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Úvod
Data, þísla, rĤzné položky… to vše se obvykle bČžnČ zpracovává v tabulkách.
Ale ne vždy mĤžete z uvedených údajĤ pĜipravit pĜehled, stanovit trend vývoje þi
jinak správnČ vyhodnotit danou situaci (napĜíklad pĜehled výroby, vývoj prodeje,
plánování zakázek, náklady na provoz zaĜízení…). Pokud však svá data znázorníte gra¿cky, mĤžete þasto sledovat nejenom samotné údaje, ale i vazby mezi
shromáždČnými daty. Najednou se prostČ mohou objevit souvislosti, které byste
ve vlastních tabulkách snadno pĜehlédli.
Kniha, kterou právČ držíte, vznikla nejen z právČ uvedených dĤvodĤ. Zaþala jsem
ji psát na základČ námČtĤ osob z rĤzných pracovišĢ (¿rem, kanceláĜí, laboratoĜí,
úĜadĤ…), jimž jsem pomáhala rĤzné problémy a situace s daty Ĝešit.
V první kapitole najdete popis a vysvČtlení jednotlivých þástí grafu. V kapitole
druhé je rozebrána obecnČ vlastní tvorba grafĤ v programu Microsoft Excel.
TĜetí kapitola pak popisuje Ĝešení praktických situací s gra¿ckým znázornČním
aktuálních dat. MĤžete v ní najít nejenom návody na zpracování namČĜených dat
nebo znázornČní tržby, ale i na vytvoĜení þasového harmonogramu. Také se nČco
dozvíte o tvorbČ známých televizních koláþĤ, o povrchovém grafu, histogramu þi
piktogramu (grafu s obrázky).
Protože vykreslená data jsou dĤležitá i pĜi zpracování textĤ (projektĤ, plánĤ,
závČreþných zpráv, hlášení…) nebo pĜi následné prezentaci ¿rmy, výrobkĤ þi
organizace dané þinnosti, jsou následující dvČ kapitoly vČnované právČ kopírování a vkládání grafĤ. A to nejen do textu psaném v Microsoft Wordu, ale také do
prezentace vytváĜené v Microsoft PowerPointu.
Šestá kapitola se pak vČnuje práci s diagramy, které se na rozdíl od grafĤ nevytváĜí z konkrétních dat, ale s jejich pomocí se znázorĖuje struktura, závislost
dČjĤ nebo pĜedstava o urþitých postupech þi organizace práce. Seznámíte se
tedy nejenom s vytváĜením organizaþního diagramu (který se používá þasto), ale
i s diagramy cyklickými, paprskovými, þi jehlanovými.

Proč vykreslit data do grafu
Stává se vám nČkdy, že sice máte k dispozici pĜehlednČ zpracované tabulky, ale
nedaĜí se vám z nich vyþíst žádné vzájemné vztahy? PrávČ grafy vám mohou
s orientací ve velkém množství dat pomoci. ýasto zpĜehlední a usnadní pochopení vazeb mezi jednotlivými údaji. Proto je vhodné na tvorbu grafĤ nezapomínat
a v urþitých situacích data v tabulce doplnit i grafem.
Tím, že grafy mĤžete rĤznČ upravovat (napĜíklad barevnČ, šrafováním, doplnČním
obrázkĤ…) se mohou stát vzhledovČ nejen pĜitažlivé, ale zvýrazní se i porovnání
þi rĤzné trendy vývoje. Místo složitého procházení nČkolika sloupcĤ þísel v listu
bude staþit jediný pohled na graf, abyste napĜíklad zjistili, zda náklady na reklamu
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nebo zisky z prodeje mají za poslední období klesající þi rostoucí tendenci. MĤžete také snadno porovnat napĜíklad plánovaný prodej s prodejem skuteþným.
Pro rĤzná mČĜení vám zase mohou být užiteþné grafy funkcí, pĜi sledovaní jiných
druhĤ údajĤ zase tĜeba typy bodových grafĤ. ProstČ využití urþitého typu grafu
vždy závisí na významu a struktuĜe dat v tabulce.

