




























































Načtení zdrojové matice datNačtení zdrojové matice dat



Kopie 1. sloupce Objekt do nultého sloupce



Zadejte Typ grafu a načtěte Proměnné pro 
ikonový graf, které chcete aby byly zobrazeny.ý g , y y y y



Ikonový graf Hvězdy není hezký, protože do zdrojovéIkonový graf Hvězdy není hezký, protože do zdrojové 
matice byly omylem načteny také prázdné řádky – zde 
jsou to modré tečky - které je třeba nejprve odstranit.jsou to modré tečky které je třeba nejprve odstranit.



Zablokujte prázdné řádky, klikněte na Upravit pak na 
Odstranit a pak na Případy V okénku OstranitOdstranit a pak na Případy. V okénku Ostranit
případy pak označte od kterého případu (=řádku) a Do
kterého  chcete prázdné řádky odstranit. Pak OK .p y



Zadejte znovu Proměnné a také Typ grafu. Pak OK.



Obdržíte hezký graf hvězdiček od všech případů. ý g p p
Popisy jsou příliš veliké, proto je zmenšíme.



Otevřete  Možnosti grafu a pak Popisy bodů a zablokujete 
popisy bodů. Pak kliknete na Písmo a zvolíte menší font, zde 
např. 8. Pak OK a OK.



Graf hvězdiček bude mít daleko menší popisy případů. 
Nyní budete hledat shluky podobných hvězdiček. y y p ý
Kolik jich asi najdete?



Z hvězdiček se na jinou ikonu, třeba na  Mnohoúhelníky 
dostanete: 2x kliknete na plochu grafu a otevře se Možnostidostanete: 2x kliknete na plochu grafu a otevře se Možnosti 
grafu a ve volbě Graf kliknete  na Vzhled a v něm zvolíte jinou 
ikonu, např. Mnohoúhelníky.p y



Z hvězdiček se staly mnohoúhelníky a popisy případů zůstaly.





















V další úloze načtete zdrojovou matici dat Mšice, 
pak zadáte zatím všechny nabídnuté Proměnné a

k T fpak Typ grafu. 
V další analýze pak zadáte menší počet 
proměnných (max 8) aby ikony byly k vizuálníproměnných (max. 8), aby ikony byly k vizuální 
analýze přehlednější.



Zvolíte za Typ grafu nejvýhodnější o te a yp g a u ej ý od ějš
ikonu, a to Hvězdy a ve Standardizaci
zvolíte Obojí. Pak OK.



Protože jsou popisy bodů příliš veliké, zmenšíte font na 6: 
Zablokujete (černě) všechny popisy na ploše grafu, pak 2x kliknete 
d l h f lí N d i / Z lí f 6 k OKdo plochy grafu a zvolíte Nadpisy/text. Zvolíte font 6 a pak OK.



Protože středové body hvězd jsou příliš 
liké šít j lik t 5veliké, zmenšíte je na velikost 5. 



Velikost popisů bodů zmenšíte na velikost 6.



Graf hvězdiček standardizovaných proměnných a případůý p ý p p



Graf hvězdiček nestandardizovaných proměnných. Popisy 
mají příliš veliký font písma.



Zmenšení fontu písma popisů případů na velikost 8. 



Graf hvězdiček zmenšeného fontu písma popisu případů.p p p p p



Převod z ikony Hvězdy na ikonu Mnohoúhelník.



Graf mnohoúhelníků nestandardizovaných proměnných a případů



Graf profilů nestandardizovaných proměnných a případů



Standardizace obojích proměnných a případů



Graf profilů standardizovaných proměnných a případů 
























































