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Tvorba mapy pomocí aplikace ChartsBin 

ChartsBin je on-line aplikace, která vám umožní snadno a rychle vytvářet interaktivní vizualizace s vašimi 

vlastními daty. Poté můžete sdílet své interaktivní vizualizace s ostatními jejich vložením na webové stránky, 

nebo prostřednictvím Facebooku či Twitteru. 

Ve webovém prohlížeči zadejte adresu aplikace ChartsBin (http://chartsbin.com). 

 

Obr. 1: Úvodní obrazovka aplikace ChartsBin. 

Na úvodní obrazovce můžete nastavit jazyk (1) aplikace (k dispozici je i čeština jako strojový překlad Google 

Translate). 

Na webových stránkách projektu ChartsBin je k dispozici rozsáhlá galerie vizualizací (2) statistických dat. Mapy 

jsou přehledně členěny do dvaceti kategorií, např. životní prostředí, ekonomika, zdraví, vzdělání, energie, lidé, 

náboženství, turistika a další. 

Portál ChartsBin můžete tedy využít i jako vhodný zdroj již vytvořených vizualizací. K jejich vyhledávání využijte 

členění na jednotlivé kategorie, případně pole pro vyhledávání podle klíčových slov. 

Podle informací uvedených na portálu ChartBin jsou sekce „Nejlepší“ a „Poslední aktualizace“ vytvářeny a 

udržovány kolektivem autorů portálu. Mapy vytvořené uživateli, jejichž správnost není nijak kontrolována, se 

nachází v sekci User Created.  

Přesto je třeba zdůraznit, že autoři projektu nenesou žádnou zodpovědnost za kvalitu, správnost a aktuálnost 

dat. Jedná o typický příklad geosociální aplikace, na jejímž vytváření se může podílet kdokoli. U každé mapy je 

však uveden zdroj dat, na jehož základě můžeme alespoň částečně posoudit kvalitu a aktuálnost použitých dat. 

Úkol 1: Prohlédněte si kategorie, do kterých jsou mapy na portálu ChartsBin členěny, najděte mapu muslimské 

populace v jednotlivých zemích světa (sekce Náboženství). Zvětšete si mapu na plochu celé obrazovky (3) a 

zjistěte, zda jsou pravdivá uvedená tvrzení: 

a) V roce 2010 byl podíl muslimů žijících v USA menší než 1 %. 
b) V letech 1990–2010 rostl podíl muslimů na obyvatelstvu Francie rychleji než na obyvatelstvu Německa. 
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c) V Etiopii žil v roce 2010 vyšší podíl muslimů než v Somálsku. 
d) V Makedonii se do roku 2030 předpokládá téměř zdvojnásobení podílu muslimské populace oproti 

roku 1990. 

 

Obr. 2: Podíl muslimů v zemích světa 

Pod mapou se nachází zdroj a tabulka dat (4), ze které byla vizualizace vytvořena. Data v jednotlivých sloupcích 

můžete seřadit vzestupně (sestupně) podle záhlaví. Rychle tak zjistíte extrémní hodnoty tématu 

vizualizovaného na mapě. 

Klepnutím na tlačítko HTML kód (5) můžete mapu stáhnout jako obrázek ve formátu PNG a vložit jej např. do 

vaší prezentace, nebo vložit statickou či interaktivní mapu do vašich webových stránek zkopírováním HTML 

kódu. 

Úkol 2: Najděte mapu věkového mediánu obyvatel (sekce People). Věkový medián rozděluje obyvatele na dvě 

stejně početné skupiny, kdy polovina z nich je mladších a polovina starších. Pomocí tabulky dat zjistěte: 

a) Která země světa má nejnižší věkový medián obyvatel? 
b) Na kterém kontinentě se nachází 10 zemí s nejnižším věkovým mediánem obyvatel? 
c) Která evropská země má nejvyšší věkový medián? 

Mapu následně uložte jako obrázek ve formátu PNG. 

 

Obr. 3: Záhlaví portálu ChartsBin 

Pro vytváření vašich vlastních map si nejprve vytvořte uživatelský účet (6) na portálu ChartsBin. Poté se 

přihlaste klepnutím na odkaz Login (7). Po přihlášení si z úvodní obrazovky můžete zobrazit několik návodů, 

které vám pomohou při vytváření vašich vlastních vizualizací. 
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Postup při tvorbě mapy 

 

Obr. 4: Okno pro vytvoření nové datové sady 

Před vytvořením vlastní mapy budete muset nejprve na portál ChartsBin nahrát data, která následně použijete 

pro vizualizaci. Klepněte na odkaz Vytvořit novou datovou sadu (1). 

