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Abstrakt 
Trust modelling visualization 

The visualisation of the trust is main theme of this bachelor thesis. This 
document contains theoretical part, where we consider dilemma and display of 
the trust. Implementation of the program is located in the other part. This 
software can display interpersonal and phenomenal trust that is read from 
specific XML file. The result of the project is a software, which will display 
modelling and simulation of trust evolution. The trust can be displayed in a 
number of ways. The user documentation, which helps with usage and is created 
as a manual, is placed in the appendix of the document.  
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1 Úvod 
 Po�íta�ová grafika je zajímavým a d�ležitým oborem informatiky. Využívá 
po�íta�� na vytvá�ení snímk� na základ� dat. Tato data mohou pocházet 
z reálného sv�ta nebo je na základ� n�jakých pravidel vytvo�í. V dnešní dob� již 
snad není odv�tví, kde by se grafika nevyužívala. Tento text je v�nován 
zobrazování dat, tzv. vizualizaci. 

Vizualizace je široký pojem, popíši ji jen stru�n�. Jedná se o zobrazení 
r�zných typ� dat, a� už jsou reálná �i nikoli. Data zpracujeme a p�evedeme do 
grafické podoby, ze které lze snadno vy�íst hledané informace. Zobrazovaná 
data mohou být velice rozsáhlá a n�kdy je problém data zpracovat v n�jakém 
rozumném �ase. Dále by se data mohla rozd�lit na to, zda jsou statická nebo 
jestli se m�ní v �ase a jakým zp�sobem je budeme zobrazovat (2D, 3D). 

Našt�stí charakteristika dat, kterými se zde budeme zabývat, jsou �ádov� 
desítky MB. V našem p�ípad� p�jde o data, která se m�ní v �ase (viz 
fenomenální d�v�ra), ale také o data, která jsou statická (viz personální d�v�ra). 
Také se omezíme pouze na dvourozm�rnou vizualizaci, která nám v tomto 
ohledu bude sta�it.  

Úkol byl zadán od Ing. Arnoštky Netrvalové a spo�íval v nalezení 
nejvhodn�jšího zp�sobu vizualizace dat pro modelování fenomenální a 
interpersonální d�v�ry. Obsahuje stru�ný popis problematiky d�v�ry, kde se 
podíváme na to, jak d�v�ru utvá�et a návrh jakým zp�sobem ji lze zobrazovat. 
Také obsahuje implementaci programu, vlastnosti vstupních dat, funkcionalitu 
programu, d�vody �ešení a uživatelský manuál. 

2 Problematika d�v�ry 
 Máme dva typy d�v�ry, a to personální d�v�ru, která p�edstavuje d�v�ru 
jednoho prvku v jiný prvek, a fenomenální d�v�ru, jež je dána d�v�rou v n�jaký 
fenomén. Postupn� si vysv�tlíme oba typy d�v�ry. Nejd�íve se podíváme na to, 
jak se taková d�v�ra utvá�í. Poté se podíváme na problematiku d�v�ry a na to, 
�ím m�že být ovliv�ována. V neposlední �ad� si �ekneme n�co o možnostech 
vizualizaci daných typ� d�v�ry a jejich výhody a nevýhody. 

2.1 Utvá�ení fenomenální d�v�ry 
Míru d�v�ry je možno definovat na základ� rozd�lení pravd�podobnosti 

preference n�jakého produktu z množiny produkt� téhož druhu. 

Míra d�v�ry v n�jaký produkt závisí na tom, jak jsme v produkt dosud 
v��ili (tj. na mí�e naší p�edchozí d�v�ry), na d�v��e �lov�ka, který nám sd�lil 
míru své d�v�ry v tento produkt (tj. na mí�e personální d�v�ry), na tom, jak ho 
známe (tj. na po�tu vzájemných kontakt�), ale také na tom, co nám o tomto 
produktu �ekli jiní (tj. na po�tu doporu�ení tohoto produktu), a na naší d�v��ivosti, 
momentální nálad� �i intuici (tj. i na jisté mí�e náhody).  
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Model fenomenální d�v�ry je analogický modelu personální d�v�ry. P�i 
zpracování došlé zprávy je míra fenomenální d�v�ry stanovena v závislosti na 
d�v��e v odesilatele zprávy, na po�tu vzájemných kontakt�, na mí�e p�edchozí 
d�v�ry v produkt, na po�tu již obdržených doporu�ení daného produktu a na jisté 
mí�e náhody. 

Veškeré tyto d�ležité aspekty ovliv�ují výslednou d�v�ru v daný produkt. 
�erpáno z pramene [5]. 

2.2  Problematika fenomenální d�v�ry  
Nejprve zb�žn� vysv�tlíme n�které pojmy, které budeme pot�ebovat ve 

výkladu. 

Agent  - Zde myšleno jako softwarový agent. Agent je schopný reagovat na 
zm�ny v prost�edí tak, aby dosáhl cíle, samostatn� se rozhodovat, chovat se tak, 
aby dosáhl dlouhodobých cíl�, pracovat s ostatními agenty na dosažení 
spole�ného cíle, komunikovat s osobami nebo dalšími agenty, u�it se a získávat 
zkušenosti. 

Fenomén – Reprezentuje n�jaký produkt s ur�itými nezam�nitelnými 
vlastnostmi, které jsou pro tento produkt charakteristické. 

Nejd�íve popíši jeden stav fenomenální d�v�ry. D�v�ra je definována na 
základ� rozd�lení pravd�podobnosti preference n�jakého fenoménu. Tuto 
pravd�podobnost ovliv�ují agenti, kterých m�že být libovolný po�et. Tímto 
zp�sobem ovliv�ovaných fenomén� m�že být také libovolný po�et. Ovšem 
s jednou podstatnou podmínkou, a to, že všechny fenomény musí být téhož 
druhu. Poté dostáváme stav, který popisuje fenomenální d�v�ru v n�jaké 
produkty v ur�itém �asovém okamžiku. Agenty, kte�í hlasovali o t�chto 
fenoménech, lze ovlivnit n�jakým vn�jším vlivem (nap�íklad reklamou). Toto 
ovlivn�ní budeme nazývat p�edpokládané ovlivn�ní reklamou. Jedná se o 
informaci, která nám udává velikost síly zahájené kampan� k ovlivn�ní agent�. 
Síla vlivu je individuální u každého fenoménu a na každého agenta m�že p�sobit 
jiným zp�sobem. Tímto jsme získali t�i veli�iny, a to: 

• D�v�ra p�ed reklamou – to je d�v�ra v ur�itý fenomén p�ed 
zahájením reklamní kampan�. Vždy se vztahuje k ur�itému 
�asovému údaji, který je pro všechny fenomény stejný. 

•  P�edpokládané ovlivn�ní reklamou - ur�uje sílu vlivu, jehož 
prost�ednictvím fenomény p�sobí a ovliv�ují agenty. Tato hodnota 
se ve v�tšin� p�ípad� u každého fenoménu liší podle toho, jaké 
prost�edky pro ovlivn�ní agent� byly použity. 

• Aktuální d�v�ra – udává nám rozd�lení d�v�ry po p�sobení 
reklamy.  

Pokud byla reklamní kampa� úsp�šná, je jasné, že se budou tyto množiny d�v�r 
(d�v�ra p�ed reklamou a aktuální d�v�ra) n�jak lišit. Úkolem je co nejlépe a 
nejp�ehledn�ji zobrazit tuto zm�nu, aby byla možnost pouhým vizuálním 
kontaktem vy�íst charakteristiku, kterou m�la reklamní kampa�. Pokud se op�t 
stane n�jaká zm�na (další vliv reklamy), dostaneme další stav fenomenální 
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d�v�ry, kde jsme použili jako výchozí stav aktuální d�v�ru z minulého m��ení. 
V tomto okamžiku ji považujeme za d�v�ru p�ed reklamou. T�chto stav�, které 
obsahují již zmín�né t�i veli�iny, m�že být libovolný po�et. Protože se však 
v každém následujícím stavu opakuje d�v�ra p�ed reklamou, kterou lze vy�íst 
z p�edcházejícího stavu (zde jako aktuální d�v�ra), je nutné k této skute�nosti 
p�ihlédnout p�i realizaci programové �ásti. Pokud budeme na�ítat p�edchozí 
d�v�ru z p�edešlého stavu, plyne nutnost používat vždy minimáln� dva po sob� 
následující stavy.  

Dozv�d�li jsme se tedy, jakým zp�sobem se utvá�í d�v�ra, jakých stav� 
m�že nabývat atp. Myslím, že by to m�lo sta�it pro správné pochopení 
problematiky. 

�erpáno z pramene [5]. 

2.3  Vizualizace fenomenální d�v�ry 

2.3.1  Používané metody vizualizace 
P�i hledání používaných metod vizualizace fenomenální d�v�ry jsem 

nej�ast�ji nacházel tzv. sloupcový graf, viz Obr. 2.1. V tomto sm�ru jsem nem�l 
moc št�stí na r�znorodost graf�, a to jsem p�i�ítal skute�nosti, že vizualizace 
d�v�ry je celkem nové téma.  

Hlavní a nejpoužívan�jší metoda vizualizace fenomenální d�v�ry je již 
zmi�ovaný sloupcový skupinový graf, kde se jeden fenomén skládá ze t�í vedle 
sebe položených sloupc�. T�chto fenomén� je v grafu více, viz Obr. 2.1. Na osu 
x jsou naneseny fenomény a na osu y t�i barevn� odlišné veli�iny, které 
reprezentují d�v�ru p�ed reklamou, d�v�ru po reklam� a p�edpokládané 
ovlivn�ní reklamou.  

