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Proč pracovat s Excelem 2007? 

1. Nová filozofie Excelu.  

Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složi-
tější. Ale nabízí vyšší efektivitu, rychlost a výrazně lepší grafickou úroveň. 

2. Přípony excelových dokumentů (formáty).  

Umožňují až 75% úspory místa na disku, zvětšují bezpečnost dokumentace, její obnovení, 
ochranu dat. Jednoduché využívání obrovského množství šablon. Používání formátu PDF i 
v Excelu. 

3. Obrovský nárůst objemu dat v excelovém sešitu.  

Více než milión řádků a 16 000 sloupců. Počet znaků v buňce skoro 33 000. Počet listů ome-
zen pouze kapacitou paměti počítače. 

4. Rychlé automatické formátování.  

Používání motivů, předdefinovaných stylů. Využívání podmíněného formátování. Presen-
tace analytických činností pomocí formátů, stanovení výjimek, trendů, scénářů. 

5. Zlepšené možnosti řazení, filtrování a vytváření souhrnů.  

Data lze řadit a filtrovat až podle 64 kritérií, včetně barev a formátů. Výsledky lze snadno 
ukládat bez nároků na paměť počítače.  

6. Tlačítko MS Office, karty.  

Všechny příkazy, nabídky, ikony a jsou lehce přístupné. Nejsou ukryté hluboko v dialogo-
vých oknech předcházejících verzí. Navíc se dynamicky mění vzhled pracovních oblastí, 
které chceme pomocí nabídek upravovat, automaticky se nabízí i kontextová nápověda.  

7. Výpočty v buňkách.  

Zrychlení práce při výpočtech v databázích. Automatické doplňování sloupců. Práce se 
vzorci, automatické dopisování vzorců. Vzorce umožňující matematické analýzy při stano-
vených podmínkách. 

8. Priorita matematických operací.  

Funkce, vnoření funkcí. Práce s adresami. Rozdíl mezi relativní a absolutní adresou, pře-
chod na jednotlivé typy adres, důsledky pro výpočty a organizaci dat. Závislosti. 

9. Analýza dat nástroji Excelu.  

Datové tabulky s jedním a dvěma vstupy. Hledání řešení (známe požadované výsledky, 
hledáme k nim vstupní hodnoty). Vytváření scénářů. 

10. Kontingenční tabulky.  

Zjednodušené vytváření kontingenčních tabulek, jejich aktualizace při změně podklado-
vých dat. Filtrování, souhrny dat. Kontingenční graf.  

11. Bezpečnost excelových dat.  

Zamykání či skrývání buněk, listů, sešitu. Použití elektronického podpisu zdarma. Označe-
ní dokumentu jako konečný a zabránění jeho další změně. Možnost sdílení dat a čerpání 
dat nejen z jiných excelových dokumentů, ale i z webových stránek (tabulky měn atp.) a z 
Wordu. 

12. Slučování dat.  

Spojení dat z více tabulek do jediné (například výkazy jednotlivých měsíců do čtvrtletního 
či ročního přehledu) a zpracování těchto dat matematickými či analytickými funkcemi.  

Ale hlavně 

Zvýšíme efektivitu, produktivitu a bezpečnost zpracování dat.  
Z dat, která již máme a na jejichž vyhledání a zpracování nemusíme již vynakládat žádné další prostředky, 
"vydolujeme" informace, které nám poskytnou podklady pro správné a podložené rozhodování. 
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Úvod: 

Dobrý den. 

Tento manuál je určen všem, kteří chtějí pracovat s aplikací MS Excel 2007 a zároveň využít nabízených 
možností, které zrychlují práci, zvyšují efektivitu nebo umožňují analýzu dat. Obsahuje odkazy na více než 
60 tutoriálů, video sekvencí, které na praktických příkladech předvádí řešení konkrétních úkolů.  

Přílohou manuálu jsou excelové sešity Kurz_Excel obsahující listy, ve kterých jsou podklady pro studium 
jednotlivých tutoriálů. Tutoriály a listy jsou shodně pojmenovány, takže Vám nebude dělat žádný problém 
je vzájemně přiřadit a přiřadit je k jednotlivým slide učící presentace. 

Při vlastním studiu a procvičování jednotlivých úkolů je určitě dobré, vytvořit si jejich kopie a při učení 
a procvičování pracovat s nimi.  

Mnoho úspěchů přeje kolektiv autorů. 
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1. Změny uživatelského přístupu 

MS Office 2007 přichází v aplikacích MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Access s novým uživatel-
ským rozhraním. To je orientováno na dosažení co nejrychlejšího výsledku, na možnost využití rozsáhlých 
galerií přístupných bez otevírání složitých dialogových oken a na využití již předem připravených formátů.  

1.1.1.1. Tutoriál 1 – Základní informace  

Základní informace a pojmy o Excelu 2007.  

Příslušný tutoriál najdeme vždy ve složce tutoriálů podle jeho pořadového čísla a názvu. Práci si vyzkouší-
me na příslušném listu sešitu Kurz_Excel_Cviceni, listy jsou opět pojmenovány podle čísla a názvu tutoriálu. 

1.2. Některé nově poskytované služby  

1.2.1.1. Tutoriál 2 – Co je nového 1 

Seznámení s novinkami Excelu 2007. Rozsah buňky, listu, sešitu. Uživatelské rozhraní, automatické formá-
tování, podmíněné formátování. Novinky v práci s grafy. Seznámení s motivy. Snadné psaní vzorců. Uklá-
dání excelových sešitů v různých formátech, včetně PDF. Zjednodušení vytváření kontingenčních tabulek. 
Sdílení dokumentů.  

1.2.2. Nově stanovený rozsah listu: 

 Počet řádků – 1048576. 

 Počet sloupců – 16384. 

 Počet listů v sešitu – omezeno pouze dostupnou pamětí (výchozí nastavení 3 listy). 

 Šířka sloupce – 255 znaků.  

 Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat – 32767.  

1.2.3. Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky 

Nové uživatelské rozhraní je zaměřené na výsledky a usnadňuje uživateli práci s aplikací Microsoft Office 
Excel. Příkazy a funkce, které byly často ukryty ve složitých nabídkách a panelech nástrojů, lze nyní snadno 
nalézt na kartách, které jsou zaměřeny na jednotlivé úkoly a obsahují logické skupiny příkazů a funkcí. 
Mnoho dialogových oken je nahrazeno rozevíracími galeriemi, které pomáhají při výběru správných mož-
ností. 

Bez ohledu na to, jakou činnost v novém uživatelském rozhraní provádíme, nabízí aplikace nástroje, které 
jsou v daném okamžiku nejvhodnější. 

