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Práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která 
vizualizuje dopady alternativního využití pozemků v modelové obci 
a jejím okolí, poukazující na možné výhody, nevýhody a rizika roz-
dílných způsobů využití území. Uživatel může na mapu umisťovat 
budovy a volit mezi různými způsoby zemědělství, lesnictví, vodo-
hospodářství atp., aplikace v odezvě na uživatelovy akce vizualizuje 
dopady jeho rozhodnutí.

Vizuální stránka mapy je založena na izometrické mřížce, která simu-
luje hloubku ve dvojrozměrném prostoru. Umisťované objekty jsou 
abstrahovány a generalizovány pro jednodušší orientaci. Uživatelské 
rozhraní je navrženo podle standardů počítačových her podobného 
zaměření.

Prací navazuji na výsledky svojí bakalářské práce Vizualizace územ-
ních vztahů obce1 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, která 
byla vytvořena se stejným záměrem a dopracována do stadia funkč-
ního konceptu. 

1 RES, Martin. Vizualizace územních vztahů obce. Brno, 2018. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Katedra počítačové grafiky a de-
signu. Vedoucí práce Lukáš Pevný.

Anotace
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Celý svět je prosycen daty. Kousíčky informace, které formují naše 
životy. Kousíčky informace, které jsou samy o sobě bezvýznamné 
a nedávají smysl, dokud nejsou zasazeny do kontextu dalších in-
formací. Miliardy kousíčků informací, které člověk nedokáže v jejich 
surové formě vůbec uchopit. Proto se náplní práce stala vizualizace 
dat, která je nástrojem grafického designu ve snaze o porozumění 
komplexním souborům dat.

Prvotním nápadem bylo vytvoření aplikace, která se bude dotazovat 
uživatelů na jejich pocit v aktuálním čase a místě. Z agregovaných 
dat pak měla získané informace průběžně zanášet do mapy a vizu-
alizovat oblasti, ve kterých se lidé cítí příjemně a naopak místa, kde 
jsou nešťastní. Na konzultacích s vedením ateliéru však padl názor, 
zda není dat už příliš mnoho a jestli má smysl vůbec shromažďovat 
další.

Rozhodl jsem se proto pracovat pouze s daty už existujícími, která 
jsou však náročná na pochopení, a přiblížit je lidem formou vizua-
lizace. Zároveň jsem byl osloven doktorkou Vavrouchovou z Ústavu 
aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty Mendelovy uni-
verzity v Brně, zda bych nezpracoval interaktivní model obce, na kte-
rém by si studentky a studenti mohli vyzkoušet důsledky různých 
způsobů využití území a hospodářství.

Na konceptu této aplikace jsem pracoval už v rámci svojí bakalářské 
práce Vizualizace územních vztahů obce na Fakultě informatiky Ma-
sarykovy univerzity. Plánem bylo dotažení projektu do plně funkční 
verze v rámci navazujícího magisterského studia na Fakultě informa-
tiky, na které jsem se ale nepřihlásil. V předkládané diplomové prá-
ci jsem se tedy rozhodl věnovat vizualizaci dat a procesů v krajině 
vytvořením aplikace, která bude sloužit posluchačům Agronomické 
fakulty Mendelovy univerzity.

Aplikace není pouze pasivním „zobrazovačem“ dat, ale naopak má 
za úkol vhodně reagovat na akce uživatele a vizualizovat v reálném 

Úvod
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čase dopady jeho rozhodnutí. Ač jsou data, prvky a procesy v aplikaci 
abstrahované a generalizované, aplikace má za cíl ukazovat pravdě-
podobné výsledky. Finálním dílem je tedy aplikace, která funguje jako 
vzdělávací prostředek a zároveň je pro uživatele příjemná na práci 
díky herním prvkům.



8

Při návrhu jsem vycházel zejména z poznatků při vytváření a testo-
vání původní aplikace z roku 2018. V rešerši k ní jsem se zabýval pře-
vážně vzdělávacími počítačovými hrami zaměřenými na budování 
města. U současné verze jsem inspirační zdroje rozšířil na celou kate-
gorii budovatelských počítačových her a zároveň jsem se při rešerši 
důrazněji zaměřil na aspekt vizualizace dat.

