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Abstrakt 
 

Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace multidimenzionálních 

dat, konkrétně pomocí metody RadViz. Nejprve byly diskutovány vizualizace 

experimentálních dat, jejichţ struktura je známa. Na základě těchto pozorování byla 

stanovena pravidla pro interpretaci výsledků získaných e zobrazením RadViz. Z těchto hodnot 

je pak moţné vysledovat chování dat v průběhu času nebo jiné relační vztahy, které jinak 

nejsou na první pohled patrné. Takto nasbírané poznatky byly ověřeny v druhé části práce, 

kde bylo primárně touto metodou analyzováno několik sad reálných datových souborů. 

Výsledky práce mají ozřejmit moţnosti a pouţitelnost této metody v rámci procesu analýzy 

dat. Praktickým výstupem je tutoriál, který by měl začínající uţivatele metody RadViz vést 

krok po kroku k zvládnutí dovednosti správného vyhodnocení dat z těchto vizualizací. 

Klíčová slova 
 

vizualizace data, multidimenzionální data, metoda RadViz, analýza dat 

Abstract 
 

This thesis deals with question of multidimensional data visualization, concretly with 

RadViz method. At first, were discuss visualizations of experimental data, of which structure 

is well-know. On the basis of this observations was create some rules for determine parameter 

values from RadViz visualization. This values can tell us something about data behaviour 

during time. Collected knowledge was verify in the second part od this thesis. Several real 

data sets were analyse primarily with this method. Thesis results can clarify occasions and 

applicability of RadViz in scope of data analysis. Output product of this thesis is tutorial 

for beginning users of RadViz method. It will lead them step by step to gain ability to data 

evaluation with using this visualization. 

Key words 
 

data visualization, multidimensional data, RadViz method, data analysis 
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1 Úvod 

Podle různých teorií a na základě experimentů bylo zjištěno, ţe na vnímání okolního 

světa se z 80 % podílí zrak. [21] Z toho důvodu jsou také obrazové informace v lidském 

mozku velmi rychle interpretovány. A to i přesto, ţe je v našem okolí velké mnoţství 

podnětů, které musíme zpracovat. Je tedy vhodné této skutečnosti vyuţít a pouţívat při 

zpracování dat různé vizualizační metody. V případě, ţe námi zkoumaná data mají několik 

parametrů, pak je nutné pouţít průmětů nebo transformací pro zobrazení do roviny.  

Nárůst mnoţství měřených a zpracovávaných dat je v posledních letech obrovský. I to je 

hnací silou pro vznik nových způsobů vizualizace a metod pro předzpracování dat, které nám 

poskytnou informaci o struktuře dat a závislostech jednotlivých parametrů. Na základě těchto 

informací se potom můţeme soustředit na větší detail a provést podrobnější analýzu. [17] 

Cílem této práce je vysledovat chování transformace bodu z n-dimenzionálního prostoru 

do roviny pomocí metody RadViz. Pro tento účel byly vytvořeny datové soubory s přesně 

definovanými shluky bodů, u kterých známe nejen hodnoty jejich souřadnic v jednotlivých 

dimenzích, ale i tvar shluku. Tato data byla potom transformována do roviny pomocí 

RadVizu. Na základě znalosti původních dat byla v jednotlivých vizualizacích hledána 

pravidla chování transformace. Identifikovaná pravidla pak byla otestována na reálných 

datech a sumarizována ve formě tutoriálu. Tato příručka by měla začínajícím uţivatelům 

metody RadViz pomoci ji efektivně pouţívat a správně interpretovat zobrazená data.  
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2 Vizualizace jako součást procesu analýzy dat 

 

Pojem vizualizace se v posledních několika letech dostává do povědomí stále většímu 

počtu lidí nejen z odborné veřejnosti. Dle [22] je definován takto: 

„Vizualizace je jakákoli technika pro vytváření obrázků, diagramů nebo animací za  

účelem sdělit informaci či myšlenku.“ 

Vizualizace, třebaţe jen ve formě obraznosti, byla velmi efektivní cestou, jak si sdělovat 

nejen abstraktní, ale i konkrétní myšlenky jiţ od počátku lidstva. Jako příklad můţeme uvést 

jeskyní malby, egyptské hieroglyfy nebo technické nákresy Leonarda da Vinci. [4] Její vyuţití 

zpřístupňuje „statistický“ pohled na data širší odborné veřejnosti, na rozdíl od klasické 

statistické analýzy.  

2.1 Historické milníky vizualizace 

Jmenujme několik hlavních událostí, které společně vyústily podobu vizualizace 

takovou, jakou ji známe dnes. Ve druhém století našeho letopočtu se začala ve velké míře 

vyuţívat tabulka. Nic jiného, neţ jednoduché uspořádání dat do řádků a sloupců. Jako první 

ji značně vyuţívali Egypťané. Uspořádání do tabulek je známé i z dřívější doby. Byla takto 

organizována astronomická data, která se vyuţívala pro navigaci a určení polohy. Vizuální 

kódování dat se objevilo aţ v 17. století, kdy francouzský filosof René Descartes pro data 

pouţil 2D graf. Na přelomu 18. a 19. století byla vymyšlena, aplikována a zdokonalena 

skotským vědcem jménem Wiliam Playfair většina forem grafů (bar graf, závislost na čase, 

koláčový graf), které dnes pouţíváme. Trvalo více jak století, neţ byly odbornou veřejností 

tyto metody přijaty a začaly se vyučovat. Bohuţel mnohé z nich zcela nezávisle na studiu 

statistiky. V roce 1967 vydal Jacques Bertin publikaci Semiology of Grapfics [1], [6], ve které 

představil pojem „vizuální jazyk“. Argumentoval tím, ţe zrakové vnímání funguje v souladu 

s pravidly, která vedou k jasnému, přesnému a efektivnímu vyjádření informace, která 

je vizualizována. Síla vizualizace ve smyslu zkoumání a interpretace dat byla předvedena 

v knize Exploratory data analysis  [20], [6] učitele statistiky na Princetonu Johna Tukeyho 

v roce 1977. O několik let později (1983) vznikla průkopnická publikace velkého nadšence 

Edwarda Tufte The Visual Display of Quantitative Information [19] [6]. Ukazovala jasně 

cesty, které efektivně vedly k vizualizaci dat v kontrastu s (do té doby pouţívanými) 

neefektivními postupy. O rok později byl poprvé představen grafický interface u počítače 

Macintosh firmy Apple. Další významnou publikací je The Elements of Graphing Data [4] [6] 
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(1985), ve které Wiliam Cleveland navazuje na dílo Johna Tukeye. Nový výzkum počítačové 

grafiky v oblasti fyziky, třídimenzionálních jevů, lidské anatomie, chemických reakcí 

nebo meteorologických úkazů byl podnícen National Science Foundation. Výsledkem tohoto 

snaţení byla publikace Visualization in Scientific Computing  [10] [6], která vyšla v roce 

1987. Na základě toho byla v roce 1990 uspořádána první Visualization Conference Institute 

of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Od té doby je grafická reprezentace informace 

cílem mnoha studií. Kniha Readings in Information Visualization: Using Vision to Think [2] 

[6]shrnuje mnoţství těch nejlepších současných výzkumů do jednoho svazku. [6] 

2.2 Vizualizace v současnosti 

V současnosti ţijeme v době, kdy důleţitost a potřeba analýzy dat stoupá a stává 

se znovu středem pozornosti především ve vědě, vzdělávání, inţenýrství, obchodě, medicíně 

atd. [6] [22] Tato potřeba je způsobena faktem, ţe jsme přímo zaplavováni mnoţstvím dat, 

které jiţ nejsme schopni bez prostředků jednoduše zpracovat a následně interpretovat. 

Pomocníkem nám tu je výpočetní technika a měli bychom také ihned přeneseně 

a bez nadsázky dodat, ţe výpočetní technika „je dobrý sluha, ale špatný pán“. Musíme mít 

stále na paměti, ţe je nám pouze účinným a efektivním nástrojem, který musíme umět správně 

pouţívat a nepropadat iluzi, ţe za nás sofistikované programy udělají všechnu práci. Příprava 

a předzpracování dat stejně jako následná interpretace výsledků analýzy je stále závislá 

na posouzení a správném rozhodnutí z „naší strany“. Lidský mozek zůstává velmi důleţitou 

součástí procesu, jehoţ výsledkem mají být smysluplné a pouţitelné závěry. Bohuţel 

v minulosti se vlivem euforie z moţností výpočetní techniky i programového vybavení 

na tento fakt trochu pozapomnělo. Dnes si naštěstí tuto chybu uvědomujeme a snaţíme se 

ji napravit. [6] 

Jak jsem jiţ zmínila, je vizualizace jen součást procesu porozumění dat. Proč máme 

datům rozumět? Proč se máme snaţit datům rozumět lépe, neţ jim rozumíme teď? Zdánlivě 

posledním, avšak ve skutečnosti ani ne předposledním krokem je stanovení výsledků analýzy. 

Tyto výsledky je nutné (správně) interpretovat. Toho můţeme dosáhnout jen v tom případě, 

ţe známe význam jednotlivých parametrů, jejich vzájemné souvislosti a podmínky, za kterých 

byla data získána. O interpretaci se samozřejmě můţeme pokusit i u dat, o kterých v podstatě 

nic nevíme. Její správnost a pravdivost ovšem můţe být ovlivněna neznalostí vlastností 

datového souboru. Interpretované výsledky jsou obrazem současného stavu. To nám dovoluje 

lépe pochopit současnou podobu procesu a můţeme ji prezentovat dál. Procesy pak můţeme 

vylepšit nebo zefektivnit. Stejně tak lze lépe předvídat sled situací, ať uţ běţných, krizových 

nebo havarijních, následně zavést opatření, které jim zabrání, a nebo minimalizují škody. Celý 
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proces je znázorněn na Obr. 1. Vychází ze základního schématu CRISP-DM (Cross Industry 

Standard Process for Data Minimg) a je detailněji a názorněji rozepsán. [3] [6] [13] [14] [17] 
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2.3 Kvality a dovednosti zdokonalující výsledek analýzy dat a vizualizace 

V procesu analýzy dat, který je zobrazen na Obr. 1 můţeme rozeznat několik fází mezi 

získáním datového souboru a výsledkem analýzy. Nejde tedy jen o to „prohnat“ data určitými 

způsoby zpracování (včetně vizualizace). Nejenţe musíme znát původ dat, jejich strukturu, 

vazby mezi jednotlivými atributy a další skutečnosti, měli bychom také samotnou analýzu 

provádět ve sledu: první náhled dat (základní zpracování), dále soustředění pozornosti na uţší 

oblast a filtrace dle naší oblasti zájmu, naposledy zkoumání detailu, který nás zajímá. Ne vţdy 

je datový soubor, který dostaneme ke zpracování úplný. Je tedy nutné před samotnou 

analýzou data předzpracovat (vypořádat se s chybějícími hodnotami, netypickými hodnotami, 

atd.).  

Musíme skloubit dohromady kvality datového souboru s dovednostmi a zapálením 

analytika. Tyto vlastnosti jsou v podrobnějším přehledu popsány níţe. 

2.3.1 Kvality datového souboru  

Ideální soubor by měl splňovat tyto kritéria 

 velikost – čím více máme informací, tím větší máme šanci, ţe najdeme odpovědi 

na předem dané otázky. Nemusíme nutně pouţít celý soubor. Můţe se ovšem 

stát, ţe směrodatnou informaci najdeme v atributech, u kterých bychom to 

na první pohled nečekali. 

 s historií – máme-li data, která mapují pouze současnost (nikoli i minulost), 

můţe nám uniknout informace o vývoji stavu nebo procesu v čase. 

 konzistentní – pokud se změní podmínky fungování systému nebo procesu, 

je výhodnější začít s novým sběrem dat. Nově vzniklý datový soubor bude 

charakteristický pro upravené podmínky a dá nám moţnost srovnání obou stavů. 

V určité situaci by také nekonzistence dat mohla zapříčinit zkreslení výsledků 

analýzy a špatnou interpretaci. 

 složený z mnoha proměnných – čím více máme relevantních proměnných 

popisujících skutečnost, tím více se nám otvírají moţnosti pro zkoumání dat. 

 atomický – data se jiţ nemohou dále specifikovat do menšího detailu (nejsou 

agregovaná, sumarizovaná nebo zobecněná). 
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 čistý – pokud budeme mít datový soubor obsahující chyby nebo neúplný, 

nemůţeme z něj provést precizní analýzu. Kvalita analýzy nikdy nemůţe 

překročit kvalitu vstupních dat. 

 jasný – datům, která zpracováváme, musíme rozumět.  

 rozměrově strukturovaný – data by měla být snadno přístupná v nejmenším 

moţném počtu tabulek. Omezí se čas strávený nad dotazováním se 

např. v relační databázi (aţ několik stovek tabulek) na určité atributy. 

Aţ následně je z výsledků těchto dotazů prováděna analýza. Můţe se také stát, 

ţe se nám nějaká souvislost, která není na první pohled zřejmá, nepodaří 

identifikovat. 

 bohatě segmentovaný – je velmi výhodné, jsou-li data rozdělena 

do smysluplných skupin. [6] [17] 

2.3.2 Vlastnosti a dovednosti analytika  

Obraz ideálního analytika si můţeme představit následovně 

 zájem – jak nejlépe podnítit jakýkoli proces a zapojit mysl? Probudit v člověku 

zájem o danou problematiku. Toho lze docílit celkem snadno, dáme-li věcem 

smysl a víme-li, ţe to, co děláme je hodnotné a důleţité. 

 zvídavý – nejsme-li poháněni zájmem o danou problematiku, pak nás můţe 

pohánět právě zvídavost (co v datech objevím, jaké jsou souvislosti, jak vysvětlit 

daný fakt, …). 

 osobní motivace – zájem a zvídavost jsou často ruku v ruce. Další přidanou 

hodnotou k analýze je naše osobní angaţovanost a přičinění nad poţadovaný 

rámec. 

 svobodomyslný a flexibilní – budeme-li analýzu provádět pouze v úzkém 

a předem daném směru („s klapkami na očích“), pak nám můţe uniknout něco, 

co mohlo být objeveno. 

 nápaditý – otevřenost vůči novým moţnostem a nápadům bývá často základem 

pro objevení nového nebo zlepšení stávajícího postupu, metody, atd. Neustále 

kladení si otázek „A co se stane, kdyţ zkusím tohle?“ nás posouvá dál a dál. 
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 skeptický – nikdy si nemůţeme být jisti datovým souborem, pouţitím metod 

a námi natolik, abychom výsledek analýzy prohlásili za absolutně správný. Vţdy 

je nějaká moţnost, ţe něco bylo špatně. 

 uvědomující si co má ještě smysl – ne všechny otázky poloţené na začátku 

procesu zpracování dat musí být zodpovězeny. Jsme limitováni prostředky 

(nejčastěji časem a penězi - rozpočtem) a musíme si stanovit priority. Odpovědi 

na některé otázky jsou více vyuţitelné (dokáţou nám ušetřit více času/peněz 

do budoucna), neţ jiné.  

 metodický – analýza dat je z velké většiny pouţívaní dobře známých 

a ověřených postupů, opakování stejných kroků, které jsme dělali jiţ mnohokrát. 

Při chaotickém zkoušení metod sice můţeme narazit na něco nečekaného 

a učinit tak objev, ale tato situace je opravdu jen výjimkou. 

 schopný „vypíchnout“ společný vzor/schéma – prostřednictvím našich smyslů 

a zpracováním informace v mozku jsme (my lidé) schopni velmi dobře 

identifikovat podobnosti nebo naopak odlišnosti. 

 schopný myslet analyticky – rozloţení problému do menších celků, jejich 

poznání, zjištění vzájemných závislostí i závislosti na výsledném jevu. Jen tak 

můţeme pochopit, jak věci fungují. 

 schopný myslet synteticky – skládání jednotlivých celků dohromady. Na základě 

toho, jak pracují jednotlivé kousky skládačky určit, jak by mohly fungovat jako 

celek. 

 znající původ dat – pokud neznáme procesy, během kterých byla data sbírána, 

neznáme význam jednotlivých atributů, neznáme souvislosti mezi atributy, 

samotná analýza se nám bude dělat velmi těţko a není vyloučeno, ţe dojdeme 

k chybným výsledkům a jejich interpretacím. 

 kvalifikovaný v oblasti praktické analýzy dat – vzdělávání a cvičení v oboru dělá 

mistra [6] 

2.4 Metody zdokonalující výsledek analýzy dat a vizualizace 

Jak jiţ bylo mnohokrát zmíněno, při analýze dat se snaţíme dívat na informaci 

z různých úhlů, rozdělit ji na jednotlivé části a hledat vztahy mezi nimi. Pro odhalení těchto 

vztahů můţeme vyuţít některou z dále uvedených metod. To nám umoţní vyhledat detail, 

na který se pak při další analýze a vizualizaci zaměříme. [6] [9] [11] [15] [17] 
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2.4.1 Analýza časové řady 

Pouhé zobrazení změn hodnoty v závislosti na čase. I přesto bylo této metodě věnováno 

vţdy nejvíce pozornosti. Proč? Časový údaj nám dává kontext, kterému přirozeně rozumíme. 

Z této analýza můţeme zjistit šest základních vzorů chování v závislosti na čase. 

 trend – stoupající nebo klesající tendence, případně relativně stabilní vývoj 

hodnoty v čase. Vhodnou vizualizační technikou je spojnicový graf. V některých 

případech můţe být obtíţné trend odhadnout pouhým okem. Proto má mnoho 

SW programů funkci, která ho zobrazí. 

 variabilita – průměrná míra změny hodnoty z jednoho bodu do dalšího napříč 

určitým časovým úsekem. Stejně jako v předchozím případě je velmi názorný 

spojnicový graf. Pokud je „zubatý“, pak můţeme usoudit, ţe variabilita hodnot 

je velká. Naopak při „hladkém“ tvaru křivky dojdeme k opačnému závěru. 

Je ovšem důleţité při tvoření těchto závěrů zohlednit také měřítko zobrazení. Při 

špatně zvoleném měřítku se průběh můţe zdát být velmi variabilní. Pokud 

kolísající hodnoty vztáhneme k celku, pak můţeme zjistit, ţe variabilita je velmi 

nízká. Pokud mezi sebou porovnáváme více průběhů, pak je vhodné stanovit 

stejné měřítko. Je vhodné pokaţdé stanovit začátek svislé osy na nulu. 

 rychlost změny – můţeme vyjádřit jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot. 

Tento rozdíl můţeme vyjádřit buď v absolutních číslech, nebo v procentech. 

První pohled dává obrázek navíc o objemech (např. prodeje firmy za určité 

období). Skutečná rychlost změny (např. růstu prodejů) ale můţe být niţší, 

ačkoli máme vyšší hodnoty (např. obrat). Nezkreslenou informaci o rychlosti 

změny ukazuje procentuální vyjádření změny mezi dvěma po sobě jdoucími 

hodnotami. 

 souběžná změna – je vlastnost dvou časových řad, při které se změna hodnot 

v jedné zobrazí, ihned nebo se zpoţděním, i v druhé řadě (nárůst nebo pokles 

hodnot). Opět je vhodné pouţít spojnicový graf. 

  cykly – jeden vzor chování se opakuje v pravidelných cyklech. Je vhodné pouţít 

takové zobrazení, ve kterém se nezobrazují data od začátku do konce, 

ale po jednotlivých cyklech (např. vynášet přes sebe stejné dny, měsíce, roky 

jednotlivých cyklů). 
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 výjimky – hodnoty, které jsou mimo očekávaný průběh nebo normu. 

Ve spojnicovém grafu je poznáme jako hodnoty, které jsou značně nad/pod 

ostatními hodnotami. 

Jak bylo zmíněno, nejvíce pouţívanou a univerzální metodou vizualizace pro analýzu 

časových řad je spojnicový graf. Dalšími metodou, kterou můţeme vyuţít, je sloupcový 

graf. Výška jednotlivých sloupců vyjadřuje hodnoty parametrů. Pouţívá se pro zobrazení 

několika parametrů, které mezi sebou chceme porovnat. Sloupce jsou vizuálně dobře 

oddělitelné a na první pohled je vidět srovnání (např. mezi očekávanou a skutečnou hodnotou 

parametru). Bodový graf je vhodné pouţít ve chvílích, kdy byla data měřena 

v nepravidelných intervalech. Jednotlivé body jsou vyneseny samostatně. Jejich propojením 

bychom mohli získat zkreslený průběh hodnot, který neodpovídá skutečnosti. Paprskový 

(nebo radiální) graf  má omezené pouţití. Pro zobrazení cyklických vlastností dat je ovšem 

velmi vhodný. Teplotní mapy pouţívají, namísto vynesení hodnoty na stupnici, zakódování 

hodnoty do barvy. Můţeme se setkat např. s klasickou mapou, kde jsou barvami rozlišeny 

oblasti se stejnou teplotou, nebo mnoţstvím sráţek. Cyklická data můţeme takto zobrazit 

také, pokud je uspořádáme do matice (sloupce označují chvíle měření a řádky jsou jednotlivá 

měření). Barva na dané pozici v této matici označuje naměřenou hodnotu. Touto metodou 

je také velmi snadné najít „výjimky“. Box grafy nám ukazují informaci o rozloţení hodnot 

přes celý rozsah. Pokud jich zobrazíme několik pro různé časové okamţiky, vidíme, jak se 

rozloţení mění v čase. Můţeme také spojit čárou hodnoty, které nás zajímají (např. medián) 

a sledovat tak lépe chování dalších statistických údajů. [6] [9] [11] [15] [17] 

Ukázky jednotlivých metod jsou v Příloze 1. 

2.4.2 Analýza částí celku a jejich srovnání  

Je druhou nejvíce pouţívanou metodou analýzy dat. Potřebujeme mezi sebou 

porovnávat jednotlivé části, abychom mohli pochopit fungování celku. Pracovat můţeme buď 

s absolutními hodnotami, nebo s procentuálním vyjádřením. Pokud chceme mezi sebou 

jednotlivé části porovnávat s větší mírou přesnosti, pak je jednodušší práce s procenty. 

Pro představu o objemu je lepší pracovat s absolutními hodnotami. Dále je vhodné 

pro porovnání jednotlivé části seřadit od největší po nejmenší (nebo opačně). Pokud máme 

data takto seřazena, můţeme z nich zjistit určité vlastnosti (pro set seřazený od největší 

po nejmenší skupinu): 

 uniformní – všechny hodnoty jsou přibliţně stejné (viz Obr.  2 a) 
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 rovnoměrně rozdílné – hodnoty se sniţují rovnoměrně (vţdy o přibliţně stejnou 

hodnotu) (viz Obr.  2 b) 

 nerovnoměrně rozdílné – rozdíl mezi danou a následující hodnotou je významně 

odlišný (viz Obr.  2 c) 

 se zvětšujícím se rozdílem – rozdíly mezi po sobě jdoucími hodnotami 

se postupně zvyšují (viz Obr.  2 d) 

 se snižujícím se rozdílem – rozdíly mezi po sobě jdoucími hodnotami 

se postupně sniţují (viz Obr.  2 e) 

 alternativně rozdílné – rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími hodnotami 

je nejprve malý, pak se skokově zvětší a nakonec se opět výrazně sníţí (viz Obr.  