Obr. 2.1: Skupinový sloupcový graf  
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Výhoda grafu na Obr. 2.1 je v tom, že je jednoduchý. Na první pohled lze 
vid�t veli�iny, které nás u fenoménu zajímají. Lze si dob�e uv�domit pom�r 
veli�in u jednoho konkrétního fenoménu. 

Hlavní nevýhoda je, že se na obrazovku vejde malé množství fenomén�. 
Proto lze vždy porovnávat mezi sebou jen omezené množství fenomén�. A tím 
nás p�ipravuje o globální pohled na více fenomén�.  

Není to špatná myšlenka, ale rozhodn� je, co vylepšovat. D�ležité je, 
zam��it se na ucelení fenomén� a na sledování p�echod� z r�zných stav�.  

2.3.2   Vlastní metody vizualizace 
Zde se dozvíme, jak lze fenomenální d�v�ru zobrazit jiným zp�sobem, než 

jsme zmínili v kapitole výše. Také se podíváme, jak mohou tyto grafy vypadat a 
co je možné zde sledovat. 

Jak jsme se do�etli v p�edchozích kapitolách, sledujeme t�i veli�iny u 
každého z fenomén�, které se týkají jednoho konkrétního stavu. A to d�v�ru p�ed 
reklamou, d�v�ru po reklam� a ovlivn�ní reklamou. Faktory je vhodné od sebe 
n�jak rozlišit, nejlépe použitím barvy, která charakterizuje danou veli�inu v grafu. 
Zde jsem vybral volitelné nastavení barev pro každou ze t�í veli�in, které 
sledujeme u fenomén�. Pro p�ehledné zobrazení fenomenální d�v�ry jsem 
navrhl t�i typy graf�, které pomohou lépe se orientovat ve množin� fenomén�. 
V každém z graf� je trochu jiný úhel pohledu na zobrazované fenomény. 
V reálných datech by po�et nem�l p�ekro�it hranici 30 fenomén�. P�esto jsem 
usoudil, že by bylo vhodné po�et fenomén� n�jakým zp�sobem regulovat nebo 
filtrovat. I ze strany zadavatelky zazn�la žádost omezit fenomény maximálním 
po�tem. Proto jsme vybrali zp�sob, u každého grafu definovat maximální možný 
po�et zobrazených fenomén�, ty sestupn� se�adit podle aktuální d�v�ry, 
fenomény které by p�esahovaly maximální možný po�et, se�íst a vložit do grafu 
jako samostatný fenomén nazvaný Suma. 

P�i výb�ru typ� graf�, které by šly použít k zobrazení, jsem se inspiroval 
z �asto používaného programu MS Excel a mén� známého Origin, který vytvá�í 
velice p�kné grafy. Také jsem shlédnul záznamy p�ednášek od Ing. Slavomíra 
Petríka [6], který se zabývá vizualizací dat. Nejvíce jsem se inspiroval 
v programu MS Excelu. Cht�l jsem vytvo�it n�kolik graf� v MS Excelu, ze kterých 
si bude moci zadavatelka Ing. Arnoštka Netrvalová vybrat takové grafy, které se 
jí budou nejvíce zamlouvat. Vypracoval jsem návrh, do kterého jsem vložil tyto 
grafy s testovacími daty. 

Sloupcový graf (viz text níže Sloupcový graf), který p�vodn� vychází ze 
sloupcového skupinového s rozdílem, že skupina t�í veli�in je slou�ena do 
jednoho sloupce, a tím se výrazn� ušet�í místo v grafu (viz Obr. 2.2). Má za úkol 
nahradit skupinový sloupcový, který byl b�žn� používán k vizualizaci 
fenomenální d�v�ry. 

P�esto jsem vložil do návrhu i klasický a osv�d�ený skupinový sloupcový 
graf (viz Obr. 2.1), který je popsán v kapitole 2.3.1. 
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Dalším grafem byl spojnicový (tj. v grafu se nacházejí skupiny 2D bod�, 
které jsou pospojovány �arou). Tento graf umož�uje zachytit každou skupinu dat 
jako k�ivku v grafu.  

Výse�ový graf, který dokáže zobrazit, do jaké míry každá hodnota p�ispívá 
k celkovému sou�tu. Dokázal by vždy zobrazit pouze jednu veli�inu fenomén�. 
Muselo by se p�epínat mezi každou veli�inou.  

Plošný graf, který umož�uje zachytit trend hodnot pro r�zné kategorie. 
Nejpodobn�jší je asi spojnicovému grafu s rozdílem, že z bod� utvá�íme plochu 
místo spojením �arou.  

Ješt� p�ed sch�zkou se zadavatelkou jsem se pokoušel n�které grafy 
zkombinovat a tím získat lepší vlastnosti graf�. Jeden takový jsem nazval 
spojitý, který jsem vytvo�il slou�ením spojnicového a sloupcového grafu, tím 
p�evzal jejich vlastnosti. Tento graf jsem aplikoval na veli�iny fenomén� a jejich 
p�echody, na rozdíl od ostatních graf�, které doposud zobrazovaly fenomény 
pouze v �ad� za sebou. Tím jsem docílil pohled na fenomény trochu z jiného úhlu 
(viz níže Spojitý graf) a p�evzal tím i vlastnost výse�ového grafu, která spo�ívala 
v zobrazení, do jaké míry každá hodnota p�ispívá k celkovému sou�tu. Další 
kombinací vznikl panoramatický graf (viz text níže Panoramatický graf), který 
slou�il spojnicový a plošný graf. Dalo by se �íci, že jako pozadí je nakreslen 
plošný graf a p�es n�j je vykreslen spojnicový, který nám zvýrazní vrcholky 
schovaných plošných graf�. Tím dostáváme celkem p�kný vzhled. Po delším 
zkoumání jsem usoudil, a zadavatelka Ing. Arnoštka Netrvalová mi dala za 
pravdu, že budou nejlepší tyto t�i. Jedná se o sloupcový, panoramatický a spojitý 
graf. K tomuto rozhodnutí nás vedl fakt, že tyto grafy mají nejlepší vlastnosti ze 
všech graf� zmín�ných výše. 

• Sloupcový graf (viz Obr. 2.2) - Když jsem p�emýšlel, jakým 
zp�sobem nejlépe zobrazit fenomenální d�v�ru, nechal jsem se 
inspirovat z již používaných a osv�d�ených metod. Použil jsem tedy 
již zmín�ný sloupcový graf. Trochu jsem ho p�epracoval, abych 
odstranil jeho nedostatky. D�ležitým rysem tohoto typu grafu je, že 
každý fenomén je reprezentován pouze jedním sloupcem v grafu, 
který se skládá ze t�í veli�in fenoménu (aktuální d�v�ra, p�edchozí 
d�v�ra a ovlivn�ní reklamou), na rozdíl od p�vodního sloupcového 
grafu, kde každá veli�ina byla znázorn�na jako samostatný sloupec. 
Fenomén� m�že být pouze omezený po�et, jinak by se nám nevešly 
na obrazovku. Pokud se nám sejde více fenomén�, než dovoluje 
hranice, fenomény, které mají nejmenší aktuální d�v�ru, se se�tou 
dohromady a vznikne z nich jeden fenomén.  

o Výhody: Graf dokáže zobrazit minimáln� dvojnásobné 
množství fenomén� než jeho p�edch�dce, ze kterého p�vodn� 
vychází. Tento druh grafu nám pom�že si uv�domit, jaký vliv 
m�la reklama na ur�itý fenomén, protože je tady dob�e vid�t 
rozdíl mezi veli�inami fenoménu. 

o Nevýhody: Trochu zp�ehlednil zm�ny v d�v��e, ale po�ád 
nejsou dob�e viditelné. P�i v�tším množství fenomén� se 
vytratí ucelený pohled na aktuální stav. 
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Obr. 2.2: Sloupcový graf 

 
• Spojitý graf (viz Obr. 2.3) - V tomto grafu jsou t�i sloupce, které 

reprezentují jednotlivé veli�iny fenomén� (aktuální d�v�ru, p�edchozí 
d�v�ru a p�edpokládané ovlivn�ní reklamou). Není zde popsaná osa 
y, protože jednotlivé sloupce jsou protáhnuté až na vrchol grafu, 
p�estože mají r�zn� vysoké hodnoty. To má za následek, že lze 
velice dob�e pom�rov� pozorovat r�st a pokles veli�in fenomén�. 
Jednotlivé sloupce jsou rozd�leny p�í�nými �árami, které reprezentují 
jednotlivé fenomény. P�íslušné �áry v sloupcích jsou spojeny další 
�arou, která nám vyjad�uje vztah r�stu nebo poklesu mezi jednotlivou 
d�v�rou.  

o Výhody: Je zde dob�e vid�t pom�rový nár�st nebo pokles 
aktuální pozice jednotlivých veli�in fenomén�.  

o Nevýhody: P�i podobných hodnotách veli�in fenomén� se 
stává celý graf nep�ehledným. P�i v�tším po�tu fenomén� se 
graf stává op�t nep�ehledným. 

Obr. 2.3: Spojitý graf 
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• Panoramatický graf (viz Obr. 2.4) – Tento poslední typ grafu nám 
pom�že si uv�domit jednotlivé rozdíly mezi fenomény a jejich 
ovlivn�ní. Každý fenomén je tu reprezentován t�emi vrcholky grafu na 
ose x. Graf nám p�ipomíná n�jaké hory, odtud název panoramatický. 
Graf se skládá ze t�í �ástí (aktuální d�v�ra, p�edchozí d�v�ra a 
p�edpokládané ovlivn�ní reklamou). Každá �ást je reprezentována 
jako jeden pohled na všechny fenomény jedné konkrétní d�v�ry. 
Tento graf má jako jediný legendu veli�in fenoménu. Tento graf je 
interaktivní. Když klikneme do legendy na vybranou veli�inu, 
panorama této veli�iny se p�esune úpln� dop�edu. 

o Výhody:  I p�i v�tším po�tu fenomén� máme ucelený pohled 
na aktuální stav. Lze se snadno zam��it na konkrétní veli�inu 
v grafu, kterou mají všechny fenomény stejnou. 

o Nevýhody:  P�i nepatrných rozdílech veli�in fenomén� celý 
graf splývá. Je nutné si ru�n� nastavit, které veli�iny 
fenomén� budou v pop�edí (trochu i výhoda). 

