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pomocí významnosti jejich rozdílu vyjádřenou pravděpodobností. Tuto míru
použijeme pro testování profilů i pro spočítání jejich podobnostní matice. Týmový
profil zobrazíme sociomapou. Abychom ji mohli sestrojit, prezentujeme vlastní
algoritmus pro projekci podobnostní matice do roviny. Tento algoritmus
porovnáváme se známými metodami Multidimenzionálního škálovýní a Analýzy
hlavních komponent, kterými řešíme stejnou úlohu. Při porovnání MDS a PCA ze
srovnávací studie plyne, že náš algoritmus se chová přesněji a srovnatelně rychle.
Též prezentujeme některé známé metody počítačové grafiky, kterými docilujeme
grafické 3D podoby sociomapy a ukazujeme některá nová vylepšení pro reálnější
dojem při čtení sociomapy.
Klíčová slova: Tým Profile Analýza Sociomapování Sociomapa

Title: Visualization and Testing of Team Profiles
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Abstract: The aim of this thesis is to demonstrate methods for visualization and
testing team profiles. An individual’s profile is a vector of scores representing
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The first step for visualization of team profile is to find similarities among
individual profiles. We present new approach for measuring similarity between
two profiles as a significance of difference expressed by probability. We use this
measure both for testing mean difference between two subgroups of profiles and
also for building similarity matrix. We represent team profiles as a 3D ladscape
map called Sociomap. To create a sociomap we demonstrate own algorithm for
projecting similarity matrix into a 2D plane. We compare this algorithm with well
known Multidimensional scaling and Principal Component Analysis methods
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1 Úvod
Tématem této práce je vizualizace týmových profilů formou sociomap.
Týmové profily jsou osobnostní profily jednotlivců tvořících tým.
Psychologové zaměřující se na práci s týmem potřebují zkoumat podobnost
lidí v týmu podle jejich osobnostních charakteristik, které jsou zachyceny
osobnostními profily každého jednotlivce. Osobnostní profil je vektor
standardizovaných skórů (případně percentilů), který vyjadřuje osobnostní
vlastnosti jedince měřené psychologickým testem (více popisuje kapitola
5).
Analýzy týmových profilů využívají zejména personální agentury zaměřující
se na optimalizaci efektivity v pracovních kolektivech. Běžně se k vyjádření
skupiny individuálních profilů používá spojnicový graf vyjadřující profily
jednotlivých lidí. Při větším počtu členů týmu se však tato forma vizualizace
stává nepřehelednou. Jak zmíníme v kapitole 5.3, některé alternativní
metody používají k zobrazení distribuce hodnot v dimenzích profilů
Kohonenovy samoorganizující se mapy. Nezachycují však členy konkrétího
týmu, nýbrž umožňují klasifikovat určité typy osobností a k nim zobrazit
hodnoty dimenzí jejich profilů.
Cílem této práce je navrhnout metody, které umožní expertovi pracujícímu
s týmem přehledně zobrazit podobnost osobností. Též si klademe za cíl
představit postup, kterým lze ve sledovaném týmu testovat podobnosti
mezi jednotlivci i podskupinami.
Nově představujeme vlastní postup, kterým jsme schopni vyjádřit míru
podobnosti mezi osobnostními profily jednotlivců. Vzdálenost mezi profily
chápanou

jako

jejich

podobnost

vyjadřujeme

pomocí

statistické

signifikance (pravděpodobnosti), která zohledňuje velikost týmu a
poskytuje elegantní interpretaci. Dále nově představujeme způsob pro
7

počítání rozdílů mezi jednotlivými dimenzemi pro dvě testované skupiny.
Výsledek testů též vyjadřujeme statistickou signifikancí. Výše uvedené
pravděpodobnostní vyjádření vzdáleností odvozujeme i pro malé týmy
v řádu jednotek členů.
Pro vizualizaci týmových profilů využíváme metody Sociomapování, jejímž
autorem je Radvan Bahbouh (1994). Podrobněji vizualizaci sociomap
zmiňuje práce Höschla (2006). Sociomapa je grafická reprezentace
vztahové matice v trojrozměrném prostoru, kde základem je rovinné
rozmístění objektů dle vzorové podobnostní matice.
Sociomapování využívá poznatků z teorie fuzzy množin a základním
vstupem do sociomapy je vztahová matice, jejíž prvky vyjadřují míru
náležení do fuzzy množiny. S úspěchem tak k vyjádření fuzzy míry
použijeme námi odvozené pravděpodobnostní míry pro vyjádření blízkosti
mezi dvěma osobnostními profily.
Pro rozmístění objektů do roviny představujeme námi vlastní algoritmus,
který porovnáváme s běžně používanými metodami pro stejnou úlohu. Ve
srovnávací studii vychází námi navržený algoritmus lépe (přesněji a přitom
srovnatelně rychle) než jiné porovnávané metody.
K rovinnému rozložení objektů odpovídající jejich podobnosti přidáme
výšku, která vyjadřuje nějakou charakteristiku zobrazených objektů.
Získáme tak sociomapu, v které z výšky vyčteme další sledovanou
proměnnou.
Pro názornější vizualizaci sociomapy používáme metod počítačové grafiky,
kterými modelujeme trojrozměrný terén. Aplikujeme známou metodu
stínování a představujeme též vlastní postup k vylepšení plastického vjemu
terénu sociomapy. Zmiňujeme postupy vedoucí k vektorizaci terénu a
zobrazení shlukové analýzy.
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V této práci též prezentujeme hierarchickou shlukovou analýzu pro
zachycení struktury týmu, která využívá k vyjádření blízkosti mezi profily
námi odvozené míry podobnosti.
Jelikož situaci v týmu lze zachycovat pravidelně v čase, prezentujeme námi
navržený postup, kterým lze animovaně zobrazit sled sociomap a docílit tak
plynulého zobrazení týmu dynamicky.
Na konci práce prezentujeme případové studie, které na praktických
ukázkách

demonstrují

použití

výše

zmíněných

a

v této

práci

prezentovaných metod.

tým lidí

osobnostní profily

test

[0,0]

objekty

objekty

B

1

HM Alg.
1

A

C

D
[1,1]

fuzzy model

Obr. 1-1

HModel

sociomapa

Schéma vizualizace týmových profilů sociomapou

Na výše uvedeném obrázku je zachycen postup, kterým dospějeme
k výsledné vizualizaci týmových profilů. Nejprve jsou psychologickými testy
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vyjádřeny osobnostní profily členů týmu 1 . Vzájemné blízkosti mezi
individuálními osobnostními profily následně převedeme na podobnostní
matici vyjádřenou fuzzy modelem (viz kapitola 2.2). Převod na fuzzy model
popisujeme v kapitole 5.7, resp. podkapitole 5.7.3. Fuzzy model dále
zobrazíme do roviny tak, abychom vyjádřili vzájemné podobnosti profilů
(viz kapitola 2.5). Nakonec obohatíme rovinné rozložení bodů o výšku,
kterou

zobrazujeme

hodnoty

dimenzí

testu

či

jiné

pozorované

charakteristiky členů týmu (viz kapitola 7).

1.1 Realizace
K této práci přikládáme námi vytvořený software s názvem Team Profile
Analyzer 2 , který zde uvedené postupy pro analýzu týmových profilů
realizuje. Čtenář tak může zmíněné postupy vyzkoušet na vzorových i
vlastních datech. Součástí software je též podrobná nápověda pro práci
s ním. K práci je též přiložený ukázkový soubor pro přehrání animovaných
Sociomap.

1.2 Členění kapitol
V této části letmo představíme jednotlivé kapitoly. Každá hlavní část ve své
poslední podkapitole Shrnutí stručně sumarizuje obsah dané kapitoly.

1

Metody tvorby osobnostních profilů jsou nad rámec této práce, více se tematu

věnuje např. (Rust & Golombok, 2000)
2

Team Profile Analyzer® je registrovaná značka spol. Qed Group a.s. Dále tuto

skutečnost nebudeme zmiňovat a na software budeme odkazovat pod zkratkou
TPA. Jediným autorem softwarové části přiložené aplikace TPA je autor této
práce. Více o aplikaci TPA nalezne čtenář na stránce
www.teamprofileanalyzer.com
3 Obrázek byl převzat ze stránky
http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
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První kapitola Úvod sumarizuje obsah celé práce, jejímž cílem je dospět
k metodám zobrazujícím psychologické profily. K tomu využíváme metodu
Sociomapování.
V druhé kapitole Vizualizace vztahů proto zavádíme pojmy z teorie fuzzy
množin a definujeme formát vztahové matice, která je vhodným vstupem
pro konstrukci sociomapy. Představujeme též strukturu pro zobrazení dat
do roviny, kterou využijeme v dalších částech při zobrazování objektů do
roviny. Zmiňujeme alternativní metody, které též vedou k zobrazení
vztahové matice a představujeme sociomapu jako vhodnou vizuální
reprezentaci vztahových dat.
V následující kapitole Srovnání metod porovnáme výše zmiňované
alternativné metody pro zobrazení vztahové matice do roviny s naší
metodou zobrazení, kterou představujeme v následující kapitole a která
v porovnání s jinými metodami ve studii vychází přesněji.
V kapitole HModel algoritmus popisujeme vlastní algoritmus zobrazení
vztahové matice do roviny. Z předchozí kapitoly už víme, že v porovnání
s jinými pro podobnou úlohu běžně používanými metodami vychází
přesněji.
V pátá kapitola Týmové profily obsahuje důležité sdělení této práce a sice
metodu, kterou počítáme podobnost týmových profilů. Zavádíme přesněji
pojem osobnostního profilu a představujeme vlastní způsob počítání
vzdálenosti mezi profily a též vlastní způsob testování významnosti rozdílu
mezi podskupinami týmu. Výpočet podobnosti mezi profily poslouží
k vyjádření vztahové matice, z které následně vytvoříme i za pomoci
algoritmu z předchozí kapitoly sociomapu.
V navazující kapitole Čtení Sociomapy prezentujeme způsob, kterým
týmové profily vizualizované sociomapou správně číst tak, aby nám
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přinesla užitek při analýze týmu. Zmíníme význam výšky tvořící terén
sociomapy. Stále jsme však neprezentovali metody vedoucí k jeho tvorbě.
V kapitole Konstrukce terénu přímé Sociomapy popisujeme převážně
pomocí

metod

počítačové

grafiky

tvorbu

trojrozměrného

terénu

sociomapy. Zmiňujeme význam různých reprezentací výšky sociomapy při
vnímání člověkem a citujeme studii, která vnímání terénu člověkem
studovala.

Abychom

představili

sociomapu

jako

intuitivní

nástroj

vizualizace, nově zavádíme vlastní úpravy funkcí generujících terén tak, aby
byla sociomapa více plastická.
V kapitole Shluková analýza demonstrujeme způsob hledání podobných
shluků v hierarchické shlukové analýze. K tomu využíváme míry podobnosti
zavedené v páté kapitole. Hierarchické shluky lze na sociomapě též zobrazit
a docílit tak lepšího vjemu struktury týmu.
V deváté kapitole Dynamické sociomapy představujeme způsob, kterým
sled sociomap animujeme v čase. Za tím účelem upravujeme algoritmus ze
čtvrté kapitoly tak, aby průběh animace byl plynulý.
V části práce Přílohy nalezne čtenář ukázkové studie demonstrující použití
metod popsaných v této práci.
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2 Vizualizace vztahů
2.1 Vztahy mezi objekty
Tématem této kapitoly je vizualizace vzájemných vztahů malé skupiny
objektů na základě podobnosti jejich individuálních profilů. Obecně vztah
dvou objektů chápeme jako míru jejich blízkosti, kterou lze kódovat číslem.
Například u vzájemného hodnocení lidí ve skupině na školní škále 1 až 5
chápeme vztah člověka A k člověku B jako známku, kterou A ohodnotil B.
Už z tohoto příkladu je patrné, že ne vždy musí být vztah symetrický.
V následující části 2.2 popisujeme reprezentaci podobnostních dat, do
které v dalším textu této práce budeme transformovat podobnostní
vyjádření mezi sledovanými objekty.

2.2 Fuzzy Model
Z pohledu teorie množin lze vztah prvku ai k množině A také chápat jako
náležení ai do množiny A. Charakteristická funkce množiny

( ) *

+ tak

udává, zda prvek ai do množiny A patří, nebo nepatří (1/0). Zajímavější
vztah dává pohled teorie fuzzy množin (Zadeh, 1965), kde vztah prvku ai k
množině A je kódovaný číslem z intervalu <0, 1>, které udává míru náležení
prvku ai do množiny A. Charakteristická funkce

( ) 〈

〉 udává

stupeň náležení z uzavřeného intervalu 0 až 1, kde 0 znamená, že prvek ai
do množiny A nepatří vůbec a 1 znamená, že prvek ai do množiny A patří
zcela (Novák, 1990).
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A
B
C
A 1
0,3 0,25
B 0,2
1
0,1
C 0,18 0,12 0,05

Obr. 2-1

Ilustrace náležení objektů do množin.

Např. objekt s přidruženou množinou A náleží do množiny B z 30% svého
objemu, ale objekt s přidruženou množinou B náleží do množiny A jen z
20%.

Představíme-li si setřízenou skupinu objektů
každému objektu

(například lidí), kde ke

je asociovaná jedna fuzzy množina

, do které s

různými stupni náležení patří ostatní objekty skupiny, dostaneme pro každý
objekt

vektor ( ), kde složka vektoru ( )

( ) udává míru náležení objektu

( ) a hodnota

do množiny

objektu

. Vektory

asociované k objektům složíme pod sebe a dostaneme tak čtvercovou
matici vztahů, kterou v dalším textu nazýváme fuzzy modelem.

a1

Aa2
a2

15%

10%

100%

a3

Obr. 2-2

a1

a2

a3

v(a1)

1

0.08

0

v(a2)

0.1

1

0.15

v(a3)

0

0.25

1

Aa1

Fuzzy model
Aa3
Složení fuzzy modelu

Fuzzy model je čtvercová matice skládající se z řádkových fuzzy množin
přiřazených k jednotlivým prvkům. Prvky fuzzy množiny vyjadřují míru
náležení ostatních prvků do množiny.
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DEFINICE: Fuzzy model je reálná čtvercová matice A typu n×n, jejíž prvky
jsou reálná čísla z uzavřeného intervalu <0,1>, přičemž všechny prvky na
diagonále jsou rovny jedné. Formálně

〈

〉

Číslo

aij interpretujeme jako vztah objektu i k objektu j, přičmž platí, že čím více
se vztah blíží k jedné, tím je silnější. Číslo aij nazýváme v další části jako
míru náležení, fuzzy číslo či fuzzy vztah i-tého a j-tého objektu.
Řádkový vektor Ai● matice A tedy zřejmě tvoří fuzzy množiny
{

⁄

⁄ }, které popisují stupně náležení i-tého objektu do množin

prvků 1...n. Sloupce A●j matice A zřejmě tvoří fuzzy množiny, které popisují
stupně náležení prvků 1...n do fuzzy množiny j-tého objektu. Vektor Ai●
pojmenujeme též jako řádkovou fuzzy množinu i-tého objektu, vektor A●j
pojmenujeme též jako sloupcovou fuzzy množinu j-tého objektu. Bude-li to
z kontextu patrné, sloupcovou fuzzy množinu budeme značit zkráceně též
jako fuzzy množinu.
Poznamenejme, že pro praktické použití je vhodné, že od fuzzy modelu
nevyžadujeme, aby vztah i  j byl symetrický (tedy A není symetrická
matice).
2.2.1

Vyjádření fuzzy modelu

Vztah aij ve fuzzy modelu kódovaný číslem v intervalu 0 až 1 lze zachytit též
jako pravděpodobnost, že i-tý prvek má k j-tému prvku nějaký vztah.
Tohoto pojetí využíváme v kapitole 5.7, kde popisujeme konstrukci fuzzy
modelu nepřímo z individuálních osobnostních profilů a vztah aij kódujeme
jako pravděpodobnost, že i-tý objekt má shodný profil s j-tým objektem.
Jelikož se v další části práce zaměřujeme především na vizualizaci týmových
osobnostních profilů, budeme tam, kde to je z textu patrné, pod pojmem
objekt myslet pojem člověk.
Fuzzy model zkonstruujeme buď přímo, pokud známe vzájemné vztahy
mezi každou dvojicí prvků vyjádřené v intervalu <0,1>, nebo nepřímo,
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pokud k vzájemným vztahům dospějeme na základě nějaké metriky měřící
podobnost charakteristik dvou objektů. Příkladem přímé konstrukce fuzzy
modelu je vzájemné hodnocení skupiny lidí na školní škále 1 až 5, kterou
jsme schopni transformovat na míru náležení z intervalu <0,1>. Příkladem
nepřímé konstrukce je vyjádření míry náležení z podobnosti osobnostních
profilů, což ukazujeme v kapitole 5. Dalším příkladem nepřímé konstrukce
fuzzy modelu je odvození podobnosti mezi skupinou lidí na základě
emailové komunikace, což demonstrujeme v ukázce v kapitole 11.1.
2.2.2

Přímý převod na fuzzy model

Máme-il čtvercovou matici A, kde prvky matice aij kódují vztah i-tého
objektu k j-tému objektu, převedeme matici A zadanou na libovolné škále
reálných čísel na fuzzy model A‘ normováním dle

( )

( )
( )

(2-1)

Příkladem je čtvercová symetrická korelační matice, jejíž hodnoty jsou z
intervalu <-1, 1> a po transformaci dostaneme fuzzy model s hodnotami z
intervalu <0, 1>. Funkce min(A) značí číslo, které vyjadřuje nejnižší vztah v
původní škále, v které byla kódována matice A a max(A) vyjadřuje nejvyšší
vztah v původní škále.
Pro příklad, kdy matice A vyjadřuje korelační matici, je min(A)=-1 a
max(A)=1. Pro příklad, kdy matice A vyjadřuje přímé hodnocení objektů na
školní škále 1 až 5, kde 1 je nejlepší známka, je je min(A)=5 a max(A)=1.
2.2.3

Funkce popisující fuzzy model

Máme-li zachyceny vztahy skupiny objektů fuzzy modelem A s prvky
modelu aij, můžeme zkoumat charakteristiku skupiny dle následujících
funkcí (Bahbouh, 1996, str. 77):
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Cons(i, j) = min( aij , a ji )

Míra Konzistence i a j: vyjadřuje
soudržnost dvou prvků.

Icons(i, j)= 1  max( aij , a ji )

Míra Inkonzistence i a j: vyjadřuje
negativní zabarvení vztahu dvou prvků.

Asym(i, j)= | aij  a ji |

Míra Asymetrie i a j: vyjadřuje rozdíl
mezi vzájemným hodnocením dvou
prvků.

n

Card(i, j) =

| a
k 1

jk

 aik |; aii  1

n

Card*(i, j) =

| a

k i , j

jk

 aik |

Diferenční míra 1: sleduje rozdílnost
v hodnocení ostatních prvků.

Diferenční míra 2: sleduje rozdílnost v
hodnocení ostatních prvků bez
započítání prvků i a j.

S(j) =

1 n
 a jk
n k 1

Střed fuzzy množiny: průměrné

S‘(i)=

1 n
 aki
n k 1

Střed vertikální fuzzy množiny:

Hm(i)=

ohodnocení prvku j.

průměrné hodnocení prvku i.

2 n
 min | 1  aik |, aik 
n k 1

Sd(i) = max (aik )  min (aik )
k

Hammingovská míra neurčitosti:
postihuje mlhavost množiny objektu i.

Stupeň diferenciace: rozdíl mezi

k

nejvyšší a nejnižší hodnotou řádkové
fuzzy množiny objektu i. Určuje rozsah
škály hodnotitele.
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Tab. 2-1

Tabulka s funkcemi pro analýzu fuzzy modelu

V dalších částech této práce popisujeme, jak z podobnosti osobnostních
profilů

sestavíme

fuzzy

model,

který

vyjadřuje

podobnost

mezi

individuálními profily. Při analýze týmu pak můžeme výše uvedené funkce
na fuzzy model aplikovat, aniž bychom nutně museli brát v potaz, z jakých
dat vznikl (neboť převodem na fuzzy model chápeme prvky aij jako míru
náležení členů týmu do fuzzy množin ostatních členů).