1.2.4. Rychlé automatické formátování 

Data v listu lze rychle formátovat použitím motivu a vybraného stylu. Motivy mohou být sdíleny 
i s ostatními aplikacemi Office 2007. 

Motiv je předdefinovaná sada barev, písem, čar a výplní, kterou lze použít pro celý sešit nebo jen pro určité 
položky, například grafy nebo tabulky.  

1.2.5. Bohaté podmíněné formátování 

Velice se zjednodušilo podmíněné formátování, které umožňuje graficky zpracovávat a prezentovat data na 
základě analytických činností. Velice rychle lze vyhledat výjimky, stanovit trendy a graficky je identifikovat. 

1.2.6. Snadné psaní vzorců 
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Řádek vzorců automaticky mění svou velikost tak, aby se do něj vešly i dlouhé a složité vzorce. Můžeme 
psát i vzorce s větším počtem úrovní vnoření než ve starších verzích Excelu. 

Funkce Automatické dokončování zrychluje psaní vzorců a zabraňuje vzniku chyb způsobených nespráv-
nou syntaxí.  

1.2.7. Zlepšené funkce řazení a filtrování 

Data můžeme řadit a filtrovat i podle barev a až podle 64 úrovní (v předcházející verzi 3). Data lze filtrovat 
i v kontingenčních tabulkách. 

1.2.8. Nový vzhled grafů 

V aplikaci Excel 2007 můžeme vytvářet grafy, které vypadají profesionálněji a efektivněji znázorňují infor-
mace. Nový, moderní vzhled grafů, je založený na motivu použitém v sešitu a zahrnuje i speciální efekty. 
Například třírozměrné znázornění, průhlednost nebo měkké stínování. 

1.2.9. Sdílení grafů 

Grafy aplikace Excel lze používat i v jiných aplikacích, především ve Wordu a PowerPointu. Vzhledem 
k tomu, že pro grafy aplikací Word a PowerPoint je jako list dat grafu používán list aplikace Excel, sdílení 
grafů poskytuje bohatou nabídku funkcí aplikace Excel, včetně použití vzorců, filtrování, ukládání a mož-
nosti propojení grafu s externími zdroji dat, například serverem Microsoft SQL a Analytickými službami 
(OLAP) pro zajištění aktuálnosti informací v grafu. List aplikace Excel obsahující data grafu může být uložen 
v dokumentu aplikace Word nebo v prezentaci aplikace PowerPoint, popřípadě v samostatném souboru, 
aby dokumenty nebyly nadměrně velké. 

1.2.10. Snadné používání kontingenčních tabulek 

Kontingenční tabulky lze zpracovávat mnohem pohodlněji než v dřívějších verzích Excelu. Zrychlilo se vy-
tváření kontingenční tabulky pomocí průvodce, zjednodušila se práce s poli. U většiny operací s kontin-
genční tabulkou můžeme použít tlačítko Zpět.  

1.2.11. Rychlé připojení k externím datům 

V Excelu 2007 již není nutné znát názvy serverů, nebo databází podnikových datových zdrojů. Místo toho 
můžeme použít funkci Quicklaunch a vybírat si ze seznamu datových zdrojů, které pro nás oddělení IT 
zpřístupnilo. 

1.2.12. Zlepšený tisk 

Kromě Normálního zobrazení a zobrazení Konce stránek můžeme využít i Rozloţení stránky. Toto zobrazení 
používáme ke kontrole, jak bude vytvářený list vypadat v tiskovém formátu. V tomto zobrazení můžeme 
pracovat se záhlavím a zápatím stránky, nastavovat okraje přímo v listu a umisťovat objekty, například gra-
fy nebo obrazce, přesně tam, kde je potřebujeme mít.  

1.2.13. Uložení dokumentu ve formátu PDF 

Velmi jednoduše, výběrem typu dokumentu při „Ukládání jako“ dokument uložíme ve formátu PDF.  

1.2.14. Rychlý přístup k většímu počtu šablon  

Nový sešit můžeme založit na řadě šablon nainstalovaných s aplikací Excel, nebo můžeme rychle vyhledávat 
a stahovat šablony z webu Microsoft Office Online. 
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1.3. Panel rychlého přístupu 

Panel rychlého přístupu je umístěn v levém horním rohu aplikace. Umožňuje vkládat důležitá tlačítka, která 
potřebujeme mít stále přístupná, bez ohledu na postavení v  panelech nástrojů (v Kartách). Přidání umožňuje 
menu pravého tlačítka, které vyvoláme klepnutím pravým tlačítkem myši na objekt, který chceme do panelu 
vložit: 

 Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup – vybrané tlačítko bude nejenom na původní kartě, ale 
bude trvale i na panelu rychlého přístupu. Z panelu Rychlého přístupu je odstraníme jed-

noduše. Na tlačítku, které chceme odstranit, opět vyvoláme menu pravého tlačítka.  

 Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup – otevře dialogové okno, které umožňuje hromadně 
přeorganizovat jednotlivá tlačítka a klávesové zkratky.  

 Zobrazit panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet – použijeme zejména, když se panel od-
sune na místo, které nám nevyhovuje.  

 Minimalizovat pás karet – všechny karty z obrazovky zmizí. Esc je nedokáže vrátit. Opět mu-
síme na panelu rychlého přístupu vyvolat menu pravého tlačítka  a opakovat tento příkaz. 

1.4. Tlačítko Office 

1.4.1. Nabídky tlačítka Office 

1.4.1.1. Tutoriál 3 – Co je nového 2  

Pás karet. Filozofie uspořádání karet, uspořádání příkazů do skupin, 
přístup k dialogovým oknům známým z Office 2003.  

1.4.1.2. Tutoriál 4 – Tlačítko Office 

Podrobná informace o základní novince v aplikacích Office 2007 - tlačítku Office.  Jednotlivé nabídky Tlačít-
ka Office.  

Tlačítko Office je novým prvkem, který je umístěn v levém horním rohu aplikací MS Office 2007. Je obdo-
bou nabídky Soubor, jak jsme ji znali ve verzích do MS Excel 2003. Skrývá nabídky pro řízení dokumentů, 
jejich otevírání, ukládání, tisk, přípravu a publikování.  

 Nový – nabízí nejen nový dokument, ale šablony, kalendáře, seznamy, tiskopisy, výkazy, atd. 
zejména, jsme-li připojeni k internetu, je nabídka velice rozsáhlá.  

 Otevřít – dialogové okno, kde si najdeme již pojmenovaný dokument. 

 Uloţit – umožní uložit dokument pod již zadaným jménem a typem. 

