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BOJUJETE S VIZUALIZACÍ DAT? 
JE ČAS ZAČÍT VYHRÁVAT!

9 z 10 rozhodnutí podle Emila Hierholda
děláme emocionálně a teprve následně
je zpětně racionálně zdůvodňujeme.

Nejen ženy se rozhodují 
na základě emocí.

Abyste své publikum přesvědčili, budete nutně potřebovat zapojit 
emoce — třeba v podobě příběhů. Čísla však musí bezprostředně 
následovat, aby vaše emocemi nahlodané publikum mohlo své 
rozhodnutí stvrdit fakty. Dobrý prezentující umí namíchat fakta 
a emoce ve správném poměru tak, aby publikum ani nezahltil 
suchými čísly, ani to nepřehnal s množstvím emoční omáčky. 
Ti nejlepší umí příběhy postavit kolem samotných dat.

Jako součást online kurzu Jak vizualizovat data v prezentacích
na Seduo.cz jsme vydali rozsáhlý e-book věnující se prezentování dat. 
Návštěvníkům webu odprezentuj zdarma přinášíme jeho část týkající 
se výběru správného typu grafu a využití infografik.

https://www.seduo.cz/odprezentuj-jak-vizualizovat-data-v-prezentacich?a_box=rs83jdpy&a_cam=85
https://www.odprezentuj.cz/zdarma-ke-stazeni/
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VYBERTE SI TEN
NEJVHODNĚJŠÍgraf



JAK VYJADŘOVAT PODÍL
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Pokud máte přesto chuť na koláčový graf, dodržte následující tři podmínky. 

Všechna uvedená pravidla platí i pro prstencové grafy. 

Zobrazte 6, maximálně 7 výsečí. 
Pokud máte víc položek, 
můžete menší dílky shrnout 
pod položku „ostatní“. 

Velikost jednotlivých výsečí 
se musí dostatečně lišit. 
V opačném případě bude 
váš koláč připomínat spíš 
kolo štěstí než graf.

Všechny výseče dávají 
v součtu 100 %. Toto si pečlivě 
zkontrolujte. Divili byste se, 
kolik lidí v tom stále chybuje 
a porovnává neporovnatelné.



Graf vlevo nesplňuje 
hned první podmínku. 
Takto velké množství 
položek mnohem lépe 
ukážete v pruhovém 
grafu. Ten se hodí i za 
situace, kdy jsou názvy 
položek obzvlášť dlouhé.

Spodní koláč zase nespl-
ňuje druhou podmínku. 
Když jsou velikosti dílků 
podobné, volte raději 
sloupcový graf, na 
kterém i drobné rozdíly 
lépe vyniknou. 
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V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH 
SE KOLÁČŮM RADĚJI VYHNĚTE

PŘEDTÍM POTOM

PŘEDTÍM POTOM



JAK VYPADÁ SPRÁVNÝ KOLÁČ
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Nejprve namísto legendy popíšeme jednotlivé dílky 
napřímo. Nejdůležitější dílek reprezentující Plzeň 
odlišíme od ostatních místo žlutého boxu a šipky 
raději výraznou barvou. Všechny další položky 
ponecháme v odstínech neutrální modré. 

Sdělení grafu podpoříme akčním titulkem, který 
přesuneme napravo od grafu, kde na slajdech 16 : 9 
přirozeně vzniká vedle kulatých koláčů volný prostor.

Kdykoli se můžete zbavit legendy 
a popsat graf napřímo, udělejte to!

PŘEDTÍM POTOM



PŘÍSTUP 1

Když chcete říct, že podíl 
největšího dopravce meziročně 
narostl, využijte skládaný 
sloupcový graf. Srovnání podílů 
dalších společností je však obtížné, 
protože jejich dílky nezačínají 
v obou sloupcích na stejné úrovni. 

