaktivní vizuální reprezentaci v reálném čase, 

bylo možné přejít od teoretického akademického výzkumu k praktickým 



aplikacím informačních systémů využívajících informační vizualizaci. Ty se 

tak nyní mohou stát masovou záležitostí.

Každý jedinec má ovšem odlišné schopnosti vizuálního vnímání a u 

některých jedinců může být informační vizualizace krokem zpátky, protože 

významně klesá schopnost v takovém prostředí informace nalézat a 

orientovat se v nich [Card; Mackinley, Schneiderman, 1999]. Patrný je odklon 

uživatele od dosavadního pomalého a intenzivního procesu čtení k 

rychlejšímu procesu vizuální percepce, jako je rozeznávání tvarů a vztahů 

mezi nimi ve vizualizovaném uživatelském rozhraní. 

Pro skupinu mladších uživatelů, někdy nazývanou síťová, net nebo 

Google generace1, a kteří obtížně vstřebávají textové informace, může 

představovat informační vizualizace obrovskou podporu.

1 Pro tuto generaci je typické intenzivní využívání Googlu



Seznam použité literatury

1. A Passion for Metadata : An Interview with Todd Stephens of BellSouth 
[online]. Wilshire Conferences, 2003 [cit. 2007-12-17]. Dostupný z 
WWW: 
<http://www.wilshireconferences.com/interviews/Stephens.htm>.

2. AU, Peter, et al. New paradigms in information visualization. In Annual 
ACM Conference on Research and Development in Information 
Retrieval. [s.l.] : [s.n.], 2000. s. 307-309.

3. AVERBUCH, Michael. As you Like It : Tailorable Information 
Visualization. [s.l.] : Tufts University, 2004. 356 s.

4. BABARIA, Ketan . Using Treemaps to Visualize Gene Ontologies 
[online]. 2008 [cit. 2008-06-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap/GeneOntologyTreemap.pdf>.

5. BABKA, Michael . Kde a jak hledat informace o firmách . 1. vyd. 
Praha : Management Press, 1994. 174 s.

6. BALL, Robert. Details on Demand vs. High Resolution. [s.l.] : [s.n.], 
2004. 15 s. Dostupný z WWW: 
<http://snap.cs.vt.edu/cs5764/Fall2004/ideas/HighRes-DoD.doc>.

7. BASL, Josef. Podnikové informační systémy . 1. vyd. Praha : Grada, 
2002. 142 s.

8. BATAGELJ, V. , MRVAR, A. . Networks / Pajek [online]. 2008 [cit. 
2006-05-12]. Dostupný z WWW: <http://vlado.fmf.uni-
lj.si/pub/networks/pajek/>.

9. BBC White spectrum [online]. 2008 [cit. 2008-06-25]. Dostupný z 
WWW: <http://www.bbc.co.uk/white/spectrum.shtml>.

10.BEDERSON, Benjamin B., et al. Zoomable Graphical Sketchpad 
[online]. 1996 [cit. 2007-05-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cs.umd.edu/hcil/pad++/papers/jvlc-96-pad/index.html>.

11. Bloomberg professional service [online]. Blooomberg, 2008 [cit. 2008-
04-15]. Dostupný z WWW: 
<http://about.bloomberg.com/professional/index.html>.



12. BÖRNER , Katy , et al. Taxonomy visualization in support of the semi-
automatic validation and optimization of organizational schemas. 
Journal of Informetrics. 2007, vol. 1, no. 3, s. 214-225.

13. BRANDES, Ulrik . Analysis and Visualization of Conflict Networks 
[online]. 2007 [cit. 2008-05-25]. Dostupný z WWW: <http://www.inf.uni-
konstanz.de/algo/research/conflict/>.

14. Buzztracker [online]. 2008 [cit. 2008-04-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.buzztracker.com/>.

15.CARD, Stuart K. , et al. The information visualizer, an information 
workspace. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human 
factors in computing systems. New Orleans, Louisiana, United States : 
[s.n.], 1991. s. 181-186.

16.CARD, Stuart; MACKINLAY, Jock; SHNEIDERMAN, Ben. Readings in 
Information Visualization : Using Vision to Think. San Francisco : 
Morgan Kaufmann , 1999. 686 s. ISBN 1558605339.