2 f) 

 výjimečný – jedna nebo více hodnot jsou neobvykle rozdílné od ostatních 

(viz Obr.  2 g) 

 

a) uniformní 

 

 

b) rovnoměrně rozdílné 

 

c) nerovnoměrně rozdílné 

 

d) se zvětšujícím se rozdílem 

 

e) se sniţujícím se rozdílem 

 

 

f) alternativně rozdílné 

 

g) výjimečný 

 
Obr.  2 Vlastnosti částí celku 
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Jednou z vizualizací této metody je koláčový graf. Pouţívá se velmi často a těší se 

velké oblibě, protoţe v ní hodně lidí umí číst. Pokud ale vezmeme v potaz pouze vizualizaci 

(tedy samotný graf bez popisků, legendy a zobrazení procentuálního zastoupení jednotlivých 

částí), pak není tak jednoduché ho interpretovat. Pokud mají části podobné hodnoty, pak se 

můţeme s jistotou tvrdit, které je větší a která menší. Musíme si tedy skupiny seřadit a aţ poté 

je mezi sebou porovnávat. Je nutné mít u samotné vizualizace legendu, přímé popisky nebo 

vysvětlující tabulku s daty. Druhou moţností je zobrazení sloupcovým grafem. 

Pro porovnávání jednotlivých skupin je efektivnější. Jinou vizualizací pracující na stejném 

principu jako sloupcový graf je bodový graf. Ten hodnotu parametru nezobrazí jako celý 

sloupec, ale pouze jako bod odpovídající výšce sloupce. Pareto diagram nám dává informaci 

nejen o hodnotách parametrů seřazených podle velikosti, ale navíc také o kumulativním 

přínosu tohoto parametru k celku. [6] [9] [11] [15] [17] 

Ukázky jednotlivých metod jsou v Příloze 1. 

2.4.3 Analýza odchylky 

Dává informaci o tom, jak se hodnota (nebo sada hodnot) liší od hodnoty referenční. 

Tou můţeme zvolit průměr, medián, okamţik v čase, materiálovou normu, rozpočet, atd. 

Informace nám říká jakým způsobem a jak moc se navzájem liší.  

Analýza odchylky se nejlépe vizualizuje sloupcovým nebo spojnicovým grafem. 

V obou případech je graf rozdělen referenční hodnotou na dvě části (kladná a záporná 

odchylka). Sloupcový graf můţeme následně seřadit podle velikosti a např. se zaměřit 

na procesy, které se nejvíce liší od skutečnosti. Naproti tomu spojnicový graf nám dává 

informaci o vývoji odchylky v čase a snadněji identifikujeme měnící se vzory chování (např. 

trend).  [6] [9] [11] [15] [17] 

Ukázky jednotlivých metod jsou v Příloze 1. 

2.4.4 Analýza rozdělení  

Je velmi důleţitou součástí analýzy dat. Dává nám informaci o tom, jak se daný datový 

soubor choval, nebo jakou má strukturu. Vědci a inţenýři ji pouţívají celkem běţně a rutinně. 

V oblasti ekonomiky nebo medicíny je ovšem tato analýza téměř vţdy nahrazována pouze 

jednou centrální hodnotou – průměrem nebo mediánem. To bohuţel není nejlepší řešení, 

protoţe ztrácíme velmi důleţitá informaci o variabilitě hodnot a četnosti jejich výskytu. 

Příkladem za všechny jsou třeba pacienti s nevyléčitelnou nemocí. Ti mohou ţít v rámci 

moţností plnohodnotný ţivot ještě úctyhodnou řádku let, i kdyţ jim lékaři sdělili, ţe jim 

zbývá několik měsíců (coţ je průměr nebo medián doţití).  
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Rozdělení můţeme na základě vizualizace charakterizovat třemi základními 

vlastnostmi. 

 rozsah (šířka) – je jednoduchým měřením rozprostření hodnot. Jsou to všechny 

hodnoty od nejniţší po nejvyšší.  

 střed – odhad středu mezi hodnotami. Jedná se o hodnotu, která je pro set 

nejvíce typická.  

 tvar – ukazuje, jak jsou hodnoty rozprostřeny na rozsahu. 

Základní číselné charakteristiky, kterými můţeme statisticky popsat rozdělení jsou 

 minimum – nejmenší hodnota ze souboru 

 maximum – největší hodnota ze souboru 

 medián – taková hodnota, při níţ je počet výskytů hodnot menších a počet 

výskytů hodnot větších neţ tato hodnota shodný 

 dolní kvartil - taková hodnota, při níţ je počet výskytů hodnot menších a počet 

výskytů hodnot větších neţ tato hodnota v poměru 1:3 

 horní kvartil - taková hodnota, při níţ je počet výskytů hodnot menších a počet 

výskytů hodnot větších neţ tato hodnota v poměru 3:1 

Pokud pouţijeme tento pětihodnotový popis rozdělení, pak jiţ máme jistou představu 

o jeho tvaru. 

Při analýze chování rozdělní nás zajímá 

 tvar – zakřivené nebo ploché, pokud je zakřivené - směrem dolů nebo nahoru, 

počet píků, symetrické nebo vychýlené ke straně, jsou v něm mezery? 

 netypické hodnoty (outliers) – hodnoty leţící výrazně mimo ostatní nám vţdy 

dávají signál ke zvýšení pozornosti. Můţe se jednat např. o jedince 

se zajímavým, netypickým chováním, o chybu měření, atd. 

Jednou z vizualizačních technik pro zobrazení jednoho nebo více rozdělení 

je histogram. Ten vyuţívá sloupcového zobrazení. Na vodorovné ose jsou kategorie nebo 

hodnoty dat, na svislé ose pak jejich četnost. Jedná se o nejčastěji pouţívanou metodu. Dobře 

zobrazuje tvar rozdělení. Pokud zobrazujeme dvě rozdělení, pak mezi sebou můţeme 

porovnat mimo tvar i četnosti jednotlivých hodnot nebo kategorií. V některých případech 

kombinuje s vizuálním označením pětihodnotového popisu (minimum, maximum, medián, 
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horní a dolní kvartil). Dalším jsou frekvenční polygony. Jedná se o spojnicový graf, který 

zobrazuje rozdělení. Oproti histogramu ukazuje tvar mnohem výrazněji. Na druhou stranu 

ztrácíme informaci o šířce intervalů. Určení pětihodnotového popisu z vizualizace je stejně 

obtíţné jako u histogramu. U páskového vykreslení (strip plots) je kaţdá hodnota 

vykreslena jako tečka na jedné vodorovné ose, která je také měřítkem. Můţeme z něj zjistit 

nejmenší a největší hodnotu, ale informaci o tvaru rozdělení si můţeme jen domyslet 

z hustoty umístění jednotlivých teček. Budeme-li mít dvě hodnoty, které si budou velmi 

blízké, pak se mohou zobrazit jako jedna tečka. Vykreslení „stonek a list“ (stem-and-leaf 

plots) je podobné histogramu a ukazuje nám tvar rozdělení. Můţeme ji ovšem vyuţit 

i při minimálních nárocích na prostředky. Vystačíme si s papírem tuţkou. Nejprve si 

rozvrhneme kategorie – stonky (stem). Pak k jednotlivým stonkům přiřazujeme listy (leaf). 

Na Obr.  3 jsou zpracována data s údaji o věku určité skupiny lidí. V prvním řádku jsou lidé, 

kterým je 10 – 19 let, v druhém řádku 20 – 29 let, atd. Před svislou čárou je první číslovka 

(desítky). Za svislou čárou jsou uvedeny druhé číslovky (jednotky). V prvním řásku tedy 

máme nejdříve člověka, kterému je 18 let, a pak tři, kterým je 19 let. Pokud toto zobrazení 

otočíme o 90 ° proti směru hodinových ručiček, pak můţeme jednotlivé řádky 

(pak sloupečky) povaţovat za sloupce histogramu.  

 

Obr.  3 Ukázka vizualizační metody "stonek a list" 

 

Poslední významnou vizualizační metodou pro zobrazení analýzy rozdělení je box graf. 

Hodnoty, které popisuje, jsou na Obr.  4. Získáme tak kompletní pěti hodnotový popis 

rozdělení včetně jeho vizualizace. Pokud budeme porovnávat více rozdělení mezi sebou, pak 

bude mít kaţdé z nich svůj box graf a z jejich tvarů je budeme moci porovnat. [6] [9] [11] 

[15] [17]  

 

 Ukázky jednotlivých metod jsou v Příloze 1. 

minimum 
dolní kvartil horní kvartil medián 

Obr.  4 Box graf 

maximum 
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2.4.5 Korelační analýza  

Ukazuje nám, jak souvisí změny kvantitativních proměnných a jak se navzájem 

ovlivňují. Stejně jako u analýzy rozdělení je tato metoda hojně vyuţívána vědci, statistiky 

a inţenýry. Business analytici na ní ale často zapomínají. Je tomu tak i navzdory faktu, 

ţe korelační analýza je nejlepším prostředkem obecně pro vypátrání příčin. Zjišťování 

návazností a příčin stavů (ať uţ špatných nebo příznivých) je jednou ze základních oblastí 

zájmu analýzy. Pokud rozumíme korelaci, pak můţeme lépe popsat, co se stalo. Navíc nám 

ţádná jiná metoda nedává takovou moţnost predikce do budoucnosti. Pokud dvě proměnné 

korelují (je vztah mezi jejich chováním), pak to můţe být z následujících příčin: 

 jedna proměnná působí na chování druhé 

 jedna ani druhá na sebe přímo nepůsobí, ale na obě působí stejná (třetí) 

proměnná 

 jedna ani druhá na sebe přímo nepůsobí, ale spojuje je jiná (třetí) proměnná 

 jejich zdánlivá korelace je mylná, je způsobená volbou špatných proměnných 

(účelově zvolené nebo takové, které nemají dostatek vzorků) 

Pokud na sebe jednotlivé proměnné působí, pak je nazýváme závislé. V opačném 

případě nezávislé.  

Korelaci můţeme popsat následujícími vlastnostmi, které můţeme také vizualizovat 

 směr – můţe být kladný nebo záporný (souvisí se znaménkem koeficientu 

korelace). Při kladném směru se hodnoty na bodovém grafu zobrazí skloněné 

z levého dolního rohu do pravého horního. U negativního směru se hodnoty 

skloní z levého horního rohu do pravého dolního. Směr můţe být po celou dobu 

stejný nebo se v průběhu měnit. Na začátku mohou být data korelována kladně 

a ke konci záporně.  

 síla – pokud jsou body (hodnoty v bodovém grafu) těsně shlukovány tak, 

ţe můţeme odhadnout trend (například pozitivní korelaci), pak se jedná o silnou 

korelaci. Pokud vidíme přímo čáru, pak jde o perfektní korelaci (korelační 

koeficient je +1 nebo -1, viz níţe). Pokud dokáţeme trend odhadnout vizuálně 

jen těţko, pak se jedná o slabou, příp. nulovou korelaci.  

 tvar –  pokud jsou body uspořádány na bodovém grafu do přímky, pak se jedná 

o lineární korelaci. Pokud je ale tato čára zakřivená, pak to znamená 
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např., ţe na začátku je korelace nepatrně pozitivní a postupně se zvyšuje se 

zbývajícími hodnotami. 

Při kombinaci těchto vlastností můţeme z vizualizace vyčíst různé vzory chování. 

Otázky, které si můţeme klást, jsou následující: Je korelace přímá nebo zakřivená? 

Je zakřivená jen v jednom nebo ve více směrech? Je zakřivení v jednom směru logaritmické, 

exponenciální nebo jiné? Je zakřivení v obou směrech dolů nebo nahoru (připomíná konvexní 

nebo konkávní tvar)? Jsou v některém místě hodnoty koncentrovány a vytváří shluky? Jsou 

mezi hodnotami mezery, nebo jsou rozprostřeny rovnoměrně? Jsou přítomny netypické 

hodnoty? 

Pro identifikaci těchto vlastností je vhodné zobrazit korelační analýzu metodou 

bodového grafu, kde zobrazíme porovnání dvou proměnných. Pokud máme v datovém 

souboru více proměnných a chceme hledat korelace napříč celým souborem, pak je vhodné 

zobrazit tzv. scatter matrix, která nám zobrazí všechny bodové grafy napříč celým 

souborem. Jinými slovy řečeno: vzájemnou závislosti jednotlivých parametrů ve 2D. Další 

moţností pro zobrazení více proměnných najednou je tabulka se sloupcovými grafy. 

Ve sloupcích tabulky jsou zobrazeny sloupcové grafy jednotlivých proměnných, které přísluší 

danému řádku. Sloupcový graf můţeme nahradit bodovým grafem. Struktura zůstává stejná, 

ale hodnota se nezakreslí jako sloupec, ale pouze jako bod ukazující jeho výšku. 

Statisticky lze korelaci popsat dvěma měřeními, a to je: 

 koeficient korelace – je důleţitý pro určení síly korelace a dává nám informaci 

o směru. Můţeme ho ale pouţít pouze na lineární korelaci. Nabývá hodnot 

 −1,1 . Záporný koeficient signalizuje negativní směr a naopak kladná hodnota 

pozitivní směr. Hodnota 0 říká, ţe mezi proměnnými není ţádná korelace.      

Při -1 nebo 1 je mezi nimi naopak perfektní korelace. Koeficient korelace 

pro veličiny X a Y se vypočítá podle vztahu [25] 

𝑅𝑋 ,𝑌 =
  𝑋𝑗 − 𝑋   𝑌𝑗 − 𝑌  𝑛

𝑗 =1

    𝑋𝑗 − 𝑋  
2𝑛

𝑗=1     𝑌𝑗 − 𝑌  
2𝑛

𝑗=1  

 

 koeficient determinace – dává informaci pouze o síle korelace. Je roven druhé 

mocnině koeficientu korelace. Nabývá hodnot  0,1 . Můţeme ho převést 

na procenta, která nám dají srouzmitelnější pohled na závislost veličin. Pokud 

je hodnota koeficientu determinace např. 0,874, pak můţeme říci, ţe 87,4 % 

změn hodnot v jedné proměnné je určena změnami hodnot v druhé proměnné.  
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Ukázky jednotlivých metod jsou v Příloze 1. [6] [9] [11] [15] [17] 

2.4.6 Analýza multidimenzionálních dat 

Na rozdíl od všech předešlých analýz, které se zabývaly vţdy jednou proměnnou, 

v tomto druhu analýzy se budeme zabývat několika proměnnými najednou – 

multidimenzionálními daty. Hledáme společné znaky a rozdíly ve všech datech naráz. Tyto 

znaky v chování vytváří několik parametrů, které ovšem nejsou stejnorodé (např. nemají 

stejný fyzikální význam). Při analýze pomocí vizualizace pak můţeme odpovědět na otázky 

typu: Které z parametrů mají nevětší význam na výsledný stav? Vytvářejí data nějaké 

významné shluky? Máme v datech nějaké případy, které se extrémně odlišují od ostatních?  

Vizualizačních metod, které zpracovávají multidimenzionální data, je několik. První 

z nich se nazývá glyfy (symbolové grafy) a její pojmenování vychází z názvu pro egyptské 

písmo. Stejně jako byly hieroglyfy znaky pro písmo, jsou jednotlivé parametry (proměnné) 

kódované ve znacích, které zobrazujeme. Pouţívají se například panáčkové nebo lidské 

obličeje. Tvar těla např. symbolizuje určitou hodnotu jedné proměnné, tvar hlavy zase 

hodnotu jiné proměnné, barva panáčka další proměnnou, atd. U obličejů se mění šířka, výška, 

usmívající se nebo mračící se ústa atd. Hodnotu jednotlivých proměnný také můţeme vynést 

na jeden z paprsků hvězdy směrem ze středu ven. Délka těchto jednotlivých paprsků nám 

potom dává pohled na všechny proměnné. Konce paprsků můţeme spojit a analyzovat vzniklý 

uzavřený obrazec. Další moţností je zobrazení teplotní mapy. Barva kóduje hodnotu 

parametru a vytváří na matici mapu. Sloupce matice představují parametry a řádky jednotlivé 

záznamy. Můţeme z nich vizuálně poznat netypické hodnoty nebo místa, kde se tvoří shluky, 

případně opakující se tendenci některých jevů. Mnohem názornější jsou paralelní 

souřadnice. Kaţdá svislá osa je vyhrazena pro jeden parametr a vynáší se na ni její hodnota. 

Takto vyznačené hodnoty všech parametrů pro jeden případ spojíme jednou čárou. Pokud to 

tak uděláme pro všechny, máme vizualizaci kompletní. Můţeme zde pozorovat tvorbu shluků 

na určitém parametru a chování jednotlivých skupin dat. Podobně vypadající je následující 

metoda Andrew´s curves (křivky). Při ní se ovšem nevynáší přímo hodnota parametru, ale 

vypočtená funkční hodnota dle vztahu  

𝑓 𝑥 =
𝑥1

 2
+ 𝑥2 sin 𝑡 + 𝑥3 cos 𝑡 + 𝑥4 sin 2𝑡 + 𝑥5 cos 2𝑡 + ⋯ 

kde x1, …,xn jsou hodnoty parametru. Vynáší se obvykle na intervalu  – 𝜋, 𝜋 . 

Další metodou pro zobrazení multidimenzionální dat je tzv. scatter matrix, která 

vyuţívá jednoduchého a dobře intepretovatelného zobrazení bodového grafu. Zobrazí nám 
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najednou matici všech závislostí. Na hlavní diagonále této matice se často zobrazuje 

histogram daného parametru. Máme tak v jedné vizualizaci další informaci o struktuře dat. 

Pokud bychom vykreslovali všude jen bodové grafy, pak by právě na hlavní diagonále byla 

vţdy úsečka zobrazující pozitivní perfektní korelaci (viz kapitola 2.4.5). Následující 

vizualizační metoda je multidimenzionální variantou sloupcového grafu. Nazývá se multiple 

line. Na vodorovnou osu se vynáší index (pořadí měření v záznamu) a svislou osu potom 

hodnota parametru. Barevně potom můţeme rozlišit jednotlivé třídy v datech. Obdobou 

je graf průzkumu (survey plot) u kterého se hodnota nevykresluje pouze směrem nahoru, 

nýbrţ symetricky kolem osy. Uspořádání jinak zůstává stejné. Poslední metodou, kterou 

zmíním, je RadViz. Budeme se jí dále podrobně věnovat v následujících kapitolách. Její 

výhodou je, ţe nám dává celkový pohled na všechna data napříč všemi parametry. Vychází 

z fyziky, přesněji z Hookova zákona, a pro zobrazení vyuţívá nalezení rovnováţné polohy 

bodu (výslednice sil je nulová). [6] [9] [11] [15] [17] 

 

Ukázky jednotlivých metod jsou v Příloze 1. 
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3 RadViz 

3.1 Myšlenka a algoritmus metody RadViz 

RadViz (Radial Coordinate Visualization) je metoda vyuţívaná pro vizualizaci                        

n-dimenzionálního prostoru do roviny. Vychází z Hookova zákona z fyziky (Obr.  5). Kaţdý 

z parametrů výchozích dat je reprezentován jednou z pevných kotev umístěných povětšinou 

na kruţnici. Toto upořádání ovšem není podmínkou.[7] [8] [13] [14]  Mějme bod  [y1, y2, … , 

yn] definovaný v n dimenzionálním prostoru. Ke kaţdé kotvě Sj je připevněna virtuální 

pruţina, jejíţ tuhost yj se mění podle hodnoty daného parametru. Všechny pruţiny jsou pevně 

spojeny v jednom bodě u. Poţadovaným výsledkem je pak vyváţený systém pruţin, tzn. suma 

je rovna nule.  

 

Obr.  5 Ilustrace zobrazení metodou RadViz  [13] [14]   

 

Pozice bodu u je potom dána rovnicemi 

 

  𝑆𝑗
    − 𝑢   𝑦𝑗 = 0

𝑛

𝑗 =1

 

 𝑆𝑗       

𝑛

𝑗 =1

𝑦𝑗 = 𝑢   𝑦𝑗

𝑛

𝑗 =1
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𝑢  =

 𝑆𝑗       𝑛
𝑗 =1 𝑦𝑗

 𝑦𝑗
𝑛
𝑗 =1

 
( 1 ) 

 

𝑢1 =
 𝑦𝑗  cos 𝛼𝑗  

𝑛
𝑗 =1

 𝑦𝑗
𝑛
𝑗 =1

    ,    𝑢2 =
 𝑦𝑗  sin 𝛼𝑗  

𝑛
𝑗=1

 𝑦𝑗
𝑛
𝑗=1

       

Před výpočtem polohy u je nutné provést ještě další kroky v následujícím pořadí 

1. Normalizace dat do intervalu  0,1 , tzn. 

𝑥 𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑗
 

2. Rozmístění n kotev. Tím zajistíme, ţe kaţdý parametr vstupních dat má svou 

kotvu 

3. Výpočet transformace pro všechna data a jejich vykreslení 

𝑦𝑖 =  𝑥 𝑖𝑗

𝑛

𝑗 =1

   ⇒    𝑢  𝑖 =
 𝑆 𝑗  𝑥 𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑦𝑖
 

[13] [14]   

Další moţností, jak vyjádřit pozici bodu u, je definice pomocí kotev a hodnot jejich 

parametrů. Pro náš případ z Obr.  5 to znamená 

 
𝑢1 =

 𝑆0 − 𝑆3 + 𝑆1 cos 𝛼1 − 𝑆2 cos 𝛼1 

𝑆0 + 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5
 ( 2 ) 

 

 

 
𝑢2 =

𝑆1 sin 𝛼1 + 𝑆2 sin 𝛼1 − 𝑆5 sin 𝛼1 − 𝑆4 sin 𝛼1 

𝑆0 + 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5
 ( 3 ) 

 
 

 

3.2 Vlastnosti metody RadViz 

Je nutné mít stále na paměti, ţe se vţdy jedná o ztrátovou transformaci. Z rovnice ( 1 ) 

vyplývá, ţe všechny body z n-dimenzionálního prostoru, které leţí na přímce protínající bod 

[ 0 , 0 , … , 0 ] jsou transformovány do stejného bodu v rovině zobrazení RadViz.  

