
Návod pro práci s programem SciDAVis 
 
 

- Program SciDAVis naleznete ke stažení zde (freeware): 
 

http://scidavis.sourceforge.net/download.html 
 
- Manuál pro práci s programem SciDAVis lze nalézt zde (v angličtině): 
 

http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/CD/engapps/scidavis/scidavis.pdf 
 
 
Instalace: 
 

1) Spusťte instalátor programu. 
2) Pokračujte podle instrukcí instalátoru. 
3) Program SciDAVis vyžaduje mít v PC nainstalován programovací jazyk Python. Lze jej 

nainstalovat v průběhu instalace SciDAVisu (viz obr. 1). 
4) Proveďte instalaci Pythonu. 
5) Dokončete instalaci SciDAVisu.  

 

 
 

Obr. 1: Instalace Pythonu během instalace programu SciDAVis. 
 
Vytvoření grafu: 
 

1) Spusťte program SciDAVis pomocí ikony na ploše, příp. pomocí scidavis.exe ve složce, kde jste 
program nainstalovali. Otevře se nové okno – viz obr. 2. 

2) Do Tabulky 1 (viz obr. 2) se vepisují naměřené hodnoty, ze kterých se bude sestavovat vhodný 
graf. Hodnoty [X], [Y], případně [Z] vedle čísla sloupce souvisejí s osami vytvářeného grafu. 
Přepínání mezi těmito hodnotami lze provést kliknutím pravého tlačítka myši na číslo 
požadovaného sloupce a volbou: „Přiřazení k nákresu: nastavit sloupce jako“ (viz obr. 3). 

3) Chceme-li do jednoho grafu vykreslit více dat, je potřeba do Tabulky 1 vložit další sloupce. 
Přidání sloupce se provede kliknutím pravého tlačítka myši na číslo libovolného sloupce a volbou: 
„Přidat sloupce“ (viz obr. 4). U nově přidaného sloupce je poté potřeba vhodně zvolit osu grafu !!! 
(viz bod 2) ). 

4) Pro vykreslení grafu je potřeba označit všechny sloupce, ze kterých chceme graf sestavit (CTRL + 
levé tlačítko myši). Poté klikneme pravým tlačítkem myši na číslo libovolného sloupce a zvolíme: 
„Nákres“ � vhodný typ grafu (Čára, Body, Čára + značky, …) (viz obr. 5). Po výběru grafu se 
zobrazí nové okno s vykresleným grafem (viz obr. 6). 



5) Úpravy grafu, jako jsou název grafu, názvy os, rozsahy os, barvy čar a značek, apod. se provedou 
dvojklikem levého tlačítka myši na oblast grafu, kterou si přejeme editovat. 

6) Export grafu do obrázkového souboru se provede volbou: „Soubor“ � „Vyvést  
nákres“ � „Nynější“ nebo „Vše“. V nově otevřeném okně lze zvolit formát výstupu, případně i 
kvalitu obrázku.  

 
Regrese: 
 

- Lineární regrese 
 

1) Chceme-li naměřená data proložit přímkou, vykreslíme naměřená data do grafu a poté  
volíme nabídky:  „Rozbor“ � „Quick Fit“ � „Lineární umístění“. Automaticky se provede 
výpočet, výsledky se zobrazí v novém okně „Zápis výsledků“ (viz obr. 7) a prokládající přímka se 
vykreslí do původního grafu. 

 
- Exponenciální regrese 
 

1) Chceme-li naměřená data proložit exponenciálou, vykreslíme data do grafu a poté  
volíme nabídky: „Rozbor“ � „Quick Fit“ � „Fit Exponential Decay“ nebo „Umístit 
exponenciální růst“. V nově otevřeném okně lze upravit parametry regrese a po potvrzení 
tlačítkem „Umístění“ dojde k výpočtu regrese a zobrazení výsledků. 

 

 
 

Obr. 2: Okno programu SciDAVis po spuštění. 
 



 
 

Obr. 3: Volby pro přiřazení hodnot k příslušným osám grafu. 
 

 
 

Obr. 4: Přidání prázdného sloupce. 
 



 
 

Obr. 5: Volby pro vykreslení grafu. 
 

 
 

Obr. 6: Okno grafu. 
 
 
 



 
 

Obr. 7: Volby pro lineární regresi vykreslených hodnot. 
 

 
 

Obr. 8: Volby pro exponenciální regresi vykreslených hodnot. 
 
 



 
Obr. 9: Okno s výsledky regrese. 

 


