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Není graf jako graf

Marta Lelková

Vizualizace informací či analýza dat je trendem, se kterým se dnes potkáváme téměř všude. V časopisech, 

novinách, televizi i na internetu se stále častěji vyskytují různá grafická vyjádření složitých dat. Záměrem 

vizualizace je data zprůhlednit, objasnit, poskytnout je příjemci v srozumitelnější formě.

Není to ale tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá. Nesprávným použitím grafů můžeme příjemce sdělení 

dezinformovat, případně data neobjasníme, ale naopak znepřehledníme. Většinou to děláme v dobré víře, že 

interpretaci dat pomůžeme. Pokud ale neznáme zásady tvorby grafů, můžeme si natropit ostudu, v horších 

případech i problémy.

Chybně používané grafy, špatně interpretovaná data jsou tak častým jevem, že se s ním běžně setkáme i na 

místech, kde bychom je nečekali, například v novinách či v televizi. Tam je pak na místě otázka, jestli 

prezentované dezinformace plynou z nevědomosti tvůrců, nebo jde o záměrné podávání zkreslených informací.

Myslím, že i my knihovníci máme v této oblasti větší nebo menší problémy a možná o tom často ani nevíme.

Chci vám proto doporučit k přečtení materiál, který mě velice zaujal a ukázal mi, jaké chyby v používání grafů 

dělám nejčastěji a jak se jim vyhnout. Jedná se o diplomovou práci Tomáše Marka Efektivní vizualizace dat se 

zaměřením na základní typy grafů,[1] kde celou problematiku podrobně vysvětluje.

Přílohou této práce je materiál nazvaný Tvorba efektivních grafů,[2] který vřele doporučuji jako povinnou studijní 

literaturu každého knihovníka. :-) Jedná se o 25 stran příkladů dobrého a špatného použití grafů a krátkých 

vysvětlujících textů.

Pro inspiraci cituji závěrečné shrnutí výše zmíněného studijního materiálu:

„Všechna doporučení můžeme shrnout do několika bodů, které je dobré mít na paměti, když vytváříme graf: 

• Graf není povinnost, graf je výhoda. 

• Nevytvářejme bezobsažné grafy. 

• Definujme si, co chceme říct.

• Graf by měl obstát i sám o sobě. 

• Ověřme si, že bude graf správně přečten. 

• Zbavme se chartjunku,[3] utlumme nepodstatné, odstraňme 3D efekty. 

• Pozor na barvy. 

• Mysleme na barvoslepost a černobílý tisk. 

• Při tvorbě grafů používejme selský rozum.“
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[3] Matoucí vizuální prvky, které zbytečné odvádí pozornost od prezentovaných dat.
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