Použité konvence
V zájmu zvýšení srozumitelnosti výkladu a lepší pĜehlednosti textu jsou v celé
knize použity nČkteré typogra¿cké konvence.

x
x

Kurzivou jsou psány názvy softwaru a komerþních softwarových produktĤ,
jako napĜíklad Microsoft Excel a podobnČ.
Tuþným písmem jsou zase oznaþeny všechny ovládací prvky a jiné souþásti programĤ, s nimiž v knize pracujeme. Tuþným písmem jsou tedy
vysázeny názvy dialogových oken rĤzných programĤ (napĜíklad „okno Formát osy, karta MČĜítko), pĜíkazy ze základní nabídky programu (napĜíklad
„zadejte z nabídky Soubor pĜíkaz Nový“), názvy panelĤ nástrojĤ („zobrazí
se panel nástrojĤ Diagram“), tlaþítek, ikon, pĜípadnČ oznaþení bunČk v sešitech aplikace Microsoft Excel.

NČkteré obrázky byly z textu (kam logicky podle posloupnosti výkladu patĜí) pĜesunuty do barevné pĜílohy, protože jejich informativní hodnota by se v þernobílém
provedení zcela þi þásteþnČ ztratila. Ve všech takových pĜípadech najdete v textu
odkaz na þíslo obrázku v pĜíloze.
PĜíklady nČkterých grafĤ a jejich zdrojových dat naleznete také v elektronické
podobČ jako sešit Excelu na webových stránkách nakladatelství Grada na adrese
www.grada.cz.
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1. Z jakých částí se skládá graf?
Základním pĜedpokladem pro vytvoĜení grafu jsou samozĜejmČ data, uspoĜádaná
v tabulce, na jejímž základČ graf tvoĜíte. ZároveĖ je tĜeba Ĝíci, že data v tabulce
a graf spolu souvisí i po vytvoĜení grafu. To znamená, že jakákoliv zmČna dat se
okamžitČ promítne i ve vykresleném grafu. Je jedno, zda se jedná o prostorový
þi rovinný graf.
Pokud budete pracovat s grafy þastČji, jistČ si zapamatujete pĜesné názvy jednotlivých þástí. NČkdy je užiteþné vČdČt, jak se která þást grafu nazývá (viz obrázek
1.1), protože vám to mĤže usnadnit nejenom vlastní tvorbu grafu, ale následnČ
i jednotlivé úpravy. Když si vše hned nezapamatujete, nevadí – tabulkový editor
vám vČtšinou ve žlutém políþku vždy ukáže správný název té þásti grafu, ke které
se pĜiblížíte kurzorem myši.

1.1 Obraz datového bodu
Obraz datového bodu je gra¿cké znázornČní hodnoty v grafu, mĤže se jednat
o bod, sloupec, pruh, výseþ… Jsou to tedy jakési symboly, které pĜedstavují jednu datovou hodnotu buĖky z tabulky na listu v Excelu.

1.2 Datové řady
Související obrazy datového bodu (datové znaþky) v grafu tvoĜí datovou Ĝadu,
nebo také mĤžeme Ĝíci, že datové znaþky, používající stejný vzorek, pĜedstavují
v grafu jednu datovou Ĝadu.
obraz datového bodu

nadpis grafu

odµítací mÐížka

popis osy
chybové
úseµky

plocha
grafu
osa
hodnot Y

spojnice
trendu
vývoje

oblast
grafu

osa
kategorií X

legenda
Obr. 1.1: Základní þásti grafu
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Datové Ĝady jsou hodnoty z tabuly, které chcete zobrazit v grafu. Mohou být
v tabulce v Ĝádcích nebo ve sloupcích. Pokud znázorníte pomocí grafu výdaje
¿rmy v jednotlivých mČsících, mohou datové Ĝady pĜedstavovat položky za výdaje
(telefon, nájem…). PĜípadnČ by se dala také provést zámČna datové Ĝady – pak
byste mohli sledovat celkové výdaje za jednotlivé mČsíce.
Jinak mĤžete v grafu zobrazit jednu nebo více datových Ĝad, pouze výseþové
grafy mohou obsahovat datovou Ĝadu jednu.

