
Grafické znázorňování
Grafy a grafická znázorňování umožňují přehlednou orientaci a větší názornost. Nevýhodou je určité 
zjednodušení a menší přesnost, zároveň i obtížnost zpracování.

Grafické prostředky
Číselné hodnoty jsou nejčastěji vyjadřovány geometrickými prvky (body, úsečky, plochy) a smluvenými 
prostředky (šrafování, obrázky, barvy).

Prostředky výkladu grafu

Nadpis grafu______________________________________________________
Umísťuje se nad graf, pokud je graf součástí textu, tak je nadpis pod grafem.

Poznámky________________________________________________________
a) obecné – vztahují se k celému grafu a souvisí s názvem
b) zvláštní – patří jen k určité části grafu a píší se mimo graf

Klíč_____________________________________________________________
Vysvětluje použité barvy, čáry a šrafování. V programech se mu říká legenda.

Vysvětlivky_______________________________________________________
Zaznamenávají se v té části grafu, kterou musíme více rozvést.
Grafy se obvykle sestrojí v prvním kvadrantu soustavy souřadných os, na kterých se umísťuje stupnice.
Stupnice má tři části:
1. nositelka stupnice – nejčastěji přímka, křivka, kružnice
2. body – číselné hodnoty zaznamenané u všech nebo jen u některých bodů
3. kóty – číselné hodnoty zaznamenané u všech nebo jen u některých bodů

Příklad:
Přímočará stupnice znázorňuje výrobu, která se pohybovala v rozmezí 
0–150 ks

Vysvětlivky
1. délka stupnice – vzdálenost mezi krajními body stupnice nejčastěji v cm
2. rozpětí stupnice – rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou
3. grafický interval – vzdálenost mezi dvěma sousedními body v cm nebo mm
4. číselný interval – rozdíl číselných hodnot dvou sousedních očíslovaných kót
5. modul stupnice – poměr grafického a číselného intervalu v cm/mm



Druhy grafů

Spojnicové grafy___________________________________________________
Nejčastěji znázorňují vývoj v čase nebo rozdělení četností.

Sloupcové grafy___________________________________________________
Umožňují srovnání prostorové, věcné, v čase, vyjádření struktury, splnění plánu.
Sloupky mohou být umístěny vodorovně nebo svisle.



Kruhové grafy_____________________________________________________
Nejčastěji zobrazují strukturu celku. Část celku se vyjadřuje výsečí (360° odpovídá 100 %; 3,6° = 1 %)

Obrázkové grafy (piktogramy)________________________________________
Vyjadřují určitý jev (dům, postava). Nejčastěji se používají ke srovnání.



Kartogram_______________________________________________________
Územní rozložení určitého jevu na mapě znázorňujeme barvami nebo šrafováním.
Ilustrační příklad:

Kartodiagram_____________________________________________________
Jedná se o spojení mapy se sloupcovým nebo kruhovým grafem.
Ilustrační příklad:

Kartodiagram tzv. moravských okresů. Domácnosti podle typu – výsledky SLDB 2001.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kartodiagrm.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kartodiagrm.jpg


Vytvoření grafu na počítači

1) Napsat řádně tabulku, včetně záhlaví; rozmyslet si, co má graf zobrazit.
2) Označit souvislé či nesouvislé oblasti buněk, které by měly obsahovat popisky osy kategorií a údaje pro 

osu hodnot.

3) Spustit průvodce grafem, např. přes Vložit – Graf.
4) V průvodci nastavit:

1. typ a podtyp grafu,
2. zkontrolovat, zda jsou data orientovaná ve sloupcích nebo v řádkách,

3. nastavit Nadpis grafu,
4. nastavit vlastnosti os, které v průvodci nastavit jdou,

5. zvolit zobrazení legendy a popisek grafu,
6. vybrat, kam se graf vloží (Nový list nebo stejný list).

5) Upravit graf, je-li to potřeba.