2.3 Vnímání vztahů graficky
Vztah mezi objekty v Euklidovském prostoru lze chápat jako jejich
vzájemnou vzdálenost měřenou Euklidovskou metrikou. Toto pojetí je pro
člověka, který je zvyklý vnímat svět kolem sebe vizuálně, přirozené. Radvan
Bahbouh (2006) v jednom ze svých experimentů sledoval, jak jsou lidé
schopni zapamatovat si vzdálenosti mezi objekty ve formě číselné (matice
kódovaná čísly, která udávají vzdálenost mezi objekty) nebo obrazové (kde
jsou ve dvourozměrném prostoru vztahy mezi objekty nakresleny, viz
obrázek 2-3). Ze studie je patrné, že člověk má schopnost zapamatovat si
významně více vzájemných vztahů, prezentují-li se data vizuálně. Dokonce i
celková přesnost vzdáleností vybavených na základě obrázku je srovnatelná
s nepřesností vzdáleností vybavených na základě matice čísel. Bahbouh
(2006, str. 20) to vysvětluje tím, že si lidé čísly zahltí paměť velice brzy a
neuvědomí si, že každé desetinné číslo je desetkrát méně významné, než to
předchozí. Proto v případě prezentace dat maticí byli respondenti schopni
vyvolat z paměti několik prvních čísel a u dalších si již nebyli schopni
vzpomenout ani na první nejdůležitější číslici. Naproti tomu u grafické
prezentace vztahů si respondenti vzpoměli téměř na všechny vztahy a
vybavili si je se srovnatelnou přesností, což demonstruje obrázek dole
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Obr. 2-3

Srovnání schopnosti zapamatování vazeb

Srovnání schopnosti zapamatovat si informaci kódovanou obrázkem
(mapou) b) a číselnou tabulkou a). Červeně je označeno procento lidí, kteří
byli schopni si na nějakou vzdálenost vzpomenout. Modře pak směrodatná
odchylka vyjadřující přesnost odhadu u těch, kteří si vztah vybavili. Tabulky
c) a e) se vztahují k zapamatování pomocí tabulky čísel, d) a f) se vztahují
k zapamatování pomocí mapy. Je vidět, že informaci kódovanou obrázkem
(mapou) si lidé lépe pamatovali, a přitom přesnost vybavených vzdáleností
byla porovnatelná (Bahbouh, 2006, stránky 77-79).

Motivováni snahou zobrazovat vztahy mezi objekty pro člověka přehledně
a srozumitelně, je naším cílem převést vztahy kódované fuzzy modelem do
vztahů prezentovaných vizuálně v dvourozměrné rovině tak, aby je člověk
mohl snadno číst a zachytit najednou celý systém vztahů v malé skupině
objektů.
2.3.1

Metody zobrazení

Při zobrazení fuzzy modelu do 2D roviny se snažíme, aby vzdálenosti mezi
objekty rozmístěné v rovině odpovídaly vztahům ve fuzzy matici, kde
blízkost vztahů ve fuzzy modelu je dána mírou náležení dvou objektů,
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přičemž čím více se míra náležení mezi dvěma objekty blíží k číslu 1, tím
bližší je mezi objekty vztah.
Při zobrazení fuzzy modelu do dvourozměrné roviny dochází k redukci
dimenzí, které se neobejde bez určité chyby, kterou se snažíme
minimalizovat. V kapitole 4 prezentujeme vlastní algoritmus pro zobrazení
fuzzy modelu do 2D prostoru. Existuje více metod pro redukci dimenzí.
V určitých případech lze použít Analýzu hlavních komponent dále též jako
PCA

nebo Multidimenzionální škálování dále též jako MDS.

Výsledky

studie, která výše zmiňované metody porovnává, publikujeme v kapitole 3.
2.3.2

Počet objektů

Člověk je schopný zapamatovat si najednou 7 +/- 2 paměťové štěpy (Miller,
1956). Pro potřeby zobrazení vztahů za účlem snadného zapamatování by
ideální počet zároveň zobrazených objektů měl být 7 +/- 2. V praxi však
potřebujeme zobrazit v rámci skupiny i více objektů. I když lze do roviny
zobrazit potenciálně libovolné množství objektů, naším cílem je zobrazit
jich najednou až 30. K tomuto omezení nás vede i fakt, že s větším počtem
objektů klesá schopnost správně zobrazit všechny objekty do 2D roviny tak,
aby byla zachována korespondence vzdáleností v rovině s daty ve
zdrojovém fuzzy modelu, jak lze také vidět na grafu Obr. 3-1. Další
odůvodnění tohoto omezení je též fakt, že běžný pracovní tým čítá
většinou skupinu do 30ti osob, jelikož při více lidech přestává být tým
efektivní a tak se zpravidla rozpadá na podtýmy. Pro potřeby zobrazení více
objektů můžeme využít shlukové analýzy, která skupinu podobných objektů
sloučí do jednoho, jež takto následně také zobrazujeme. Hierarchickou
shlukovou analýzu popisujeme více v kapitole 8.
2.3.3

Zobrazení vztahů

V kapitole 5.7 popisujeme, jak zobrazit podobnost mezi osobnostními
profily lidí. Podobnost dvou profilů lze vnímat jako vztah dvou objektů
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kódovaný fuzzy modelem. Objekty potřebujeme zobrazit do roviny tak, aby
grafická reprezentace odpovídala vztahům mezi nimi. V následujících
částech práce popisujeme různé metody pro zobrazení vzájemných vztahů
mezi objekty do dvourozměrné roviny.
Představíme vlastní algoritmus pro zobrazení vztahů objektů do 2D roviny,
který pracovně nazýváme HModel. Dále stručně popíšeme metodu
Multidimenzionálního škálování (MDS), kterou lze za určitých podmínek
použít též k zobrazení fuzzy modelu do 2D roviny a Analýzu hlavních
komponent (PCA), kterou lze též docílit transformace fuzzy modelu do
dvou dimenzí za určitých podmínek, které dále upřesníme. Srovnání těchto
tří metod prezentujeme v kapitole 3.

2.4 Vizualizace sociomapou
Sociomapa je grafické vyjádření vztahů mezi objekty, které čtenáři
přehledně poskytne informaci jednak o vztazích mezi objekty a také
zobrazuje informaci o charakteristikách objektů, kterou představuje výškou
v sociomapě. Objekty v sociomapě zastávají pozice v půdorysu tak, aby
vzájemné vzdálenosti mezi objekty odpovídaly vzájemným vazbám. Objekty
mají různou výšku, která vyjadřuje určitou proměnnou. Terén sociomapy je
interpolován tak, že vznikne trojrozměrná mapa, viz obrázek dole
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Obr. 2-4

Ukázka sociomapy

Ukázka Sociomapy. Výška objektů zobrazuje sledovanou charakteristiku
objektů, vzdálenost mezi objekty reprezentuje jejich vzájemnou
podobnost.

V dalších částech této práce využíváme Sociomapu jako nástroj k zobrazení
podobnosti individuálních profilů.
2.4.1

Druhy sociomap

Sociomapa zachycující přímý vztah objektů, tj. situaci, kdy máme již na
vstupu kódovaný vztah každého objektu s každým ve fuzzy modelu,
nazýváme

přímou

sociomapou.

V kapitole

5.7

ukážeme,

jak

lze

zkonstruovat fuzzy model z nepřímého hodnocení objektů, kdy vztah dvou
objektů je daný podobností jejich osobnostních profilů.
Existuje také nepřímá sociomapa nazývaná STORM (Subjects To Objects
Relation Map), jejíž terén zachycuje hustotu výskytu subjektů vůči
zobrazeným objektům (např. výskyt zákazníků v sociomapě restaurací) a
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interpretuje se odlišně (Höschl, 2006). V této práci se však zabýváme jen
přímou sociomapou, která transformuje fuzzy model do grafické podoby
tak, jak ilustruje schéma na obrázku Obr. 1-1. Dále v textu budeme výrazem
sociomapa označovat přímou sociomapu.
2.4.2

Výška objektů v sociomapě

Hodnotu objektů zobrazujeme jejich vertikální pozicí, kdy objektům
v horizontálním modelu přiřadíme výšku. Terén mezi objekty interpolujeme
a získáváme tak trojrozměrný model Sociomapy, viz Obr. 2-4. Dále se
konstrukcí terénu zabýváme v kapitole 7 či podrobněji v bakalářské práci o
vizualizaci sociomap (Höschl, 2006).

2.5 HModel
Sociomapa graficky zachycuje, jak vzájemné vztahy objektů kódované ve
vstupním fuzzy modelu, tak určitou proměnnou, která je objektům
přiřazena. Na sociomapě jsou vzájemné vztahy zachyceny vzájemnou
blízkostí objektů, zobrazovaná hodnota objektů je zachycena výškou.
Vztahy mezi objekty jsou znázorněny v dvourozměrné rovině, kterou zde
nazýváme horizontálním modelem (zkráceně HModel). Vzájemná blízkost
mezi objekty v HModelu, měřena euklidovskou metrikou, by měla co
nejvíce odpovídat hodnotám ve fuzzy modelu. Jako kritérium přesnosti
zobrazení požadujeme zachování pořadí vzdáleností mezi objekty v 2D
rovině s pořadím vazeb ve fuzzy modelu. Kritérium přesnosti pro zobrazení
bodů v 2D rovině a algoritmus HModelu popisujeme více v kapitole 4.
Definice: HModel H zachycuje objekty a k nim přidružené pozice ve
čtvercové dvourozměrné rovině v intervalu [0,0]-[1,1]. Formálně vyjádříme
HModel jako asociativní seznam, kde je každému prvku (objektu)
přidružena jeho 2D pozice ,

-. Prvek ai může být v HModelu pouze

jednou.
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.

⁄,

-

⁄,

(2-2)

-/

Je-li v textu patrné, že máme prvky HModelu označeny textově či
symbolicky, pak se odkazujeme na existenci v HModelu pomocí unikátního
jména či symbolu prvku, což ilustruje obrázek Obr. 2-5. Pokud se v textu
odkazujeme na objekt dle jeho pořadí i, myslíme tím objekt na i-té pozici v
seznamu.
Když v následujícím textu píšeme o existenci prvku
myslíme tím test, zda existuje v H prvek

v HModelu H,

s jeho souřadnicemi ,

-. Pro

existenci prvku nepoužíváme odkaz na pořadí, ale identifikujeme prvek
přímo, viz obrázek Obr. 2-5.
Bod s dvourozměrnými souřadnicemi i-tého objektu v HModelu značíme
v dalším textu jako H(i), tedy

()

,

-. Chceme-li zdůraznit, že nějaký

HModel byl zkonstruován z fuzzy modelu A, pak jej značíme HA

[0, 0]
3., a3, “Cecilka“

a1
a2
a3

"Adam"
"Ben"
"Cecilka"

a1

a2

a3

"Adam"
1
0.6
0.7

"Ben"
0.5
1
0.4

"Cecilka"
0.7
0.4
1

1., a1, “Adam“

2., a2, “Ben“

[1, 1]
Fuzzy model A

Obr. 2-5

Hmodel HA

Ukázka rozmístění bodů dle HModelu

Ukázka rozmístění bodů v HModelu dle fuzzy modelu. Fuzzy model A udává
vztahy mezi všemi prvky, které jsou následně zobrazeny v HA.
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Na obrázku nahoře obsahuje HModel HA objekt „Adam“, ale neobsahuje
objekt „Dana“. Též HA obsahuje objekt a1, ale neobsahuje objekt a4. Na
obrázku je

. ⁄,

-

⁄,

-

⁄,

-/ , dle úmluvy

značíme např. pro první objekt HA(1) = HA(a1) = HA(“Adam”) = [0.6, 0.25].
Podotkněme, že v HModelu nezáleží na orientaci souřadných os, ale na
vzájemných vzdálenostech mezi body. Nemá tedy smysl interpretovat
význam umístění daného objektu z hlediska pozice na vodorovné či svislé
ose, ale vždy interpretujeme vzájemné blízkosti, resp. pořadí vzájemných
blízkostí mezi objekty. Též si všimněme, že vstupní matice obecně nemusí
být nutně symetrická. Asymetrické vztahy vyjádříme v rovině tak, že
vnímáme pořadí vzájemných vzdáleností, které by mělo korespondovat s
pořadím ve vstupním fuzzy modelu.

2.6 Vizualizace dle MDS
Redukcí dimenzí se zabývá i metoda Multidimenzionálního škálování MDS Multidimensional Scaling (Kruskal & Wish, 1978). MDS předpokládá, že na
vstupu máme pro nějakou množinu k bodů matici jejich vzájemných
vzdáleností, které byly naměřeny v n-dimenzionálním prostoru. Body poté
MDS zobrazuje do m-dimenzionálního prostoru (nejčastěji 2D nebo 3D) tak,
aby vzdálenosti mezi nimi ve výsledném prostoru odpovídaly vzdálenostem
ze vstupní matice. Při zobrazení hledá MDS takové výsledné rozložení
bodů, aby se minimalizovalo tzv. stress kritérium. To zachycuje rozdíl mezi
vzdálenostmi objektů ve zdrojovém a výsledném prostoru. Existuje více
variant MDS, které se liší přísností požadavků, které vyžadují od vstupních
dat.
Metrické MDS vyžaduje pro zobrazení k bodů jako zdrojová data
čtvercovou vzdálenostní matici X typu k × k, kde prvek matice xij vyjadřuje
vzdálenost mezi i-tým a j-tým bodem v původním m-dimenzionálním
prostoru. Matice X je zřejmě symetrická s nulama na diagonále. Výstupem
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MDS jsou souřadnice bodů ve výsledném prostoru. Zobrazení do ndimenzionálního prostoru tedy spočívá v nalezení takových souřadnic
bodů, aby následující stress kritérium bylo minimální

∑
√

∑

( (

)

(2-3)

)

kde dij vyjadřuje euklidovskou vzdálenost mezi i-tým a j-tým bodem
v zobrazovaném n-dimenzionálním prostoru a f(xij) značí transformovanou
vzdálenost

ve

zdrojových

datech

(tj.

vzdálenost

v původním

m-

dimenzionálním prostoru, m > n). U metrického MDS je zpravidla
(

)

. Konstanta scale značí škálovací konstantu tak, abychom

hodnoty dostali do intervalu 0 až 1 a používá se
(2-4)
∑∑

U nemetrického MDS je požadavkem vstupu symetrická matice s nulami na
diagonále a kladnými hodnotami mimo ni. Matice vyjadřuje míru
nepodobnosti (angl. dissimilarity) mezi objekty (čím větší hodnota, tím
menší podobnost). Na rozdíl od euklidovské vzdálenosti nemusí pro
nepodobnost platit např. trojúhelníková nerovnost. Požadavek na vstup je
tudíž méně přísný, než u metrického MDS. Nemetrické MDS bere ze
zdrojové matice jako relevantní informaci především vzájemné pořadí
objektů a transformuje je na euklidovské vzdálenosti pomocí funkce f ze
vzorce (2-3), což je typicky isotonická regrese, viz např. Kruskal (1964) nebo
Best a Chakravarti (1990).

2.7 Vizualizace dle PCA
Pro zvláštní případ, kdy vstupem, který si přejeme graficky zobrazit, je
čtvercová symetrická korelační matice C, kde cij udává podobnost mezi i26

tým a j-tým objektem zachycenou Pearsonovým korelačním koeficientem,
můžeme využít Analýzu hlavních komponent (PCA - Principal Component
Analysis), kterou více popisuje například Jolliffe (2002). Více o Pearsonově
korelačním koeficientu viz též vzorec (4-2) nebo podrobněji v práci
Rodgerse a Nicewandera (1988).
PCA se používá k dekorelaci dat a snížení dimenze dat s co nejmenší
ztrátou informace. Korelační matici C typu n × n spočítáme z matice X
vstupních dat typu p x n, kde hodnoty v každém sloupci matice X
znormujeme (odečteme střední hodnotu a podělíme směrodatnou
odchylkou). Prvek cij vyjadřuje pearsonův korelační koeficient zachycující
korelaci mezi i-tým a j-tým sloupcem matice X.
PCA je ortogonální lineární transformace, která převádí data do nového
systému souřadnic tak, že největší rozptyl leží na první hlavní ose nového
souřadného systému (první hlavní komponentě) a druhý největší rozptyl na
druhé ose. Komponenty jsou setřízeny dle velikosti rozptylu dat, který se
na ně promítá, viz Obr. 2-6.
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Obr. 2-6

Ukázka hlavních komponent metody PCA

Ukázka nalezených hlavních komponent pomocí PCA. Na sebe kolmé
komponenty leží ve směrech největších rozptylů 3.

Máme-li danou korelační matici C přímo, datovou matici X k spočítání
ortogonální báze matice C nepotřebujeme. SVD rozkladem (Golub &
Reinsch, 1970) získáme z matice C vlastní čísla a vlastní vektory dle

kde sloupce matice V jsou ortonormální bazické vektory matice C a
vyjadřují koeficienty či tzv. loadings hlavních komponent (Cadima & Jolliffe,
1995). Algoritmem pro SVD rozklad dostaneme matici V v tom tvaru, že
bazické vektory jsou uspořádány zleva doprava podle klesajícího rozptylu
hlavních komponent. Loadings nejdůležitější hlavní komponenty jsou tak v
prvním sloupci matice V, loadings pro druhou nejdůležitější komponentu
jsou ve druhém sloupci.
Tohoto faktu využijeme a hodnoty z prvních dvou sloupců použijeme jako
vyjádření souřadnic x a y v dvourozměrné rovině. Tím pomocí PCA objekty,
jejichž vztah máme zachycen v korelační matici, zobrazíme do 2D roviny

3 Obrázek byl převzat ze stránky
http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
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tak, že x-ová souřadnice objektu značí souřadnici v hlavní komponentě, tj.
ose největšího rozptypu původních dat a y-ová souřadnice objektu značí
souřadnici ve druhé hlavní komponentě.

2.8 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsme stručně představili tři metody pro zobrazení matice
vztahů do 2D roviny. Sociomapování využívá HModel algoritmu, který
zobrazuje fuzzy model (připomeňme, že se jedná o obecně asymetrickou
čtvercovou matici) do dvourozměrné roviny tak, že pořadí prvků ve
zdrojové matici a pořadí prvků v transformované rovině je v ideálním
případě stejné. Snažíme se minimalizovat počet případů, kdy se pořadí
prvků ve zdrojové matici a ve výsledné 2D rovině liší. Více algoritmus
popisujeme v kapitole 4.
Zmínili jsme také dvě varianty metody Multidimenzionální škálování.
Zdrojem pro metrické MDS je symetrická vzdálenostní matice, kde hodnoty
matice byly spočítané metrikou (zpravidla euklidovskou). Zdrojem pro
nemetrické MDS je symetrická nezáporná matice, kde hodnoty matice
vyjadřují míru nepodobnosti mezi prvky (nemusí zde platit trojúhelníková
nerovnost). V obou případech je diagonála nulová, neboť značí vztah prvku
k sobě samotnému.
Dále jsme zmínili analýzu hlavních komponent, kterou můžeme použít pro
zobrazení objektů do 2D roviny v případě, že jako zdrojová data vyjadřující
podobnost mezi objekty máme korelační matici.
V kapitole 3 studujeme schopnost výše uvedených metod věrně zobrazit
vztahy mezi objekty zadané vstupní maticí do dvourozměrné roviny. Jak
ukážeme dále, dle zvoleného kritéria zachování pořadí vychází HModel
algoritmus nejpřesněji, dále metoda MDS a za ní PCA.
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3 Srovnání metod
V předchozích kapitolách zmíněné metody pro redukci dimenzí v této části
práce porovnáváme z hlediska přesnosti vizualizace. Jedná se o metody
MDS - Multidimensionální škálování, PCA - Analýza hlavních komponent, a
HM - HModel algoritmus, který podrobněji popisujeme v kapitole 4. MDS a
HModel algoritmus porovnáváme ještě z hlediska nutného počtu iterací.
K výpočtům MDS a PCA jsme použili software Matlab (MATLAB, 2007) a pro
MDS jsme použili funkci mdscale s maximálním počtem iterací nastaveným
stejně jako v případě HModelu na 1025 a jemností konvergence 10 -7.
V případě PCA jsme použili v Matlabu funkci pcacov.
Jako stress kritérium pro funkci mdscale jsme použili následující tvar (více o
stress kritériu viz kapitola 2.6)

√∑

(

)

(3-1)

( )

kde dij je vzdálenost mezi i-tým a j-tým objektem ve vstupní matici D a δij je
vzdálenost mezi nimi ve výstupní 2D rovině a size(D) je velikost čtvercové
matice, tj. počet jejich řádků/sloupců.