 Uloţit jako – zde musíme vybrat nejen místo, kam budeme ukládat, ale i název a hlavně 
správný typ dokumentu. Klepněme na šipku na konci příkazu a výběr formátu při uložení 
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bude jednoduchý. Máme možnost i vybrat uložení ve formátu PDF, což dříve nebylo vůbec 
jednoduché. 

 Tisk – vybereme způsob tisku, ale můžeme zde otevřít i náhled.  

 Připravit – umožňuje zejména nastavit: 

 Omezit oprávnění – umožňuje udělit přístup uživatelům a omezit jejich možnosti úprav, kopí-
rování a tisku. 

 Označit jako konečný – upozorní uživatele, že dokument je konečný a je určen pouze pro čtení.  

 Spustit kontrolu kompatibility – vyhledá vlastnosti nepodporované dřívějšími verzemi Wordu.  

 Odeslat – odešle kopie dokumentu jako přílohu mailu, internetový fax. Kopii může automatic-
ky převést do formátu PDF.  

 Publikovat: 

o Server správy dokumentů – umožní sdílet dokument jeho uložením na server správy 
dokumentů.  

o Vytvořit pracovní prostor dokumentů – vytvoří pro dokument novou lokalitu a místní 
kopii bude udržovat synchronizovanou.  

 Zavřít – ukončí práci s dokumentem, ale aplikace Excel zůstane otevřená.  

1.4.2. Možnosti aplikace Excel 

V předcházejících verzích Excelu jsme se nabídce Moţnosti dostávali příkazy Nástroje → Moţnosti. V Excelu 
2007 aktivujeme tlačítko MS Office a na spodním okraji dialogového okna tlačítko Moţnosti aplikace Excel. 

Dialogové okno Moţnosti aplikace Excel: 
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Možnosti kategorie Oblíbené (nejdůležitější): 

 Při výběru zobrazit miniaturní panel nástrojů – při výběru buněk se zobrazí miniaturní panel 
nástrojů, který zajišťuje rychlý přístup k nástrojům formátování. 

 Povolit dynamický náhled – nabízené možnosti se v listě okamžitě projevují (styly, formát …). 

 Zobrazit všechna okna na hlavním panelu – umožní zobrazit na hlavním panelu Windows více 
sešitů. 

 Zobrazit na pásu kartu Vývojář – slouží k zobrazení karty Vývojář na pásu karet. Obsahuje ná-
stroje pro tvorbu maker a formulářů a také funkce pro práci se soubory XML.  

 Pouţít písmo – nastavíme požadovaný typ písma (stejné u velikosti písma). Bude platit pou-
ze v nových dokumentech po restartování.  

 Vytvořte seznamy pro řazení a posloupnosti vyplňování – po klepnutí na tlačítko Upravit vlastní 
seznamy můžeme vytvořit či přidat seznamy, které budeme potřebovat používat opakova-
ně, například k snadnému seřazení dat a vyplnění buněk listu daty.  

 Zahrnout počet listů – nastaví počet listů, které chceme mít k dispozici při vytvoření nového 
sešitu. 

Možnosti kategorie Vzorce – umožňuje změnit možnosti související s výpočty a zpracováním chyb: 

 Povolit iterativní přepočet – je-li zaškrtnuto toto políčko, je povolen výpočet iterativních vzor-
ců (označovaných také jako cyklické odkazy). Není-li políčko zaškrtnuté, není možné pro-
vádět výpočty cyklických dotazů a zobrazí se chybová zpráva. 

 Nejvyšší počet iterací – zadáním číselné hodnoty změníme maximální počet použitých iterací.  

 Maximální změna – zadáním číselné hodnoty změníme maximální hodnotu změny, pod jejíž 
hranicí bude iterace zastavena. 

 Automatické dokončování vzorce – tato možnost, která je ve výchozím nastavení vybrána, 
umožňuje snadnější vytváření a úpravy vzorců a minimalizaci překlepů a syntaktických 
chyb. Při zadání znaku = (rovná se) na začátku vzorce a počátečních písmen se zobrazí dy-
namický rozevírací seznam platných funkcí, názvů a textových řetězců, které odpovídají 
písmenům nebo aktivační proceduře.  

Možnosti kategorie Kontrola pravopisu a mluvnice – obdobná nabídka jako ve Wordu, včetně dialogového 
okna Moţnosti automatických oprav.  

Možnosti kategorie Uloţit: 

 Uloţit soubory v tomto formátu – nastaví formát souboru pro ukládání sešitů.  

 Ukládat informace pro automatické obnovení – automaticky vytvoří soubor obnovení sešitu 
v intervalu zadaném do číselníku. Jestliže počítač přestane reagovat nebo bude neočekáva-
ně přerušeno napájení počítače, bude při příštím spuštění aplikace Microsoft Excel otevřen 
soubor automatického obnovení. Soubor automatického obnovení může obsahovat neulo-
žené informace, k jejichž ztrátě by jinak v původním sešitu došlo. V případě poškození pů-
vodního sešitu bude pravděpodobně možné informace obnovit ze souboru automatického 
obnovení.  

Poznámka – funkce automatického obnovení není náhradou příkazu Uloţit. Po dokončení práce je nadále nutné sešity 
ukládat. 

Možnosti kategorie Upřesnit – veškerá nastavení pro zobrazení najdeme zde. Například zobrazení řádku 
vzorců, posuvníků, záložek listů, konců stránek, atd. 

Možnosti kategorie Přizpůsobit – umožňuje nastavit tlačítka na panelu Rychlého přístupu. 

Možnosti kategorie Doplňky – umožňuje zobrazení a správu doplňků sady Microsoft Office.  

1.4.2.1. Tutoriál 6 – Možnosti aplikace Excel  

Tlačítko Office, skupiny příkazů. Tlačítko Možnosti aplikace Excel. Dynamický náhled, zobrazení karty Vý-
vojář, vlastnosti nových sešitů, nastavení práce se vzorci. Kontrola pravopisu a mluvnice. Způsoby ukládání 
sešitů, formáty excelových dokumentů. Doplňování Panelu rychlého přístupu. Revize.  
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1.5. Formát dokumentů zpracovaných v Excelu 

Sešity vytvořené v dřívějších verzích aplikace Microsoft Excel můžeme otevřít klepnutím na Tlačítko Office a 
poté na příkaz Otevřít. Při ukončení práce je můžeme uložit buď ve formátu 2007, nebo je k dispozici také 
možnost zachovat původní formát.  

Poznámka – při ukládání souboru v jiném formátu můţe dojít ke ztrátě určitého formátování, dat a funkcí. 