17. Case Study : FX Trading-Global Bank [online]. Visokio, 2008 [cit. 2008-
04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.visokio.com/case-fin-fx>.

18. Case Study : Hedge Fund- Cairn Capital Ltd. [online]. Visokio, 2008 
[cit. 2008-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.visokio.com/case-fin-
hedgefund>.

19.CAWKELL, T. Progress in visualisation. Journal of Information 
Science, 2001, vol. 27, no. 6, s. 427-438.

20. CHANDA, Harris, , et al. Temporal Visualization for Legal Case 
Histories. In Proceedings of the ASIS Annual Meeting. Washington, 
D.C. : ASIS, 1999. s. 271-279.

21. Charting The Banking Crisis - A Boomerang Demo [online]. 2008 [cit. 
2008-05-15]. Dostupný z WWW: <http://and-still-i-
persist.com/2008/03/charting-the-banking-crisis-a-boomerang-
demo/#more-862>.

22.CHEN, Hsinchun , et al. Visualization in law enforcement. ACM 
International Conference Proceeding Series. 2005, no. 69, s. 229-230.

23.CHITTARO , L. Information visualization and its application to 
medicine. Artificial Intelligence in Medicine. 2001, vol. 22, no. 2, s. 81-
88.



24.CHUAH, Mei C. , et al. SDM : Selective Dynamic Manipulation of 
Visualizations. Proceedings of UIST \'95. 1995, no. 1, s. 61-70.

25. Citegraph [online]. 2008 [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.citegraph.com/>.

26.COLMAN, Andrew M. . Oxford Reference Online [online]. Oxford 
University Press, 2008 [cit. 2008-05-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html>.

27.CUGINI, John, LASKOWSKI, Sharon. Design of 3-D Visualization of 
Search Results : Evolution and Evaluation . Proc. SPIE [online]. 2003, 
vol. 3960, no. 198 [cit. 2006-05-17].

28.DABBS, Alistair. Interface design : effective design of graphical user 
interfaces for the web and multimedia pages. Watson-Guptill : New 
York, 2002. ISBN 0-8230-2516-0. 192 s. 

29.DNAVis manual [online]. 2005 [cit. 2008-04-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.win.tue.nl/dnavis/download/DNAvis.manual.pdf>.

30. Doug Jaeger and takes on Bloomberg [online]. Thehappycorp, 2008 
[cit. 2008-04-06]. Dostupný z WWW: <http://thehappycorp.com/words/?
s=bloomberg>.

31. EBSCOHost Visual Search [online]. 2008 [cit. 2008-07-24]. Dostupný z 
WWW: <http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?
topicID=407&marketID=6>.

32. Eigenfactor [online]. 2008 [cit. 2008-06-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.eigenfactor.org/>.

33.EYSENCK, Michael W. . Fundamentals of cognition . Hove  : 
Psychology, 2006. 506 s. ISBN 184169374X .

34.FAILS, J.A. et al.  A Visual Interface for Multivariate Temporal Data : 
Finding Patterns of Events across Multiple Histories . 2006 IEEE 
Symposium On Visual Analytics Science And Technology. 2006, no. 1, 
s. 167-174.

35.FALKMAN , G. Information visualisation in clinical Odontology : 
multidimensional analysis and interactive data exploration. Artificial 
Intelligence in Medicine. 2001, vol. 2, no. 2, s. 133-158.



36.FAULKNER, Christine. The essence of human-computer interaction. 
London : Prentice Hall, 1998. 196 s. ISBN 0-13-751975-3.

37.FIERS, Mark W. E. J, et al. DNAVis : interactive visualization of 
comparative genome annotations. Bioinformatics. 2006, vol. 22, no. 3, 
s. 354-355.

38.FLIP , Korn, NORTH , Chris . Browsing anatomical image databases. 
In Conference companion on Human factors in computing systems:. 
[s.l.] : [s.n.], 1996. s. 414-415.

39.FRIENDLY, Michael. Gallery of Data Visualization [online]. 2008 [cit. 
2008-07-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ecn.wfu.edu/SCS/Gallery/>.