Obr. 2.4: Panoramatický graf 

 

Pro možnost prezentace r�zných stav�, kterých m�že nabývat množina 
fenomén�, je možnost nastavení velikosti písma. P�i v�tších velikostech písma 
se popisky fenomén� mohou r�zn� p�ekrývat. Proto je možné popisky grafu 
r�zn� posouvat, a tím vytvo�it p�íjemn�jší vzhled grafu. Posun je realizovatelný 
pomocí myši. 

 Každý z uvedených graf� má své výhody a nevýhody, nelze jednozna�n� 
�íci, který z nich je lepší. V��ím, že velice používaný graf bude panoramatický pro 
svoji p�ehlednost a vzhled. 

2.4  Utvá�ení personální d�v�ry  
V reálném život� se míra d�v�ry k jiné osob� vytvá�í v závislosti na tom, 

jak moc jsme doposud této osob� d�v��ovali (tj. na mí�e naší p�edchozí d�v�ry), 
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jak tuto osobu známe (tj. na po�tu vzájemných kontakt�), na tom, co o ní víme od 
druhých (tj. na po�tu doporu�ení této osoby jinými lidmi), na tom, zdali se její 
odpov�di shodují s tím, co sami víme (tj. naší znalostí), zdali nám už n�kdy 
dob�e poradila (tj. její d�ív�jší odpov�di se ukázaly jako správné) a na naší intuici, 
d�v��ivosti �i nálad� (tj. i na jisté mí�e náhody). 

V tomto modelu d�v�ry budeme p�i zpracování odpov�di uvažovat 
závislost utvá�ení personální d�v�ry mezi adresátem a odesílatelem na mí�e jeho 
p�edchozí d�v�ry v odesílatele, na po�tu uskute�n�ných kontakt� s odesílatelem, 
na po�tu doporu�ení daného prvku jinými prvky (tímto zp�sobem m�že prvek 
„prezentovat“ i sám sebe), na celkovém po�tu shodných odpov�dí odesílatele, tj. 
t�ch, které se shodovaly s bází znalostí (tj. utvrzení vlastní znalosti), a na 
celkovém po�tu odpov�dí odesílatele, které vedly ke správnému �ešení a spln�ní 
úkolu (tj. podíl odesílatele na spln�ných úkolech) a jisté míry náhody. 

�erpáno z pramene  [5]. 

 

2.5  Vizualizace personální d�v�ry 
Zde si popíšeme, jak se taková personální d�v�ra m�že vizualizovat, jak lze 

z grafu vy�íst d�ležité informace a jak mohou grafy vypadat. 

Personální d�v�ra je reprezentována �íslem od 0 do 1, kde 0 odpovídá 
celkové ned�v��e a 1 reprezentuje tzv. slepou d�v�ru. �ísla mezi tím nazýváme 
neur�itá d�v�ra. Uvedu zde tabulku (viz Tab. 2.1), která nám pom�že lépe ur�it, 
o jak silnou d�v�ru se jedná. 

Tab. 2.1: Síla d�v�ry 

hodnota d�v�ra
1 slepá d�v�ra

� velká d�v�ra

� malá d�v�ra

0,5 lhostejnost

� malá ned�v�ra

� velká ned�v�ra

0 celková ned�v�ra  

V personální d�v��e se d�v�ra vytvá�í mezi konzumenty. Konzument je 
velice podobný již zmín�nému agentovi, který se objevuje ve fenomenální 
d�v��e. Konzument je schopný reagovat na zm�ny v prost�edí tak, aby dosáhl 
cíle, samostatn� se rozhodovat, chovat se tak, aby dosáhl dlouhodobých cíl�, 
pracovat s ostatními konzumenty na dosažení spole�ného cíle, komunikovat 
s jinými osobami nebo dalšími konzumenty, u�it se a získávat zkušenosti.  
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Podrobn�ji viz použitá literatura [4]. 

2.5.1  Používané metody vizualizace 
P�i hledání, jakým zp�sobem lze nejlépe vizualizovat personální d�v�ru 

jsem nej�ast�ji nacházel tzv. �tvercový graf (viz Obr. 2.5), kde jeden bod 
vyjad�uje vztah mezi dv�ma konzumenty. Ostatní grafy byly velice podobné a 
m�ly jen pár nepatrných odlišností, a proto je nebudu zmi�ovat. Pokusím se zde 
vysv�tlit, jakým zp�sobem lze vykreslovat vzájemné vztahy konzument� do 
grafu. 

Jednu d�v�ru mezi dv�ma konzumenty lze vyjád�it jako bod ve �tvercovém 
grafu, který vyjad�uje vztah mezi nimi. Velikost d�v�ry, která se pohybuje mezi 0 
a 1, si lze také p�edstavit jako procenta, která ur�ují d�v�ru v n�jaké osoby. 
�tvercový graf má osu x a y. Na obou osách jsou nanesena procenta od 0 – 
100%. Konzumenti mají mezi sebou n�jaký vzájemný vztah. Na ose x je 
znázorn�na d�v�ra, jak v��í konzument1 konzumentovi2, a na ose y d�v�ra 
konzumenta2 v konzumenta1. Tím dostaneme dv� sou�adnice a vynášíme je do 
�tvercového grafu jako bod o sou�adnicích x a y (viz Obr. 2.5). 

Obr. 2.5: �tvercový graf s jedním vztahem 

 
Podle toho, kde bod leží, vidíme, jak si oba konzumenti v��í (viz Obr. 

2.5). Nap�íklad když bod leží blízko levého spodního rohu, konzumenti k sob� 
mají ned�v�ru (viz Obr. 2.6 model 1). Pokud ovšem bod leží u pravého 
horního rohu, oba konzumenti si vzájemn� velice v��í a tato dvojice je pro nás 
nejvíce zajímavá (viz Obr. 2.6 model 2). Model 3 a 4 na Obrázku 6 
reprezentuje vztah jednoho konzumenta, který druhému velmi d�v��uje, ale 
druhý naopak prvnímu ned�v��uje skoro v�bec. Model 5 a 6 reprezentuje 
situaci, kde jeden konzument druhému velmi d�v��uje a druhý je k prvnímu 
lhostejný. Model 7 a 8 je ukázka, kdy jeden konzument druhému ned�v��uje 
a druhý je k prvnímu lhostejný. Poslední model 9 je ukázkou p�ípadu, kdy 
jsou oba konzumenti k sob� lhostejní. 
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Obr. 2.6: Stavy personální d�v�ry (Obr. p�evzat z [4])  

 
Body, které reprezentují vzájemnou d�v�ru dvou konzument� (viz Obr. 

2.5), lze skládat do �tvercového grafu p�es sebe. Tím docílíme vizualizace ur�ité 
skupiny konzument� a jejich vzájemných vztah�, které mají mezi sebou (viz Obr. 
2.7 a Obr. 2.8).  

Obr. 2.7: �tvercový graf s relací N:N       Obr. 2.8: �tvercový graf s relací 1:N 

 
Ukázali jsme si, jakým zp�sobem jde vizualizovat personální d�v�ru. Tento 

zp�sob je nejvíce rozší�ený a používaný.  

Podrobn�ji viz použitá literatura [4]. 

2.5.2  Vlastní metody vizualizace 
V p�edchozí kapitole jsme se do�etli o možnosti vizualizaci personální 

d�v�ry �tvercovým grafem. Zde se dozvíme, jak mohou tyto grafy vypadat a co je 
možné zde sledovat. Zjistíme, o jaké v�ci jde tato vizualizace obohatit. 
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Tento zp�sob vizualizace považuji za velice povedený a nenapadá m�, jak 
daný zp�sob vylepšit. Myslím, že heslo „v jednoduchosti je síla“ zcela vystihuje 
charakter jmenovaného �tvercového grafu. P�evážn� proto jsem ho ponechal 
v p�vodním tvaru.  

Jak jsme se do�etli v p�edchozí kapitole, d�v�ru mezi dv�ma konzumenty 
lze vyjád�it jako bod ve �tvercovém grafu. Do �tvercového grafu lze umístit 
zmín�ných bod� více. N�kdy nás zajímají jen konkrétní vztahy, které mají 
konzumenti mezi sebou. Proto je t�eba zobrazit pouze ur�itou podmnožinu 
personálních d�v�r. 

Touto myšlenkou jsem se zabýval dále. Byl jsem za zadavatelkou a 
konzultoval s ní, jaký výb�r podmnožin personálních d�v�r by byl vhodný. 
Dosp�li jsme k záv�ru, že nejvhodn�jší by bylo nastavení, které by konzumenty 
filtrovalo podle velikosti vzájemné d�v�ry a podle d�v�ry v jednoho konzumenta. 
Tak m�žeme nap�íklad zobrazit množinu d�v�ry jednoho konkrétního 
konzumenta a všech ostatních konzument�, které spl�ují nap�íklad kritérium, že 
si musí s vybraným konzumentem v��it více jak na 50% (relace 1:N, viz Obr. 
2.8). Nebo pouze vzájemný vztah mezi dv�ma konzumenty (relace 1:1, viz Obr. 
2.5). Nebo veškeré vztahy, které obsahuje množina konzument� (relace N:N, viz 
Obr. 2.7). Mimo jiné lze m�nit velikost písma a pohybovat s popisem 
zobrazovaných d�v�r. Zmín�né popisky, které jsou vid�t na Obr. 2.5, lze i 
vypnout. 