PŘÍSTUP 2

Pokud se vaše sdělení týká jedné 
z menších společností a předchozí 
alternativa není vhodná, využijte 
sloupcový graf. Vyhněte se mu 
ovšem v případě, kdy srovnáváte 
vývoj podílů v delší časové řadě.

PŘÍSTUP 3

V případě srovnání podílů za delší 
období upřednostněte čárový graf, 
který nejpřehledněji vizualizuje 
vývojový trend, jak si povíme 
podrobněji na následující straně.

TŘI ZPŮSOBY JAK POROVNÁVAT PODÍLY
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POTOM POTOM POTOM
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JAK VYJADŘOVAT RŮST 
A POKLES — TEDY TREND

I když sloupcové grafy patří mezi 
nejužitečnější grafy, pro vyjadřování trendů 
se nehodí. V klasickém sloupcovém grafu 
(jako je ten vlevo nahoře) zachycuje trend 
pomyslná spojnice mezi vrcholky 
stejnobarevných sloupců. Zkuste si ji 
představit. Je to náročné, že? Zejména 
v případě, kdy srovnáváte více řad. 
Zbavte se sloupců a rovnou ukažte 
trendové čáry jako na ukázce vpravo.

Ukázka vlevo dole zase ukazuje, že vyčíst 
trend ze skládaného sloupcového grafu je 
skoro nemožné. Zřejmě proto dokreslil autor 
do grafu černé pomocné šipky, které mají 
trend zviditelnit. Vhodnějším řešením je 
opět čárový (neboli spojnicový) graf vpravo.

PŘEDTÍM POTOM

PŘEDTÍM POTOM



Předpoklad interakce mezi proměnnými je v tomto 
grafu splněn, avšak kombinace kladné levé osy 
a záporné pravé osy je nanejvýš matoucí. 
Nad vodorovnou osou totiž běžně očekáváme 
kladné hodnoty — ve skutečnosti však modrá křivka 
reprezentuje trvalý pokles trhu — tu větším, tu menším 
tempem. Přehlednější vizualizaci stejné sady dat 
ukazuje přístup 1 na následující straně.

OPATRNĚ NA GRAFY S VÍCE OSAMI
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Pokud graf s více osami není absolutně 
nezbytný, vyhněte se mu.

PŘEDTÍM



PŘÍSTUP 1

Je-li to možné, převedeme obě 
proměnné na společné jednotky. 
V případě z předchozí strany jsme 
jak výnosy, tak i vývoj trhu mohli 
vztáhnout relativně k roku 2008 
představujícímu 100 %. Nový vizuál 
pak výmluvně ilustruje klíčové 
sdělení o tom, že společnost rostla 
navzdory poklesu trhu.

PŘÍSTUP 2

V druhém případě pracujeme 
s odlišnou sadou dat, kdy 
nemůžeme sjednotit proměnné 
na stejné jednotky, ani na jednotky 
relativní. V takovém případě 
vytvoříme dva separátní grafy, 
které mohou sdílet vodorovnou 
osu s roky. Svislé osy je možné skrýt 
a místo nich použít popisky dat.

PŘÍSTUP 3

Pokud trváte na grafu s dvěma 
osami, dodržte následující pravidla:

 Pro obě osy zvolte odlišné typy 
grafů (čárový a sloupcový). 

 Propojte barevně řady grafu 
s příslušnými osami.

 Pro lepší pochopení grafu 
aplikujte postupné animace. 
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JAK NA GRAFY S VÍCE OSAMI

POTOM POTOM POTOM



Ukážeme si, jak tento vizuálně i datově 
přehlcený slajd proměnit v 8 krocích.

1. Sjednotíme barevné kódování ve sloupcovém 
a koláčovém grafu (země TOP 5 červeně).

2. Seřadíme sloupce v grafu podle jejich velikosti —
ne podle abecedy!

3. Svislou osu zpřehledníme tím, že její jednotky 
změníme na miliony namísto tisíců tisíců EUR.

4. Zbavíme se nepotřebných vizuálních prvků, 
jako je ohraničení grafů, podstínění, 
přechodová výplň pozadí sloupcového grafu 
a nadpis koláčového grafu.

