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CÍLE PRÁCE
5ílemt bakalářskét prácet jet provéstt hodnocenít grafickét notacet komponentyt
xRESSt x7St xraphicalt /odelert zt hlediskat principůt fyzickét notacet prot
kognitivnětefektivnítvizuálnítnotacetpodletŠanielat/oodyhotK(ggý,m
Íejprvet jet provedenat rešeršet komponentyt xRESSt x7St xraphicalt /odelermt
Šáletjetgrafickátnotacettétotkomponentytteoretickytzhodnocenatpodletdevítit
principůt fyzickétnotacemtÍásledujetsestavenítpříkladůtdiagramů6tkterétsloužít
jakotstimulytproteyeCtrackingttestovánítvybranýchtrespondentůmtŠletvýsledkůt
analýzyt naměřenýcht datt jet provedenot dalšít hodnocenít grafickét notacet
komponentym
Výsledkyt prácet umožnít kritickét zhodnocenít grafickét notacet xRESSt x7St
xraphicalt /odelert at navrhnout takovét změnyt vt tétot komponentě6t kterét
budout vet shodět st principyt fyzickét notacemt Tytot navrženét změnyt mohout
sloužitt jakot manuált přit úpravět grafickét notacet vedoucít ket zlepšenít
komponentytprotuživatelem

PRINCIPY FYZICKÉ NOTACE
Šrmt Šanielt Ymt /oodyt publikovalt vt rocet (ggýt vt článkut Thet “Whysics”t oft
ÍotationsTt Towardt at Scientifict Zasist fort 5onstructingt Visualt Íotationst int
Softwaret 4ngineeringt devětt principůt prot vytvářenít kognitivnět efektivnícht
vizuálnícht notacít at hodnocenít vizuálníhot programovánímt Tytot principyt
reflektujít teoriet at poznatkyt zt mnohat oborůt včetnět sémiotiky6t grafickéhot
designu6t komunikace6t vzdělávání6t kognitivnít psychologiet ajmt Šohromadyt
vytvářít teoriit fyzickýchtnotací6t kterátse6t jaktvyplývátztnázvu6t zaměřujet spíšet
nat percepčnít vlastnostit notacít nežt nat jejicht sémantickét vlastnostit K/oody6t
(ggý,mt 5ílemt jet znázornitt postupt zpracovánít tak6t abyt čtení6t chápání6t
zpracovánítatzapamatovánítinformacítbylotcotnejrychlejšítatbezchybném
Wrincipyt fyzickét notacet jsout nat obrázkut zobrazenyt vet formět včelít plástve6t
kterát znázorňujet možnostt jet dálet přidávattčit upravovatmt Základnít principt jet
středovýt Wrinciplet oft Semiotict 5larityt at jet výchozímt prot hodnocenít jehot
sousedícícht principůmt Šalšít principyt spolut souvisít tak6t jakt naznačujít hranyt
šestiúhelníkůtKŠobešová6t(gu.,m

Seznamt principůt českyt
podletŠimoníkatK(gu),T
•tWrinciptsémiotickét
čistoty6
•tWrinciptfyzickét
rozlišitelnosti6
•tWrinciptsémantickét
jednoznačnosti6
•tWrinciptřízenítsložitosti6
•tWrinciptkognitivnít
integrace6
•tWrinciptvisuálnít
expresivity6
•tWrinciptduálníhot
kódování6
•tWrinciptekonomietgrafiky6
•tWrinciptkognitivnít
vhodnostim

PrincipyvfyzickévnotacevwMoodyxv2009g

VÝSLEDKY

Eplikovánímt principut sémiotickét čistotyt t bylt zjištěnt jedent nedostatekt
grafickétnotace6tattotpřetíženítsymbolutelipsytpoužívanéhotprotreprezentacit
datovýcht prvkůt at přit určitýcht podmínkácht it cyklumt 3t odstraněnít tohotot
nedostatkutbylytvytvořenytdvatalternativnítnávrhytzměnytnotacemtWrvnímtjet
změnat výchozít velikostit symbolut cyklu6t druhýmt jet úplnát změnat tvarut nat
symbolt šestiúhelníku6t cožt odpovídát koncepcit vývojovýcht diagramůmt /imot
tentot nedostatekt bylat notacet podlet tohotot principut zhodnocenat jakot
vyhovujícím

Wrincipt fyzickét rozlišitelnostit hodnotít přesnostt vzájemnét rozlišitelnostit
symbolůt vet vztahut uTut podlet vizuálnít vzdálenostit proměnnýchmt Zdet bylyt
nalezenyt dvat nedostatkyt vt podobět špatnét rozlišitelnostit prvkůt bezt
parametrizacetatstparametrizacítatrozlišitelnosttprvkutpříkazutatkomentářemt

Wodlet principut sémantickét jednoznačnostit mohout nastatt čtyřit podobyt
symbolutpodletmíry6tstjakoutlzetodvodittvýznamtsymbolutpodletjehotvzhledumt
/ůžet nastatt sémantickát bezprostřednost6t průsvitnost6t nejasnost6t nebot
nesprávnostmt Symbolyt xraphicalt /odelert bylyt zhodnocenyt jakot sémantickyt
nejasné6t cožt jet nedostatekt zejménat vet vztahut kt začínajícímt uživatelůmmt
Zlepšenímt byt it vt tomtot principut bylot nahrazenít tvarut symbolut prot cyklust
šestiúhelníkemmt