Zachována byla platforma – aplikace běží v internetovém prohlížeči. 
Tento způsob provozu aplikace je výhodný hned z několika důvodů: 
uživatel nemusí nic instalovat (každý operační systém má už z vý-
roby webový prohlížeč nainstalovaný), funguje na všech operačních 
systémech, distribuce probíhá přes internet a aplikace je tak dostup-
ná téměř komukoli. Také nezabírá místo v pevné paměti zařízení a je 
možné ji kdykoli aktualizovat či opravit pro všechny uživatele najed-
nou i za plného provozu. Mezi nevýhody tohoto řešení patří závislost 
na internetu a také omezení způsobená samotným internetovým 
prohlížečem – zejména výkonnostní limity a odlišnosti v zobrazování 
určitých prvků mezi jednotlivými prohlížeči.

Myšlenka a platforma jsou však jedinými prvky, které má nová verze 
společné s původní aplikací. Celý program byl vybudován od začátku, 
aby vyhovoval navýšeným nárokům na výkon, funkcionalitu, vzhled 
i uživatelskou přívětivost. Využívá celé okno prohlížeče a umožňuje 
posunování mapy, díky kterému je snadné zobrazit i větší krajinné 
celky. Zároveň se aplikace přizpůsobuje různým rozměrům a pomě-
rům obrazovek. Uživatelské rozhraní vychází z rozhraní využívaných 
v počítačových hrách a pro uživatele tak bude povědomé a intuitivní. 
Bylo integrované kontinuální plynutí času oproti původnímu skoko-
vému, což také přidává na přirozenějším vnímání a ovládání aplikace.

Mohutným vylepšením prošel také obsah aplikace, který je založen 
na reálných datech poskytnutých doktorkou Vavrouchovou. Tato 
data jsou podložena výzkumy a měřeními a dosahují tak potřebné 
relevance, která předchozí aplikaci chyběla. Zásadní změnou však je 
funkcionalita – aplikace nyní dokáže zjednodušeně modelovat cho-

Východiska
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vání vody v krajině, šíření hluku a další procesy nezbytné pro vyvozo-
vání relevantních závěrů.
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Stěžejním prvkem aplikace je mapa území rozčleněná na čtvercové 
díly (se stranou délky odpovídající 8 metrům v realitě). Uživatel může 
měnit využití pozemků na mapě, kde každý pozemek zabírá určitý 
počet dílků. Na této mapě se v reálném čase vizualizují veškeré změ-
ny vykonané uživatelem a také všechny děje, které na daném území 
probíhají. Kliknutím na dílek v mapě se otevře informační okno, které 
obsahuje záložku s popisem jeho využití (typ budovy, co způsobuje) 
a záložku s informacemi o parcele samotné (typ půdy, nasycení vo-
dou, hluk, …).

Změny využití pozemků uživatel provádí skrze menu v levém spod-
ním rohu obrazovky, kde nejprve vybere kategorii objektů pomocí 
piktogramu a následně jeden z možných způsobů využití území (pří-
padně úpravy terénu). V tuto chvíli může měnit využití dílků kliknutím 
na ně, některé typy území (např. silnice) umožňují i stavbu tažením. 
Rozdílem oproti hrám podobného typu je absence tlačítka pro de-
molici objektů – v aplikaci totiž (stejně jako v realitě) neexistuje typ 
území, který nemá žádné vlastnosti a vlivy. Je možné pouze měnit 
využití pozemku (třeba na travní porost), ale nikoli pozemek smazat.

V pravém spodním rohu aplikace je rozhraní týkající se času. Ukazu-
je aktuální datum, počasí a umožňuje pozastavit či zrychlit plynutí 
času.

Levý horní roh obsahuje informace o počtu obyvatel a stavu obecní 
pokladny i s rozpočtem pro aktuální rok. Po kliknutí na text oznamují-
cí množství peněz se otevře okno s podrobným obecním rozpočtem, 
který ovlivňují pravidelné příjmy a výdaje obce. Také je zde možné 
vidět výdaje a příjmy plynoucí zejména ze změn využití pozemků.

V pravém horním rohu se nachází tlačítko otevírající hlavní menu, kde 
může uživatel uložit či načíst mapu, přepnout se do editoru mapy, či 
spustit tutoriál. Uložení mapy vytvoří soubor s mapou a kompletním 
obsahem aktuálně probíhající hry (tzv. save), který je možné stáhnout 
a distribuovat ostatním uživatelům např. pomocí emailu. 

