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Úvod 

Vytvořit infografiku vlastními silami může zvládnout každý, není na tom nic složitého. Vaše 

infografika díky šikovným nástrojům a službám může vypadat, jako by ji vytvářel profesionál 

či grafik. Tento návod by vám měl s tvorbou vlastní infografiky pomoci, nebudete muset díky 

němu pročítat desítky zdrojů na internetu, které jsou navíc často dohledatelné jen 

v angličtině. 

Prohledali jsme pro vás zajímavé tipy na „domácí“ tvorbu infografik a tento e-book 

s návodem je výsledkem naší práce. Nemusíte se podle něj doslovně řídit; třeba máte své 

vlastní, lepší způsoby, jak efektivně vytvářet infografiky. Některé tipy na nástroje pro vás ale 

mohou být zajímavou inspirací a návodem zároveň. Pojďme si společně ujasnit, jak proces 

tvorby infografiky probíhá a jak si můžete díky znalosti moderních nástrojů zjednodušit práci. 

1. Zvolte vhodné téma 

Volba vhodného tématu je pro každou infografiku prvním a důležitým krokem, na kterém 

bude záviset její úspěch. Zkuste se nejprve zamyslet nad cílovou skupinou a účelem 

infografiky. Podle účelu infografiky a cílové skupiny, která se o ni bude zajímat, připravte 

návrh či textové zadání. 

2. Vytvořte zadání, najděte data 

Infografiky jsou vizuálně přitažlivé formy obsahu. Většinou prezentují zajímavá data 

v atraktivní a pro čtenáře lehce stravitelné formě. Vaším úkolem je vytvořit zcela přehledné 

zadání, ze kterého budete vy sami nebo váš grafik v budoucnu vycházet. 

Při tvorbě zadání buďte co nejvíce struční, jasní a výstižní. Pokud vytvoříte špatné zadání, 

nemusí se hlavní poselství infografiky k vašim zamýšleným čtenářům ani dostat. Jakmile je 

infografika nesrozumitelná, lidé nemají důvod sdílet ji dál. 

Pamatujte, že úspěšná infografika je: 

 Snadno pochopitelná 

 Velice zajímavá 

 Graficky přitažlivá 

 Vtipná 

Abyste měli z čeho do infografiky čerpat, je důležité najít dostatek relevantních informací. 

Největším pomocníkem vám pravděpodobně bude vyhledávač Google, nicméně existují 

i služby, které se daty a jejich vizualizací přímo zabývají. Byla by škoda je nevyužít či je před 

tvorbou infografiky alespoň neznat. 
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Chartsbin 

Chartsbin je dobrým příkladem podobné služby. Díky němu můžete stáhnout množství 

různých informací, které jsou vám po přihlášení do služby zpřístupněny. Kromě toho máte 

možnost nahrávat vlastní data, upravovat je a následně prezentovat v rozličných světových 

mapách. 

Google Public Data Explorer  

Google Public Data Explorer je domovem zajímavých a různorodých statistik včetně 

informací o nezaměstnanosti, rozšíření internetu ve světě, nebo třeba o nemocech v různých 

částech zeměkoule. Google sice nenabízí žádnou možnost, jak data uložit, můžete si ale 

pomoci například snímkem obrazovky svého počítače. 

 

StatPlanet 

StatPlanet je služba velice podobná první zmíněné; máte přístup k jejich vlastním mapám 

včetně statistik a také můžete vytvářet své vlastní interaktivní mapy či grafy. Používání 

StatPlanet je trochu komplikovanější než orientace v Chartsbinu, ale průměrný uživatel 

internetu ho určitě zvládne.  

http://chartsbin.com/
http://www.google.com/publicdata/directory
http://www.sacmeq.org/interactive-maps/statplanet/StatPlanet.html
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3. Jaké internetové nástroje pro tvorbu infografiky 

můžete použít 

V této kapitole si představíme nejoblíbenější nástroje pro „domácí“ tvorbu infografik. 