3 Implementace 
Program, který má zobrazovat d�v�ru, jsem tvo�il ve vývojovém prost�edí 

Eclipse 3.2 za pomoci programovacího jazyka Java JDK 6 Update 3.  

Program dokáže zobrazit dva typy d�v�ry, a to fenomenální a personální. 
Pro komunikování s uživatelem jsem zvolil jednoduché a p�ehledné grafické 
rozhraní, které uživateli umož�uje r�zn� nastavovat a upravovat b�h programu. 
Nap�íklad lze nastavit vstupní soubor, barvu pozadí, barvu aktuální d�v�ry, barvu 
popisk�, na�tení aktuálního stavu d�v�ry ze souboru, na�tení konfigura�ního 
souboru, validaci (ov��ení správnosti formátu dat) konfigura�ního souboru, 
uložení aktuální konfigurace do souboru, export do PDF, r�zné informace o 
autorovi, o programu atd. Toto grafické rozhraní úzce spolupracuje s t�ídami, 
které na�ítají data z XML dokumentu a poté je upravují, aby je bylo možné bez 
problému zobrazit. 

Celý program je strukturován do t�í vrstev, které spolu vzájemn� 
spolupracují. V následujícím textu postupn� popíši implementaci programových 
vrstev a funkci programu. 

3.1  Datová vrstva 
První z nich je nejníže položená a nazýváme ji datovou vrstvou. Obstarává 

na�ítání a parsování dokument� ur�ených k vizualizaci d�v�ry, export do PDF 
dokumentu. 
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Jako první musím zmínit t�ídu Fenomen, která obaluje jeden zpracovaný 
fenomén na�tený z parsovaného XML dokumentu (viz Obr 3.1). Tudíž ho 
používáme, pouze když zobrazujeme fenomenální d�v�ru. Obsahuje název 
fenoménu, jeho d�v�ru a po�et agent�, kte�í pro daný fenomén hlasovali. Tuto 
t�ídu používáme ve t�íd� vstup, kde shromaž	ujeme seznam všech fenomén� 
vyskytující se v XML dokumentu. 

T�ída, která je na stejné úrovni a má obdobný význam, se nazývá Osoba. 
Do této t�ídy vkládáme informace reprezentující jednu osobu v personální 
d�v��e. Informace pro osobu na�teme z XML dokumentu (viz Obr. 3.2). Z toho 
plyne, že tato t�ída je používána pouze p�i zobrazování personální d�v�ry. T�ída 
obsahuje jméno osoby, sílu ovlivn�ní n�jakým vn�jším zdrojem a seznam všech 
známých osob, ke kterým má n�jaký vztah (d�v�ru).  

Další t�ída OsobaVSeznamu vznikla v souvislosti s t�ídou Osoba. T�ída 
OsobaVSeznamu obsahuje pouze jméno a d�v�ru osoby. Vyskytuje se 
v seznamu všech známých, který vlastní t�ída Osoba. 

Další a nejd�ležit�jší t�ída datové vrstvy je t�ída Vstup, která na�te vybraný 
XML dokument (p�edávaný od prezenta�ní vrstvy vrstv� aplika�ní, která volá 
t�ídu datovou). Na�tený XML dokument je nutné projít vybraným parserem (pro 
fenomenální d�v�ru / pro personální d�v�ru) a vhodn� uložit veškerá pot�ebná 
data, která budeme pot�ebovat k zobrazení stavu d�v�ry. Java nabízí n�kolik 
parser�. Vzhledem k tomu, že daný dokument budeme na�ítat jen jednou, 
nebudeme pot�ebovat pohyb jiným sm�rem než vp�ed a XML dokumenty mohou 
být délky až n�kolik MB dat. Proto je pot�eba velice rychlý parser, u kterého 
sta�í, když bude �íst dokument v jednom sm�ru. Veškeré tyto p�edpoklady 
spl�uje s p�ehledem parser StAX, který je v Jave již od JDK 1.6 sou�ástí Java 
Core API. StAX poskytuje rychlé a jednoduché rozhraní pro sekven�ní �tení a 
zápis XML dokument�. My v tomto p�ípad� budeme používat pouze �tení XML 
dokument�. A protože nebude pot�eba se v dokumentu vracet, zvolíme 
kurzorové (nízkoúrov�ové) na�ítání. Dokument musí být v p�edem známém XML 
formátu. Pro informaci zde uvedu dva p�íklady, Obr. 3.1 (pro fenomenální 
d�v�ru) a Obr. 3.2 (pro personální d�v�ru). Tato t�ída používá již zmín�né t�ídy 
Fenomen a Osoba, kterým nastavíme prom�nné podle toho, jaké data jsme 
na�etli z XML dokumentu, a vložíme do hash mapy. Pokud je zvolena 
fenomenální d�v�ra a hledaný fenomén je již v seznamu, pouze mu p�idáme 
hodnocení, tím se zvýší i po�et agent�, kte�í hlasovali pro daný fenomén. U 
personální d�v�ry by k této situaci nem�lo dojít. Takto postupujeme, dokud 
neprojdeme celý XML dokument. Po úsp�šném na�tení XML dokumentu nám 
t�ída Vstup vrátí hash mapu všech na�tených fenomén�. 

Poslední t�ída slouží k exportu do PDF. Tato t�ída je navržena pro 
p�ípadnou prezentaci dané d�v�ry. Umož�uje uložit aktuální graf, který vidíme, 
do PDF dokumentu. Název dokumentu je volitelný, avšak výchozí název je 
nabízen podle aktuáln� na�teného XML souboru. Nap�íklad pokud se jmenuje 
aktuáln� na�tený XML dokument soubor0.xml, nabízený název PDF dokumentu 
bude soubor0.pdf. Domnívám se, že to m�že být velmi vhodné p�i ukládání 
v�tšího množství PDF dokument�. Tato t�ída k exportu do PDF používá knihovní 
funkce itext-2.0.2.jar, které jsou freeware. Tyto knihovny jsou importovány 
v p�edvád�ném programu a jsou jeho sou�ástí. V této t�íd� je používáno pouze 
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n�kolik metod ze zmi�ovaných knihoven itext-2.0.2.jar, které pracují s PDF 
dokumentem. Tento balík navíc disponuje s ukládáním i do jiných formát� než je 
PDF, avšak s jinou syntaxí.  

Obr.  3.1: Formát dat souboru s fenomenální d�v�rou 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<duvera> 
 <fenomeny> 
  <reklama nazevF="A" sila="0"/> 
  <reklama nazevF="B" sila="0"/> 
  <reklama nazevF="C" sila="0"/> 
 </fenomeny> 
 <agenti> 
  <agent nazev="agent1"> 
   <fenomen nazevF="A" duvera="0.4"/> 
   <fenomen nazevF="B" duvera="0.5"/> 
   <fenomen nazevF="C" duvera="0.1"/> 
  </agent> 
  <agent nazev="agent2"> 
   <fenomen nazevF="A" duvera="0.3"/> 
   <fenomen nazevF="B" duvera="0.3"/> 
   <fenomen nazevF="C" duvera="0.4"/> 
  </agent> 
  <agent nazev="agent3"> 
   <fenomen nazevF="A" duvera="0.2"/> 
   <fenomen nazevF="B" duvera="0.5"/> 
   <fenomen nazevF="C" duvera="0.3"/> 
  </agent> 
 </agenti> 
</duvera>  

Obr. 3.2: Formát dat souboru s personální d�v�rou 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<duvera> 
 <producenti> 
  <vliv nazevF="konzument1" sila="0"/> 
  <vliv nazevF="konzument2" sila="0"/> 
  <vliv nazevF="konzument3" sila="0"/> 
  <vliv nazevF="konzument4" sila="0"/> 
  <vliv nazevF="konzument5" sila="0"/> 
 </producenti> 
 <konzumenti> 
  <konzument nazev="konzument1"> 
   <fenomen nazevF="konzument3" duvera="0.4"/> 
   <fenomen nazevF="konzument4" duvera="0.5"/> 
<fenomen nazevF="konzument5" duvera="0.7"/> 
  </konzument> 
  <konzument nazev="konzument2"> 
   <fenomen nazevF="konzument3" duvera="0.4"/> 
   <fenomen nazevF="konzument4" duvera="0.38"/> 
  </konzument> 
  <konzument nazev="konzument3"> 
   <fenomen nazevF="konzument1" duvera="0.96"/> 
   <fenomen nazevF="konzument2" duvera="0.6"/> 
  </konzument> 
  <konzument nazev="konzument4"> 
   <fenomen nazevF="konzument2" duvera="0.38"/> 
<fenomen nazevF="konzument1" duvera="0.56"/> 
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   <fenomen nazevF="konzument5" duvera="0.38"/> 
  </konzument> 
  <konzument nazev="konzument5"> 
   <fenomen nazevF="konzument1" duvera="0.3"/> 
   <fenomen nazevF="konzument4" duvera="0.72"/> 
  </konzument> 
 </konzumenti> 
</duvera> 

3.2  Aplika�ní vrstva 
Tato vrstva se stará o na�ítání, ukládání a validaci konfigura�ních soubor�. 

Dále zpracovává veškerá získaná data z XML dokument�, kde jsou uložena data 
o d�v��e, a upravuje je do takové podoby, která je lehce zobrazitelná 
v prezenta�ní vrstv� podle zvolené d�v�ry, viz níže. 

