Tvorba vekovej pyramídy v Microsoft Excel

Úloha: Vytvorenie vekovej pyramídy vybraného štátu alebo svetadielu
Pomôcky: Zošity s tabuľkami hodnôt (po otvorení v internetovom prehliadači ich stiahnete cez tlačidlo Download):


tabuľky s počtom obyvateľov v jednotlivých vekových skupinách pre obe pohlavia



tabuľky s podielom obyvateľov v jednotlivých vekových skupinách pre obe pohlavia



pracovný zošit s tabuľkou na úpravu údajov a na tvorbu grafu

Postup:
1. Otvorte stiahnutý súbor (zošit) s tabuľkami údajov,
ktorý obsahuje štyri hárky s údajmi o vekových
skupinách obyvateľstva všetkých štátov sveta pre
rôzne desaťročia. Hárky sú rozdelené nasledovne:
1. vekové skupiny mužov (1950-2015), 2. vekové
skupiny žien (1950-2015), 3. vekové skupiny mužov
(2016-2100), 4. vekové skupiny žien (2016-2100)
a poznámky. Ak budete pracovať len s údajmi pre
rok 2015, alebo historickými údajmi, hárky pre
roky 2016-2100 môžete opomenúť.

Hárky sú na náhľade vpravo označené červeným
rámčekom.
Poznámka:
Ďalší postup je opísaný pre prácu s počtom obyv.
vo vekových skupinách a nie ich percentuálnym
zastúpením (podielom). Postup v prípade práce
s podielmi je však takmer rovnaký.

2. Otvorte stiahnutý pracovný zošit. Práve v ňom budete pracovať s vami vybranými údajmi a tvoriť graf vekovej pyramídy. Náhľad nevyplnenej tabuľky bez vložených
údajov je zobrazený na obrázku nižšie.

3. V zošite s tabuľkami údajov o vekovom zložení obyvateľstva všetkých štátov sveta, vyhľadajte štát, ktorý máte za úlohu spracovať. Zároveň preň musíte vyhľadať
údaje pre správny rok. Ak tvoríte vekovú pyramídu vybraného štátu pre obdobie spred roku 2016, údaje pre mužov nájdete na prvom hárku a údaje pre ženy na
druhom hárku. V prípade, že tvoríte vekovú pyramídu pre rok 2016, alebo jej budúci odhad (napr. ako bude vyzerať v roku 2050), údaje nájdete na treťom
a štvrtom hárku. Vyhľadávanie potrebných údajov v hárku je veľmi jednoduché – pomocou funkcie HĽADANIE (kombinácia kláves CTRL+F) spustíte vyhľadávanie
ľubovoľného obsahu (červený rámček na náhľade nižšie). Keďže sú názvy štátov na hárkoch v angličtine, je potrebné pre vyhľadanie údajov pre ten-ktorý štát,
napísať jeho názov v tomto jazyku. Ak napr. potrebujete údaje pre Nemecko v roku 2015, do okienka vyhľadávania napíšte Germany. Na hárku následne nájdite
rok, ktorý potrebujete.

4. Na hárku pre mužov (hárok č.1) vyznačte všetky bunky obsahujúce údaje pre vekové skupiny vami vybraného štátu pre daný rok. V ukážkovom príklade ide o údaje
o počte mužov vo vekových skupinách pre Nemecko v roku 2015. Označené bunky skopírujte (kombinácia kláves CTRL+C). Označenie buniek je zobrazené na
náhľade nižšie.

5. Otvorte si pracovný zošit a do prázdnej tabuľky vložte (kombinácia kláves CTRL+V) predtým skopírované údaje – vedľa hlavičky muži. Vložené údaje sú zobrazené
na náhľade nižšie. Je potrebné si uvedomiť, že údaje sú v tisícoch. To znamená, že mužov vo vekovej skupine do 4 rokov nie je 1739, ale v skutočnosti 1 739 000.

6. Rovnakým spôsobom skopírujte a vložte aj potrebné údaje pre vekové kategórie žien. Údaje pre ženy nájdete na hárku ženy 1950-2015.
7. Keď sú v tabuľke pracovného zošita vložené údaje pre ženy aj mužov (náhľad nižšie), vymažte z nej nepotrebné stĺpce bez údajov. V našom prípade ide o stĺpec S.
Celý stĺpec odstránite kliknutím pravého tlačidla myši na názov stĺpca a následným výberom možnosti odstrániť.