Další moţnou komplikací je zobrazení shluků tak, ţe se překrývají. Budou-li mít 

v RadViz zobrazení srovnatelné mohutnosti, pak vzájemně splynou v jeden. Řešením této 

situace je definice podmínek za kterých se shluky zobrazí dostatečně separované.  
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Máme-li bod [a1 , a2 , … , an ] leţící v krychli  0,1 𝑛  

a bod [a1 + δ1 , a2 + δ2 , … , an + δn ] v jeho blízkém okolí, 

tzn. ţe platí │δj│< δ ≪ 1 a zároveň 0 ≤ an < 1 

pro všechny dimenze j, pak bude vzdálenost jejich obrazů [d1 , d2 ] v RadViz 

transformaci  

𝑑1 =  
  𝑎𝑗 + 𝛿𝑗  cos 𝛼𝑗  𝑗

  𝑎𝑗 + 𝛿𝑗  𝑗

−
  𝑎𝑗  cos 𝛼𝑗  𝑗

  𝑎𝑗  𝑗

 = 

=  
  𝑎𝑗   𝛿𝑗 cos 𝛼𝑗  −   𝛿𝑗   𝑎𝑗 cos 𝛼𝑗  𝑗𝑗𝑗𝑗

  𝑎𝑗 + 𝛿𝑗    𝑎𝑗  𝑗𝑗

  

Vyuţijeme-li skutečnosti, ţe  

 horní odhad absolutní hodnoty lineární kombinace členů je dán sumou jejich 

absolutních hodnot a 

  cos 𝛼   ≤ 1 

dojdeme k výsledku  

 
𝑑1 <

2   𝑎𝑗    𝛿𝑗  𝑗𝑗

  𝑎𝑗 + 𝛿𝑗  𝑗   𝑎𝑗  𝑗

=
2   𝛿𝑗  𝑗

  𝑎𝑗 + 𝛿𝑗  𝑗

 ( 4 ) 

 

Z tohoto vyjádření je zřejmé, ţe vzdálenost bodů po transformaci závisí na pozici bodu 

a. Bude-li tento bod v blízkosti [ 0 , 0 , … , 0 ], pak se obrazy bodů a a (a + δ) budou jevit 

jako vzdálené. Naopak budou-li body (shluky) leţet vně krychle  0 , 0,5 𝑛  a jejich vzdálenost 

bude malá, pak I jejich zobrazení nebudou daleko od sebe. 

Výše uvedené skutečnosti předkládají expertům v oblasti data miningu podněty 

na zlepšení a modifikace této metody. [13] [14]   

3.3 Modifikace metody RadViz 

Jako první problém jsme identifikovali situaci, kdy body leţí na přímce procházející 

počátkem souřadnic a v jejich zobrazení nelze původní oddělené shluky identifikovat (Obr.  

6). Řešením je modifikace nazvaná RadVizS. Tato metoda transformuje opět bod y         z n-

dimenzionálního prostoru do bodu u, který má navíc souřadnici u3 nesoucí informaci 

o Eukleidovské vzdálenosti normalizovaného bodu y od počátku souřadnic (Obr.  7). [13] [14]   
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Obr.  6 Vlevo zobrazení dat ve 3D (všechny body leţí na přímkách procházejících počátkem souřadnic), vpravo 

RadViz zobrazení těchto dat [14]   

 
Obr.  7 Vlevo RadViz zobrazení dat z Obr.  6 s normalizačním intervalem  0,5 , 1 , vpravo RadVizS zobrazení 

[14]   

 
 

Druhý problém se shluky dat, které se překrývají, případně splývají se nabízí ve změně 

normalizačního intervalu. Jak bylo dokázáno rovnicí ( 4 ), je vhodnější, kdyţ jsou body více 

vzdáleny od počátku souřadnic. Normalizační interval se tedy upraví z původního  0 , 1 𝑛  

na  0,25 , 1 𝑛 , příp.  0,5 , 1 𝑛 , viz Obr.  8. [13] [14]   



 

  RadViz    

23 

 

 

Obr.  8 Vliv změny normalizačního intervalu, vlevo  0 , 1 𝑛 , uprostřed  0,25  , 1 𝑛 , vpravo  0,5 , 1 𝑛  [14]    

 

Další vlastností této metody je citlivost na výběr atributů. Přidáme-li náhodný atribut 

ke stávající relevantním, transformovaný shluk se rozmaţe ve směru náhodného atributu, 

viz Obr.  9. Přidáme-li takových atributů více, bude se shluk rozmazávat (a zvětšovat) 

v různých směrech. Tím pádem bude obtíţné, či nemoţné rozpoznat dva původně oddělené 

shluky. Této vlastnosti můţeme vyuţít při hledání relevantních atributů v datech. [13] [14]   

 

Obr.  9 Vloţení náhodného atributu r1 k RadViz zobrazení z Obr.  8 vpravo [14]   
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4 Experimentální data 

Pro demonstraci metody RadViz byla nejprve zpracována experimentální data, 

na kterých jsou ukázány některé vlastnosti. Všechny vizualizace jsou provedeny v SW 

Sumatra TT (jeho RadViz modul) [24]. Pro generování byly pak vyuţity dva SW - prvním 

je Predo v12 [26] a druhým MS Excel 2007. K tomuto řešení bylo nutné přistoupit, protoţe 

v SW Predo v12 není moţné generovat data s parametrem.  

4.1 Krychle 

4.1.1 Generování dat 

Pro generování dat byl vyuţit SW Predo v12. Jednotlivé krychle byly definovány 

analytickými rovnicemi v 3D prostoru (Obr.  10). Kaţdý shluk má 1 000 bodů. 

 

 

Rovnice popisující shluky mají tvar 

𝑥 > a𝑥 ; 𝑥 < b𝑥 ; 

𝑦 > a𝑦 ; 𝑦 < b𝑦 ; 

𝑧 > a𝑧 ; 𝑧 < b𝑧 ; 

kde a𝑗  ∈   0,1 ;  0,4 ;  0,7  , b𝑗  ∈   0,4 ;  0,7 ;  1  , 𝑗 ∈   𝑥 ;  𝑦 ;  𝑧  . 

 

1 

0,7 

0,4 

 
0,1 

 0,1               0,4               0,7                1                    x 

y 

 

 

1 

 

 
 

0,7 

 

 

 

0,4 

 

 
 

0,1 

z 

Obr.  10 Rozmístění jednotlivých shluků v prostoru s označením jednoho shluku šedou barvou 
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Data pro jednotlivé shluky jsou uloţeny v souborech s názvy 

x(cx_dx)y(cy_dy)z(cz_dz).dat 

kde x, y, z jsou souřadnice v prostoru, cj a dj jsou intervaly hodnot, cj ∈ { 1 ; 4 ; 7 } 

a dj ∈ { 4 ; 7 ; 10 }. Souvislost označení s analytickými rovnicemi je následující 

𝑐𝑗 = a𝑗 ∙ 10 

𝑑𝑗 = b𝑗 ∙ 10 

Scénáře pro generování shluků mají shodný systém označení jako soubory .dat, tedy 

x(cx_dx)y(cy_dy)z(cz_dz).scn 

Datové soubory jsou uloţeny v Zdrojova_data / Krychle / DAT / 

Scénáře jsou uloţeny v Zdrojova_data / Krychle / SCN / 

4.1.2 Vyhodnocení dat 

Parametry zobrazení v RadViz modulu SW Sumatra TT [24] byly stanoveny 

následovně:  

 normalizační interval  0,1   

 minimum jednotlivých atributů = 0 

 maximum jednotlivých atributů = 1.  

Výsledky jsou zobrazeny na Obr.  11 aţ Obr.  37. Pro lepší orientaci jsou intervaly 

hodnot na jednotlivých souřadnicích označeny navíc písmeny A, B, C.  

A ~ ( 0,1 ; 0,4 ) 

B ~ ( 0,4 ; 0,7 ) 

C ~ ( 0,7 ; 1,0 ) 

Záměrně jsou uvedeny všechny moţné kombinace tak, abychom se mohli podrobně 

podívat na pohyb a chování shluků ve vizualizaci při změnách parametrů. V kapitole 4.1.3 

Popis podobností jsou pak blíţe popsány a vysvětleny různé podobnosti. Pro tento účel byla 

vygenerována taková zobrazení, která lépe popisují danou podobnost. Pro zpětnou identifikaci 

a získání jistoty v „čtení“ z RadVizu je vhodné zpětně porovnávat shrnující zobrazení 

z kapitoly 4.1.3 Popis podobností se zobrazeními jednotlivých situací v této kapitole. 

Za povšimnutí stojí také fakt, jak se mění velikost a tvar shluků. Původní krychle se vţdy 

zobrazí jako n-úhelník. Záleţí na tom, kde se ve vizualizaci nachází. Přechází z trojúhelníků 
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na čtyřúhelníky a naopak. Jejich tvar se také velmi liší podle jednotlivých hodnot parametrů. 

V některých zobrazeních se dokonce trojúhelník jeví jako téměř kulatý shluk. 

 
Obr.  11 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 

x(1_4)y(1_4)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  12 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,1 < y < 0,4     A 

0,4 < z < 0,7     B 

x(1_4)y(1_4)z(4_7).dat 

 
Obr.  13 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,1 < y < 0,4     A 

0,7 < z < 1,0     C 

x(1_4)y(1_4)z(7_10).dat 

 
Obr.  14 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,4 < y < 0,7     B 

0,1 < z < 0,4     A 

x(1_4)y(4_7)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  15 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,4 < y < 0,7     B 

0,4 < z < 0,7     B 

x(1_4)y(4_7)z(4_7).dat 

 
Obr.  16 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,4 < y < 0,7     B 

0,7 < z < 1,0     C 

x(1_4)y(4_7)z(7_10).dat 

 
Obr.  17 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,7 < y < 1,0     C 

0,1 < z < 0,4     A 

x(1_4)y(7_10)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  18 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,7 < y < 1,0     C 

0,4 < z < 0,7     B 

x(1_4)y(7_10)z(4_7).dat 

 
Obr.  19 RadViz zobrazení krychle 

0,1 < x < 0,4     A 

0,7 < y < 1,0     C 

0,7 < z < 1,0     C 

x(1_4)y(7_10)z(7_10).dat 
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Obr.  20 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 

x(4_7)y(1_4)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  21 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,1 < y < 0,4     A 

0,4 < z < 0,7     B 

x(4_7)y(1_4)z(4_7).dat 

 

 
Obr.  22 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,1 < y < 0,4     A 

0,7 < z < 1,0     C 

x(4_7)y(1_4)z(7_10).dat 

 

 
Obr.  23 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,4 < y < 0,7     B 

0,1 < z < 0,4     A 

x(4_7)y(4_7)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  24 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,4 < y < 0,7     B 

0,4 < z < 0,7     B 

x(4_7)y(4_7)z(4_10).dat 

 

 
Obr.  25 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,4 < y < 0,7     B 

0,7 < z < 1,0     C 

x(4_7)y(4_7)z(7_10).dat 

 

 
Obr.  26 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7    B 

0,7 < y < 1,0     C 

0,1 < z < 0,4     A 

x(4_7)y(7_10)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  27 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,7 < y < 1,0     C 

0,4 < z < 0,7     B 

x(4_7)y(7_10)z(4_7).dat 

 

 
Obr.  28 RadViz zobrazení krychle 

0,4 < x < 0,7     B 

0,7 < y < 1,0     C 

0,7 < z < 1,0     C 

x(4_7)y(7_10)z(7_10).dat 

 



  

Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz     

28 

 
Obr.  29 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 

x(7_10)y(1_4)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  30 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,4 < z < 0,7     B 

x(7_10)y(1_4)z(4_7).dat 

 

 
Obr.  31 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,7 < z < 1,0     C 

x(7_10)y(1_4)z(7_10).dat 

 

 
Obr.  32 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,4 < y < 0,7     B 

0,1 < z < 0,4     A 

x(7_10)y(4_7)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  33 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,4 < y < 0,7     B 

0,4 < z < 0,7     B 

x(7_10)y(4_7)z(4_7).dat 

 

 
Obr.  34 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,4 < y < 0,7     B 

0,7 < z < 1,0     C 

x(7_10)y(4_7)z(7_10).dat 

 

 
Obr.  35 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,7 < y < 1,0     C 

0,1 < z < 0,4     A 

x(7_10)y(7_10)z(1_4).dat 

 

 
Obr.  36 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,7 < y < 1,0     C 

0,4 < z < 0,7     B 

x(7_10)y(7_10)z(4_7).dat 

 

 
Obr.  37 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,7 < y < 1,0     C 

0,7 < z < 1,0     C 

x(7_10)y(7_10)z(7_10).dat 
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4.1.3 Popis podobností 

Následující přehledy popisují různé kombinace umístění shluků v prostoru. V prvním 

sloupečku je vţdy uvedeno číslo obrázku korespondující s označením v této práci 

a ve druhém intervaly souřadnic označené písmeny (viz kapitola 4.1.2 Vyhodnocení dat). 

Srovnávací obrázky pro lepší pochopení podobností byly generovány z datových 

souborů, jejichţ název má tvar 

k_l_m.dat 

kde k, l, m jsou čísla obrázků (opět korespondující s označením v této práci), na nichţ 

jsou jednotlivé shluky s danými souřadnicemi zobrazeny. Soubory jsou uloţeny v adresáři 

Zdrojova_data / Krychle / DAT /  

4.1.3.1 Diagonály skrze krychli 

 

2 

15 

28 

AAA 

BBB 

CCC 

20 

15 

10 

CAA 

BBB 

ACC 

8 

15 

22 

ACA 

BBB 

CAC 

26 

15 

4 

CCA 

BBB 

AAC 

 

V prvním případě je přírůstek na všech osách stejný. Všechny shluky jsou proto v těţišti 

trojúhelníku a zmenšuje se pouze velikost shluku v závislosti na vzdálenosti bodů od středu 

souřadného systému (Obr.  38). Ve dvou prostředních případech je stejný přírůstek vţdy 

pouze ve dvou souřadnicích. Shluky se tedy pohybují na výšce trojúhelníku spuštěné 

z vrcholu zbývající souřadnice, která se mění jinak neţ první dvě (Obr.  39). V posledním 

případě se jedná opět o stejný pohyb ve dvou souřadnicích a odlišný ve třetí souřadnici. 

Tentokrát se ale nejedná o přírůstek na hodnotě souřadnice, nýbrţ o její úbytek. 
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Obr.  38 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 2 (AAA), Obr. 15 (BBB), Obr. 28 (CCC) 

diagonála skrze krychli z levého dolního předního 

do pravého horního zadního rohu 

2_15_28.dat 

 

Obr.  39 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 20 (CAA), Obr. 15 (BBB), Obr. 10 (ACC) 

diagonála skrze krychli z pravého dolního předního 

do levého horního zadního rohu 

20_15_10.dat 

 

4.1.3.2 Úhlopříčky v jednotlivých vrstvách krychle  

 

souřadnice z ~ A souřadnice z ~ B souřadnice z ~ C 

2 

14 

26 

AAA 

BBA 

CCA 

20 

14 

8 

CAA 

BBA 

ACA 

3 

15 

27 

AAB 

BBB 

CCB 

21 

15 

9 

CAB 

BBB 

ACB 

4 

16 

28 

AAC 

BBC 

CCC 

22 

16 

10 

CAC 

BBC 

ACC 

 

Úhlopříčky z levého dolního předního rohu do pravého dolního zadního jsou 

charakteristické pohybem shluku po výšce trojúhelníku z vrcholu  Z. Vzdálenost od X a Y jsou 

stejné (pohybujeme se po úhlopříčce). Hodnota souřadnice z je ovšem konstantní po celou 

bodu. I přesto se shluk pohybuje právě ve směru osy ke kotvě Z, viz Obr.  40. Kromě 

absolutní hodnoty souřadnice (obecně parametru) musíme při interpretaci zobrazení také 

zohlednit poměr mezi hodnotami parametrů. Zde je pohyb ve směru osy ke kotvě Z způsoben 

narůstajícími hodnotami souřadnic x a y, které si „shluk k sobě přitahují“. 



 

  Experimentální data - Krychle   

31 

 

 

Obr.  40 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 2 (AAA), Obr. 14 (BBA), Obr. 26 (CCA) 

úhlopříčka z levého dolního předního do pravého 

dolního zadního rohu 

2_14_26.dat 

 

Obr.  41 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 13 (BAC), Obr. 15 (BBB), Obr. 17 (BCA) 

úhlopříčka z prostředku horní předního hrany 

do prostředku zadního spodní hrany 

13_15_17.dat 

 

souřadnice x ~ A souřadnice x ~ B souřadnice x ~ C 

2 

6 

10 

AAA 

ABB 

ACC 

4 

6 

8 

AAC 

ABB 

ACA 

11 

15 

19 

BAA 

BBB 

BCC 

13 

15 

17 

BAC 

BBB 

BCA 

20 

24 

28 

CAA 

CBB 

CCC 

22 

24 

26 

CAC 

CBB 

CCA 

 

Na Obr.  41 je zobrazena úhlopříčka, která prochází „dozadu“ prostředkem krychle. 

Tedy z prostředku přední horní hrany do prostředku zadní dolní hrany (z pohledu zepředu). 

Pokud se podíváme na to, jak se mění souřadnice, pak si můţeme všimnout, ţe souřadnice x 

má stále hodnotu B. Souřadnice y se mění v pořadí A-B-C a souřadnice z naopak v pořadí    

C-B-A. Vůči x je poměr ostatních souřadnic stále stejný, proto se všechny shluky zobrazí 

na přímce rovnoběţné se stranou YZ. Mění se pouze pozice na této přímce a to podle toho, 

jestli je větší hodnota souřadnice Y nebo Z (případně pokud jsou stejné, shluk se zobrazí 

na středu).  

 

souřadnice y ~ A souřadnice y ~ B souřadnice y ~ C 

2 

12 

22 

AAA 

BAB 

CAC 

4 

12 

20 

AAC 

BAB 

CAA 

5 

15 

25 

ABA 

BBB 

CBC 

7 

15 

23 

ABC 

BBB 

CBA 

8 

18 

28 

ACA 

BCB 

CCC 

10 

18 

26 

ACC 

BCB 

CCA 
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Stejného postupu vysvětlení bychom vyuţili i při vizualizaci těchto úhlopříček 

v rovinách kolmých na směr pohledu zepředu (tedy rovnoběţných s nárysnou). 

4.1.3.3 Posun na ose x 

 

souřadnice y ~ A 

souřadnice z ~ A 

souřadnice y ~ A 

souřadnice z ~ B 

souřadnice y ~ A 

souřadnice z ~ C 

2 

11 

20 

AAA 

BAA 

CAA 

3 

12 

21 

AAB 

BAB 

CAB 

4 

13 

22 

AAC 

BAC 

CAC 

 

 
souřadnice y ~ B 

souřadnice z ~ A 

souřadnice y ~ B 

souřadnice z ~ B 

souřadnice y ~ B 

souřadnice z ~ C 

5 

14 

23 

ABA 

BBA 

CBA 

6 

15 

24 

ABB 

BBB 

CBB 

7 

16 

25 

ABC 

BBC 

CBC 

 
 

souřadnice y ~ C 

souřadnice z ~ A 

souřadnice y ~ C 

souřadnice z ~ B 

souřadnice y ~ C 

souřadnice z ~ C 

8 

17 

26 

ACA 

BCA 

CCA 

9 

18 

27 

ACB 

BCB 

CCB 

10 

19 

28 

ACC 

BCC 

CCC 

 

Posun shluku se projeví pohybem ve směru osy x. Trajektorie pohybu ovšem kopíruje 

výšku trojúhelníku z vrcholu  X  pouze pokud jsou souřadnice y a z stejné. Pokud ne, pak 

se shluk pohybuje po jednom z „paprsků“ vycházejících z vrcholu X. Tyto paprsky potom 

rozdělí trojúhelník na rovnoměrné úseky (Obr.  42). 
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Obr.  42 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 8 (ACA), Obr. 17 (BCA), Obr. 26 (CCA) 

posun na ose x (y a z nejsou shodné) 

8_17_26.dat 

4.1.3.4 Posun na ose y 

 

souřadnice x ~ A 

souřadnice z ~ A 

souřadnice x ~ A 

souřadnice z ~ B 

souřadnice x ~ A 

souřadnice z ~ C 

2 

5 

8 

AAA 

ABA 

ACA 

3 

6 

9 

AAB 

ABB 

ACB 

4 

7 

10 

AAC 

ABC 

ACC 

 
 

souřadnice x ~ B 

souřadnice z ~ A 

souřadnice x ~ B 

souřadnice z ~ B 

souřadnice x ~ B 

souřadnice z ~ C 

11 

14 

17 

BAA 

BBA 

BCA 

12 

15 

18 

BAB 

BBB 

BCB 

13 

16 

19 

BAC 

BBC 

BCC 

 
 

souřadnice x ~ C 

souřadnice z ~ A 

souřadnice x ~ C 

souřadnice z ~ B 

souřadnice x ~ C 

souřadnice z ~ C 

20 

23 

26 

CAA 

CBA 

CCA 

21 

24 

27 

CAB 

CBB 

CCB 

22 

25 

28 

CAC 

CBC 

CCC 
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Zobrazení je analogické s popisem v kapitole 4.1.3.3 Posun na ose x s tím rozdílem, 

ţe paprsky, po kterých se shluk pohybuje, nevycházejí z vrcholu X, ale z vrcholu Y (Obr.  43). 

 

Obr.  43 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 21 (CAB), Obr. 24 (CBB), Obr. 27 (CCB) 

posun na ose y (x a z nejsou shodné) 

21_24_27.dat 

 

4.1.3.5 Posun na ose z 

 

souřadnice y ~ A 

souřadnice x ~ A 

souřadnice y ~ A 

souřadnice x ~ B 

souřadnice y ~ A 

souřadnice x ~ C 

2 

3 

4 

AAA 

AAB 

AAC 

11 

12 

13 

BAA 

BAB 

BAC 

20 

21 

22 

CAA 

CAB 

CAC 

 
 

souřadnice y ~ B 

souřadnice x ~ A 

souřadnice y ~ B 

souřadnice x ~ B 

souřadnice y ~ B 

souřadnice x ~ C 

5 

6 

7 

ABA 

ABB 

ABC 

14 

15 

16 

BBA 

BBB 

BBC 

23 

24 

25 

CBA 

CBB 

CBC 
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souřadnice y ~ C 

souřadnice x ~ A 

souřadnice y ~ C 

souřadnice x ~ B 

souřadnice y ~ C 

souřadnice x ~ C 

8 

9 

10 

ACA 

ACB 

ACC 

17 

18 

19 

BCA 

BCB 

BCC 

26 

27 

28 

CCA 

CCB 

CCC 

 

Opět analogicky k popisu v kapitole 4.1.3.3 Posun na ose x s tím rozdílem, ţe paprsky, 

po kterých se shluk pohybuje, nevycházejí z vrcholu  X, ale z vrcholu Z. Obrázky pro ukázku 

pohybu shluků by byly taktéţ analogické. 

