
8.1 l Groíy
r ,raf je r,' nln<lllr snlČl'ecli rýlroclnc:jší než tellrLlke. l'r,rlhléclnete-li si lctlntl tallulktt, zjistíte. žc |e r-íce či tlrér-rě
ilcPřclrleclrlcltr zrrlětí rrejr'ťlzneljšíclr c'ísel,.]cclir-rr' prlhlec1 rle grrf l-ítl lrrťlže pclclat korlrplexní infilrtlaci, Grtf

pravicllo rn,.i při u1llatňovírrrí přednost: k trlrnu sl<luží
Přesunout dolů, Nlťržete D,,tvořit nové prirlicllo stiske trt
Nové pravidlo formátování. N,íťlžete plar,.icllo Llpťavit
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Obr. 8.81: .\rlt,L; ptitt i,ll,, 1ul,}ll(i|1,1,n lli

ttltrrtrl cllrně rllůžete rclzhclc]notlt o tom, které
, ojic:e tlac'ítck sc šipkatrli, Přesurrout nahoru a
,r'ítka Nový, potoll} se ote\-ře cliek)gol-é okno
-il<l také oc]stt,enit.

žnbrůiii F|n!ld]i írrirá,i*léni prol 
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Obr. 8.85:,\p r.i l,ce prl r,i (lel 1xldllt íttěttého.fo r nri tot,ání

Potlmíttěttt'.ftlnnátoutÍttí je su\int z\ťtsobtlnl ob.1,,čeln_li.lilt,mrit. írlkže.le tttůžete rlclstrartit zaclrirtínt
Příka.ztt VymazatJormdt1 z ,ro6rrrU1: tlačírlaa Vymazat tm kctrtěDomů,

Které providlo mú přednos!
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Ble skov é vyt v oř ení groíu

Nústroie graÍu

je daleko přelrlednější než tabulka, i kclyž není

tak přesný. Možnosti Excelu v oblasti l,ryw:-rření

graíů jsou prakticky ner,yčerpatelné,

Vše si ukážeme na konkrétních přikladech, bu-

deme naclále píacovat na naší vzorové tabr,rlce

zamréstnanci.

Nejclříve si ukážeme, iak graf lytvořit takřka bles-

kově, Vybene v tabulce oblast, ze které chcete

q.tvořit graf. Někcly stačíumístit buňkový kurzor

clo tabulky, graf pak ale bude vývořen ze všecl-r

hoclnot. Do vybrané oblasti zahrňte data a 1egen-

du, nikoll však součty - viz obrázek 8,86,

A ted stiskněte klávesu F11. Pokud jste postu-

povali sprírvně, bucle v sešitu vložen nový list

Grafl, ktery by měl obsahovat zhrr-rba totéž co

obrázek 8.B7.

a§' *r a t *utz ",*!*., ý:a
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zaměstnanci ve firmě ABCD

ťelken-t

Celkem

L5

10

17
1)

55

Obr.8.86: Tabtllka 1:ro ultuoření pruníbo gťaltl
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Jakmile Exce1 přejde na líst s grafem (pracovní název Grafl), vzápětí se zobrazí Nrfutroie grafu, ktcr-

jsou rozloženy na třech kartácÁ _ Navrh (viz obrázek 8.BB), Rozložení a Formát, Jak je zřejrné, graf i=

na údržbu velice náročný.

9a

Obr.8.87: Pruní graf ryltuořený stiskem kláuesy F-11
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Obr. 8.88: Nástrole grafu - Náurb
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,lIáíe-li ob.tl,tl. že se Dcím. LĚkam zlralíla zdn.2fotú
tabttlktt. tttk ztlstctňte tl klidtt. Je unústěnct na sou
sedttínt listtt,

Toto byl nejjeclnclclušší zprisob, jakýrrr rywořit glaf,,Tak
jste zjistili. neníto nic těžke'htl, llel ze tu bleskol.tlll akci
přece jen pletínre nějakotr claň. Takto totiž můžc být
vy-tvořen jen ten typ graíu, ktcr1, nrá Exce1 nestar-en jako
r,ýclrclzi bez jakékoli nložnosti drl nčj lle'lrem sest.t\cní
zasahov:tt. Vše ie tecly třeba nastavit cl<lcletec*ně.
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Ndsíroie pro vložení graíu

Výběr oblastí pro vyívořeni
groíu
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Obr. 8.89: Vklžeti grafu.

*il * r z r,,i, o l:i,l *1_i,,l:_,:lj : ::

']l,,:]'.: & a

š

l
]

?,

B

c

9

L1

.t

1,,
9

Lt

1{
_l

:"j
!5

i.1

:,1,,,

V.1

f,,elkem 3!

18

B

a

4

?

*

Ctrccteli tl,p grafu rrrčit hnecl zpclč:itktr, p<lužijtc- nástr<l-
je, které nrílte k dispozici na kertě Vložení, \/e slrr-rpinč
Grafy lnírte k clisp<lzici šcst tlec*ítek se z:íklac'lnírni typy
grafů a navíc jedno s clalšírni tvp,v, Jakmile stiskncte ně-
ktcrcj z tlac]ítek, rozcr-řc sc nzrllíclka s velkýnr trrnožsrí
pocltypťr gralu * vlz ollrázek 8.89.