3.1 Vygenerování matic
MDS i PCA vyžaduje pro vstupní matici jisté podmínky. Metrické MDS
požaduje, aby hodnoty matice vyjadřovaly vzdálenost, tj. byly spočítané
metrikou, která splňuje následující vlastnosti metrického prostoru, kde d(x,
y) značí vzdálenost x od y.
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1. d(x, y) ≥ 0

(axiom nezápornosti)

2. d(x, y) = 0 ↔ x = y

(axiom totožnosti)

3. d(x, y) = d(y, x)

(axiom symetrie)

4. d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)

(trojúhelníková nerovnost)

(3-1)

PCA vyžaduje, aby vstupní matice byla kovarianční (či korelační) matice.
Fuzzy model, jenž je vstupem pro algoritmus HModelu, vyžaduje
z podmínek metrického prostoru jen první dva body, tj. nezápornost
vstupních dat a shodu v případě nulové vzdálenosti. Symetrii a
trojúhelníkovou nerovnost nevyžaduje (vztah objektu A k objektu B nemusí
být stejný jako vztah B k A). Nemetrické MDS, které počítá použitá funkce
mdscale, vyžaduje jako vstup matici nepodobnosti (dissimilarity matrix),
která musí splňovat všechny podmínky metrického prostoru až na
trojúhelníkovou nerovnost.
Abychom mohli porovnávat všechny metody, zvolili jsme jako formát
zdrojových dat symetrickou čtvercovou matici D s náhodnými hodnotami
na intervalu 0 až 1. Takto vygenerovaná matice po přeškálování hodnot
z intervalu 0 až 1 na interval 1 až -1 (značíme D’) splňuje předpoklad
korelační matice. Matice D splňuje též předpoklady nepodobnostní matice
a po obrácení hodnot a přeškálování na 1 až 0 (značíme D’’) ji lze chápat
jako zvláštní případ fuzzy modelu. Postup k vygenerování náhodné vstupní
matice D a její přeškálované varianty pro použití jakožto korelační matice a
fuzzy modelu uvádíme v následujících vzorcích

(

( (

)

)

(3-2)

)
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Kde random(0,1) generuje náhodné číslo z rovměrného rozdělení na
intervalu <0, 1>. Matice D s prvky matice dij je náhodná symetrická matice
s nulama na diagonále. Matice D’ s prvky d’ij splňuje předpoklady korelační
matice a D‘‘ s prvky d’’ij splňuje předpoklady fuzzy modelu. U matic D, D’ i
D‘’ platí, že vztah i-tého objektu k sobě samému je nejvyšší (v případě
vzdálenosti je dii=0, v případě korelace a fuzzy vztahu je d‘ii= d‘‘ii=1). Též
platí, že vztah i-tého objektu k j-tému je stejný jako j-tého k i-tému. U
vzdálenostní matice D platí, že čím menší je hodnota dij, tím bližší je vztah
i-tého objektu k j-tému objektu. U korelační matice D‘ a fuzzy modelu D‘‘
naopak platí, že čím je hodnota d’ij resp. d‘’ij blíže k 1, tím silnější vyjadřuje
vztah mezi i-tým a j-tým objektem.
Pro srovnávací studii jsme vygenerovali matice D typu 5x5, 10x10, 15x15,
20x20 a 25x25. Od každého typu jsme vygenerovali 100 náhodných matic.
Na vygenerované matice jsme aplikovali algoritmy HModelu, MDS a PCA.
Výše zmíněné algoritmy dostávají na vstupu matici podobností mezi
objekty a na výstupu poskytují souřadnice objektů v dvourozměrné rovině
tak, aby výsledné vzdálenosti mezi objekty odpovídaly vstupním datům.

3.2 Kritérium přesnosti zobrazení
Přesnost, s jakou algoritmy dospěly k pozicím bodů v 2D prostoru, měříme
střední hodnotou Spearmanových korelačních koeficientů 4 (Spearman,

4

Pořadovou korelaci jsme zvolili z důvodu možného vyjádření asymetrických

vztahů do roviny, při kterém u každého objektu vnímáme jako klíčové správné
pořadí vzdáleností k ostatním objektům. I v případě použití symetrické vstypní
vztahové matice se domníváme, že pro čtenáře je důležitější informace o pořadí
mezi objekty, než kolikrát je určitý objekt od jiných vzdálený.
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1904), které měří shodu pořadí mezi pozicemi ve zdrojové matici D (resp.
D’, resp. D’’) a pořadím vzdáleností v promítnuté 2D rovině. Matici
vzdáleností mezi pozicemi prvků ve výsledné 2D rovině, kterou měříme
euklidovskou metrikou, značíme Δ. Kritérium r přesnosti zobrazení objektů
vyjádříme následujícím vzorcem
(

∑

)

(3-3)

Abychom nazapočívávali nulovou vzdálenost prvku od sebe sama,
vyjímáme z matic D a Δ diagonálu. Ve vzorci (3-3) tak vektor Di• značí i-tý
řádek vstupní matice D bez diagonály, tj. udává vztah od i-tého objektu k
ostatním objektům ve zdrojových datech. Vektor Δi• značí i-tý řádek
vzdálenostní matice Δ bez diagonály, tj. udává vzdálenosti od i-tého
objektu k ostatním objektům ve výsledné dvourozměrné rovině. Funkce
spearman je Spearmanův korelační koeficient mezi dvěma vektory, který
vyjadříme následujícím vztahem
⃛

( )

⃛

( )
(

Kde funkce

(

(⃛ ⃛)

) značí Pearsonův korelační koeficient, který

uvádíme ve vzorci (4-2). Vektory
stejném počtu n prvků a funkce
reálný vektor

)

(3-4)

a

jsou vstupní reálné vektory o
( )

převede vstupní

na vektor ⃛ racionálních čísel vyjadřujících vzestupné

pořadí prvků ve vstupním vektoru . Pokud má více prvků ve vektoru
stejnou hodnotu, pak se o dané pořadí dělí a je jim přiřazeno střední
pořadí. To osvětlíme následujícím příkladem, kdy se prvky s hodnotou 0.7
dělí o první a druhé místo, takže jim je přiřazeno pořadí s hodnotou 1+1/2.
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Prvek s hodnotou 0.8 je ve vstupním vektoru jen jeden a zastává třetí pozici
v pořadí.
+)

(*

*

+

(3-5)

Pokud se mezi prvky vstupních vektorů nenalézá shodné pořadí, lze vyjádřit
hodnotu funkce

(

) i následovně:

(

)

∑

(⃛
(

kde ⃛ ⃛ jsou vektory pořadí z (3-4) o počtu

⃛)
)

(3-6)

složek (Myers & Arnold,

2003).

3.3 Výsledky studie
V následujících grafech prezentujeme výsledek studie z hlediska přesnosti r
a rychlosti výpočtu co do počtu iterací. Boxploty ukazují medián, dolní a
horní kvartil a vychýlené hodnoty. Na grafu Obr. 3-1 je vidět, že přesnost je
nejvyšší u algoritmu HModelu (dále též jako HM), dále MDS a nakonec PCA.
S rostoucí velikostí matice rozdíl mezi mediány pro HM a pro ostatní
metody dokonce narůstá. Též je patrné, že rozptyl naměřených hodnot je u
HM menší než u ostatních metod, což znamená, že algoritmus funguje
stabilněji.
Na grafu Obr. 3-2 je vidět počet nutných iterací u algoritmu HM a MDS,
které byly provedeny než řešení zkonvergovalo do lokálního optima. Je
patrné, že medián počtu iterací u obou metod je porovnatelný, u HM je
navíc menší rozptyl iterací (tj. algoritmus HM je stabilnější než MDS i co do
počtu kroků konvergence).
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Obr. 3-1

Přesnost algoritmů

Graf vyjadřuje přesnost, s jakou porovnávané metody zobrazily podobnost
objektů do 2D roviny. Jednotlivé boxploty popisují data pro jednotlivé
velikosti vstupních čtvercových matic. Na vodorovné ose je vyznačena
použitá metoda a velikost matice. Ve všech případech je střední hodnota
algoritmu HModelu vyšší (p < 0.01) a se vzrůstajícím počtem objektů se
rozdíl mezi střední hodnotou pro HM a pro ostatní metody ještě
prohlubuje.
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HM 25
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Počet Iterací

Počet iterací, které jsou potřebné k dokončení konvergence. Na vodorovné
ose je vyznačena použitá metoda a velikost matice. Rozdíly mezi MDS a HM
jsou srovnatelné, liší se jen velmi málo. Algoritmus HM dosahuje menších
výkyvů počtu iterací, než MDS.

3.4 Shrnutí kapitoly
Cílem srovnávací studie bylo porovnat algoritmus HModelu s alternativními
metodami Multidimenzionálního škálování (MDS) a Analýzy hlavních
komponent (PCA). Pro všechny tři zmíněné metody jsme vygenerovali
stejnou sadu náhodných matic.
Výsledek algoritmů v podobě nalezených pozic objektů v 2D rovině jsme
měřili Spearmanovým korelačním koeficientem, kterým jsme ověřovali
schopnost algoritmu promítnout objekty do 2D roviny tak, aby zobrazení
do roviny odpovídalo vstupním datům. Cílem je, aby pořadí vzdáleností
mezi objekty ve výsledné rovině odpovídalo pořadí podobností ve vstupní
matici.

36

Vygenerovali jsme matice různých velikostí, které zachycují simulovanou
podobnost mezi objekty. Vygenerované náhodné matice byly od velikosti
5×5 až 25×25. Od každého typu jsme vygenerovali 100 náhodných matic.
Počet objektů, které promítáme do roviny, odpovídá velikosti matice.
Ze studie vychází nejpřesněji metoda algoritmu HModelu, který dosahuje
statisticky signifikantně přesnějších výsledků než zbylé dvě metody. Též
počet iterací, po kterých řešení skončí, je u algoritmu HModelu srovnatelný
s počtem iterací potřebných pro zkonvergování iteračního algoritmu
metody MDS.
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4 HModel algoritmus
Klíčovým krokem v konstrukci sociomapy je zobrazení objektů v 2D rovině
tak, aby jejich Euklidovské vzdálenosti v rovině odpovídaly vztahům mezi
nimi. Pro tento postup existuje více metod viz kapitola 2.3. V této kapitole
prezentujeme vlastní iterační algoritmus, který dociluje lepších výsledků,
než výše zmiňované metody (srovnání viz kapitola 3).
Algoritmus má za cíl z fuzzy modelu (definovaného v kap. 2.2) nalézt takové
pozice objektů v dvorouzměrné rovině, aby pořadí od každého z objektů
k ostatním objektům bylo v ideálním přápadě ve vstupní matici stejné jako
ve výsledné 2D rovině. K pojmenování algoritmu „HModel algoritmus“ nás
vedla skutečnost, že body zobrazujeme do horizontální 2D roviny. Jak
ukážeme v kapitole 7, sociomapa obohacuje tuto rovinu s objekty o třetí
dimenzi, čímž dostáváme pohled na data v 3D terénu.

[0,0]

objekty

objekty

B

1
HM Alg.
1

A

C

D
[1,1]

fuzzy model

Obr. 4-1

HModel

Konstrukce HModelu z fuzzy modelu

Ve vstupním fuzzy modelu jsou kódované vztahy mezi objekty, které se
následně HModel algoritmem zobrazí do roviny.

4.1 Optimalizované kritérium
Hledáme takové uspořádání objektů, abychom minimalizovali následující
kritérium f ze vzorce (4-1), jež udává přesnost shody mezi hodnotami ve
vstupní matici a ve výsledné dvourozměrné rovině. Jako kritérium přesnosti
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zvolíme korelaci mezi maticí podobností X ze vstupních dat a vzdálenostní
maticí δ(H) mezi objekty ve výstupní rovině. Výrazy

a ( ) značíme i-

tý řádek matice X, resp. i-tý řádek matice δ(H). Hledáme takové rozmístění
n bodů v HModelu H, aby hodnota funkce f byla minimální. Funkce f má
následující tvar, který dále rozebereme podrobněji.
(4-1)
(

)

(

∑

( )

‖ ()

( ) )

( )‖

Kde H je HModel (viz kap. 2.5) s hledanými 2D pozicemi bodů ve výsledné
rovině, reálná matice X typu n×n je fuzzy model obsahující vstupní míru
blízkosti mezi vstupními n objekty. Funkce ( )

převede

HModel H na symetrickou čtvercovou matici vzdáleností, kde prvek matice
( )

značí Euklidovskou vzdálenost mezi i-tým a j-tým bodem ve

výsledné rovině. Dvousložkový vektor H(i) značí 2D pozici i-tého bodu
v HModelu (viz definice v kap. 2.5).
Funkce correl je Pearsonův korelační koeficient měřící shodu mezi
vstupními blízkostmi objektů kódovaných ve fuzzy modelu a vzájemnými
vzdálenostmi bodů ve výsledné rovině. Vstupní fuzzy model X vyjadřuje
vstupní vztahy mezi objekty (ty následně zobrazujeme do roviny) a jeho
hodnoty jsou čísla mezi 0 a 1, kde je silný vztah mezi dvěma objekty
kódovaný číslem blízkým k 1 a slabé vztahy jsou kódované čísly blízkými 0.
U výstupní vzdálenostní matice vyjadřují hodnoty matice Euklidovskou
vzdálenost, kde je silný vztah mezi objekty menší číslo (menší vzdálenost) a
slabý vztah je kódovaný vyšším číslem (velká vzdálenost). Jak je patrné ze
vzorce (4-2), korelační koeficient vychází v intervalu <-1,1>, kde 1 znamená
vysokou kladnou korelaci mezi vstupními vektory a -1 naopak vysokou
opačnou (zápornou) korelaci mezi vstupními vektory. Je zřejmé, že
v kýženém případě, kdy rozmístění prvků v rovině odpovídá hodnotám
fuzzy

množiny

tak,

že

hodnoty

vztahů

korelují

s Euklidovskými
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vzdálenostmi

mezi

objekty,

vychází

korelační

koeficient

záporný.

Požadujeme tedy minimalizaci funkce f (součet koeficientů ve vzorci (4-1)
jsme upravili na takový tvar, že hodnoty funkce f vychází v intervalu <0,1>,
přičemž hodnota 0 znamená nejlepší možné nalezení HModelu H a hodnota
1 odpovídá nevhodnému uspořádání bodů).
Podotkněme, že existuje nekonečný počet možných HModelů, pro které
má funkce f optimální hodnotu (resp. nějakou hodnotu z <0,1>). Ve
výsledné rovině totiž záleží na vzájemných vzdálenostech mezi všemi
objekty, nikoliv na konkrétních pozicích objektů (když např. všemi body
v HModelu pootočíme, matice δ(H) bude mít stále stejné hodnoty
vzájemných vzdáleností).
Pearsonův korelační koeficient vyjadřujeme následujícím vzorcem

(

)

(

)

∑
√ ∑

(∑

∑
) √ ∑

∑

(4-2)
(∑

)

Kde x a y jsou vstupní reálné vektory o stejném počtu prvků, cov(x,y) je
kovariance mezi vektory a σx a σy jsou standardní odchylky (Zvára &
Štěpán, 2002, str. 106).
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4.2 Algoritmus HModelu
Vstup: Fuzzy model X kódující vzájemné vztahy mezi n objekty. Konstanta
maxsteps udávající horní práh počtu iterací (zpravidla HModel zkonverguje
během několika desítek kroků viz srovnávací studie v kapitole 3)
Výstup: HModel H obsahující 2D pozice objektů ve výsledné rovině.
1. Inicializuj náhodně HModel H: přiřaď každému objektu v HModelu
náhodnou pozici ve čtverci [0, 0] - [1, 1]
2. Pozice objektů přeškáluj tak, aby objekty zarovnávaly s okraji čtverce
[0, 0] - [1, 1+ (podrobněji viz kap. 4.3)
3. V kroku d zpřesňuj rozlišení od hrubého po jemné
for each d in {0.02, 0.008, 0.002}
4.
steps := 0
5.
Iteruj dokud nedosáhne kriterium f optima pro dané rozlišení nebo
nepřekročíme maximální počet iterací maxsteps.
do
6.
Ulož starou pozici HModelu, Hold := H
7.
Projdi všechny objekty v HModelu,
for each objekt in H
8.
Spočítej gradient
minimalizovaného kritéria f(X,H)
9.
Pohni objektem objekt o vzdálenost d proti směru
gradientu
a novou pozici objektu aktualizuj v HModelu
H
next
10.
steps := steps + 1
11.
Pokud se v předchozím cyklu žádný objekt nepohnul, ukonči
cyklus, jinak pokračuj
loop while steps < maxsteps AND Hold ≠ H
next
12. Výslednou pozici objektů přeškáluj do celého čtverce plochy jako
v bodě 2 (přeškálování popisujeme v kapitole 4.3).
Alg. 4-1

HModel algoritmus

Algoritmus převádí vztahy mezi objekty kódované ve fuzzy modelu na
rozložení objektů v rovině.
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4.3 Výsledné přeškálování
Výchozí i koncová pozice objektů sice zachovává kýžený poměr vzdáleností,
ale k tomu, aby byly objekty rozmístěny po celé ploše čtverce v
dvourozměrné rovině, je třeba v algoritmu (Alg. 4-1) v bodech 2 a 12
přeškálovat pozice tak, aby rozmístění objektů vyplňovalo celý čtverec dle
následujícího vztahu
(4-3)
(

|

|

|

(

)

(

)

|)

Kde xi a yi značí původní pozici i-tého objektu v 2D rovině,

a

značí

normovanou pozici objektu a α je větší z maximálních rozdílů x-ových a yových souřadnic objektů.

Obr. 4-2

Ukázka přeškálování

Objekty, jejichž pozice se ustálily v optimu, přeškálujeme tak, aby se vešly
do jednotkového čtverce. Poměry vzdáleností mezi objekty jsou shodné
před i po přeškálování.
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4.4 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsme představili vlastní algoritmus, který zobrazí matici
podobností vyjádřenou fuzzy modelem do roviny tak, aby vzdálenosti mezi
objekty v rovině odpovídaly podobnostem ve zdrojové matici.
Jako kritérium přesnosti jsme použili Pearsonův korelační koeficient,
kterým měříme shodu mezi vzájemnými vzdálenostmi v rovině a ve
zdrojových datech.
Algoritmus je založený na iteračním principu, kdy jsou nejprve body
v rovině náhodně umístěny a poté se postupně posouvají do místa, které
lépe vyhovuje kritériu přesnosti. Nejprve posouváme body po hrubé
mřížce, kterou postupně zjemňujeme.
Jak ukazujeme v kapitole 3, při snaze zachytit pořadí mezi objekty
zobrazenými v rovině ve shodě s pořadím mezi objekty ve zdrojovém fuzzy
modelu, vychází zde popsaný algoritmus lépe (přesněji a stejně rychle), než
alternativně zvolené metody Multidimensionální škálování a Analýza
hlavních komponent.
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5 Týmové profily
5.1 Úvod - Motivace
Individuální profil vyjadřuje v psychologii zpravidla osobnost člověka, která
je

zachycena

skóry

v několika

dimenzích,

jež

jsou

výsledkem

psychologických testů. Jedny z nejrozšířenějších psychologických testů jsou
například NEO-PI-R Revised NEO Personality Inventory (Costa & McCrae,
1992), HPI Hogan Personality Inventory (Hogan & Hogan, 1995) nebo Cattel
16 PF 16 Personality Factors (Cattell, Eber, & Tatsuoka, 1988).
Test se zadává klientovi jako sada otázek a odpovědi na ně pak sytí
dimenze (faktory) testu. Většina známých psychologických testů je
standardizována na obecnou populaci. Výsledkem osobnostního testu jsou
dimenze s hodnotami ve standardizovaných skórech jako je z-skór, sten,
stenine, IQ skór, T-Skór, Wechslerův skór (Urbina, 2004, pp. 90-95). Tyto
standardizované skóry lze převést na percentil, který má rovnoměrné
rozdělení a vyjadřuje, kolik procent populace dosahuje stejného nebo
nižšího výsledku v dané dimenzi testu. Postup, kterým lze převést výše
uvedené skóry na percentil, popisujeme v kapitole 5.6.
Po vyhodnocení klientova testu tedy dostaneme ke každé testové
charakteristice percentil, který udává umístění klienta v dané dimenzi
ve srovnání s populací. Většina testů se snaží o nezávislost jednotlivých
testových dimenzí, což předpokládáme i v další části práce, kde
prezentujeme metody pro počítání vzájemné podobnosti profilů.
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Obr. 5-1

Ukázka osobnostního testu HPI

Ukázka individuálního osobnostního profilu. Zde například vidíme, že klient
dosahuje v testové dimenzi „učenlivost“ osmdesátého percentilu, tj. je
v dané charakteristice skóruje výše než 80 procent populace. Tvar křivky
zachycuje osobnost člověka měřenou testem HPI (Hogan & Hogan, 1995).

