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ANOTÁCIA 

s eye-

tracking technológie a na základe získaných poznatkov z testovania  ich komplexné 

hodnotenia. 

dá plnohodnotnú u ich historickým 

formami ich 

a logickej typizácie infografík, 

ktorá  

-tracking testovaniu vybraných typov infografík 

nasledovaná analýzou a 

a vý

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ako praktická 

-tracking testovania a 

problematiky.  
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infografika; vizualizácia; eye-  

strán práce: 81  

príloh: 6 (z toho 4 né)   
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ANNOTATION 

The main aim of this diploma thesis is to find out the answer to uncertain phenomena, how do people 

perceive different types of an infographic using eye-tracking technology. In addition to acquired 

knowledge, the goal is to develop complex rating of tested infographic visualization.  

The theoretical part of work describes comprehensive characteristics of infographic´s issues, starting 

with their historical evolution in time with practical examples of usage. Following the description of 

methods of infografphic`s creation and the major components of this type of visualization. Based on this 

theoretical research, the main aim of this part is to single out unique logical categorization of the 

infographic, which has not been clearly defined yet.  

Practical part describes eye-tracking testing, analysis and rating of the selected infographic in detail. 

At the beginning of main part is mentioned the short and clear description of the whole process 

dedicated to infographic´s creation. The final output of this work is infographic brochure thematically 

oriented to Palacký University´s Faculty of Science. In brochure are practically applicated all the best-

evaluated results from preceding eye-tracking testing and theoretical research.  
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ÚVOD 

 V  udia   prístroje  

produkujú viac dát a informácií ako  v  histórii. objem dát 

-om  85-tich strán.  

Tento objem je v porovnaní s dobou z Krum, 2013). Ak by sme sa 

venovali len dátam spracovaných  Google, denne je 

v petabajtov (skrátene PB) dávno  v  roku 2008, sa toto 

24 PB  za de Circo Visual  Networking Index, 2017).  S  sa 

aj tých, ktoré je potrebné 

spôsobom .  

   textovým popisom, 

 i. Je   

 orozumejú informáciám vyjadreným grafickým spôsobom. Aj z toho dôvodu existuje 

a enormným nárastom 

ako prostriedku jednoduchej a prezentácie  

 Práve infografika je hlavným predmetom skúmania tejto práce.  

o populárny prostriedok predávania obmedzené 

a . 

pojmu, neboli presne a  základne typy infografík, a  plnej miere 

nevenoval ich konkrétnemu kognitívnemu vplyvu .  

 

vytvorením jasnej a logickej typizácie spolu s  definíciami. H  práce bude eye-

 infografík 

, a ktoré z vaniu. Na základe týchto výsledkov 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

s itím poznatkov získaných z praktického testovania

propagácii   
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1 CIELE PRÁCE 

 lenené typy infografík 

z 

týkajúce sa tejto problematiky.   

Samotná práca doklad

 v historickom vývoji vizualizácie 

dát, metódam v   hlavne konkrétnej typizácii samotných infografík 

V nasledujúcej vnímanie a 

, pomocou eye-tracking technológie  dvoch  

prístrojov. Pre samotné testy budú prizvaní zástupcovia odbornej a 

.  

Výsledky práce, zosumarizovaniu ,  ktorým je 

konkrétne ohodnotenie jednotlivých typov infografík a  . Získané 

praktické erzity Palackého v Olomouci ako 

ii 

samotnej univerzity ale aj problematiky infografiky.  

Konkrétne závery a  z vytvorených tabuliek, grafov a iných 

 sumarizácií výsledkov testovaní.    

 

 

  



10 
 

2 METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Táto kapitola je zameraná na predstavenie jednotlivých metód, technológií a postupov spracovania, 

 . Celý obsah 

ý sú obsiahnuté v 

ktorá sa venuje teoretickému opisu danej problematiky. 

 

2.1  

-tracking testovaniu 

  Samotnému testovaniu logicky 

predchádza tvorba nielen testovacích vzoriek infografík vytvorených autorom práce, k 

kvantitatívneho a kvalitatívneho hodn

fakulty Univerzity Palackého v 

z univerzitných zdrojov.  

Dáta týkajúce sa priamo Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci boli poskytnuté 

 

  

né informácie, bola obomi stranami spísaná a podpísaná dohoda 

o  zachovaní diskrétnosti. Z 

elektronickú prílohu tejto práce. vo formáte tabuliek Microsoft Excel (.xls) 

alebo formáte od Adobe Portable Document Format (.pdf). 

nachádzalo v textovom súbore formátu .txt.  

a eventmanagerovi Oddelenia komunikácie Univerzity Palackého. Jednalo sa údaje z 

univerzity, aj tých nezverejnených, v textových formátoch Microsoft Word (.docx) a Adobe (.pdf). Tieto 

 elektronických prílohách práce.  

  

a pdf.  

Po

z databá EUROSTAT alebo z  

spomenutých .pdf prípadne .doc/.docx

sa jednalo o .xls/.xlsx. Z 

a interpretácii.   
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Pri tvorbe infografík  nového, vlastne vytvoreného grafického materiálu, 

prípadne upravovaného z  bezplatne dostupného zdrojov, ktorými sú napríklad portály 

https://www.freepik.com/, https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/, https://pixelbuddha.net/ 

alebo http://www.fribbble.com/ poskytujúce 

predlôh zdarma.  Jednalo sa hlavne o podklady vo formátoch .eps alebo .ai .jpg, .bmp, .svg         

a .gif  týchto zdrojov  nemu prislúchajúca licencia 

a  

ových podkladov umiestnených nielen vo vytváraných 

infografi  verejne dostupný otvorených zdrojov. Jednalo sa 

o OpenStreetMap dáta vo formáte .shp 

 

 

 

zdroj verejne prístupný.  jej samotnom tele alebo 

 

 

2.2  

dvoch kategórií. Na programy, pomocou ktorých boli 

dáta spracovávané  následne na tie, ktorými boli vizualizované, resp. 

ktorým boli vytvárané výstupy - infografiky.   

Adobe Reader DC s 

alebo Microsoft Word a Excel z v licenciou Univerzity 

 pod.). Produkty balíka Microsoft Office 

 

Vissto s trial licenciou. 

to práce. 

 

, hlavne infografík, prebiehala 

v softwarových nástrojoch Adobe Creative Suite 2016 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

a Adobe InDesign vo verzii z 

Adobe Photoshop a  kompletovanie nielen 

 hlavný nástroj na  

Okrem spomínaných Adobe produktov bolo pre tvorbu infografík a ých grafov 

a   

https://www.freepik.com/
https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/
https://pixelbuddha.net/
http://www.fribbble.com/
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 Infogram (https://infogr.am/),   Easely (https://www.easel.ly/), Chartlr (https://chartlr.com) alebo Piktochart 

(https://piktochart.com/) nástroje sú po registrácii v základnom móde 

dostupné bezplatne.  Príle

 takýchto prípadoch nástroje s otvorenou 

licenciou Open Source.  

Eye-tracking testovanie bolo realizované s ov SMI Experiment Center a Ogama. 

Výsledky nazbieraných dát boli spracovávané a analyzované v softwaroch SMI BeGaze, a 

v spomínanom programe Ogama.  

-tracking vybaveniu.  

ArcGIS for Desktop 10.X alebo ArcGIS Online 

s  Olomouci. Pre jednoduché 

generovan Carto 

(https://carto.com/)  spomínaných programoch Adobe 

Photoshop alebo Illustrator, prípadne v spomínaných online ekvivalentoch, kvôli zachovaniu grafickej 

jednotnosti.  

 

2.3 Postup spracovania 

V 

týkajúcej sa problematiky nielen infografiky ale taktie

efektívneho spracovania dát. Pri zbere  

  

problematik  laikov, ktorých názory v rôznych 

  

 

tutoriálov a návodov poukazujúcich na efektívnu a správnu tvorbu infografík. V neposlednom rade bolo 

 blízko tematicky zameraných výtvorov, 

  a  následnej vlastnej 

praktickej tvorbe.  

 

 tvorby konkrétnych infografík a ich následnom eye-tracking 

 

interaktívneho múzea Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouc , kde autor 

s  nou tvorbou 

  umiestnená medzi prílohami práce a v   

v  

 mínaných 

úloh v -tracking testovania doplneného o interview 

https://infogr.am/
https://www.easel.ly/
https://chartlr.com/
https://piktochart.com/
https://carto.com/
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s t  

a  

Takto vytvorené výsledky a  

názorne a 

doplnených do textu t

vytvorené webové stránky a poster, do   celej práci. Jane proces 

m infografiky.  

  

 

 

  

1: fázy a postupy pri  tvorbe práce 

Zdroj: autor 
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3 J PROBLEMATIKY 

. Mnohokrát sa v strategických bodoch názorovo mierne 

na z týchto zdrojov bola vytvorená v 

 tomto období.  

problematiky infografík. Tiet

 prác, 

 

ýchto 

spolu s ich charakteristikou je hlavnou  

 

 4 

e? , Ako vlastne vznikla?  Aké typy infografík poznáme?  v neposlednej 

 z 

.     

  

3.1 Úvod do infografiky 

Prostredníctvom tejto kapitoly je 

infografikám a ii 

bli 8

nie je , stále tu je 

prítomných aj ostatných 20 %, ktorí s týmto tvrdením nesúhlasia a uvádzajú infografiku ako synonymum 

k dátovej vizualizácii.  