Dokumenty vypracované v MS Excelu 2007 jsou ukládány v následujících formátech: 

Typ souboru XML Přípona 

Sešit aplikace Excel xlsx 

Sešit aplikace Excel s povolenými makry xlsm 

Šablona aplikace Excel xltx 

Šablona aplikace Excel s povolenými makry xltm 

Sešit aplikace Excel 97-2003 xls 

Šablona aplikace Excel 97-2003 xlt 

Uložení ve formátu PDF je na předcházejícím vyobrazení: 

Nově zavedený formát XML přináší řadu výhod: 

 Efektivitu – automaticky ukládá data v komprimované podobě, můžeme ušetřit až 75% dis-
kových prostor. 
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 Snadná oprava poškozených dokumentů – dokumenty jsou ukládány jako moduly, takže různé 
komponenty jsou od sebe odděleny. I při poškození některého z komponentů se dokument 
otevře.  

 Makra – snadno zjistíme, zda dokument obsahuje makra či ovládací prvky.  

 Vyšší bezpečnost dat – zejména při sdílení lze odebrat různá metadata (data o datech).  

 Lepší integrace a moţnost vzájemné součinnosti obchodních dat – informace vytvořené v Excelu, 
mohou být jednoduše používány jinými podnikovými aplikacemi.  

1.6. Karty 

V horní části okna je nepřehlédnutelný pás karet. Jestliže na jeho základní nabídku klepneme pravým tlačít-
kem myši, můžeme zobrazení karet omezit. Zůstane zobrazena pouze hlavní nabídka, obdobná nabídce 
původních verzí.  

1.6.1.1. Tutoriál 5 – Pás karet 

Karty představují největší změnu oproti předcházejícím verzím. Pás karet, minimalizace pásu karet, návrat 
do standardního zobrazení karet. Systém karet. Panel rychlého přístupu. Dialogová okna z předchozích ver-
zí Excelu. Práce s nabídkami Excelu 2007.  

 

Pás karet zjednodušený pomocí příkazu Minimalizovat pás karet: 

Jednotlivé nabídky nabízejí karty s ucelenou tematickou nabídkou. Aktivací konkrétních nabídek se objevují 
příslušné karty. 

1. Domů – nabízí formáty písma, zarovnání, práci se styly, s buňkami, vyhledávání a nahrazo-
vání.  

2. Vloţení – umožňuje vkládat tabulky, ilustrace, grafy, odkazy, zápatí a záhlaví, ale i symboly 
a digitální podpisy.  

3. Rozloţení stránky – umožňuje nastavit vzhled stránky, poskytuje motivy a definuje barev-
nost listů, usnadňuje uspořádání objektů.  

4. Funkce – nabízí vkládání funkcí, využívání knihovny funkcí, zjišťovat závislosti.  

5. Data – umožňuje načítání dat a jejich zpracování. Provádět analýzy, seskupovat je, slučovat, 
ověřovat …  

6. Revize – z této karty využíváme kontrolu pravopisu a gramatiky, nastavujeme jazyk, vklá-
dáme komentáře, nastavuje sdílení dat či jejich znepřístupnění. 

7. Zobrazení – umožní rychlé změny v nastavení zobrazení sešitu. Nabídne pravítka, mřížku, 
lupu, dialogová okna maker. Pomocí těchto nabídek můžeme zobrazit i více dokumentů, 
nebo zobrazit různé části rozsáhlého dokumentu na jedné obrazovce.   

8. Vývojář – umožňuje práci s makry a nastavení jejich zabezpečení. Nabízí formulářové ovlá-
dací prvky, omezení přístupu a zamčení dokumentu.  

9. Formát – při zpracování obrázku se objeví karta, která umožňuje ovlivňovat vzhled a cho-
vání obrázku.  

Stabilní zobrazení karet obnovíme či potlačíme opakováním příkazu Minimalizovat pás karet.  
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Tlačítka, ikony a příkazy na pásu karet jsou seskupeny do jednotlivých panelů, aby dokázaly pokrýt určitou 
akci (naformátovat písmo, nastavit styl, zpracovat graf …).  

Logika ovládání v pásu karet je i v této aplikaci postavena na sledu akcí potřebných pro vytvoření sešitu 
a nastavení jeho potřebných vlastností.  
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2. Základní informace a dovednosti při práci s Excelem 

2.1. Základní informace 

2.1.1.1. Tutoriál 7 – Práce s dokumenty 1 

Otevření nového dokumentu, použití šablon, vytvoření vlastní šablony. Nastavení vlastností v nových seši-
tech. Mazání dokumentů. 

2.1.1.2. Tutoriál 8 – Práce s dokumenty 2 

Otevírání nových a již vytvořených dokumentů a ukládání zpracovaných dokumentů pomocí Tlačítka Offi-
ce. Zásady ukládání dokumentů, volba místa ukládání, změna formátu volbou přípony. Formát PDF. Uklá-
dání ve formátech 2003 a 2007, kontrola kompatibility. Obecné možnosti ukládání, hesla.  

 
Excel je v současné době zdaleka nejpoužívanějším a nejrozšířenějším tabulkovým procesorem. Umožňuje 
uložit a hromadně zpracovat velké množství dat. Každý uživatel je může využívat podle svých potřeb, aniž 
by musel čekat na pomoc programátora. Navíc je může na vysoké grafické úrovni prezentovat jak na obra-
zovce, tak prostřednictvím tiskárny. 

Organizace excelovského dokumentu je trochu složitější, než jsme zvyklí ve Wordu.  

 Excelovský dokument se nazývá Sešit. 

 Stránka v sešitě je List. 

 Data jsou organizována a ukládána v buňkách.  

Nejjednodušeji si otevřeme svůj první sešit z menu pravého tlačítka, které aktivujeme na pracovní ploše, 
nebo z nabídek tlačítka Start. Po jeho otevření je na první pohled zřejmé, že co jsme se naučili ve Wordu, 
můžeme použít i v Excelu. Rozpoznáme stejná ovládací tlačítka, stejné panely nástrojů, velmi podobné me-
nu, nebo posuvníky. Nové jsou řádek vzorců, organizace listů, struktura buněk.  

Důležité prvky na obrazovce: 
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1. Název dokumentu – správné zásady pojmenování dokumentu platící ve Wordu. Platí i zde. 
Excelovský dokument může mít přípony popsané v kapitole Formát dokumentů zpracova-
ných v Excelu. 