Stejně jako získáváme vektor percentilů zachycující osobnost člověka
z psychologických testů, můžeme zachycovat obecně i další charakteristiky
objektů. Například čtyřsložkový vektor, kde složky vyjadřují „počet
přijatých emailů“, „počet odeslaných emailů“, „počet přijatých zpráv
z Instant Messengeru“ a „počet odeslaných zpráv z Instant Messengeru“ a
počty zpráv jsou převedeny na percentil ve sledované populaci, odpovídá
charakteristice člověka (objektu) z hlediska jeho chování v elektronické
komunikaci.
Dalším příkladem je zobrazení chování profesionálnách hráčů hry GO
z hlediska čtyř dimenzí vyjadřujících jejich styl hry (např. útočný nebo
poziční) (Baudiš & Moudřík, 2010). Dalším příkladem profilů jsou vztahy
klíčových

slov

k dokumentům

u

výsledku

dotazu

internetového

vyhledávače. Příspěvek, který se tomuto tématu věnuje a výsledky
vyhledávače zobrazuje sociomapou, prezentoval Jenček, Vojtáš, Kopecký a
Höschl (2009).
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5.2 Alternativní metody
Cílem této práce je vizualizace týmových profilů. Důležitou součástí
postupů vedoucích ke kýžené vizualizaci je spočítání podobnosti mezi
profily, kterému se věnuje kapitola 5. Vyjádření podobností mezi
osobnostními profily se věnuje více autorů:
Cronbach a Gleser (1953) měří vzdálenost mezi profily Euklidovskou
metrikou pro nekorelované dimenze testu a u předpokladu závislých
dimenzí testu měří podobnost profilů pomocí Mahalanobisovy vzdálenosti.
Vyjádření podobnosti profilu podle výše zmíněných mír však nezachycuje
fakt, že pro různé počty dimenzí testu má stejný rozdíl mezi dvěma
testovými profily jinou interpretaci.
Cohen (1969) představil pro výpočet podobnosti dvou profilů upravený
korelační koeficient a později tentýž autor (1988) zavádí míru dnes
v literatuře známu jako Cohenovo d pro počítání rozdílu průměrů dvou
skupin se sdruženým rozptylem (angl. pooled variance). Ta velikost skupiny
již zohledňuje. Cohen zavádí slovní interpretaci pro hodnotu výsledné míry
d, kdy hodnoty 0.2-0.3 vyjadřují „malou“ významnost, hodnoty kolem 0.5
„střední“ a nad 0.8 „velkou“, přičemž d může nabývat i větších hodnot, než
1. Tím může být Cohenovo d vhodné pro slovní interpretaci jednoho
rozdílu, ale hůře se použije jako míra pro pozdější vizualizaci.
Práce Kima, Frisbyho a Davisona (2004) se věnuje nalezení shluků
podobných profilů ve vícedimenzionálním prostoru pomocí metody
Multidimenzionálnáho

škálování,

které

shluky

promítne

do

ménědimenzionálního prostoru. Význam citované práce je především pro
velké soubory dat (se stovkami položek), naproti tomu tato práce
předpokládá malé týmy s počtem do 30ti členů a testové dimenze s počtem
v řádu jednotek.
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V této práci zohledňujeme skutečnost, že počet testových dimenzí stejně
jako počet lidí ve skupině má vliv na interpretaci výsledné vzdálenosti mezi
profily. Nově představujeme vlastní způsob pro vyjádření podobnosti
individuálních profilů pomocí pravděpodobnosti. Ta vychází na omezeném
intervalu <0,1> a její význam má elegantní interpretaci. Též můžeme
s pravděpodobností zacházet jako s mírou náležení do fuzzy množiny,
čehož využíváme při následné vizualizaci sociomapou.
Vizualizací hodnot v testových dimenzích při aplikaci na výběr vhodného
zaměstnance se zabývá též práce, které věnujeme následující část 5.3.

5.3 Vizualizace testových dimenzí
Vizualizací osobnostních profilů se zabývá například Luděk Stehlík (2010),
který zobrazuje pomocí samoorganizujících se Kohonenových map
(Kohonen, 1982) rozložení hodnot v jednotlivých dimenzích na základě
trénovací množiny osobnostních profilů. Mapami zobrazuje souvislosti
mezi pracovními pozicemi a osobnostním profilem člověka. Na obrázku
Obr. 5-2 jsou zobrazeny mapy pro jednotlivé testové dimenze a také mapy
pro vybrané tři pracovní pozice. Jednotlivé šestiúhelníky vyjadřují uzly sítě
v Kohonenově mapě, které jsou uspořádané ve všech mapách na obrázku
Obr. 5-2 ve stejné topologii. V mapách znázorňujících tři vybrané pracovní
pozice (Obr. 5-2b) vyjadřuje intentizta světlé šedi výskyt profilů, které by
daným pozicím měly odpovídat. V mapách znázorňujících jednotlivé
dimenze testu vyjadřuje intenzita šedi skór v dané dimenzi. Ve studii
Stehlík z vizuální podobnosti map pro jednotlivé pracovní pozice odvozuje
podobnost profilů lidí, kteří pozice zastávají.
Domníváme se, že forma, kdy se k vyjádření podobnosti mezi pracovními
pozicemi používá jen expertní vizuální odhad, není dostatečně spolehlivá a
též že interpretace profilů úspěšných pracovníků z Kohonenových map pro
jednotlivé dimenze není dostatečně přehledná a intuitivní. Oproti postupu,
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který prezentujeme v této práci se však použití SOM Kohonenových map
liší zásadně tím, že nezobrazuje podobnost mezi členy analyzovaného
týmu, ale soustředí se na výběr ideálního profilu jednotlivce.

Obr. 5-2

Ukázka zobrazení testových dimenzí pro vybraný profil

zaměstnanců
Ukázka zobrazení testových dimenzí a výskytu typu zaměstnance pomocí
Kohonenových samoorganizujících se map. Vlevo na obrázku a) jsou
jednotlivé dimenze testu, vpravo na obrázku b) jsou mapy pro tři pracovní
pozice. V a) je výkon v jednotlivých dimenzích vyjádřen intenzitou šedi. V b)
je intenzitou šedi zobrazen výskyt profilů odpovídajících ideálnímu profilu
zaměstnance pro danou pozici. V horní části každé mapy je vyznačená
oblast, která znázorňuje profily odpovídající všem třem pracovním pozicím.
Vzhledem ke shodné topologii sítě ve všech mapách znázorňuje vyznačaná
oblast i profil vhodných pracovníků v jednotlivých dimenzích, z kterých pak
lze vyčíst tvar profilu. Převzato z (Stehlík, 2010, str. 25).
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5.4 Vizualizace individuálního profilu
Běžnou praxí při analýze osobnostních profilů v týmu je, že se výsledky
individuálních psychologických testů zobrazují grafem lomené čáry. Pořadí
testových dimenzí má každý psychologický test daný dohodou a tak při
pohledu na graf lomené čáry odborník rychleji odhadne osobnost člověka.
Například při výběru kandidáta na pozici asistentky se upřednostňuje jiný
psychologický profil, než při výběru manažera, viz obrázek Obr. 5-3.
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Obr. 5-3

Ukázka dvou osobnostních profilů

Ideální profil asistentky a ideální profil manažera při výběru zaměstnance.
Jelikož testové dimenze mají dohodnuté pořadí, lze z tvaru lomené čáry
hrubě odhadnout, ke kterému profilu má uchazeč blíž. Ukázka výsledku
testu Hogan Personality Inventory pro ideální profil zaměstnance, viz
manuál HPI (Hogan & Hogan, 1995).

5.5 Vizualizace týmového profilu
U zobrazení týmových profilů celé skupiny je situace složitější. Běžnou praxí
je zobrazení grafů individuálnách profilů přes sebe, čímž dostaneme shluk
lomených čar, viz obrázek Obr. 5-4.
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Obr. 5-4

Nepřehledné znázornění týmového profilu

Ukázka nepřehledného zobrazení osobnostních profilů týmu. Jednotlivé
čáry odpovídají jednotlivým profilům. Tvar lomené čáry odpovídá osobnosti
jedince.

Takové zobrazení však příliš neusnadňuje přehled o tom, kteří jedinci
v týmu si jsou celkově podobní a naopak. Co můžeme z lomených čar vyčíst
je určitý rozptyl týmu v jednotlivých dimenzích. Ovšem ze shluku lomenýh
čar se těžko odhadne celková podobnost profilů.
Výše uvedené nedostatky při vizualizaci více profilů nás motivovaly
k myšlence vizualizovat podobnost týmových profilů sociomapou, kde je
přehledně vidět, kteří lidé mají podobný profil a kteří jsou si naopak
osobnostně vzdálení.
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Obr. 5-5

Zobrazení podobnosti týmu sociomapou

Vzajemná blízkost objektů (lidí) na obrázku a) odráží podobnost jejich
osobnostních profilů. Výškou kódovanou barvou běžně značíme hodnoty
vybrané testové dimenze. Výškou však lze vyjádřit i jinou proměnnou, zde
např. vyjadřuje podobnost profilu jedince s průměrným profilem celého
týmu. Na obrázku b) je zachycen graf průměrného profilu týmu a pak grafy
dvou jedinců, kteří se průměru podobají hodně a málo.

Je vhodné si povšimnout, že vzhledem k vlastnostem rovnoměrného
rozdělení percentilů jsou výšky v sociomapě u běžného týmu (kdy nejsou
jedinci záměrně stejní) rozprostřeny od modrých nížin až po červené
výšiny. Každou celou hodnotu percentilu totiž dosahuje zhruba stejného
množství lidí v populaci. Je tak stejně pravděpodobné, že náhodě vybraný
jedinec bude dosahovat např. desátého percentilu stejně jako padesátého
či devadesátého.

5.6 Konverze na percentil
Většina osobnostních testů se snaží o to, aby jednotlivé testové dimenze
byly

na

sobě

nezávislé.

Hodnoty

profilů

bývají

vyjádřeny

ve standardizovaných skórech. V této práci předpokládáme, že hodnoty
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psychologických profilů jsou zadávány v percentilech, na které lze
standardizované skóry převést. Převod implementujeme tak, že skóry
standardizujeme na z-skór převodem na normované normální rozdělení.
Z něj pak převedeme z-skór na percentil. Percentil v dimenzi testu
jednotlivce vyjadřuje, kolik procent populace dosahuje menšího skóru
v dané dimenzi, než testovaný jednotlivec. Je zřejmé, že percentilové
rozdělení je rovnoměrně rozdělené (pravděpodobnost každého celého
percentilu je shodná pro všechny hodnoty percentilu 1 až 100
s pravděpodobností 1/100). Graf na obrázku Obr. 5-7 ilustruje souvislost
mezi skóry a percentily.
Převod různých skórů na z-skór dostaneme dle následujícího vztahu
(5-1)

Kde x je skór, který bude standardizovaný, μ je průměr populace a σ je
standardní odchylka populace.
Následující tabulka Tab. 5-1 udává populační průměry a standardní
odchylky pro běžně používané skóry.

IQ Score
Sten
Stanine
Tscore
Zscore
Wechsler
Tab. 5-1

Průměr
100
5.5
5
50
0
10

Standardní odchylka
15
2
2
10
1
3

Tabulka pro často používané skóry

Střední hodnota a standardní ochylka pro jednotlivé skóry. Tyto hodnoty
použijeme ke standardizaci skórů na z-skór.

Převod z-skóru z na percentil spočítáme kumulativní distribuční funkcí D(z)
standardizovaného normálního rozdělení dle následujícího vzorce
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(5-2)
( )

√
(5-3)

( )

(

( )
√

)

Kde z je hodnota z-skóru, P(z) je hustotní funkce normovaného normálního
rozdělení a hodnota distribuční funkce D(z) vyjadřuje percentil odpovídající
skóru z. a erf je error function tvaru
(5-4)
( )

√

∫

což je integrál (tj. kumulativní funkce) gaussiánu vyjadřujícího tvar
normovaného normálního rozdělení (Gautschi, 1972). Tvar P(x) a D(x)
znázorňujeme na grafu Obr. 5-6.

Obr. 5-6

Hustotní a distribuční funkce pro rozdělení N(0,1)

Graf pravděpodobnosntí funkce P(x) a kumulované distribuční funkce D(x)
pro normované normální rozdělení. Pomocí D(x) převedeme z-skór na
percentil5.

5 Obrázek je převzatý ze stránky

http://mathworld.wolfram.com/NormalDistribution.html
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Obr. 5-7

Souvislost mezi standardizovanými skóry

Na obrázku je vidět souvislost mezi výše zmíněnými skóry jako např. TSkórem, Staninem, IQ Skórem, z-skórem a percentily (Urbina, 2004, p. 92).

5.7 Podobnost profilů
Podobnost dvou individuálních profilů lze měřit více metrikami, jak jsme
zmínili v 5.2. My jsme jako základní metriku zvolili následně uvedenou cityblock metriku (5-5), kterou v dalších částech této kapitoly převedeme na
pravděpodobnostní vyjádření shody dvou vektorů.
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‖

‖

(5-5)

|

∑|

kde x a y jsou vektory o stejném počtu n složek. Důvodem k použité
metrice je, že považujeme všechny dimenze za stejně důležité, proto jako
vzdálenost mezi vektory volíme součet absolutních rozdílů ve všech
dimenzích. Absolutní rozdíl (naproti např. kvadrátu rozdílu) více odpovídá
intuitivní představě o měření rozdílu mezi shodně důležitými jednotlivými
dimenzemi6.
Poznamenejme, že se s takovou metrikou někdy hůř matematicky zachází
(kvadrát rozdílu naproti absolutní hodnotě se např. snáze derivuje). Jak ale
ukážeme v dalších částech práce, s následně uvedenou metrikou jsme
schopni pracovat a vyjádřit pomocí ní kýžené podobnosti
‖

kde ‖

(5-6)

‖

‖ vyjadřuje vzdálenost vektorů x a y dle (5-5), n je počet složek

ve vstupních vektorech. V následujícím textu předpokládáme, že jsou
vstupní vektory zadány v percentilech. Vzdálenost

je tedy omezena tak,

že vychází vždy v intervalu 0 až 100.

6

Pokud bychom předpokládali, že hodnoty dimenzí testu jsou rozděleny

podle normálního rozdělení, pak by mělo smysl použít např. euklidovskou
metriku, která zvýrazňuje větší (a v normálním rozdělení méně časté) rozdíly.
Jelikož jsou však hodnoty v jednotlivých dimenzích kódovány percentily
s rovnoměrným rozdělením, má smysl použít jako metriku součet absolutních
hodnotu rozdílů ve všech dimenzích.
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5.7.1

Pravděpodobnost shody dvou profilů

Kdybychom měřili vzdálenost mezi dvěma profily x, y jen pomocí metriky
ze

vzorce

v jednotlivých

(5-6),

která

dimenzích,

vyjadřuje
tak

průměrný

bychom

absolutní

nezachytili

rozdíl

odlišnou

pravděpodobnost, s jakou rozdíl nastává pro různý počet dimenzí.
Vezmeme-li například počet všech možností, jak lze sestavit z celých čísel 1
až 100 dva sedmiprvkové vektory (možností je 1007+7), a tímto počtem
podělili počet všech možností, jak lze sestavit z celých čísel 1 až 100 dva
sedmiprvkové vektory, mezi nimiž je vzdálenost

z intervalu

<0,100>, zjistíme, že to je jiný poměr, než kdybychom skládali osmiprvkové
vektory. Na počtu dimenzí totiž záleží pravděpodobnost, s jakou se daný
rozdíl v populaci vyskytne. Abychom zohlednili při měření rozdílu dvou
percentilových vektorů počet dimenzí, převedeme metriku

na

pravděpodobnost, že se v populaci mezi vektory x a y vyskytne alespoň
takový rozdíl, jaký měří metrika

.

Jak jsme přednesli v kapitole 2.4, vstupem pro vizualizaci sociomapy je
fuzzy model s hodnotami 0 až 1, kde 1 udává nejsilnější vazbu mezi prvky
modelu

a

0

nejslabší

vazbu.

Chápeme-li

blízkost

dvou

profilů

reprezentovanou pravděpodobností jako sílu jejich vazby (fuzzy míru
náležení), můžeme sestavit fuzzy model vyjadřující vztahy mezi všemi
profily týmu na základě výše uvedené myšlenky. Tento postup nyní
rozebereme podrobněji.
5.7.2

Vyjádření pravděpodobnosti

Předpokládáme, že jednotlivé dimenze testu jsou realizací proměnné
s populačním rozdělením, jsou nezávislé a jsou vyjádřeny percentily.
Vektory x a y, mezi kterými měříme podobnost, mají hodnoty 1 až 100 a
hodnota prvku vektoru vyjadřuje percentil v dané dimenzi.

56

Abychom vzdálenost mezi vektory vyjádřili pravděpodobností, zavedeme
funkci

( ) 〈

〉

〈

〉, která převede vzdálenost d mezi dvěma

percentilovými vektory o n dimenzích na pravděpodobnost udávající, že
mezi dvěma náhodně zvolenými percentilovými vektory o počtu n prvků
existuje rozdíl alespoň d. Funkci definujeme v následujícím vzorci (dále v
kap. 5.10 pak odvodíme, jak lze funkci vyčíslit).

( )

(

)

(

*

)

(5-7)

+

Kde x, y jsou všechny percentilové vektory o počtu n složek a

je metrika

ze vzorce (5-6) vyjadřující vzdálenost mezi profily x a y.
Graf funkce

( ) pro různá n znázorňujeme na obrázku Obr. 5-9. Na

obrázku Obr. 5-8 znázorňujeme hustotní funkci

( ), kterou v další části

této práce podrobněji odvodíme a která vyjadřuje pravděpodobnost, že
mezi dvěma percentilovými vektory nastane právě takový rozdíl, jaký je
vyznačen na vodorovné ose.
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Hustotní rozdělení pro vzdálenost mezi dvěma náhodnými

profily
Rozdělení funkce ( )
(
) znázorňuje pravděpodobnost, že
vzdálenost
mezi dvěma náhodnými percentilovými vektory x a y o délce
n je d Graf zobrazuje hustotní rozdělení pro počty dimenzí 1, 2, 5, 10 a 15
(u více než 15 dimenzí se rozdělení liší jen nepatrně).
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Obr. 5-9
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Statistická významnost rozdílu dvou vektorů

( )
Graf funkce
(
) vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou
nastane při daném počtu dimenzí mezi dvěma náhodně zvolenými profily
alespoň takový rozdíl, jaký je vyznačený na vodorovné ose, rozdíl měříme
dle (5-6). Zobrazujeme průběh funkce pro počet dimenzí 1, 2, 5, 10, 15 (u
více než 15 dimenzí se průběhy funkcí liší jen nepatrně).
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Se zvyšujícím se n (n > 20) konverguje následující distribuční funkce

( )

(

(5-8)

( )

)

( )

k normálnímu rozdělení, což plyne z centrální limitní věty (Zvára & Štěpán,
2002). V kapitole 5.10 odvodíme podrobněji postup pro vyčíslení funkce
( ) pro malé hodnoty n.
5.7.3

Převod vzdálenostní matice na fuzzy model

Při znalosti funkce

( ) ze vzorce (5-7) jsme schopni vytvořit ze

vzdálenostní

D,

matice

která

kóduje

vzájemné

vzdálenosti

mezi

percentilovými vektory, fuzzy model A, který je vhodným vstupem do
algoritmu HModelu tak, abychom vzdálenosti mezi vektory mohli zobrazit v
dvourozměrné rovině. Hodnota prvku dij matice D udává vzdálenost mezi itým a j-tým vektorem (profilem) měřenou dle (5-6). Hodnota aij fuzzy
modelu A vyjadřuje fuzzy vztah mezi těmito dvěma profily a získáme ji dle
( )(

kde

)

(5-9)

( ) je počet objektů vzdálenostní matice, tj. počet řádků (sloupců)

čtvercové matice D a ψ je pravděpodobnostní funkce z (5-7), jejíž vyčíslení
dále podrobněji odvozujeme v kap. 5.10.
Hodnota aij vyjadřuje pravděpodobnost, že mezi dvěma náhodnými
percentilovými vektory nastane vzdálenost alespoň dij . Vzhledem k použité
metrice je zřejmé, že matice A je symetrická s jedničkami na diagonále.
Výsledný fuzzy model A použijeme jako vstup do sociomapy (kap. 2.4),
která zobrazuje podobnost týmových profilů. Euklidovská vzdálenost mezi
dvěma objekty v sociomapě pak koresponduje se statistickou významností
shody profilů dvou objektů (blízké objekty na sociomapě odpovídájí
profilům, které jsou statisticky významně shodné).
59

objekty

objekty

osobnostní profily

Obr. 5-10

1

HM Alg.,
1

fuzzy model

sociomapa

Schéma konstrukce sociomapy z osobnostních profilů

Schéma ilustruje převod vzdáleností mezi profily na podobnostní matici
(fuzzy model), kterou následně použijeme při konstrukci sociomapy.
Nejprve spočítáme vzdálenosti dle vztahu (5-6), z nichž následně funkcí
(5-7) sestavíme fuzzy model. Ten převedeme HModel algoritmem na
rozložení prvků v rovině, kterým doplníme výšku a sestavíme tak výslednou
sociomapu.