1.3 Osy
Osy urþují rozmČry grafu a mČĜítko zobrazení jednotlivých hodnot. U dvourozmČrných grafĤ mĤžete mít dvČ osy (X a Y), u trojrozmČrných pak osy tĜi (X, Y
a Z). NČkdy mĤžete znázornit také takzvané osy vedlejší. NapĜíklad potĜebujete
znázornit v jednom grafu poþet telefonních hovorĤ za jednotlivé mČsíce a þástky
za nČ zaplacené. ěádovČ se jedná o jiné hodnoty, proto pro cenu hovoru mĤžete
zvolit osu vedlejší s jiným mČĜítkem než pro poþet hovorĤ. U grafĤ kruhových
a výseþových se osy znázornit nedají.

1.4 Názvy kategorií
Názvy kategorií se obvykle shodují se základními údaji výchozí tabulky. Bývají
þasto popisem osy X, napĜíklad názvy mČsícĤ, þtvrtletí… PĜi tvorbČ grafu se
musíte rozhodnout, který text se má použít pro názvy kategorií a kde se budou
nacházet.

jednotlivé mÂsíce

druh výdaje

legenda

Obr. 1.2: Sledování výdajĤ
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1.5 Názvy datových řad
Názvy datových Ĝad se vČtšinou shodují se záhlavím údajĤ, které mají být vykresleny na ose Y. Názvy datových Ĝad jsou zobrazeny v legendČ, spolu s ukázkou
barvy nebo typu bodu podle gra¿ckého znázornČní gra¿cké Ĝady.
PĜi tvorbČ grafu je tĜeba urþit, který text se má použít pro názvy datových Ĝad.
Automaticky jsou navrženy názvy údajĤ, ale pokud je zde nemáte nebo nechcete
mít, tak místo názvĤ bude v legendČ napsáno ěada1, ěada2, ěada3… Legenda
mĤže jinak být umístČna v grafu kdekoliv.

1.6 Legenda
Legenda je pole urþující vzorky nebo barvy pĜiĜazené datovým Ĝadám nebo kategoriím v grafu.

1.7 Značky a mřížky
Znaþky jsou þárky, které protínají osy v pravidelných intervalech podle nastaveného mČĜítka. Dají se použít hlavní znaþky a vedlejší znaþky. U hlavních znaþek
je popis hodnoty, u znaþek vedlejších se popis nezobrazuje. Jsou to jen pomocné
prvky pro snazší odhad hodnoty. MĜížky jsou dlouhé þáry, rovnobČžné s osami
v grafu, které pĜedstavují protažení znaþek na osách. Používají se pro snazší odeþítání hodnot z grafu. Zase mohou být hlavní a vedlejší, obdobnČ jako znaþky. Aby
nepĤsobily pro vlastní graf rušivČ, mĤžete pro nČ nastavit tenkou svČtlou þáru.

1.8 Texty v grafu
Graf obsahuje také rĤzné texty, které se dají kdykoliv libovolnČ upravovat nebo
doplĖovat. PatĜí mezi nČ nadpis grafu, popisy pro jednotlivé osy nebo popisky
jednotlivých datových hodnot.
Do grafu lze zaĜadit i nezávislé popisy do takzvaného textového pole, nebo rĤzné
šipky, sloužící ke zdĤraznČní nČkterých hodnot.
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2. Vytváření grafů v Excelu
Graf mĤžete vytváĜet (pochopitelnČ v tabulkovém procesoru Microsoft Excel) na
stejném listu, kde se nacházejí data (jako vložený objekt na daném listu) nebo na
samostatném listu, který se automaticky vloží pĜed list s daty.
S grafem, který vložíte k tabulce na list, mĤžete pracovat jako s pohyblivým samostatným objektem (to znamená, že lze mČnit jeho rozmČry, polohu...). Proto se
mu Ĝíká vložený graf. Je vhodné ho použít v pĜípadČ, že chcete zobrazit þi vytisknout graf spoleþnČ se zdrojovými daty nebo s jinými informacemi obsaženými
v listu. Vložené grafy se používají i tehdy, je-li tĜeba zobrazit nebo vytisknout více
grafĤ spoleþnČ s daty na jednom listu.
Graf, který máte na samostatném listu, toto neumožĖuje. Je vhodné ho použít
v pĜípadČ, že chcete zobrazit graf oddČlenČ od dat v listu, napĜíklad aby u rozsáhlých tabulek nepĜekážel.
V obou pĜípadech je graf se zdrojovými daty v listu propojen. To znamená, že pĜi
aktualizaci dat na listu je automaticky aktualizován i graf.
V Excelu mĤžete používat rĤzné typy grafĤ, proto je nutné si nejprve ujasnit, co
od grafu oþekáváte a k þemu má vlastnČ sloužit. MĤžete použít dvojrozmČrné
i trojrozmČrné grafy, grafy XY bodové, výseþové, pruhové, sloupcové… Navíc
do nČkterých grafĤ lze doplnit trendy vývoje, klouzavý prĤmČr nebo chybové
úseþky.