2. Tlačítka, která umožňují dokument maximalizovat, minimalizovat, nebo měnit jeho veli-
kost.  

3. Nabídka karet – je obdobná jako v ostatních aplikacích kancelářského balíku Microsoft Offi-
ce.  

4. Panely nástrojů – seskupují tlačítka, ikony a nabídky podle řešených úkonů. 

5. Adresa – název sloupce a číslo řádku aktivní buňky. 

6. Řádek vzorců – zobrazuje informace o obsahu aktivních buněk a jejich adresách. 

7. Aktivní buňka – buňka, ve které je kurzor, buňka, která je zobrazena na řádku vzorců. Na 
vyobrazení je patrný i její citlivý bod vpravo dole, za který můžeme buňku rozvinout či 
zkopírovat tažením myší.  

8. Názvy sloupců – určují pozici buněk ve vodorovném směru. 

9. Čísla řádků – určují pozici buněk ve svislém směru. 

10. Záloţky listů – nesou názvy jednotlivých listů. Klepnutím na záložku listu se list stane ak-
tivním a můžeme s ním pracovat. 

11. Posuvníky – umožňují pohyb v rozsáhlých tabulkách či seznamech.  

12. Lupa – zvětšuje či zmenšuje zobrazení listu. 

13. Zobrazení – můžeme vybrat normální, zobrazení při tisku …  

2.2. Pohyb v sešitu 

2.2.1. Pohyb mezi listy 

Pohyb mezi listy sešitu je nejjednodušší pomocí aktivace záložek, které jsou umístěny na řádku ve spodní 
části listu: 

1. Tlačítko umožní přístup k první záložce, k aktivaci prvního listu. 

2. Tlačítko posune seznam listů o jednu pozici doleva. 

3. Tlačítko posune seznam listů o jednu pozici vpravo. 

4. Tlačítko nastaví přístup k listu, který je umístěn až na samém konci seznamu a tím jej 
umožní i aktivovat. 

5. Aktivní list, ve kterém můžeme provádět změny, či ze kterého můžeme čerpat informace. 

6. Již pojmenovaná záložka listu. List tedy obsahuje data. 

Pozor – listy, ve kterých máme data a do kterých se budeme vracet, vždy výstižným způsobem pojmenová-
váme! List, který má dosud obecné jméno, neobsahuje zřejmě relevantní údaje, není třeba jej proto prohledá-
vat.  
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2.2.2. Pohyb v buňkách 

V listu se můžeme pohybovat pomocí kláves, myši, nebo klávesovými kombinacemi. Přeskok mezi soused-
ními buňkami je nejpřirozenější využitím kurzorových kláves. Je možné zvyknout si na pohyb v tabulce 
pomocí Tabulátoru (Tab) a Tab + Shift. Na větší vzdálenost skáčeme myší. Praktická je i klávesa F5. 

Kurzorová klávesa   Posun o jednu buňku nahoru. 

Kurzorová klávesa    Posun o jednu buňku doleva. 

Kurzorová klávesa   Posun o jednu buňku doprava. 

Kurzorová klávesa   Posun o jednu buňku dolů. 

Tabulátor  Posun o jednu buňku vpravo. 

Shift + Tabulátor (Tab) Posun o jednu buňku vlevo 

Ctrl +   Posun na horní okraj tabulky, ve které stojíme. 

Ctrl +   Posun na levý okraj tabulky, ve které stojíme. 

Ctrl +  Posun na pravý okraj tabulky, ve které stojíme. 

Ctrl +   Posun na dolní okraj tabulky, ve které stojíme. 

Home  Přesun na první buňku v řádku. 

Ctrl + Home  Přesun na první buňku listu. 

PgUp  Skok o obrazovku nahoru. 

PgDown  Skok o obrazovku dolů. 

F5  Přesun na vybranou adresu. 

Příklad: Po stisku klávesy F5 obdržíme dialogové okno Přejít na: 

 Odkaz – do pole zapíšeme adresu buňky, do které potřebujeme přejít. Nejprve napíšeme 
název sloupce a pak bez jakékoli mezery číslo řádku. F2 je dobře, F 2 je špatně! 

 Přejít na – pamatuje si adresy, které jsme navštívili. Při opakované návštěvě stačí adresu ak-
tivovat myší a po stisku OK se do buňky přesuneme.  

 Jinak… – klepnutím na tlačítko Jinak… můžeme vybrat objekty, komentáře nebo buňky se 
zvláštní charakteristikou nebo specifickými položkami.  
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Chceme-li otevřít určitou buňku v listě pomocí myši, musíme na ni nejprve klepnout myší. Leží-li buňka 
mimo viditelnou oblast, zpřístupníme ji pomocí posuvníků. Také je možné k pohybu využít klávesy PgDn 
a PgUp. Průzkumníkům napovím, že adresa poslední buňky vpravo dole je „XFD1048576“. Najedeme-li na 
buňku některou z kurzorových kláves, otevře se ihned. Pohyb kurzorovými klávesami je výhodný u malých 
vzdáleností. 

 Pravým tlačítkem myši klepneme na záložku „schránka“ a otevřeme list s tímto názvem. 
Také tím vyvoláme menu pravého tlačítka.  

2.2.2.1. Tutoriál 11 Pohyb v listě 

Pohyb pomocí myši, kláves, kombinace kláves, klávesy F5.  

2.2.3. Práce s listem 

2.2.3.1. Tutoriál 10 – Práce s listem  

Práce s listem, záložky excelového sešitu, přesun listu, kopírování listu, přejmenování listu a jejich listů, 
uzamčení listu, označení více listů. 

 

Někdy potřebuje jinak zorganizovat listy v sešitě, ještě častěji použít kopii listu buď v aktivním sešitě, nebo 
dokonce v jiném sešitě.  

Přesun listu 

Vybraný list uchopíme levým tlačítkem myši a přetáhneme jeho značku na potřebné místo mezi záložkami. 
Můžeme využít i menu pravého tlačítka.  

Vytvoření kopie listu 
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Práce s dialogovým oknem Přesunout nebo zkopírovat, které otevřeme z menu pravého tlačítka otevřeného na 
vybrané záložce je ale sofistikovanější, zejména při vytváření kopií listu. Přitom si musíme uvědomit, že 
kopírování listu přes schránku (Ctrl+C; Ctrl+V) nepřenese korektně všechny vlastnosti (například nepřenese 
šířku sloupců).  

Vyzkoušejme si nyní kopírování vybraného listu. Kopii zařaďme v záložkách na poslední místo. 

Odstranění listu 

List, který potřebujeme odstranit, musí být otevřený (aktivní). Pak z  nabídky menu, které otevřeme klepnu-
tím pravým tlačítkem myši na záložku, vybereme možnost Odstranit. Jsou-li v listu data, aplikace nás upo-
zorní na jejich ztrátu. Potvrdíme-li přesto Odstranit, je celá akce ukončena, list již není k dispozici.  

