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Kompozice KD1 – kartodiagram  

 

Doporučené použití: 

- vhodné pro vizualizaci změn v absolutních hodnotách  
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Způsob přípravy: 

1. Otevřete šablonu OBCE.mxd 

2. Proveďte import dat z MS Excel do DBF a proveďte jejich připojení. Je potřeba připojit dva listy 

z různých let, aby bylo možné vypočítat změnu. 

3. Otevřete atributovou tabulku. Vytvořte nové pole s názvem ROZDIL_UC. Vypočtěte hodnoty do tohoto 

pole jako rozdíl uchazečů mezi dvěma sledovanými obdobími.  

 

 

Obrázek 148: výpočet hodnot do pole ROZDIL_UC 

 

4. Klikněte pravým tlačítkem myši na vrstvu. Rozbalí se kontextové menu a zde vyberte poslední položku 

Vlastnosti . 
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Obrázek 149: položka Vlastnosti v kontextovém menu vrstvy 

5. Otevře se dialogové okno Vlastnosti vrstvy. Nyní vyberte záložku Nastavení symbolů  a v menu Grafy 

zvolte možnost Pruh/Sloupec . 

6. Vyberte z rolovacího seznamu atribut , na základě kterého se bude kartodiagram vytvářet (v tomto 

případě je to atribut ROZDIL_UC). Pomocí tlačítka  jej přesuňte do pravé části okna.  

7. Zvolte barvu pozadí . 

8. Zaškrtněte políčko Zamezit přesahu grafů . Tímto zamezíte, aby graf přesahoval do sousedního 

polygonu. Upravte vlastnosti symbolu  a to tak, že na ně kliknete dvakrát levým tlačítkem.  

9. Otevře se dialogové okno Výběr Symbolů. Zvolte barvu výplně , šířku obrysu  a barvu obrysu . 

Potvrďte stiskem tlačítka OK.  
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Obrázek 150: dialogové okno Vlastnosti vrstvy – záložka Nastavení symbolů 

 

   

 

10. Stiskněte tlačítko Velikost . Otevře se dialogové okno Velikost grafu a zde nastavte maximální výšku 

grafu . Nastavení potvrdíte stiskem tlačítka OK. 

11. Stiskněte tlačítko Vlastnosti . Otevře se dialogové okno Editor symbolu grafu. Zde můžete nastavit 

šířku sloupce , rozteč mezi sloupci , nechat si zobrazit osy  a nastavit jejich barvu a šířku , 

Obrázek 151: dialogové okno Výběr symbolů Obrázek 152: dialogové okno 

Velikost grafu 
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zvolit orientaci grafu , zvolit možnost zobrazení ve 3D , zobrazení vynášecích čár a jejich vlastnosti 

. Nastavení potvrdíte stiskem tlačítka OK. 

12. Tímto krokem je nastavení všech parametrů hotovo. Přepněte na záložku Definice podmnožiny dat  a 

klikněte na tlačítko Sestavení dotazu . Otevře se dialogové okno Sestavení dotazu a zde sestavte dotaz: 

"ROZDIL_UC" >= 0 (viz obr. 155). Stiskněte OK.  

 

 

Obrázek 153: dialogové okno Editor symbolu grafu 

 

 

Obrázek 154: záložka Definice podmnožiny dat 
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Obrázek 155: sestavení dotazu 

 

13. Vrátíte se tak na záložku Definice podmnožiny dat a zde opět stiskněte OK. 

14. Tímto se vytvoří kartodiagram u obcí, kde došlo k nárůstu počtu uchazečů. Aby se vytvořil i tam, kde 

došlo k poklesu počtu obyvatel (ROZDIL_UC je záporný), je potřeba si vrstvu OBCE nakopírovat do 

datového rámce a to tak, že na vrstvu kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete položku Kopírovat . 

Klikněte pravým tlačítkem na datový rámec a vyberte položku Vložit vrstvu(y) . 

 

 

Obrázek 156: položka Kopírovat v kontextovém menu vrstvy 
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15. U nově nakopírované vrstvy aplikujte body číslo 4 až 13 (viz výše). Veškeré parametry nastavte stejně 

jako u první vrstvy OBCE, jen zvolte jinou barvu pro symbol (viz ) a při sestavování dotazu na záložce 

Definice podmnožiny dat sestavte dotaz: " ROZDIL_UC" < 0. To zajistí, že se tentokrát kartodiagram 

vytvoří u obcí, kde došlo k poklesu počtu uchazečů. 

 

Obrázek 157: položka Vložit vrstvu(y) v kontextovém menu datového rámce 

 

16. Nyní ještě zbývá upravit parametry popisků. Ve vlastnostech vrstvy na záložce Popisky  klikněte na 

tlačítko Výraz . Sestavte výraz: [OBCE.NAZ_OBEC] & vbNewLine & [OBCE.ROZDIL_UC] (viz 

obr. 137) a stiskněte OK. Formule (& vbNewLine &) zajistí to, že na prvním řádku bude popisek názvu 

obce z pole NAZ_OBCE a pod ním na druhém řádku bude hodnota z pole ROZDIL_UC. 
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Obrázek 158: záložka Popisky 

 

17. Vrátíte se tak na záložku Popisky a opět stiskněte OK. 

 

 

Obrázek 159: sestavení výrazu specifikující popisek 
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