Popis aplikace
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V těsné blízkosti hlavního menu je umístěno tlačítko pro vizualizaci 
vlivů působících na území. Po vybrání typu vlivu pomocí piktogramu 
se na mapě barevně zobrazí intenzita vlivu – překryv vlivu.
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Aplikace využívá principy (zejména budovacích) počítačových her. 
Jedná se o rozvržení uživatelského rozhraní, ovládání pohybu po 
mapě, manipulace s časem, práce s financemi a vizuální překryvy. 
Pro uživatele, kteří počítačové hry hrají, bude rozhraní a ovládání ap-
likace povědomé.

Důvodem pro vznik tutoriálu byla skutečnost, že zkušenost s hrami 
nelze předpokládat u každého (dotazník popsaný v kapitole Uživa-
telské testování potvrdil tento předpoklad – z cílové skupiny nehraje 
38 % uživatel počítačové hry vůbec a dalších 38 % hraje méně než 
jednou týdně).
Tutoriál se spustí při prvním načtení aplikace na daném zařízení a je 
proveden formou oken s textem a videoukázkou, která uživatele in-
formují o základním ovládání aplikace a o principech jejího fungová-
ní. Skládá se z několika kroků, po jejichž absolvování by uživatel měl 
být schopný aplikaci používat a samostatně odvodit i postupy, které 
nejsou vysvětlené v tutoriálu.

Tutoriál
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Mapa je založena na izometrické mřížce, která aplikaci dodává pocit 
třetího rozměru při zachování výhod zobrazení ve dvou rozměrech. 
Díky tomu, že mřížka postrádá perspektivu, mají objekty v popředí 
stejné rozměry jako objekty ve vzdálenějších částech mapy a uživa-
tel tak má přehled o celé mapě najednou. Mřížka použitá v aplikaci 
je výsledkem nepravé izometrické projekce s úhlem sklopení 26,565° 
(oproti běžným 30°), což zajišťuje poměr délek úhlopříček vzniklého 
kosočtverce 2:1. V počítačových hrách se využívá nepravé izometrie 
právě kvůli vhodnému poměru stran, který umožňuje snadnější vý-
počty i vykreslování objektů.

Objekty na mapě jsou usazeny na výše zmíněnou mřížku a jsou vy-
tvořeny z jednoduchých geometrických útvarů, které abstrahují 
daný objekt. Budovy a typy krajiny jsou navrženy tak, aby odpovídaly 
generalizované představě o nich a zároveň byly od jiných objektů na 
mapě jednoduše vizuálně odlišitelné ve snaze o zvýšenou přehled-
nost. Ze stejných důvodů byly zvoleny výrazně saturované odstíny 
barev. Zdánlivá plasticita budov a krajiny je navozena zvýšením svět-
losti barev na jedné straně a ztmavením na straně opačné.

Uživatelské rozhraní využívá zejména piktogramy a text v bílé barvě 
na modrém pozadí (vychází z barvy pozadí mapy). Při potřebě zvýraz-
nění informace je využita červená a oranžová barva – červená před-
stavuje výrazné problémy (nefunkčnost parcely, nemožnost výstav-
by), oranžová barva je využívána jako upozornění na méně závažné 
problémy. Piktogramy jsou provedeny v linkách a jsou stylizované 
tak, aby byly rozpoznatelné v malých velikostech a zároveň jednodu-
še rozlišitelné a zapamatovatelné. Kvůli obtížné vizuální reprezentaci 
některých vlivů uživatel nemusí na první pohled rozpoznat, co daný 
piktogram symbolizuje – proto se po najetí na piktogram zobrazí pr-
vek s textovým popiskem, který si uživatel v ideálním případě zapa-
matuje a při následujícím použití již bude znát jeho význam. Užitým 
písmem je Basic Sans z písmolijny Latinotype distribuované pomocí 
Adobe Fonts.

Vzhled aplikace
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Zásadní funkcí aplikace je vizualizace dopadů různých využití pozem-
ků. Tento úkol plní překryvy vlivu ukazující jeho intenzitu na parcelách 
pomocí sytosti barvy. Také je možné zobrazit další ukazatele, jako je 
typ půdy a nasycenost parcely vodou, ale i limity území zastoupené 
územním plánem a chráněnými oblastmi.
Druhým prostředkem pro zobrazování dějů je samotná mapa při běž-
ném používání, kde mohou probíhat změny bez úmyslného přičinění 
uživatele. Mezi tyto změny patří zejména chování vody – pokud se 
např. zanese koryto potoka vlivem výrazných dešťů a eroze (prame-
nící z nevhodného zemědělství), voda se rozlije po okolních parce-
lách, což může vést k demolici objektů na nich postavených, pokud 
nejsou vhodné pro umístění pod vodou. Rozlitá voda se časem vsa-
kuje do podloží. Na různých parcelách se vizualizuje rozdílná rychlost 
vsakování v závislosti na typu půdy a zejména na využití pozemku 
(zahrada má výrazně vyšší potenciál k zasakování než parkoviště).