2.1 Tvorba vlastního grafu
Chcete-li vytvoĜit graf, musíte nejprve na listu zadat jeho data. Potom tato data
oznaþte a pomocí PrĤvodce grafem postupujte procesem výbČru typu grafu
a dalších možností, pĜípadnČ pomocí panelu nástrojĤ Graf vytvoĜte základní graf,
který mĤžete pozdČji formátovat.
PrĤvodce grafem umí vytvoĜit a formátovat graf pomocí jediného dialogového okna.
Nabízí pĜi tom více možností, takže mĤžete vytvoĜit správný graf hned napoprvé.
1.

Nejprve vyberte data, která mají být v grafu zahrnuta (viz obrázek 2.1).

x
x
x
2.
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Nevybírejte prázdné Ĝádky ani sloupce, ani souþtové Ĝádky.
VýbČrem mĤže být také nesouvislá oblast, ale datové Ĝady musí být stejnČ dlouhé (nesouvislá oblast bunČk se vybere pomocí klávesy CTRL).
Vybíraná oblast by mČla zahrnovat nadpisy sloupcĤ a ĜádkĤ, které se
použijí jako popis os a legenda.

Poté klepnČte na ikonu PrĤvodce grafem ve standardním panelu nástrojĤ
(viz obrázek 2.2).

Vytváření grafů v Excelu

Obr. 2.1: Oznaþení údajĤ pro tvorbu grafu

3.

Oblast v tabulce zĤstane vyznaþená a zároveĖ se otevĜe
první okno PrĤvodce grafem (viz obrázek 2.3).

4.

Ze zobrazených standardních typĤ si vyberte ten graf, který
chcete pro data použít. V pravé þásti okna zvolte také podtyp Obr. 2.2: Ikografu. Pokud si pĜi výbČru grafu nejste zcela jisti, mĤžete si na pro tvorbu
grafu
pro svá data zobrazit ukázku (pomocí tlaþítka Stisknutím
zobrazíte ukázku).
standardní typy grafu

podtypy zvoleného grafu
ukázka grafu

Obr. 2.3: Vyberte si standardní typ grafu

5.

Pokud ještČ nejste zcela spokojeni nebo pospícháte, pĜejdČte na kartu
Vlastní typy (viz obrázek 2.4), kde jsou již nČkteré hotové typy grafĤ pĜedem de¿nované. Excel totiž dovoluje vytvoĜit i grafy de¿nované uživatelem.
Grafy de¿nované uživatelem se využijí pĜedevším pĜi þastém opakování
stejného typu grafu pro rĤzná data (viz dále).

6.