4.1.3.6 Posun o jednu pozici na všech třech osách 

 

výchozí 2 ~ AAA výchozí 3 ~ AAB výchozí 5 ~ ABA výchozí 6 ~ ABB 

11 

5 

3 

BAA 

ABA 

AAB 

12 

6 

4 

BAB 

ABB 

AAC 

14 

8 

6 

BBA 

ACA 

ABB 

15 

9 

7 

BBB 

ACB 

ABC 

 
 

výchozí 11 ~ BAA výchozí 12 ~ BAB výchozí 14 ~ BBA výchozí 15 ~ BBB 

20 

14 

12 

AAC 

ACA 

CAA 

21 

15 

13 

CAB 

BBB 

BAC 

23 

17 

15 

CBA 

BCA 

BBB 

24 

18 

16 

CBB 

BCB 

BBC 

 

Posun shluku o jednu pozici ve všech osách se projeví (analogicky k popisu 

např. v kapitole 4.1.3.3 Posun na ose x) pohybem shluku po přímkách. Tyto pomyslné přímky 

vzniknou spojením středu výchozího shluku a jednotlivých vrcholů trojúhelníku (Obr.  44). 

Změnou pozice rozumíme změnu hodnot souřadnic např. z hodnoty  0,1 ;  0,4  na  0,4 ;  0,7 . 
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Obr.  44 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 12 (BAB), Obr. 6 (ABB), Obr. 4 (AAC), Obr. 3 (AAB) výchozí 

posun o jednu pozici na všech třech osách 

12_6_4.dat 

 

4.1.3.7 Posun o dvě pozice na všech třech osách 

výchozí 2 ~ AAA 

4 

8 

20 

AAC 

ACA 

CAA 

 

Posun se projeví stejně jako v 4.1.3.6 Posun o jednu pozici na všech třech osách, pouze 

výrazněji (Obr.  45). 

 

Obr.  45 RadViz zobrazení krychlí  

z Obr. 4 (AAC), Obr. 8 (ACA), Obr. 20 (CAA), Obr. 2 (AAA) výchozí 

posun o dvě pozice na všech třech osách 

4_8_20.dat 
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Změna parametru (v našem případě souřadnice) se projeví posunem bodů směrem 

ke kotvě (nebo od kotvy) tohoto parametru. Záleţí na tom, jestli hodnotu parametru 

zvětšujeme nebo zmenšujeme. S větší vzdáleností bodů od počátku soustavy souřadnic 

(mají vyšší hodnotu) jsou zobrazené body v shluku blíţ u sebe. Tvar krychle není 

z vizualizace příliš zřejmý. 

4.1.4 Čtvrtá dimenze 

Jako vzorový byl vybrán příklad na Obr.  39 (znovu uveden na Obr.  46 

pro připomenutí). Ke všem shlukům byla přidána čtvrtá souřadnice u. Její definice je shodná 

se souřadnicemi x, y a z, (viz kapitola 4.1.1 Generování dat) tzn.: 

𝑢 > a; 𝑢 < b; 

 

Obr.  46 RadViz zobrazení krychlí (totoţný s Obr.  39) 

z Obr. 20 (CAA), Obr. 15 (BBB), Obr. 10 (ACC) 

diagonála skrze krychli z pravého dolního předního do levého horního zadního rohu 

20_15_10.dat 

 

Data pro jednotlivé shluky jsou uloţeny v souborech s názvy 

x(cx_dx)y(cy_dy)z(cz_dz)u(cu_du).dat 

v adresáři Zdrojova_data / Krychle / DAT / 

Scénáře pro generování dat jsou v adresáři Zdrojova_data / Krychle / SCN a jejich 

označení je shodné s předchozím, tedy  

x(cx_dx)y(cy_dy)z(cz_dz)u(cu_du).scn 
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Pro popis podobností byly vygenerovány další tři datové soubory 39A.dat, 39B.dat 

a 39C.dat. Toto označení znamená, ţe k datům z Obr.  39 byla přidána vţdy jedna velikost 

souřadnice u. 

Výsledky jsou zobrazeny na Obr.  47 aţ Obr.  67.  

Obr.  47 aţ Obr.  58 zobrazují nadefinované čtyři dimenze krychle pouze na tři kotvy 

(tzn. jako třídimenzionální). Označení souřadnic v popisu obrázku má následující strukturu. 

Např. Obr.  51 zobrazuje tři shluky na kotvy xyu. Označení Obr. 20 (CAAB) znamená x = C, 

y = A, z = A, u = B, Obr. 15 (BBBB) x = B, y = B, z = B, u = B, Obr. 10 (ACCB) x = A, 

y = C, z = C, u = B. Všechny popisky mají pořadí písmen identifikující hodnotu souřadnic 

v pořadí x, y, z, u. 

 

Obr.  47 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyz  

z Obr. 20 (CAAA),  

Obr. 15 (BBBA), Obr. 10 (ACCA) 

39A.dat 

 

Obr.  48 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyz  

z Obr. 20 (CAAB),  

Obr. 15 (BBBB), Obr. 10 (ACCB) 

39B.dat 

 

 

Obr.  49 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyz  

z Obr. 20 (CAAC),  

Obr. 15 (BBBC), Obr. 10 (ACCC) 

39C.dat 

 

 

Ţádná změna se neprojeví, protoţe zobrazujeme změnu souřadnice u na kotvy xyz. 
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Obr.  50 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyu  

z Obr. 20 (CAAA),  

Obr. 15 (BBBA), Obr. 10 (ACCA) 

39A.dat 

 

 

Obr.  51 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyu  

z Obr. 20 (CAAB),  

Obr. 15 (BBBB), Obr. 10 (ACCB) 

39B.dat 

 

 

Obr.  52 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyu  

z Obr. 20 (CAAC),  

Obr. 15 (BBBC), Obr. 10 (ACCC) 

39C.dat 

 

 

Obr.  53 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xzu  

z Obr. 20 (CAAA),  

Obr. 15 (BBBA), Obr. 10 (ACCA) 

39A.dat 

 

 

Obr.  54 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xzu  

z Obr. 20 (CAAB),  

Obr. 15 (BBBB), Obr. 10 (ACCB) 

39B.dat 

 

 

Obr.  55 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xzu  

z Obr. 20 (CAAC),  

Obr. 15 (BBBC), Obr. 10 (ACCC) 

39C.dat 

 

Při zobrazení měnící se souřadnice u na kotvy xyu (Obr.  50 aţ Obr.  52) a xzu (Obr.  53 

aţ Obr.  55) se jiţ pohyb projeví posunem všech shluků směrem ke kotvě u. To proto, ţe se 

mění jako jediná, zbylé souřadnice mají pořád stejnou hodnotu. 
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Obr.  56 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy yzu  

z Obr. 20 (CAAA),  

Obr. 15 (BBBA), Obr. 10 (ACCA) 

39A.dat 

 

Obr.  57 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy yzu  

z Obr. 20 (CAAB),  

Obr. 15 (BBBB), Obr. 10 (ACCB) 

39B.dat 

 

Obr.  58 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy yzu  

z Obr. 20 (CAAC),  

Obr. 15 (BBBC), Obr. 10 (ACCC) 

39C.dat 

 

I v tomto případě (zobrazení na kotvy yzu) se změna hodnoty souřadnice u projeví jako 

posun shluků směrem ke kotvě u. Protoţe ale zobrazujeme na kotvy yzu a v osách y a z jsou 

hodnoty souřadnic vţdy stejné, jsou středy shluků umístěny na přímce vedoucí ze středu 

strany YZ do vrcholu U. 

 

V následujících vizualizacích jsou jiţ všechny čtyři kotvy. Jedná se o Obr.  59 aţ Obr.  

67. Označení souřadnic v popisu ale tentokrát kopíruje umístění kotev. Např. Obr.  63 

zobrazuje tři shluky na kotvy xyuz. Tzn., ţe označení Obr. 20 (CABA) znamená x = C, y = A, 

u = B, z = A, Obr. 15 (BBBB) x = B, y = B, u = B, z = B a Obr. 10 (ACBC) x = A, y = C, 

u = B, z = C.  
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Obr.  59 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyzu  

z Obr. 20 (CAAA),  

Obr. 15 (BBBA), Obr. 10 (ACCA) 

39A.dat 

 

 

Obr.  60 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyzu  

z Obr. 20 (CAAB),  

Obr. 15 (BBBB), Obr. 10 (ACCB) 

39B.dat 

 

Obr.  61 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyzu  

z Obr. 20 (CAAC),  

Obr. 15 (BBBC), Obr. 10 (ACCC) 

39C.dat 

 

Obr.  62 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyuz  

z Obr. 20 (CAAA),  

Obr. 15 (BBAB), Obr. 10 (ACAC) 

39A.dat 

 

 

Obr.  63 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyuz  

z Obr. 20 (CABA),  

Obr. 15 (BBBB), Obr. 10 (ACBC) 

39B.dat 

 

Obr.  64 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xyuz  

z Obr. 20 (CACA),  

Obr. 15 (BBCB), Obr. 10 (ACCC) 

39C.dat 

 

 

Obr.  65 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xuyz  

z Obr. 20 (CAAA),  

Obr. 15 (BABB), Obr. 10 (AACC) 

39A.dat 

 

 

Obr.  66 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xuyz  

z Obr. 20 (CBAA),  

Obr. 15 (BBBB), Obr. 10 (ABCC) 

39B.dat 

 

Obr.  67 RadViz zobrazení krychlí 

na kotvy xuyz  

z Obr. 20 (CCAA),  

Obr. 15 (BCBB), Obr. 10 (ACCC) 

39C.dat 
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Při změně souřadnice u se pohybují shluky k příslušné kotvě i v zobrazení do čtyř 

dimenzí. Pohyb jiţ není tak velký. I kdyţ je změna souřadnice stejná jako při zobrazení do tří 

dimenzí, musí se příspěvek změny velikosti rozdělit na více kotev (do více směrů). S pouţitím 

modifikovaných rovnic (3)(4) z kapitoly 3.1 Myšlenka a algoritmus metody RadViz můţeme 

pro Obr.  61 psát 

𝑢1 =
𝑥 − 𝑧

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + 𝑢
 

𝑢2 =
𝑦 − 𝑢

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + 𝑢
 

Poměry vzdáleností mezi  jednotlivými shluky se navzájem nemění. Pokud se ale 

zvyšuje u, pak se shluky přibliţují (ke kotvě u i k sobě navzájem). Přibliţování shluků jako 

celků je následek přibliţování se jednotlivých zobrazovaných bodů. Proto se navíc 

se zvyšující hodnotou souřadnice u velikost shluků zmenšuje. 

Záleţí na tom, zda měníme hodnoty parametrů na kotvách proti sobě nebo vedle 

sebe. Účinky dvou shodných parametrů se proti sobě vyruší. Při změně hodnoty jednoho 

nebo více parametrů vedle sebe záleţí na poměru hodnot. Na základě toho se shluky 

(body) posunou o větší, nebo menší kus směrem k příslušné kotvě. 

4.1.5 Pátá dimenze 

Jako vzorový byl vybrán příklad na Obr.  29 (Obr.  68 pro připomenutí). Byla přidána 

pátá souřadnice v. Její definice je shodná se souřadnicemi x, y a z (viz 4.1.1 Generování dat). 

 

Obr.  68 RadViz zobrazení krychle (totoţný s Obr.  29) 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 
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x(7_10)y(1_4)z(1_4).dat 

 

Data pro jednotlivé shluky jsou uloţeny v souborech s názvy 

x(cx_dx)y(cy_dy)z(cz_dz)u(cu_du)v(cv_dv).dat 

v adresáři Zdrojova_data / Krychle / DAT / 

Scénáře pro generování dat jsou v adresáři Zdrojova_data / Krychle / SCN a jejich 

označení je shodné s předchozím  

x(cx_dx)y(cy_dy)z(cz_dz)u(cu_du)v(cv_dv).scn 

Pohyby shluků při změnách hodnot souřadnic jsou zobrazeny na Obr.  69 aţ Obr.  77. 

Na Obr.  69 aţ Obr.  71 jsou zobrazeny situace, kdy se mění souřadnice vţdy jen 

v jedné ose. Na Obr.  72 aţ Obr.  74 se mění hodnota souřadnice ve dvou směrech. Naposledy 

na Obr.  75 aţ Obr.  77 měníme hodnotu ve třech osách. Je zřejmé, ţe se shluk pohybuje vţdy 

ke kotvě (nebo kotvám), která má nevyšší hodnotu souřadnice. Tento pohyb jiţ není tak 

velký, jako ve 3D (příp. 4D, vysvětlení viz 4.1.4 Čtvrtá dimenze). To můţe způsobit chybnou 

interpretaci vizualizace. Porovnáme-li umístění shluku na Obr.  71 a Obr.  72, je rozdíl mezi 

nimi vlemi malý. Na Obr.  72 je shluk o trochu více blíţ ke středu. Pokud bychom ale neměli 

moţnost porovnat tyty dvě zobrazení mezi sebou, pak by se mohlo lehce stát, ţe je 

identifikujeme jako stejné, ačkoli jsou hodnoty souřadnic rozdílné. 
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Obr.  69 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 

0,1 < u < 0,4     A 

0,1 < v < 0,4     A 
x(7_10)y(1_4)z(1_4)u(1_4)v(1_4).dat 

 

 
Obr.  70 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 

0,1 < u < 0,4     A 

0,4 < v < 0,7     B 
x(7_10)y(1_4)z(1_4)u(1_4)v(4_7).dat 

 

 
Obr.  71 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 

0,1 < u < 0,4     A 

0,7 < v < 1,0     C 
x(7_10)y(1_4)z(1_4)u(1_4)v(7_10).dat 

 

 
Obr.  72 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,1 < z < 0,4     A 

0,4 < u < 0,7     B 

0,4 < v < 0,7     B 
x(7_10)y(1_4)z(1_4)u(4_7)v(4_7).dat 

 

 
Obr.  73 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,4 < z < 0,7     B 

0,1 < u < 0,4     A 

0,4 < v < 0,7     B 
x(7_10)y(1_4)z(4_7)u(1_4)v(4_7).dat 

 

 
Obr.  74 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     C 

0,1 < z < 0,4     A 

0,1 < u < 0,4     A 

0,1 < v < 0,4     C 
x(7_10)y(7_10)z(1_4)u(1_4)v(7_10).dat 

 

 
Obr.  75 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,4 < y < 0,7     B 

0,1 < z < 0,4     A 

0,7 < u < 1,0     C 

0,4 < v < 0,7     B 
x(7_10)y(4_7)z(1_4)u(7_10)v(4_7).dat 

 

 
Obr.  76 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     A 

0,7 < z < 1,0     C 

0,4 < u < 0,7     B 

0,7 < v < 1,0     C 
x(7_10)y(1_4)z(7_10)u(4_7)v(4_10).dat 

 

 
Obr.  77 RadViz zobrazení krychle 

0,7 < x < 1,0     C 

0,1 < y < 0,4     C 

0,1 < z < 0,4     B 

0,1 < u < 0,4     B 

0,1 < v < 0,4     A 
x(7_10)y(7_10)z(4_7)u(4_7)v(1_4).dat 
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Na Obr.  78 chceme ukázat, ţe si pohyb ve dvou osách můţeme rozdělit do dvou 

mezikroků, kdy se hýbe vţdy jen s jednou souřadnicí (podobně jako rozklad při vektorovém 

součtu). Obr.  79 byl vygenerován pro větší názornost. Shluky mají menší intervaly souřadnic  

AObr. 79 ~ (0,2 ; 0,3 ) 

BObr. 79 ~ (0,5 ; 0,6 ) 

CObr. 79 ~ (0,8 ; 0,9 ). 

Kaţdý shluk na Obr.  79 má 100 bodů. 

 
Obr.  78 RadViz zobrazení krychlí  

CAAAA (původní), CAAAB (posun v jedné ose), 

CAABA (posun v jedné ose), CAABB (posun ve dvou 

osách) 
posun5D.dat 

 

 
Obr.  79 RadViz zobrazení krychlí  

CAAAA (původní), CAAAB (posun v jedné ose), 

CAABA (posun v jedné ose), CAABB (posun ve dvou 

osách) 
posun5Dbody.dat 

 

  

Změna velikosti hodnoty parametru se projevuje mnohem méně, neţ u zobrazení 

se třemi kotvami. Platí stejné pravidlo jako u 3D a 4D. Změna dvou hodnot parametrů 

se zobrazí stejně, jako kdybychom bod nejdříve posunuli ve smyslu změny hodnoty 

jednoho parametru a odtud ve smyslu změny druhého parametru. (Funguje podobně 

jako vektorový součet). 
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4.2 Koule 

4.2.1 Generování dat 

Pro vygenerování datového souboru byl vyuţit opět SW Predo v12 [26]. Jednotlivé 

koule byly definovány analytickými rovnicemi v 3D prostoru podle umístění vyobrazeném 

na Obr.  80. Kaţdý shluk má 1 000 bodů. 

 

 

Poloměr r všech těchto shluků je 0,15. Jejich středy se na jednotlivých osách pohybují 

po hodnotách 0,25 (polovina mezi 0,1 a 0,4), 0,55 (polovina mezi 0,4 a 0,7) a 0,85 (polovina 

mezi 0,7 a 1). 

Shluky jsou popsány následující rovnicí 

 𝑥 − a𝑥 2 +  𝑦 − a𝑦 
2

+  𝑧 − a𝑧 
2 < r2 

kde a𝑗  ∈   0,25 ;  0,55 ;  0,85  , r = 0,15, 𝑗 ∈   𝑥 ;  𝑦 ;  𝑧  . 

Data pro jednotlivé shluky jsou uloţeny v souborech s názvy 

x(bx)y(by)z(bz).dat 

kde x, y, z jsou souřadnice v prostoru a bj jsou hodnoty souřadnic, na nichţ jsou středy 

koulí. Nabývají hodnot bj ∈ { 25 ; 55 ; 85 }. Souvislost označení s analytickou rovnicí je 

následující 

b𝑗 = a𝑗 ∙ 100 

0,4 

 
0,1 

 0,1               0,4               0,7                1                    x 

y 

 

 

1 

 

 
 

0,7 

 

 

 

0,4 

 

 
 

0,1 

1 
0,7 

z 

Obr.  80 Rozmístění jednotlivých shluků v prostoru s označením jednoho shluku tmavší šedou barvou 
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Scénáře pro generování shluků mají shodný systém označení jako soubory .dat, tedy 

x(bx)y(by)z(bz).scn 

Datové soubory jsou uloţeny v Zdrojova_data / Koule / DAT / 

Scénáře jsou uloţeny v Zdrojova_data / Koule / SCN / 

4.2.2 Vyhodnocení dat 

Parametry zobrazení v RadViz modulu SW Sumatra TT [24] byly stanoveny takto: 

 normalizační interval  0,1   

 minimum jednotlivých atributů = 0 

 maximum jednotlivých atributů = 1.  

Výsledky jsou zobrazeny na Obr.  81 aţ Obr.  86. Stejně jako v předchozí kapitole 

si pro snazší orientaci označíme písmeny jednotlivé hodnoty souřadnic, na kterých jsou středy 

koulí. 

A ~ 0,25 

B ~ 0,55 

C ~ 0,85 

 
Obr.  81 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,25    A 

y = 0,25    A 

z = 0,25    A 

poloměr 0,15 
x(25)y(25)z(25).dat 

 
Obr.  82 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,25    A 

y = 0,55    B 

z = 0,85    C 

poloměr 0,15 
x(25)y(55)z(85).dat 

 
Obr.  83 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,55    B 

y = 0,55    B 

z = 0,55    B 

poloměr 0,15 
x(55)y(55)z(55).dat 
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Obr.  84 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,55    B 

y = 0,85    C 

z = 0,25    A 

poloměr 0,15 
x(25)y(85)z(55).dat 

 
Obr.  85 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,85    C 

y = 0,25    A 

z = 0,25    A 

poloměr 0,15 
x(85)y(25)z(25).dat 

 
Obr.  86 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,85    C 

y = 0,85    C 

z = 0,85    C 

poloměr 0,15 
x(85)y(25)z(25).dat 

 

V této kapitole jiţ nejsou uvedeny všechny moţné kombinace, ale jen výběr několika 

případů. Princip zobrazování je stejný jako u krychlí. V kapitole 254.1.2 Vyhodnocení dat je 

popsán podrobněji. Musíme opět sledovat hodnoty parametrů i jejich vzájemný poměr. 

Shluky na Obr.  81, Obr.  83 a Obr.  86 mají stejný poměr všech parametrů. Jejich hodnota se 

ale zvětšuje a tím se shluky i „koncentrují“ a zmenšují svou velikost. Na ostatních obrázcích 

jsou situace, kdy hodnoty všech parametrů nejsou shodné. Obr.  82 je shluk nejdále od kotvy 

X, protoţe hodnota této souřadnice je nejmenší. Shluk je přitaţen blíţe ke kotvám Y a Z, 

jejichţ souřadnice jsou vyšší a staţen dolů ke kotvě Z, jejíţ hodnota je nejvyšší. Stejně 

můţeme uvaţovat i u Obr.  84 a Obr.  85. U naposledy zmíněného si pak ještě můţeme 

všimnout změny tvaru shluku. V případě, kdy jsou hodnoty všech parametrů stejné, zobrazí 

se koule jako kolečko. Pokud máme kaţdou souřadnici jinak velkou, roztáhne (rozmaţe) se 

shluk směrem ke kotvě (nebo kotvám) s největší hodnotou parametru. Nejvíce to je viditelné 

na Obr.  85, kde je velký rozdíl mezi hodnotami souřadnic. 

Body, které jsou dál od počátku soustavy souřadnic (mají vyšší hodnotu) se zobrazí 

v menším shluku blíţ u sebe. Kruhový tvar je ve vizualizaci zřetelný. Vysoká hodnota 

parametru (v porovnání s ostatními) shluk lehce rozmaţe směrem ke kotvě parametru. 