První t�ída, kterou zde uvedu, se nazývá Konfigurace. Tato t�ída uchovává 
ve svých prom�nných veškeré informace, které nám �íkají, jakou máme barvu 
pozadí, barvu popisk�, barvu aktuální d�v�ry, barvu p�edchozí d�v�ry, barvu 
d�v�ry p�edpokládané reklamou. Tato t�ída je používána jak v aplika�ní vrstv�, 
tak i v prezenta�ní vrstv�. A vždy reprezentuje n�jaké barevné nastavení 
grafického uživatelského rozhraní.  

Další t�ída se stará o aktuální nastavení uživatelského prost�edí. Jde o t�ídu 
ZpravaKonf, která využívá t�ídu Konfigurace. Tato t�ída dokáže na�íst 
konfigura�ní soubor, uložit konfigura�ní soubor a validovat vybraný konfigura�ní 
soubor. Je konstruována tak, aby nám poskytla aktuální nastavení uživatelského 
prost�edí. Pokud není nalezen výchozí XML soubor s konfigurací 
konfigurace.xml, na�teme z prom�nných defaultní konfigura�ní nastavení, které 
jsou obsaženy v této t�íd�. Jinak se pokusíme validovat konfigura�ní soubor. 
T�ída je používána hlavn� prezenta�ní vrstvou, od které dostaneme jméno 
konfigura�ního souboru. Se souborem lze provád�t t�i základní operace. 

• Na�tení konfigurace – Nejd�íve validuje soubor, poté z n�j na�te 
konfiguraci a uloží si ji do svých prom�nných. 

• Validace konfigura�ního souboru – Metoda zkontroluje konfigura�ní 
soubor, jestli je ve správném formátu a výsledek p�edá prezenta�ní 
vrstv�. 

• Uloží konfiguraci do souboru – Vytvo�í nový konfigura�ní soubor 
s aktuálním nastavením barev. 

Má tedy t�í hlavní metody, které lze samostatn� ovládat z prezenta�ní vrstvy.  

Také jsem zde vytvo�il t�ídu výjimek pro daný XML parser, který je 
používaný ve t�íd� ZpravaKonf p�i validaci XML dokumentu obsahujícího 
konfiguraci. V této t�íd� jsou vytvo�eny t�i možné typy reakcí. A to podle 
závažnosti, první je pouhé varování, další je již vážn�jší chyba a jako poslední a 
nejzávažn�jší je fatální chyba. 

Další t�ída je velmi d�ležitá pro správné uložení a zpracování na�tených 
fenomén�. Jedná se o t�ídu FenomenVGrafu. Tento fenomén je složen ze dvou 
fenomén�, které byly p�edem na�teny ze souboru. Tato t�ída uchovává název 
fenoménu, také aktuální d�v�ru fenoménu (že je aktuální, poznáme podle toho, 
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že je na�tena z nov�jšího XML souboru), p�edchozí d�v�ru (na�teno ze staršího 
XML souboru, tj. menší �íslo souboru) a také d�v�ru p�edpokládanou reklamou. 
Tato t�ída má také n�kolik metod, které jsou využívány p�i �azení fenomén� 
v seznamu. Dále také dokáže srovnat všechny t�i d�v�ry podle velikosti. Toto je 
velmi užite�né p�i zobrazování d�v�ry v grafu, aby se nám nemohlo stát to, že 
n�jaký sloupec zakryje druhý.  

Poslední a nejd�ležit�jší t�ída Zpracovani je hlavní t�ídou aplika�ní vrstvy. 
Nastavujeme zde zpracovávané soubory, poté je zpracujeme a zašleme 
prezenta�ní vrstv�. Také je zde hodn� dalších užite�ných metod, které využívá 
prezenta�ní vrstva ke své informovanosti. Celou tuto t�ídu obsluhuje prezenta�ní 
vrstva. V prezenta�ní vrstv� vybereme na�ítaný XML dokument s d�v�rou. P�i 
výb�ru fenomenální d�v�ry se t�ída Zpracovani pomocí své metody podívá, jaký 
by m�l být následující soubor, a pokusí se ho najít. Pokud jsou k dispozici oba 
tyto soubory, p�edáme je datové vrstv�, ta je oba zpracuje a vrátí nám dva 
seznamy s na�tenými fenomény. Poté podle �ísla souboru ur�íme, který soubor 
je starší a který mladší (pokud má soubor menší �íslo, je mladší). Ve 
zpracovaných seznamech vyhledáme informace, které jsou pro nás aktuální. Ve 
starém seznamu hledáme pouze aktuální d�v�ru a uložíme ji do t�ídy 
FenomenVGrafu jako p�edchozí d�v�ru. V novém seznamu na�teme aktuální 
d�v�ru a reklamu, to pak uložíme do t�ídy FenomenVGrafu, jako aktuální d�v�ru 
a reklamu. T�ída Zpracovani dokáže procházet XML dokumenty podle toho, zda 
mají následníka nebo p�edch�dce. Na tento pr�chod jsou zde dv� metody, které 
se podívají, jestli existuje následník nebo p�edch�dce a pokud ano, posune se 
tímto sm�rem. Vždy na�ítá jen jeden soubor (podle toho, který pot�ebuje). 
Ovšem soubory musí být ve správném formátu, viz níže kapitola 3.4. Tato t�ída 
také kontroluje po�et fenomén�, a pokud je p�ekro�en, zavoláme metodu 
optimalizace, která srovná daný seznam podle aktuální d�v�ry a z fenomén�, 
které p�esahují dovolený po�et, spo�ítá aritmetický pr�m�r. Vypo�ítaný pr�m�r 
vložíme do seznamu jako nový fenomén s názvem Suma. P�i zvolení personální 
d�v�ry se podíváme, zda soubor existuje a poté podle aktuálního nastavení 
profiltrujeme osoby do seznamu z hash mapy. V této metod�, která zpracovává 
personální d�v�ru, je zabudován p�epína�, který propouští d�v�ru podle 
zvolených kritérií (viz níže kapitola 3.4). 

Obr. 3.3: Formát dat konfigura�ního souboru 
<?xml version=“1.0“ encoding=“windows-1250“ standalone=“no“?> 

<konfigurace> 
  <barvaSloupcuAkt b=“74“ g=“101“ r=“49“/> 
  <barvaSloupcuPred b=“25“ g=“25“ r=“195“/> 
  <barvaSloupcuRek b=“233“ g=“223“ r=“188“/> 
  <barvaPopisku b=“1“ g=“1“ r=“1“/> 
  <barvaPozadi b=“163“ g=“238“ r=“237“/> 
</konfigurace> 

3.3  Prezenta�ní vrstva 
Tato vrstva je nejblíže k uživateli a ovládá b�h aplika�ní vrstvy, a tím i vrstvu 

datovou. Tato vrstva má pouze dv� t�ídy, z nichž jedna je jen zast�ešovací pro 
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pohyblivý text. A druhá, která definuje vzhled grafického uživatelského prost�edí, 
rozložení tla�ítek a grafu v n�m. Také udává prost�edky, kterými prezenta�ní 
t�ída m�že ovliv�ovat b�h programu. Jako nap�íklad nastavit vstupní soubor, 
na�íst konfiguraci atd. 

První t�ída, kterou uvedu, je pouze dopl�ující ke t�íd� následující. Jedná se 
o t�ídu TextPosun, která nám dovoluje vytvá�et pohyblivý text v grafu (více 
informací níže). Do t�ídy lze uložit pozice, kam se má text vložit a jeho obsah. Má 
metody na p�ípadný posun textu a na nastavení nových pozic. Tato t�ída je 
používána výhradn� prezenta�ní vrstvou, proto je zde umíst�na.  

Poslední a zárove� nejd�ležit�jší t�ídou prezenta�ní vrstvy je Gui. Jedná se 
o (dnes již b�žné) grafické uživatelské rozhraní. Je navrženo tak, aby bylo pro 
nového uživatele velmi jednoduché a nijak nevybo�ovalo od již zab�hlých 
standard�. Tedy je zde vytvo�en MenuBar a ToolBar, kde najdeme veškeré 
pot�ebné ovládací prvky, které jsou pot�eba k ovládání b�hu programu. Veškerá 
tla�ítka, která zde najdeme, jsou tvo�ena pomocí potomka t�ídy AbstractAction, 
který spl�uje rozhraní Action a lze jej globáln� používat a také zakazovat. 
Tomuto tla�ítku lze nastavit název, ikonu, text tool tip a klávesovou zkratku 
tla�ítka.  

Abstraktní tla�ítka typu otev�ení souboru, validace, na�tení validace a 
uložení validace používají JFileChooser, který poskytuje vhodný nástroj na 
vybrání požadovaného jména a cesty k souboru. Podobn� jsou tvo�ena tla�ítka 
barvy pozadí, barvy popisk�, barvy d�v�ry, které používají JColorChooser. 
Ten nabízí velice povedené a p�ehledné vybírání barvy. Dále abstraktní tla�ítko 
konec je hned použito ve t�ech místech. Protože je abstraktní, jde globáln� 
nastavovat, zda uživatel zm�nil nastavení, tím zjistíme, jestli se máme dotázat na 
uložení konfigurace �i nikoli.  