Jestliže jste si typ grafu a jeho podtyp už vybrali, stisknČte tlaþítko Další
a tím pĜejdete do druhého kroku PrĤvodce grafem, který obsahuje dvČ
karty.
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Obr. 2.4: Vyberte si graf z vlastních typĤ

Na první kartČ Oblasti dat zkontrolujte, zda máte správnČ urþenou oblast
tabulky pro vytvoĜení grafu (pĜípadnČ ji opravte) a také nastavte, zda datové
Ĝady tvoĜí Ĝádky nebo sloupce (to závisí na tom, zda potĜebujete, aby napĜíklad mČsíce byly datová Ĝada þi kategorie). Viz barevnou pĜílohu, obrázek 1.
Na druhé kartČ ěada lze nČkteré datové Ĝady pĜidat nebo odstranit. Názvy
Ĝad jsou pĜevzaty ze záhlaví tabulky, pro kterou graf vytváĜíte (viz barevnou
pĜílohu, obrázek 2).
další možnosti nastavení grafu

doplnÂní popiskØ
do grafu

Obr. 2.5: RĤzná nastavení pro vytvoĜení grafu
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7.

KlepnČte na tlaþítko Další a zobrazí se tĜetí krok PrĤvodce grafem (viz obrázek 2.5), který obsahuje nČkolik karet v závislosti na zvoleném typu grafu.
To znamená, že se mohou lišit i svým obsahem.

8.

V první kartČ Názvy doplníte název grafu a popisy os. Na kartČ Osy zase
mĤžete urþit, jak mají být osy vytvoĜeny. To znamená automaticky, podle
kategorií nebo se mĤže jednat o þasovou osu. Urþíte, zda na ose X mají být
opravdu kategorie a na ose Y hodnoty, nebo zda má osa X být osou þasovou.
Na kartČ MĜížky zase mĤžete nastavit, zda se mají mĜížky ve výsledném
grafu zobrazovat þi ne. Nastavujete zde zobrazování nejen hlavních mĜížek
v grafu, ale i vedlejších.
V kartČ Legenda urþujete, zda má nebo nemá být legenda zobrazena. Pokud ano, tak je tĜeba zvolit její umístČní, i když poloha a rozmČry legendy
lze kdykoliv mČnit dodateþnČ myší.
Karta Popisky dat slouží k nastavení, zda se mají zobrazovat popisy nebo
hodnoty jednotlivých bodĤ. Na poslední kartČ Tabulka dat lze zadat, zda se
má zobrazit výchozí datová tabulka pod grafem.

9.

Pokud jste nastavili všechny své požadavky, stisknČte tlaþítko Další. Objeví
se poslední krok PrĤvodce grafem, v nČmž urþíte, zda graf potĜebujete
jako souþást listu s daty nebo zda se má vytvoĜit na nový prázdný list samostatnČ.

Obr. 2.6: Dokonþení tvorby grafu

10. Po tomto posledním rozhodnutí klepnČte na tlaþítko Dokonþit a graf se na
základČ dat v tabulce již vytvoĜí.

2.2 Úpravy grafu
V praxi þasto zjistíte, že graf vytvoĜený pomocí prĤvodce není takový, jak byste
si pĜedstavovali. Proto jsou dĤležité i následné úpravy a zmČny v grafu. Prakticky
všechny þásti v grafu mĤžete libovolnČ mČnit. Staþí tu þást, kterou potĜebujete
upravit, oznaþit klepnutím myši a zobrazit dialogová okna pro úpravy. To je možné
nČkolika zpĤsoby:
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x
x
x
x
x

V nabídce Formát klepnČte na název vybrané oblasti.
KlepnČte na ikonu Formát na panelu nástrojĤ Graf.
V nabídce Graf vyberte pĜíslušnou položku.
Na vybraném objektu klepnČte pravým tlaþítkem a ze zobrazené místní
nabídky vyberte pĜíkaz pro úpravu objektu.
Poklepejte na danou þást grafu.

Dá se upravit velikost, poloha a dokonce i typ grafu. Hned pĜi prvním zobrazení
grafu se automaticky objeví panel nástrojĤ Graf a nabídka Graf. Také se zmČní
obsah zbývajících nabídek.
typ grafu

tabulka dat

šikmé písmo pro popisky

objekty
v grafu
formát...

legenda

data v Ðádcích nebo ve sloupcích

Obr. 2.7: Panel nástrojĤ Graf

Změna velikosti a polohy grafu
Pokud máte graf na jednom listu spolu s tabulkou, mĤžete snadno zmČnit jeho
velikost nebo polohu. Po klepnutí na graf se kolem nČj objeví osm bodĤ (úchytĤ).