4.2.3 Posun ve směru jedné osy 

Na následujících obrázcích Obr.  87 a Obr.  95 jsou zobrazeny situace, kdy se pohybuje 

koulička vţdy ve směru jedné osy. Nejsou zde uvedeny všechny kombinace, ale vţdy změna 

jedné souřadnice (zbylé zůstávají stejné). Můţeme vidět stejný vzor chování jako u krychlí – 

a to, ţe pokud se shluk vzdaluje od počátku soustavy souřadnic, pak se jeho velikost zmenšuje 

a jednotlivé body se koncentrují. Dále ţe pohyb ve směru rovnoběţném s určitou osou se 

zobrazí posunem shluků po přímce procházející příslušnou kotvou. V našem případě se jedná 
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vţdy o výšky trojúhelníku, Protoţe velikosti ostatních neměnících se souřadnic jsou shodné 

(tzn. vzdálenost od obou kotev je stejná). Pokud by neměnící se souřadnice měli odlišné 

hodnoty, potom by se shluky nepohybovaly po výšce trojúhelníku, ale po „paprsku“, 

který vychází z dané kotvy a spojuje ji se středem výchozího shluku (podobný případ 

je na Obr.  42). Ve všech případech se mění hodnoty souřadnice v pořadí A-B-C. Pokud jsou 

ostatní hodnoty souřadnic malé (např. ~ A), potom se shluk k dané kotvě pohybuje velmi 

výrazně (viz Obr.  87 aţ Obr.  89). Naopak pokud je hodnota ostatních souřadnic velká 

(např. ~ C), je pohyb shluku mnohem menší, protoţe je „pevněji připoután“ k neměnícím se 

souřadnicím (viz Obr.  93 aţ Obr.  95). Hodnoty souřadnic jsou označeny písmeny stejně jako 

v předchozích příkladech v pořadí (xyz). Názvy datových souborů obsahují vţdy označení 

osy, v jejíţ směru shluk posunujeme a hodnotu ostatních neměnících se souřadnic. Jsou 

uloţeny v adresáři Zdrojova_data / Koule / DAT /. Scénáře pro generování dat pak 

v Zdrojova_data / Koule / SCN /. 

 

Obr.  87 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy x  

souřadnice jednotlivých shluků 

(AAA), (BAA), (CAA) 

posun_x_25.dat 

 

Obr.  88 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy y 

souřadnice jednotlivých shluků 

(AAA), (ABA), (ACA) 

posun_y_25.dat 

 

 

Obr.  89 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy z 

souřadnice jednotlivých shluků 

(AAA), (AAB), (AAC) 

posun_z_25.dat 
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Obr.  90 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy x  

souřadnice jednotlivých shluků 

(ABB), (BBB), (CBB) 

posun_x_55.dat 

 

 

Obr.  91 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy y  

souřadnice jednotlivých shluků 

(BAB), (BBB), (BCB) 

posun_y_55.dat 

 

 

Obr.  92 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy z  

souřadnice jednotlivých shluků 

(BBA), (BBB), (BBC) 

posun_z_55.dat 

 
 
 

 

Obr.  93 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy x  

souřadnice jednotlivých shluků 

(ACC), (BCC), (CCC) 

posun_x_85.dat 

 

 

Obr.  94 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy y  

souřadnice jednotlivých shluků 

(CAC), (CBC), (CCC) 

posun_y_85.dat 

 

 

Obr.  95 RadViz zobrazení koulí 

posun ve směru osy z  

souřadnice jednotlivých shluků 

(CCA), (CCB), (CCC) 

posun_z_85.dat 

 

Platí stejné pravidlo, které je uvedeno u krychlí (viz kapitola 4.1.3 Popis 

podobností). S tím rozdílem, ţe je ve vizualizaci viditelný kulový tvar. 

4.2.4 Čtvrtá dimenze 

K jedné vybrané situaci (z Obr.  84) byla přidána čtvrtá souřadnice u, která nabývá 

stejných hodnot jako ostatní, tzn. a𝑢 ∈  0,25 ; 0,55; 0,85 . Datové soubory jsou umístěny 

v adresáři Zdrojova_data / Koule / DAT / a mají název ve tvaru (bliţší popis viz kapitola 

4.2.1) 

x(bx)y(by)z(bz)u(bu).dat 

Scénáře pro generování dat mají stejnou strukturu názvu s příponu .scn a jsou uloţena 

v adresáři Zdrojova_data / Koule / SCN /.  
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Na Obr.  96 aţ Obr.  98 je vidět, jak se změní poloha shluku, pokud měníme tuto 

souřadnici. Je vidět (zároveň se zvětšující se hodnotou u) posun směrem ke kotvě U, 

zvyšování koncentrace bodů ve shluku (tedy zároveň jeho zmenšování) a postupná změna 

tvaru shluku. Na Obr.  96 jsou hodnoty x a y výrazně vyšší v porovnání s z a u. To se projevilo 

rozmazáním shluku ve směru mířícím mezi kotvy X a Y. Rozmazání je směřováno blíţe 

ke kotvě Y, která má největší hodnotu. Toto chování je patrné ještě na Obr.  97, ale je méně 

výrazné. To je způsobeno tím, ţe hodnoty parametrů uţ jsou více vyrovnané. U Obr.  98 jiţ 

tento jev nepozorujeme. Záleţí nejen na tom, jestli jsou hodnoty parametrů vyváţené, ale také 

na tom, které hodnoty to jsou. Porovnáme-li hodnoty souřadnic u jednotlivých případů, pak 

jsou vţdy stejné dvě hodnoty. Pokud jsou stejné parametry nízké hodnoty, pak se shluk můţe 

rozmazat vlivem dalšího parametru s vysokou hodnotou, jak je tomu u Obr.  96. Naopak dva 

parametry o vysoké hodnotě na Obr.  98 „drţí pevně“ body ve shluku na místě a parametry 

o hodnotách menších je nerozmaţou. Je tedy nutné posuzovat parametry komplexně. 

 

Obr.  96 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,55    B 

y = 0,85    C 

z = 0,25    A 

u = 0,25    A 
poloměr 0,15 

x(25)y(85)z(55)u(25).dat 

 

Obr.  97 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,55    B 

y = 0,85    C 

z = 0,25    A 

u = 0,55    B 
poloměr 0,15 

x(25)y(85)z(55)u(55).dat 

 

Obr.  98 RadViz zobrazení koule 

střed 

x = 0,55    B 

y = 0,85    C 

z = 0,25    A 

u = 0,85    C 
poloměr 0,15 

x(25)y(85)z(55)u(85).dat 

 

4.3 Úsečky 

4.3.1 Generování dat 

Shluky byly generovány v programu MS Excel 2007 a následně převedeny do souboru 

s příponou .csv. Opět jsme vyuţili krychle o délce stran rovno 1, která ohraničovala prostor, 

ve které se body nacházely. Ačkoli pracujeme s úsečkami, můţeme popsané chování převést 

i na přímky.  
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Úsečka p byla definována jako tělesová úhlopříčka krychlí z předního levého dolního 

do zadního pravého horního rohu. Úsečka q je určena taktéţ dvěma body, které se nachází 

na plášti krychle definičního oboru. Souřadnice x a y jsou vyznačeny na Obr.  99. Hodnota 

souřadnice z ve všech případech roste rovnoměrně od 0 do 1. Společně úsečky p a q tvoří 

rovinu, jak je taktéţ ukázáno na Obr.  99. V této rovině spolu svírají úhel α.  

Kaţdý shluk má 1000 bodů. 

Datové soubory mají název ve tvaru  

usecka_p_q_α_poc_umisteni.csv 

kde α znamená úhel, který přímky svírají a nabývá hodnot  30 ;  60 ;  90 ;  120 ;  150  

a umístění definuje počátek (poc) posunutého souřadného systémů (viz kapitola 4.3.2.1). 

Jsou uloţeny v adresáři Zdrojova_data / Usecky /  

 

4.3.2 Vyhodnocení dat 

Parametry zobrazení v RadViz modulu SW Sumatra TT [24] byly stanoveny takto: 

 normalizační interval  0,1   

 minimum jednotlivých atributů = 0 

 maximum jednotlivých atributů = 1.  

x 

z 

y 

úsečka p 
úsečka q, α = 30 ° úsečka q, α = 60 ° úsečka q, α = 90 ° 

úsečka q, α = 120 ° 

úsečka q, α = 150 ° 

Obr.  99 Umístění úseček p a q v prostoru 

0       0,33   0,66               1 

0,66 

0,33 

1 

0 

1 

α 
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4.3.2.1 Posun počátku 

Počátek soustavy souřadnic K (krychle) nesmí být totoţný s počátkem globální 

souřadné soustavy S. Úsečka p se v opačném případě ve vizualizaci jeví jako bod a není 

moţné popsat zobrazení. Tento jev je důsledkem rovnice ( 5 ) (viz kapitola 3.1 Myšlenka a 

algoritmus metody RadViz) 

 
𝑢  =

 𝑆𝑗       𝑛
𝑗 =1 𝑦𝑗

 𝑦𝑗
𝑛
𝑗 =1

 
( 5 ) 

 

u souřadnice transformovaného bodu, který chceme obrazit, yj jsou hodnoty parametrů 

a Sj jsou souřadnice jednotlivých kotev. 

Proto se bod [0,0,0]
K
 soustavy souřadnic krychle musí posunout tak, aby nebyl 

na přímce protínající bod [0,0,0]
S
. Vliv umístění počátku soustavy K na vizualizaci 

je zobrazen na Obr.  100 aţ Obr.  102. 

Obr.  100 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,01 ; 0,02 ; 0,03] 
usecka_p_q_30_poc_001_002_003.csv 

Obr.  101 RadViz zobrazení úseček 

p a q  

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03.csv 

Obr.  102 RadViz zobrazení úseček 

p a q  

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[1 ; 2 ; 3] 

usecka_p_q_30_poc_1_2_3.csv 

 

 

Je zřejmé, ţe s narůstající vzdáleností od středu souřadného systému S se velikost 

zobrazení zmenšuje, jak jiţ bylo ukázáno např. v kapitole 4.1.2 Vyhodnocení dat. Mění se 

také zobrazený úhel mezi úsečkami – s větší vzdáleností se zmenšuje. Toto pravidlo platí 

pouze v případě, ţe se velikost všech souřadnic mění ve stejném poměru, 

tzn. např. K´ = 10 * K. 

Dvojice vizualizací Obr.  103 a Obr.  104, Obr.  105 a Obr.  106, Obr.  107 a Obr.  108 

ukazují, ţe pokud měníme velikost souřadnice v kaţdé dimenzi jinak (souřadnice jednoho 

posunu nejsou násobkem druhého) platí pravidlo, ţe se velikost úseček zmenšuje společně se 

vzrůstající vzdáleností od globálního středu S. Neplatí ale pravidlo, ţe se zobrazený úhel mezi 
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úsečkami zmenšuje, jak tomu bylo na Obr.  100 aţ Obr.  102. Zde se úhel ve všech případech 

naopak zvětšuje. Nezáleţí tedy pouze na velikosti jednotlivých souřadnic x < y < z, y < z < x 

nebo z < x < y, ale i na způsobu změny jejich velikosti.  

 

 

Obr.  103 RadViz zobrazení úseček 

p a q  

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03.csv 

 

Obr.  104 RadViz zobrazení úseček 

p a q  

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,1 ; 0,4 ; 0,5] 

usecka_p_q_30_poc_01_04_05.csv 

 

Obr.  105 RadViz zobrazení úseček 

p a q  

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,7 ; 0,1 ; 0,2] 

usecka_p_q_30_poc_07_01_02.csv 

 
Obr.  106 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,7 ; 0,4 ; 0,5] 

usecka_p_q_30_poc_07_04_05.csv 

Obr.  107 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,2 ; 0,7 ; 0,1] 

usecka_p_q_30_poc_02_07_01.csv 

Obr.  108 RadViz zobrazení úseček 

p a q  

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,5 ; 0,7 ; 0,4] 

usecka_p_q_30_poc_05_07_04.csv 

 

4.3.2.2 Změna úhlu mezi úsečkami 

Nyní si zvolíme počátek soustavy souřadnic K [1 ; 2 ; 3] a K [0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

a vizualizujeme úhly α mezi úsečkami p a q. Výsledky je moţné vidět na Obr.  109 aţ Obr.  

118. Zobrazené shluky, které mají počátek soustavy souřadnic dál od globálního počátku 

(tzn. K [1 ; 2 ; 3]) jsou menší. Úhel α mezi úsečkami se nezachovává. Ve vizualizaci se mění 

jak s pohybem počátku souřadnic K (viz kapitola 4.3.2.1 Posun počátku), tak se změnou jeho 
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hodnot. Nejprve popíšeme úsečku p. Ta se všude zobrazuje stejně. Liší se pouze její velikost 

v závislosti na vzdálenosti od globálního počátku soustavy souřadnic. 

 

 

Obr.  109 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[1 ; 2 ; 3] 

usecka_p_q_30_poc_1_2_3.csv 

 

Obr.  110 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 60 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[1 ; 2 ; 3] 

usecka_p_q_60_poc_1_2_3.csv 

 

Obr.  111 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 90 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[1 ; 2 ; 3] 

usecka_p_q_90_poc_1_2_3.csv 

 

Obr.  112 RadViz zobrazení úseček p a q 

α = 120 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[1 ; 2 ; 3] 

usecka_p_q_120_poc_1_2_3.csv 

 

Obr.  113 RadViz zobrazení úseček p a q 

α = 150 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[1 ; 2 ; 3] 

usecka_p_q_150_poc_1_2_3.csv 

 

Při interpretaci musíme mít stále na paměti posun počátku soustavy souřadnic K. 

V situacích na Obr.  109 aţ Obr.  113 jsou jednotlivé přímky určeny ve skutečnosti body 

uvedenými v Tab.  1. Hodnoty souřadnic jsou pro snazší orientaci odlišeny pomocí techniky 

teplotní mapy. Přímo z tabulky tedy můţeme vidět, ţe nejvyšší hodnoty má souřadnice z, 

potom y a nejmenší x. Proto nejsou zobrazené úsečky umístěny ve středu, nýbrţ blíţe ke kotvě 

z. Natáčení přímky q závisí na poměru hodnot souřadnic x, y a z.  
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Tab.  1 Skutečné hodnoty bodů určujících úsečky při posunu počátku souřadnic K [1 ; 2 ; 3] 

  hodnota souřadnice x hodnota souřadnice y hodnota souřadnice z 

od do od do od do 

úsečka p 1 2 2 3 3 4 

úsečka q, α = 30 ° 1,33 1,66 2 3 3 4 

úsečka q, α = 60 ° 1,66 1,33 2 3 3 4 

úsečka q, α = 90 ° 2 1 2 3 3 4 

úsečka q, α = 120 ° 1 2 2,66 2,33 3 4 

úsečka q, α = 150 ° 1 2 2,33 2,66 3 4 
 

 

Obr.  114 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03.csv 

 

Obr.  115 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 60 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 
usecka_p_q_60_poc_01_02_03.csv 

 

Obr.  116 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 90 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 
usecka_p_q_90_poc_01_02_03.csv 

 

Obr.  117 RadViz zobrazení úseček p a q 

α = 120 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 
usecka_p_q_120_poc_01_02_03.csv 

 

Obr.  118 RadViz zobrazení úseček p a q 

α = 150 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 
usecka_p_q_150_poc_01_02_03.csv 

 

Pokud se podíváme na obdobnou tabulku hodnot pro druhý případ posunu počátku 

souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3] (Tab.  2), je vidět, ţe hodnoty jsou více vyrovnané. To se projeví 

zobrazením úseček blíţe ke středu. Přesto je stále mírně patrný posun směrem ke kotvě z, 

která má největší hodnotu. Stejně jako v předchozím případě natočení přímky q ovlivňují 

poměry hodnot  souřadnic x, y a z. Např. na Obr.  114 je úsečka q definována dvěma 

koncovými body [0,43 ; 0,2 ; 0,3] a [0,76 ; 1,2 ; 1,3] (dle Tab.  2). Poměr hodnot těchto 
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souřadnic je v prvním případě x1 > y1 < z1. Ve druhém opět x2 > y2 < z2. Vţdy platí 

x1, y1, z1 < x2, y2, z2. Velikost změny je ale významnější u souřadnic y a z. Proto je úsečka 

protáhlejší směrem ke kotvám y a z. Z těchto poznatků lze říci, ţe první bod je v Obr.  114 

na pravém konci červené úsečky q a druhý na levém konci. 

Tab.  2 Skutečné hodnoty bodů určujících úsečky při posunu počátku souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

  

 

hodnota souřadnice x hodnota souřadnice y hodnota souřadnice z 

od do od do od do 

úsečka p 0,1 1,1 0,2 1,2 0,3 1,3 

úsečka q, α = 30 ° 0,43 0,76 0,2 1,2 0,3 1,3 

úsečka q, α = 60 ° 0,76 0,43 0,2 1,2 0,3 1,3 

úsečka q, α = 90 ° 1,1 0,1 0,2 1,2 0,3 1,3 

úsečka q, α = 120 ° 0,1 1,1 0,86 0,53 0,3 1,3 

úsečka q, α = 150 ° 0,1 1,1 0,53 0,86 0,3 1,3 

4.3.2.3 Otáčení úseček v rovině 

Obr.  119 aţ Obr.  126 zobrazují otočení úseček p a q, mezi nimiţ je úhel α = 30 °, 

v rovině, kterou společně tvoří (viz Obr.  99). Úsečky se otáčí buď po směru, nebo proti 

směru hodinových ručiček o úhel β. 

 

Obr.  119 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03.csv 

Obr. 120 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

otočeny v rovině o β = 30 ° 

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_30_po.csv 

Obr.  121 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

otočeny v rovině o β = 60 ° 

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_60_po.csv 

Obr.  122 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 
otočeny v rovině o β = 90 ° 

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_90_po.csv 
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Obr.  119 aţ Obr.  122 ukazují, jak se zobrazí přímky při otáčení po směru hodinových 

ručiček. Tento směr je viditelný i v jednotlivých vizualizacích. Úhel, o který se přímky otočí, 

se ve vizualizaci sniţuje s rostoucím skutečným úhlem, tzn. největší rozdíl v otočení je vidět 

mezi Obr.  119 a Obr. 120 – otočení z 0 ° na 30 °, naopak nejmenší rozdíl je mezi Obr.  121 

a Obr.  122 – otočení z 60 ° na 90 °. Velikost zobrazených úseček se s zvětšujícím úhlem 

otočení také zvětšuje. 

 
Obr.  123 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03.csv 

 

 
Obr.  124 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

otočeny v rovině o β = 30 ° 

proti směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_30_proti.csv 

 
Obr.  125 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

otočeny v rovině o β = 60 ° 

proti směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_60_proti.csv 

 
Obr.  126 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

otočeny v rovině o β = 90 ° 

proti směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_90_proti.csv 

 

Obr.  123 aţ Obr.  126 ukazují, jak se zobrazí přímky při otáčení proti směru 

hodinových ručiček. Tento směr je opět viditelný v jednotlivých vizualizacích. Pravidla pro 

zobrazení úhlu rotace i velikosti úseček jsou shodná s pravidly pro rotaci ve směru 

hodinových ručiček (viz výše).  

Úsečky se zobrazí jako úsečky. Úhel, který svírají, se ve vizualizaci nezachovává. 

Směr otáčení v rovině se zachová, ale úhel, o který se otočí, se opět nezachová. Velikost 

úseček se zmenšuje, pokud zvětšujeme hodnotu parametru. 
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4.3.3 Čtvrtá dimenze 

4.3.3.1 Posun počátku souřadnic 

Postup byl zvolen stejný jako v kapitole 4.1.4 Čtvrtá dimenze. Vybrali jsme si 

modelovou situaci z Obr.  101, Obr.  105, Obr.  107 a přidali čtvrtou dimenzi. Tab.  3 ukazuje, 

jak byly souřadnice voleny (posun počátku souřadné soustavy K). Datové soubory jsou 

uloţeny v adresáři Zdrojova data / Usecky /. 

Tab.  3 Volba souřadnic pro zobrazení ve 4D 

Situace z 3D x y z u Zobrazeno na 

Obr.  101 0,1 0,2 0,3 
0,1 Obr.  127 

0,5 Obr.  128 

Obr.  105 0,7 0,1 0,2 

0,3 Obr.  129 

1,0 Obr.  130 

Obr.  107 0,2 0,7 0,1 
0,3 Obr.  131 

1,0 Obr.  132 

 

 

Obr.  127 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,1] 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03_01.csv 

 

Obr.  128 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0.5] 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03_05.csv 

 

Přímky na původním obrázku směřují k vrcholům x (červená úsečka) a z (modrá 

úsečka), viz Obr.  101. Přidáním čtvrté dimenze se tato tendence zachová. Pokud bude 

souřadnice u malá (menší neţ y), pak budou směřovat navíc ke kotvě y (Obr.  127). Pokud 

bude hodnota souřadnice u > y, posunou se úsečky směrem k této kotvě (Obr.  128) 

a zrcadlově se překlopí.  
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Obr.  129 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,7 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

usecka_p_q_30_poc_07_01_02_03.csv 

 

 

Obr.  130 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,7; 0,1 ; 0,2 ; 1,0] 

usecka_p_q_30_poc_07_01_02_10.csv 

 

V případě na Obr.  129 a Obr.  130 je situace obdobná jako na předchozích dvou 

obrázcích. V původním zobrazení směřují obě přímky ke kotvě X. Směr je opět zachován 

a v závislosti na velikosti čtvrté souřadnice se přímky přibliţují a stáčí ke kotvě U. Na Obr.  

130 je velikost souřadnice u výrazně vyšší neţ y a z. Souřadnice x je také menší. Rozdíl jiţ 

není tak velký, a proto směřují přímky mezi kotvy X a U (blíţe k u, která je větší). 

 

Obr.  131 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,2 ; 0,7 ; 0,1 ; 0,3] 

usecka_p_q_30_poc_02_07_01_03.csv 

 

 

Obr.  132 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,2 ; 0,7 ; 0,1 ; 1,0] 

usecka_p_q_30_poc_02_07_01_10.csv 

 

Analogicky k předchozímu popisu. V původním obrázku směřují přímky k vrcholu Y 

(modrá úsečka) a mezi vrcholy X a Y (červená úsečka). Malá velikost souřadnice u v prvním 

případě znatelně neovlivní toto chování. Pokud ji ale výrazně zvětšíme, pak se přímky 

překlopí a posunou směrem k vrcholu U.  

Platí stejná pravidla interpretace jako v předchozích kapitolách. Musíme dát 

pozor na to, jestli a jak se hodnota parametru mění a jestli jsou kotvy parametrů 

umístěny vedle sebe nebo naproti sobě. 
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4.3.3.2 Otáčení úseček v rovině 

Zde byly jako modelové případy vybrány otočení o 30 ° a 90 ° po směru hodinových 

ručiček (Obr. 120 a Obr.  122). Velikost souřadnice u je vţdy 0,2 ; 0,5 nebo 1. 

 
Obr.  133 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

otočeny v rovině o β = 30 ° po směru hodinových ručiček 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_30_po.csv 

 
Obr.  134 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,2] 

otočeny v rovině o β = 30 ° 

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_02_b_30_po.csv 

 

Obr.  135 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,5] 

otočeny v rovině o β = 30 °  

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_05_b_30_po.csv 

 

Obr.  136 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 1,0] 

otočeny v rovině o β = 30 °  

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_10_b_30_po.csv 

 

Směry zobrazení původních úseček jsou zachovány. Tzn. modrá úsečka směřuje k y 

a červená k z. Zvětšujeme-li velikost souřadnice u (u ≥ x, y, z), pak se tyto směry budou více 

deformovat ve prospěch kotvy u (budou se k ní stáčet). Navíc se s růstem u přímky vzdalují 

od středu souřadného systému a tudíţ se jejich zobrazení zmenšuje stejně jako úhel, který 

svírají. Nejpatrnější je tato změna na Obr.  136, kde je v našem měřítku u >> x, y, z. 