Posledním vizualizačním prvkem je estetická kvalita obce jako celku. 
Při novostavbách na dříve jinak využitém pozemku se mění krajinný 
ráz a krajinná diverzita. Stejně tak vhodnost umístění obytných bu-
dov, průmyslových komplexů a provozoven služeb je důležitá a má 
vliv na urbanistickou i estetickou kvalitu obce, což by měl uživatel 
odhalit pouhým pohledem na mapu, stejně jako např. fragmentaci 
a neprůchodnost území.

Vizualizace dat
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Aplikace je výukovým prostředkem vytvořeným na zakázku pro Men-
delovu univerzitu. V aplikaci je připraveno území specifikované dok-
torkou Vavrouchovou jako standard modelové obce.

Modelová obec obsahuje obecní úřad na náměstí, na něž navazují 
obytné domy a průmyslová oblast včetně brownfieldu. V extravilá-
nu modelové obce je částečně meandrující vodní tok, les ve svahu 
tvořený smrkovou monokulturou a chráněné území obsahující trvale 
udržitelný travní porost a smíšený les.

Aplikace dále obsahuje Editor map, kde může vyučující připravit mo-
delovou obec podle svých představ nebo podle reálné obce. Editor 
map disponuje oproti běžnému módu možností vytvářet některé 
objekty a typy krajiny navíc – místa, kde vzniká a zaniká voda (simu-
lující vtok a odtok vodního prvku, který zasahuje mimo mapu), dál-
nice, brownfieldy atp. Také umožňuje definovat typy půdy, chráněná 
území a územní plán. Dalším rozdílem je, že v Editoru map uživatel 
není omezen financemi, obsah pokladny obce je zvolen až při uklá-
dání mapy. Uloženou mapu pak může pedagog rozšířit mezi studen-
ty např. pomocí emailu společně s úkoly nebo cíli, kterých mají na 
dané mapě dosáhnout.

Praktické využití
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V průběhu tvorby bylo na rozpracované aplikaci provedeno tzv. tes-
tování použitelnosti, které mělo ukázat, zda se uživatelé orientují 
v ovládacích prvcích a zda dokážou vykonávat zadané úkoly. Zároveň 
bylo testováno porozumění procesům, které se dějí bez vědomého 
zásahu uživatele (např. chování vody). 

Testování bylo založeno zejména na seznamu úkolů s rozdílnou ob-
tížností, který byl všem účastníkům předán. Účastníci pak samostat-
ně na vlastních zařízeních v podmínkách domova nebo pracoviště 
úkoly plnili přímo v aplikaci. Jejich počínání bylo nahráno pomocí 
služby Hotjar sloužící k testování webů a aplikací a následně ze zá-
znamů obrazovek vyhodnoceno.

Druhou fází bylo zodpovězení online dotazníku po použití aplikace. 
V dotazníku byli uživatelé požádáni o zodpovězení otázek týkajících 
se jejich zkušenosti s aplikací. Kromě objektivních dotazů („Vyskyt-
la se v aplikaci chyba?“) byly položeny i dotazy aspirující na získání 
informací o emocionálním zaujetí uživatele („Zkoušel(a) jste aplikaci 
používat i nad rámec plnění úkolů?“).

Testování se účastnilo 21 uživatelů z Mendelovy univerzity (7 vyučují-
cích, 13 studentů a studentek, 1 doktorand).

Z vyhodnocení záznamů obrazovek vyplynulo několik skutečností: 
uživatelé nemají problém s identifikací ovládacích prvků, většina si 
pamatuje jejich funkčnost. Problémem byla naopak absence infor-
mace, v jakém módu (informační, stavební) se aplikace nachází. Také 
při zobrazení překryvů uživatelé ihned neodhalili způsob opětovného 
vypnutí překryvu. Poslední zásadní chybou je nezobrazování plochy, 
kterou budovaný objekt potřebuje pro výstavbu – uživatele překva-
povalo, když byly budovy přemazávány novými.