Jak změnit velikost grafu?
x
x
x
x

Klepnutím graf vyberte.
Rohové úchyty mČní graf symetricky.
Úchyty uprostĜed stran mČní šíĜku nebo výšku grafu.
Uchopte graf myší za potĜebný úchyt a tažením upravujte jeho velikost.
tažením myši se
mÂní velikost grafu

úchyty grafu

Obr. 2.8: ZmČna velikosti grafu
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Jak změnit polohu grafu?
x
x
x

Klepnutím graf vyberte.
Uchopte graf myší kdekoliv mimo úchyty.
Tažením myši posouvejte graf do nové polohy a uvolnČte levé tlaþítko
myši.

úchyty grafØ

tažením myši
se graf pÐesune

Obr. 2.9: ZmČna polohy grafu

Texty v grafu
NČkdy se mĤže stát, že velikost nebo barva textu v již hotovém grafu vám gra¿cky
nevyhovuje. Proto se nebojte ho zmČnit þi jinak upravit.
Jestliže ukážete v grafu na text, který potĜebujete zmČnit, zvýrazní se body objektu, ke nČmuž text náleží (osy, legenda…), nebo se kolem textu objeví osm bodĤ
(úchytĤ). Pro další úpravy pak využijte již ikony z formátovacího panelu nástrojĤ
(napĜíklad velikost a typ písma, kurzíva, tuþný Ĝez, zmČna barev...). Pokud zde
požadovanou zmČnu nenajdete, klepnČte na ikonu Formát na panelu nástrojĤ
Graf nebo zvolte z nabídky Formát první pĜíkaz, jenž se mČní podle vybraného
objektu, napĜíklad Vybraná legenda, Vybraná osa, Vybraná datová Ĝada… Pak
zjistíte, že snadno zmČníte nejenom natoþení písma, ale tĜeba i þíselné formáty
(poþet desetinných míst, tvar data, zobrazení procent).

Jak přidat do grafu další texty
Jestliže potĜebujete doplnit nadpis, popisy os nebo hodnot, ukažte na graf a v nabídce Graf klepnČte na položku Možnosti grafu (viz obrázek 2.10). Zobrazí se
dialogové okno, ve kterém lze v kartČ Názvy doplnit nadpis grafu i popisy os.
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Obr. 2.10: Jak doplnit názvy do grafu

Pokud pĜejdete v dialogovém oknČ Možnosti grafu na kartu Popisy dat, budete
moci navíc ještČ k datovým bodĤm doplnit hodnoty nebo popisky. Podle toho,
o jaký typ grafu se jedná, vám tuto akci Excel dovolí buć pouze þíslem z tabulky,
nebo i v procentech (výseþové typy grafu).

ukázka
vykreslených
hodnot

volby pro
vykreslení
popiskØ
nebo hodnot

Obr. 2.11: Jak doplnit popisky k datĤm do grafu

Plocha a oblast grafu
Pro prezentaci nebo tisk je vhodné zmČnit pozadí grafu. To se však skládá z oblasti grafu a ze zobrazované oblasti (viz obrázek 1.1), proto je nČkdy nutné podle
potĜeby zmČnit obČ þásti.

Jak je to s oblastí grafu?
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1.

Oznaþte nejprve oblast grafu.

2.

Poté klepnČte na panelu nástrojĤ Graf na ikonu Formát oblasti grafu.

3.

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém mĤžete mČnit ohraniþení i vlastní
výplĖ.

Vytváření grafů v Excelu
další možnosti pro zmÂnu vlastností
oblasti grafu

výbÂr
základních
barev pro
výplÊ

volba typu
okraje

další
možnosti
ohraniµení

další
možnosti
pro volbu
výplnÂ

Obr. 2.12: ZmČna vlastností pro oblast grafu
další možnosti pro volbu výplnÂ

výbÂr
kombinace
barev

nastavení
prØhlednosti

další možnosti
stínování

výbÂr stylu
stínování

náhled na
zvolenou
možnost

Obr. 2.13: ZmČny vzhledu výplnČ grafu
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