40. Gapminder World [online]. 2008 [cit. 2008-05-16]. Dostupný z WWW: 
<http://graphs.gapminder.org/>.

41.GOLDSTEIN, E. Bruce. Cognitive psychology  : connecting mind, 
research and everyday experience . 2nd edition. [s.l.] : [s.n.], 2008. 552 
s. ISBN 0495103535.

42. Highwire Press [online]. 2008 [cit. 2008-06-24]. Dostupný z WWW: 
<http://highwire.stanford.edu/>.

43.HINNEBURG, A., KEIM, D. A., WAWRYNIUK, M. HD-Eye : visual 
clustering of high dimensional data: a demonstration. In Data 
Engineering, 2003. Proceedings. 19th International Conference on. 
[s.l.] : [s.n.], 2003. s. 735-755.

44. Investment banking league table 2008 [online]. Financial Times, 2007 , 
June 26 2008 [cit. 2008-04-17]. Dostupný z WWW: 
<http://media.ft.com/cms/29a38658-af21-11dc-880f-
0000779fd2ac.html>.

45. KAPLER , T. , WRIGHT, W. . GeoTime Information Visualization. In 
Information Visualization, 2004. INFOVIS 2004. IEEE Symposium on. 
Austin, TX : IEEE , 2004. s. 25-32.

46. KATUŠČÁK, Dušan , MATTHAEIDESOVÁ, Marta , NOVÁKOVÁ, Marta 
. Informačná výchova  : terminologický a výkladový slovník : odbor 
knižničná a informačná veda. 1. vyd. Bratislava : Slov. pedag. nakl., 
1998. 375 s.



47. KE, Weimao, BÖRNER, Katy , LALITHA , Viswanath . InfoVis 2004 
Contest : Analysis and Visualization of the IV 2004 Contest Dataset 
[online]. 2004 [cit. 2008-05-25]. Dostupný z WWW: 
<http://iv.slis.indiana.edu/ref/iv04contest/>.

48.KREUSELER, M., NOCKE, T., SCHUMANN, H. A History Mechanism 
for Visual Data Mining. Proceedings of the IEEE Symposium on 
information Visualization (infovis\'04) . 2004, vol. 0, no. 0, s. 49-56.

49. KRITZSTEIN, Brian . Starlight. Military Geospatial Technology Online 
Archives. 2003, vol. 1, no. 1, s. 22-26. Dostupný z WWW: 
<http://www.military-geospatial-technology.com/article.cfm?
DocID=339>.

50.KWANG-IL GOH, et al. The human disease network. PNAS. 2007, no. 
104, s. 8685-8690. Dostupný z WWW: 
<http://www.pnas.org/content/104/21/8685.full.pdf?ck=nck>.

51.LIEBERMAN, Henry. Powers of Ten Thousand [online]. 2008 [cit. 
2008-07-15]. Dostupný z WWW: <http://web.media.mit.edu/
%7Elieber/Lieberary//Macroscope/Powers/Powers.html>.

52.Mapping the Human ‘Diseasome’ [online]. The New York Times, 2008 
[cit. 2008-06-23]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/05/science/20080506_DI
SEASE.html>.

53.MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ , Jiří . Umělá 
inteligence. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. 264 s.

54.MCCORMICK, B. H. . Visualization in scientific computing. ACM 
SIGBIO Newsletter archive. 1988, vol. 10, is. 1, s. 45-52.

55.Mnemomap [online]. 2008 [cit. 2008-07-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mnemo.org/>.

56.MÖLLER, Tory. Human Factors in Visualization Research. In IEEEE 
Transactions on Visualization and Computer Graphics. [s.l.] : [s.n.], 
2004. s. 72-84.

57.MORSE, E., et al. Evaluation of text, numeric and graphical 
presentations for information retrieval interfaces : user preferences and 
task performance measures. In Proc. IEEE International Conference on 
Systems Man and Cybernetics, San Diego,California, October 11-14, 
1998. 1998, s. 246-258. 



58.MURRAY, David J. Gestalt psychology and the cognitive revolution. 
London  : Harvester Wheatsheaf , 1995. 212 s. ISBN 0745011861.

59.NEWBY, Gregory B. Cognitive space and information space. Journal of 
the American Society for Information Science. 2001, vol. 52, is. 12, s. 
1026-1048.