V tabulce v Excelu si připravte data, která budete chtít použít pro vizualizaci. První řádek tabulky by mělo být 

záhlaví s názvy sloupců, jeden sloupec by měl obsahovat názvy jednotlivých zemí světa v angličtině nebo jejich 

ISO kódy. Jak vypadají ISO kódy jednotlivých zemí, najdete v nápovědě (2). 

Z tabulky zkopírujte data za všechny státy světa, případně pouze za ty země, které chcete na mapě vizualizovat 

a vložte je do pole označeného záložkou Copy paste the data (3). 

V části Pokročilé možnosti (4) nastavte oddělovač dat na automatický výběr, případně můžete zvolit 

z rozbalovací nabídky jinou možnost (tabulátor, čárka, středník, …) podle charakteru vašich zdrojových dat. Jako 

záhlaví tabulky ponechte nastavený první řádek. (5) 

Poté klepněte na tlačítko Náhled. (6) Zobrazí se tabulka s daty, která budou použita pro vizualizaci. 

Úkol 3: Z webu FAOSTAT (http://faostat3.fao.org) stáhněte tabulku produkce jablek ve světě v roce 2012 a 

vložte ji do aplikace ChartsBin. 

Návod: 

Na webu FAOSTAT v sekci Download Data/Production nejprve zvolte kategorii zemědělských produktů Crops 

(plodiny) (1), vyberte všechny země světa (2), zvolte Production Quantity (produkce) (3), vyberte Apples 

(jablka) (4) a rok 2012 (5). Vybraná data zobrazte klepnutím na Preview (6) a uložte ve formátu CSV pomocí 

tlačítka Download (7). 

Otevřete tabulku se staženými daty, zkopírujte veškerá data z tabulky a vložte je do aplikace ChartsBin. Data 

jsou v tabulce ve formátu CSV oddělena čárkou, proto jako oddělovač dat nastavte čárku. Pokud byste pracovali 

s klasickou tabulkou ve formátu XLS, stačí ponechat automatický výběr. 

 



ChartsBin – interaktivní vizualizace snadno a rychle Letní geografická škola 2014 
http://chartsbin.com 

 

19. srpna 2014  © Miloš Bukáček (bukacek@email.cz) 4 

  

Obr. 5: Stránka pro stažení dat z FAOSTAu 

Úkol 4: V aplikaci ChartsBin nastavte u jednotlivých sloupců správné datové typy, doplňte metadata a vytvořte 

datovou sadu. 

  

Obr. 6: Náhled nově vytvářené datové sady 
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Návod: 

V záhlaví tabulky v náhledu nastavte typ dat ve sloupcích s názvy zemí a produkcí jablek. Ostatní sloupce 

vizualizovat nebudete, proto je můžete ponechat beze změny. Pro sloupec s názvy zemí (AreaName) nastavte 

Country name (1). Ve sloupci Value, který udává produkci jablek v tunách v roce 2012, ponechte nastaveno 

Number. Aby bylo možné data vizualizovat na mapě, musí mít alespoň jeden sloupec charakter číselných dat 

(Number). 

V dalším kroku zadejte metadata, povinná pole jsou název vytvářené mapy (2), zařazení do správné kategorie 

(3) a zdroj použitých dat (4). Dále můžete doplnit např. adresu webové stránky, ze které jste data získali. Poté 

klepněte na tlačítko Vytvořit. (5) 

V následujícím okně se zobrazí vámi vytvořená datová sada. Pro její zobrazení na mapě klepněte na tlačítko 

Vizualizovat. (6) 

  

Obr. 7: Vytvořená datová sada 

Úkol 5: Pomocí datové sady vytvořené v předcházejícím úkolu vytvořte mapu produkce jablek ve světě v roce 

2012. 

 

Obr. 8: Výběr podkladové mapy pro vizualizaci dat 
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Návod: 

Po klepnutí na tlačítko Vizualizovat se otevře nové okno, zde vyberte podkladovou mapu pro vizualizaci vašich 

dat. Je zde k dispozici mapa celého světa, jednotlivých kontinentů i mapy správního členění vybraných států. 