Aj   akési , pre potreby tvorby typizácie 

infografík je potrebné tento pojem jasne a z toho dôvodu je v nasledujúcich 

 

 

 

marketingu Mark Smiciklas (
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 publiku takým spôsobom, v 

a konzumované. eden obrázok vydá za tisíc 

slov . V nadväznosti na  z výskumu W. S. Cleveland-a 

(1994)  

obrazené v schematickej grafickej podobe a nie v textovej 

forme.   

grafickej reprezentácie informácií. Príkladom Newson a Haynes (2005) ju definujú ako grafické 

pr  ich rýchlemu a jasnému objasneniu. Toto 

izajnu a vizualizácie 

 spol. (1999), dizajnéri Nigel Holmes a Steven 

Heller (2006) - ktorí  infografiky nazývajú 

vizualizáciách kvantitatívnych informácií Edward Tufle (2007) a  

 

Ako bolo spomen medzi infografikou a dátovou vizualizáciou. 

 tieto pojmy za synonymá. Príkladom takého tvrdenia je aj Stasko (2010), ktorý infografiky 

lebo dátové vizualizácie. Dátová 

vizualizácia je  definovaná ako prostriedok, pomocou 

a sprostredkovávajú informácie (Rogers a  Scaife, 1996), (McCormick a kol., 1987).  

 infografika a 

 opierajúc 

sa o  vizuálne zobrazovanie informácií 

obecne,  (2013)  ho 

grafiku a dátové   infografikami  Cool 

Infographics (http://www.randykrum.com/bio/); vizualizácia dát sa zaoberá spracovaním a následne 

Infografika  komplexný súbor prvkov jednotného grafického designu, obsahujúceho vizualizácie 

dát, ilustrácie, text a 

 

(Krum, 2013).  

 

ám 

izajn  

 1999). Jedná sa teda zjedn

o systematickú a 

výsledkov tejto práce.  
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spomenutých definícií budeme v 

infografika a dátová vizualizácia. Dátová vizualizácia bude chápaná ako názorná grafická reprezentácia 

informácií vo forme grafov, diagramov, tabuliek a i. Infografika rma vizualizácie

a 

nepodá len jednoduchý príb - v  

 zobrazovanú problematiku, tak ako je tomu príkladom u tituliek alebo 

fotografiách v bulvárnych novinách (Siricharoen, 2013). Na základe výsledkov z eye-tracking testovania 

  

   

 História 

V rámci tejto i dlhá história nielen infografík, ale vo 

m vizualizáciám, ktoré sú s , ako bolo spomenuté v 

kapitole.  

 

Nielen na mnohých internetových fórach, stránkach ale aj v 

át. Vo svojich prácach to uvádzajú 

infografík. Pravdou 

 sú v  tvorené e rokov.    

Prvé zmienky a náznaky foriem  

v  vychádzajúcich 

z pozorovania v Európe. Jedná sa o prvú známu grafickú interpretáciu nameraných hodnôt s doplnkovým 

popisom a kresbami (Funkhouser, 1936).   2, rozhodne sa nejedná 

o infografiku tak ako ju vnímame a rozpoznávame v  

 

 pohyb planét 

Zdroj: http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/hist_grafieken/begin/images/planeten.gif 
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ovanými plánkami ob

30  

pred  000 rokmi. u . 

 jednoducho, názorne a vecne (Dunlap a Lowenthal,  2016).  

Spolu so sprievodným popisom  reprezentuje prielom vo forme 

 

obrázkov a 

átovej 

vizualizácie ale aj komplexne tematickej kartografie a 

Friendly (2009).  

Evolúcia infografík v od opisovaného dáta nezaznamenala výrazný 

rozmach. ce mierny progres a 

 období 

matematika a fyzika, z í  

. Aj z toho dôvodu siahali po nových formách vizualizácií 

a výstupov (Friendly, 2009). o  

grafu, v  infograf filozof Nicolas Oresme, ktorým bol 

  dátových vizualizácií bolo významné 

znázornenie zmeny pohybu Slnka Christopherom Scheinerom z roku 1626.  

 

dom v infografickej produkcii z 

implementácia  na prelom 18. a 

s odlivom 

meteorologické údaje rôzneho charakteru

sa zapísala do histórie, je vizualizácia Londýna postihnutého cholerou. Vytvoril ju epidemiológ John Snow 

v   tým ho 

 

 k  údajov, analýz 

(Friendly, 2009 a  
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Akonáhle sa nové formy vizualizácií dostali do povedomia verejnosti, nastal ich obrovský 

rozmach. Svoje zlaté obdobie  

 diela 

práve z tohto obdobia.  

 roku 1812. Vytvoril ju Charles J. Minard v roku 1869. 

3, zastúpené sú toré obsahujú a  pri tvorbe 

 vymedzenie presnej polohy a smeru postupu, teploty, textového popisu 

a  

ktoré bola kedy nakreslená

 Willard Cope Brinton (1939), ktorý vo svojom diele uvádza v

grafickej prezentácie informácií.   

 

 

 Luigi Perozzo pri trojrozmernom znázornení 

dát o  publikáciu foriem 

 pravé atlasy ako ich 

Z kartografic

ne-   ktorých boli obsiahnuté grafiky a rôzne 

sprievodné texty o  jednotlivých 

systematickosti a 

aj pri tvorbe odborných materiálov. Na základe toho samozrejme prichádzal aj ich samotný rozvoj.  

 

Jedným z posledných vývojových zlomov pri vývoji infografík je príchod a nesmierny rozvoj 

 , v Dáta 

ého rus  roku 1812  

 Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Minard.png 
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spracovávané automatiky p omu sa 

hodnotiace a analytické procesy 

a  ich následnou vizualizáciou (Friendly, 2009). Hlavne v 60. rokoch 

  The Future 

 výhodách grafických 

metód zobrazovania dát a vývoja p

2015).  

 

 

 týmto 

obdobím 

 automatizoval nielen vizuálnu analýzu ale 

aj spracovanie dát (Bell Labs, 2017).   

Rozvojom . 

Následkom toho bolo objavenie a príchod celej rady nových metód s  vizuálneho 

zobrazenia dát. S etkými obormi a ich 

 

 

 Vizualizácia 

 rád odborníkov pomerne neznámy. Neexistuje 

  oblasti vizuálnej komunikácie. Aj z 

 spôsobov, ako informácie a  

 

-u Vissto (http://vissto.com/cs/data-visualization) sa 

jedná o  nasledujúcich samostatných disciplín: 

- Kognitívna psychológia a zraková neurológia 

o  A

 . 

-  analýza dát 

o Bez znalostí správneho spracovania a 

. 

- Grafický dizajn 

o   

. 

 

http://vissto.com/cs/data-visualization
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 iné grafické vizualizácia   

informácií pre rozhodovanie. Nevhodne vy

. 

Pre vytváranie dobrých a Vissto (2017), experta na grafický 

 

- Aké posolstvo chcem pro  

-   

-   

-  

Ak  

a .  

 

 vyplývajúcich z odpovedí na 

 Jedná sa o definovanie jasného obsahu, úpravu a roztriedenie dát, výber vhodnej formy 

vizualizácie a nakoniec finálnej grafickej úpravy výstupov. Takýto postup vytvárania zvolí aj samotný autor 

tejto diplomovej práce pri tvorbe jednotlivých  infografík v nej obsiahnutých. Rovnako by sa nimi mal 

 . Samozrejme aj ten, kto tvorí 

pravidelne   

 

 Komponenty 

 uhov 

dáta sú predmetom vizualizácie. Predstavenie vybraných komponentov je podstatným prvkom pri 

 

jej konkrétny typ. 

 

grafiku Ginny Soskey (2015) vhodne pomenovaného ako anatómia infografiky .  

 ej vizualizácie je s titul, resp. nadpis

  ,  o akú problematiku sa v u je udávaná 

perex  samotnom 

  -Palilonis, 2006).    

 

o popisky. Mieru, -tracking testovanie práce. 

  sú vysvetlivky a rozhodne zdroje, nevyhnutné ku správnemu 
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naplneniu znenia autorského zákona. Vysvetlivky 

rozvedenie edzenie. Od popiskov sa  

v  heslovité vyjadrenie. Zdroj poskytuje zoznam 

literatúry a tým uvádza 

infografiky nenápadný

 celej infografiky (George-Palilonis, 2006).   

 

Dátové vizualizácie  

samotnéh  kapitole venovanej úvodu do 

problematiky , preto v  

inform  naj

v infografikách  teoretickú 

analýzu vybraných odborníkov na dátovú vizualizáciu, akými sú Edward Tufte, Robert Harris, Michael 

Friendly alebo Jennifer George-  

a citované. Autor práce, aj na základe svojho teoretického výskumu, sa s  

 

 sú nat  foriem. Sú tým 

v  

v rôznych mierkach a jednotkách, usporiadaných do definovaných interval lých                            

na vizualizovaných dátach (Australian Bureau of Statistics, 2017). 

 

Grafy a diagramy sú vizualizáciami, ktoré patria k  nich je 

dvoma pojmami. Diagramy na rozdiel od grafov patria medzi 

hodnoty 

ujú za nekvantitatívne vizualizácie (Harris, 1999).  

 

Dátové mapy o

informácie. Jedná sa o rôzne tematické mapy obo  

diagramov. V  

v Aj z toho 

alebo priestorová 

vizualizácia. 
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 a  

 

 Typizácia 

 jednotnej 

  a

 Nasledujúce delenia vychádzajú práve z tohto 

výskumu. ú o 

ktorí sa vo svojich výskumoch venovali podobnej problematike.   