Další významné menu jsou Možnosti. Zde podrobn� popíši pouze 
nastavení Pozadí grafu a Nastavení. Veškerá ostatní zmín�ná nastavení pracují 
obdobn�. Jako první p�edstavím tedy Barvu pozadí. Tady op�t použiji javovské 
knihovny k zobrazení výb�ru barvy pomocí JcolorChooser. Zde máme na výb�r 
barvu a poté nastavíme zm�nu v konfiguraci a p�edáme aplika�ní vrstv� 
zvolenou barvu. Toto je obdobné u Barvy popisk�, kde nastavujeme barvu 
popisk� osy x i y a sloupc� grafu. Také u Barvy aktuální d�v�ry, Barvy 
p�edchozí d�v�ry a Barvy d�v�ry p�edstírané reklamou. Abstraktní tla�ítko 
Nastavení, p�es které lze nastavit aktuální velikost fontu pro všechna vykreslení 
popisk�. Rozmezí velikosti fontu je omezeno �íslicemi 5 – 20. Toto rozmezí je 
uloženo v konstantách programu (viz níže). 

Poslední menu se nazývá Informace. Zde jsou dv� základní abstraktní 
tla�ítka, která jsou pouze informativního rázu. Jsou tvo�eny jako dialogové okno, 
ve kterém jsou vypsány užite�né informace. 

V ToolBaru najdeme nej�ast�ji používaná abstraktní tla�ítka popsaná výše. 
Ale p�ece jen jsou tu ješt� dv� velmi užite�ná abstraktní tla�ítka. První z nich 
na�ítá další soubor v po�adí, pomocí aplika�ní vrstvy zjistí, zda existuje 
následovník, a p�i spušt�ní tla�ítka zpracuje statistiku. Analogicky pracuje i 
tla�ítko p�edchozí. P�i spušt�ní programu jsou ob� tla�ítka vypnutá (zašedlá).  
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Jako poslední sou�ást GUI uvedu kreslící plátno, kde je vykreslován 
aktuální graf. Zde je používána javovská grafika Graphics2D, kde pomocí 
základních element� vykreslujeme graf. Nejd�íve definujeme okraje a velikost 
plátna. Poté definujeme barvu pozadí. Pozadí vykreslíme pomocí plného 
obdélníku. Nastavíme barvu a velikost písma a vykreslíme osu X, na které 
budeme znázor�ovat název fenomén�, a osu Y, kde budou uvedena procenta. 
Pokud je již zpracována statistika z XML dokument�, postupn� vykreslujeme 
sloupce grafu a k nim p�íslušný popisek, který nás informuje o procentuálním 
zastoupení. Sloupce jsou p�ekrývány p�es sebe od nejv�tšího po nejmenší (jinak 
by mohl ten nejv�tší p�ekrýt ostatní sloupce).  

Jen doplním, že hlavní metoda, která spouští celý b�h programu, i 
s konstantami (kde se ukrývají veškeré pot�ebné startovací hodnoty), je v hlavní 
vrstv�. Tato hlavní vrstva obsahuje všechny výše uvedené vrstvy (Datová, 
Aplika�ní, Prezenta�ní). 

Obr. 3.4: Uživatelské rozhraní  

 

3.4  Vstupní data 
Zde se pokusím pospat charakter a strukturu vstupních soubor�, které tvo�í 

pouze t�i r�zné XML dokumenty.  

Jeden ze vstupních soubor� je konfigura�ní XML dokument, který uchovává 
veškeré informace popisující, jakou máme barvu pozadí, barvu popisk�, barvu 
aktuální d�v�ry, barvu p�edchozí d�v�ry, barvu d�v�ry p�edpokládané reklamou. 
Všechny tyto barvy jsou uloženy v souboru konfigurace.xml. Konfigura�ní XML 
dokument má formát, který je ukázán na Obr. 3.3 a je nutné, aby na�ítané 
konfigura�ní soubory m�ly stejný formát. P�i chybném formátu nebude 
konfigura�ní soubor na�ten. 
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Dalším ze vstupních soubor� je XML dokument obsahující fenomenální 
d�v�ru (viz Obr. 3.1). Zde jsou uloženi agenti, kte�í v��í v n�jaký fenomén. Pro 
správné na�tení fenomenální d�v�ry ze souboru je nutnou podmínkou dodržet 
pravidlo, že na�ítaný soubor musí mýt p�ímého následovníka (Nap�. necháme 
na�íst sou1.xml a t�ída, která obhospoda�uje na�ítání d�v�ry z XML, se podívá, 
zda existuje i sou2.xml). P�i na�ítání dalších XML dokument� pomocí šipky další, 
která nám dovoluje pohybovat se dále mezi stavy fenomenální d�v�ry, je nutné, 
aby každé následující �íslo dokumentu bylo práv� o jednu v�tší než 
p�edcházející (nap�. sou12.xml -> sou13.xml -> sou14.xml atd.). Pro pr�chod 
pomocí šipky p�edchozí platí analogicky totéž s rozdílem, že nem�žeme jít 
do záporných hodnot. Dále je nutné, aby textový prefix byl stejný u všech 
na�ítaných dokument�. P�i prvním na�tení dokumentu na textovém prefixu 
nezáleží, ovšem hned p�i dalším všechny na�tené textové prefixy musí být úpln� 
stejné, jinak nebudou brány jako další možný následník dokumentu.  

U vstupního souboru pro personální d�v�ru je nutné dodržet pouze vnit�ní 
strukturu XML dokumentu (viz Obr. 3.2). Název souboru m�že být libovolný. 

3.5  Funkcionalita programu 
Dále si �ekneme n�co o funkcionalit� programu jako celku. Podíváme se na 

to, jak vrstvy spolupracují. 

Zde za�nu postupn� popisovat tla�ítka v MenuBaru a vysv�tlovat jejich 
funkcionalitu. V MenuBaru nalezneme t�i základní nabídky (viz Obr. 3.4). 

První z nich je Soubor. Toto podmenu obsahuje otev�ení nového souboru, 
nejd�íve je soubor vybrán pomocí JFileChooserem, který je sou�ástí javovské 
knihovny. Poté je zkontrolována existence souboru a existence jeho p�ímého 
následovníka (u fenomenální d�v�ry). Pokud oba soubory existují, p�edáme 
zvolený soubor aplika�ní vrstv� a nastavíme tla�ítka Další a P�edchozí (také 
pouze u fenomenální d�v�ry), viz níže. Pokud jsou soubory zpracovány, 
p�edáme vypo�ítané výsledky prezenta�ní vrstv� a vykreslíme graf pomocí 
graphic2D (viz níže). Pokud jsou soubory prázdné nebo z nich nelze vytvo�it 
statistiku, oznámíme to uživateli.  

Dalším tla�ítkem je Export do pdf, které se pokusí vykreslený graf uložit do 
formátu PDF. Nejd�íve musíme zadat jméno souboru, a pokud již existuje, bude 
uživatel dotázán, zda jej chce p�epsat. Poté se graf pošle aplika�ní vrstv�, která 
se postará o bezproblémový zápis do zvoleného souboru. Další trojice tla�ítek je 
v�nována konfigura�nímu souboru, který se automaticky na�ítá se spušt�ním 
programu. Pokud soubor nebyl nalezen, program na�te defaultní nastavení, které 
má uložené ve svých prom�nných.  

Jedno z tla�ítek v�nující se konfigura�nímu souboru je Validuj konfiguraci, 
otev�e se op�t okno JFileChooser, kde zvolíme jméno a cestu k souboru, který 
má být validován. Nejd�íve se podíváme, zda zvolený soubor existuje, pokud 
ano, p�edáme XML soubor, u kterého chceme ov��it správnost, aplika�ní vrstv�. 
Cesta ke schémovému souboru konfigurace.xsd, podle kterého budeme 
validovat, je uložena v prezenta�ní vrstv�. O výsledku informujeme uživatele. 
Dále, je zde tla�ítko Na�ti konfiguraci, které op�t používá JFileChooser a 
ov��uje existenci souboru. Ovšem d�ležité je, že již nevalidujeme zvolený 
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soubor. Pokud tedy zvolíme rovnou na�tení ze souboru, aniž by byl soubor 
s konfigurací nejprve úsp�šn� validován, a nastane chyba v konfigura�ním 
souboru, na�teme již zmi�ované defaultní nastavení. O všech chybách, které 
mohou nastat, je uživatel informován. Jako poslední z této trojice tla�ítek je Ulož 
konfiguraci. Zde aktuální konfiguraci grafického uživatelského rozhraní uložíme 
do souboru. Pokud uvedený soubor již existuje, zeptáme se na jeho p�epsání. 
Pokud chceme, aby se p�i op�tovném spušt�ní programu otev�elo toto 
nastavení, je nutné p�epsat soubor konfigurace.xml. Tento soubor se 
automaticky na�ítá se spušt�ním programu. Pokud soubor nebyl nalezen, 
program na�te defaultní nastavení, které má uložené ve svých prom�nných.  

Jako poslední tla�ítko tohoto menu je Konec. Toto tla�ítko vyvolá stejnou 
událost, která je volána p�i ukon�ení programu k�ížkem. Jde o testování, zda byly 
provedeny zm�ny v konfiguraci. Pokud ano, uživateli to oznámíme a zeptáme se, 
zda chce uložit aktuální konfiguraci do souboru konfigurace.xml. Pokud je 
zm�n�ná konfigurace p�edem uložena do jiného konfigura�ního souboru, žádný 
dotaz nevznikne.  