PROMĚNA GRAFU KROK ZA KROKEM
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PŘEDTÍM
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PROMĚNA GRAFU KROK ZA KROKEM

5. Zvětšíme šířku sloupců, resp. zmenšíme mezery 
mezi sloupci v grafu — doporučujeme je nastavit 
na cca 70 % šířky sloupců.

6. Koláčový graf nepřináší v tomto případě téměř 
žádnou vizuální přidanou hodnotu, proto 
informaci v něm obsaženou převedeme 
do titulku, kde bude viditelnější.

7. Nakloněné popisky vodorovné osy jsou hůře 
čitelné, proto je nahradíme vlajkami či kódy zemí, 
čímž současně vizuálně oddělíme TOP 5 zemí 
od zbylých sloupců.

8. Země se zanedbatelnými podíly shrneme pod 
položku ostatní — v grafu zkráceno na (…)

PŘEDTÍM POTOM

Takto vypadá graf 
po kroku 4



Skupinu zobrazených zemí jsme zúžili na sedm 
největších trhů, které tvoří 2/3 obratu.

Tuto bublinovou vizualizaci je nutné považovat spíše 
za orientační, protože schopnost lidského mozku 
srovnávat plochy je omezená.

OD GRAFU K INFOGRAFICE
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POTOM



KDY BYSTE MĚLI UVAŽOVAT
NAD INFOGRAFIKOU

15

Při přípravě infografik můžete popustit 
uzdu své fantazii a nemusíte se striktně 
držet proporcí. Infografika se typicky 
hodí, když jsou data velmi prostá 
a obyčejný graf by vypadal nepatřičně 
chudě jako v případě slajdu se saláty. 
Hodit se může i v situaci, kdy lze 
procentuální data převést na lépe 
představitelný údaj typu 9 z 10, jak je 
vidět na slajdu o třídění elektroodpadu.



www.odprezentuj.cz |  info@odprezentuj.cz

CHCETE CELÝ E-BOOK
O PREZENTOVÁNÍ DAT?

E-BOOK KE KURZU ZDARMA

Pořiďte si Markův online kurz Jak vizualizovat data 
v prezentacích a získejte jako bonus plnou verzi 
tohoto e-booku. Najdete v něm bezmála 30 stran 
nabitých užitečnými informacemi o prezentování dat.

Po úspěšném kurzu 10 chyb při tvorbě prezentací 
a jak se jim vyhnout jde už o druhou spolupráci 
Marka Hrkala se Seduo.cz.

Prezentování dat je věnovaná také celá kapitola knihy 
Odprezentuj: Průvodce přípravou prezentace. 

https://www.instagram.com/odprezentuj/
https://www.instagram.com/odprezentuj/
https://www.instagram.com/odprezentuj/
https://www.instagram.com/odprezentuj/
https://www.facebook.com/odprezentuj
https://www.facebook.com/odprezentuj
https://www.youtube.com/user/odprezentuj
https://www.youtube.com/user/odprezentuj
https://www.linkedin.com/company/odprezentuj
https://www.linkedin.com/company/odprezentuj
http://www.odprezentuj.cz/
mailto:info@odprezentuj.cz
https://www.seduo.cz/odprezentuj-jak-vizualizovat-data-v-prezentacich?a_box=rs83jdpy&a_cam=85
https://www.seduo.cz/odprezentuj-10-chyb-pri-tvorbe-prezentaci-a-jak-se-jim-vyhnout?a_box=rs83jdpy&a_cam=85
https://www.seduo.cz/odprezentuj-10-chyb-pri-tvorbe-prezentaci-a-jak-se-jim-vyhnout?a_box=rs83jdpy&a_cam=85
https://www.odprezentuj.cz/kniha/
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