60. NEWMAN, M. E. J.. Who is the Best Connected Scientist? : A Study of  
Scientific Coauthorship Networks [online]. 2008 [cit. 2008-04-23]. 
Dostupný z WWW: <http://ideas.repec.org/p/wop/safiwp/00-12-
064.html>.

61. Newsmap [online]. 2008 [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: 
<http://marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm>.

62. Newzingo [online]. 2008 [cit. 2008-06-24]. Dostupný z WWW: 
<http://newzingo.com/>.

63.NORTH , Chris . Toward Measuring Visualization Insight. IEEE 
Computer Graphics and Applications . 2006, vol. 26, no. 3, s. 6-9. 

64. Oculus Excel Visualizer. [s.l.] : Oculus Info, 2006. 3 s. Dostupný z 
WWW: <http://www.oculusinfo.com/papers/ExcelVizWhitepaper-
final.pdf>.

65. Oskope visual search [online]. 2008 [cit. 2008-07-19]. Dostupný z 
WWW: <http://www.oskope.com/>.

66.PAPÍK, Richard. Vyhledávání  informací II.  Uživatelské  rozhraní a 
vlivy oboru  “human-computer interaction”. Národní knihovna - 
knihovnická revue. 2001, č. 2, s. 81–90. 

67.PIROLLI , Peter , RAO, Ramana. Readings in information 
visualization : using vision to think. [s.l.] : [s.n.], 1996. s. 597-615.

68.PLAISANT , Catherine , et al. LifeLines : visualizing personal histories. 
Conference on Human Factors in Computing Systems . 1996, no. 5, s. 
221.

69.PLAISANT, C.. Information Visualization - Lecture Notes [online]. 
2001 , 2001 [cit. 2008-07-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cs.umd.edu/hcil/members/cplaisant/>.



70.PLAISANT, Catherine , et al. LifeLines : using visualization to enhance 
navigation and analysis of patient records. 1996, no. 5, s. 64-67.

71.RAO, Ramana . Natural technologies for knowledge work : information 
visualization and knowledge extraction. Journal of Knowledge 
Management . 1998, vol. 2, no. 2, s. 70-80.

72.REGAN, David . Human perception of objects  : early visual processing 
of spatial form defined by luminance, color, texture, motion, and 
binocular disparity . Sunderland : Sinauer Associates, 1999. 577 s.

73. REITERER, Harald. Visual Information Retrieval for the WWW. Proc. 
HCI International 2001 [online]. 2001 [cit. 2006-02-15]. Dostupný z 
WWW: 
http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs2/187/http:zSzzSzhci.uni-
konstanz.dezSzdownloadszSzReiterer_HCI_Int_2001.pdf/harald01visu
al.pdf

74.ROBERTSON, George , MACKINLAY, Jock D. , CARD, Stuart . The 
Perspective Wall : Detail And Context Smoothly Integrated. In 
Proceedings of CHI \'91 Conference. New Orleans, Louisiana : 
Association for Computing Machinery, 1991. s. 173-179.

75.ROBERTSON, George , MACKINLAY, Jock D., CARD, Stuart . Cone 
Trees : Animated 3D Visualizations of Hierarchical Information. In 
Proceedings of the ACM CHI 91 Human Factors in Computing 
Systems Conference. New Orleans, Louisiana : Association for 
Computing Machinery, 1991. s. 189-194.

76.ROBERTSON, George, CARD, Stuart K. , MACKINLAY, Jock D. 
Information visualization using 3D interactive animation. 
Communications of the ACM. 1993, vol. 36, no. 4, s. 57-71.

77.SCAIFE , M., ROGERS, Y. External cognition : how do graphical 
representations work?. International Journal of Human-Computer 
Studies. 1996, vol. 45, no. 2, s. 185-213.

78.SEBRECHTS, Marc M. , et al. Visualization of search results : a 
comparative evaluation of text, 2D, and 3D interfaces. In Annual ACM 
Conference on Research and Development in Information Retrieval. 
Berkeley, California, United States, 1999. s. 3-10.