8. Od tohto kroku už budete pracovať len na tvorbe grafu (vekovej pyramídy) v pracovnom zošite. Na vytvorenie grafu si najskôr potrebujete upraviť hodnoty
v bunkách (riadku) s údajmi o počte mužov. Keďže tvoria ľavú časť vekovej pyramídy, musia sa v grafe zobraziť naľavo od nulovej hodnoty vodorovnej osi x.
Hodnoty mužov je preto potrebné upraviť do podoby záporných čísiel. Najrýchlejší spôsob ich úpravy je nasledovný: Do ľubovoľnej prázdnej bunky mimo tabuľky
s vloženými údajmi vpíšte číslo -1 (so znamienkom mínus). Túto bunku skopírujte (stlačte na nej kombináciu kláves CTRL+C). Následne označte všetky bunky
s údajmi o vekových skupinách mužov – v našom prípade všetky bunky s hodnotami v riadku č.4 - zobrazené v náhľade na ďalšej strane.

9. V karte DOMOV vyberte možnosť Prilepiť a v nej Prilepiť špeciálne (v starších verziách MS Excel môže byť postup trochu odlišný). V okne Prilepiť špeciálne, ktoré sa
následne otvorí zaškrtnite možnosť Násobenie, ktorú nájdete v jeho pravom spodnom rohu. Váš výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

10. Všetky hodnoty v označených bunkách sa premenia na záporné. Spolu s touto zmenou
však nastala aj zmena formátovania čísiel. Je vhodné naformátovať ich späť. Bunky sú
stále označené, stlačte na nich stlačiť pravé tlačidlo myši a otvorte menu, v ktorom
vyberte možnosť Formátovať bunky. Nájdete ju v spodnej časti ponuky. Jej poloha
v menu je zobrazená aj v náhľade vedľa.
11. V okne Formát buniek vyberte lištu Číslo a v nej kategóriu Číslo. Počet desatinných
miest prepíšte na 0. Potvrďte použitie oddeľovača tisícov jeho zaškrtnutím a stlačte
OK. Opísané nastavenia sú zobrazená v náhľade okna na ďalšej strane

12. Konečne sa dostávame k tvorbe samotnej vekovej pyramídy – grafu. Na hárku označte oblasť buniek, ktorých obsah chcete premeniť do podoby grafu. V našom
prípade sú to všetky bunky s výnimkou bunky s označením veková skupina. Označené bunky vidíte na náhľade nižšie.

13. Vyznačenú oblasť premeňte do grafu cez kartu VLOŽIŤ na hornej lište, v ktorej nájdete možnosť VLOŽIŤ GRAF. V závislosti od vašej verzie Excelu vyzerá ďalší
postup trochu odlišne, princíp však zostáva rovnaký. Pre vytvorenie vekovej pyramídy je nutné zvoliť si správny typ grafu – SKUPINOVÝ PRUHOVÝ, v ktorom sú
hodnoty zobrazené vodorovne a nie zvisle. Po zvolení tohto typu grafu vám Excel vytvorí jeho prvú podobu, ktorá vyzerá asi tak, ako ju vidíte na ďalšej strane.

Vytvorený graf je potrebné upraviť do podoby, ktorá by zodpovedala štandardom
vekovej pyramídy. Hneď na začiatku ho môžete vhodne pomenovať – napr. Vekové
zloženie obyvateľstvo štátu XY v roku 2015 (v tisícoch).
Graf môžete premiestňovať v rámci hárku, skopírovať a vložiť ho na nový hárok,
zväčšovať, alebo ho zmenšovať.
Dôležitou úpravou je nastavenie toho, ako údaje z tabuľky v grafe vyzerajú. Kliknite
niekoľkokrát na stĺpce grafu, až kým sa nezobrazí okno Formátovať rad údajov.
V ponuke Možnosti radu nastavte hodnotu prekrytia radu na 100% a šírku medzery na
0%. Stĺpce v grafe dostanú podobu ako je zobrazená na náhľade nižšie. Stĺpce napravo
(hodnoty pre ženy) vyfarbite odtieňom červenej, stĺpce naľavo (hodnoty pre mužov)
odtieňmi modrej. Farba stĺpcov sa mení cez ikonu vedierka - VÝPLŇ. Pre ORÁMOVANIE
stĺpcov je vhodné nastaviť plnú čiaru bielej farby so šírkou 0,25 bodu.

14. Po zmene farby výplne a orámovania stĺpcov je potrebné nastaviť zobrazovanie legendy (opisu) pre os y – vekové skupiny od 0-4 až po 100+. Doteraz sa nachádza
v strede a je málo viditeľná. Potrebné je premiestniť ju do ľavej časti grafu. Spravíte to tak, že v grafe na ňu niekoľkokrát kliknete, až sa vám otvorí okno
Formátovať osi. Jeho náhľad vidíte na obrázku nižšie. V kategórii OZNAČENIA zmeňte Umiestnenie označenia z možnosti Vedľa osi na Minimum.