 

ým  je delenie 

, v ake  dynamické alebo statické.  

 

Dynamické infografiky  

ktoré sa v   zmenu farby, tvaru, obsahu alebo v

 i. Príkladom 

dynamickej infografiky  trendy a 

dostupná na https://bit.ly/2JSVJdL. Celá 

vizualizácia je generovaná na základe konkrétneho podnetu jej  

informácie v   

 vstup a výsledok na základe tohto dátumu generovaný.  

 

Statické infografiky sú klasickou a 

prekonaná (Tufte, 2007). Aj z tohto dôvodu je táto diplomová práca zameraná práve na typizácia, tvorbu 

 

  

https://bit.ly/2JSVJdL
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a hodnotenie statických variant. Charakteristické je nty 

v nej obsiahnuté  

podobe. V jednoduchosti povedané, jedná sa o 

a 

 

 

 Kantar Information is Beautiful Awards - https://bit.ly/2J0gaEE.   

 

 

Jedna sa delenie ich   

odborníkov preferované a nasledujúce typy:  

 

- Informatívny typ    

 

- Persuatívny typ   pravde zobrazovanej 

problematiky. Tento variant 

 

- Reklamný typ   prop  

-  PR typ  na rozdiel od reklamného typu, poskytuje podrobné predstavenie 

 

strany odbornosti.  

- Vizuálny výklad   

  

- Infografický plagát  má 

  

 

kvalitatívnemu aj kvantitatívnemu hodnoteniu  pomocou rozsiahleho 

 uvedeného 

výskumu a tými, ktoré na základe autorova praktického výskumu z tematických zdrojov 

za najv   

 

o pre potreby práce bolo vytvorené delenie, do ktorého by zapadali 

Jedná sa o 

infografiku na základe toho, ako je daná informácia vizualizovaná, resp. ktoré komponenty a druh 

dátových vizualizácií v  

ako Smiciklas (2012), Siricharoen (2013) alebo Kraus (2012). Jedná sa o nasledujúce typy: 

https://bit.ly/2J0gaEE
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1. -analytické   komponentov 

prevládajú hlavne diagramy, grafy ky alebo zoznamy rôznych typov 

popiskami.  

2.   prevládajúcou témou je informácia, ktorá sa menila v , 

 tematické obrázky alebo popisky.   

3. Geograficky orientované  ústredným komponentom tohto typu je mapa. Vizualizuje 

r   nim 

 

4. Procesne zamerané  

  

 

 

koncipované, a ktorým prvkom v 
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4  

Na z  vypracovaním teoretickej 

 praktickej tvorbe jednotlivých infografických výstupov, návrhu 

eye-tracking testovania s jeho následnou realizáciou a hodnotením výsledkov. 

technológie, metód tvorby infografík, priebeh praktického testovania a 

je umiestnený v nasledujúcich kapitolách. 

 

4.1 Tvorba infografík 

Prvou, , bola je konkrétnych infografík. 

 

 tomu nielen odborné literárne zdroje spomínané v teoretickej 

z obecné zásady a obecné poznatky k vytváraniu infografík. Podstatnou 

zber a  ich násl

  oblasti , ale 

 efektívnych 

grafických výstupov nevyhnutné.  

Nasledujúcim krokom pred vytvorením konkrétnych infografík tematicky zapadajúcich do konceptu 

interaktívneho múzea vedy Univerzity Palackého v Olomouci  

 grafických programoch z 

ako exponát v  múzeu.  

celkovo a hlavne hravý 

ovou skupinou produktu boli deti v  

 

 infografík spadajúcich do 

5, kde je pojednávané o 

vybraných komodít vo svete. Ostatné infografiky sú umiestnené v rámci elektronických príloh tejto práce. 

Celá prislúchajúce práci, prípadne v spomínanej 

expozícii na Pevnosti Poznání v  
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a 

znalosti a  efektívnu tvorbu infografík tematicky zameraných pre 

potreby tejto práce.  

 

V   spracované dáta priamo 

týkajúce sa Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a úce sa 

informujúcu o ,  

 v Kapitole 2.1

samotného praktického vytvárania grafických výstupov následne vstupujúcich do eye-tracking 

testovania.  

  Kouz  

Zdroj: autor 
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-tracking testovania a získania hodnotných 

poznatkov z následných analýz, 

naplánované a premyslené.  

ástu ané. Z toho dôvodu 

boli pre ka dý kategóriu vytvorené minimálne dva typy infografík v rôznych variantoch

v nich zostal výrazne nezmenený.  Základným a 

 infografikách 

a  výsledky 

jednotlivých testov.  

 

V nasledujúcom  

do nasledovaného testovania.  

 

-analytické  

V -analytických infografík bol pri testovaní kladený dôraz hlavne na zistenie 

 rôznych formách grafickej 

podoby. Hlavným faktorom tohto typu, na ktorý je kladený dôraz, sú rôzne typy grafov, diagramov a iných 

foriem dátových vizualizácií.  

 

1. J  

Prvou dvojicou testovaných infografík v -analytických sú 

  

Prírodovedeckej fakulty. Dáta k ich tvorbe tnutých Mgr. Mazalom 

 Bc. Martínka z oddelenia komunikácie.  

Obe z ale podáva 

 

P    oboch prípadoch reprezentované 

 

viac tevovaných oboroch Prf UP je vyjadrené prostredníctvom skladaného 

vplyvu bude skúmaná v rámci eye-tracking testu.  

v bakalárskych, magisterských a   

  

 prvej infografike reprezentované skrz 

vy jednoduchej variante wordcloud, 
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 Obe 

 

 ostatných zobrazovaných v

jeden variant obsahuje grafický prvok popri textovým údajom a druhý nie. Následný praktický 

z  danú informáciu ale aj z  

 

2. Jako vysoko  

 

dostupných internetových zdrojov poskytujúcich portálom www.onlineshool.com 

a www.ejfox.com.  amerického úradu práce 

https://www.bls.gov/home.htm.  

 priamo problematiku Prf UP, jednotlivé vizualizácie vhodne 

a  tomu 

 informácie, 

o n z 

subjektivizmus pri jeho priebehu.  

 

vizualizácií, ktorých varianty sú v oboch infografikách v rôznych mierach od

reprezentujú rovnaké informácie.   

V prvej infografike je skladaným grafom reprezentovaná informácia o tom, 

 

y. Druhá infografika  

 doplnkovým lineárnym prevedením skladaného grafu.  

-analytických infografík 

Zdroj: autor  

 

http://www.onlineshool.com/
http://www.ejfox.com/
https://www.bls.gov/home.htm
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Ostatné vizualizácie si zachovali na oboch infografikách rovnakú podobu. Jedná sa 

o vyobrazenie 

zodpovedá jednej hodine. Pod konkrétnymi hodnotami je umiestnená legenda v 

-

sa jedná aj o efektívne predanie informácie.  

 

na  7 

absencia textových popiskov prítomných u jednotlivých dátových vizualizácií. Motiváciou 

k takejto koncepcii je snaha o podoba 

.   potrebná k jej grafickému vyjadreniu aj 

v minimálnom objeme.  

 

 

 infografickom prevedení má z 

Grafická podoba býva ponechaná na 

kreatívnej tvorivosti autora. V rámci tvorby 

línií zodpovedajúci  rôznych zdrojov pri teoretickom 

ý medzi 

percepciou a  grafickému vyjadreniu tej istej informácie.  

 

3. Jak se stane z ? 

-analytických infografík 

Zdroj: autor  
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  Dáta pre vytvorenie uvedených 

  

oddelením fakulty. 

 

grafická podoba je zámerne kompletne zmenená. Motiváciou k 

 jej okolia,   

8 

ty je dbaný dôraz na správny prenos 

kvantitatívnej informácie o  nej zobrazená prostredníctvom 

 

 

4. Jaký byl historický vývoj univerzity? 

 

vizualizovaným témam sovo orientovaných 

 , podstatné  

dve varianty infografík 9  grafický názorný opis, 

plne textový popis alebo prípadne ich  kombinácia.  

 oficiálnych stránok Univerzity 

Palackého - https://www.upol.cz/univerzita/zakladni-informace/historie-univerzity/, kde je celá 

informácií. 

  

Zdroj: autor  

https://www.upol.cz/univerzita/zakladni-informace/historie-univerzity/
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Eye-tracking testovanie 

zobrazovanej problematiky vývoja univerzity

  textovej podobe.   

 

 

Geograficky orientované  

Medzi hlavné prednosti geograficky orientovaných infografík patrí kvalitatívne a kvantitatívne 

zobrazenie priestorovej informácie. K  nových 

infografických výstupov. Ich následným testovaní  

 rôznymi mapami, typmi symbolov, legendy a 

s kartografickými výstupmi mi do celkovej kompozície infografiky a ich následnou 

interpretáciou.  

 

5.  Olomouci? 

 sa 

sú k nej priradené doplnkové informácie vo forme kombinácie obrázka 

a textu.   

 viacerých zdrojov. 

 databáze OpenStreetMap. 

Obrázky a opisujúce doplnkové texty zas pochádzajú z oficiálnych stránok popisovaných 

Jedná sa o P, ktoré sú pod jej správou a sú aktívne 

 

 

Zdroj: autor  
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 10 zobrazuje infografiky obsahujúce mapy mesta Olomouc v j mierke 

skom testovaní bola jeho miera 

preferencie k danému dizajnu. Pojednáva sa o 

 

 mape.  