79.SEDLÁKOVÁ: , M. Mentální reprezentace : formy, druhy a vlastnosti . 
In Sborník prací vydaný při příležitosti 75. výročí založení UTGM v 
Brně. Brno : MU, 1996. s. 37-46.

http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs2/187/http:zSzzSzhci.uni-konstanz.dezSzdownloadszSzReiterer_HCI_Int_2001.pdf/harald01visual.pdf
http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs2/187/http:zSzzSzhci.uni-konstanz.dezSzdownloadszSzReiterer_HCI_Int_2001.pdf/harald01visual.pdf
http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs2/187/http:zSzzSzhci.uni-konstanz.dezSzdownloadszSzReiterer_HCI_Int_2001.pdf/harald01visual.pdf


80.SHNEIDERMAN , Ben . Information Visualization for Medical 
Informatics : From Patient Histories to Clinical Research [online]. 2008 
[cit. 2008-07-12]. Dostupný z WWW: 
<www.cs.umd.edu/hcil/pubs/presentations/Medical
%20Informatics.ppt>.

81.SHNEIDERMAN, Ben. The Eyes Have It : a task by data type 
taxonomy for information visualizations. In Proceedings of the IEEE 
Symposium on Visual Languages. [s.l.] : [s.n.], 1996. s. 336-343.

82. SmartMoney.com Map Applet [online]. SmartMoney.com, 2008 [cit. 
2008-04-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.smartmoney.com/licensing/pdf/MapApplet.pdf>.

83.SPENCE, Robert. Information Visualization - Design for Interaction. 
2nd edition. Essex : Pearson Education Limited, 2007. 136 s. 
ISBN 0132065509.

84. Sportvis [online]. 2006 [cit. 2008-05-23]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sportvis.com/>.

85. STN AnaVist [online]. 2008 [cit. 2008-06-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.stn-
international.de/stninterfaces/stnanavist/stn_anavist.html>.

86.STRAKA, Josef . Sociální informatika  : terminologický a výkladový 
slovník pro posluchače katedry vědeckých informací a knihovnictví . 
Praha : Karolinum, 1990. 217 s.

87.SZTURC, Roman. Graphical User Interface [online]. 2008 [cit. 2008-
06-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cs.vsb.cz/szturc/gui/history.pdf>.

88.Talairach [online]. 2008 [cit. 2006-07-07]. Dostupný z WWW: 
<http://www.talairach.org/ >.

89.TEGARDEN , David P. . Business information visualization. 
Communications of the AIS. 1999, vol. 1, no. 1, s. 37. 

90.Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformací. 
Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy . 2001, 2. vol, no. 3, s. 
25-27.

91. The Kansas Event Data System (KEDS) : Project Website [online]. 
2006 [cit. 2008-06-21]. Dostupný z WWW: <http://web.ku.edu/keds/>.



92. Thomson Data Analyzer [online]. 2008 [cit. 2008-06-25]. Dostupný z 
WWW: <http://scientific.thomson.com/products/tda/>.

93.TOMINSKI, Christian . Event-Based Visualization for User-Centered 
Visual Analysis. [s.l.], 2006. 42 s. Institute for Computer Science, 
Department of Computer Science and Electrical Engineering, 
University of Rostock. Dizertační práce.

94. Trinity College Dublin [online]. 2008 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z 
WWW: <http://www.tcd.ie/Library/resources/index.php>.

95.TUKEY, John W. Exploratory data analysis. London : Addison-Wesley, 
1977. 688 s. ISBN 0201076160.

96.VAN RIJSBERGEN, C. J. Information retrieval . London : Butterworth, 
1979. 208 s. ISBN 0408709294.

97. VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu 
Eigenfactor.org. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 2008-08-14]. 
Dostupný z World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4935>. 

98.Visual medical dictionary [online]. CureHunter, 2008 [cit. 2008-04-16]. 
Dostupný z WWW: <http://www.curehunter.com/public/dictionary.do>.

99. Visual thesaurus [online]. 1998-2008 [cit. 2008-06-24]. Dostupný z 
WWW: <http://www.visualthesaurus.com/>.

100. Visuwords [online]. 2008 [cit. 2008-06-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.visuwords.com/>.

101. Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích . Praha : 
Nakladatelský dům OP, 1996. 4 sv. (787, 700, 740, 717 s.).