15. Veková pyramída je už takmer dokonalá. Obsahuje však stále menšiu chybu. Stĺpce pre mužov (modré) v ľavej časti grafu majú na osi x záporné hodnoty. Ak
chcete dosiahnuť, aby znamienka mínus zmizli, niekoľkokrát kliknite na os x a otvorte okno Formátovať osi. Nájdite v ňom položku Číslo a v kategórii zvoľte výber
Vlastné. Ako Typ vyberte 0;0. Znie to komplikovane, v skutočnosti je to však jednoduché. Presvedčte sa o tom v náhľade na ďalšej strane.

16. Veková pyramída je hotová! Na záver ju môžete kozmeticky upraviť – napr. zmenou veľkosti písma (prípadne jeho farby) v názve grafu, v osiach alebo legende.
Veľkosť, typ aj farba písma sa mení cez kartu DOMOV – PÍSMO.
17. Výsledný graf môžete skopírovať a vložiť do Powerpointu, pomocou ktorého je možné ho uložiť aj ako obrázok – ULOŽIŤ AKO formát .PNG.

Finálna podoba vekovej pyramídy:

Vekové zloženie obyvateľstva Nemecka v roku 2015 (v tisícoch)
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Tip pre expertov

Pomocou dvoch vekových pyramíd v jednom grafe môžeme porovnávať vekové zloženie dvoch štátov, alebo postupnú zmenu vekového zloženia jedného štátu
v dvoch vybraných obdobiach. Súčasné vekové zloženie Nemecka tak môžeme porovnať napr. so stavom v roku 1950. Pozrime sa ako na to:

1. Tabuľku v pracovnom zošite, v ktorom ste už vytvorili svoju prvú vekovú pyramídu, doplňte o hodnoty vekových skupín ďalšieho štátu, alebo rovnakého štátu pre
iný rok. V ukážme budeme aj naďalej pracovať s príkladom Nemecka. Do tabuľky sme si preto vložili hodnoty vekových skupín nemeckého obyvateľstva pre rok
1950. Problémom starších údajov v tabuľkách s ktorými pracujeme je ten, že na rozdiel od novších majú iné delenie starších vekových kategórií. Obyvatelia nad 80
rokov sú v nich zahrnutí spolu v jednej skupiny 80+. Aby bolo možné vytvoriť porovnávací graf, je potrebné vekové skupiny pre oba roky zjednotiť. Dá sa to tak, že
vekové skupiny pre rok 2015 (80-84 až 100+) spočítame dokopy a v tabuľke ich uvedieme ako jednu hodnotu do vekovej skupiny 80+. Pre túto vekovú skupinu
musíme v tabuľke spraviť hlavičku. Všetky pôvodné stĺpce vekových skupín 80-84 až 100+ z tabuľky vymažeme.
Hlavičku vekovej skupiny 80-84 prepíšte na 80+
Pôvodná tabuľka s vloženými hodnotami o vekových skupinách Nemecka pre obe pohlavia z roku 1950:

Hodnoty týchto vekových skupín musíme pre ženy a mužov (2015) spočítať do jednej novej skupiny 80+
Novovytvorený stĺpec
s informáciou o rokoch

Toto sú hodnoty 80+ skopírované a vložené zo zošita o vekových skupinách všetkých štátoch sveta

Tabuľka po úpravách:

2. V tabuľke upravte hodnoty vekovým skupinám mužov pre rok 1950 na záporné čísla. Postup je opísaný v bodoch 8. a 9. vyššie.
3. Upravte opis v stĺpci pohlavie tak, aby obsahoval aj údaje o rokoch – pomôže to v legende grafu. Označte bunky (náhľad nižšie), z ktorých vytvoríte graf. Ako typ
grafu zvoľte skupinový pruhový.

4. Vytvorený graf bude vyzerať približne takto:

5. Upravte graf, aby spĺňal požiadavky na vekovú pyramídu. Vo formátovaní radu údajov postupujte ako v prípade bodu 13. vyššie – šírka medzery 0% a prekrytie
radu 100%.
6. Upravte nastavenie osi grafu rovnakým spôsobom ako je opísaný v bode 14. Graf vhodne pomenujte.
7. Aby boli zobrazené a vzájomne prekryté hodnoty oboch pohlaví pre oba roky (alebo štáty) v grafe viditeľné, nastavte farebnosť stĺpcov tak, že stĺpce pre vybraný
rok budú bez výplne – len s obrysom danej farby (tmavomodrá muži, tmavočervená ženy) – hrúbka čiary 0,25 bodu. Stĺpce pre ďalší rok zas vyplňte svetlým
odtieňom príslušnej farby, ich orámovanie zrušte. V prípade, že prekrývajúce stĺpce nie sú na sebe dobre viditeľné, môžete upraviť priehľadnosť (priesvitnosť)
stĺpcov s farebnou výplňou. Hotová veková pyramída môže vyzerať napr. takto:

8. Na záver zmeňte záporné znamienka na osi x – postup nájdete v bode 15.