Typy grafů, které si navzájem odpovídající:

Typ statistický Excel 2003 Calc 3.2

Spojnicový graf Spojnicový graf Čára

Sloupcové grafy
Sloupcový nebo pruhový 
graf

Sloupek nebo Sloupec

Kruhové grafy
Výsečový nebo 
prstencový graf

Koláč

Plošný graf Oblast

Graf matematické funkce XY bodový graf XY bodový graf

Excel 2003
Po vytvoření tabulky, jejím označení a spuštění Průvodce grafem (Vložit – Graf) se ukáže následující okno:

Úprava grafu______________________________________________________

Typy grafů a jejich využití ve statistice
Sloupcový graf se používá tam, kde máme údaje k porovnání, může jich být i více (např. průměrný plat skupin 
podle dosaženého vzdělání). Na vodorovné ose (osa kategorií) jsou skupiny, na svislé ose (osa hodnot) číselné
údaje.
Pruhový graf má podobné využití jako sloupcový graf, jen je orientován vodorovně, má prohozené osy 
kategorií (svislá) a hodnot (vodorovná). Slouží k porovnání méně údajů (řádově jednotky).
Spojnicový graf má podobné využití jako sloupcový graf, liší se v tom, že jednotlivé údaje neznázorňuje jako 

Zde vybíráme typ grafu

a následně jeho podtyp

pro prvotní kontrolu 
můžeme po dobu stisku 
tlačítka myši vidět 
ukázku grafu



sloupce, ale buď jako jednotlivé body nebo propojeně jako body na spojené křivce. Má tedy smysl tam, kde je 
údajů hodně a zajímá nás jejich výsledná spojnice – křivka. Může se používat především u časových řad.
Výsečový graf se používá tam, kde potřebujeme vidět celek rozložený na části. Celek (součet všech 
zobrazovaných částí) představuje vždy 100 %.
XY bodový graf slouží ke znázorňování matematických funkcí, první řada čísel představuje souřadnice x, 
druhá souřadnice y, případné další řady představují další funkce (tedy souřadnice y).
Plošný graf je kombinací spojnicového a sloupcového grafu a je lépe ho nepoužívat vůbec. Má smysl jen tam, 
kde je hodně údajů a kde nás zajímá i jejich spojnice.
Prstencový graf je variantou výsečového grafu.

Podtypy grafů
U sloupcového, pruhového, spojnicového a plošného grafu je důležité znát i jejich podtypy. V prvním 
sloupci podtypů jsou údaje znázorněny vedle sebe, případně graficky zajímavěji ve 3D variantě. V druhém
sloupci jsou údaje, které by mohly být vedle sebe dány na sebe a celý sloupec vyjadřuje jejich součet. Ve 
třetím sloupci jsou údaje opět dány na sebe, ale celý sloupec vyjadřuje celek, tedy 100 %. Tato varianta 
může sloužit jako alternativa k výsečovému nebo prstencovému grafu.

Příklad:________________________________________________
Vhodným typem grafu znázorněte rozdělení a počet středních škol uvedených v následující tabulce:

Typy škol 1990 1995 2000 2005

SOU 646 731 585 514

SOŠ 375 977 836 804

G 223 348 345 345

Údaje o počtu
škol podle 
jednotlivých 
typů jsou 
zobrazeny 
vedle sebe

Přehled středních škol 1990-2005
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Údaje o počtu
škol podle 
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typů tvoří 
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Zdrojová data
Od výběru typu grafu ke grafu samotnému je třeba ještě zkontrolovat, jaké údaje jsou pro graf vybrány. 
Nevybereme-li nic, objeví se následující okno, ve kterém můžeme do Oblasti dat napsat rozsah buněk 
nebo přes ikonu vpravo přejít na list a tažením myši vybrat oblast dat pro graf, tedy záhlaví,   legendu 
a samotná data. U tradičně uspořádané tabulky (záhlaví v první řádce, legenda v 1. levém sloupci) volíme,
že Řadu tvoří řádky.

Překliknutím na záložku Řada můžeme to samé volit i jinak. Tento druhý způsob je vhodnější tam, kde 
řady dat nejsou v souvislé oblasti dat (vynechané řádky nebo sloupce).

Každá část grafu se skládá ze tří částí – názvu, hodnot a popisek osy kategorií. Název a hodnoty se dají najít 
v jedné řádce (nebo sloupci) – název je na prvním místě; popisky osy kategorií jsou v první řádce (nebo 
sloupci). Lze je zapsat ručně nebo přepnutím do listu (přes ikonu vpravo) a vybráním myší.

Možnosti grafu
Ve třetím kroku průvodce grafem se v okně na záložce Názvy může napsat název grafu, popisky os kategorií 
a hodnot. Na záložce Osy se volí zobrazení hodnot a kategorií, na záložce Mřížka nastavuje zobrazení 
pomocných čar. Na záložce Legenda se rozhodne o umístění legendy.