  

Obr. 9: Nastavení polí pro vizualizaci dat 

V horní části dalšího okna se zobrazí záhlaví všech sloupců, které obsahuje vaše datová sada (1). Do pole 

Country name (2) přetáhněte (pokud se tak nestalo automaticky) záhlaví sloupce AreaName, který představuje 

názvy jednotlivých zemí. Do pole Key Value (3) přetáhněte záhlaví sloupce Value, kde jsou zaznamenány 

konkrétní hodnoty produkce jablek v jednotlivých zemích. Pro zobrazení na mapě klepněte na tlačítko Update 

& Preview (4). Nyní si můžete prohlédnout vytvořenou mapu, po najetí myší na jednotlivé státy se objeví 

plovoucí popisek s produkcí jablek v daném státě. 

V dalších krocích provedeme úpravu vytvořené mapy. V Sekci Editovat pokročilé vlastnosti (5) klepněte na 

položku Legend Title. 

 

Obr. 10: Editace legendy mapy 

Zde můžete zapnout či vypnout zobrazování legendy, aktualizovat název legendy (většinou je třeba zde doplnit 

české znaky s diakritikou), případně doplnit další komentář v legendě. 

Nejdůležitější vlastnosti mapy nastavte pod odkazem Map Type. Nejprve zvolte, zda budete data na mapě 

vizualizovat pomocí barevné stupnice (Choropleth map) (1) nebo mapových symbolů (Propotional symbol 
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map) (2). Barevná stupnice (resp. kartogram) je vhodnější pro relativní hodnoty jevů (podíly), zatímco mapové 

symboly (resp. kartodiagram) jsou vhodné pro vizualizaci absolutních hodnot. 

 

Obr. 11: Nastavení parametrů barevné mapy 

Hlavními parametry, které můžete nastavit u barevné stupnice, jsou počet tříd (intervalů) (3), způsob rozdělení 

intervalů (4) a barevná stupnice. (5) Pro klasifikaci dat do intervalů můžete zvolit následující metody: 

 Equal interval (shodné intervaly) – každý interval má stejné rozpětí hodnot 

 Natural breaks (přirozené rozdělení) – jednotlivé intervaly jsou určeny na základě nalezení sousedních 

hodnot ze souboru, mezi nimiž je relativně velký odstup, tato volba je nastavena jako výchozí hodnota 

 Quantile (kvantily) – v každém intervalu bude stejný počet hodnot 

 Manual – ruční klasifikace 

U barevné stupnice můžete vybírat mezi volbou Sequential (barvy od nejsvětlejšího po nejtmavší odstín) a 

Diverging (nejsvětlejší odstín je uprostřed barevné stupnice) 

 

Obr. 12: Nastavení parametrů mapových symbolů 

Pokud zvolíte vizualizaci dat na mapě pomocí barevných symbolů (kartodiagramu), můžete nastavit mezní 

hodnoty velikosti symbolů, styl symbolu (kolečko nebo čtvereček) a barvu. 
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Obr. 13: Vytvořená mapa před uložením 

Po nastavení veškerých parametrů map klepněte na tlačítko Save&Publish.(6) 

 
 

 
Obr. 14: Nastavení názvu a popisu mapy před publikováním 

Posledním krokem před publikováním mapy bude nastavení jejího názvu (1), zařazení do správné kategorie (2), 
doplnění popisu (komentáře) (3) mapy a klíčových slov (4). Poté již můžete vytvořenou mapu zveřejnit 
klepnutím na tlačítko Publish.(5) 
 
Domácí úkol: Vytvořte mapu hustoty zalidnění států světa v roce 2010 (zdroj GAPMINDER: 

http://www.gapminder.org/data).  

Návod: 

Pro rychlé vyhledání na portálu GAPMINDER zadejte do pole Search klíčové slovo „population density“. Zobrazí 

se indikátor Population density (hustota zalidnění), zdroj dat a ikona XLS souboru ke stažení. Otevřete tabulku 

se staženými daty a ponechte v ní první sloupec s názvy států a sloupec s hustotou zalidnění v roce 2010. 

Ostatní sloupce můžete vymazat.  

 
 