Potřebujeme-li odstranit více listů najednou, vybereme je myší při stisknutém tlačítku Ctrl. Pak již postupu-
jeme stejně, jako v předcházejícím případě. 

2.3. Buňky 

2.3.1. Adresy buněk 

Buňka B3, vpravo na obrázku, je buňkou aktivní. To zna-
mená, že se v této buňce právě nacházíme, můžeme do ní 
zapisovat, v ní dělat úpravy, nebo ji vymazat. Tuto adresu 
najdeme také úplně vlevo na Řádku vzorců, V tomto místě 
se objevuje standardně adresa buňky, ve které stojíme. 

Pozor – pracujeme tedy s buňkou, která je aktivní. Musíme 
v ní stát, je ohraničena zvýrazněným okrajem a při vkládání textu nebo vzorce se v  ní nalézá i kurzor.  

Relativní adresa 

Zapsání adres ve tvaru A2; B3; C1 je nejobvyklejší způsob zápisu. Nejprve napíšeme název sloupce a pak 
okamžitě a bez mezery zapíšeme číslo řádku. Takovémuto tvaru říkáme relativní adresa. Při kopírování 
nebo hromadných výpočtech takto napsaná adresa automaticky reaguje na tažení buňky myší, což si 
podrobně vysvětlíme v dalších kapitolách. 

Absolutní adresa 

Počítač umí přepsat adresy do tvaru $A4, $B$4. Adresy se $ (string) jsou adresy absolutní. Ty se při někte-
rých operacích chovají odlišným způsobem. Například při kopírování, či hromadných výpočtech, zůstávají 
ukotveny a nemění se. 
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Při vložení adresy na řádek vzorců se automaticky zapisuje relativní adresa (A4). Stiskem klávesy F4 se po-
slední vložená adresa změní na absolutní ($A$4). 

2.3.1.1. Tutoriál 35_Relativní a absolutní adresa 

Relativní a absolutní adresa, jejich použití. Zobrazení na řádku vzorců. Chování adres při výpočtech. Změna 
typů adres (klávesa F4). Násobení buněk konstantou.  

2.3.2. Oblasti 

Protože Excel dokáže hromadně zpracovávat velké objemy dat, nevystačíme s tím, abychom zpracovávali 
vždy pouze jednu buňku. Potřebujeme zpracovávat celé skupiny buněk, které mají některé vlastnosti spo-
lečné – Pracovní oblasti.   

Vymezení pracovní oblasti a práce s ní je prvním krokem k správnému využívání tabulkového procesoru 
pro hromadné zpracování dat. Dojde tak k urychlení a zefektivnění naší práce. Pracovní oblast může být 
libovolně velká a můžeme, až budeme zručnější, zpracovávat i více oblastí najednou. 

Označená pracovní oblast je na dalším obrázku. Postavíme se myší na střed buňky A1 a stiskneme levé tla-
čítko myši. Nesmíme stisk uvolnit a táhneme myší do pravé spodní buňky zamýšlené pracovní oblasti. 
V našem případě až do D6. Myš uvolníme až ve středu buňky D6. Pracovní oblast bude šedomodrá a pouze 
buňka A1, protože je aktivní, bude bílá (inverzní). Cokoliv nyní budeme dělat, platí pro celou oblast. Stisk-
neme-li v panelu nástrojů Formát ikonu pro tučné písmo, bude se ve všech označených buňkách používat 
tučné písmo. Nastavíme-li Zarovnání na střed, bude toto nastavení také platit pro celou oblast.  

Označování každé oblasti začínáme stiskem levého tlačítka myši uprostřed buňky. Nemůžeme stát na její 
hraně či rohu buňky. To bývá záludnou chybou začátečníků. Dále nás nesmí překvapit, že při opakovaném 
stisku myši se začne vyznačovat nová pracovní oblast. Pak se nedá nic dělat a musíme začít znovu. 

Pohyb myši je třeba vést po úhlopříčce oblasti, nejkratší cestou. Zvykněme si na to. Není nutné objíždět okra-
je. Popsaným způsobem vytvoříme pouze jedinou pracovní oblast. Potřebujeme-li libovolný počet dalších, 
které budou existovat zároveň s již vyznačenou oblastí, 
stiskneme klávesu Ctrl a pokračujeme v označování.  

Chceme-li se v označené oblasti pohybovat a nezrušit ji, 
musíme pro pohyb vpřed použít klávesu Tab, pro po-
hyb vzad Shift + Tab.  

Pracovní oblast na sousedním vyobrazení vznikla vy-
mezením rozsahu A1:A8. Zásadou označení adresy je, 
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že souvislá oblast je označena adresou levé horní buňky a  pravé spodní, oddělené dvojtečkou. Počítač si ji 
vypíše při správné práci s myší automaticky. Pak zvolíme nastavení písma na tučně a barvu písma změníme 
na modrou. Stále zpracováváme celou oblast a buňka A1 je inverzní. Do ní zapíšeme dnešní datum 
a stiskneme levou rukou klávesu Ctrl a pravou rukou klepneme Enter. Celá oblast se vyplní obsahem buňky 
A1. 

Ještě jednou: Kombinace Ctrl + Enter vyplní obsahem první buňky celou oblast. Akci musíme provést ne-
prodleně po vyznačení oblasti, nikoli až později. 

2.3.3. Pokyny k formátování 

Excel nabízí obrovské formátovací a prezentační možnosti. Přesto je nutné dodržet několik jednoduchých 
zásad. 

1. Formátování při vytváření a zpracování dokumentů v Excelu provádíme, pokud je to jen 
trochu možné, až jako poslední. 

2. Výjimku tvoří hlavičky seznamů či tabulek, ty zvýrazníme tučně. Excel pak pozná, že se 
nejedná o data, ale o hlavičku.   

3. Jednoduché formátování má své přednosti i půvab.  

4. Data ve sloupci musí být vždy zformátována stejně. Jinak by se Excel při automatickém 
zpracování dat mohl splést.  

5. Tabulky musí být odděleny prázdnými sloupci a řádky. Seznam vytváříme vždy na novém 
listě. Rozdíl mezi tabulkou a seznamem si vysvětlíme v dalším textu.  

2.3.4. Další možnosti v panelu Buňky, ikony Formát 

Následující vyobrazení nabídek ikony Formát zobrazuje možnosti změn velikosti buněk, uspořádání listů, 
zamykání buněk. 

 Výška řádku – obvykle výšku řádku ponecháme na Excelu. 