Úprava již hotového grafu___________________________________________
Pokud se graf míjí se zadáním zásadně, je nejjednodušší kliknout na oblast s grafem jednou a graf smazat. 
Pokud jde o drobné úpravy, např. název, umístění legendy, popisky os, mřížku, stačí na graf kliknout pravým 
tlačítkem myši a zvolit příslušný krok Průvodce grafem. Font písma, velikost, barvy můžeme měnit 
poklepáním na příslušnou část grafu.

Calc OpenOffice.org
Vytváření grafu v programu Calc se od vytváření grafu v programu Excel nijak zásadně neliší, jen jsou některé 
pojmy jiné.
Po vytvoření tabulky, jejím označení a spuštění Průvodce grafem (Vložit – Graf) se ukáže následující okno:

Typ grafu

Sloupec se používá tam, kde máme údaje k porovnání, může jich být i více (např. průměrný plat skupin podle 
dosaženého vzdělání). Na vodorovné ose (osa kategorií) jsou skupiny, na svislé ose (osa hodnot) číselné údaje.
Sloupek má podobné využití jako sloupcový graf, jen je orientován vodorovně, má prohozené osy kategorií 
(svislá) a hodnot (vodorovná). Slouží k porovnání méně údajů (řádově jednotky).
Čára má podobné využití jako sloupcový graf, liší se v tom, že jednotlivé údaje neznázorňuje jako sloupce, ale 
buď jako jednotlivé body nebo propojeně jako body na spojené křivce. Má tedy smysl tam, kde je údajů hodně 
a zajímá nás jejich výsledná spojnice – křivka. Především se používá u časových řad.
Koláč se používá tam, kde potřebujeme vidět celek rozložený na části. Celek (součet všech zobrazovaných 
částí) představuje vždy 100 %. Jeho podtypem je Prstencový graf.
XY bodový graf slouží ke znázorňování matematických funkcí, první řada čísel představuje souřadnice x, 
druhá souřadnice y, případné další řady představují další funkce (tedy souřadnice y).
Oblast je kombinací spojnicového a sloupcového grafu a je lépe ho nepoužívat vůbec. Má smysl jen tam, kde je
hodně údajů a kde nás zajímá i jejich spojnice.

Rozsah dat

Umožňuje překontrolovat či stanovit, ze které části tabulky bude graf sestaven. Opět můžeme volit, jak je 
tabulka orientována.



Datové řady

Chceme-li opravovat, nastavovat, měnit datové řady, pak v tomto okně. Rozsahy dat jsou Hodnoty, Kategorie 
jsou pojmenovány stejně jako v Excelu.
Prvky grafu

Jsou oproti Excelu jednodušeji uspořádány a také neobsahují tolik nastavení. Opět je možnost nastavit nadpis 
grafu (Titulek), popisky os, osa x je osa kategorií, osa y je osa hodnot, umístění legendy a zobrazení mřížek.

Úprava již hotového grafu
Stejně jako v Excelu pokud se graf míjí se zadáním, je nejjednodušší kliknout na oblast s grafem jednou a graf 
smazat. Pokud jde o drobné úpravy – název, umístění legendy, popisky os, mřížku, pak je třeba nejdříve na graf 
poklepat (dvojklik) a pak stačí na graf kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit příslušný krok Průvodce 
grafem. Font písma, velikost, barvy můžeme měnit poklepáním na příslušnou část grafu. Kliknutím na 
příslušnou oblast pravým tlačítkem myši nám umožňuje výběr volby (včetně kopírování a odstranění). Tak se 
dají vložit popisky dat k jednotlivým údajům.



Příklady

Vývoj teploty___________________________________________
Stránky http://www.in-pocasi.cz/vase-meteostanice ukazovaly pro meteostanici na pražské Soukromé střední 
škole výpočetní techniky 18. června 2010 vždy po dvou hodinách počínaje 17. 6. 2010 9:00 následující teploty: 
15,0; 17,3; 20,1; 21,8; 22,6; 21,2; 19,6; 18,7; 16,3; 15,7; 15,7; 14,8; 13,9; 15,4; 15,6; 17,1 °C. Znázorněte tento 
vývoj teplot graficky.
Budky pro ptáky_________________________________________
Zpracujte graficky anketu stránek www.ptacisvet.cz:
Vyvěsil jste někde budky pro ptáky? 
Ano, sám. 4458 
Ano, s kamarády (nebo v kroužku). 1030 
Ne, ale uvažuji o tom. 1356 
Vývoj nezaměstnanosti___________________________________
Vhodným typem grafu znázorněte vývoj nezaměstnanosti v letech 
1990–2006.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.)