 

6.  

 geograficky motivovaných infografík sú koncepty 

é formy vizualizácií a symbolov pri aplikácii metódy kartodiagramu v mape. Ich úlohou 

v  

ntujú. Práve z uvedených 

ce rôzne varianty gradujúcich 

symbolov

informácie z  umejú. 1, koncepcia 

 aby boli výsledky medzi sebou v maximálnej 

. 

 

 

 databázy OpenStreetMap. Jednotlivé vlajky 

boli prebrané z galérie Freepik.com.     

 

Zdroj: autor  
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Procesne zamerané  

Posledným z hodno

 

expertného odhadu autora a ve rozdielne vizualizácie. Prvou 

z nich je na obrázku 12 línie. Tá pomocou 

gradujúcich farieb vyjadruje vývoj procesu. 

kategorizovaný list definovaných stavov v  priestore.  

Motiváciou k takto zostaveným infografík je snaha o 

v izajne textom a obrázkami v porovnaní s , a jednoducho navrhovanými 

vizualizáciami ckej tvorby.  

 

ianty testovaných geograficky orientovaných  infografík 

Zdroj: autor  
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7.  

ych 

záujemcov o rozhodne povinnosti, ktoré sú nevyhnutné k 

rmou jednoduchého procesu obsahujúce textové polia s rôznymi 

 tematicky prislúchajúce ikony, sú v infografike tieto 

vy

vizualizácia nepôsobila prehnane prázdne. V priebehu eye-tracking testovania bude vplyv 

spomínanej náplne porovnávaný s druhým variantom procesnej inf  

 

 databáze flaticon.com 

a  freepik.com alebo ich vytvoril 

sám autor.  

 

8. Jaké jsou typy lidí (nej  

Druhý variant procesnej, resp. stavovej infografiky,  

 dizajnov, ktorý prebiehal nielen 

v rámci celej  

infografikách.  práve táto minimalizmus vo svojej podstate vystihuje najviac.  

Vhodne volené a  krátkym a vý

 í , v plnej miere 

vypovedajúcu o zobrazovanej problematike. Exemplár tejto infografiky by mohol pri hodnotení 

 porovnaní s inými typmi infografík. 

Dizajn a 

 viacerých zdrojov a samostatne ich vytvoril s 

 

 

Zdroj: autor  
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4.2 Eye-tracking testovanie 

Kognitívne spracovávanie 80 % informácií je 

z tohto dôvodu je vhodné k hodnoteniu efektivity a správnosti nielen infografík, ale aj iných grafických 

výstupov,  sledovania  eye-tracking (Chen a kol., 2012)

zainteresovaných odborníkov v -tracking technológie viac 

dnotlivých 

 ich priebehu dostávajú do kontaktu s vytvorenými grafickými výstupmi. 

sú 

vhodne zvolené a Dong a kol., 2012 -

 hodnoteniu jednotlivých typov infografík v tejto 

práci.  

 

   správania ku grafickému materiálu, ktorý 

prezentuje informácie. Jedná sa o  

s rmáciu (Popelka, 2018

(Cole a kol., 2011). Praktické                              

eye-tracking testovanie v 

infografík z ých tematicky zameraných  

úloh. 

Samotnej problematike eye-tracking technológie a sledovaniu 

venuje mnoho odborných prác z  

diplomových prác. Príkladom je Koty

experimentoch v tejto práci, Selníková (2015) a -tracking pri hodnotení 

trhacích a interaktívnych máp. Z odborných publikácií v gescii katedry sa problematikou zaoberá hlavne 

vedúci tejto práce Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D. v 

v GIS a kartografii.   Popelka, 2016) 

alebo metód hodnotenia samotných výstupov (Popelka, Brychtová a  , 

alebo nástrojov je dostupný na  http://eyetracking.upol.cz/.  

-tracking technológie spolu s priamou aplikáciou 

a 

a  problematike grafického designu sa takisto venujú Byrne a kol. (1999), 

Chen a kol. (2012) alebo Engbert a kol. (2004).   -tracking 

technológiu na hodnotenie vybraných typov infografík.       

zoznamu zlomku relevantných autorov venujúcich sa popisu danej 

problematiky, v -tracking technológie je zámerne opomenutý.  

http://eyetracking.upol.cz/
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V nasledujúcich podkapitolách -

tracking zariadení a so Konkrétne zariadenia boli volené 

s u celého testovania k hodnoteniu infografík. Spolu so spomínaným 

popis z  predstavená koncepcia testovania, 

 

 

  

 Kritériá hodnotenia 

Prvým základným krokom pred vytvorením samotného praktického testu a výberu spôsobu jeho 

 , a na ktoré treba vopred 

 

Úlohou infografík je  jasne (Smiciklas, 2012). Niektoré 

z napr. Goldberg a  tomu, 

 vyjadrenie dát 

v. Touto formou boli zhodnotené ideálne miery percepcie 

a interpretácie danej informácie u ich u  rámci infografickej tvorby hodnotil efektivitu predanej 

informácie v rôznych formách grafickej dispozície Liang (2013). Výstupy nielen zo spomínaných testovaní 

a  

 

V 

jednotlivých typov infografík smerujúcich k 

Takisto neexistujú informácie o  by pomocou eye-tracking technológie boli testované nezávislé 

unikátne typy infografík 

celého testovania. Minimalizuje sa faktor neporozumenia jednému z typov vytvorených infografík, 

 

jednotlivé varianty priamo a   nevhodné prvky 

inf

  tvorbe 

jednotlivých typov.  

 

-tracking testovania jednotlivých typov vytvorených infografík je 

hodnotenie jednotlivých typov.  

Kladenými otázkami u  

-  infografiky? 

-  
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-  

-  celkovej kompozícii? 

-  

o   

o  Objavil správnu  

 

-tracking 

testovanie popísané v nasledujúcich podkapitolách.  

 

 Záujmová skupina respondentov 

Infografiky patria medzi grafické vizualizác

testované infografiky sú tematicky orientované skôr pre záujemcov o 

 

efektívne a  

Aj z  eye-tracking 

laboratóriu nachádzajúcom sa priamo v priestoroch Katedry geoinformatiky. Testy prebehnú na prístroji 

SMI RED (Remote Eyetracking Device) 

prostredníctvom mobilného prístroja EyeTribe pripojeného k 

 nasledujúcej 

podkapitole.  

 

 

40 z j miery hla tného oboru geoinformatika 

v 

aj z iných oborov a 

k izajnu.  

Práve pre poslednú 

 nok 

 

hlavne respondentov  zo skupiny potencionálnych záujemcov o 

    

 

  

Na z

 nich spolu s uvedením podobností a  krátkom zhrnutí. 

- jednotlivých testov a na následné 
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Testovanie v eye-tracking laboratóriu 

Prvý test geoinformatiky 

Univerzity Palacké

potrebná technika s prislúchajúcim .  vhodne volenému 

osvetleniu je celý priestor výborne koncipovaný pre priebeh eye-tracking testov s vysokou kvalitou a 

.  

Nachádza sa tu stacionárny eye-tracker SMI RED 250, na ktorom prebiehalo aj testovanie so 

° . K prístroju je dodávaný software SMI Experiment 

Center v3.7, v ktorom bol experiment navrhnutý, vytvorený a 

znamom pomocou webkamery Logitech. Test bol prehrávaný na monitore o 

 ení. 

boli doplnené iba o  

bez zmeny. Administrátorské prostredie SMI E                                        

13  následne 

 

 

 

Zdroj: autor  
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Terénne testovanie 

Priebeh eye-tracking testov realizovaných mimo priestory laboratória katedry geoinformatiky 

-cost zariadenia EyeTribe. Zariadenie je vo vlastníctve Katedry 

geoinformatiky a é.  

EyeTribe je eye-tracker malých rozmerov v  priemerom 2 cm. Frekvencia 

záznamu dát je 30 alebo 60 Hz  

udávaná na 0,5° (The EyeTribe, 2016) e jeho cena sa v 

z  zariadeniu firmou Occulus   

 .  tak cena stúpla.  jeden 

z  eye-tracking zariadení Cool 

Tool, 2018). Len pre ilustráciu, b -tracking zariadení sa pohybuje okolo 20 000  a viac.  

Pre ie funkcionality zariadenia bolo potrebné do  

na samotné testovanie EyeTribe UI a EyeTribe server v0.9.77 získané Katedrou 

 

prostredníctvom portu USB 3.0. Po splnení a  

-tracker k  

 dátami 

z EyeTribe. Pravdepodobne jediným známym je software Ogama, v ktorom bolo prevedené vytvorenie 

testovaného experimentu aj následná analýza zozbieraných dát.  prostredia Ogama je zobrazená 

14 stimulmi.  

 

 navrhnutými stimuli testovania 

Zdroj: autor  
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 móde editácie, v ktorom 

zmienených technických a  

s  tomt  infografiky do uvedené 

 experimentu prevádzanom v SMI Experiment center.  

 

Analýza dát 

-tracking zariadení pracujúcich s rôznymi softwarovými 

 konkrétne spomínanými SMI Experiment Center a SMI BeGaze, resp. Ogama u EyeTribe. 

tomu sa otvorila  nástrojov pre analyzovanie získaných dát z testovania.   

Z SMI BeGaze tky 

 pohyboch a fixáciách 

 

 automatických nástrojov generujúcich vizualizácie akými sú Scan Path, Bee Swarm, 

Focus Map, Heat map   (skrátene AOI  Area 

of Interest), u  pod. Okrem iného je 

parametrov do .xml alebo .txt  nameraných 

parametroch.  

Software Ogama ako Open Source program nalitu a ponuku 

AOI.  