5.8 Testování rozdílů mezi podskupinami
V Implementaci programu TPA slouží sociomapa nejen jako obrázek, ale též
jako platforma pro statistické testování podobnosti podskupin. Software
nabízí uživateli možnost rychle si z analyzovaného týmu vybrat dvě
podskupiny osob a provést test, zda se jejich profily od sebe signifikantně
liší.
V části práce 5.7 jsme popisovali, jak měříme podobnost profilů dvou lidí.
Nyní uvedeme, jak měříme podobnost dvou podskupin. Tak jako u měření
rozdílu dvou profilů jsme museli brát v potaz počet dimenzí a ten zohlednit
při vyjádření pravděpodobnosti (5-7), tak při počítání podobnosti dvou
podskupin musíme brát v potaz velikost podskupin, tj. počet lidí ve
vybraných podskupinách. Rozdíl dvou podskupin měříme vždy pro každou
dimenzi zvlášť.
Jelikož pracujeme obecně s malým týmem do 30ti lidí a vybrané
podskupiny jsou tak ještě méně početné (řádově jednotky lidí), nemůžeme
pro ověření rozdílu dvou výběrů použít např. neparametrický pořadový
Mann–Whitney test, který se ve statistice používá pro výběry nad 9 prvků
v souboru (Hendl, 2006). V následující části práce odvozujeme vlastní
60

postup pro počítání statistické významnosti rozdílů mezi malými výběry,
který se na všeobecně známé statistické testy neodkazuje.
Výběr každé podskupiny představuje výběr z populace. Součet více
rovnoměrně rozdělených veličin konverguje k normálnímu rozdělení
s rozptylem klesajícím úměrně s velikostí vzorku, což plyne z centrální
limitní věty (Zvára & Štěpán, 2002). Zřejmě při porovnání dvou průměrných
hodnot percentilů u velkých skupin stačí k signifikantnímu rozdílu měnší
rozdíl mezi dvěma průměry, než u malých skupin, jak dále ilustruje i ukázka
v Obr. 5-12.

5.9 Pravděpodobnost shody průměrů
Při práci s týmovými profily vyvstává požadavek na testování podobnosti
mezi vybranými podskupinami z analyzovaného týmu. V implementaci
přiloženého software TPA má čtenář možnost vybrat dvě podskupiny lidí a
porovnat shodu průměru v jednotlivých dimenzích testu.
Abychom mohli spočítat signifikanci rozdílu průměrů dvou skupin
percentilů o velikostech n1 a n2 prvků, potřebujeme znát rozdělení střední
hodnoty (průměrného percentilu) v obou skupinách. Tvar rozdělení závisí
na velikosti skupiny.
Pro jednoprvkovou skupinu je rozdělení rovnoměrné (pravděpodobnost, že
hodnota jednoho percentilu nabyde celého čísla 1 až 100 je stejná
s pravděpodobností 1/100). S přibývajícím počtem prvků ve skupině se
rozdělení přibližuje normálnímu rozdělení s tvarem gaussiánu (viz (5-2) a
(5-3) a Obr. 5-6) se střední hodnotou 50 a rozptylem snižujícím se v
závislosti na n. Následující graf na Obr. 5-11 ilustruje rozdělení průměrné
hodnoty percentilů pro různě velké skupiny objektů.
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Obr. 5-11
Ukázka pravděpodobnostního rozdělení průměrného percentilu v náhodně
vygenerovaných profilech o počtu dimenzí 1, 2, 3, 7, 15, 30. Je vidět, že
v případě jedné dimenze je rozdělení rovnoměrné (jelikož to je
pravděpodobnostní rozdělení výskytu percentilu). Se vzrůstajícím počtem
dimenzí konverguje rozdělení k normálnímu. Graf znázorňuje hustotní
) pro různá n. Podrobněji tvar funkce odvozujeme v kap.
funkci (
5.10.2.

Pro vyjádření pravděpodobnosti, že průměr skupiny n percentilů je roven x,
definujeme následující funkci π(n,x) , která vyjadřuje pravděpodobnost, že
průměrná hodnota n percentilů je rovna x.

(

)

( ∑

)

*

kde n je velikost skupiny, x je průměr skupiny a

+

(5-10)

označuje všechny

možné percentilové vektory o počtu n složek. K vyčíslení funkce (

)

potřebujeme znát hustotní rozdělení střední hodnoty percentilů pro
skupiny o n prvcích. Podrobněji odvodíme rozdělení v kapitole 5.10.
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Signifikanci rozdílu průměrů dvou skupin o velikostech n1 a n2 vyjádříme
dle následujícího vzorce
(5-11)
(

)

∑∑ (

) (

)

|

|

{

kde p(n1 , n2, x) udává pravděpodobnost, že rozdíl průměrů dvou skupin
percentilů o n1 a n2 prvcích je roven x. Funkce

je Kroneckerovo delta. Ve

vzorci (5-11) sečteme ty případy, kdy je rozdíl i a j roven x, tj. kdy se
absolutní hodnota rozdílu průměrů rovná dotazované hodnotě x. V těch
případech, které ve vzorci filtrujeme Kroneckerovým delta, počítáme
pravděpodobnost, že ve skupině o n1 prvcích nastane průměr i a zároveň ve
skupině o n2 prvcích nastane průměr j. Při konjunkci nezávislých jevů
pravděpodobnosti uvnitř sumy násobíme a sumou sčítáme všechny
případy, ve kterých daný rozdíl x může nastat.
Na obrázku Obr. 5-12 vidíme, jaký je kritický rozdíl v průměrných
hodnotách percentilů pro dvě různě velké skupiny na hladině významnosti
α=0.05. Graf ilustruje, jaký je minimální rozdíl mezi průměrnými hodnotami
dvou skupin percentilů, abychom mohli rozdíl prohlásit za statisticky
signifikantní. Jak ke kritickým hodnotám rozdílu dospějeme, osvětlujeme v
dalších částech práce.
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Kritický rozdíl v průměru percentilů
dvou skupin A a B na hladině významnosti α=5%
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Signifikantní rozdíl průměrů dvou skupin percentilů

Tabulka a) ukazuje, jaký je minimální rozdíl mezi průměrnými hodnotami
percentilů pro dvě skupiny tak, aby byl při zvolené hladině významnosti
α=0.05 statisticky signifikantní. Velikost skupin je zobrazena v prvním
sloupci resp. řádku tabulky. Na grafu b) vidíme pohled na tabulku
trojrozměrně. Barevně odlišené úseky značí hodnoty rozdílu ve stejném
intervalu.
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5.9.1

Kumulativní distribuční funkce

Abychom ve dvou vybraných podskupinách týmu porovnali významnost
rozdílu mezi jejich středními hodnotami v určité testové dimenzi,
potřebujeme zjistit p-hodnotu rozdílu. Význam a interpretaci p-hodnoty
nalezne čtenář též například v práci Wonnacotta a Wonnacotta (1995,
stránky 309-350) nebo Hendla (2006, str. 177). V následujícím vzorci
vyjadřuje funkce

(

) pravděpodobnost, že v populaci nastane

mezi středními hodnotami percentilů u dvou skupin o velikostech
prvků rozdíl alespoň . Pro nějaký rozdíl

a

znamená p-hodnota nižší než

statisticky významná hladina 5%, že je nepravděpodobné, že by rozdíl
středních hodnot mezi náhodně vygenerovanými profily nastal, tj. rozdíl
je

statisticky

signifikantní.

Pro

vyjádření

p-hodnoty

sčítáme

pravděpodobnosti možných výskytů rozdílů větších než . Hodnotu funkce
tedy dostaneme následujícím vztahem

(

Kde funkce (

)

∑ (

)

(5-12)

) je hustotní funkce ze vzorce (5-11).

Na následujících grafech ukazujeme rozdělení pravděpodobnostní hustotní
funkce

a kumulativní distribuční funkce

pro dvě různě veliké

skupiny.
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Obr. 5-13

Významnost rozdílu průměrů mezi dvěma skupinami

percentilů

 Černá

křivka znázorňuje funkci ( ) a značí pravděpodobnost
průměrného percentilu ve skupině o 7mi lidech.

 Modrá

křivka znázorňuje funkci ( ) a značí pravděpodobnost
průměrného percentilu ve skupině o 3ch lidech.

 Červená

) a značí pravděpodobnost
křivka znázorňuje funkci (
absolutního rozdílu mezi průměrnými percentily ve skupinách o 3ch a
7mi lidech.

 Fialová

(
) a značí p-hodnotu pro
křivka znázorňuje funkci
rozdíl mezi průměrnými percentily o 3ch a 7mi lidech, kde absolutní
hodnota rozdílu je daná na vodorovné ose.

 Zelená čára značí kritickou hladinu významnosti 5%. Z průniku s funkcí
znázorňující p-hodnotu je vidět, že u dvou skupin o 7mi a 3ch lidech je
rozdíl průměrných hodnot percentilů signifikantní při rozdílu 39 a více.
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5.10 Výpočet distribučních funkcí
5.10.1

Spočítání pravděpodobnostního rozdělení

K testování shody průměrných hodnot u dvou skupin percentilů i
k testování podobnosti dvou profilů potřebujeme znát pravděpodobnostní
rozdělení, které dává do souvislosti velikost skupin, resp. počet dimenzí a
pravděpodobnost, že se průměrné hodnoty dvou skupin percentilů, resp.
vzdálenosti mezi dvěma profily, signifikantně liší.
V obou případech vycházíme z pravděpodobnostního rozdělení pro případ
jedné dimenze resp. jednoprvkové skupiny percentilů a dále odvodíme
pravěpodobnostní rozdělení pro větší skupiny resp. více dimenzí.
5.10.2

Shoda střední hodnoty dvou podskupin

Při testování dvou skupin lidí se zabýváme tím, zda mají skupiny shodnou
střední hodnotu v jednotlivých testových dimenzích. Předpokladem je, že
hodnoty v testových dimenzích jednotlivců jsou vyjádřeny v percentilech,
jejichž rozdělení je rovnoměrné (tj. pravděpodobnost, že jednotlivec
dosahuje

celého

s pravděpodobností

percentilu
1/100).

z intervalu

Signifikanci

<1,100>

rozdílu

mezi

je

shodná

průměrnými

hodnotami u dvou skupin v nějaké testové dimenzi spočítáme dle vzorce
(5-11), který předpokládá znalost rozdělení (

) střední hodnoty x pro

skupinu n percentilů.
Nyní podrobněji odvodíme vyjádření funkce (

) zavedené ve vzorci

(5-10), která vyjadřuje pravděpodobnost, že průměr n náhodně zvolených
percentilů je .
Pro případ skupiny o jednom percentilu má rozdělení tvar
(

)

(5-13)
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Pro případ dvou a více prvků ve skupině spočítáme funkci (

) dle

následující úvahy.
Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že místo průměru
percentilů, který vyjde v intervalu 0 až 100, budeme počítat součet
percentilů, který vyjde v intervalu 0 až 100n, kde n je počet prvků skupiny
(následné rozdělení pak přeškálujeme tak, aby bylo definované pro
hodnoty 0 až 100 a vyjadřovalo rozdělení průměru). Předpokládejme, že
percentily jsou zadané jako celá čísla 0 až 100. Aby součet dvou percentilů
p1 a p2 byl nějaké číslo x mezi 0 až 200, musí platit
(5-14)
)

⋁(

Tzn. součet

platí pro všechny případy, kdy p1 je nějaké k a p2 je

doplněk do čísla , tj.

. Tento vztah lze převést na pravděpodobnostní

vyjádření dle následujícího vzorce
(5-15)
(

)

∑ (

)

(

)

který vyjadřuje pravděpodobnost, že součet dvou percentilů p1 a p2 je x. Ta
je rovna součtu pravděpodobností, že
nabyde hodnoty

bude mít hodnotu

a zároveň

. Jelikož vyjadřujeme výskyt obou nezávislých

případů současně, pravděpodobnosti uvnitř sumy násobíme. A protože
stačí, aby nastal jeden z možných vztahů pro k od 0 do 100, součiny
pravděpodobností sumou sčítáme.
Vztah (5-15) zobecníme na vyjádření pravděpodobnostního rozdělení.
Pravděpodobnost, že součet
pravděpodobnosti, že součet

precentilů bude mít hodnotu

je rovna

percentilů bude mít hodnotu

zároveň jeden percentil bude mít hodnotu

a

. Tyto pravděpodobnosti
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pro různá

sčítáme. Dostaneme rekurentní vztah, který umožňuje spočítat

hodnotu funkce (

) z (5-10) pro skupinu n percentilů, který uvádíme v

následujícím vztahu
(5-16)
∑ (
(

)

(

)

)
{

Všimněme si, že vztah (5-16) je speciální případ konvoluce. Obecně pro dvě
diskrétní funkce f a g má konvoluce tvar

(

)( )

∑

( ) (

(5-17)

)

tak, jak ji popisuje (Hirschman & Widder, 1955). Vzorec (5-16) tedy
můžeme zobecnit do vztahu
( )

kde

( ) je

(

pravděpodobnostní

)( )

rozdělení

(5-18)

součtu

n

nezávislých

proměnných (pro konkrétní případ, kdy počítáme shodu průměrných
hodnot percentilů je
funkcí

a

( )

). Tvar (

)( ) zde značí konvoluci

Tohoto tvaru využijeme i v následující části práce při

počítání rozdělení pro shodu dvou profilů o n dimenzích.
5.10.3

Shoda dvou profilů

Vzdálenost dvou profilů počítáme City-block metrikou a hodnotu rozdílu
dále převádíme na pravděpodobnost viz (5-9). Nyní upřesníme, jak
počítáme hodnotu funkce

( ), kterou jsme zavedli v (5-7). K jejímu

vyjádření potřebujeme znát pravděpodobnostní rozdělení
odvodíme dále a která dává do souvislosti vzdálenost

( ), která
mezi dvěma

percentilovými vektory o počtu n složek a pravděpodobnost, že taková
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vzdálenost nastane v populaci, tj. mezi dvěma náhodně vygenerovanými
percentilovými vektory. Abychom mohli funkci

zavedenou ve vzorci

(5-7) vyčíslit, vyjádříme ji nyní následovně
(5-19)
( )

a

( )

( ) je hustotní funkce, kterou odvozujeme dále v kapitole

kde funkce
5.10.4

∑

která

vyjadřuje

pravděpodobnost,

že

se

mezi

dvěma

percentilovými vektory o počtu n složek vyskytne vzdálenost t. Suma na
pravé straně je distribuční funkce a hodnota funkce

( ) tedy vyjadřuje

pravěpodobnost, že se mezi dvěma percentilovými vektory o počtu n složek
vyskytne vzdálenost alespoň d, tzn. že se mezi nimi nevyskytne vzdálenost
menší než d (proto distribuční funkci na pravé straně odečítáme od
jedničky).
5.10.4

Odvození pravděpodobnosti shody dvou profilů

V této části odvodíme vzorec pro spočítání hustotní funkce

( ), která

vyjadřuje pravděpodobnost, že dva profily o n dimenzích budou mít mezi
sebou vzdálenost x. Předpokládáme, že profily jsou vyjádřeny v
percentilech a vzdálenost měříme metrikou vyjádřenou ve vzorci (5-6)7.
Pro jednoduchý případ, kdy testujeme statistickou významnost dvou osob
v testu o jedné dimenzi, dospějeme k vyjádření funkce

( ) následující

myšlenkou.

7 Metrika

z

(5-6) se od vyjádření city-block metriky z (5-5) liší v tom, že

výsledný součet podělí o počet dimenzí vektorů, čímž vyjde vzdálenost v
intervalu 0 až 100. S vyjádřením průměru nezávislých veličin lze zacházet
podobně jako s jejich součtem a stejný princip, kterým dále odvozujeme
tvar funkce

( ) platí pro součet dle vzorce (5-5) i (5-6).
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Potřebujeme zjistit statistickou významnost rozdílu dvou percentilů.
Předpokládáme, že oba percentily jsou realizací proměnné s populačním
rozdělením, tzn. proměnné s rovnoměrným rozdělením, kde má každý
percentil od 1 do 100 stejnou pravděpodobnost výskytu 1/100. Střední
hodnota rozdílu (nikoliv absolutního rozdílu) dvou percentilů s populačním
rozdělením je rovna 0. Nejnižší možná hodnota je –99 (=1-100)
s pravděpodobností výskytu 1/ 100 2 a nejvyšší možná hodnota rozdílu je
+99 (=100-1) s pravděpodobností výskytu 1/100 2. Pravděpodobnost, že dvě
náhodné realizace proměnné, která je shodně populačně rozdělená, se
budou svým rozdílem rovnat 99, je 2/100 2. Pravděpodobnost, že se svým
rozdílem budou rovnat 98 je 4/100 2, atd. Pravděpodobnost, že budou
shodné, je 1/100.
Výše uvedené pozorování naznačuje, jak spočítáme rozdělení

( ) pro

případ jedné dimenze, které vyjádříme následujícím vzorcem
(5-20)
( )
{

V případě, kdy počítáme vzdálenost mezi vektory o více dimenzích cityblock

metrikou,

sčítáme

absolutní

hodnoty

rozdílů

v jednotlivých

dimenzích. Předpokládáme, že hodnoty v jednotlivých dimenzích jsou na
sobě nezávislé (většina osobnostních testů se snaží o to, aby jednotlivé
skóry výsledného individuálního profilu byly nezávislé). Můžeme tedy
předpokládat, že vzdálenost mezi vektory je součtem n nezávislých
proměnných a tedy k zobecnění vztahu (5-20) můžeme využít konvoluce
z (5-18). Dostaneme tak následující hustotní rozdělení pro počet n dimenzí
( )

(

)( )

(5-21)
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kde hodnota x značí rozdíl mezi vektory měřený pomocí (5-6)
ze vorce (5-20). Graf znázorňující průběh rozdělení

je funkce

( ) pro různá n je

vyjádřený na obrázku Obr. 5-8 na straně 58.

5.11 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsme představili individuální profil jedince jako formu
popisu

osobnosti,

kterou

psychologické

testy

zachycují

vektorem

standardizovaných skórů. Týmové profily jsou skupina individuálních
profilů jednoho sledovaného týmu. Vycházíme z předpokladu, že všechny
profily jsou zadány v percentilech a za tím účelem jsme demonstrovali
způsob, jak případné jiné skóry na percentily převést.
Vizualizací týmových profilů se zabývají i jiné metody, které jsme zmínili v
5.2 a 5.3. Domníváme se, že zmíněné alternativní metody nevedou k
vizualizaci týmových profilů, která by byla dostatečně intuitivní. Zmíněné
alternativní metody pro vyjádření blízkosti percentilových profilů buď
zanedbávají fakt, že význam vzdálenosti mezi percentilovými vektory je
závislý na počtu dimenzí nebo jsou nevhodné pro měření vzdálenosti mezi
vektory s malým počtem dimenzí (u testování rozdílu středních hodnot
percentilového vektoru platí stejné nedostatky, tj. rozdíl mezi průměrnými
hodnotami dvou vektorů je odvislý od počtu prvků vektoru).
V této kapitole jsme nově prezentovali vlastní způsob, kterým měříme
vzdálenosti mezi profily i o malém počtu dimenzí. Nově jsme představili
míru podobnosti, která vzdálenost mezi dvěma profily či rozdíl mezi
průměrnými hodnotami testové dimenze pro dvě skupiny vyjádří pomocí
statistické signifikance (tj. pravděpodobnosti).
Tím jsme nalezli způsob, jak vyjádřit vzájemné vzdálenosti mezi profily
pomocí matice podobností, která splňuje předpoklady fuzzy modelu
definovaného v kapitole 2.2. Takto vytvořenou matici fuzzy modelu jsme
schopni zobrazit HModel algoritmem do roviny, jak ukazujeme v kapitole 4.
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V kapitole 7 prezentujeme postup, kterým HModel doplníme o výšku a
zkonstruujeme trojrozměrnou Sociomapu zachycující celý tým.
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6 Čtení Sociomapy
V kapitole 4 jsme zmínili, jak docílíme zobrazení fuzzy modelu (kapitola 2.2)
do roviny tak, aby se lidé s podobnými osobnostními profily vyskytovali
blízko sebe a naopak ti s rozličnými profily na opačném konci sociomapy.
Takové rozmístění je základem sociomapy a při analýze týmu pomocí
vizualizace sociomapou se rozmístění objektů v sociomapě nemění. Co lze
měnit, je výška terénu, která graficky zobrazuje nějakou sledovanou
proměnnou, kterou uživatel u analyzovaného týmu nahlíží. Více o
konstrukci terénu a výšky v sociomapě pojednáváme v kapitole 7. Nyní
zatím předpokládejme, že každý objekt v sociomapě může nést číselnou
informaci kódovanou výškou resp. barvou a výška terénu sociomapy mimo
kóty objektů je dána interpolací. V této kapitole stručně demonstrujeme
interpretaci sociomap týmových profilů, podrobněji ukážeme analýzu týmu
v příloze 0.
Chceme-li se v sociomapě podívat, zda existuje oblast s vysokými
hodnotami nějaké testové dimenze (např. „kreativita“ u osobnostního
testu), zobrazíme jako výšku požadovanou testovou dimenzi. Následující
obrázek ukazuje zobrazení hodnot v různých dimenzích pro jeden
sledovaný tým.
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100
percentil
0

sebeprosazování

Obr. 6-1

systematičnost

empatie

kreativita

Zobrazení různých dimenzí pro stejný tým

Ukázka stejného rovinného rozložení objektů dle podobnosti individuálních
profilů. V každém snímku je ale jiná výška vyjadřující hodnotu jedince v
jednotlivých dimenzích testu.