Za zmínku také stojí situace na Obr.  134. Zajímavé je vykreslení červené přímky. Pokud 

se ale podíváme na umístění kotev, pak jsou naproti sobě a rozdíl jejich hodnot je 0,2 

ve prospěch souřadnice z. Působení souřadnic y a u se v tomto případě úplně vyruší, protoţe 
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leţí také naproti sobě a mají shodnou velikost. Proto se úsečka zobrazila pouze ve směru 

kotvy z. 

 
Obr.  137 RadViz zobrazení úseček p a q, α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [0,1 ; 0,2 ; 0,3] 

otočeny v rovině o β = 90 ° po směru hodinových ručiček 

usecka_p_q_30_poc_01_02_03_b_90_po.csv 

 
 

 

Obr.  138 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,2] 

otočeny v rovině o β = 90 ° 

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_02_b_90_po.csv 

 

Obr.  139 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,5] 

otočeny v rovině o β = 90 ° 

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_05_b_90_po.csv 

 

Obr.  140 RadViz zobrazení úseček 

p a q 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K  

[0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 1,0] 

otočeny v rovině o β = 90 ° 

po směru hodinových ručiček 
usecka_p_q_30_poc_01_02_03_10_b_90_po.csv 

 

U těchto zobrazení platí stejná pravidla jako u Obr.  133 - Obr.  136, i kdyţ nejsou na 

první pohled tak zřejmá. Se zvyšující se u se přímky zobrazují blíţe k této kotvě (směr ke 

kotvě y je zachován, protoţe kotvy y a u jsou přímo naproti sobě), zmenšuje se jejich velikost 

i úhel, který svírají. 

Platí stejná pravidla jako u kapitoly 4.3.2.3 Otáčení úseček v rovině. 
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4.4 Roviny 

4.4.1 Generování dat 

Shluky byly generovány stejně jako data pro úsečky v programu MS Excel 2007 

a následně převedeny do souboru s příponou .csv. Opět jsme vyuţili prostoru krychle o délce 

stran 1, který ohraničoval prostor, v kterém se roviny nacházejí. Roviny ρ a σ byly 

nadefinovány tak, jak je zobrazeno na Obr.  141. Kaţdý shluk má 1000 bodů. Datové soubory 

jsou uloţeny v adresáři Zdrojová data / Roviny /. 

 

Body na souřadnicích x a y jsou definovány stejně jako u úseček a pro souřadnici z je 

vygenerováno náhodné číslo z intervalu (0,1).  

4.4.2 Vyhodnocení dat 

Posuzována byla poloha dvou rovin a vliv posunu počátku na toto zobrazení. Parametry 

vizualizace byly zvoleny takto 

 Normalizační interval  0.5, 1  

 Minimum všech atributů = 0 

 Maximum všech atributů = 1 

x 

z 

y 

ρ 

σ 

0   0,33       0,66           1 
0 

0,66 

0,33 

1 

1 

Obr.  141 Definice rovin podle úseček na půdorysně 
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4.4.2.1 Vzájemná poloha dvou rovin 

V případě, ţe je levý přední roh krychle v počátku globálních souřadnic S (viz kapitola 

4.3.2.1 Posun počátku), zobrazí se rovina ρ jako úsečka. Mění se pouze zobrazení roviny σ. 

Výsledky jsou zobrazeny na Obr.  142 - Obr.  146. 

Ve všech případech rozděluje ve vizualizaci červená rovina σ modrou rovinu ρ na dvě 

poloviny, tam kde ji protíná. Pokud se podíváme na Obr.  141, pak je tomu tak i ve 

skutečnosti. Roviny se vzájemně protínají v polovině. Opačně ale nemůţe říct, ţe by modrá 

rovina ρ půlila červenou rovinu σ. Obrázky v kapitole 4.3.2 Vyhodnocení dat také neukazují, 

ţe by se přímky ve vizualizaci navzájem půlily, i kdyţ tomu tak ve skutečnosti je. Lze tedy 

předpokládat, ţe poměry částí jsou zachovány ve vizualizaci pouze v případě, ţe body leţí na 

přímce procházející počátkem. Je také zajímavé, ţe se na Obr.  144 ve vizualizaci zachoval 

pravý úhel, který roviny svírají. V ostatních případech tomu tak není. Toto zobrazení se 

pravděpodobně zachovalo díky umístění krychle definičního oboru v počátku globálního 

souřadného systému a definici bodů rovin ρ a σ.  

 

Obr.  142 RadViz zobrazení rovin  

ρ a σ  

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0 , 0 , 0] 

rovina_ro_sigma_30.csv 

 

Obr.  143 RadViz zobrazení rovin  

ρ a σ  

α = 60 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0 , 0 , 0] 

rovina_ro_sigma_60.csv 

 

Obr.  144 RadViz zobrazení rovin  

ρ a σ  

α = 90 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0 , 0 , 0] 

rovina_ro_sigma_90.csv 

 

Obr.  145 RadViz zobrazení rovin ρ a σ  

α = 120 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0 , 0 , 0] 

rovina_ro_sigma_120.csv 

 

Obr.  146 RadViz zobrazení rovin ρ a σ  

α = 150 ° 

počátek soustavy souřadnic K 

[0 , 0 , 0] 

rovina_ro_sigma_150.csv 
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Uvědomíme-li si hodnoty souřadnic v jednotlivých situacích, pak při úhlu α = 30 ° 

a α = 60 ° nabývají souřadnice y a z hodnot 0 aţ 1. Proto je červený shluk reprezentující 

rovinu σ na své hranici „zlomen“ na výšce trojúhelníku jdoucí z kotvy X. Právě na této výšce 

jsou si hodnoty souřadnic y a z rovny. Kdyby platilo yσ = zσ, neobjevila by se ve vizualizaci 

plocha sahající aţ ke hranicím hran vizualizačního trojúhelníku, nýbrţ úzký pás hodnot 

v okolí výšky trojúhelníka. Z toho vyplývá, ţe tato rovnost neplatí, ale všechny body nabývají 

hodnot z intervalu  0,1 . V ose y na základě definice roviny (Obr.  141) a v ose z se vyskytují 

náhodná čísla právě z intervalu  0,1 . Stejný jev můţeme vidět také u situace, kde je úhel 

mezi přímkami α = 120 ° a α = 150 °. V tomto případě ale nabývají hodnot 0 aţ 1 souřadnice 

x a z. Tudíţ se hrana roviny σ láme na výšce trojúhelníku z kotvy Y. 

Rovina ρ se zobrazuje jako čára. Roviny σ, které k ní mají svým otočením v prostoru 

blízko (tzn. α = 30 ° a α = 150 °) se ve vizualizaci jeví jako body více koncentrované 

u zlomové hranice na výšce trojúhelníku (Obr.  142 a Obr.  146). Naopak roviny v prostoru 

vzdálenější mají ve vizualizaci rovnoměrnější rozprostření bodů (Obr.  143 a Obr.  145). 

Nejrovnoměrnější koncentrace bodů je u roviny σ kolmé na rovinu ρ (Obr.  144). 

Pokud rovina prochází počátkem souřadného systému, zobrazí se jako přímka. 

4.4.2.2 Posun počátku 

Aby se rovina ρ nezobrazovala jako úsečka, bylo nutné posunout levý přední dolní roh 

krychle mimo globální počátek souřadnic. Jako příklad byla vybrána situace z Obr.  142. 

Posun počátku se projeví posunem obou shluků směrem ke kotvě s nejvyšší hodnotou 

souřadnice. Výsledky pro jednotlivé případy jsou na následujících obrázcích Obr.  147 – Obr.  

150. Čím dále jsme od globálního středu souřadnic, tím menší shluky jsou. 

Obr.  147 RadViz zobrazení rovin ρ a σ 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [1 , 2 , 3] 

rovina_ro_sigma_30_posun_1_2_3.csv 

Obr.  148 RadViz zobrazení rovin ρ a σ 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [1 , 3 , 8] 

rovina_ro_sigma_30_posun_1_3_8.csv 
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Obr.  149 RadViz zobrazení rovin ρ a σ 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [3 , 1 , 8] 

rovina_ro_sigma_30_posun_3_1_8.csv 

Obr.  150 RadViz zobrazení rovin ρ a σ 

α = 30 ° 

počátek soustavy souřadnic K [3 , 8 , 1] 

rovina_ro_sigma_30_posun_3_8_1.csv 

 

S posunem počátku se mění velikost zobrazovaných shluků a jejich pozice ve 

vizualizaci podle toho, kam počátek souřadnic posuneme. Pokud ho posuneme dál, jsou 

body blíţ u sebe a přitahují se k příslušně kotvě. (Platí stejná pravidla pro zobrazování 

jako u ostatních těles). 

4.5 Šnek 

4.5.1 Generování dat 

Tentokrát se nejedná o shluk ve smyslu tělesa, nýbrţ o zborcenou plochu do tvaru ulity 

šneka. Ve 3D vypadá ulita např. takto 

 

Obr.  151 Zobrazení zborcené plochy do tvaru šnečí ulity 

 

Shluk můţeme definovat pomocí rovnic [12] 

𝑥 = 𝑎𝜃 ∙ sin 𝜑 ∙ cos 𝜑 ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜓 

𝑦 = 𝑎𝜃 ∙ sin 𝜑 ∙ sin 𝜑 ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜓 

𝑧 = 𝑎𝜃 ∙ sin 𝜑 ∙ cos 𝜑 ∙ sin 𝜓 

𝑢 = 𝑎𝜃 ∙ sin 𝜑 ∙ cos 𝜓 
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kde x, y, z, u jsou souřadnice, a je parametr (v našem případě a = 1), θ je parametr 

nabývající hodnot  
𝜋

2
, 𝜋 , φ je parametr s hodnotami  0, 𝜋  a ψ je poslední parametr, který se 

pohybuje v rozmezí  0,
𝜋

2
 . 

Datový soubor byl generován v programu MS Excel 2007 a následně převeden do 

formátu .csv. Je uloţen ve sloţce Zdrojová data / Šnek /. 

4.5.2 Vyhodnocení dat 

Výsledky vizualizací jsou uvedeny na Obr.  152 - Obr.  154. Parametry vizualizace byly 

zvoleny takto 

 Normalizační interval  0.5, 1  

 Minimum všech atributů = 0 

 Maximum všech atributů = 1 

 

Obr.  152 RadViz zobrazení šneka 

na kotvy xyzu 

 

Obr.  153 RadViz zobrazení šneka 

na kotvy xyuz 

 

Obr.  154 RadViz zobrazení šneka 

na kotvy xuyz 

 

Na Obr.  153 a Obr.  154 jde rozeznat shluky, jejichţ tvar můţe připomínat ulitu. Znaky, které 

hledáme, jsou rotační tvar a určitá souměrnost. Snaţit se najít ulitu jako Obr.  151 nelze. 

Musíme si uvědomit, ţe se pohybujeme o dimenzi výš. Tvary na Obr.  153 a Obr.  154 mají 

svou pomyslnou osu rovnoběţnou se stranami XZ. Tato vlastnost se zobrazuje i na Obr.  152 

tak, ţe ze shluku, který je uprostřed, vystupují dvě malé špičky směrem ke kotvám X a Z. 

Rozdíl ve vizualizacích je moţné vysvětlit také tak, ţe na Obr.  153 a Obr.  154 ulity nemají 

spodní plochu a jsou duté – přeneseně a zjednodušeně si můţeme představit plášť jehlanu bez 

podstavy. Protoţe jsou ale na  Obr.  152 kotvy určující osu tohoto jehlanu proti sobě, zobrazí 

se shluk jako pláště dvou menších jehlanů, které jsou k sobě přilepené spodní hranou 

(tj, podstavami, které nemají). Šířka (nebo přeneseně poloměr) pomyslné „podstavy“ ulity je 

určena v kaţdém obrázku jinou dvojicí souřadnic – „podstava“ je rovnoběţná s hranou, kterou 
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tyto souřadnice určují. V Obr.  152 je to y a u, na Obr.  153 y a x a naposledy v Obr.  154 je to 

y a z. Můţeme se tedy domnívat, ţe na „stočenost“ ulity má vliv souřadnice y a na její 

„baculatost“ pak velikost souřadnic x a z. 

Tvar shluku do jisté míry zachoval i ve vizualizaci. Z různých kombinací umístění 

kotev můţeme zjistit, na jakých parametrech je závislá určitá vlastnost shluku bodů. 
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5 Reálná data 

5.1 Odezva organismu na psychickou zátěţ 

 Tento datový soubor byl naměřen při tvorbě diplomové práce s názvem Grafické 

znázornění psychosomatických veličin [16] Na pěti subjektech byly v  průběhu testu 

sledovány různé psychosomatické veličiny. Test se skládal ze tří částí – relaxační fáze před 

zátěţí, psychická zátěţ a relaxace po zátěţi. Během těchto fází se chování jednotlivých veličin 

měnilo. Zobrazovat a popisovat budeme pouze výsledky pro subjekt 1. Vizualizace pro ostatní 

subjekty jsou uvedeny v Příloze 2. Veličiny, které byly měřeny, tvoří tři základní subsystémy 

 srdce 

o horniTLAK – systolický tlak 

o spodniTLAK - diastolický tlak 

o frekvenceSRDCE – tepová frekvence 

 plíce 

o okysliceniKREV – výstup z pulzního oxymetru 

o hloubkaDECH – rozdíl maxima a minima dechové křivky 

o frekvenceDECH – frekvence dýchání 

 mozek 

o levaALFA – výkon ve frekvenčním pásmu α v levé hemisféře 

o pravaALFA - výkon ve frekvenčním pásmu α v pravé hemisféře 

o stredALFA - výkon ve frekvenčním pásmu α v části mezi hemisférami 

stejným způsobem byla zaznamenávána aktivita v pásmu β a 𝜗. Máme 

tedy další dvě sady dat pro subsystém mozek – levaBETA, pravaBETA,  

stredBETA a levaTHETA, pravaTHETA, stredTHETA. 
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Obr.  155 RadViz zobrazení subsystému SRDCE 

subjekt 1 (zoom 6x) 

relaxace před zátěţí, zátěţ, relaxace po zátěţi 

 

Obr.  156 RadViz zobrazení subsystému PLÍCE 

subjekt 1 (zoom 5x) 

relaxace před zátěţí, zátěţ, relaxace po zátěţi 

 

Obr.  157 RadViz zobrazení 

subsystému MOZEK α 

subjekt 1 (zoom 14x) 

relaxace před zátěţí, zátěţ, 

relaxace po zátěţi 

 

Obr.  158 RadViz zobrazení 

subsystému MOZEK β 

subjekt 1 (zoom 9x) 

relaxace před zátěţí, zátěţ, 

relaxace po zátěţi 

 

Obr.  159 RadViz zobrazení 

subsystému MOZEK 𝜗 

subjekt 1 (zoom 9x) 

relaxace před zátěţí, zátěţ, 

relaxace po zátěţi 

 

Při přechodu z klidu do zátěţe se zvýší jak srdeční frekvence, tak i hodnota krevního 

tlaku. Rozdíl mezi klidovou a zátěţovou hodnotou je ovšem znatelně větší u obou hodnot 

tlaku oproti změně v tepové frekvenci. Proto se na Obr.  155 posune červený shluk 

odpovídající zátěţi blíţe ke kotvám horniTLAK a spodniTLAK. Obě hodnoty se zvyšují se 

stejnou rychlostí, a proto je červený shluk ve stejné vzdálenosti od obou kotev (tzn., ţe leţí 

na výšce trojúhelníku spuštěné z kotvy frekvenceSRDCE). Po zátěţi se vrací tepová 

frekvence a diastolický tlak zpět do klidových hodnot mnohem rychleji, neţ systolický tlak. 

Proto je zelený shluk „relaxace po zátěţi“ blízko kotvy horniTLAK, která má v tu chvíli 

nejvyšší hodnotu a „přitahuje“ si body k sobě. [16] [5] 

Dýchání v klidu je charakteristické nízkou frekvencí dechu, velkou hloubkou dechu 

a niţní hodnotou okysličení krve. V RadVizu se tyto poměry mezi veličinami zobrazí (Obr.  

156) jako modrý shluk, který má tendenci se pohybovat ke kotvě hloubkaDECH, která má 

nejvyšší hodnotu. Pokud se podíváme na spojnicový graf jednotlivých veličin, pak je vidět, ţe 

kdyţ se zvyšuje hodnota hloubky dechu, s určitým zpoţděním se sniţuje i hodnota okysličení 

krve. Tuto závislost nám naznačuje i tvar shluku (tvoří ho přímé čáry). Pokud je organismus 

v zátěţi, zvyšuje se frekvence dýchání. Tato skutečnost má za následek jednak vyšší 

okysličení krve (v tkáních je větší spotřeba), ale také menší hloubku dechu. Proto je červený 

shluk zátěţe nejdále od kotvy s hloubkaDECH a nejblíţe ke kotvám frekvenceDECH a 
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okysliceniKREV. Po zátěţi se ve fázi relaxace snaţí subjekt dostat zpět do klidových hodnot. 

Toho docílí hlubokým pomalým dýcháním, coţ reprezentuje zelený shluk. [16] [5] 

Mozková aktivita se v jednolitých pásmech mění podle typu zátěţe nebo relaxace. α 

aktivita (8 -13 Hz) se objevuje při relaxovaném stavu bdělosti (tzn. osoba je uvolněná a má 

zavřené oči). Této aktivitě odpovídá Obr.  157. Protoţe se jedná o spektrální výkon stejné 

veličiny, můţeme mluvit o absolutních hodnotách parametru, nikoli o poměru mezi 

hodnotami. Nejvíce se objevuje ve fázi relaxace před testem, ale i po testu. Nejniţších hodnot 

nabývá během zátěţe. β aktivita (14 – 30 Hz) se naopak projeví při psychické zátěţi. Můţe 

se jednat o logické myšlení nebo jen zpracovávání vnějších podnětů, které na osobu působí. 

Z Obr.  158 můţeme toto chování také vyčíst. Nejvyšší hodnotu spektrálního výkonu β 

aktivity vidíme ve fázi zátěţe. 𝜗 aktivita (4 – 7 Hz) stoupá během psychotestů při otevřených 

očích. Na Obr.  159 je vidět, ţe aktivita opravdu stoupá během zátěţe (výrazný červený shluk) 

a přetrvává ještě ve fázi relaxace po testu (pouze v pravé levé hemisféře, nikoli ve střední 

části mezi nimi). [16] [5] 

5.2 Rozhodovací strom 

Datový soubor [18] má 275 instancí a 12 parametrů. Data reprezentují změny potenciálu 

při chemické reakci. Následně byla provedena vlnková transformace. Z předchozích analýz 

provedených autorem víme, ţe určité parametry je velmi vhodné pouţít při klasifikaci pomocí 

rozhodovacího stromu. Naším úkolem je zjistit, jak se data zobrazí, pokud pouţijeme právě 

tyto parametry jako kotvy. 

 

Obr.  160 RadViz zobrazení dat pro rozhodovací strom 

s vybranými parametry  

zoom RadVizu 5x 

 

 

Obr.  161 RadVizS zobrazení dat pro rozhodovací 

strom s vybranými parametry  
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 Z Obr.  160 a Obr.  161 je zřejmé, ţe se v RadVizu jednotlivé shluky dat tvoří, i kdyţ 

od sebe nejsou jednoznačně oddělené. Křivka průběhu změny potenciálu, který se měří během 

experimentu, má tři typické píky (nazvané Cat1, Ca2 a RS2CO). Krom těchto bodů máme 

k dispozici tři maximální hodnoty. 

 
Obr.  162 RadViz zobrazení dat s extrémy – 

souřadnice x 

zoom RadVizu 9x 

 
Obr.  163 RadViz zobrazení dat s extrémy – 

souřadnice y 

zoom RadVizu 4x 

 

Na Obr.  162 (souřadnice x) jsou opět viditelné shluky jako v předchozích případech. 

Zajímavá situace je na Obr.  163. Jeví se zde určitá lineární závislost mezi parametry max3Y, 

max1Y a cat2Y. Jinak řečeno poměr mezi výškou píku cat2Y a dvěma zmíněnými 

maximálními hodnotami je konstantní. Následující Obr.  164 ukazuje tuto závislost 

v bodovém grafu. I zde je vidět, ţe nejsilnější lineární závislost je právě mezi parametry 

identifikovanými z RadViz zobrazení. 

 

Obr.  164 Bodový graf závislostí jednotlivých parametrů na max3Y  

(rs2coY nebyl zařazen, protoţe nevykazuje lineární charakter a svými hodnotami výrazně zkresluje toto 

zobrazení)  

zpracováno v programu RapidMiner [23] 
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5.3 Spokojenost zákazníků 

Datový soubor obsahuje 272 instancí. Kaţdá z nich reprezentuje jednu provozovnu 

poskytující zákazníkům stejný druh sluţeb. Provozovny jsou rozděleny do tří kategorií – 

exklusivní, značkoví a ostatní partneři. V kaţdé provozovně byl proveden marketingový 

průzkum pomocí dotazníků. Klienti byli dotazováni na spokojenost a kvalitu různých sluţeb. 

Tyto jednotlivé aspekty pro nás hrají roli parametrů. V kaţdé provozovně byl proveden jiný 

počet rozhovorů. Datový soubor, který máme k dispozici, obsahuje pouze agregovaná data 

(přesněji průměrné hodnocení provozovny v daných aspektech). Pomocí RadVizu 

se pokusíme zjistit, zda je rozdíl ve spokojenosti a kvalitou sluţeb mezi provozovnami 

jednotlivých kategorií. Data jsou z důvěryhodného zdroje, který si výslovně nepřeje být 

zveřejněn a citován. 

 

Obr.  165 RadViz zobrazení dat reflektujících 

spokojenost zákazníků jednotlivých kategorií 

partnerů, kteří všichni poskytují stejné sluţby 

zoom RadVizu 7x 

exkluzivní značkoví ostatní partneři 

 

 
 

Obr.  166 RadVizS zobrazení dat reflektujících spokojenost 

zákazníků jednotlivých kategorií partnerů, kteří všichni 

poskytují stejné sluţby 

zoom RadVizu 1x 

exkluzivní značkoví ostatní partneři 

 

Z Obr.  165 i Obr.  166 vidíme, ţe rozdíl ve spokojenosti zákazníků nezáleţí na 

kategorii poskytovatele sluţeb. Jinými slovy řečeno: zákazníci jsou se sluţbami spokojeni 

stejně jak u exkluzivních, tak u značkových nebo ostatních partnerů. Dle zákazníků je tedy 

kvalita poskytovaných sluţeb všude stejná a mezi jednotlivými skupinami partnerů nejsou 

znatelné rozdíly. Z obrázků navíc můţeme vyčíst, ţe nejlépe byly hodnoceny aspekty P a L. 

