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UHÁČKOVANÁ LOĎ

PTAKOPYSK



Ptakopysk
Co o něm víte?

čím je zvláštní
 jak je velký

kolik váží
 jak žije

 čím se živí
 kolika let se dožívá

 kde ho najít
 kdy je aktivní

 kolik má mláďat
 kdy je má...



A co víte o sobě?



Zřejmě víc než o ptakopyskovi.
Ale o kolik?

Data nám dovedou odpovědět i na otázky, které jsme 
si o sobě zatím nepoložili.



Data jsou sexy! 
Tak k čemu porno?



Datasexuál

senzor



Datasexuálové
komplexní životní styl, vycházející z kontinuálního sběru dat o své 
osobě, svém těle a životě, vykonávaného zpravidla pomocí 
informačních technologií.

 Na základě poznatků 
vzniklých interpretací 
těchto dat je 
ovlivněno chování, 
způsob každodenního 
života, návyky a 
rozhodování této 
osoby. 



Datasexuál
Datasexuál, selftracker, 
selfhacker, lifehacker, 
bodyhacker, lifelogger, 
measurebator... KDO?!

Datasexuál je nový 
metrosexuál, jen to na 
něm na první pohled 
(nejspíš) nepoznáte...

... a na sexuální orientaci to 
nemá žádný vliv.



Kolik jich je?

U nás málo... 

... a často to o sobě ani nevědí.

Quantified self, personal informatics - celosvětově

online x offline komunita



Jak se tu vzali?

miniaturizace a všudypřítomnost senzorů

internet věcí, big data 

mobilní technologie

gamifikace

sociální sítě





Data: měření, analýza, 
interpretace (vizualizace)

Měření

 Materiální faktory (kde, co, s kým, s čím)

Sociální faktory (interakce - sociální sítě, vliv)

Psychologické faktory (postoje, pocity, cíle, nálady)

Chování (aktivita v interakci s okolím, fyziologické faktory 
a parametry)



Data: měření, analýza, 
interpretace (vizualizace)

Analýza

Jaká data jsme získali

O čem vypovídají

Čím jsou ovlivněna

Mezi jakými faktory existuje korelace

Jak se data proměnila od minulého měření



Data: měření, analýza, 
interpretace (vizualizace)

Interpretace

Co pro mne osobně z těchto dat plyne

Jaká jsou nová zjištění a co pro mne tato zjištění znamenají

Jak s budu s novými poznatky pracovat do budoucna

Co mohu udělat pro změnu k lepšímu



Data: měření, analýza, 
interpretace (vizualizace)

Vizualizace

mapy, grafy, diagramy, sítě...

přehlednost

usnadnění “čtení dat” 

vypadá to pěkně :-) 

estetická stránka cílem - Feltron Annual Report



Nicholas Felton:
Feltron Annual Report



Motivace - proč to dělat?
pro každého jiná

je to zajímavé/je fajn mít přehled

je to cool/dělají to ostatní/nikdo jiný to nedělá (status)

sebepoznání, objevování

seberozvoj/snaha o změnu

pojmenování problému a snaha najít a odstranit příčinu

...



Sebeexperiment je taky věda



Nástroje
Softwarové (web, desktop, mobilní aplikace; aktivní, pasivní), 
hardwarové (jednoúčelové a víceúčelové), ostatní

Ke sběru nebo k zpracování a interpretaci dat



Možná používáte

Last.fm

Endomondo

Runkeeper

Nike+

Dailymile

Sleep as an Droid

Klout

Foursquare



Last.fm mood report 



Dailymile



Foursquare 
diary.look4square.com



Foursquare 
diary.look4square.com



Klout



OTÁZKY?



Obrázky
2) - Petra Kubáčková, se svolením

3) - Nicole Duplaix/National Geographic (http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/platypus/?source=A-to-Z)

4) - http://blanklives.deviantart.com/art/those-words-154085045

5) - http://smarter.telstrabusiness.com/advice/what-you-can-learn-from-fast-companys-50-most-innovative-companies.htm

7) - http://pootail.blogspot.cz/2012/09/the-level-of-whole-human-being.html

10) - http://20after4.deviantart.com/art/Heart-of-a-geek-123746548

15) - http://feltron.com/

17) - http://www.atypyk-e-shop.com/boutique_us/fiche_produit.cfm?ref=AT26109

18) - http://www.smbc-comics.com/

25) - https://www.weasyl.com/static/submission/f2/23/fa/2e/c4/5b/110699.submit.6591.jpg
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