 SMI BeGaze do Ogama software-u a  nimi 

 tomu nástroj SMI2OGAMA 1.0 vytvorený  na Katedre geoinformatiky. Dostupný je na 

webovej adrese http://eyetracking.upol.cz/smi2ogama/.  

Uvádzané nástroje, metódy a -tracking testov 

infografík a   ich samotné výsledky sú 

 kapitole venujúcej sa opisu a hodnoteniu výsledkov práce.  

 

Porovnanie presnosti SMI a EyeTribe 

vhodné dáta z  Porovnanie presnosti bolo vykonané na Katedre 

2018

o nízkej frekvencii záznamu. Preto záznamy o sakádách v rámci analýz tejto práce zo zariadenia 

EyeTribe nebudú prevádzané.  

Porovnávania SMI a EyeTribe stnilo 14 respondentov 

rovnakým 6-stimulovým  testom. Zá  kol. (2016) 

   je logickým výsledkom (pozn. autora), 

rozdiel nebol príli  markantný a  

http://eyetracking.upol.cz/smi2ogama/
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praktickom testovaní v tejto práci a výstupy z  

 

 Stimuli 

K -tracking testu 

te  

následnej analýze stanovené otázky.  

 

Koncepcia oboch eye-tracking testovaní  SMI aj EyeTribe, bola rovnaká. Test bol rozdelený do 

troch  

Freeview),   zodpovedania definovaných tematických otázok (

Questions) a nakoniec s krátkeho interview. Nasledujúce ods  

 

 

• Freeview 

-tracking testovania, pozostávajúcej 

z vyplnenia osobných údajov a charakteristiky vo forme mena, priezviska, veku a zamestnania, 

spolu s prebehnutím rýchlej 9  Freeview.  

 

 

limite 10 s  

vybrané miesto. Snímky sú prepínané automaticky po uplynutí doby 10 s.  

 rejme zaznamenávaný aj pohyb 

 

 

 zaujímavé. Z 

prvky infografík a 

 takto prezentovanú informáciu.  

 

Samotné grafické stimuly sú v 

 oz  nich. 

 

s  nas  
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• Tematické otázky / Questions 

 15 infografík, 

 respondentov bol pasívne 

  nej a 

 slovne, kliknutím do infografiky alebo prípadne kombinácia 

oboch spomenutých. Odpovede boli zaznamenávané elektronicky v 

manuál  

Poradie jednotlivé otázky s  bolo v 

náhodne v rámci SMI Experiment center. Pri terénnom testovaní autor ich poradie navolil 

manuálne. Ich znenie, forma odpovede a vyobrazenie správnych variant odpovedí 

v v Prílohe 1. 

v , aby bola zachovaná autenticita celého testovania, ktoré bolo rovnako v   

 

• Rozhovor / Interview 

interview

formu zberu subjektívnych informácií.  danej 

problematike. V kombinácii s eye-tracking testovaním je  

subjektívne dáta od respondenta. Samotný rozhovor je uskuto

a s  a 

kladených otázok.  

i testovania sú ne

Respondent je vyzývaný  

k vyjadreniu vlast  

a informácie.  iu a iu 

infografiku, s ktorou sa stretol v .  

k vyjadreniu  návrhov k 

nál  nasledujúcemu vyhodnoteniu.  

 

Na základe ch stimulov, eye-tracking testovania bude v 

a vyhodnotení jeho výsledkov,  

chyb , a budúcej  
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5 VÝSLEDKY  

Praktické eye-tracking testovanie prebiehalo v  19. 4. 2018. 

 prostredí Katedry geoinformatiky s prístrojom SMI RED 250. 

V 52 respondentov

jedenásteho ka testovania.   

v eye-tracking laboratóriu bola  analýza 

  

19. 4. 2018. Tieto testy boli 

 miestach, ktoré sú  opísané v nasledujúcich kapitolách.    

 

5.1 Priebeh testovaní 

predstavených v 

rovnomennej Kapitole 4.2.4 venovanej otázkam a 

V nasledujúcej kapitole sú popísané zaznamenané údaje z oboch t

  

 

Testovanie v eye-tracking laboratóriu 

 eye-tracking laboratóriu na Katedre 

geoinformatiky s SMI RED 250. K testovaniu boli pozvaní nielen , ale 

zamestnanci a fakúlt Univerzity Palackého. K testovaniu sa dostavilo 52 

. K 

po ich otestovaní boli zmenené a upravené niektoré stimuli do podoby, v akej sú prezentované 

a opisované v tejto práci. K tomuto kroku sme sa s vedúcim práce rozhodli z 

záujmovej oblasti u jednotlivých infografík.  

 

Výsledky ostatných 42 respondentov boli zachované a vstupovali do nasledovnej analýzy. Dátová 

5 pre  

s  eye-

predpokladu z  respondenti z  

o dátových vizualizáciách alebo infografikách. 

 

DataLoss alebo percento stratených dát 

o 

Pre doplnenie, tracking ratio 

 výpovednú hodnotu získaných dát.  
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koncipovaný tak, aby aj s finálnym interview, ktorý bol jeho posledným bodom, nepresiahol 15 min. Tento 

 ani jeden z 

a  medzi 8 min  10 min na eye-tracking test, a pri

interview.  

 

manuálne zapisoval a  

aj s výsledkami je dostupná v elektronických prílohách tejto 

nesprávnej odpovede u 0 (nesprávna 

 alebo , prípadne 0,5 (jedna z dvoch odpovedí bola správna). Na základe 

takéhoto hodnotenia  Hodnotenie je 

prítomné v prislúchajúcej Kapitole 5.3. 

 

Záznamy z eye-trackering zariadenia 

prebiehal experiment.  plnej miere analyzované a zhodnotené, existujú dve 

tprocessing-u. Prvou je spomínaná analýza v prostredí SMI BeGaze, ktoré je prístupné 

priamo zo softwaru SMI Experiment Center, kde je vykonávaný aj samotný test. Tento pro

dostupný len pod platenou licenciou, ktorou disponuje len Katedra geoinformatiky. Tá je obmedzená na 

 

Zdroj: autor  
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neobmedzene 

,  bol pre majoritnú skupinu záznamov 

 spomínaného nástroja SMI2OGAMA 

  nás menané dáta o pohybe 

, aby boli program 

, 

testovaných infografík.  

 

Terénne testovanie 

Priamo nadväzujúcim testovaní bolo sledovanie pomocou prístroja EyeTribe, ktorého najvä

 

rôznych vekových skupín a profesií. Tým sa výrazne  testovaných subjektov a v 

miere sa  eye-tracking laboratóriu boli vo 

 vytvárajú rôzne druhy 

dátových vizualizácii.  

Terénne testovan  ktorých sa 

 infografikami stretávajú sporadicky a  ich profesia 

spojené s  

 

v interaktívnom múzeu Univerzity Palackého  Pevnosti Poznání. K testovaniu boli oslovení jeho 

 vykonaniu testu 

oslovení náhodne vybra

Gymnázia v Dubnici nad Váhom,  a jeho spolubývajúci. 6 

vizualizuje  spolu so základnými charakteristikami 

testovania. respondentov, v tomto prípade 

 subjekty neznalé testovanej problematiky rôznych vekových skupín. 

boval okolo 20 rokov. 

Rozdiel napríklad 

 -krát 

 mobilné zariadenie pracuje s 

 Ostatné údaje u oboch testovaní sú 

podobné, dokonca percento stratených dát je  
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bolo radenie jednotlivých snímkov a otázok. Otázky boli v 

 jednalo o 

respondentovi podaný rovnaký 

 podobnej varianty infografiky 

rovnakého typu.  

Software Ogama, v ktorom celý test prebiehal a aj sú v 

analyzované, zaznamenáva rovnaké dáta ako tomu bolo v prípade testu prebiehajúcom v SMI 

Experiment Center. Jedná sa iba o spomínaný frekvencie

 

stále vysoká a  kapitole 

v  

 

prislúchajúcej danému testu. Tieto záznamy boli podrobené do  zisteniu stráty 

dát. DataLoss  aké zastúpenie záznamov bolo poriadených súradniciam [0, 0] na 

monitore, teda nevstupovali do výslednej analýzy. Export týchto záznamov a následný rýchla analýza 

 priemernou stratou 6,46 % dát, kde sa ani jeden z respondentov 

  

 

  umiestnenej v prílohách. st a aj následné 

 

doplnkové prevody dát. Samotné výsledky boli iba jednoducho importované do databázy výsledkov 

  

Zdroj: autor  
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získaných z nuté k následným hodnotiacim analýzam 

    

 

5.2 Analýza a spracovanie dát 

Bezprostredne po -

analýza poriadených dát. Otázka spracovania záznamov o  kurzora spolu s klikmi je 

  

 

V -tr ali do lokálnej 

databáze prislúchajúcej danému testu. Tá bola s 

celé testovanie prebiehalo. Jednou z  bol export do textového súboru formátu .txt s obsahom 

vybraných metrík pomocou Event Statistics  hl

 17 . Zobrazená je v  prostredí Microsoft Excel 2016, 

dstatnými sú údaje o 

Trial ID  danému stimuli. Export bol prevedený pre 

obe testovania rovnakou formou zo software-

Questions, a na záver samozrej  celého testovania komplexne.  