Naproti tomu méně F1, B1, E a G. Posun shluku ke kotvám P a L je patrný aţ s velkým 
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zvětšením vizualizace. Z toho lze usuzovat, ţe rozdíl mezi hodnotami parametrů nebude nijak 

výrazný. 

Při zkoumání dat pomocí jiných vizualizačních metod se tento závěr potvrdil. 

Pro ukázku jsou uvedeny paralelní souřadnice a multiline plot jednotlivých parametrů (Obr.  

167 aţ Obr.  171). Všechny analýzy byly provedeny v programu Sumatra TT. 

 

Obr.  167 Zobrazení dat reflektujících spokojenost zákazníků jednotlivých kategorií partnerů 

exkluzivní značkoví ostatní partneř [24]i

 
Obr.  168 Multiline zobrazení dat reflektujících 

spokojenost zákazníků jednotlivých kategorií partnerů 

parametr P – median 1,78 

exkluzivní značkoví ostatní partneři 

 
Obr.  169 Multiline zobrazení dat reflektujících 

spokojenost zákazníků jednotlivých kategorií partnerů 

parametr L – median 1,39 

exkluzivní značkoví ostatní partneři 

 
Obr.  170 Multiline zobrazení dat reflektujících 

spokojenost zákazníků jednotlivých kategorií partnerů 

parametr B1 – median 1,32 

exkluzivní značkoví ostatní partneři 

 
Obr.  171 Multiline zobrazení dat reflektujících 

spokojenost zákazníků jednotlivých kategorií partnerů 

parametr E – median 1,10 

exkluzivní značkoví ostatní partneři 
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5.4 Distanční studijní kurz 

Zpracovávaný datový souboru obsahuje informace o studijních výsledcích a aktivitě 

2 801 dálkových studentů. Během kurzu bylo zadáno 7 úkolů. Za jejich řešení bylo moţné 

získat 0 aţ 100 bodů. Stejný rozsah bodového hodnocení byl stanoven i pro závěrečnou 

zkoušku. Aktivita studenta je vyjádřena jako počet kliknutí v době, kdy je přihlášen v tomto 

kurzu na svém účtu. Hodnota tohoto atributu je omezena pouze zdola hodnotou 0. Zahrnuty 

jsou záznamy o studentech, kteří u zkoušek neprospěli, prospěli a prospěli s vyznamenáním. 

Studenti byli do těchto skupin rozděleni podle výsledku závěrečné zkoušky dle pravidla 

uvedeného v Tab.  4. 

Tab.  4 Rozdělení studentů do jednotlivých skupin 

skupina výsledek závěrečné zkoušky počet studentů ve skupině 

prospěli s vyznamenáním (PV) 80 – 100 bodů 839 

prospěli (P) 50 – 79 bodů 1385 

neprospěli (N) 0-49 bodů 577 

 

Mohutnosti těchto podmnoţin nejsou vyrovnané a je vidět, ţe kurz úspěšně nedokončí 

asi 20 % studentů. Cílem je tedy zjistit, jaké jsou charakteristické znaky chování jednotlivých 

skupin a zda jsme schopni vypozorovat určité varovné signály u studentů, kteří kurz 

nedokončí úspěšně, ještě v jeho průběhu. Data jsou ze spolehlivého a důvěryhodného zdroje, 

který si nepřeje být citován a uváděn. 

Hned první RadViz pohled na datový soubor je velmi zajímavý (Obr.  172, Obr.  173). 

 
Obr.  172 RadViz zobrazení všech dat  

(studijní výsledky N modrá, P červená, PV zelená; 

aktivita N fialová, P ţlutá, PV černá) 

 

 
Obr.  173 RadViz zobrazení všech dat  

(studijní výsledky N modrá, P červená, PV zelená; 

aktivita N fialová, P ţlutá, PV černá) 
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Pro další analýzu je potřeba si zapamatovat umístění shluků, které ve vizualizaci 

reprezentují studijní výsledky (vnější body – modrá, červená, zelená) a aktivitu studentů 

(vnitřní body – fialová, ţlutá a černá). Barevné značení se průběţně mění dle potřeby. 

Můţeme z něj vyčíst jistou významnost úkolů 1 a 2 (částečně 3). Navíc skupina 

studentů „neprospěli“, vytváří několik shluků, které mají lineární charakter. Nejdříve se blíţe 

podíváme právě na ně. Provedeme podrobnější rozdělení původních data, znovu zobrazíme 

(Obr.  174) a budeme podrobněji zkoumat skupinu studentů „N“. Můţeme vidět, ţe 

zmiňované a zajímavé lineární úseky jsou pouze u studentů, kteří byli u výsledné zkoušky 

nejslabší – jejich výsledek byl 0 – 10 bodů.  

 

Obr.  174 RadViz zobrazení všech dat (studijní 

výsledky a aktivita N modrá 0-10 bodů, červená 10 – 

20 bodů, zelená 20-30 bodů, fialová 30-40 bodů, ţlutá 

40-50 bodů, černá P a PV) 

 

Obr.  175 RadViz zobrazení dat, kde studenti dosáhli 

u výsledné zkoušky bodové hodnocení 0 – 10 bodů 

(studijní výsledky a aktivita u studentů, kteří 

vypracovali úkoly podle následující tabulky  

x znamená splinili úkol) 
číslo 

úkolu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

modrá x       

červená x x      

zelená x x x     

fialová x x x x    

ţlutá x x x x   x 
 

 

Po bliţším a detailnějším zhlédnutí této části datového souboru můţeme rozeznat malé 

skupinky studentů, kteří vypracovali pouze první úkol, nebo první a druhý úkol, nebo první, 

druhý a třetí úkol, atd. V dalším popisu budeme často hovořit o indexu studenta. Jedná se o 

pořadové číslo studenta v souboru plně charakterizujících vše, co víme o jednotlivých 

studentech, za předpokladu, ţe soubor je uspořádán podle výsledků u závěrečné zkoušky. 

Tedy nejniţší index mají studenti, kteří u závěrečné zkoušky nezískali ţádné body (třeba 
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proto, ţe se na ni ani nepřihlásili), naopak nejvyšší index mají studenti, kteří prospěli s 

vyznamenáním. Lineární úseky na Obr.  175 vytvářejí studenti s nejniţšími indexi. Jejich 

výsledky z těchto úloh se u většiny pohybují kolem hodnocení 45 – 55 bodů (viz Obr.  176). 

Navíc z tohoto obrázku můţeme vyčíst, ţe aţ do konce kurzu vydrţeli pouze studenti, kteří 

dosahovali po celou dobu nejvyšších výsledků v rámci této skupiny. Ti, kteří měli nízké 

výsledky jiţ na začátku, to na konci vzdali. Dále můţeme říci, ţe prvních cca 165 studentů 

„odpadlo“ u druhého úkolu, dalších více jak 200 u třetího a pak jiţ do konce kurzu před 

kaţdým dalším úkolem cca 100 studentů. Úkol č. 5 a 6 nebyl vypracován vůbec. Aktivita 

studentů během kurzu s kaţdým následujícím úkolem klesala (viz Obr.  177). 

 

Obr.  176 Bodové hodnocení (studijní výsledky) studentů ze skupiny „N“, kteří měli u závěrečné zkoušky 

bodový zisk 0 – 10 bodů – zobrazujeme pouze cca 600 nejhorších studentů (index označuje pořadové číslo 

studenta v datovém souboru, value výsledek bodového hodnocení a barevně označené čáry reprezentují 

jednotlivé domácí úkoly) 

zpracováno v programu RapidMiner [23] 
 

 

Obr.  177 Aktivita všech studentů ze skupiny „N“ – zobrazujeme cca 1400 studentů (index označuje pořadové 

číslo studenta v datovém souboru, value klikací aktivitu a barevně označené čáry reprezentují jednotlivé domácí 

úkoly) 

zpracováno v programu RapidMiner [23] 



  

Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz      

78 

 

Pro porovnání velmi zajímavých lineárních úseků z Obr.  175 byl vygenerován 

experimentální datový soubor. Má šest parametrů a 70 instancí. Pro všechny instance prvního 

parametru A bylo vygenerováno náhodné číslo od nuly do jedné. U parametru B jsme řádky    

0 – 20 vyplnili nulami a zbylých 50 instancí naplnili náhodnými čísly. Parametr C měl 

prvních 40 hodnot nulových a zbytek náhodná čísla. Poslední parametr D měl prvních 60 

instancí nulových a zbytek doplněný náhodnými čísly. Parametry D a F měly všechny 

hodnoty nulové. Při zobrazení tohoto souboru jsme ale nedošli ke stejnému závěru (viz Obr.  

178). Z toho lze usuzovat, ţe mezi výsledky jednotlivých zkoušek studentů s nejniţší 

hodnotou indexu také existuje lineární závislost. 

 

Obr.  178 RadViz zobrazení experimentální dat pro porovnání lineárních úseků 

 

Další dvě základní skupiny studentů jsou ti, kteří prospěli a prospěli s vyznamenáním. 

Mají podobný charakter (Obr.  179 a Obr.  180). Vyuţijeme tedy i podobnou interpretaci. 

 
Obr.  179 RadViz zobrazení dat, kde studenti 

u závěrečné zkoušky prospěli 

(studijní výsledky, aktivita) 

 
Obr.  180 RadViz zobrazení dat, kde studenti 

u závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním 

(studijní výsledky, aktivita) 
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Výsledky jednotlivých studentů jsou velmi vyrovnané u obou skupin. Tomu odpovídá 

i zobrazení v Radvizu (Obr.  179 a Obr.  180). Jsou-li parametry (v našem případě studijní 

výsledky) na všech kotvách vyrovnané, pak se shluk zobrazí na středu – modrá barva. 

U studentů, kteří prospěli, je vyšší bodový zisk u úkolu č. 2 a částečně úkolu č. 1 (viz Obr.  

181) – to způsobilo „protáhnutí“ shluku směrem k těmto kotvám (Obr.  179). 

 

Obr.  181 Bodové hodnocení (studijní výsledky) studentů ze skupiny „P“ (index označuje pořadové číslo 

studenta v datovém souboru, value výsledek bodového hodnocení a barevně označené čáry reprezentují 

jednotlivé domácí úkoly) 

zpracováno v programu RapidMiner [23] 

 

Průměrná aktivita u studentů v průběhu kurzu klesá u obou skupin. Z Obr.  179 vidíme, 

ţe nejvyšší aktivita u studentů „prospěli“ je mezi úkoly č. 1 a č. 2. Trend změn je ale u všech 

studentů stejný – na Obr.  179 vzniká červená „čára“. Tento předpoklad můţeme potvrdit při 

zhlédnutí průběhů aktivity studentů na Obr.  182. 

 

Obr.  182 Aktivita studentů ze skupiny „P“ (index označuje pořadové číslo studenta v datovém souboru, value 

klikací aktivitu a barevně označené čáry reprezentují jednotlivé domácí úkoly) 

zpracováno v programu RapidMiner [23] 
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Aktivita studentů „prospěli s vyznamenáním“ je navíc velmi variabilní. To se nám 

v Radvizu odrazí tak, ţe není v určité hodnotě „pás“ výskytu hodnot, ale je vidět „plná elipsa“ 

jejíţ hlavní poloosa směřuje mezi kotvy 1 a 2 – červená barva (Obr.  180). To interpretuje 

velkou aktivitu studentů u úkolu 1 a 2. Správnost interpretace ověříme na Obr.  183 a Obr.  

184. Na Obr.  183 je potřeba si uvědomit měřítko osy „value“. To je velmi detailní, a proto se 

výsledky studentů jeví jako velmi variabilní, ačkoli jsou poměrně stálé. Na Obr.  184 je vidět, 

ţe aktivita studentů v průběhu kurzu klesá. 

 

Obr.  183 Bodové hodnocení (studijní výsledky) studentů ze skupiny „PV“ (index označuje pořadové číslo 

studenta v datovém souboru, value výsledek bodového hodnocení a barevně označené čáry reprezentují 

jednotlivé domácí úkoly) 

zpracováno v programu RapidMiner [23] 

 

 
Obr.  184 Aktivita studentů ze skupiny „PV“ (index označuje pořadové číslo studenta v datovém souboru, value 

klikací aktivitu a barevně označené čáry reprezentují jednotlivé domácí úkoly) 

zpracováno v programu RapidMiner [23] 

 

Chování popsané v předešlém odstavci je u studentů očekávané. Je ovšem překvapující, 

ţe se aktivita signifikantně nezvýšila ani před zkouškou a je stejně nízká jako u posledních 

dvou úkolů. Vysvětlením by mohla být skutečnost, ţe se studenti naučili převáţnou část 
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potřebných dovedností během prvních 3 úkolů. Tomu by nasvědčovala i lehce vyšší aktivita 

u úkolu č. 4. Studenti (dle výsledků úkolů i zkoušky ti nejlepší) zjistili co je potřeba během 

prvních dvou úkolů, ověřili si to u úkolu 4 a zbytek kurzu s touto znalostí/dovedností jiţ 

vystačili. Dalším moţným vysvětlením by mohla být skutečnost, ţe ti studenti, kteří získají 

během semestru určitý počet bodů za práci na úlohách, pak mají plusové body ke zkoušce – 

lepší známka (vyšší počet bodů). Vzhledem k tomu, ţe výsledky studentů jsou stabilní a velmi 

dobré, pak je na snaze zváţit i tuto moţnost.  

Závěrem tedy můţeme říct, ţe pokud se aktivita studenta i jeho výsledky nedostanou jiţ 

při prvních dvou úkolech bodového hodnocení „prospěl“ nebo „prospěl s vyznamenání“, pak 

je velká pravděpodobnost, ţe v kategorii „neprospěl“ zůstane aţ do konce kurzu. Třetí úkol 

se jeví jako zlomový. Studenty je tedy nutné motivovat jiţ v začátku. Pravděpodobně se jedná 

o učivo, kde se navazuje na předchozí úlohy a pokud student „zaspí“ či nezvládá látku 

na začátku kurzu, je velmi těţké ji dohnat. Proto by bylo moţným řešením se těmto 

studentům více věnovat, aby mohli kurz dokončit.  
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6 Tutoriál pro začínající uţivatele 

 

Poznatky nasbírané během analýzy experimentálních a reálných dat byly shrnuty 

do stručného tutoriálu, který je přílohou této práce (viz Příloha 3). Příručka by měla slouţit 

všem začínajícím uţivatelů  - studentům, lékařům, finančním analytikům, atp. V první části 

je v krátkosti vysvětlen smysl analýzy dat a jednotlivé části tohoto procesu. Dále je vysvětlen 

princip metody RadViz jak matematicky, tak i přístupnější a hravou formou. Následují 

ukázky jednotlivých vizualizací a postupné vysvětlování vlastností transformace bodů        

z n-dimenzionálního prostoru do roviny prostřednictvím RadVizu ukazuje „jak v RadVizu 

číst“ a jak jednotlivá zobrazení interpretovat co do hodnot parametrů a vztahů mezi nimi. Tato 

část je ukončena výčtem bodů, podle kterých můţe uţivatel postupovat při interpretaci tak, 

aby na nic nezapomněl. V závěru je moţné si nabyté dovednosti otestovat v praktických 

ukázkách. 

V Příloze 4 je přiloţena první kresba s trpaslíky, která vedla k nápadu ilustrovat tutoriál. 

Kresba vznikla před zkouškou z předmětu Dobývání a vizualizace znalostí, kdy jsem měla 

vysvětlit svým kolegům, jak RadViz vlastně funguje. 
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7 Závěr 

Diplomová práce je v podstatě rozdělena na tři části. První je zaměřena na proces 

zpracování a analýzy dat, její ţ součástí je vizualizace. Dále je uveden přehled různých metod 

a vlastností analýzy, které můţeme vyuţít. U kaţdé z metod je uveden seznam vhodných 

vizualizačních metod. 

Druhá část je tvořena praktickými ukázkami metody RadViz, na kterých pozorujeme 

vlastnosti transformace bodů. Díky znalosti původních dat, která máme pod absolutní 

kontrolou, byla zformulována pravidla pro určení hodnot parametrů a vztahů mezi nimi 

na základě vizualizace RadViz. Tato pravidla jsou uvedena vţdy na konci kaţdé podkapitoly 

experimentálních dat. Dále jsou zformulována do příručky, která má pomoci začínajícím 

uţivatelům s orientací v tomto zobrazení. Tento tutoriál je prakticky a jednoduše vyuţitelným 

výstupem z této práce pro široké spektrum zájemců o metodu RadViz. (viz Příloha 3) 

Ve třetí části byla pravidla pro interpretaci výsledků zobrazení odzkoušena na čtyřech 

reálných datových setech. Při aplikaci RadViz pravidel byla interpretace následně 

kontrolována jiným zobrazením (převáţně v dataminigovém programu RapidMiner [23]). 

Správnost interpretace pouze z RadViz zobrazení tím byla potvrzena. 

RadViz tedy můţeme povaţovat za velmi účinný nástroj pro vizualizaci dat. Můţe nám 

zobrazit jak hodnoty parametrů, poměr mezi hodnotami parametrů a případné závislosti mezi 

nimi. Její pouţití se jeví jako vhodné na začátku analýzy dat, protoţe dává přehled o celém 

datovém souboru. Můţe nastínit směr, kterým se máme při analýze dál vydat. Dokáţe 

zobrazit jednotlivé dobře oddělené shluky, nebo naopak situaci typu „pepř a sůl“. Podle toho 

volíme další metody analýzy. Pokud existuje mezi parametry lineární závislost, pak se také 

ukáţe. Podle tvaru shluku ve vizualizaci můţeme v některých případech přibliţně určit, 

jak shluk vypadá ve skutečnosti.  

Tato práce se zabývá pouze vizualizací pomocí metody RadViz. Námětem 

pro navazující činnosti by mohlo být rozšíření základny experimentálních dat, ze kterých by 

se dala vyvodit další pravidla pro interpretaci vizualizací. Modifikovaná metoda RadVizS 

byla zmíněna a pouţita pouze okrajově. Z toho důvodu zde vidím další volné pole působnosti. 

Při generování experimentálních dat v programu Predo v12 nebylo moţné vytvořit body, které 

byly definovány parametricky. Dalším námětem by tedy mohlo být doplnění této funkčnosti. 
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Příloha č. 1 

Ukázky zobrazovacích metod 
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Sloupcový graf [6] 

 

Spojnicový graf [6] 

 

 

Paprskový (radiální) graf [6] 

 

Teplotní mapa [6] 

 
Bodový graf [6] 

Box graf [6] 

 
Koláčová graf [6] 

 
Pareto diagram[6] 
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Histogram [6] 
 

Frekvenční polygon [6] 

 

Páskové vykreslení (strip plot) [6] 

 

Scatter matrix [6] 

 
Tabulka se sloupcovými grafy [6] 
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Symbolový graf [6] 
 

Paralelní souřadnice [14] 

 

Andrew´s curves [14] 
 

RadViz [14] 
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Multi line [14] 

 

Graf výzkumu [14] 
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Příloha č. 2 

RadViz zobrazení dat z kapitoly  

Odezva organismu na psychickou zátěţ (subjekty 2, 3, 4 a 5) 

RadVizS zobrazení dat z kapitoly  

Odezva organismu na psychickou zátěţ (subjekt 1) 
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RadViz zobrazení subsystému SRDCE 

pro subjekt 2 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému SRDCE 

pro subjekt 3 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému SRDCE 

pro subjekt 4 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému SRDCE 

pro subjekt 5 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému PLÍCE 

pro subjekt 2 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému PLÍCE 

pro subjekt 3 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému PLÍCE 

pro subjekt 4 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému PLÍCE 

pro subjekt 5 (zoom 5x) 
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RadViz zobrazení subsystému MOZEK α 

pro subjekt 2 (zoom 5x) 

RadViz zobrazení subsystému MOZEK α 

pro subjekt 3 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK α 

pro subjekt 4 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK α 

pro subjekt 5 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK β 

pro subjekt 2 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK β 

pro subjekt 3 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK β 

pro subjekt 4 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK β 

pro subjekt 5 (zoom 5x) 
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RadViz zobrazení subsystému MOZEK 𝜗 

pro subjekt 2 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK 𝜗 

pro subjekt 3 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK 𝜗 

pro subjekt 4 (zoom 5x) 

 
RadViz zobrazení subsystému MOZEK 𝜗 

pro subjekt 5 (zoom 5x) 

 
RadVizS zobrazení subsystému SRDCE 

pro subjekt 1 

 
RadViz zobrazení subsystému PLÍCE 

pro subjekt 1 

 
RadVizS zobrazení subsystému MOZEK α 

pro subjekt 1 

 
RadVizS zobrazení subsystému MOZEK β 

pro subjekt 1 

 
RadVizS zobrazení subsystému MOZEK 𝜗 

pro subjekt 1 
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Tutoriál pro začínající uţivatele vizualizační metody RadViz 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

 

TTuuttoorriiááll  pprroo  zzaaččíínnaajjííccíí  uuţţiivvaatteellee  

zzoobbrraazzoovvaaccíí  mmeettooddyy  RRaaddVViizz  
 

 

Bc. Klára Valentová 

 

2012 

 
Tato příručka je přílohou diplomové práce s názvem  

Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz 

 

práce byla zpracována na Katedře kybernetiky FEL ČVUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkazy na další zdroje 
 

 VALENTOVÁ, Klára; Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz. Praha, 2012. 84 s. Diplomová práce, 

ČVUT, Fakulta elektrotechnická 

 NOVÁKOVÁ, Lenka; ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga; Hledání shluků vizualizační metodou RadViz. Sborník konference Znalosti 

2008, str. 85-96,Bratislava 2008 

 ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga; VYSLOUŢILOVÁ, Lenka; podklady k předmětu Dobývání a vizualizace znalostí [online]. Praha. 