Nástroje na internetu vhodné k tvorbě infografik jsou buď zdarma, nebo za poplatek. Kterou 

formu si zvolíte, záleží na vás a hlavně na účelu, pro který infografiku tvoříte. Nástroje 

zdarma jsou většinou omezené možnostmi, jste nuceni přijmout ve svých infografikách 

zobrazovaní reklamy na službu, pomocí které jste infografiku vytvářeli. Placené nástroje jsou 

pro ty z vás, kteří to myslí s tvorbou infografik vážně. Většina nástrojů totiž preferuje 

měsíční, pravidelnou platbu.  

Google Charts 

Google Charts je nástroj zdarma. Můžete ho použít k jednoduché vizualizaci dat, a tedy 

i k tvorbě podkladů pro infografiku. Nástroj nabízí pestré možnosti od jednoduchých křivek 

a grafů až po opravdu složité kombinace. Navíc máte možnost využít přednastavených 

šablon, a práce s nástrojem se tak stane ještě jednodušší a intuitivnější. Google Charts 

zvládne ovládat každý. 

 

https://developers.google.com/chart/
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Easel.ly  

Easel.ly je aplikace pro velice snadné a rychlé vytváření infografik. Stejně jako Google Charts 

je zdarma. Aplikace funguje tak, že si zvolíte přednastavenou šablonu a následně na plátno 

jednoduše přidáváte předvolené objekty. Každý objekt si můžete do určité míry přizpůsobit 

svým představám. Neostýchejte se objekty měnit a přizpůsobovat, aby vaše infografika byla 

opravdu unikátní a zajímavá. 

Piktochart 

Piktochart je další z uživatelsky přívětivých aplikací pro tvorbu infografik vlastními silami. 

Verze zdarma pokrývá základní funkce. Prémiový plán stojí 29 USD měsíčně a přináší několik 

výhod. Piktochart zároveň nabízí přehledné návody a zdroje, kde hledat a sbírat zajímavé 

podklady pro tvorbu infografik. Tento nástroj všem vřele doporučujeme. 

 

Infogr.am 

Infogr.am je nástroj pro tvorbu vizuálně přitažlivých grafů. Jedním z jeho kladů je možnost 

importu XLS, XLSX nebo CSV souborů. Nabízí základní verzi zdarma a zpřístupnění dalších 

funkcí za poplatek. 

Visual.ly 

Visual.ly je především o komunitě, která momentálně čítá více než 35 000 designérů, 

novinářů a ilustrátorů z celého světa. Jak celý proces tvorby infografiky funguje? Vyberete si 

vhodný příběh od novináře a následně vám visualy.ly rovnou nabídne vhodného designera, 

který vám infografiku připraví. 

http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/
http://infogr.am/
http://visual.ly/
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InfoActive 

InfoActive je nová a moderní služba pro rychlou tvorbu infografik. Jednoduše s její pomocí 

vytvoříte mobilně přívětivé infografiky a příběhy založené na datech. Společnost se zatím 

vyvíjí, takže pro odhad ceny musíte firmu kontaktovat. Je stanovený omezený počet míst pro 

registrované uživatele, proto dlouho neváhejte a vyzkoušejte tento nástroj. 

Many Eyes 

Many Eyes je webová aplikace založená na vizualizaci dat. Jednoduše data nahrajete a sdílíte, 

motiv výsledné vizualizace můžete snadno upravovat. Nástroj je zdarma. 

 

Venngage 

Venngage je neuvěřitelně jednoduchá aplikace pro každodenní používání. Zvolíte si pouze 

vhodnou šablonu, téma a následně máte na výběr ze stovek graficky přitažlivých ikon 

a grafů. Můžete použít vlastní pozadí nebo upravit jedno z volně dostupných, aby odpovídalo 

vašim představám. Zajímavými vychytávkami jsou pohyblivé grafy a široká nabídka tlačítek, 

která slouží jako výzvy ke konkrétním akcím. Nemusíte platit nic, prémiové možnosti jsou 

k mání za 19 USD. Na infografikách vytvořených zdarma však bude vždy umístěna reklama 

služby použité k jejich vzniku. 