Jako výšku však můžeme použít i proměnné, které nejsou testovými
dimenzemi a které jsme pro člena týmu změřili jinak (interpretace barevné
škály zobrazující výšku pak závisí na konkrétním případě zobrazené
proměnné). Jako výšku lze též použít míru podobnosti profilu jedince
s ostatními profily v týmu, jak ukážeme v kapitole 6.2.

6.1 Zobrazení netestové proměnné
Chceme-li v sociomapě vidět, zda existuje např. skupina podobných lidí
(podobných na základě osobnostního testu), kteří mají společnou nějakou
číselně měřitelnou netestovou charakteristiku (např. pracovní výkon, který
jsme testem neměřili, ale jsme schopni jej zachytit jinak), pak ji zobrazíme
jako výšku. Pokud se v takové sociomapě vyskytnou „homogenní pohoří“,
signalizuje to osobnostní podobnost lidí, skórujících vysoce ve zobrazované
netestové charakteristice. Tuto domněnku následně expert analyzující tým
otestuje pomocí postupů prezentovaných v kapitole 5.8.
Na následujícím obrázku Obr. 6-2 např. vidíme, že v analyzovaném týmu
jsou dvě skupiny lidí s vysokým KPI (Key Performance Indicator), což je
charakteristika výkonnosti, která není testovou dimenzí. Jedná se o skupiny
(Christopher a Donna) a (Laura, Kenneth a Carol). Jejich barevná vizualizace
v sociomapě společně s blízkostí jedinců vede čtenáře k domněnce, že
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výkon v analyzovaném týmu souvisí s osobnostním profilem. Tuto hypotézu
ověříme porovnáním obou skupin mezi sebou a dále obou skupin
dohromady oproti ostatním prvkům. Výsledek v tabulce Tab. 6-1 ukazuje,
které dimenze osobnostního testu se podílí na vyjímečnosti vybrané
podskupiny s vysokým KPI. Tabulka Tab. 6-1 ukazuje, čím se liší skupiny,
které obě dosahují vysokých hodnot výkonu KPI. Z testu plyne, že souvisí-li
výkon s osobnostním profilem jedince, nemusí být určen jen jedním
faktorem a též může existovat více homogenních skupin, které jsou

nízký

výkon

vysoký

výkonné každá z jiného důvodu.

Obr. 6-2

Ukázka výkonnosti týmu na sociomapě

Vzájemná blízkost lidí značí jejich osobnostní podobnost, shluky významně
podobných skupin jsou označeny bílými konturami (viz též kapitola 8).
Výška značí výkonnostní parametr. Je vidět, že jsou v týmu dvě výkonné
skupiny, jejichž členové jsou si podobní i osobnostně (Christoper a Donna)
a (Laura, Kenneth a Carol).
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Testová
dimenze

Významnost
rozdílu

Průměr
skupiny

p-hodnota

Průměr
ostatních

Prosazování

0.18

77.75

54.78

Systematičnost

0.04

22.75

57.56

Empatie

0.42

26.25

40.67

Kreativita

0.01

86

44.44

Tab. 6-1
Rozdíl, kterým se liší výkonná skupina (Carol, Kenneth, Laura) od ostatních.
Podobně můžeme testovat rozdíl i mezi touto výkonnou skupinou a druhou
výkonnou skupinou (Christopher, Donna). Významnost rozdílu graficky
zachycuje p-hodnotu: čím více je zobrazeno kostiček, tím významnější je
v dané dimenzi rozdíl mezi vybranou skupinou a ostatními.

Na této ukázce jsme demonstrovali možnost použití metod prezentovaných
v této práci pro generování hypotéz, exploraci vztahů a rychlého ověření
hypotéz. Metody testování realizuje i přiložený software TPA. Podrobnější
případovou studii přikládáme v příloze 0.

6.2 Týmová podobnost
Jako výšku v sociomapě však můžeme zobrazit i podobnost profilů a získat
tak přehled, kteří jedinci jsou nejpodobnější průměrnému profilu celého
týmu a kteří se vymykají. Z postupu, kterým jsme došli k rozložení lidí
v rovině algoritmem HModelu (kapitola 4) je patrné, že pozice jednotlivce
v rovině koresponduje s podobností jeho profilu a průměrného profilu
týmu. Jedinci, kteří jsou na okraji sociomapy, bývají zpravidla něčím
výjimeční a jejich profil je méně podobný týmovému profilu.
HModel je konstruován z fuzzy modelu, který popisuje podobnost všech
dvojic profilů (kapitoly 2.2, 2.5 a 4). Hodnoty fuzzy modelu aji pro různá j
vyjadřují podobnost i-tého profilu s ostatními profily. Průměr i-té sloupcové
fuzzy množiny tak udává průměrnou podobnost i-tého profilu s ostatními
profily. Výšku vyjádříme dle
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∑

∑

(6-1)

()

()

kde aij jsou prvky fuzzy modelu A, který vyjadřuje podobnost osobnostních
profilů dle (5-9) a S(i) a S’(i) je označení průměru fuzzy množin zavedené
v tabulce Tab. 2-1. Připomeňme, že fuzzy model A je v tomto případě
symetrická matice a tak je průměr i-tého řádku shodný s průměrem i-tého
sloupce. Hodnota hi vyjadřuje výšku i-tého objektu v sociomapě a zachycuje
podobnost i-tého profilu s ostatním profily týmu (což lze nahlížet i jako
podobnost s průměrným profilem týmu). Na obrázku Obr. 5-5 na straně 51
ukazujeme sociomapu, kde výška značí podobnost jedince s ostatními.

6.3 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsme prezentovali způsob, jakým expert analyzující tým
z hlediska osobnostních profilů, čte sociomapu. Rozložení objektů (lidí)
v 2D podstavě sociomapy zachycuje podobnost jejich individuálních protilů
a v rámci analýzy jednoho týmu takové rozložení zpravidla neměníme.
Mění se však výška objektů reprezentovaná 3D terénem sociomapy.
Jako

výšku

můžeme

zobrazit

libovolnou

sledovanou

kvalitativní

proměnnou. Zobrazujeme-li výškou lidí hodnoty v jednotlivých dimenzích
testu, poskytuje nám pohled na sociomapu informaci o tom, jak je tým
rozložený v rámci dané dimenze (vidíme tak například, jestli jsou si zvídaví
jedinci i celkově osobnostně blízcí). Chceme-li zobrazit souvislost mezi
osobnostními charakteristikami členů týmu a nějakou sledovanou
proměnnou, která není testovou dimenzí (např. výkonnost), pak při jejím
zobrazení výškou vidíme, zda na sociomapě existují soudržné skupiny lidí,
kteří dosahují ve sledované charakteristice vysokého skóru. Můžeme pak
odvodit domněnku, že výkonní lidé jsou si blízcí osobnostně, nebo že
v týmu existují dvě rozdílné osobnostní skupiny výkonných lidí. Tuto
hypotézu

pak

statisticky

otestujeme,

k čemuž

využijeme

postupů
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prezentovaných v kapitole 5.8. Podrobnější případovou studii uvádíme
v příloze 0.
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7 Konstrukce terénu přímé Sociomapy
7.1 Motivace
V kapitolách o HModelu (kap. 2.5 a 4) jsme popisovali, jak lze ze vstupního
fuzzy modelu, který zachycuje podobnost mezi objekty, sestavit takové
rozložení

objektů

v horizontální

rovině,

které

vizuálně

odpovídá

podobnostní matici fuzzy modelu. Tj. vzájemná blízkost prvků v 2D rovině
by měla odpovídat vzájemné blízkosti prvků ve fuzzy modelu.
V této kapitole demonstrujeme způsob konstrukce terénu sociomapy,
kterým rovinné rozložení objektů obohatíme o informaci vyjadřující další
charakteristiky objektů a vytvoříme tak podobu sociomapy. Výšku terénu
mimo známé výšky objektů interpolujeme a vytvoříme tak rastr sociomapy
(kde hodnoty rastru odpovídají výšce terénu). Dále zmíníme jak terén
v rastru vektorizovat, abychom nalezli křivky popisující vrstevnice terénu a
zvýraznili tak výškové rozdíly. Nakonec skloubíme obě metody dohromady
a interpolujeme terén tak, že zachovává hladký tvar, ale zároveň zvýrazňuje
vrstevnice v pravidelných výškových intervalech.
Motivací pro vizualizaci sociomapou je snadné vnímání vztahových dat
člověkem, který je přirozeně zvyklý vnímat informaci kódovanou vizuálně
(Bahbouh, 2006). Zobrazení objektů v rovině, na rozdíl od prezentace
vzájemných

vzdáleností

pomocí

matice

čísel,

usnadňuje

vnímání

vzájemných podobností. Stále je však při této formě vizualizace příležitost
pro přidání další informace popisující objekty. Přidanou informaci
zobrazujeme jako výšku objektů, kterou v sociomapě zachycujeme též
barevně.
Alternativní formy vizualizace, které zobrazují kvantitativní hodnoty prvků
v 2D prostoru jsou např. bublinové grafy jako např. Google Motion Chart
(Google Corporation, 2010). Bublinový graf využívá k zakódování hodnoty
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objektu kruh, jehož velikost poloměru odráží zobrazovanou hodnotu. Barva
kruhu pak může kódovat další informace.

Obr. 7-1

Ukázka bublinového grafu

Ilustrační obrázek bublinového grafu Google Motion Chart. Graf zachycuje
každý objekt ve čtyřech rozměrech: pozicí na vodorovné a svislé ose,
velikostí
poloměru
kruhu
a
barvou
kruhu.
Převzato
ze
stránky www.gapminder.org.

Podotkněme, že ve vizualizaci bublinového grafu jsou pozice objektů dané
dvěma souřadnicemi na vertikální a horizontální ose a pro daný objekt
určují střed kruhu. Zobrazení objektu do roviny je tedy prostá projekce
bez nutnosti redukce dimenzí. Naproti tomu u HModelu, který do
roviny zobrazuje složitější vztahy projekcí

, nemá smysl natočení

bodů interpretovat. Orientace výsledné pozice všech bodů je totiž závislá
na počáteční inicializaci (viz kapitola 4). Má smysl interpretovat vzájemnou
vzdálenost mezi objekty, která odpovídá vstupní vzájemné blízkosti objektů
a může vzniknout složitěji i ve vícedimenzionálním prostoru, což bublinové
grafy nedokáží přímo vizualizovat.
Terén sociomapy tvoříme z důvodu obohacení HModelu o další informaci výšku, která vyjadřuje nějakou proměnnou. Ačkoliv zatím nemáme
zpracovanou studii, která by to dokazovala, domníváme se, že pro lidské
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vnímání je přehlednější, když je obrázek sociomapy celý vyplněný, než když
pouze zachováme značky na místech objektů a doplníme je o informaci o
hodnotě objektu tak, jak to realizuje např. zmíněný bublinový graf. To nás
vede ke konstrukci terénu formou interpolace výšek v jednotlivých bodech
sociomapy.
V následujících sekcích popíšeme, jak spočítáme 3D povrch terénu
sociomapy tak, aby v místech, kde se nacházejí souřadnice objektů,
dosahoval terén požadované výšky přiřazené k objektům a výška zbylých
bodů byla interpolována pro snadné vnímání člověkem.
V terénu bychom mohli zachytit i víc informací tak, že jednu kvantitativní
proměnnou zobrazíme výškou terénu a druhou kvantitativní či kvalitativní
proměnnou zobrazíme barvou terénu (kdy obarvíme terén barvou ze
známé barevné škály). Domníváme se však, že by takováto forma zobrazení
spíše znesnadňovala rychlou orientaci v sociomapě zvlášť při pohledu na
sociomapu shora. Proto výšku terénu obarvujeme barvou ze známé
barevné škály, kde barva koresponduje s výškou terénu.

Obr. 7-2

Ukázka sociomapy, kde barva koresponduje s výškou.

7.2 Konstrukce výšky terénu
V této sekci popíšeme metodu, kterou interpolujeme terén sociomapy.
V sociomapě známe výšku objektů a potřebujeme dopočítat výšku terénu
v jejich okolí. Představíme-li si sociomapu jako čtvercovou síť (rastr) s uzly
o souřadnicích x, y, z, pak známe výšku (z-souřadnici) několika málo uzlů
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sítě, jejichž horizontální pozice [x, y+ odpovídá pozici objektu v HModelu. U
ostatních uzlů, u nichž výšku neznáme, ji dopočítáme interpolací výšek
známých uzlů, což znázorňuje obrázek Obr. 7-3

z

[x2,y2,z2]
[x3,y3,??]

x

[x1,y1,z1]

y

Obr. 7-3

Ilustrace dopočítávání výšky v neznámém bodě

Ve čtvercové síti známe výšku jen některých uzlů. Výšku ostatních bodů se
snažíme dopočítat interpolací.

B

B

E

C

A

A
D

Obr. 7-4

…

…

C

….

D

E

Nalezení vrstevnic linární interpolací v triangulované síti

Lineární interpolace pomocí Delauneyovy triangulace. V rovině nejprve
známé body triangulujeme a následně lineárně interpolujeme hodnoty
výšek na hranách trojúhelníků v pravidelných intervalech. Vznikne tak
vrstevnicový pohled na mapu shora, kde jsou vrstevnice tvořeny lomenými
čárami.

Existuje více metod pro interpolaci terénu, např. Preusser (1989) popisuje
interpolaci bikubickými polynomy v obdélníkové síti. Na obrázku Obr. 7-4
ilustrujeme příklad lineární interpolace založené na triangulované síti
pomocí Delaunayovy triangulace (Green & Sibson, 1978). Interpolací
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triangulované sítě se též zabývá Kreveld (1994), nalezením vrstevnic
v trojrozměrném povrchu (angl. curve fitting) se ve své práci věnuje Akima
(1970).
My se zaměříme na metody interpolace pomocí RBF - Radiální bázová
funkce v obecném tvaru (Buhman, 2003).
(7-1)
( )

kde

(‖

∑

‖)

je bod v 2D prostoru, pro který hledáme výšku ( ). Bod

je i-tý

bod v HModelu, pro který známe pozici i výšku (v dalším textu bod se
známou výškou též popisujeme jako známý bod). Dle definice HModelu
z 2.5 je tedy

( ). Ve vzorci

Dopočítávaná výška
vzdálenosti bodu

značí výšku i-tého známého objektu.

( ) v neznámém bodě (uzlu)

od uzlů

je závislá na

se známou výškou.

Interpolaci založenou na RBF používá i metoda TPS - Thin Plate Splines, kde
terén nahradíme hladkou plochou (angl. spline), který ve známých bodech
dostahuje přesně výšky uzlu. Podrobněji popisuje transformaci povrchu
(angl. warping) pomocí TPS např. práce Gonzaleze a Woodse (2006), spline
křivky obecně např. publikace Rogerse (2001). TPS terén interpoluje tak, že
interpolant f(x,y) vyjadřující výšku terénu v bodě [x,y] minimalizuje
následující ohybovou energii

∫ ∫ [(

)

(

)

(

) ]

(7-2)

kde integrujeme přes všechny souřadnice x, y a uvnitř integrálů jsou druhé
parciální derivace interpolantu f (Donato & Belongie, 2002).
V případě

interpolace

terénu

sociomapy

upřednostňujeme

nízkou

výpočetní náročnost. Vyžadujeme hladkou interpolaci, aby byl terén
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pohodlně čitelný, ale zároveň neklademe důraz na přesnou fyzikální
interpretaci minimalizace ohybové energie. Proto jsme jako vhodný
interpolant zvolili Radiální bázovou funkci z (7-1), kde má jádro

tvar

( )

(7-3)

Ve vzorci interpolantu (7-1) značí (‖

‖) váhu, s kterou vážíme výšku

i-tého objektu. Vzorec (7-1) dále upravujeme tak, že jej podělíme součtem
vah vzdáleností a dostaneme tak celkový předpis pro interpolant z(x)
(7-4)
‖

∑‖

( )

kde

(∑

‖

‖

)

( ) udává interpolovanou výšku terénu v bodě

. Bod

je

dvousložkový vektor určující pozici v rovině. Koeficient ωi je výška i-tého
známého uzlu. Bod

je dvousložkový vektor udávající souřadnice v rovině

i-tého bodu se známou výškou (z celkového počtu n známých bodů).
Koeficient α vyjadřuje součet všech vah, kterými vážíme výšky ostatních
známých bodů.
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Obr. 7-5

Ukázka interpolace 3D terénu sociomapy

Ukázka interpolovného terénu. Známé body, u nichž máme předem danou
výšku a pozici, jsou vyznačeny písmeny ABCD. Výšku ostatních uzlů sítě
dopočítáváme interpolací.

7.3 Vektorizace terénu Sociomapy
Záměrem vektorizace je převod rastru terénu na posloupnost útvarů
lemovaných

spline

křivkami,

které

procházejí

původním

terénem

v pravidelných výškách a tvoří tak vrtsevenice reprezentující původní obraz.
Jak jsme již zmínili v kapitole 7.2, existuje pro vektorizaci (anglicky též
surface-fitting či curve-fitting) více algoritmů vytvořených buď pro zcela
obecné použití či optimalizovaných pro převod rastru splňující určité
podmínky.
Vektorizaci sociomapy popisuje podrobněji bakalářská práce o visualizaci
sociomap (Höschl, 2006), kde demonstrujeme algoritmus, který převede
rastr sociomapy na posloupnost uzavřených spline křivek tak, že křivky
kopírují terén v dané výškové hladině. Výše citovaná práce ukazuje pro
použití spline křivek Beriérovy křivky o kubickém i kvadratickém základě,
podrobněji o Beziérových křivkách informuje též Rogers (2001).
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vektorizace

Obr. 7-6

Ukázka převodu rastru na posloupnost křivek

Barva zobrazuje hodnotu rastru, tj. výšku terénu. Křivky procházejí
terénem ve výškových hladinách v pravidelných intervalech.

Výše zmíněný postup pro vektorizaci sociomapy umožňuje zobrazení
sociomap v prostředí webového prohlížeče s doplňkem Adobe Flash®, který
dokáže transformovat kvadratické Beziérovy křivky, díky čemuž dokážeme
sociomapu zobrazit i prostorově (Höschl, 2006).
V kapitole 7.6.2 dále ukážeme, jak skloubíme hladký povrch terénu
sociomapy s vyznačením vrstevnic. K tomu algoritmus pro vektorizaci
terénu nepotřebujeme, jelikož využijeme úpravy rastru terénu a vrstevnice
v něm pouze zvýrazníme a nepřevádíme do křivek.

7.4 Vnímání terénu sociomapy
Eva Rozehnalová (Rozehnalová, 2008) v provedla studii vnímání sociomap
běžnými uživateli.
Prezentovala skupině respondentů sociomapy vizualizované hladce
interpolovaným terénem (Obr. 7-10a), kde je výška kódována na barevné
škále. Dále prezentovala sociomapy ve vrstevnicové formě, kde je výška
zachycena vrstevnicemi (Obr. 7-10c).
Respondenti měli za úkol intuitivně přečíst a pochopit význam sociomapy
aniž by s ní byli předem seznámeni. U vrstevnicových sociomap někteří lidé
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chybně interpretovali význam vrstevnice

- zaměňovali ji s významem

vizualizované shlukové analýzy (kterou popisujeme dále v kapitole 8). U
sociomap s hladkým terénem, který byl zobrazen barevnou škálou, měli
někteří lidé problém chápat správně barvu jako výšku. Při trojrozměrné
vizualizaci ze šikmého úhlu pohledu (nikoliv při pohledu shora) byla
interpretace výšky bezproblémová.