28.12.2011 [cit. 15.4.2012], dostupné z www: < http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33dvz/start> 

 HOFFMAN, P.; GRINSTEIN, G; MARX, K.; GROSSE, I.; STANLEY, E; DNA visual and analytic data 

mining.Visualization Conference, IEEE, 0:437, 1997 

 HOFFMAN, P.; GRINSTEIN, G; PINKEY, D.; Dimensional anchors: a graphic primitive for multidimensional 

multivariate information visualization.In NPIVM ´99: Proceedings od the 1999 workshop on new paradigms in information 

visualization and manipulation in conjunction with the eight ACM interation conference on Information and knowledge 

management, str. 9-16, New York, USA, 1999, ACM 

 

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33dvz/start




 

    

1 

 

Váţení a milí čtenáři, 

jsem velmi potěšena, ţe právě teď drţíte v rukou tento tutoriál a čtete tyto řádky. Ať uţ 

vás k tomu vedlo cokoliv, doufám, ţe na konci malého výletu do vizualizace pomocí RadVizu 

dojdete všichni stejného cíle. Tím je schopnost základní interpretace dat prostřednictvím 

těchto vizualizací. Nezáleţí na tom, zda jste student, lékař nebo finanční analytik. Kaţdý, kdo 

pracuje s nějakými daty, potřebuje efektivní a pohotové nástroje k jejich zpracování. 

S narůstajícím objemem dat, která máme k dispozici, se zvyšují i nároky na jejich analýzu. 

Je opravdu nutné zaznamenávat a následně analyzovat tolik parametrů a tolik jednotlivých 

měření? Současné výsledky analýz menšího počtu dat přece také dávají uspokojivé výsledky. 

Pokud ale zanalyzujeme více parametrů, můţeme přijít na nové závislosti mezi jednotlivými 

parametry, nebo dokonce procesy. Se znalostí těchto závislostí je pak moţné chování systému 

efektivněji a účinněji řídit. S narůstajícím počtem jednotlivých měření (co do frekvence 

i doby snímání) můţeme toto chování pozorovat podrobněji. Můţeme objevit pravidelně se 

opakující krátkodobou událost, která nám s menším počtem měření můţe uniknout, nebo 

ji označíme jako chybu měření, protoţe se nám jeví jako ojedinělá. S dostatečným počtem 

měření získaných v době trvání této události jsme schopni ji popsat, zjistit čím je způsobena, 

odstranit ji nebo naopak vyuţít ve svůj prospěch. Dále se můţeme při velkém počtu vzorků 

utvrzovat ve správnosti naší předchozí analýzy tím, ţe dosáhneme stejných výsledků 

i s větším a podrobnějším datovým souborem. Čím více tedy dat máme, tím lépe jim můţeme 

porozumět. V procesu datové analýzy je potřeba dodrţet několik základních kroků: 

 

Co chci v procesu 

sledovat?  

Co chci z dat 

zjistit? 

Jaká data budu 

sbírat? 

Jak, kdy a kde je 

budu sbírat?  

Sběr dat  

Datová analýza 

(jejíţ součástí 

je i vizualizace)  

Interpretace 

výsledků analýzy  

Úprava 

současného stavu  

Porovnání 

s výsledky minulé 

analýzy  
 

Máme k dispozici 

výsledky 

předchozí 

analýzy? 

Jsou výsledky 

porovnání takové, 

ke kterým jsme 

chtěli dojít? 
 

ano 

ne 

ano 

ne 
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Z tohoto diagramu vidíme, ţe proces analýzy dat nikdy nekončí (hypoteticky ). Pokud 

samozřejmě analyzujeme data z experimentu, který nejde zopakovat nebo nastane situace, 

která vyústí v ukončení procesu, který sledujeme, pak skončíme i se samotnou analýzou.  

Součástí analýzy dat je také vizualizace. Proč chceme data vizualizovat? Podle různých 

teorií a na základě experimentů bylo zjištěno, ţe na vnímání okolního světa se z 80 % podílí 

zrak. Z toho důvodu jsou také obrazové informace v lidském mozku velmi rychle 

interpretovány. To i přesto, ţe je v našem okolí velké mnoţství podnětů, které musíme 

zpracovat. Je tedy vhodné této skutečnosti vyuţít i při zpracování a analýze dat. K tomu nám 

poslouţí různé vizualizační metody. Nejde o nic jiného, neţ odlišné vyjádření stejné 

informace. V případě, ţe námi zkoumaná data mají několik parametrů, pak je nutné pouţít 

průmětů nebo transformací pro zobrazení do roviny. 

RadViz je zkratka názvu Radial Coordinate Visualization. Tato metoda se vyuţívá pro 

vizualizaci n-dimenzionálního prostoru do roviny. Pod n-dimenzionálním prostorem 

si můţeme představit datový soubor, který má n parametrů (neboli tabulka, jejíţ sloupce jsou 

jednotlivé hodnoty parametrů pro různá měření – řádky). RadViz vychází z Hookova zákona 

z fyziky. Kaţdý z parametrů výchozích dat je reprezentován jednou z pevných kotev 

umístěných povětšinou na kruţnici. Toto upořádání ovšem není podmínkou. Mějme bod       

[y1 , y2 , … , yn] definovaný v n dimenzionálním prostoru (jeden řádek v tabulce s našimi daty). 

Ke kaţdé kotvě Sj (náš parametr) je připevněna virtuální pruţina, jejíţ tuhost yj se mění podle 

hodnoty daného parametru (čísla v příslušném řádku a sloupci). Všechny pruţiny jsou pevně 

spojeny v jednom bodě u. Poţadovaným výsledkem je pak vyváţený systém pruţin, tzn. suma 

je rovna nule. Situaci si můţeme představit takto: 
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Ráda bych upozornila ty, kteří se právě zděsili, ţe následující kroky za vás udělá 

vizualizační program, ve kterém budete data zpracovávat. Tyto informace jsou zde uvedeny 

pro úplnost. 

Pozice bodu u je dána rovnicemi těmito rovnicemi 

 
𝑢  =

 𝑆𝑗       𝑛
𝑗 =1 𝑦𝑗

 𝑦𝑗
𝑛
𝑗 =1

 
 

𝑢1 =
 𝑦𝑗  cos 𝛼𝑗  

𝑛
𝑗 =1

 𝑦𝑗
𝑛
𝑗 =1

    ,    𝑢2 =
 𝑦𝑗  sin 𝛼𝑗  

𝑛
𝑗=1

 𝑦𝑗
𝑛
𝑗=1

       

Před výpočtem polohy u je nutné provést ještě další kroky v následujícím pořadí 

1. Normalizace dat do intervalu  0,1 , tzn. 

𝑥 𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑗
 

to abychom neporovnávali hrušky s jablky ( = nenormalizované hodnoty), 

ale ovoce s ovocem ( = normalizované hodnoty) 

2. Rozmístění n kotev. Tím zajistíme, ţe kaţdý parametr vstupních dat má svou 

kotvu 

3. Výpočet transformace pro všechna data a jejich vykreslení 

𝑦𝑖 =  𝑥 𝑖𝑗

𝑛

𝑗 =1

   ⇒    𝑢  𝑖 =
 𝑆 𝑗  𝑥 𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑦𝑖
 

Myslím, ţe v tuto chvíli bychom mohli provést malý průzkum, jehoţ výsledky 

by mohly být velmi zajímavé. Schválně – Kdo se dostal se čtením až sem? Kdo chápe jak 

RadViz funguje? Kdo absolutně netuší, o čem je řeč? Kdo se ztratil v zápisu a vysvětlení 

pomocí rovnic? A teď otázka pro analytiky – zamyslete se nad těmito otázkami. Jsou otázky 

správně formulované? Jaké informace jsem chtěla tímto šetřením získat? Budou pro mě tyto 

odpovědi dostatečně vypovídající? Co vidíte jako největší chybu? 

Nyní ale zpátky k RadVizu. Je mi jasné, ţe pro některé z Vás nebude zápis pomocí 

rovnic uchopitelný, natoţ pochopitelný. Proto si zkusíme princip této metody vysvětlit ještě 

jinak. Přizveme si k tomu tři pomocníky. Dovolte mi představit Vám (zleva) Šikulu, Siláka 

a Věchýtka. 
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Představme si, ţe se tito tři kamarádi přetahují o lana, která jsou na jednom konci 

svázaná do jednoho uzlu. 

 

Silák díky své zálibě v posilování hravě ostatní přetáhne. Šikula se snaţí a s vypětím sil 

si drţí zbytek svého lana. No a Věchýtek proti těmto soupeřům moc šancí nemá. 

Teď si k tomu přimyslete něco málo z toho, co jiţ bylo řečeno v popisu metody RadViz 

a máme zde zobrazený její princip. 
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Hra na přetahovanou je uţ doufám snazší na pochopení. Jak ji ale propojit s čísly, která 

analyzujeme? Čím větší sílu trpaslík má, tím větší číslo nám reprezentuje.  

 

 

Kaţdý trpaslík představuje jeden parametr. Datový soubor by tedy vypadal následovně 

Šikula Silák Věchýtek 

3 8 1 

 

Šikula 

Silák 

Věchýtek 

x = [ xŠikula , xSilák , xVěchýtek ] 

xŠikula = 3 

XSilák = 8 

XVěchýtek = 1 
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Kaţdý řádek nám dává informaci o tom, jak silní jednotliví soupeři jsou. Z toho 

můţeme usuzovat výsledek hry na přetahovanou. Pokud bude Věchýtek pilně trénovat a zvýší 

svou sílu, potom pro něj bude určitě snazší udrţet si větší část svého lana a výsledek další hry 

bude vyrovnanější. (Další hru by reprezentoval druhý řádek.) 

A teď uţ nezbývá neţ si představit např. místo Šikuli prodeje za poslední kvartál 

v určité oblasti, systolický tlak pacienta nebo bodové hodnocení studenta. Jednoduše cokoli 

co potřebujeme analyzovat. Pro tyto případy bude kaţdý řádek reprezentovat prodej za určité 

časové období (např. pro kaţdý den) ve všech sledovaných oblastech, jednoho pacienta, 

u něhoţ sledujeme ţivotní funkce, nebo jednoho studenta, jehoţ studijní výsledky 

zaznamenáváme.  

Aţ doteď jsme řešili zobrazení jednoho bodu. Datový soubor ale takových bodů 

obsahuje mnohem víc. Kaţdý z nich se tedy nějak (podle hodnot svých parametrů) zobrazí 

podle stejného principu, který jsme si jiţ vysvětlili. Kdyţ máme zobrazené všechny body, 

z datového souboru, můţeme z této vizualizace usuzovat další vlastnosti. Pokud jsou 

v původních datech určité vztahy mezi parametry, nebo data tvoří určité shluky, pak se 

to zobrazí i v RadVizu. Shluk tvoří vţdy několik bodů, které mají podobné hodnoty 

parametrů. Jedná se např. o situaci, kdy pacienti trpící určitou chorobou mají zvýšenou 

hladinu určité látky v krvi. Nebo studenti, kteří prospěli s vyznamenáním, mají v průběhu 

školního roku nejvyšší bodové hodnocení. A právě tyto skupiny nám vytvoří ve vizualizaci 

shluk. Na základě toho jak shluk vypadá, můţeme říct, jak data vypadají ve skutečnosti. 

Zaměříme-li se na geometrická tělesa, pak můţeme říct, ţe si vlastnosti svého tvaru do určité 

míry zachovávají. 

 

Zde je zobrazena krychle. 

 

Zde je zobrazena koule. 
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Zde jsou zobrazeny dvě úsečky. 

 

Zde jsou zobrazeny dvě roviny. 

Jak tedy poznat jednotlivé geometrické tvary? Začněme tím nejsnazším. Úsečka je zcela 

zřejmá. Uvidíme-li ve vizualizaci shluk připomínající úsečku, pak můţeme říct, ţe mezi 

určitými parametry existuje lineární závislost. Těmi parametry jsou vţdy ty kotvy, ke kterým 

úsečka směřuje (na obou koncích). Pokud úsečka směřuje na jednom konci mezi dvě kotvy, 

pak je lineární závislost mezi všemi třemi parametry. Pokud směřuje mezi dvě kotvy 

i na druhém konci, pak bude závislost mezi všemi čtyřmi parametry. Dalším lehce 

identifikovatelným tvarem je koule. Pokud uvidíte shluk, který v základu připomíná plný 

kruh, ze kterého jsou vytáhlé menší či větší špičky, pak se jedná o krychli. Špičky ale vţdy 

vypadají jako nasazená silvestrovská čapka na hlavě. A naposledy, pokud se zobrazí jasný 

tvar čtyřúhelníku, pak se jedná o rovinu. Můţete si všimnout, ţe velikosti úhlu, se v RadVizu 

nezachovávají. 

Obrázky, na kterých jsme si definovali pravidla pro určování tvaru shluku, jsou 

generovány z experimentálních dat. To znamená, ţe shluky byly přesně matematicky 

definovány. U reálných dat ale takové přesnosti nikdy nedosáhneme. Tudíţ, se nám vţdy 

zobrazí něco jako koule, pokud se jedná o velmi kompaktní shluk s velmi podobnými 

hodnotami parametrů. Pokud jsou hodnoty více variabilní např. v jednom parametru, 

pak se shluk ve směru ke kotvě tohoto parametru roztáhne. Stejně jako kdybychom 

ho nakreslili na papír tuţkou a prstem ho rozmazali směrem k dané kotvě. Dalším útvarem, 

který se v reálných datech můţe objevit je úsečka, která naznačuje lineární závislost mezi 

parametry.  

Pokud máme data rozdělena do několika tříd, pak si je můţeme barevně odlišit 

a sledovat jejich chování. Třídou rozumíme určitou skupinu dat. Budeme-li např. analyzovat 
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data z personálního oddělení velké firmy, rozdělíme zaměstnance jednotlivých oddělení 

do tříd – administrativa, mzdové odd., odd. výroby, odd. nákupu dílů, atd. Z takto 

roztříděných dat můţeme vysledovat např. informaci o tom, ţe na mzdovém oddělení 

je zaměstnán výrazně vyšší podíl ţen, neţ muţů, jejich věk je nejčastěji okolo 35 let, atp. 

Barevně odlišené shluky vizualizace reálných dat mohou vypadat například takto (obrázek 

nesouvisí s výše uvedeným příkladem) 

 

Aţ doteď jsme ukazovali příklady vizualizace do tří dimenzí. Pokud budeme zobrazovat 

do sudého počtu dimenzí (čtyři, šest, … kotev), je potřeba si uvědomit, ţe pokud bude 

hodnota parametru na protějších kotvách stejná, jeho působení se vyruší a bod se zobrazí na 

středu spojnice těchto kotev. Je to stejná situace, jako kdybychom na opačné konce lana 

postavili dva Siláky. Úplně stejného výsledku bychom ale dosáhli, i kdybychom tam postavili 

dva Šikuly nebo dva Věchýtky. Pokud tedy máme stejnou hodnotu parametru a kotvy těchto 

parametrů jsou v RadVizu naproti sobě, ztrácíme informaci o velikosti hodnoty parametru. 

Ke stejnému výsledku dojdeme, pokud budou hodnoty všech parametrů stejné nebo velmi 

podobné. Tato situace je na následujícím obrázku 
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Jaká je hodnota těchto parametrů? Je tak malá, protoţe jsou body uprostřed? Toto je 

mylný závěr, body mají hodnotu vysokou, ale ve všech parametrech velmi podobnou. 

To znamená, ţe na všech sedmi kotvách stojí pouze Siláci, nebo Šikulové nebo Věchýtkové. 

Kdo z nich tam ale opravdu stojí uţ z RadVizu tak snadno nezjistíme. 

Malou nápovědou nám můţe být to, jak blízko u sebe body jsou. Pokud zobrazíme 

body, které jsou v reálu blízko počátku souřadného systému (tzn. mají malou hodnotu 

parametru), pak se zobrazí dál od sebe, neţ body, které jsou od počátku souřadného systému 

dál. Obrázek vlevo ukazuje první případ (body jsou blízko počátku souřadnic) a obrázek 

vpravo případ druhý (body jsou dál od počátku souřadnic). Schválně jsou vybrány 

vizualizace, u kterých jsou hodnoty všech souřadnic stejné. Kontrolní otázka: Jaký tvar mají 

data v realitě? 

  

Změny vzdálenosti od středu docílíme jednak změnou parametru, jak je ukázáno 

na dvou předchozích obrázcích. Pokud ale chceme oddálit od počátku soustavy souřadnic 

ta samá data, nemusíme měnit jejich hodnotu, ale stačí pouze změnit normalizační interval. 

O normalizaci hodnot do intervalu  0,1  jsme se jiţ zmínili na str. 3. Tato normalizace 

je nutná proto, abychom mezi sebou mohli porovnávat parametry, jejichţ hodnoty se pohybují 

v např. řádech stovek i desetin. Všechna tři následující zobrazení vizualizují stejný datový 

soubor, u kterého měníme normalizační interval. Zleva je to  0,1 , pak  0.5 , 1  a nakonec 

 0.75 , 1 . 
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Transformované shluky se zmenšují a body jsou blíţe u sebe, pokud oddalujeme 

počátek normalizačního intervalu od počátku soustavy souřadnic. Změna normalizačního 

intervalu na  0.5 , 1  je vhodná, protoţe na obrázku vlevo se oba shluky překrývají. Naproti 

tomu na prostředním uţ jsou jasně oddělené.  

Ve chvíli, kdy chceme pozorovat změnu parametru, musíme si vytvořit několik 

zobrazení a ty mezi sebou porovnat. Druhou moţností je vytvořit nový soubor pouze s daty, 

která nás zajímají a dál s nimi pracovat. Změna jednoho parametru se projeví posunem bodů 

směrem k dané kotvě. Tento případ je následujícím obrázku. Zvětšujeme velikost parametru x 

a body se posunují ve směru šipky. 

 

 Pokud se změní dva parametry, závisí změna zobrazení na tom, jaký je poměr mezi 

těmito dvěma změnami a kde leţí kotvy parametrů. V případě, ţe kotvy neleţí proti sobě, 

se bod přiblíţí k oběma kotvám. Představme si opět hru na přetahovanou. Pokud vyměním 

Věchýtku za druhého Siláka, pak hravě přetáhneme Šikulu. Naopak pokud vyměním Siláka 

za druhého Věchýtku, pak bude mít navrch Šikula. Kdyţ budou kotvy naproti sobě, záleţí 

na rozdílu mezi hodnotami. Pokud se budou proti sobě přetahovat dva Siláci, ve výsledku 

se jejich snaţení se vyruší. Kdyţ se bude přetahovat Šikula s Věchýtkou, Šikula ho přetáhne, 
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ale ne tolik, jako kdyby se Věchýtka přetahoval se Silákem. Stejná situace nastává i při změně 

více parametrů. 

Metoda RadViz má jednu nepříjemnou vlastnost. Pokud zobrazujeme body, které ve své 

matematické definici procházejí počátkem souřadného systému (obrázek vlevo), pak se body 

zobrazí po celé ploše, nehledě na to, ţe jsou ve skutečnosti oddělené (obrázek uprostřed). 

Tento problém vyřešíme pouţitím modifikované metody RadVizS, která zobrazí nejen 

transformaci bodů do roviny, ale i Eukleidovskou vzdálenost těchto bodů od středu 

souřadného systému. Tuto informaci zobrazí do třetího rozměru (obrázek vpravo). 

 

 

RadViz tedy můţeme povaţovat za velmi účinný nástroj pro vizualizaci dat. Můţe nám 

zobrazit jak hodnoty parametrů, poměr mezi hodnotami parametrů a případné závislosti mezi 

nimi. Její pouţití se jeví jako vhodné na začátku analýzy dat, protoţe dává přehled o celém 

datovém souboru. Můţe nastínit směr, kterým se máme při analýze dál vydat. Dokáţe 

zobrazit jednotlivé dobře oddělené shluky, nebo naopak situaci typu „pepř a sůl“. Podle toho 

volíme další metody analýzy. Pokud existuje mezi parametry lineární závislost, pak se také 

ukáţe. Podle tvaru shluku ve vizualizaci můţeme v některých případech přibliţně určit, jak 

shluk vypadá ve skutečnosti.  

Při interpretaci zobrazení RadViz tedy můţeme postupovat takto: 

1. Máme ve vizualizaci oddělitelné shluky pro jednotlivé třídy? 

2. Jsou shluky oddělitelné v modifikaci RadVizS? 

3. Jaký tvar shluky mají? 

4. Vyskytuje se mezi nějakými parametry lineární závislost? 

5. Jak daleko jsou od sebe jednotlivé body v rámci shluku? 

6. Jak se mění vzájemná vzdálenost bodů při změně normalizačního intervalu? 

7. Jsou jednotlivé body / shluky zobrazeny uprostřed, nebo blíţ k některým 

kotvám? 
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A na závěr několik ukázek. Pokuste se je interpretovat  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odpovědi na otázky a interpretace ukázek: 

 

str. 3  
 

Těmito otázkami bychom se mohla pokusit zjistit, jak pochopitelně je tento tutoriál napsaný. Hned první otázka není 

moc vhodná, protoţe kdo nedočetl, nemohl si ji přečíst a odpovědět na ni. Máme tedy první zkreslený údaj. 

Odpovědět na otázku, zda chápete, jak něco funguje ještě před tím, neţ je vám to pořádně vysvětleno a sami jste 

si to vyzkoušeli, také nedává zrovna relevantní výsledky. Poslední dvě otázky mohou dát vypovídající data. 
 

str. 8 
 

shluk má kulový tvar 
 

interpretace ukázek 
 

první řádek vlevo – u jednotlivých tříd se zvyšuje pouze hodnota parametru x, ostatní zůstávají stejné, u modré 

barvy je hodnota x nejmenší a u zelené barvy naopak největší, jedná se o krychle 

první řádek uprostřed – nejvyšší hodnotu má parametr u, po ní pak x, jedná se o úsečky, lineární závislost 

můţeme čekat u červené úsečky mezi parametry z, x, u a u modré mezi parametry y a u (částečně x), úsečky mají 

společný bod 

první řádek vpravo – opět se jedná o úsečky, u modré má největší hodnotu parametr y a lineární závislost můţeme 

čekat mezi y a u, u modré úsečky je hodnota parametru y a u shodná (proto je úsečka vodorovně – působení těchto 

parametrů se vyruší) a z má větší hodnotu parametru neţ x (proto je úsečka blíţ k z), úsečky mají společný bod 

druhý řádek vlevo – nejvyšší hodnotu má parametr z, potom y a naposledy nejmenší hodnotu má x, jedná se o dvě 

roviny, které se navzájem protínají  

druhý řádek uprostřed – v modré části dýchal pacient pomalu a hluboce, v červené zrychlil dýchání a dýchal 

pouze mělce, v zelené části dýchal zase pomalu a s větší hloubkou dechu neţ u modré části. Krev se okysličovala 

více v červené části při rychlém dýchání a v zelené části při nejhlubším dýchání 

druhý řádek vpravo – hodnoty všech parametrů modré části jsou téměř shodné, můţeme usuzovat, ţe hodnoty 

jsou větší, protoţe jsou body velmi blízko u sebe, u červené části jsou hodnoty parametrů 1, 2 a 3 vyšší neţ 

u ostatních, body jsou dál od sebe, takţe můţeme předpokládat menší hodnoty neţ u modré části 
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Příloha č. 4 

První kresba vedoucí k ilustraci tutoriálu 
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