Rok
Míra registrované
nezaměstnanosti

(%)

Neumístění uchazeči o zaměstnání

celkem

z toho

ženy
občané se
zdravotním
postižením

absolventi
škol

s nárokem na
podporu

v nezaměst-
nanosti

1990 0,73 39 379 20 169 ● 3 505 24 627

1991 4,13 221 749 127 196 17 032 24 568 159 766

1992 2,57 134 788 77 684 15 502 17 435 62 289

1993 3,52 185 216 103 592 20 016 23 859 93 380

1994 3,19 166 480 96 632 22 015 19 997 78 331

1995 2,93 153 041 88 113 22 687 20 085 67 623

1996 3,52 186 339 105 100 31 455 27 178 93 430

1997 5,23 268 902 151 772 40 460 44 174 138 107

1998 7,48 386 918 205 401 48 951 68 220 190 396

1999 9,37 487 623 248 120 57 615 70 751 206 836

2000 8,78 457 369 229 804 59 025 57 938 164 139

2001 8,9 461 923 231 870 61 518 57 393 169 046

2002 9,81 514 435 257 438 66 907 59 895 192 615

2003 10,31 542 420 272 498 71 806 54 217 189 479

20041) 9,47 541 675 276 254 74 672 47 260 143 236

2005 8,89 510 416 265 631 75 316 38 545 141 753

2006 7,67 448 545 238 713 71 318 31 955 129882

1) od roku 2004 změna metodiky výpočtu; údaj za rok 2004 v původní metodice: 10,33 %



Cestování______________________________________________

Znázorněte graficky vývoj počtu cest do zahraničí v letech 2000–2008.
Znázorněte graficky složení cest do zahraničí v roce 2008.



Volby_________________________________________________

Z tabulky zpracujte graficky přehled výsledku voleb v roce 2010. V grafu zobrazte procentuální výsledek stran, 
které se dostaly do Poslanecké sněmovny, zbývající strany spojte dohromady a označte jako Ostatní.

Strana Platné hlasy

číslo název celkem

1 OBČANÉ.CZ

2 Liberálové.CZ 260

4 Věci veřejné

5 Konzervativní strana

6 Komunistická str.Čech a Moravy

7 Koruna Česká (monarch.strana)

8 Česká strana národně sociální 295

9 Česká str.sociálně demokrat.

10 NÁRODNÍ PROSPERITA 186

11 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

12 Moravané

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

14 STOP

15 TOP 09

16 EVROPSKÝ STŘED 522

17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net

19 Česká str.národ.socialistická

20 Strana zelených

21 Suverenita-blok J.Bobošíkové

22 Humanistická strana 552

23 Česká pirátská strana

24 Dělnic.str.sociální spravedl.

25 Strana svobodných občanů

26 Občanská demokratická strana

27 Klíčové hnutí

13 397

569 127

4 232

589 765

4 024

1 155 267

1 993

11 914

226 527

3 155

873 833

229 717

24 750

1 371

127 831

192 145

42 323

59 888

38 894

1 057 792

1 099



Plnicí pera_____________________________________________

V roce 2009 bylo vyrobeno 1 925 tisíc kusů plnicích per. Vytvořte pomocí údajů ve výsečovém grafu, který
máte k dispozici, tabulku. V tabulce bude uvedeno, kolik tisíc kusů per bylo vyrobeno v jednotlivých 
měsících.

Pohonné hmoty_________________________________________
Ze sloupcového grafu za zadáním zjistěte ceny pohonných hmot v jednotlivých obdobích a zpracujte je do 
přehledné tabulky. Data jsou získána z www.CCS.cz.

Vývoj cen pohonných hmot v 1. pololetí roku 2007
(Kč/l)
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Rozložení výroby plnicích per v roce 2009    
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Knihy_________________________________________________
Z následujícího grafu vytvoř přehlednou tabulku počtu vydaných knih obou knižních producentů, do tabulky 
zahrň i součtový řádek. Zdrojem informací je Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Celkové počty knih vydaných v letech 2004-2007 producenty 
Egmont ČR a Fragment
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Výuka cizího jazyka______________________________________
V následujícím grafu najdete vývoj spotřebitelské ceny výuky cizího jazyka
 v letech 2000 až 2008. Cena se udává v Kč za 1 hodinu. Zpracujte tyto údaje do přehledné tabulky. 

Spotřebitelská cena 1 hodiny výuky cizího jazyka
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