 Přizpůsobit výšku řádku – také tuto nabídku využíváme sporadicky. Obvykle ponecháme au-
tomatické nastavení výšky řádku. 

 Šířka sloupce – v dialogovém okně, které aktivací nabídky obdržíme, nastavíme číselnou 
hodnotu pro aktivní sloupce.   

 Přizpůsobit šířku sloupců – šířka sloupce se nastaví na nejmenší možnou hodnotu, při které je 
obsah buněk vybrané oblasti celý zobrazen. 

 Výchozí šířka - dialogové okno nabídne nastavení standardní hodnoty šířky sloupce.  

 Skrýt a zobrazit – otevře dialogové okno, kde můžeme volit, zda chceme určité oblasti či do-
konce list skrýt, nebo opět zobrazit. Využití této nabídky může přispět ke zvýšení bezpeč-
nosti našich dat.  
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 Přejmenovat list – stejnou možnost nabízí menu pravého tlačítka myši na záložce listu. Tam 
je tato nabídka lehčeji přístupná. 

 Přesunout nebo zkopírovat – i zde platí to, co u předchozí nabídky. Z menu záložky listu je lé-
pe přístupná.  

 Zamknout list – zvyšuje bezpečnost dat, ale také umožňuje vytvářet formuláře, používat au-
tomatické prvky (textová pole, zaškrtávací políčka, výklopné seznamy …). Zamčený list 
nabízí Odemknout list.  

 Uzamknout buňku – aktivní bunky podrobené tomuto příkazu se projeví po zamčení listu 
tím, že je můžeme dále měnit, pracovat s nimi. Ostatní buňky budou uzamčené.  

 Formát buněk – nabídne klasické okno Formát buněk tak, jak je známe z  předchozích verzí.   

2.3.4.1. Tutoriál 9 – Práce s řádky, sloupci, buňkami 

Skupina buňky, nabídky Vložit buňku, řádek, sloupec, list, Odstranit buňky, řádek, sloupec, list. Přesuny 
listů, vytváření kopií listů i do jiných otevřených sešitů. Ovlivňování výšky řádků a šířky sloupců. Skrytí 
a zobrazení řádků, sloupců a listů. Zamykání buněk.  

2.3.5. Kopírování a přesun buněk a oblastí 

Kopírování  

Kopírovat můžeme několika způsoby. Vždy pracujeme s těmi aktivními buňkami, nebo aktivními oblastmi, 
které myší vybereme. Můžeme si vybrat z následujících možností: 

1. Pomocí nabídky menu Úpravy  Kopírovat vybranou oblast uložíme do paměti, přejdeme 
do buňky, která bude levou horní buňkou zkopírované oblasti či do které zkopírujeme vy-
branou buňku a zvolíme Úprava  Vloţit. Ne všechny vlastnosti vybrané buňky či oblasti 
se přenesly (například ne šířka sloupců), ale podstatné hodnoty, vlastnosti, případné odka-
zy, ano.  

2. Označenou oblast vložíme do paměti pomocí kombinace kláves Ctrl + C a na novém místě 
vložíme pomocí Ctrl + V. 
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3. Označenou oblast zkopírujeme na nové místo přetaţením myší, při stisknuté klávese Ctrl. 

Při kopírování zůstanou buňky či oblast na původní adrese a jejich kopie se vytvoří na novém místě. Toto 
místo můžeme zvolit v tom samém listě, v jiném listě sešitu, ale i v jiném sešitu. 

Přesun 

Také přesun buněk či celých oblastí můžeme provádět několika způsoby. Opět pracujeme s těmi aktivními 
buňkami, nebo aktivními oblastmi, které myší vybereme. Můžeme si vybrat z následujících možností: 

1. Pomocí nabídky menu Úpravy  Vyjmout vybranou oblast uložíme do paměti. Přejdeme do 
buňky, která bude levou horní buňkou zkopírované oblasti, či do které zkopírujeme vybra-
nou buňku a zvolíme Úpravy  Vloţit. Opět ne všechny vlastnosti vybrané buňky či oblasti 
se přenesly (například se nepřenáší šířka sloupců), ale podstatné hodnoty, vlastnosti, př í-
padné odkazy se zkopírovaly.  

2. Označenou oblast „vyřízneme“ a vložíme do paměti pomocí kombinace kláves Ctrl + X 
a na novém místě vložíme pomocí Ctrl + V. 

3. Označenou oblast přesuneme na nové místo přetažením myší. 

Po přesunu se buňky objeví na novém místě. Na místě původního umístění buňky již nenajdeme.  

2.3.6. Vytváření řad 

Stahováním buněk za citlivý bod v jejich pravém dolním 
rohu (viz sousední obrázek), je můžeme velmi rychle ko-
pírovat, nebo vytvářet řady. Rozdíl je pouze v tom, zda 
během akce pouze táhneme stisknutým levým tlačítkem 
myši za citlivý bod („prdelku“), nebo zda přitom držíme 
stisknutou klávesu Ctrl. 

Nemusíme si pamatovat, kdy kopírujeme a kdy vytváříme řadu, akce je tak rychlá a jednoduchá, že 
v případě kdy se „netrefíme“, provedeme ji znovu s Ctrl (nebo naopak). 

Tuto činnost si nebudeme složitě popisovat, ale prakticky si ji vyzkoušíme v následujících tutoriálech.  

Kopírování buněk bez přidržení Ctrl 

 Postupně do buněk vkládáme různé formáty dat, buňky uchopíme myší za citlivý bod 
a táhneme dolů. Výsledek je na obrázku. 

 Ve sloupci F a G zkusíme roztáhnout pracovní oblast (dvě buňky) za citlivý bod v  levém 
dolním rohu oblasti.  
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Kopírování buněk s přidržením Ctrl 

 Držíme-li po celou dobu tažení buňky či oblasti klávesu Ctrl, dopadne akce většinou jinak.  

 Porovnejme dva předcházející obrázky. 

 Barvy vyznačují buňky a oblasti, které jsme kopírovali.  

 Vyzkoušejme hlavně práci s čísly a daty.  
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3. Karta Domů 

Obsahuje panely ikon, nabídek a odkazů, z nichž každý umožňuje zpracovat jednu ucelenou oblast úkolů:   

1. Schránka  

2. Písmo 

3. Zarovnání 

4. Číslo 

5. Styly 

6. Buňky 

7. Úpravy 

3.1. Schránka  

Pracovní oblast, kterou potřebujeme vyjmout, kopírovat, či jejíž formát chceme 
přenést na jinou oblast, musíme označit myší. Pak se postavíme do buňky, která 
bude levou horní buňkou oblasti, kterou chceme vložit.  