 

Podstatnými údaj  a Trial ID priradzujúce k danej 

záznamy o fixáciách né v 

 sakád alebo 

záznamoch mimo monitorovanú plochu a i  hodnotení 

výsledkov.  

 kému hodnoteniu a správne analyzované, bolo potrebné 

-ov vstupujúcich do testovania skresluje 

Obrázok  eye-tracking testov pre jednotlivých respondentov 

Zdroj: autor pomocou Ogama a Microsoft Excel  
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finálne výsledky. Z toho dôvodu bol vytvorený súbor vizualizácií pomocou scatterplot-u zobrazeného na 

o 8  

u   okolí nuly. Konkrétne sa jedná o záznamy 

-1 a 0, reprezentujúce nezaznamenanú hodnotu u  tohto dôvodu tieto záznamy budú 

z Výskytové 

záznamy nevykazujú mimoriadne extrémy, preto nebudú upravované. 

 

Doplnkové zhodnotenie poriadených dát sa t

 jednotlivých respondentov v oty 

boli vizualizované pomocou dotplot-

o fixáciách a 

zobrazuje,  záznamy 

ádzajú z terénneho testovania 

poriadených EyeTribe trackerom.  

-  

Zdroj: autor pomocou Ogama a Infogram  

. 19: dotplot  

Zdroj: autor pomocou Ogama a Infogram  
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 -

analytickým metódam priamo v nich. Automaticky na základe definovaných parametrov boli generované 

grafické analytické výstupy umiestnené v 

 

 

tódy ného manuálu Kotyza (2013): 

- Bee Swarm  

 

V prípade testovaných infografík metóda zobr

respondentov v nich.  

- Scan Path   

 jednej vizualizácii odha

a  pondentami.  

- Focus Map  

bolo dané miesto 

v prípade metódy Focus Map myslená frekvencia a intenzita fixácií k 

danom stimuli. 

- Attention / Heat Map  zobrazenie dát pomocou zmeny farby v danom sti

  

ade na náhodné oblasti stimulu vizualizované pomocou definovanej 

 

 

tické vizualiza  

z  

 

- Area of Interest (skrátene AOI) je sky 

 2018) 

 vy  prostredí  

 

iba softwaru SMI BeGaze. Jednalo sa o nasledujúce vizuálne analýz

Kotyza (2013): 

 

- Gridded AOI  oblasti záujmu sú v rámci tejto metódy  ako pravidelná 

grid

rebnej stupnice definovaná intenzita zobrazovaného 
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 sakád.     

- AOI Sequence Chart  jedná sa o vyjadrenie informácií formou grafu, ktorý generuje 

informácie z dopredu definovaných AOI v stimule. Na rozdiel od ostatných metód nie sú 

v 

poradie, v anú AOI. Vhodnou aplikáciou tejto 

metódy pri  legendy a a 

v geograficky orientovaných infografikách. 

- Binning Chart  e 

odd

o jednotlivé prvky respondentom na infografikách  v  

- Key Performance Indicator  

pre AOI v textových poliach k nim priradeným. Celá vizualizácia je situovaná do 

hodnoteného stimulu.  

 

Opísané boli aktí

e boli volené rovnaké hodnoty, aby 

 

okomentované v nasledujúcej kapitole. Konkrétne hodnoty a surové exportované dáta sú dostupné 

v elektronických prílohách tejto práce.  

 

5.3 Vyhodnotenie testovania 

 

tak konkrétne výsledky. Závery z 

a metód vizuálnej analýzy získaných eye-tra  

opísané v  

  

 Freeview 

  10 s mala za 

úlohu Pre 

20 

testované infografiky s  
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Z , 

resp. najviac výrazné objekty v nich. Príkladom sa jednalo o  v geograficky orientovanej 

infografike reprezentujúci Nemecko alebo prípadne mohut   infografike poukazujúci 

vektorové 

avatary, postavy a cliparty vytvorené autorom alebo prevzaté z freepik.com. 

 záujmu boli obrázky. 

V jednom prípade sa síce jedná o výrazne  priestorovo vystupujúci tvar, av  druhom prípade sa jedná 

iba o  grafike zaujal vizuálne alebo im len 

jednoducho v   

  Medzi prvky, ktoré vzbudzovali minimálny záujem u respondentov patril rozhodne na prvom 

mieste blok textu,  a  alebo mapy, v 

nadpisy infografík 

aj  celkovej kompozície.  

 

 

 preplnení vizualizácie a 

 

 

Zdroj: autor pomocou SMI BeGaze  
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 vzbudí sa v  danú problematiku. Práve to je jedným 

z najnákladn  

 

 Questions 

k 

4.2.4). Pou

analýzam. 

 

r 21. 

 na otázky bola správna. Za najzro

infografiky z  

 nich je rozhodne minimalizmus

malý objem textu, výrazné grafické prvky vyjadrujúce alebo poukazujúce na 

 ich kompozícia nie je preplnená prehnane výrazná.  

 

 

Na druhú stranu, medzi infografiky, v ktorých odpovede neboli v nesprávne, je 

 presný opak minimalizmu. V 

  Procesne 

 

 

 

Zdroj: autor  
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 záznamov bolo najviac nesprávnych 

to 

  správnych 

 procesný typ infografík.   

V odpovediach na otázky 

 miera pozornosti, s akou pristupovali k celému testu. Aj preto 

jednotlivé odpovede nikdy nebudú plnohodnotne vypovedajúce. Naj  dokázal 

 naopak splnil správne len 26,7 % otázok. Priemerne 

  

  a 

infografík.  

 

tatisticko-analytické  

Pri uvedenej kategórii 

 rôznych dátových vizualizácií, prípadne,  tomu potrebujú 

doplnkové popisky. 

Z 

 varianty s 

  

varianty Binning c 22  AOI 

reprezentujúcich jednotlivé grafické vizualizácie dát na nich. Ako zobrazuje daná vizualizácia u prvej 

varianty, v 

v J

. V priebehu 

komponentov. Dôkazom 

 druhého variantu infografiky bolo zaznamenaných o 38,3 % viac správnych odpovedí 

 infografiky s jednoduchými dátovými vizualizáciami. 

u cou pútavých grafických vizualizácií pravdepodobne 

 

a 

  infografikách . Spolu s pcie vizualizácie 

 u   zobrazovanej informácie. 
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Pre analýzu druhej dvojice infografík, z -analytických, bolo zvolených metód 

Scanpanth a Key Performance. Metód

 . P  získaniu 

 podobe textu.  

3 reprezentuje výsledky metódy Scan P  v druhej 

prvom variante.  pomocnom texte. Z 

 prvej je zaznamenaných 68,3 % a u druhej  

71,7 % správnych odpovedí.    

 

  

 analýza 

Key Performance, ktorej grafické výsledky sa nachádzajú v Prílohe 2 

 

e práve z 

3-krát viac   

 
s  

Zdroj: autor pomocou SMI BeGaze 

 

 sak  respondentov u varia  

Zdroj: autor pomocou Ogama 
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variant sústredilo o tretinu viac analyzovaných respondentov. Zaznamenané kliknutia potvrdzujúce 

miesto nájdenia odpovede sú rovnomerne rozdelené medzi grafickú a 

týchto zistení je 

  textový popis opisuje rovnaké informácie. U tak 

zachová pocit    

 

 

 bolo okrem vizuá

 

 

 Prvou hodnotenou dvojicou  na 

4 y 

a 

sa nachádzajú v miestach, kde sú umiestne

ondentov, 

j  10 % viac správnych odpovedí.  

Z fixation/saccade ratio  - pomer 

fixácií a 

v  menej a k

   

 

 

  prevedenej vizuálnej analýzy 

metódou Gridded AOI, ktorá rozdelila obraz na pravidelné segmenty a . 

Výsledok analýzy je zobrazený na obrázk 5 ý variant s 

a . Na pravom obrázku je infografika s  

   

 sakády respondentov u  

Zdroj: autor pomocou Ogama 
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Z analýzy je jasne s  

 

ematickú otázku. Naopak pri druhej infografike strávili 

  

 správnosti 

 

V  

odpovede formou údajov o  

v druhej variante im to trvalo skoro o polovicu menej, iba 12,9 s.  

údaj o 

 infogra          

43-krát. Pri grafickom zobrazení tej istej informácie sa pohyboval  fixácií iba 17,5.  

Z  

a názorný spôsob vizualizácie 

moderných infografík nepatria. Toto tvrdenie podporujú aj doplnkové vizuálne analýzy nachádzajúce sa 

v Prílohe 2 tejto práce.  

 

Geograficky orientované  

Hodnoteniu máp a ntovaných výstupov pomocou eye-tracking 

 

 

Výstupy analýz Key Perfomance prevedených nad jednotlivými variantami infografík 

zobrazujúcich po F UP sú 

zobrazuje obrázok 6   

prehliadaním hlavne  vizualizácie . 

  tie

 nich vrátila. Na infografike je v 

 respondentov. 

 

Zdroj: autor pomocou SMI BeGaze 
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eli informáciám uvedeným v prvej infografike, kde sú jednotlivé 

 nenachádzajú 

sa v 

správnych, resp. nesprávnych odpovedí. Práve uvedené tri infografiky mali z najviac 

nesprávnych odpovedí  legendy. 

izualizovaných 

Ako argumenty boli uvedené 

a 

vlajky bolo zaznamenaných najviac správnych odpovedí. , je 

é práve variant s  

  

 

 varianty vytvorených typov geograficky orientovaných ko 

vplýva zmena mierky mapy a 

a 

 pod. nepreuk

 Prílohe 2 tejto práce spolu s 

pri ohodnocova . 