102. WALS [online]. 2008 [cit. 2008-04-13]. Dostupný z WWW: 
<http://wals.info/>.

103. Web of Science : Citation Map [online]. 2008 , last modified 
5/29/2008 [cit. 2008-06-25]. Dostupný z WWW: 
<http://images.isiknowledge.com/help/WOS/h_citation_map.html>.

104. WITHROW , Jason . Site Diagrams : Mapping an Information 
Space [online]. 2004 , 2007 [cit. 2008-07-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.boxesandarrows.com/view/site_diagrams_mapping_an_inf
ormation_space>.

http://www.ikaros.cz/node/4935


105. WRIGHT, William . Information animation applications in the 
capital markets. Readings in information visualization: using vision to 
think. 1995, vol. 21, no. 2, s. 83-91.



Přílohy

Seznam vyobrazení

Obrazové přílohy



Obr. 1 - [Friendly, 2008] – Grafická reprezentace tržní rovnováhy



Obr. 2 [Cartographia, 2008] - Vývoj lidských ztrát Napoleonovy armády během jeho 

tažení do Ruska



Obr. 3 [Robertson et al., 1991] – Perspective Wall



Obr. 4 [Robertson et al., 1991]- Cone Trees



Obr. 5 [Konstanz, 2002] – Příklad techniky přehledu 



Obr. 6 [Tory a Möller, 2004] – Příklad pohledu rybí oko



Obr. 7 [Ball, 2004] - Detaily na požadaní 



Obr. 8 [Bederson, 1996] – Princip Space Scale diagramu



Obr. 9 [Lieberman, 1994] - Liebermanův Macroscope



Obr. 10 [Rao a Card, 1994] - Raova a Cardova čočka (Table Lens)



Obr. 11 [North, 1996] - Visible Human Explorer



Obr. 12 [Plaisant et al., 1998] - Visible Human Explorer



Obr. 13 [Plaisant et al., 1998] - Visible Human Explorer



(Obr.14) [Schneiderman, 2008] – Washington Hospital Centre Emergency Room



(Obr.15) [Schneiderman, 2008] – Washington Hospital Centre Emergency Room



(Obr.16) [Plaisant, 1998] – Patient Histories



(Obr.17) [Curehunter, 2008] – Visual Medical Dictionary



Obr. 18 [Times, 2008] - The human disease network



Obr. 19 [Babaria, 2001] - Gene Ontology



Obr. 20 [Fiers, 2006] - DNAVis



Obr. 21 [Visokio, 2008] - Cairn Capital



Obr. 22 [Visokio, 2008] - Rozhraní systému Omniscope



Obr. 23 [Bloomberg, 2008] - Bloomberg Professional Service





Obr. 24 [Thehappycorp, 2008] – Thehappycorp rozhraní



Obr. 25 [Thehappycorp, 2008] – Lava Lamps



Obr. 26 [Thehappycorp, 2008] – Monitorovací zařízení



Obr. 27 [Smartmoney, 2008] – Mapovaná data v rozhraní



Obr. 28 [Smartmoney, 2008] – Výkyvy v cenách akcií



Obr. 29 [Times, 2008] – Investment banking league table



Obr. 30 [Gapminder, 2008] – Systém Gapminder World



Obr. 31 [Henderson, 2008] – rizikové půjčky 1



 