Druhým tla�ítkem z MenuBaru jsou Možnosti, kde najdeme veškerá 
nastavení barev grafu, ale také tla�ítko nastavení. Zde lze nastavit velikosti 
písma u všech popisk� objevujících se v grafu. P�i kliknutí na toto tla�ítko se 
zavolá metoda, která otev�e nové dialogové okno, v n�mž nastavíme velikost 
písma popisk�. Dále zde nalezneme nastavení, která nám upravují graf. Tato 
nastavení se liší podle toho, jakou d�v�ru (personální / fenomenální) máme 
aktuáln� na�tenou. Pokud máme zvolenou fenomenální d�v�ru, lze zvolit typ 
grafu (sloupcový, panoramatický a spojitý, viz kapitola 2.3.2 Vlastní vizualizace 
programu). Také zde m�žeme vybrat maximální po�et fenomén�, které bude 
možné vykreslit na obrazovku. U personálního typu d�v�ry, lze nastavit relaci 
(1:1, 1:N, N:N). Podle typu relace lze nastavení rozší�it. U relace 1:1 vybereme 
prvního a druhého konzumenta, kterého si p�ejeme zobrazit. Když zvolíme relaci 
1:N, vybíráme prvního konzumenta a kritérium (procento d�v�ry), podle kterého 
zobrazíme ostatní osoby, se kterými má konzument vztah. P�i zvolení N:N 
zobrazíme všechny osoby na�tené z XML dokumentu. Dále je zde možnost 
vypnout popisky hodnot d�v�ry a popisky názv� konzument�. Pokud na�teme 
soubor s personální d�v�rou, který p�esahuje 100 konzument�, automaticky se 
vypnou veškeré texty, které konzumenty popisují. Pokud po�et konzument� 
p�ekro�í 300 �len�, zmenšíme bod, kterým je konzument zobrazován, na 
polovinu. V p�ípad�, že po�et p�ekro�í 600 konzument�, zmenšíme ješt� na 
polovinu. 

Poslední menu se nazývá Informace. Jak již název prozrazuje, jedná se o 
informace o programu, kde se dozvíme, za jakým ú�elem byl program vytvo�en. 
Dále zde objevíme užite�né informace o autorovi tohoto programu. 

V ToolBaru najdeme nej�ast�ji používaná tla�ítka popsaná výše. Ale p�ece 
jen jsou tu ješt� dv� velmi užite�ná tla�ítka. První z nich dovoluje pr�let grafu 
vp�ed a druhý vzad. P�i spušt�ní programu jsou ob� tla�ítka vypnutá (zašedlá). 
Když na�teme nový soubor, podíváme se, zda existuje následovník 
(p�edch�dce), pokud ano, p�íslušnou šipku pr�letu aktivujeme.  

Veškeré funkce a vazby byly vysv�tleny v p�edchozím textu.  
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4 D�vody mého �ešení 
P�emýšlel jsem nad tím, zda bude uživatel pot�ebovat na�tená data 

n�jakým zp�sobem m�nit. Jestli budou vhodné n�jaké exporty a p�ípadn�, jaké. 
Dále ješt� nebyl definovaný formát dat, ze kterého budeme na�ítat dané d�v�ry. 
Také bylo pot�eba rozhodnout, jak zobrazit na�tená data, která se již nevejdou 
na obrazovku. A také, jaký zp�sob vizualizace dat zvolit pro fenomenální a 
personální d�v�ru. Od zadavatelky jsem m�l ur�eno, že programovacím jazykem 
bude Java. V následujícím textu popíši, jakým zp�sobem jsem se rozhodl pro 
daná �ešení. 

U exportu vytvo�eného grafu jsme vybrali formát PDF, který prý bude sloužit 
p�evážn� k prezentaci graf� d�v�ry. Vzhledem k tomu, že program bude 
poskytovat nastavení barev všech t�í veli�in fenomenální d�v�ry, pozadí a 
popisk�, nebude pot�eba d�lat žádné jiné úpravy, proto bude velice vhodný a 
dosta�ující PDF dokument. 

P�i volb� formátu na�ítaných dat, jsme se rozhodovali mezi binárním 
souborem a XML dokumentem. Na�ítání z binárního souboru by bylo jist� 
bezkonkuren�n� rychlejší, ale nep�ehledné. Naopak XML soubor by byl 
pomalejší, ale zase pr�hledný pro p�ípadné korekce atp. Vzhledem k tomu, že 
jsem již m�l n�jaké zkušenosti s parsováním velkých XML dokument�, byl jsem 
p�esv�d�en, že i p�i maximální velikosti dat, které m�že XML dokument s typy 
d�v�ry nabývat, nebude výpo�et trvat déle než n�kolik málo sekund, p�i použití 
StAX parseru. Spole�n� jsme tedy usoudili, že bude nejlepší použít formát XML. 
Z tohoto rozhodnutí vyplynula nutnost použít v tu dobu, nejnov�jší verzi JDK 1.6 
Update 3, protože od JDK 1.6 je StAX parser sou�ástí Java Core API. Pro 
personální d�v�ru, která bývá podobného rozsahu dat, jsem zvolil také XML 
soubor a velice podobný formát uložených dat. 

Zadavatelka Ing. Arnošta Netrvalková �íkala, že na�tená data nebude 
pot�eba programov� m�nit. 

Pro vizualizaci dat cht�l nejprve použít export do programu Microsoft Excel, 
který dokáže zobrazit r�zné grafy. P�ece jen jsem v n�m nenašel uspokojení pro 
své plány. Uvedu pouze ty nejd�ležit�jší d�vody, pro� MS Excel nevyhovuje. 
Program má dovolovat pr�chod nad r�znými stavy d�v�ry. T�chto stav� m�že 
být n�kolik stovek. Další d�vod je, že MS Excel nemá ve své databázi 
panoramatický graf, a i ostatní typy graf�, které chci zobrazovat, by bylo složit�jší 
zobrazit. Proto jsem se rozhodl použít javovské grafiky a zobrazovat grafy 
v Graphics2D, kde bude sta�it kliknout na jednu z šipek, které budou udávat 
sm�r pr�chodu. Se zadavatelkou Ing. Arnoštkou Netrvalovou jsme usoudili, že u 
fenomenální d�v�ry budou nejlepší tyto t�i grafy sloupcový, panoramatický a 
spojitý graf (viz Obr. 2.2,2.3,2.4). Pro personální d�v�ru jsem zvolil v této 
problematice velmi rozší�ený �tvercový graf, kde zobrazuji jednotlivé osoby podle 
toho, jak si d�v��ují, a podle toho jaká je aktuáln� zvolená relace (viz Obr. 4.1). 

Tímto byly vy�ešeny veškeré podstatn�jší problémy, týkající se tohoto 
tématu. 



22 
 

Obr. 4.1: �tvercový graf s personální d�v�rou 

 

5 Experimenty 
P�i vizualizaci d�v�ry je pot�eba na�íst v�tší objem dat, se kterými 

budeme následn� pracovat.  

V praxi u fenomenální d�v�ry porovnáváme maximáln� 20 fenomén�. 
Program byl testován p�i 50 r�zných fenoménech a je nastaven na to, aby jich na 
monitor dokázal zobrazit maximáln� 30 najednou. S na�tením rozsáhlejších 
soubor� nevznikl žádný problém. P�i v�tším po�tu agent�, kte�í hlasovali pro 
jednotlivé fenomény, lineárn� nar�stá i �as pot�ebný ke zpracování souboru a 
následného vytvo�ení statistiky. U fenomenální d�v�ry má každý graf sv�j 
optimální po�et najednou zobrazených fenomén�. U spojitého grafu je tato 
hranice 15 fenomén�, u sloupcového grafu 24 a u panoramatického 30. P�i 
p�ekro�ení t�chto hodnot, se grafy stávají mén� p�ehledné, proto doporu�uji 
držet se p�i vytvá�ení prezentací blízko t�chto hranic. 

U fenomenální d�v�ry se zobrazují najednou �ádov� stovky vztah�, které 
spolu konzumenti mají. P�i testování jsem vytvo�il program, který tyto vztahy 
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generuje a program otestoval na 3 000 vztazích (p�i tomto po�tu trvalo na�tení 
Athlonu 1600+, 512 MB DDR n�kolik málo sekundy). Program není omezen 
po�tem najednou zobrazených vztah�. Podobn� jako u fenomenální d�v�ry 
s nár�stem vztah� konzument� nar�stá lineárn� i �as pot�ebný ke zpracování 
souboru a vytvo�ení statistiky. P�i testování v�tších skupin konzument� 
docházelo ke splývání bod�, které reprezentovaly vztahy. Proto p�i vykreslování 
více vztah� najednou dochází k automatickému zmenšování bodu. 

Je nutné, abych zde uvedl, že v dob� vytvá�ení programu jsem nem�l 
k dispozici žádné konkrétní hodnoty z reálného sv�ta, protože program, který je 
vytvá�í a zpracovává, nebyl ješt� ve funk�ní verzi. A proto není vylou�eno, že na 
reálných datech bude pot�eba upravit n�jaká �ást, která zobrazuje d�v�ru. 

6 Záv�r 
Výsledkem této bakalá�ské práce je program, který má sloužit k vizualizaci 

fenomenální a personální d�v�ry. D�v�ra je extern� generována jiným 
programem. 

Bakalá�ská práce by m�la sloužit týmu lidí, kte�í se zabývají problematikou 
d�v�ry a zkoumají faktory, které d�v�ru ovliv�ují. M�la by jim pomoci pouhým 
pohledem zjiš�ovat, jak se daná d�v�ra vyvíjí. Proto také p�evážná v�tšina 
návrh� funk�nosti programu byla konzultována s Ing. Arnoštkou Netrvalovou, 
která se danou problematikou zabývá. 
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P�íloha A: Diagram t�íd 
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P�íloha B: Uživatelský manuál 

B.1 Spušt�ní Programu 
Program lze spustit p�íkazem  „java -jar vizualizace.jar“ nebo dvojím 

kliknutím na „vizualizace.jar“. Výchozí okno programu viz Obr. 1. 

Obr. 1: Uživatelské rozhraní 

 

B.2 Rozvržení funk�ních prvk� 
Rozložení funk�ních tla�ítek je znázorn�no na Obr. 2.  