https://infoactive.co/
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
https://venngage.com/


 

7 

iCharts 

iCharts je pohodlný nástroj, který vám umožní snadno vytvářet infografiky z dat, která máte 

připravená v Excelu, Google Drive documents, či ve svých vlastních zdrojích. Můžete používat 

předdefinované šablony různých formátů, rozměrů a designů. Do hotových infografik snadno 

přidáte další interaktivní vychytávky a jednoduše můžete updatovat data na webu u již 

vytvořených infografik. Při používání iCharts máte na výběr ze dvou možností. Plán zdarma 

zpřístupňuje základní veřejné grafy, prémiový oproti němu nabízí mnohem rozsáhlejší 

možnosti. Bude vás ale stát 59,95 USD měsíčně. 

 

Dipity 

Nástroj Dipity vám pomůže jednoduše a rychle vytvořit digitální časovou osu. Uživatelé 

mohou vytvářet, sdílet a společně pracovat na vizuálně zajímavém obsahu, ve kterém je 

snadné spojit video, zvuk, texty a sociální sítě s různými časovými úseky. Prémiové plány 

(s cenou od 5 USD měsíčně) zahrnují analytické možnosti a možnost úpravy pro iPhone 

aplikace. K dispozici je však i plán zdarma. 

 

  

http://www.icharts.net/
http://www.dipity.com/
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Creately 

Pomocí Creately bude pro vás tvorba interaktivních diagramů hračkou. Diagramy můžete 

různě upravovat a propojovat. K dispozici máte přes 40 různých typů diagramů, pro každý 

typ existuje přibližně 100 zajímavých šablon. Nástroj je k dispozici zdarma, ale máte možnost 

pořídit si i profesionální placenou verzi. 

 

  

http://creately.com/
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4. Tipy pro zamyšlení před tvorbou samotné 

infografiky 

Než využijete některého z volně dostupných nástrojů, je dobré mít konkrétně ujasněné 

zadání a typ infografiky, kterou chcete vytvořit. 

Každý nástroj se hodí pro jiný druh infografiky. Obecně rozlišujeme tři druhy infografik: 

 Infografiky, ve kterých jsou data prezentována na časové ose 

 Infografiky, ve kterých jsou data prezentována v grafech a ikonách 

 Infografiky, ve kterých jsou data rozložena do map 

V závislosti na zvoleném druhu prezentace byste rozhodně neměli opomenout následující 

důležité aspekty každé infografiky: 

 Typografie 

 Barevnost 

 Rozvržení – layout 

Snažte se informace přehledně a zajímavě prezentovat. Vymyslete nový, neokoukaný layout. 

Zvolte vhodné barvy. Často je dobrou taktikou minimalismus. Čím jednodušší na pochopení 

vaše infografika bude, tím větší úspěch s ní budete slavit. 

Závěr aneb Jak postupovat při tvorbě infografik 

Cílem tohoto návodu bylo představit vám celý proces tvorby infografiky vlastními silami. 

Pojďme si zopakovat, co vše byste neměli vynechat a jaké kroky vás při domácí tvorbě 

infografiky čekají. 

 Vyberete si téma, o kterém chcete infografiku vytvářet. 

 Zvolíte si jeden ze tří typů infografik. 

 Najdete vhodná data na internetu a pokusíte se je zasadit do příběhu. 

 Zvolíte si nástroj, který k tvorbě infografiky použijete. 

 Ujasníte si rozvržení infografiky, její písmo a použité barvy. 

 … vytvoříte infografiku. 

Praktické ukázky již vytvořených infografik z námi doporučovaných programů 

Na úplný závěr se podívejte do příloh našeho e-booku na několik ukázek již vytvořených 

infografik. Pevně věříme, že vás náš návod inspiroval k tvorbě vlastní infografiky. Není to nic 

složitého, a pokud dodržíte výše zmiňovaný postup, určitě se vám to povede.  
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