Obr. 32 [Henderson, 2008] – rizikové půjčky 2



Obr. 33 [Oculus, 2008] – Informační systém Oculus Excel Visualizer



Obr.34 [Oculus, 2008] – Informační systém Oculus Excel Visualizer



Obr. 35 [Oskope, 2008] – oSkope



Obr. 36 [Harris, 2008] – Lifelines - West



Obr. 37 [Citegraf, 2008] – Citegraf



Obr. 37a 38 [Citegraf, 2008] – Citegraf



Obr. 39 [Marumushi, 2008] – Newsmap



Obr. 40 [Buzztracker, 2008] – Systém Buzztracker



Obr. 41 [Buzztracker, 2008] – Systém Buzztracker



Obr. 42 [Brandes, 2008] – Conflict event



Obr. 43 [BBC, 2008] – BBC news white spectrum



Obr. 44 [Newzingo, 2008] – Newzingo



Obr. 45 [Kapler a Wright, 2008] – SpaceGeoTime



Obr. 46 [Kritzstein, 2003] – Informační systém Starlight



Obr. 47 [Thomson, 2008] – Thomson Data Analyzer



Obr. 48 [EBSCO, 2008] – EBSCOhost Visual Search - rozhraní



Obr. 49 [EBSCO, 2008] – EBSCOhost Visual Search - koncepty



Obr. 50 [STN, 2008] – STN AnaVist



Obr. 51 [Searchcrystal, 2008] – Searchcrystal



Obr. 52 [Eigenfactor, 2008] – Eigenfactor



Obr. 53 [Thomson, 2008] – Citation Map



Obr. 54 [Infovis, 2004] – Co-Authorship Networks



Obr. 55 [Newman, 2001] – Best Connected Scientist



Obr. 56 [Börner et al., 2007] – Taxonomy Visualization of Patent Data



Obr. 57 [Mnemomap, 2008] – Mnemomap



Obr. 58 [Visuwords, 2008] – Visuwords



Obr. 59 [Thinkmap, 2008] – Visual Thesaurus



Obr. 60 [Trinity, 2008] – AquaBrowser







Obr. 62 [Walter, 2008] – Textour

Obr. 63 [Cox, 2008] – SportVis

 

Evidence výpůjček



Prohlášení:

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

V Praze, 15.08. 2008.

Petr Hons (..................................)

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis


	1. Úvod 
	1.1 Informační prostor

	2 Informační vizualizace
		2.1 Vznik Informační vizualizace
	2.2 Kognice a percepce
	2.2.1 Vhled

	2.3 Vizuální průzkum

	3 Komunikace člověk-počítač
	3.1 Grafické rozhraní a jeho prvky 
	3.1 Interakce
	3.1.1 Animace
	3.1.2 Techniky informační vizualizace


	4 Informační systémy
	4.1 Systémy věd o člověku – medicína a genetika
	4.1.1 Úvod 
	4.1.1.1 Visible Human Explorer
	4.1.1.2 PatternFinder
	4.1.1.3 Washington Hospital Centre Emergency Room 
	4.1.1.4 Patient Histories
	4.1.1.5 Visual Medical Dictionary
	4.1.1.6 The human disease network
	4.1.1.7 Gene Ontology
	4.1.1.8 DNAVis


	4.2 Systémy finančních, firemních a obchodních informací
	4.2.1 Úvod
	4.2.1.1 Cairn Capital
	4.2.1.2 Omniscope – Credit Suisse
	4.2.1.3 Systém Bloomberg Professional Service
	4.2.1.4 SmartMoney.com Map
	4.2.1.5 Investment banking league table
	4.2.1.6 Boomerang Demo
	4.2.1.7 Oculus Excel Visualizer
	4.2.1.8 oSkope


	4.3 Systémy právních informací
	4.3.1 West Publishing
	4.3.2 Citegraf

	4.4 Zpravodajské, sledovací a vojenské informační systémy 
	4.4.1 Úvod
	4.4.1.1 Newsmap
	4.4.1.2 Buzztracker
	4.4.1.3 Conflict event 
	4.4.1.4 BBC news white spectrum
	4.4.1.5 Newzingo
	4.4.1.6 SpaceGeoTime
	4.4.1.7 Starlight


	4.5 Systémy databázových producentů
	4.5.1 Thomson Data Analyzer 
	4.5.2 EBSCOhost Visual Search
	4.5.3 STN AnaVist

	4.6 Systémy pro vyhledávání informací
	4.6.1 SearchCrystal

	4.7 Systémy pro mapování vědy a vizualizaci citačních vazeb
	4.7.1 Úvod
	4.7.1.1 Eigenfactor
	4.7.1.2 Citation Map – Web of Knowledge
	4.7.1.3  Evolution of Co-Authorship Networks
	4.7.1.4  Who is the Best Connected Scientist
	4.7.1.5  Taxonomy Visualization of Patent Data


	4.8 Vizualizované slovníky a tezaury
	4.8.1 Mnemomap
	4.8.2 Visuwords
	4.8.3 Visual Thesaurus 
	4.8.4 AquaBrowser

	4.9 Lingvistické systémy
	4.9.1 WALS

	4.10 Sportovní systémy
	4.10.1 SportVis


	5. Závěr
	Seznam použité literatury
	Přílohy