1) V horní �ásti okna najdeme 3 rozbalovací menu (Soubor, Možnosti a 
Informace).  

2) Nástrojová lišta, kde jsou ikony �asto používaných tla�ítek (otev�ení souboru 
s d�v�rou, validace konfigura�ního souboru, uložení konfigurace, na�tení 
konfigurace, nastavení barvy pozadí, Export do PDF, informace o autorovi a o 
programu).  

3) Tato dv� tla�ítka m�žeme používat pouze p�i na�tené fenomenální d�v��e, 
kde p�edpokládáme, že d�v�ra má více stav�. Tato tla�ítka jsou reprezentována 
šipkami, které udávají sm�r pr�chodu stav� d�v�ry. Pokud neexistuje další stav 
v daném sm�ru, tla�ítko se šipkou se stane neaktivní. 
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Obr. 2: Rozvržení funk�ních prvk�  

 

B.3 Otev�ení souboru 
V tomto bodu popíšeme, jakým zp�sobem lze otev�ít soubor s d�v�rou. 

Máme t�i možnosti otev�ení souboru.  

1) Otev�ení souboru s d�v�rou p�es vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní 
�ást 1, kde zvolíme menu Soubor a zde vybereme položku Otev�i soubor 
(Soubor -> Otev�i soubor).  

2) Použít klávesovou zkratku „Ctrl+O“. 

3) Použit ikonu    v nástrojové lišt�, viz Obr. 2 funk�ní �ást 2.  

Nezávisle na tom, jakou z možností jsme použili, se nám otev�e dialogové 
okno, které slouží pro vybrání typu d�v�ry, kterou chceme na�ítat ze souboru, viz 
Obr. 3. Zde vybereme typ d�v�ry, kterou chceme na�íst. Pokud jsme vybrali 
tla�ítko OK, zobrazí se dialogové okno dle Obr. 4. Zde vybereme soubor 
s d�v�rou. Pokud chceme vykreslit graf d�v�ry, zvolíme tla�ítko Open. P�i 
nevhodném zvolení souboru vysko�í dialogové okno, které nám p�ípadnou chybu 
oznámí. V ostatních p�ípadech vykreslíme graf d�v�ry.  

Obr. 3: Výb�r d�v�ry         Obr. 4: Výb�r souboru s d�v�rou 

           



27 
 

B.4 Možnosti 
V tomto bodu popíšeme, jakým zp�sobem lze vykreslený graf upravovat. 

Máme dv� možnosti úprav.  

1) Upravení grafu s d�v�rou p�es vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní �ást 
1, kde zvolíme menu Možnosti a zde vybereme položku Nastavení 
(Možnosti -> Nastavení).  

2) Použít klávesovou zkratku „Ctrl+N“. 

Nezávisle na tom, jakou z možností zvolíme, se nám otev�e dialogové 
okno s možnostmi úpravy grafu.  

Pokud máme na�tenou personální d�v�ru, otev�e se nám dialogové okno 
dle Obr. 5.  Zde lze nastavit velikost písma pro všechny popisky v grafu. U tohoto 
typu d�v�ry lze nastavit relaci (1:1, 1:N, N:N). Podle typu relace lze nastavení 
rozší�it. U relace 1:1 vybereme první a druhou osobu, kterou si p�ejeme zobrazit. 
Když zvolíme relaci 1:N, vybíráme první osobu a kritérium (procento obou d�v�r 
osob), podle kterého zobrazíme ostatní osoby, se kterými má vztah. P�i zvolení 
N:N zobrazíme všechny osoby na�tené z XML dokumentu. Dále tu lze také 
nastavit, zda se budou popisky vykreslovat �i nikoli. A to se týká jak popisu 
názv� osob, tak jejich vzájemné d�v�ry.  

 P�i zvolení fenomenální d�v�ry se jedná o Obr. 6 a zde je možnost 
nastavit velikost popisk� v grafu. Také lze nastavit typ grafu a maximální po�et 
položek, které mají být zobrazeny (položky, které tuto hranici p�ekro�í, budou 
se�teny). Toto nastavení je jiné v tom, že je interaktivní (pouze p�i výb�ru jiného 
po�tu položek je nutné kliknout na šipku pr�chodu grafem). P�i výb�ru 
panoramatického grafu je možnost vybrat, jaká barva bude navrchu. Toho 
docílíme tím, že klikneme v legend� grafu na p�íslušnou barvu (vyzna�eno na 
Obr. 7). 

Obr. 5: Možnosti pers. d�v�ry   Obr. 6: Možnosti feno. d�v�ry 
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Obr. 7:  Ukázka graf� fenomenální d�v�ry 

  

B.5 Konfigurace 
V tomto bodu popíšeme, jakým zp�sobem lze na�íst, uložit a validovat 

konfiguraci.  

Máme t�i možnosti, jak na�íst konfiguraci ze souboru.  

1) Na�tení konfigurace p�es vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní �ást 1, kde 
zvolíme menu Soubor a zde vybereme položku Na�ti konfiguraci 
(Možnosti -> Na�ti konfiguraci).  

2) Použít klávesovou zkratku „Ctrl+K“. 

3) Použit ikonu v nástrojové lišt�, viz Obr. 2 funk�ní �ást 2.  

Otev�e se nám dialogové okno s možností vybrat soubor s konfigurací, kterou 
chceme na�íst. 

Pokud chceme nejprve konfiguraci validovat, zvolíme jednu z možností.  

1) Validace konfigurace p�es vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní �ást 1, 
kde zvolíme menu Soubor a zde vybereme položku Validuj konfiguraci 
(Možnosti -> Validuj Konfiguraci).  
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2) Použít klávesovou zkratku „Ctrl+V“. 

3) Použit ikonu         v nástrojové lišt�, viz Obr. 2 funk�ní �ást 2.  

Otev�e se nám dialogové okno s možností vybrat soubor s konfigurací, který 
chceme validovat. 

Pokud chceme aktuální konfiguraci uložit, vybereme jednu z možností 

1) Uložení konfigurace p�es vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní �ást 1, kde 
zvolíme menu Soubor a zde vybereme položku Ulož konfiguraci 
(Možnosti -> Ulož Konfiguraci).  

2) Použít klávesovou zkratku „Ctrl+S“. 

3) Použit ikonu        v nástrojové lišt�, viz Obr. 2 funk�ní �ást 2.  

Otev�e se nám dialogové okno, ve kterém m�žeme uložit konfigura�ní 
soubor i pod jiným jménem. Nutno však �íct že implicitn� se na�ítá soubor 
„konfigurace.xml“ 

B.6 Možnost výb�ru barev 
Pokud chceme zobrazenému grafu pozm�nit barvy, vybereme jednu 

z možností.  

1) Zm�na barev p�es vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní �ást 1, kde 
zvolíme menu Možnosti a zde vybereme položku podle toho, jakou barvu si 
p�ejeme zm�nit (Možnosti -> „výb�r barvy“).  

2) Použít klávesovou zkratku „Ctrl+(A, P, R, O, B)“. 

Pokud zobrazujeme fenomenální d�v�ru, lze zde zm�nit barvu pozadí, 
popisk�, aktuální d�v�ry, p�edchozí d�v�ry a d�v�ry p�edstírané reklamou. 
Pokud ovšem máme zvolenou personální d�v�ru, máme k dispozici pouze 
zm�nu pozadí, popisk� a aktuální d�v�ry. 

P�i zvolení jednoho z tla�ítek na zm�nu barvy, se nám otev�e dialogové 
okno, které má t�i záložky a lze zde pohodln� vybrat nejlepší barvu viz Obr. 8. 
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Obr. 8: Výb�r barvy  

 

B.7 Možnost exportu do PDF 
Pokud si budeme chtít vytisknout aktuální stav grafu, slouží nám k tomu 

export do dokumentu PDF, který je snadno tisknutelný.  

Tuto akci m�žeme vyvolat op�t t�emi zp�soby.  

1) Export do PDF p�es vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní �ást 1, kde 
zvolíme menu Soubor a zde vybereme položku Export do .pdf (Soubor -> 
Export do .pdf) 

2) Použít klávesu „Ctrl+E“. 

3) Použit ikonu          v nástrojové lišt�, viz Obr. 2 funk�ní �ást 2.  

Nezávisle na tom, jakou z možností jsme použili, se nám otev�e nové okno 
Obr. 9, které slouží pro pojmenování a uložení PDF dokumentu. Nejd�íve 
vybereme cestu, kam chceme uložit PDF dokument, Obr. 9 �ást 1. Poté 
dokument pojmenujeme vhodným jménem, které napíšeme do Obr. 9 �ást 2. 

P�i stisku tla�ítka Uložit uloží dokument na vybrané místo s p�íslušným 
jménem. Pokud si rozmyslíme export do PDF, stiskneme tla�ítko Cancel, které 
zav�e okno a stornuje export do souboru typu pdf. 
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 Obr. 9: Uložení grafu do PDF 

 
 

B.8 Informace 
Pokud nás zajímají informace o autorovi a o programu, najdeme je p�es 

vodorovné menu, viz Obr. 2 funk�ní �ást 1 (Informace -> O programu / O 
autorovi), kde zvolíme menu Informace a zde vybereme položku O programu 
nebo O autorovi. Otev�e se dialogové okno a veškeré možné informace se zde 
do�tete. 

Lze je také vyvolat klávesovou zkratkou a to „Ctrl+I“ pro informace o 
autorovi a „Ctrl+G“ pro informace o programu. 

Také je najdeme použitím ikony        pro informace o autorovi a 

 pro informace o programu v nástrojové lišt� viz Obr. 2 funk�ní �ást 2. 