 

Procesne zamerané  

 Analýza a následné 

u predchádzajúcich typov. K týmto infografikám neboli vytvorené tematicky identické varianty ale 

:  

Zdroj: autor  



58 
 

a  

 7 bolo k vizuálnej analýze zvolenej primárne 

metódy F

parametrov nastavenia. -ov  Ogama 

v prvom prípade a SMI BeGaze v nenými miestami zobrazujú 

lokality, ktorým sa respondenti venovali pri prezeraní grafík naviac.  

U info

 sa rovnomerne a lity. V porovnaní s druhou 

infogr adne, rovnomerne a 

 s nerovnomerne usporiadanou kompozíciou nepôsobí  

Dokazoval to takmer dvojná  

grafiky podporuje 

 

 

 

K 

prvú infografiku za vhodne koncipovanú aj vhodne vypovedajúcu, ale vytkli 

 kladenej tematickej otázky. Oproti tomu druhý variant infografiky bol 

  prípade procesných typov 

kombináciu prístupov z uvedených 

variant.  

 Interview 

 celého praktického testovania  bolo interview medzi respondentom a autorom 

práce. Nasledujúce výsledky sú vyhodnotené kvalitatívne na základe subjektívneho hodnotenia autora.  

Jednotlivé odpovede respondentov boli rôznorodé a neboli jednotného charakteru. 

odpovedí z 

 na tej vadilo, prípadne ktorých prvkov by uvítali viac. Z 

 vizualiz  

Zdroj: autor pomocou SMI BeGaze a Ogama 
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zoznam 

konkrétne otázky.  

 

infografikách odstavce súvislého textu. Ako argument uvádzali  

  jednoduchosti, 

v   

 

 procesnej infografiky 

soké 

 súlade pravidiel minimalizmu.  

zmienené dátových vizualizácií, nepochopenie testovej otázky alebo prípadne 

 legendy najmä u vizua

gradujúcimi symbolmi.  

 

Za príklad ideálnej a 

 u grafických prvkov a vizualizácii 

 nielen pútavý dizajn, 

 a jednoduché, pritom efektívne vizualizovanie zobrazovanej 

problematiky.  

grafiky ozna  pútavo vytvorené. 

  

tematiky.   

 

 Zhodnotenie testovania 

jednotlivých typov, resp. variant infografík. Na základe toho, a 

a  nich.  

Zhodnotenie sa týka tých najviac vypovedajúcich faktorov predom stanovených v te

práce. Jedná sa o záznamy o  (Fixation count)

 

(Trial duration), ktorý bol strávený 

ovanej informácie v infografike je  respondentov na jednotlivé 

otázky u   strate dát, resp. o záznamoch mimo 

plochu záznamu. Tieto informácie vypovedajú o 
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 dátovej sady vyfiltrované prostredníctvom eliminácie extrémnych hodnôt 

Scanpath length pomáha  , resp. 

hodnota metriky , tým bolo 

 vizualizované v nasledujúcich 

jedno  

  samotné závery.  

 

-analytické 

Z -

tkých typov infografík, boli zaznamenané dát naj  podporujú 

  

 

• Variant 1 a 2 

 ich rozpätie 

nebolo prí  prvých dvoch variant (pozn. zelená a 

 

 

zaujímavých oblastí záujmu.  Jedná sa o 

 

V spojení s  rezeraním 

infografiky, hodnotou Scanpath length  a správnosti odpovedí, 

 Za ý  strávený nad infografikou, kde je 

 rozdiel v  prvej infografiky, 

edenej AOI analýzy 

podstatným grafickým prvkom, preto hodnota Scanpath length nepoukazuje na výhodu prvej varianty. 

U druhej varianty bol  záujem o 

npath  length v 

a   

poukazujúcim v prospech druhej varianty infografiky je percento 

správnych odpovedí na tematické otázky, ktoré je  pre hodnotený typ. 

 

pohybuje v prie  naozaj sa 

sústredili, vizualizácia ich zaujala a správne ju aj interpretovali.  
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• Variant 3 a 4 

-

 Box plot-e na obrázku 

 

rozdiel medzi samotnými dvoma popisovaným

 

popiskov v  jej grafickej reprezentácie 

a 

z length, kde jej 

 prvej varianty infografiky. Tak

priemerne o   neprospech poslednej varianty 

 . 

 tejto podobe je rozhodne prvá varianta 

z popisovaných infografík, ktorá je doplnená o vhodné popisky. Tento fakt sa podporujú u   realizovné 

hodnotenia v  

 

 -  3, na vizualizácii 

 

 zobrazovanej 

-  

Zdroj: autor 
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prob   percentom správnych 

odpovedí na tematické otázky. Popisky vyskytujúce sa hlavne u varianty 3, vhodne 

reprezentáciu informácie a 

v 

 efektívne predávajú 

zobra  

z -

 správnosti zobrazenej informácie a 

 vytráca sa záujem o danú infografiku. Na základe uvedených faktov, je vo

spôsobu zobrazovania informácií je v danej podobe nevhodné.  

 

 

 

textu v atívne, tak ako je uvedené v 

nty), zamerané na rýchle a T

73,8 %.  

 

• Variant 1 a 2  

 

  

potrebného k  medzi oboma variantami. Minimálne 

ných variant tejto kategórie. 

 metriky Scanpath length, 

, 

respondentov testovania zaují  



63 
 

 oblasti 

umiestnenia správnej odpovede na tematickú otázku.  

  

 

v 

   

 

• Variant 3 a 4 

tisíc slov. Toto tvr

textovo preplnenou variantou 3 a 

 

Zastúpenie fixácií a hodnoty metriky Scanpaht length u n

dobu. Informáciu z  varianty 3. Dozvedeli sa preto 

viac informácií, v  a 

 

Zdroj: autor 
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o v 

 tele infografiky.  

Variant 3 s ý za najviac nevyhovujúci  

 interview. Informácia v  ná 

 

 

 

 

percento správnych odpovedí na tematickú otázku.  

 meradle celého testovania.  

 

Geograficky orientované 

 geograficky orientovaných infog

vstupov

infografiky len so zmenenou mierkou mapy a  celkovej kompozícii. 

 dôvodu testovania rôznych druhov 

hodnotovej mierky mapy a  h

 

odpovedí na tematické otázky. Bolo to spôsobené najmä 

a  celého eye-

správnych odpovedí dosiahla  Posledné tri 

varianty sa takisto vymykajú priemeru majoritného zastúpenia fixácií a 

 

 k získaniu správnej odpovede viac úsilia. 

grafickú analýzu Scan Path v 

a sakád po obraze. 
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• Variant 1 a 2 

Nejedná sa len o 

 Scanpath length.   tematickou otázkou, 

ktorá u  textovo  prvej varianty 

 Z toho dôvodu v prípade variant 1 a  

 späté v popisovaných variantoch s osobnými preferenciami 

 

• Variant 3,4 a 5 

Oproti predchádzajúcim infografi

ov.   

u varianty 

o fixáciách. 

forme zjedno

 uvedenej mierke a  

 

Zdroj: autor 
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U varianty 

dané výsledky  varianty z 

 okolitými 

 

nesprávnou interpretáciou informácií. 

Variant 6 je nielen z  

rovnakú problematiku. 

prezeraním a vysoká hodnota Scanpaht length v spojení s 

tento variant za najvhodnej  ntrovali 

v oblasti vlajo n

  porovnaní s variantom 3, 

 len spomínaných 12,5 %, jedná sa o 

zobrazenie dát. Respondenti prejavili záujem aj o v  vypovedá 

hodnota Scanpath length. Je ou z  

  m variantom je z  

vplyv 

doplnkových popiskov a obrázkov v kompozícii, aby nepôsobila preplnene.  

 4 kde 

grad  

máp 

v s kartografom.  

 

Procesne zamerané 

 samotnou koncepciou testovaných infografík. Testované 

 

 spojení s  

Hlavnou motiváciou k vytvoreniu procesných infografík takýmto spôsobom bolo hlavne ich 

porovnanie z  predchádzajúcej 

kapitole venovanej analýze pomocou metód Attention / Heat map, Focus map a iných.  

Zo  testovaní 
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k 

 variant 1 za jeden z príkladov ideálnej koncepcie infografickej tvorby.  

tlivým 

 

 

 

 

Zhrnutie 

Z 

 

a   typov. Preto na základe expertného odhadu autora práce 

 nevhodných 

o to je v celej kapitole výsledkov popísané.  

Takto získané poznatky teda boli spracované a 

v  

tvorbe 

 

Zdroj: autor 
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v nasledujúcej kapitole.    

5.4 Ideálna infografika 

Koncepcia ideálnej infografiky priamo nadväzuje a 

z nut

tejto diplomovej práce. V  tipov, ako by mala ideálne 

 a .  

 

 ideálna a hlavne ika je. Ako 

vyplýva z definícií uvedených v  vizualizácií je 

jednoducho, vecne a 

  informáciu 

v  

  

k  okomentované 

v nasledujúcich odstavcoch. Sú  

  rámci praktického testovania.  

 

 

- Z  

 do nej 

výrazných  zaujímavých dátových vizualizácií, prvkov alebo obrázkov, ktoré sa 

týkajú zobrazovanej problematiky a zapadajú do kontextu celej vizualizácie. Ich zvýraznenie 

 alebo  oproti ostatným prvkom. 

krátky a výrazný popis formátovaným fontom. Takýchto 

 

 

 

 

- , je pri tvorbe infografík a dátových 

vizualizácií v . 

Názorným a  

 o analyzovania.  
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Vizuálna rovnováha 

- proporcie,  

a rozmiestnenie v rovnováhe. Neupravený a , 

a  úci pocit neporozumenia problematike a 

 a tvarov spolu s ich 

vhodnými proporciami a  celej kompozícii. Nevyhnutné je z 

 celej infografiky. 