Íejvětšít nedostatkyt bylyt nalezenyt vt principut řízenít složitostimt Tentot principt
sledujet počett prvkůt použitýcht vt diagramut at možnostit notacet ovlivnitt
efektivitut předávánít informacet pomocít různýcht mechanismůt zejménat ut
diagramůt st vysokýmt počtemt prvkůmt xraphicalt /odelert nepoužívát
modularizacit anit hierarchickout strukturalizacimt Základnímt nástrojemt řízenít
složitostit jet číslovánít prvkůmt Íedostatkemt vt řízenít složitostit stojícímt mimot
grafickoutnotacitjetneexistencetautomatickéhotzarovnánítdiagramumt

Wrincipt vizuálnít expresivityt hodnotít celkovýt počett vizuálnícht proměnnýcht
použitýcht vt notacimt xraphicalt /odelert používát třit proměnnét zt celkovéhot
možnéhotpočtutosmi6tnotacettedytnenítvizuálnětnasycenámt

WoužitímttextutvtgrafickétnotacitsetzabývátprinciptduálníhotkódovánímtTexttjet
nejvícet efektivnít jakot doplněkt ket grafickémut vyjádřenít jakot součástt
nadměrnéhotkódování6t takovétsymbolytsetnazývajíthybridnímtWodletprincipůt
fyzickétnotacetbyttexttneměltnikdytsloužitt jakot jedinýtzpůsobtrozlišenítmezit
symbolymt/ožnosttvytvořeníthybridníchtsymbolůtjetvtpřípadětskupintpříkazů6t
kterétlzetdoplnittotrůznoutbarvutvýplnětsymbolumt

Wrincipt ekonomiet grafikyt hodnotít velikostt vizuálníhot slovníkut at grafickout
složitosttnotacemtŠoporučovanýtmaximálnítpočettpoužitýchtsymbolůt jetšest6t
čemužtxraphicalt/odelertodpovídámtEplikacetprincipůtkognitivnítintegracetat
kognitivnít vhodnostit jet prot grafickout notacit xraphicalt /odelert složitá6t
protožet set zabývajít vlastnostmi6t kterét funkcionalitat komponentyt
nepodporujemt
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EYE-TRACKING
5ílemt vytvořenít eyeCtrackingt testovánít bylot experimentálnít ověřenít závěrůt
vzešlýcht zt hodnocenít podlet fyzickýcht notacít at možnét objevenít dalšícht
nedostatkůt vt grafickét notacit pomocít reálnýcht uživatelůt komponentymt
Strukturat testut bylat rozdělenat dot dvout částímt t Wrvnít částt set skládát zt u(t
stimulůtprotvolnétpozorovánítKfreetviewing,mtRespondenttneplnítžádnétúkolyt
spojenétsetstimulemmt3aždýtstimulustbyltzobrazentpotdobut.tsekund6ttentot
častbyltvybrántpotkonzultacit stvedoucítprácemtEbytbyltpotlačentefekttučení6t
bylyt stimulyt přit testovánít zobrazoványt vt náhodnémt pořadímt Šruhát částt set
skládát zt (ut stimulůt st otázkamimt Respondentovit jet předt každýmt stimulemt
zobrazenot zadánít otázkyt nebot úkolu6t kterýt respondentt plnímt Íat otázkut
respondentt odpovídát vet formuláři6t úkolt plnít označenímt prvkůt přímot dot
stimulut levýmt tlačítkemt myšimt Wrot účelyt eyeCtrackingt testovánít bylyt
vytvořenyt příkladyt diagramůt tokůt datt vt xraphicalt /odelert nadt datyt zt
datasetutÍortht5arolinatdistribuovanýmtstinstalacítxRESStx7SmtTytotdiagramyt
bylytvytvořenyttak6tabytreflektovalytpoužitítrůznýchtkombinacítrůznýchtprvkůt
atvedlytktodhalenítmožnýchtchybtvtnotacim
TentotexperimenttbyltvytvořentvtS/7t4xperimentt5entertzatúčelemttestovánít
vtprostoráchtlaboratořetkatedrytgeoinformatikytatpoužitítzdejšíhotvybavení6t
zejménateyeCtrackerutS/7tR4Št(.gtsetvzorkovacítfrekvencít(.gtózmtŠáletbylot
vytvořenot variantnít řešenít experimentut vt UxE/Et prot prováděnít testovánít
mimotprostorytlaboratořetnatvlastnímtvybavenítatsetzapůjčenýmtpřístrojemt
4yet Tribet 4Tugggt set vzorkovacít frekvencít šgt ózt vt majetkut 3x7mt Wrovedenát
testovánít lzet rozdělitt dot dvout skupinmt Wrvnít skupinat testovánít vt S/7t
4xperimentt 5entert bylat provedenat vt eyeCtrackingt laboratořit 3x7t vt dubnut
(gušmt Respondentyt bylot celkemt uýt dobrovolníkůt zt řadt studentůt třetíhot
ročníkutatprvníhotročníkutnavazujícíhotmagisterskéhotstudiamtŠruhátskupinat
testovánítvtUxE/Etbylatprovedenatnat3atedřetgeomatikyt•akultytstavebnít
ČVUTtvtWrazemtTatotlokacetbylatzvolenatstohledemtnatakademickétpůsobištět
autoratxraphicalt/odelert7ngmt/artinatYandy6tWhmŠm6tstjehožtlaskavoutpomocít
bylottestovánítzorganizovánomtRespondentytbylotžtstudentůtpředmětut•reet
softwaretx7Sm
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