Oblast pro \J,tvoření grafu qĎerte steinýn) zpťlsobctn.

Jaknrile urc*íte typ grattr, btrcle opět íl-rnecl vywořen grať,

ale tentokr,át bude vložen jako olljekt clcl listr_r s tallulkou
jako na obrázku 8.90.

Tady je důležité, že zdrojc,ll,á tabulka je st/rle po ruce;
nejr,íc cl-ryb při qltvírření gratťr se totiž clělá při ut,c*ení

zclrojové oblasti det. Povširnněte si, že clata, z njchž jste r,ltr,,ořili graf, jsor,r v tallulce zýíl.zněn^ - moclrou
llan'ou oblast l-roclr'ot, zeleně legencla ve sloupcích (řircly) a lialově legencla v řáCcích (kategorie),

řj

pltIente

. a,,,,.,,.,_,, ,,

laaklcun,eno

i§ 1l

Obr,8,9O: Graf ttnístěný u listu s tabulkott
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Přepnout řódek a sloupec

Rozložení graíu

Clrcete-li změnit oblast, z níž je graf qtvořen, máte k tomu jedinečnou příleŽitost. MťrŽete měnit POar
a velikost barevně ohraničených oblastí přímo v tabulce, podobně jako u odkazŮ ve vzorcích.

Možná jste chtěli graf v},,tvořit narrrby _ ío znamená, že potřebujete zaměnit řacly a kategorie. \' r.m
přípaclě vám výborně poslouží tlačítko Přepnout řádek a sloupec ve skupině Data na kartě Nástnf
grafu + Návrh. Posu<lte změnu na obrázku 8.9L
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Obr.891: Záměna řádků a sloupců

Dalši co lze operativně změnit, je Rozložení grafu. Vyzkoušejte si vŠechny moŽnosti této skupinr nr
kartě Nástroie grafu -+ Návrh, můžete použít i tlačítko na dolním okraji malého posuvniku. Lkázliu
možností výběru najdete na obrázku 8.92.
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Obr.8.92: Změna rozložení grafu
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7 kerh'Naístroje grafli + Návrh rrrůžctc ještě tlrc*it str,l gleirL. což je tlrkor-íl rtralii třešnicYka na cltlrtr:, Celrlu
:'.:t]líclku skuPin1' S§lygra|lr pr<> r,,l"bran1; Ll1l grefr-t r-írll rrkezLrje clllr,ízck 8.93; icrrrrré llarer.né rc>zc]fll,
. ieii čcrnclllíl)í ollrízek pxtfnč nepostihnť.
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Styly graíu

Přesunoul graí

Popisky v graíu

Ndzvy v grafu
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obr.8.93: l71běr st.tltt grctJit

\a krrtě Nástroje obrázku + Návrh mťtžetc ještě roz}rctclnollt o toln. zcle graf zůstxne jako olljekt na
ijstrr s tabulkou. ncbcl zcla jej trlnístítc n,;r síull()statnri list. K t<lmrt sloužítlzrčítko Přesunoutgraf. \i ote-
r,řenéttr clialog<x,érn clkně Přesunoutgraf pak postx(:í\\rl]ťxt n()\.ý list a ttr.c'it ]ellcl nz'rzel..

.\1ll'1lYl gllf L'rplnrÍ, je třcile ieštč r,iožit jehrl nli:zer. lL clclplnit nítzr,-v <,ls. I)rtlt<l přejclěte na kattr.l Nástroje
grafu -; Rozložení l zurrěřte s\l)Ll l]oz()ln.)st nr skl]pinll Popisky,

Pl'o rtvcclené pt>piskl' jc třcbe 1,ložit r:ra pJoclrr_r grefL tertclr-é pole, k čenrr_lž posl<lltžírclzcr.řcn:i nabíclka
tlllČÍtck Názvyos llcbi> Názevgrafu. jal<<l ne tlbrízkr_r 8.94. \,'ložcné pole pal< už rnťržctc naplnit textťln
lL ec]itovat poclle lillosti. Pl,o ec]itaci tertrt je třclla na nčkolik clkerrržikťl přejít na kartu Domů.

Obl'.8.94: \ ltlžottí ttti.ztlt r6.1.,

P<lkucl r'litrr rT er--r,'lrrx,lr jí st1,]},, rrrůžetc niistavit r,]estní fclrnllit gr:rťu. k čenuž r.,állr p<lsloltží l<artl Nástroje
grafu -+ Fofmát. S icclncltlirr;lrri nástť()ii jstlre se ttž seznátltili. _]eclilrlin probJčtnern zclc tccl1. 1lÝl.ír r.r'llěr
l,hoc] né clllllisti grefrr pt,t l f t lrtlrlitclr.:irlí.
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Noslaveni íormdtu Pdnoilivých
řůslí groÍu

Klepnete-li na některy prwek grafu, bude i,ybrána celá řada, KlepneteJi na něj podruhé, bude rybrán
datový bod.

Chcete-li nastavit lormát do nejmenších podrobnosti lyberte tu část grafu, s kterou chcete pracovat.
a z místní nabídky zaďejte píkaz Fotnát Vše pak nastavíte v otevřeném dialogovém okně.

Malou ukázku hotového grafu najdete na obúzku B.95.

Obr. 8.95: Ukcízka botouéh o graftl