Dalším zdrojem informací byl následný dotazník. Ten potvrdil většinu 
hypotéz, ale přinesl i nové vhledy, zejména co se týká rozšíření funk-
cionality a zpřehlednění uživatelského rozhraní. Tyto vhledy více-

Uživatelské testování
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méně korespondují s problémy odhalenými ze záznamů obrazovek. 
Nejčastější výtka směřovala k nevysvětlení chování vody v tutoriálu 
a k nemožnosti demolice objektů. Nutnost nahrazovat objekty na-
místo jejich demolice však považuji za důležitý prvek, který nemám 
v plánu měnit – i např. travní porost je typ využití pozemku se svými 
specifickými vlastnostmi, nejedná se pouze o místo, kde není posta-
ven objekt. Budu ale tuto funkcionalitu v tutoriálu více akcentovat.

Ačkoliv se testování účastnil nízký počet uživatelů, jednalo se pouze 
o zástupce úzce specializované cílové skupiny, díky čemuž považuji 
výsledky za relevantní. Cílení přímo na potenciální uživatele přineslo 
vysokou míru kvalitní odezvy (téměř všichni odpovídali i na otevřené 
otázky) a ukázal se i poměrně velký zájem o aplikaci (86 % uživatelů 
s aplikací pracovalo i nad rámec zadaných úkolů, 95 % dotazova-
ných se aplikace líbila, odpovědi obsahovaly kvalitní a povzbuzující 
komentáře).
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Při tvorbě aplikace jsem v některých aspektech vycházel z pů-
vodní verze z roku 2018 – zejména se jednalo o koncept aplikace 
a způsob prostorového ztvárnění pomocí izometrické projekce, 
které se osvědčily. Základní funkce a obsah aplikace byly specifi-
kovány doktorkou Vavrouchovou.

Mým úkolem bylo implementovat požadovanou funkcionalitu 
do celkového konceptu aplikace. Proběhlo tak doplnění určitých 
funkcí nad rámec specifikace, z jiných požadavků bylo naopak 
v průběhu práce sleveno kvůli přílišné náročnosti provedení nebo 
nekompatibilitě s ostatními funkcemi.

Po rámcovém ujasnění specifikace bylo přistoupeno k tvorbě gra-
fického návrhu, ve kterém jsem převedl myšlenku aplikace do kon-
krétní vizuální podoby. Jednalo se o uspořádání prvků, ztvárnění 
uživatelského rozhraní a vizualitu několika objektů pro umístění 
na mapu. Další objekty a typy krajiny byly vytvářeny až v průběhu 
vývoje podle měnících se požadavků.

Následovalo kódování uživatelského rozhraní na webovou stránku 
a programování aplikace v jazyce JavaScript. Při něm se potvrdil 
předpoklad, že se bude jednat o časově nejnáročnější část pro-
jektu. Bylo tomu tak zejména proto, že nejsem profesionální pro-
gramátor a při práci jsem musel často dohledávat postupy a in-
formace.

Projekt byl tvořen iterativním postupem, při kterém byly průběžně 
revidovány části kódu a překreslovány objekty i prvky uživatelské-
ho rozhraní včetně piktogramů. V průběhu práce také vznikl v ná-
stroji na organizaci úkolů sloupec „nice to have“, který zahrnuje 
obsah a funkce nad rámec specifikace, které by bylo vhodné im-
plementovat v budoucnosti. Tyto položky vychází z nedostatků, 
na které jsem narazil v průběhu práce a na které upozornili účast-
níci uživatelského testování.

Závěr
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Po odevzdání diplomové práce bude na aplikaci nadále pracová-
no, aby splnila veškeré požadavky zadavatele a mohla v dalším 
akademickém roce začít plnit funkci nástroje pro vzdělávání stu-
dentů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity.
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Vizualizace územních vztahů obce, webová aplikace, 1248 × 624 px, 2018

Obrazová část

Testovací Lhota, webová aplikace, 1366 × 721 px, 2021
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Tutoriál v Testovací Lhotě, webová aplikace, 1366 × 721 px, 2021

Objekt na izometrické mřížce, Adobe Illustrator



22

Překryv hluku v Testovací Lhotě, webová aplikace, 1366 × 721 px, 2021


