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TÉMA: Vytvá ení a úprava graf
Pro prezentaci spole nosti Naše zahrada, a.s. na výstavním veletrhu je pot eba graficky
znázornit n které ukazatele z prodej , které byly v lednu uskute n ny. Sekretá ka je vytvo í
pomocí graf .

ZADÁNÍ:
Otev ete soubor Grafy.xls.
1. Vytvo te výse ový graf s názvem Objem prodej v 1. týdnu, Leden. Použijte data ze
sloupce Celkem, jako popisky použijte data ze sloupce Den.
2. Upravte graf následujícím zp sobem:
a. Typ grafu zm te na rozložený výse ový s prostorovým efektem.
b. Jako popisky dat nechte zobrazit název kategorie a procenta.
c. Popisky dat naformátujte tu n .
3. Vytvo te spojnicový graf se zna kami s názvem P ehled prodej , použijte dv
datové ady Po a Út (bez celkových sou t ). Jako kategorie pro osu x použijte první
ádek tabulky, uve te jako název osy x text as, jako název osy y text K .
4. Upravte graf následujícím zp sobem:
a. P idejte další datovou adu z ádku St.
b. Vytvo te spojnici trendu datové ad Út, polynom 3 stupn .
c. Naformátujte oblast grafu tak, aby byl zobrazen stín a zaoblené rohy.
d. Nechte zobrazit tabulku dat.
e. Graf uložte na plochu jako www stránku pod názvem Graf.htm.
5. Vytvo te sloupcový graf s názvem Srovnání prodej Po v 1. týdnu, po et položek
z datových ad Po, Celkem a Položky. Jako kategorie pro osu x použijte první ádek
tabulky. Graf vytvo te na novém listu.
6. Graf upravte následujícím zp sobem:
a. Zm te datové ad Položky typ grafu na spojnicový, upravte formát ad
vzhledem k hodnotám (vytvo te pro datovou adu vedlejší osu y).
b. Z datových ad Po a Celkem vytvo te 100% skládaný sloupcový graf.
c. Nastavte vzorek datové ady Celkem na barvu hn dou, jako výpl datové
ady Po použijte obrázek ze souboru Zahrada.gif, nechte obrázek skládat.
d. Nastavte barvu výpln zobrazované oblasti jako vodorovný p echod dvou
barev: tmav zelené a sv tle zelené, výpl oblasti grafu nastavte na tmav
žlutou.
e. Zm te orientaci popisk osy x na 45°.
7. Sešit uložte a uzav ete.
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EŠENÍ:

Nabídka Soubor/Otev ít, nebo tla ítko Otev ít na standardním panelu nástroj . Objeví se
dialogové okno Otev ít. Najít cestu dle zadání, vybrat soubor Grafy.xls, tla ítko Otev ít.
Provedení úkol :
1. Vybrat oblasti bun k A5: A12 a K5:K12 (pomocí klávesy Ctrl), nabídka
Vložit/Graf…/spustí se Pr vodce grafem. Krok 1: v sekci Typ grafu: vybrat
položku Výse ový, tla ítko Další. Krok 2: zkontrolovat vybranou oblast dat, tla ítko
Další. Krok 3: záložka Názvy/vepsat název grafu dle zadání, tla ítko Další. Krok 4:
nechat umístit graf jako objekt do litu Leden, tla ítko Dokon it.
2.
a. Kliknout na graf, nabídka Graf/Typ grafu…/v sekci Podtyp grafu: vybrat
Rozložený výse ový s prostorovým efektem (název typu grafu je napsán ve
spodní pravé ásti dialogového okna), tla ítko OK.
b. nabídka Graf/Možnosti grafu…/záložka Popisky dat/zatrhnout Název
kategorie a Procenta, tla ítko OK.
c. Na grafu kliknout na jakýkoliv popisek dat, nabídka Formát/Vybrané
popisky dat…/záložka Písmo (nebo tla ítko Formát popisk dat… na
panelu nástroj Graf).
3. Vybrat oblast bun k A5:J7, nabídka Vložit/Graf…/spustí se Pr vodce grafem. Krok
1: vybrat typ grafu Spojnicový se zna kami. Krok 2: zkontrolovat oblast dat. Krok 3:
záložka Názvy/ vepsat název grafu, osy x a osy y dle zadání. Krok 4: vytvo it graf
jako objekt.
4.
a. Nabídka Graf/P idat data…/ vybrat oblast bun k A8:J8, tla ítko OK.
b. Kliknout na grafu na datovou adu Út (r žová barva), nabídka Graf/P idat
spojnici trendu…/ vybrat Typ trendu a regrese Polynomický, v íselníku
Stupe nastavit 3, tla ítko OK.
c. Kliknout na oblast grafu, nabídka Formát/Vybraná oblast grafu…/záložka
Vzorky/zatrhnout Stín a Zaoblené rohy (nebo tla ítko Formát oblasti grafu
na panelu nástroj Graf).
d. Nabídka Graf/Možnosti grafu…/záložka Tabulka dat/ zatrhnout Zobrazit
tabulku dat (nebo tla ítko Tabulka dat na panelu nástroj Graf).
e. Kliknout na graf, nabídka Soubor/Uložit jako webovou stránku…/ nastavit
cestu a název souboru dle zadání, zatrhnout Výb r:Graf, tla ítko Uložit.
5. Vybrat oblasti bun k A5:J6 a A13:J14 (klávesa Ctrl), nabídka Vložit/Graf…/spustí
se Pr vodce grafem. Krok 1: Nechat typ grafu Sloupcový. Krok 2: zkontrolovat
oblast dat. Krok 3: záložka Názvy/vepsat název grafu dle zadání. Krok 4: Graf umístit
na nový list.
6.
a. Kliknout na grafu na datovou adu Položky, nabídka Graf/Typ grafu/vybrat
typ Spojnicový, tla ítko OK (nebo tla ítko Typ grafu… na panelu nástroj
Graf). Kliknout na grafu na datovou adu Položky, nabídka Formát/Vybraná
datová ada…/záložka Osa/zatrhnout Na vedlejší ose (nebo tla ítko Formát
datové ady… na panelu nástroj Graf).
b. Kliknout na grafu na datovou adu Po nebo Celkem, nabídka Graf/Typ
grafu…/vybrat typ grafu 100% skládaný sloupcový (nebo tla ítko Typ
grafu… na panelu nástroj Graf).
c. Kliknout na datovou adu Celkem, nabídka Formát/Vybraná datová
ada…/záložka Vzorky/vybrat hn dou barvu (nebo tla ítko Formát datové
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ady… na panelu nástroj Graf). Dále kliknout na datovou adu Po, nabídka
Formát/Vybraná datová
ada…/záložka Vzorky/tla ítko Vzhled
výpln …/záložka Obrázek/tla ítko Vybrat obrázek/vybrat soubor obrázku
dle zadání, zatrhnout v sekci Formát položku Skládat.
d. Kliknout na grafu na zobrazovanou oblast, nabídka Formát/Vybraná
zobrazovaná oblast…/tla ítko Vzhled výpln …/zatrhnout Dv barvy/vybrat
barvy dle zadání, v sekci Styly stínování nechat Vodorovn , tla ítko OK.
(nebo tla ítko Formát zobrazované oblasti… na panelu nástroj Graf). Dále
kliknout na oblast grafu a stejným zp sobem zm nit její barvu dle zadání.
e. Kliknout na grafu na popisky osy x, nabídka Formát/Vybraná osa/záložka
Zarovnání (nebo tla ítko Formát osy… na panelu nástroj Graf).
7. Nabídka Soubor/Uložit nebo tla ítko Uložit na standardním panelu nástroj . Dále
nabídka Soubor/Konec nebo tla ítko Zav ít ( ervený k ížek vlevo naho e).

OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opav

Ing. Kate ina Slaninová