7.5 Pohled shora
Pohled shora je pro čitelné zobrazení piktogramů a vzájemných vzdáleností
na sociomapě přehlednější, než z boku (objekty nejsou zakryté a
vzdálenosti na sociomapě nejsou zkreslené perspektivním či zkoseným
promítáním tak, jak ilustruje obrázek Obr. 7-7). V další části této kapitoly se
soustředíme na to, jak zefektivnit vizualizaci terénu sociomapy při pohledu
shora a přiblížit jí trojrozměrnému vjemu, který usnadňuje čtení výškových
rozdílů.

a)

Obr. 7-7

b)

c)

Ukázka pohledu na sociomapu

Ze strany a) se lépe vnímá výškový rozdíl, shora b) se lépe vnímají
piktogramy a vzájemná vzdálenosti mezi objekty v rovině. Z toho důvodu
dále terén sociomapy vylepšujeme tak, aby i z pohledu shora byla změna
výšky čitelná, jak ilustruje snímek c). Piktogramy ukazují příslušnost člena
sociomapy k nějakému týmu a šipky zvýrazňují vztahy dle konkrétního
použití.
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Pro lepší vnímání výšky zobrazené barevnou škálou dále popisujeme, jak
aplikovat na zobrazení sociomapy osvětlovací model tak, aby i při pohledu
shora byly patrné výškové rozdíly mezi barevnými oblastmi, které zachycují
výšku terénu.
Vrstevnicový model sociomapy zvýrazňuje i malé rozdíly v terénu, které
lidské

oko

nedokáže

tak

jemně

rozlišit

při

zobrazení

hladce

interpolovaného terénu. To nás vedlo ke skloubení obou postupů pro
zobrazení hladkého terénu a zobrazení vrstevnic. Tento postup vizualizace
popisujeme dále v části 7.6.2.

7.6 Vylepšení vizualizace terénu
7.6.1 Osvětlovací model
Hladce interpolovaný terén sociomapy kódujeme barevnou škálou. Pro
lepší trojrozměrný vjem jej obohatíme ještě o osvětlovací model, který
dodá sociomapě stíny a lesky, které pomohou snáze porozumět výškovým
rozdílům. Jako osvětlovací model jsme použili v počítačové grafice běžně
používaný Phongův osvětlovací model (Žára, Beneš, Sochor, & Felkel, 2004,
str. 417). V následujících vzorcích připomínáme výpočet intenzity osvětlení
(7-5)

(

)
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kde číslo e je výsledná intenzita místa povrchu, která se skládá z ambientní
složky eA, difuzní složky eD a odrazové složky eS. Tyto tři složky mají barvy
cA, cD a cS. Číslo i označuje intenzitu světelného zdroje. Skaláry cosα a cosβ
označují skalární součin normovaných vektorů. Vektor určuje směr světla,
vektor
a vektor

směr pohledu, vektor

normálu v bodě x osvětlovaného povrchu

vektor odrazu (který dopočítáme). Koeficient k A určuje sílu

okolního světla (0 .. 1) a koeficient k S určuje sílu lesklého odrazu (0 .. 1).
Parametr h ovlivňuje velikost odlesku (5 .. 500). V následujícím obrázku
Obr. 7-8 výše zmíněné vektory ilustrujeme. Barvu bodu x spočítáme pro
každou barevnou složku (červenou, zelenou a modrou) zvlášť pomocí
intenzity e z výše uvedeného vzorce (7-5).

Obr. 7-8

Ilustrace pro použití Phongova osvětlovacícho modelu.

Aplikací osvětlovacího modelu na sociomapu při pohledu shora docílíme
přehlednějšího znázornění výškových rozdílů, viz obrázek Obr. 7-10.
7.6.2 Přidání vrstevnic
Abychom docílili zobrazení vrstevnic do hladkého terénu, upravíme terén
generující funkci ( ) z (7-4) tak, že se v pravidelných výškách „zvlní“.

( )

( ( ))

(7-6)
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Funkce T nelineárně transformuje původní výšku tak, že v pravidelných
intervalech roste pomaleji, než v ostatních částech definičního oboru, kde
by měla růst spíše lineárně. Takto zadaná funkce vytváří v pravidelných
intervalech “sedla”, která se pak projeví zobrazením vrstevnic v terénu a
současně se zachová hladký průběh interpolovaného terénu. Na obrázku
Obr. 7-9 je vidět průběh takové funkce. Kýžené požadavky splňuje
například takovýto tvar

〈

〉

( )

Kde

〈

〉
(

)

(7-7)

znamená počet lokálních „sedel“ (tj. viditelně zvýrazněných

vrstevnic), které si přejeme zobrazit v intervalu 0 až 1. Obrázek Obr. 7-10
ukazuje rozdíl mezi sociomapou bez přidané vrstevnice (Obr. 7-10b) a
sociomapou obohacenou o zvlnění (Obr. 7-10d), které napomáhá chápat
výškové rozdíly.

Obr. 7-9

Ukázka schodovité funkce

Graf zobrazuje průběh funkce T(z), která transformuje výšku z terénu
ociomapy tak, aby se zvýraznily v pravidelných intervalech vrstevnice. Zde
ilustrujeme příklad pro tři sedla, kdy ve vzorci (7-7) je
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Obr. 7-10

Ukázka rozdílného způsobu vizualizace terénu Sociomapy

Na snímku a) zobrazujeme výšku pouze barvou, na snímku b) zobrazujeme
terén vystínovaný Phongovým osvětlovacím modelem, na snímku c) je
zobrazena sociomapa s vrstevnicemi a na snímku d) je osvětlený
trojrozměrný terén obohacený o vrstevnicové zvlnění. Uprostřed obrázku
je zobrazena barevná škála reprezentující výšku terénu.

7.7 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsme představili způsoby, kterým zobrazujeme v sociomapě
výšku terénu. Výška terénu vyjadřuje pro každý objekt na sociomapě
nějakou sledovanou proměnnou. Při pohledu na sociomapu shora
vyžadujeme, aby byla pro čtenáře sociomapa čitelná, aby bylo srozumitelně
vidět, kde jsou objekty s vysokou a nízkou hodnotou sledované proměnné
a jestli jsou rozdíly mezi výškami objektů výrazné. Za tím účelem jsme
představili několik metod, které vedou k různým formám vizualizace terénu
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tak, aby byl obrázek sociomapy pro člověka snadno čitelný a správně
interpretovatelný.
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8 Shluková analýza
V této části práce popíšeme metodu shlukování, kterou podobné objekty
v sociomapě sdružíme do jednoho celku. Tento postup opakujeme, čímž
získáme hierarchické vyjádření shluků s podobnými objekty. Dále zmíníme
některé alternativní metody použitelné ke shlukování objektů. Shlukovou
analýzu lze použít v případě, kdy si přejeme zobrazit strukturu týmu
podrobněji (zjistit např., která podskupina týmu je nejsoudržnější z hlediska
podobnosti osobnostních profilů). Též lze metodu shlukování použít
v případě, kdy si přejeme zobrazit sociomapou méně objektů, než kolik jich
máme ve vstupní matici. Tomu se však v této práci nevěnujeme, více
nalezne čtenář v (Höschl, 2006).
V Kapitole 5.7 jsme odvodili metodu, kterou počítáme podobnost mezi
týmovými profily. Pro dva profily vyjádřené v percentilových vektorech x a
y spočítáme ze vzorců (5-6) a (5-7) statistickou významnost shody dvou
profilů dle následujícího vztahu
(

Kde

( )(

(8-1)

)

je vzdálenost mezi vektory x a y měřena metrikou ze (5-6),
( )

(

)

( ) je počet složek ve vektorech x a y a hodnota funkce

) vyjadřuje statistickou významnost shody dvou profilů x a y pomocí

funkce , kterou jsme zavedli ve vzorci (5-7) a pro vyčíslení odvodili ve
vzorci (5-19). Hodnota funkce (

) tedy vyjadřuje p-hodnotu, kde nulová

hypotéza H0 předpokládá shodu dvou profilů x a y. Tj. pro hodnotu funkce
menší než stanovenou kritickou hranici α=0.05 nulovou hypotézu
zamítáme, tj. předpokládáme, že profily jsou rozdílné. Podrobněji o
testování hypotéz pojednávají Cyhelský, Kahounový a Hindls (1996).
Míru podobnosti (

) použijeme pro shlukování podobných profilů.

Nejpodobnější profily x a y mají míru podobnosti (

)

a statisticky
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významně odlišné profily na hladině významnosti α (běžně α=0.05) mají
míru podobnosti (

)

.

Ve zde popsaném algoritmu Alg. 8-1 podobnost (blízkost) měříme metodou
vzdálených sousedů (angl. farthest neighbor - FN), více se o ní lze dozvědět
např. v práci Tana, Steinbacha a Kumara (2006). Alternativně lze použít i
jiné metody shlukování, např. pomocí metody nejbližšího souseda (angl.
nearest neighbor - NN), použití NN pro hledání podobných vektorů se
věnuje např. příspěvek od Beyera a kol. (1999). Další metody
hierarchického shlukování popisují autoři Hastie, Tibshirani a Friedman
(2008). Pro nehierarchické shlukování, kdy objekt může náležet do více
shluků, lze použít metodu fuzzy c-means (Bezdec, 1981) a pro přiřazení
objektů k nějakému předem danému počtu shluků lze použít např. metodu
k-means (Chakrabarti, 2003, pp. 87-89).
Při počítání vzdálenosti mezi dvěma shluky Ca a Cb v kroku 3 algoritmu Alg.
9-1 nalezeneme takové profily

že hodnota c(x,y) je nejnižší

ze všech možných x a y. Metodu vzdálených sousedů jsme zvolili na základě
domněnky, že dvě skupiny lidí k sobě mají tak blízko, jak k sobě mají blízko
nejvzdálenější členové daných skupin. Funkci vyjadřující podobnost shluků
uvádíme na následujícím vzorci

(

kde (

)

(

(8-2)

)

) je funkce měřící vzdálenosti mezi profily x a y z (8-1). Výrazem
vyjadřujeme nalezení vektoru

vnořených podmnožinách Ca, např. pro
operátor in vektoru

tuto sérii profilů

ve všech podmnožinách a
{*

+

} přiřadí relační
.
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8.1 Algoritmus shlukování
Při budování hierarchických shluků postupujeme dle následujícího
algoritmu, který shluky spojuje „zdola“, tj. v každém kroku hledá
nejpodobnější dvojici, kterou spojí:
Vstup: Množina percentilových vektorů p1 ... pn o stejném počtu složek
Výstup: Systém množin C, kde vnořené množiny vyjadřují shluky
1. Inicializuj množinu shluků C. Přidej do ní všechny profily p1 až p2
*
+
2. V množině C hledej dva nejbližší shluky Ca a Cb a spoj je:
do
(
)
(
)
3.
4.
5.
6.
*
+
7. Opakuj postup dokud nebude C jednoprvková množina.
loop while count(C) > 1
8. Výsledná množina C obsahuje hierarchicky vnořené podmnožiny
tvořící rozklad na shluky, např.
Alg. 8-1

{*

+ {*

+

}}

Algoritmus pro hierarchické nalezení shluků

Funkce count(C) vrací počet množin v množině C na první úrovni (tedy
nikoliv počet všech vnořených podmnožin). V kroku 3 hledáme takové
podmnožiny Ca, Cb,, z množiny C na první úrovni (nikoliv všechny vnořené
podmnožiny), mezi kterými je nejbližší vzdálenost měřená funkcí cFN.

8.2 Ukázka zobrazení shluků v sociomapě
Na obrázku Obr. 8-1 graficky zachycujeme shlukovou analýzu skupiny na
sociomapě. Podrobně popisuje grafickou vizualizaci shluků bakalářská
práce (Höschl, 2006). Hierarchický strom shluků, který se též někdy
zobrazuje dendrogramem, zobrazujeme formou ozávorkování, kde každá
závorka značí shluk a fuzzy číslo za závorkou značí sílu soudržnosti členů
shluku. Zde uvádíme příklad syntaxe soudržností jednoho týmu:
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((Christopher,

Donna)0,86,

(((Kenneth,

Carol) 0,98,

(Brian,

Laura)0,93)0,51, ((Edward, Charles) 0,93, ((Michelle, Ronald) 0,86, (Helen,
(Mary, Barbara) 0,99)0,63)0,41)0,3)0,05)0,01
Nejsoudržnější jsou dvojice (Charles, Edward), (Christopher, Donna),
(Kenneth, Carol) a (Barbora, Mary). K nim se pak připojují další lidé a
podskupiny. Následující obrázek Obr. 8-1 graficky zobrazuje výše zapsané
shluky:

Obr. 8-1

Vizualizace shluků

Výška a vzájemná pozice objektů vychází z podobnosti osobnostních
profilů. Bílé kontury značí hranice hierarchických shluků a tloušťka bílé
kontury odpovídá síle vazby mezi skupinami prvků.

8.3 Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsme popsali způsob, kterým v sociomapě vyjádříme systém
hierarchických

shluků

obsahujících

podobné

objekty.

Pro

měření
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vzdáleností mezi shluky jsme použili metodu vzdáleného souseda (farthest
neighbor). Zmínili jsme též alternativní metody použitelné pro shlukování
(hierarchické, kdy počet shluků vyplyne z podoby vstupních dat i
nehierarchické, kdy počet shluků předem nastavíme). V této kapitole jsme
se soustředili na vytváření hierarchických shluků osobnostních profilů, kde
vzdálenost mezi objekty měříme podobností mezi profily, kterou jsme
předtím odvodili v kapitole 5.10. Ukázali jsme i podobu grafické vizualizace
shlukové analýzy v sociomapě, kde grafickému vyjádření hierarchických
shluků se podrobně věnuje práce (Höschl, 2006).
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9 Dynamické sociomapy
Při vizualizaci týmových profilů jsme sociomapou znázorňovali matici vazeb
mezi prvky, kde jednotlivé vazby odpovídaly podobnosti jednotlivým
osobnostním profilům. Zobrazovali jsme stav skupiny objektů (lidí)
v jednom okamžiku. Můžeme však zachytit i stav objektů dynamicky v čase
pomocí animace, tj. sledu navazujících obrázků.
Měříme-li vazby mezi objekty opakovaně v čase, dostaneme sled matic,
které vyjadřují vazby mezi skupinou objektů v jednotlivých časových
okamžicích, viz následující obrázek.

Obr. 9-1
Jednotlivé snímky v animaci jsou sestaveny na základě sledu fuzzy modelů,
které na sebe navazují. Fuzzy modely nemusí být nutně o stejném počtu
prvků (některé objekty mohou mizet, nebo přicházet)

Pro každou matici vytvoříme sociomapu a následné sociomapy zřetězíme
do animace, čímž zachytíme vývoj týmu dynamicky. Při prosté aplikaci
algoritmu HModelu 4 se může stát, že vinou náhodné inicializace výchozích
pozic objektů dostaneme pro různé časové okamžiky rozdílnou orientaci
sociomapy, což by bylo pro lidské vnímání nežádoucí. Též musíme vyřešit
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případy, kdy nějaký objekt v následujícím časovém snímku zmizí či se
objeví.

9.1 Animace HModelu
Cílem této části práce je vysvětlit, jak dospějeme k uspořádání objektů
v jednotlivých snímcích tak, aby jejich animovaný přechod byl plynulý a pro
lidské vnímání srozumitelný. Vstupem máme n čtvercových matic F1 ... Fn,
které poskytují informaci o vzájemných vazbách mezi sledovanými objekty.
Matice nemusí být nutně stejné velikosti (některé objekty mohou mizet,
jiné se objevit). Úlohu převodu vazeb kódovaných v jedné matici Fi na
pozice objektů v dvourozměrné rovině jsme popisovali v kapitolách 2.5 a 4.
Nyní ukážeme, jak použít algoritmus HModelu tak, abychom mohli
jednotlivé matice graficky zachytit v animaci.
Předpokládáme, že jednotlivé matice F1 ... Fn zaznamenané v časech 1 … n
mají souvislost, tj. zaznamenávají chování skupiny objektů, které se
v jednom časovém snímku významně neliší od předchozího časového
snímku. Z tohoto předpokladu plyne snaha zobrazit vývoj sociomap tak,
aby na sebe pozice graficky navazovaly. To není vždy samozřejmé, jelikož
algoritmus HModelu při počáteční incializaci zvolí nějakou výchozí pozici
objektů a následně zkonverguje do lokálního optima. Tím se však může
stát, že matice Fk+1, která se příliš neliší od matice Fk, bude algoritmem
HModelu zobrazena například zrcadlově obrázeně oproti zobrazení
předchozí matice.
Abychom výše zmíněnému jevu zabránili, upravíme algoritmus Alg. 4-1 dle
postupu prezentovaného dále v algoritmu Alg. 9-1, který hledá zobrazení
objektů v čase k. HModel v čase k, který je sestaven dle matice Fk značíme
Hk (více viz definice HModelu v kap. 2.5). Do celé animace vstupují objekty
v uspořádané m-tici S={a1, … am}, ze kterých v každém kroku (čase)
k vybíráme ty objekty, pro které máme v čase k sestaven fuzzy model Fk
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(informaci, zda pro daný objekt máme sestaven fuzzy model Fk zjišťuje dle
existence objektu v HModelu Hk).
Pro výběr objektů definujeme funkci (

), která přiřazuje index objektu

ze seznamu S pro i-tý objekt, pro který máme v čase k sestaven fuzzy model
Fk, jak ilustruje následující obrázek.

Obr. 9-2

Výběr objektů do animace

Ukázka výběru objektů pro jednotlivé snímky animace. Pomocí funkce
( ) přiřadíme seznamu Sk v čase k ty objekty, pro něž máme v čase
k sestaven fuzzy model Fk. Na obrázku je např. prvek s2 v čase k+1 shodný
s prvkem s1 v čase k. Názorně si to lze představit tak, že při animaci dvou
skupin lidí je objekt reprezentován jménem člověka. V prvním snímku se
např. první objekt může jmenovat stejně jako druhý objekt v druhém
snímku.

Funkce (

) tedy vybere i-tý prvek z následně uvedeného seznamu

Uspořádaný seznam

.

obsahuje ty prvky ze seznamu S, které se vyskytují v

HModelu Hk v čase k (je pro ně v čase k sestaven fuzzy model Fk).
(

)
(

kde výraz

)

, - značí i-tý prvek seznamu

(9-1)

,-

.
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9.2 Upravený algoritmus HModelu
Nyní představujeme upravený algoritmus z kapitoly 4, který nalezne v čase
k animace takové uspořádání prvků v rovině, aby optimalizovalo kritérium
f z (4-1) a zároveň zachovávalo výchozí orientaci objektů v rovině tak, aby
uspořádání objektů navazovalo na uspořádání objektů v předchozím čase
k-1.
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Vstup:


Fuzzy model Fk kódující vzájemné vztahy mezi n objekty v čase k



Seznam objektů Sk, pro které máme sestaven vstupní fuzzy model
{

(

)

(

)}

, dále v algoritmu značíme pomocí si i-tý

objekt v seznamu
 HModel Hk-1 z předchozího času k - 1 (pokud je k > 1)
Výstup:


1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

HModel Hk v čase k obsahující 2D pozice objektů ve výsledné
rovině v čase k.
Inicializuj HModel Hk: přiřaď každému objektu ai z Hk pozici, kterou
objekt ai zastával v HModelu Hk-1. Pokud se ai v předchozím HModelu
Hk-1 nevyskytoval nebo se jedná o první HModel H1, pak incicializuj
pozici Hk(si) pro objekt si na náhodnou ve čtverci *0, 0] - [1, 1].
if k < 1 then
for i := 1 to n
Hk(si) := [random(0..1), random(0..1)]
next
else
for i := 1 to n
Hk(si) := Hk-1(si)
next
end if
Postupuj dle kroků 3 až 11 v algoritmu Alg. 4-1
Výslednou pozici objektů přeškáluj do čtverce [0,0] – *1,1+ výsledné 2D
plochy tak, aby objekt s extrémní levou pozicí ze všech HModelů H1 …
Hn ležel na levém okraji čtverce, objekt s extrémní pravou pozicí na
pravém okraji. Podobně i pro extrémní horní a dolní pozici. Více
ilustruje následující obrázek a též přeškálování bodů v rovině
popisujeme v kapitole 4.3.

Alg. 9-1

Algoritmus HModelu upravený pro použití při animaci
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Obr. 9-3

Ukázka výsledného přeškálování pozic objektů

Objekty rozmístěné v jednotlivých snímcích nakonec přeškálujeme tak, aby
se vešly do jednoho čtverce v rámci celé animace. Jednotlivé snímky
v prvním řádku ilustrují rozmístění bodů, které nemusí zarovnávat ve
viditelném čtverci. Ve druhém řádku jsou již body umístěné tak, aby
zarovnávaly ve čtverci a poměr jejich vzájemných vzdáleností odpovídal
situaci v prvním řádku.