   

Vhodná téma 

- výber zobrazovanej 

problematiky.  Samozrejme, hlavne u 

zaujímavá pre 

populárnymi témami.   

 

 

- pravidla piatich sekúnd

 

V spojitosti k  

infografika týkala jednej ústrednej témy

 

 

Integrácia textu a grafických elementov 

- Aj na základe eye- rmou prezentácie 

informácií je kombinácia vhodnej grafiky a doplnkového popisného textu. Oba tieto prvky 

vzájomnom súlade a dop  nich 

hrubé povedomie o problematike a  krátkom textov

,  a vizuálnu rovnováhu nielen medzi 

vzájomne priamo prepojenými prvkami.  

  

 

- 

 pod. Neuvedenie relevantného zdroja 
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. R a relevanciu infografiky 

hlavne u  asnosti viac 

 

 

Pridaná hodnota 

- Posledným

celého konceptu vizualizácie a netypické  extra  

od ostatných podobnýc  

 tejto práci je 

-tracking testovanie, ktorému boli podrobené infografiky 

a , ktoré sú v 

v kompetencii autora. Rozhodne je v 

a konkurencie-schopnú infografiku.  

 

5.5 Aplikácia výsledkov 

K sti a získané 

tým 

spomínaná  propagujúca Prírodovedeckú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 

Dostupná je v  prílohách tejto práce. Takisto, 

s 

medzi potenciálnych záujemcov o lte alebo univerzite ale i .  

 

 

miere sa jedná o -

tracki

 ho, Prírodovedeckú fakultu 

z  udúcnosti. 

 Samozrejme, n

  

skladaciu rozmer

materiálom Prf UP  dojem previazanosti celého procesu nástupu na fakultu 

a univerzity samotnej. Tento dojem a 

pravidlá Univerzity Palackého a  

 

koncipovanie ideálnych infografík s 
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v 

not ejme vytvoreného s 

zachovania vizuálnej jednoty. Jednalo sa o  predstavenia Univerzity Palackého 

spolu s Prírodovedeckou fakultou, ktoré sú neod

 á o 

doplnený o titulnú a  

Konkrétna aplikácia výstupov do prebiehala formou re-editácie kompozície a prvkov vybraných 

infografík ,  sa jedná o materiál, 

, niektoré z anej 

v plnej miere. S 

, prípadne prehliadnutím 

v 
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6 DISKUSIA 

 ohodnoteniu a 

jednoduch  vhodne koncipovaných grafických 

j pre skúsených grafikov. Autor práce bol. a stále je, 

 tvorbe podobných typov vizualizácií, preto táto prá

  

Prvá fáza práce teda pozostávala okrem získavania teoretických znalostí pre potreby tvorby 

 nadobúdania spomínaných praktických 

obdobie. Aby infografiky vstupujúce do testovania boli vo vysokej kvalite a 

výpovednou hodnotou, po porade autora a 

e vzdialenú konceptu tejto diplomovej práce. Jednalo sa 

o 

 spätná väzba neustále prichádzajúca od jej 

ivú  

 

Praktické výstupy by bez tejto skúsenosti nedosahovali kvality s akou sú prezentované v tejto práci.   

Po vytvorení variant rôznych typov infografík nasledovalo ich otestovanie a hodnotenie s 

eye-tracking technológie. Koncipovanie a -tracking testovania so sebou 

neistoty a problémov

tematické otázky boli vytvorené tak, aby ich  rovnaká, u ice / trojice 

variant infografík boli viac-menej podobné, . Takáto koncepcia testu a stimuli 

vychádzala z eností vedúceho a 

výsledky. 

Analýza nazbieraných eye-tracking dát a odpovedí na tematické otázky a informácií získaných 

z notiacich metód, 

ktoré poskytujú software-y SMI BeGaze a Ogama pre eye-

rozhodne pripadala na hodnotenie ostatných dvoch dátových kolekcií, ktoré hodnotil sám autor 

  

zameraných na podobnú problematiku a 

hodnotenia opísané v  

 rád 

 

obsahujúce vybrané testované K jej 
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v  ejte svou 

 

realizáciu.  
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7 ZÁVER 

infografík pomocou eye-tracking tec

autorom vytvorených infografík v -tracking laboratória vybaveného 

mobilného eye-tracking zariadenia EyeTribe.  

k 

 trendoch grafického dizajnu a 

úkony viedli k 

a  

Procesne 

zamerané, Geograficky orientované, -analytické a . Uvedená typizácia 

 je vhodným prienikom medzi 

 

Pre potreby eye- rezentatívne exempláre z 

 

 nich. Celkovo bolo autorom práce vytvorených 22 infografík. Prvých 7 bolo tematicky 

zameraných na problematiku textilného priemyslu vo svete. Motiváciou k ich tvorbe bolo overenie 

 

 

v interaktívnom múzeu vedy Univerzity Palackého  Pevnost Poznání a aj príloh tejto práce.  

-tracking testu, ktorý 

pozostával z troch Freeview - , Questions  tematicky zameraných otázok 

z nich, a Interview s  

. Infografiky boli tvorené tak, aby u zastúpené 

 varianty 

obsiahnutých grafických prvkov  alebo druh celkovej kompozície. Tematicky boli tieto infografiky 

le a vychádzali najmä z neverejných dát získaných 

 

72 respondentov rôznych vekových, profesných a 

vzdelanostných kategórií,  eye-tracking 

laboratóriu na Katedre geoinformatiky Univerzity Palackého v 

terénneho testovania.  

typizácie infografík hlavne v 

práce ich praktické ohodnotenie na základe získaných údajov z eye-tracking testovania

 ich praktickému koncipovaniu v budúcnosti. 
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júc, ideálne je v 

jednoduchých dátových vizualizácií vhodne doplnených o 

 tematické obrázky prípadne v 

 

podvedome zaujmú.  duchu minimalizmu.  

 Získané hodnotiace výstupy boli prakticky aplikované do  s názvom Jak 

z vybraných infografík z 

 

a  Olomouci vo forme 
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ZOZNAM PRÍLOH 

 

Viazané prílohy: 

Príloha 1: Testované tematické otázky 

Príloha 2: Doplnkové vizuálne analýzy 

 

 

Príloha 3: Poster  

Príloha 4  

Príloha 5: Infog  

Príloha 6: DVD  

 

 

Adresáre: 

▪ Vstupne_data  om) 

▪ Vystupne_data  

▪ Text_prace 

▪ Web_stranka (internetové stránky práce) 

▪ Kouzelny_svet_textilu  

▪ Jak_na_prirodu  

▪ Poster (poster v elektronickej podobe) 
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Príloha 1: Testované tematické otázky 

 

Otázka   

Studuje geografii 

více studentek 

 

 klikem do 

infografiky 

Studentek 

 

 

 

studentek nebo 

 

 

 

 

 klikem do 

infografiky 

 

Studentek 

 

 

 

Ve kterém roce 

fakulty? 

 klikem do 

infografiky 

 

roky 1573 nebo 1874 

 sekcii Questions pri eye-tracking testovaní spolu s formou správnej 

odpovede a jej umiestnením na danej infografike 



84 
 

Ve kterém roce 

fakulty? 

 klikem do 

infografiky 

 

1946 

 

magisterského 

v roce 2017? 

 

 

 

v roce 2017? 

 

 

 

 

studiem studenti, 

facebooku? 

 klikem do 

infografiky 

 h 
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studiem studenti, 

facebooku? 

 klikem do 

infografiky 

 

Rozmezí 1  5 h 

 

Odhadem, kolik 

z  kolik 

z Tanzánie? 

 

 

 

Tanzánie 2 studenti 
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Odhadem, kolik 

stud

a kolik z  

 

  

 

Odhadem, kolik 

ze Slovenska 

a kolik z Nového 

Zélandu? 

 

 

 

Nový Zéland 2 studenti 

 

 

Která z budov se 

nachází hned vedle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 klikem do 

infografiky 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra geoinformatiky a zoologie spolu se 
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Která z 

v roce 2009? 

 klikem do 

mapy 

 

 

 

Klikem do 

infografiky 

kterým jste typem 

uvedených 

kategorii. 

Klikem do infografiky 

 

Dle vlastní úvahy - 

 

 

 

 klikem do 

infografiky 

 

 

 

  

Zdroj: autor  
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Príloha 2: Doplnkové vizuálne analýzy 

 

1. Výsledok Key Performance analýzy prevedenej nad dátami získanými z 

 grafického vyjadrenia tej 

istej informácie 

 

2. Výstup metódy Attention / Heat Map prevedenej k vizuálnej  

rozsiahleho textového bloku a  

 

 

: výsledok aplikácie Key Performance analýzy u  

Zdroj: autor pomocou SMI BeGaze 

: výsledky analýz Attention / Heat map u  

Zdroj: autor pomocou Ogama 
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3. Vizualizácia fixácií a 

variantoch infografiky 

 

 

4.  variant geograficky orientovaných 

infografík 

 

 

: výsledky analýz Scan Path u geograficky orientovaných infografík 

Zdroj: autor pomocou Ogama 

: výsledky analýz Attention / Heat Map u geograficky orientovaných infografík 

Zdroj: autor pomocou Ogama 
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5. Záujmové oblasti respondentov na procesne orientovaných infografikách 

 

 

: výsledky analýz Attention / Heat Map u procesne orientovaných infografík 

Zdroj: autor pomocou Ogama 
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