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Grafy jistě ve Statistice již někdy využil každý z Vás. Tentokrát si můžete 

sami ověřit, jak velcí specialisté jste na tvorbu a úpravu grafů. Kam až se 

v naší úloze dostanete?  

 

Bude zde několik úkolů, za každý z nich se dostanete do slosování o výhru, nicméně čím těžší úkol 

zvládnete, tím větší je pravděpodobnost, že budete vylosování. Určitě to zkuste, alespoň jeden určitě 

zvládnete. A kdybyste chtěli inspiraci, co vše se dá s grafy dělat, najděte si naše články s tématem Grafy. 

Připraveni? Jdeme na to! 

 

Zadání 

Stáhněte si tento soubor. Jedná se o časy prodejů (každý řádek jedna transakce) nějakého například 

internetového obchodu v roce 2006. V souboru již máte připraven také sloupec, který z datumů udělal 

informaci o měsících (pomocí funkce DTmonth, více o datumových funkcích zde). Tu budeme určitě pro 

naše grafy využívat. 

Stupeň 1:  

Vytvořte tento graf, vidíme 

na něm, kolik prodejů bylo 

sjednáno v jednotlivých 

měsících. 

Pokud jste to zvládli a 

pošlete nám odpověď, tak 

už jste v našem slosování o 

výhru a to právě jednou.  

http://www.statsoft.cz/o-firme/archiv-newsletteru/vzdelavaci-clanky-statsoft-academy/
http://www.statsoft.cz/file1/Newsletter/transakce.sta
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2014_26_03_StatSoft_Jak%20vyzrat_na_datum.pdf


Soutěž: Hrátky s grafy   |   Statistica ACADEMY (srpen 2015)  

Stupeň 2:  

Protože po prosinci 

následuje leden a chceme 

přehled za celý rok, může 

nás napadnout vykreslit data 

dokola (sice ještě prosinec 

zatím nesousedí s lednem, 

ale to spravíme dále). 

Zvládnutí tohoto úkolu 

znamená zařazení do našeho 

slosování dvakrát.  

 

 

 

Stupeň 3:  

Pro větší přehlednost 

bychom chtěli oddělené 

sloupce mezerou a čáry 

směřující k číslům na okraji 

kruhu. Poradíme, že tento 

graf nevznikl úpravou 

předchozího, ale úpravou 

jiného typu grafu. 

 

   

 

 

Stupeň 4:  

Nechceme mezeru mezi 

prosincem a lednem, v první 

fázi proveďme toto: 
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Stupeň 5:  

Oproti minulému obrázku zde 

vidíme, že se nám podařila 

přidat půlka sloupce pro 12 i 

na horní stranu nad osu.  

Přiznáme, že toto je nekalý 

trik. A tedy neváhejte použít 

jakýchkoli prostředků, aby se 

Vám toto povedlo. 

   

 

 

 

Stupeň 6: 

Přidejme nyní místo čísel 

popisky, které lépe odpovídají 

situaci a to přesným názvům 

měsíců. 

  

 

 

 

 

 

 

Stupeň 7: 

Posledním úkolem je změnit barvy a přidat 

šipky pro směr, ve kterém se má graf číst. 

Všimněte si také, že je graf čtvercový, 

nemá legendu a má nadpis. Pokuste se 

vytvořit právě takovýto graf. 
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Ať už Vám výše vykreslený graf přijde zajímavý nebo ne, použitelný nebo ne, zadání je jasné. Zkuste tento 

graf vytvořit a poslat nám ho (stačí nejvyšší úroveň, kam jste se dostali) a to ve formátu grafu Statistica 

s koncovkou stg nebo v pracovním sešitě Statistica s koncovkou stw (volitelně můžete také popsat, jak 

jste k výsledku došli). Vaše odpovědi nám zašlete na adresu soutez@statistica.cz nejpozději do 

30.8.2015.  

 

Podmínky soutěže 

Výherce získává voucher na kurz dle vlastního výběru. Voucher je platný jeden rok od vystavení a je vázán 

pouze na jméno vylosovaného výherce. Voucher slouží jako volný vstup pro výherce na jeden z 

nabízených kurzů společnosti StatSoft. Výherce je povinen přihlásit se na jím vybraný kurz nejméně 14 dní 

před termínem konání vybraného kurzu. Podmínkou účasti je, že vybraný kurz bude otevřen a nebude 

plně obsazen. Voucher se nevztahuje na výcvik Six Sigma Green Belt. 

 

 

Minulá soutěžní otázka – správná odpověď 

 

Ze zpřeházených dílků jste měli za úkol poskládat obraz tak, jak má být.  

25 dílků tvoří následující obrázek.  

 

Čirou náhodou se jedná zrovna o logo (ikonu) 

softwaru Statistica, kterou můžete vidět, když 

zapínáte program. 

 

 

 

 

 

Úkolem bylo seřadit písmenka a vzniklý kód poslat jako odpověď. Ze složeného obrazce je vidět, že 

kódem je posloupnost písmen: FTAHD. 

Minulá soutěžní otázka – výherce 

Jeden z těch, kteří puzzle poskládali správně je Jakub Kadasi a jako odměnu získává voucher na jeden 

z našich kurzů. Gratulujeme. Průměrně Vám poskládání puzzle trvalo 2:45 minut. 
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