Pro zjemnění přechodu mezi dvěma následujícími snímky pozice
jednotlivých objektů lineárně interpolujeme. S objekty, které nejsou v obou
po sobě jdoucích HModelech, nehýbeme (postupně se objeví či zmizí na
tom samém místě). Vizualizaci takto objevivších se či naopak zmizivších
objektů docílíme interpolací výšky v následující části.

9.3 Animace výšky
Krom změny pozice objektu v HModelu (v 2D rovině) se při animaci může
měnit i výška objektu. Pokud nějaký objekt a existuje ve snímcích sociomap
v časech k a k+1, ale v obou sociomapách má objekt rozdílnou výšku, pak
jeho výšku v animovaném přechodu lineárně interpolujeme. Terén
sociomapy v každém snímku animace sestavujeme metodami, které jsme
popsali v kapitole 7.
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Zvláštní postup vyžaduje případ, kdy nějaký objekt a existuje v HModelu Hk,
ale v následujícím HModelu Hk+1 již není nebo naopak neexistuje v Hk a
v Hk+1 se objeví nově, viz ilustrace na obrázku Obr. 9-4.
Abychom mohli mezi snímky v čase k-1 a k interpolovat výšku nově
zobrazeného objektu anew, který se na snímku v čase k-1 nevyskytuje,
musíme krom jeho známé výšky v čase k znát také jeho výšku v čase k-1.
Jelikož se však v čase k–1 objekt anew v sociomapě nevyskytuje, získáme
výšku v čase k-1 z terénu sociomapy. Výšku objektu a (vyjadřující např.
nějakou sledovanou proměnnou) v čase k značíme hk(a). Výšku terénu
sociomapy v čase k a bodě x značíme zk(x). Pozici objektu a v rovině v čase
k značíme pomocí HModelu Hk(a). Výšku nově objevivšího se objektu anew,
který v čase k-1 v sociomapě ještě není (leč v následujícím čase k již ano)
vyjádříme v čase k-1 dle následujícího vztahu
(

)

(

(

))

(9-2)

tj. výšku objektu v čase, kdy objekt ještě není součástí sociomapy, získáme
jako výšku interpolovaného terénu sociomapy ve stejném bodě, ve kterém
leží

objekt anew v čase následujícím, ve kterém se již v sociomapě

vyskytuje, jak ilustruje obrázek Obr. 9-4.
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Obr. 9-4

Ukázka výšky nově příchozího objektu

Ukázka dopočítání výšky pro nově příchozí objekt anew. V čase k-1, kdy
objekt nebyl součástí sociomapy jsme jeho výšku odhadli podle výšky
terénu v místě, které zastává v následujícím čase k.
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Výše zmíněný postup lze i obrátit a podobně zacházet s objektem, který
teprve

ze

sociomapy

a

c

zmizí,

což

ilustruje

i

obrázek

b

d

Obr. 9-5.
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a

b

c
Obr. 9-5

d

Ukázka animace ve čtyřech snímcích přechodu

V prvním snímku a) je zachycena sociomapa v čase k-1, kde existuje prvek
O1, který se postupně vytratí, jak je vidět na snímku d), která znázorňuje
stav objektů v čase k. Snímky a) b) c) d) tvoří postupně přechod od z času k1 do času k.

9.4 Shrnutí kapitoly
V této části jsme ukázali způsob, kterým lze animovaně zobrazovat změnu
vztahů mezi objekty. Animací vyjadřujeme sled snímků, kde každý snímek
je

sociomapa

zachycující

vztahy

mezi

objekty

v daném

čase.
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Předpokládáme, že se jednotlivé fuzzy modely, ze kterých snímky v animaci
konstruujeme, po sobě příliš neliší. Očekáváme tedy, že se nebude ani
dramaticky lišit uspořádání objektů ve dvou po sobě jdoucích snímcích.
Aby sled snímků zachycoval v čase plynulou změnu pozic objektů, upravili
jsme HModel algoritmus Alg. 4-1 tak, že výchozí pozice následujícího
snímku přebíráme z pozic v přechozím snímku.
Dále popisujeme, jak získáváme výšku u objektů, které existují v obou
následujících snímcích, i u těch, které existují jen v jednom snímku. Pokud
se objekt vyskytuje jen v jednom ze dvou následných snímků, výšku
v druhém snímku, kde objekt chybí, získáme z interpolovaného terénu
sociomapy. Tím umožníme plynulou animaci mezi jednotlivými snímky i pro
případy objevivších se či zmizivších objektů (pozice objektů [x,y] i výšku
z mezi klíčovými snímky lineárně interpolujeme). V příloze 11.1 popisujeme
na případové studii konkrétní způsob animace. Na přiloženém CD-ROMu
též přikládáme animaci sociomap, kterou je možné přehrát.
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10 Závěr
V této práci jsme se věnovali vizualizaci osobnostních profilů týmu a
testování podskupin a členů týmu. Individuální profil jedince vyjadřuje
vektor jeho povahových vlastností. Obecně však za individuální profil lze
předpokládat libovolný vektor s hodnotami v percentilech, který vyjadřuje
charakter objektu (člověka).
K zobrazení

skupiny

osobnostních

profilů

jsme

použili

metodu

Sociomapování. Prezentovali jsme vlastní postup pro výpočet vzájemných
podobností mezi individuálními profily, který je založený na vyjádření
rozdílu pomocí statistické významnosti (pravděpodobnosti). Tento postup
jsme odvodili i pro malé počty testových dimenzí v řádu jednotek. Též jsme
odvodili vlastní postup pro testování rozdílu mezi podskupinami týmu (i
velmi malými v řádu jednotek členů).
Při analýze týmu zohledňujeme jeho velikost i počet testových dimenzí,
čímž se zde prezentované metody výpočtu míry podobnosti odlišují od
běžně používaných metrik.
Díky odvození podobnostní míry, která vyjadřuje pravděpodobnost,
můžeme sestavit fuzzy model zachycující vztahy mezi profily pomocí míry
náležení známé z teorie fuzzy množin. Stejně jako pravděpodobnost je
fuzzy vztah vyjádřen číslem od 0 do 1. Tak sestavíme vztahovou matici,
kterou následně zobrazíme do roviny.
Popisujeme vlastní algoritmus pro zobrazení vztahové matice do roviny,
který porovnáváme s alternativními metodami používanými pro zobrazení
vztahové matice do 2D roviny. Ve srovnávací studii námi popisovaný
algoritmus dociluje přesnějších výsledků než alternativní studované
metody.

110

Pro vizualizaci sociomapy jsme pomocí známých nástrojů počítačové
grafiky i vlastních vylepšení prezentovali způsob, kterým konstruujeme
trojrozměrný terén sociomapy tak, aby přehledně zobrazoval podobnosti
členů týmu i s jejich charakteristikami.
Na závěr zmiňujeme postup shlukové analýzy pro nalezení hierarchických
shluků v týmu a dále též prezentujeme vlastní postup pro tvorbu animace
sociomap, která zachycuje dynamiku sledované skupiny.
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11 Přílohy
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11.1 Případová studie: Analýza týmového profilu
11.1.1

Cíl studie

Cílem studie bylo provést analýzu týmového profilu, která by odpověděla
na následující otázky:





Existují osobnostní vlastnosti typické pro analyzovaný tým?
Liší se jednotlivé pracovní pozice z hlediska osobnostního profilu? A
jak?
Existuje vztah mezi osobnostním profilem a produktivitou práce na
dané pozici?
Pokud ano, jak se produktivní pracovníci liší od těch méně
produktivnějších?

Znalost odpovědí je klíčová pro určení silných stránek týmu, stejně tak jako
potenciálu jeho rozvoje.
11.1.2

Vstupní data

Všichni členové týmu vyplnili osobnostní dotazník HPI (Hogan & Hogan,
1995), ze kterého byly následně zjištěny percentilové skóry v sedmi
hlavních škálách této diagnostické metody. Od jednotlivých pracovníků byly
také sebrány informace o pracovní pozici. Tým byl sestaven ze dvou
asistentek, jednoho manažera a sedmi konzultantů.
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Pozice

Pohlaví

Produktivita

Učenlivost

Zvídavost

Systematičnost

Kooperativnost

Sociabilita

Sebeprosazová
ní

Stabilita

Jméno

Roman

72

44

10

83

65

44

79

45

Muž

Konzultant

Eva

39

87

25

39

16

95

58

81

Žena

Konzultant

Lucie

34

29

79

46

89

36

56

42

Žena

Asistentka

Anna

89

37

59

98

37

76

95

64

Žena

Konzultant

Marcela

17

6

10

64

74

46

4

31

Žena

Asistentka

Jan

78

64

52

17

5

96

27

78

Muž

Konzultant

David

97

95

39

28

55

68

71

94

Muž

Manažer

Petr

62

66

46

64

14

82

42

89

Muž

Konzultant

Dita

43

16

38

97

48

69

88

29

Žena

Konzultant

Martin

82

74

93

16

21

95

32

67

Muž

Konzultant

Nejčastěji bývají pro grafické vyjádření podobnosti profilů používány
spojnicové grafy, jak je vidět na následujícím obrázku. Odvodit z tohoto
zobrazení podobnosti mezi dvojicemi by pravděpodobně ještě bylo možné,
určitě už ale nejsme schopni říci, zda se v týmu vyskytují nějaké podskupiny
s podobnými profily, případně nezjistíme, do jaké míry se úroveň této
podobnosti statisticky významně liší od náhodně vybrané populace.
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Abychom zjistili odpovědi na tyto otázky, využijeme pro analýzu týmového
profilu nástroj TPA včetně grafického zobrazení pomocí metody
Sociomapování.
11.1.3

Týmový profil a podobnost profilů jeho členů

První otázkou, kterou se při analýze týmového profilu snažíme zodpovědět,
je míra podobnosti osobnostních vlastností ve sledovaném týmu. Žádná
varianta není podkládána za rozhodně správnou, problémy však bývají
častěji spojeny s extrémy. Týmy složené z osobnostně podobných
pracovníků

často

zažívají

konflikty

vyplývající

z nedostatku

komplementarity. Ve skupině může například být hodně ambiciózních
jedinců, a práci týmu pak provádí vysoká soutěživost. Týmy, které jsou
naopak velmi rozmanité, mohou narážet na odlišný styl práce, například
pokud je část týmu velmi pečlivá a systematická a druhá část naopak velmi
flexibilní až chaotická.
U sledovaného týmu byly nalezeny dvě osobnostní vlastnosti, které se u něj
vyskytují ve statisticky vyšší míře, než v obecné populaci – zvídavost
(p=0.008) a stabilita (p=0.098). Podrobnější výsledky uvádíme v následující
v tabulce a grafu). Zvolená hladina významnosti α=0.1 byla vybrána
s ohledem možnost jednostranného testování (výsledky p-hodnot jsou
uváděny jako oboustranné).
Tým (jako celek) je tedy poměrně odolný vůči zátěži, má zdravé
sebevědomí a dokáže si poskytovat otevřenou zpětnou vazbu. Převažuje
kreativní styl práce, který doprovází generování nových nápadů a celková
radost z poznávání. Zároveň je však velmi pravděpodobné, že týmu občas
chybí sebekritičnost a praktický přístup k problémům.
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P hodnota

Průměr

Min

Max

Dolní
kvartil

Horní
kvartil

Stabilita

0.098

61.3

17

97

39

82

Sebeprosazování

0.374

51.8

6

95

29

74

Sociabilita

0.334

45.1

10

93

25

59

Kooperativnost

0.260

55.2

16

98

28

83

Systematičnost

0.227

42.4

5

89

16

65

Zvídavost

0.008

70.7

36

96

46

95

Učenlivost

0.260

55.2

4

95

32

79

Škály

Významnost rozdílu

Kromě vlastností typických pro sledovaný tým nás také zajímá, zda v něm
existují nějaké shluky či podskupiny s podobným profilem, a pokud ano,
kdo konkrétně je tvoří. Pro nalezení odpovědí na ty to otázky využijeme
zobrazení podobnosti týmových profilů pomocí metody Sociomapování
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Pozice:Vzájemná podobnost
Čím blíže jsou si dva členové týmu, tím podobnější je jejich profil.
Výška: Podobnost s ostatními
Čím výše se člen týmu nachází, tím podobnější má profil se svými kolegy.

Ze sociomapy je zjevné, že v týmu existují tři skupiny, které mají podobné
osobnostní profily. První tvoří manažer David spolu se čtyřmi konzultanty –
Martin, Jan, Eva a Petr. Druhou skupinu tvoří tři konzultanti – Anna, Roman
a Dita. Pokud bychom obě skupiny porovnali, zjistíme, že se od sebe liší ve
škálách sebeprosazování a kooperativnost. Obě asistentky – Lucie i Marcela
– mají podobné profily (jsou si na sociomapě blízko), ale zároveň mají
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profily nejvíce odlišné od ostatních členů týmu (nízká výška, modrá barva
na sociomapě). V čem se nejvíce liší od ostatních členů týmu? V další
kapitole otestujeme statistickou významnost jednotlivých rozdílů.
11.1.4

Pracovní pozice

Program TPA umožňuje statistické testování rozdílu jakýchkoli dvou skupin.
Většinou se při analýze zabýváme testováním rozdílu mezi podskupinami,
které mají podobné profily, nebo mezi pohlavími, či různými pracovními
pozicemi. Pro účely této případové studie ukážeme výstupy pro testování
rozdílu mezi asistentkami a ostatními členy týmu.
Jak ukazuje následující tabulka a graf, asistentky dosáhly statisticky
významně vyššího skóre ve škále systematičnost (p=0.02) a statisticky
významně nižšího skóre ve škále stabilita (p=0.04) a sebeprosazování
(p=0.05).
Významnost
rozdílu

P hodnota

Průměr
asistentky

Průměr
ostatní

Min
as.

Min
ost.

Max
as.

Max
ost.

Stabilita

0.04

25.5

70.25

17

39

34

97

Sebeprosazování

0.05

17.5

60.38

6

16

29

95

Sociabilita

0.95

44.5

45.25

10

10

79

93

Kooperativnost

0.98

55

55.25

46

16

64

98

Systematičnost

0.02

81.5

32.62

74

5

89

65

Zvídavost

0.10

41

78.12

36

44

46

96

Učenlivost

0.16

30

61.5

4

27

56

95

Škály

124

Stručně lze tedy říci, že asistentky jsou v tomto týmu pečlivější a
pořádkumilovnější než jejich kolegové. Ve stylu jejich práce převažuje
přesnost nad rychlostí. Zároveň se obtížněji vyrovnávají se změnami, jsou
méně flexibilní. Vzhledem k nižším skórům na škálách stability a
sebeprosazování můžeme u asistentek očekávat také větší citlivost,
sebekritičnost a nenápadnost.
11.1.5

Produktivita

V případě, že máme k dispozici data o produktivitě jednotlivých členů
týmu, můžeme také zjistit, zda osobnostní profil souvisí s pracovním
výkonem, a pokud ano, jaké osobnostní vlastnosti tito vysoce výkonní
pracovníci sdílejí.
Pokud si produktivitu na sociomapě vykreslíme jako výšku, pak můžeme
zjistit, zda jsou vysoce výkonní jedinci blízko sebe či nikoli. V prvním
případě můžeme usuzovat na souvislost mezi pracovním výkonem a
osobnostním profilem, tak jako se zjistilo ve sledovaném týmu na
následující sociomapě
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Pozice: Podobnost profilů
Čím blíže jsou si dva členové týmu, tím podobnější je jejich profil.
Výška: Produktivita
Čím výše se člen týmu nachází, tím je produktivnější

.
Skupina čtyř konzultantů, kteří se na sociomapě vyskytují poblíž manažera
Davida, je skutečně více výkonná, než ostatní členové týmu. Proto jsme
jejich průměrný profil porovnali s profilem kolegů a zjistili jsme, že
produktivnější

pracovníci

dosahují

vyšších

hodnot

na

škále

sebeprosazování (p<0.01) a zvídavost (p=0.07) a zároveň také nižších
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hodnot na škále kooperativnosti (p=0.01) a systematičnosti (p=0.03) viz
následující tabulka.
Významnost
rozdílu

P hodnota

Průměr
produktivní

Průměr
ostatní

Min
pr.

Min
ost.

Max
pr.

Max
ost.

Stabilita

0.25

71,6

51

39

17

97

89

Sebeprosazování

<0.01

77,2

26,4

64

6

95

44

Sociabilita

0,5

51

39,2

25

10

93

79

Kooperativnost

0.01

32,8

77,6

16

46

64

98

Systematičnost

0,03

22,2

62,6

5

37

55

89

Zvídavost

0,07

87,2

54,2

68

36

96

76

Učenlivost

0.32

46

64,4

27

4

71

95

Škály
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11.2 Dynamické sociomapy emailové komunikace
Tak, jako jsme v této práci zobrazovali sociomapou osobnostní profily lidí,
můžeme zobrazovat i profily účastníků elektronické komunikace, kde
jednotlivé dimenze profilu odpovídají typu komunikace (přes chat, email,
SMS…). Též lze sestavit profil, kde jednotlivé dimenze odpovídají nějakému
časovému úseku, z kterého se skládá časová komunikační jednotka. Např.
profil, jehož 7 dimenzí odpovídá dnům jednoho týdnu, vypovídá o
charakteru emailové komunikace v rámci 1 týdenní časové jednotky (s
kolegy komunikujeme ve všední den, s rodinou o víkendu, s milenkou
večer).
Stejně jako vyjadřujeme percentilem výkon v dané dimenzi u osobnostního
testu u sledovaného týmu, můžeme u sledovaného jedince pro daný den
vyjádřit percentilem výkon komunikace jednotlivých účastníků, jak ilustruje
následující obrázek

…..
a@neco.cz

objekty

b@neco.cz

objekty

kolik %
adresátů
komunikovalo
stejně či méně.

1

fuzzy model
profil komunikace

HM Alg.,

………..
x@neco.cz

1

sociomapa

Obr. 11-1

Schéma tvorby sociomapy

Z profilu komunikace sestavíme fuzzy model a následně sociomapu.

Posouváme-li časovým okénkem týdne, můžeme pro každou sedmici prvků
sestavit sociomapu, kterou v čase animujeme tak, jak ilustruje následující
schéma
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Týdenní okénko
počty emailů od různých lidí

čas

celý rok

snímky sociomap v animaci

Obr. 11-2

Sestavení profilu komunikace v časovém okénku

Na následujících snímcích ukazujeme vývoj takové animace probíhající za
období roku 2006, kde objekty jsou v daném období lidé komunikující
s autorem této práce (dále jako vlastník mailové schránky). Piktogramy jsou
označeny na obrázku Obr. 11-3 typu skupin lidí (lidé z rodiny, z firma Qed
Group, z Matfyzu a jiné práce). Prolíná-li se objekt více skupinami, je
označen více barvami.
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Obr. 11-3

Ukázka animace emailové komunikace

Na sociomapě byly vazby mezi objekty odvozené dle intenzity komunikace
s vlastníkem mailové schránky, pro něhož byla animace vytvořena. Je
patrné, že pouze na základě počtu přijatých/odeslaných emailových zpráv
se lidé ze stejných skupin rozmístili blízko sebe. Sociomapám vévodí lidé
představující hlavní pracovní komunikaci (modré terče), po okraji jsou
v zástupu příslušníci rodiny (červené terče) a kolegové odjinud jsou
umístěni vpravo dole (žluté terče). Barvou kórovaná výška značí intenzitu
komunikace.

Zajímavým příkladem je osoba označená ER QGR, která v čase snímku 1
s vlastníkem schránky nekomunikovala, poté se na okraji zjevila a
odcestovala skrze pracovní prostředí na rozmezí firmy a rodiny. I čtenáři
neznalému poměrů v týmu by takový vzorec chování mohl být nápadný.
Autor může potvrdit, že i v případě pouhé analýzy emailové komunikace
odráží průběh v animaci reálné životní vztahy.
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11.3 Hráči GO

Obr. 11-4

Profesionální hráči hry GO

Na Sociomapě je zobrazená podobnost profesionálnách hráčů hry GO
z hlediska podobnosti čtyř dimenzí vyjadřujících jejich styl hry (např. útočný
nebo poziční). Vzájemná blízkost je odvozena dle podobnosti hráčské
strategie. Kontury klasifikují hráče dle jejich chování (rozdílné výšky by
měly charakterizovat rozdílné chování) (Baudiš & Moudřík, 2010).
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