Vlastní vložení může proběhnout několika způsoby: 

 Klepnutím myší na střed ikony Vloţit. Obsah schránky se vloží od vy-
brané buňky doprava dolů. 

 Klepnutím na šipku u tlačítka Vloţit dostaneme nabídku možností 
vložení. Nejvíce používáme: 

○ Vše – vloží veškerý obsah buněk včetně formátování kopírova-
ných dat. 

○ Vzorce – vloží pouze vzorce kopírovaných dat. 

○ Hodnoty – vloží pouze hodnoty kopírovaných dat zobrazené v buňkách. 

○ Formáty – vloží pouze formátování buněk kopírovaných dat.  

○ Vloţit jinak – nabídne dialogové okno známé z předcházejících verzí Excelu. Nalezneme 
zde navíc tlačítko Vloţit propojení.  
 Vloţit propojení – propojí vložená data z aktivního listu s kopírovanými daty. 

Tlačítko Schránka v pravém dolním rohu panelu přehledně nabídne až 24 posledních uložení do schránky, 
které můžeme u vybrané položky pomocí menu pravé šipky odstranit či vložit do sešitu.  

3.2. Písmo 

Panel písmo je naprosto intuitivní, až na dvě výjimky: 
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 Typ písma a Velikost písma měníme jen u buněk v označené pracovní oblasti. Chceme-li pře-
definovat písmo a jeho velikost v celém sešitu a v dokumentech, které teprve budou vzni-
kat, musíme jít na tlačítko Office → Moţnosti aplikace Excel → Oblíbené a provést požadované 
změny ve výklopných seznamech Velikost písma a Pouţít písmo. Změny se ale projeví až po 
restartování!. 

 Tlačítko Ohraničení – kromě standardních nabídek přináší nově i ruční kreslení: 

○ Nakreslit ohraničení – myší nakreslíme vnější ohraničení. 

○ Nakreslit mřížku ohraničení – prokreslí mřížky vybrané oblasti.  

3.2.1.1. Tutoriál 16 – Fonty a ohraničení 

Písmo, nabídka typu písma, nastavení velikosti písma. Změna písma v sešitech, které budeme teprve oteví-
rat pomocí nabídky Nový →Prázdný sešit.  

Ohraničení. Vyznačení pracovní oblasti. Nastavení vlastností ohraničení. Nabídka Další ohraničení.  

3.3. Zarovnání 

 Zalamovat text – vybereme buňky, ve 
kterých potřebujeme zalomit text 
a aktivujeme stejnojmennou nabídku. 
Data v buňce budou zalomena tak, 
aby se vešla na šířku sloupce. Při 
změně šířky sloupce bude zalomení dat automaticky upraveno. Jestliže není zobrazen celý 
zalomený text, může to být proto, že je nastavena neodpo-
vídající výška řádku.  

 Sloučit a zorovnat na střed – sloučí buňky označené oblasti. 
Pozor – ve sloučené buňce zůstanou pouza data z levé horní 
buňky. O ostatní přijdeme.  

 Orientace – velmi rychle nastavíme orientaci textu ve vybra-
né buňce.  

○ Formátovat zarovnání buňky (tlačítko v pravém dolním 
rohu panelu) – přinese kompletní okno Formát buněk 
tak, jak je známe z předchozích verzí Excelu.  

3.3.1.1. Tutoriál 15 – Zarovnání 

Zarovnání dat v buňce, zarovnání textu, zalomení textu. Slučování buněk, oddělení buněk. Orientace textu. 
Dialogové okno Formát buněk.   

3.4. Číslo 

3.4.1.1. Tutoriál 14 – Formát čísla 
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Skupina Číslo. Zobrazení čísel v excelové buňce. Formáty čísel, nastavení Kč, eura. Zobrazení datumu, krát-
ký a dlouhý formát, rozdíly v zobrazení datumu v různých zemích. Přesnost podle zobrazení (omezení 
přesnosti počítače).   

 
Skupina Číslo nabízí: 

 Obecný – přehled možností naformátování čísel v buňkách. 

○ Další číselné formáty – poslední nabídka menu, která otevře klasické 
okno Formát buněk.  

1. Účetnický číselný formát – šipkou otevřeme menu, kde bezproblémově na-
jdeme i znak eura a dalších měn.  

2. Styl procent – zobrazí hodnotu buňky jako procento.  

3. Styl čárky – zobrazí hodnotu v buňce s oddělovačem tisíců. Formát buňky bude účetní, ale 
bez symbolu měny. 

4. Přidat desetinné místo – přidáním desetinných míst zobrazí hodnotu přesněji.  

5. Odebrat desetinné místo – odebráním desetinných míst zobrazí hodnotu méně přesně.  

3.5. Formát buněk 

3.5.1.1. Tutoriál 13 – Formát buněk 

Seznam, vlastnosti, hlavička, výhody, správný okamžik formátování, rozdíly mezi formáty čísel a textu. 
Vymazání formátů. Změna výšky řádků, nastavení šířky sloupců.  
 
Tlačítko Formát buněk 
v pravém dolním rohu panelu 
Číslo umožňuje přístup 
k rozsáhlému dialogovému 
oknu Formát buněk, kde máme 
rozmanité možnosti nastavení 
veškerých formátů. 

 

 

3.5.2. Dialogové okno Formát buněk  

Tutoriál 23 Styly buňky nabízí i praktické ukázky s dialogovým oknem Formát buněk. 

Zobrazené dialogové okno nabízí v jednotlivých záložkách podrobné možnosti formátování. 
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Pomocí dialogového okna Formát buněk můžeme formátovat vybranou buňku, nebo celou pracovní oblast. 
Jednotlivé záložky nabízejí množství možností, jak data zobrazit a prezentovat.  

Číslo 

1. Druh – klepneme na položku v tomto seznamu a potom vyberme možnosti, pomocí kterých 
chceme zadat formát čísla.  

2. Ukázka – v tomto poli se zobrazí vzhled vybraných buněk po použití zvoleného formátová-
ní. Chceme-li pro čísla vytvořit vlastní formáty, například kódy produktů, klepněme na po-
ložku Vlastní.  

3. Desetinná místa – počítač počítá s přesností na mnoho desetinných míst (tímto tématem se 
budeme zabývat v jedné z dalších kapitol). Na obrazovce ale plně postačí zobrazení s přes-
ností na koruny či haléře. To nastavíme pomocí pole Desetinná místa. Aplikace ale ve vý-
počtech počítá dál s vlastní přesností, bez ohledu na zobrazení čísla v  buňce.  

4. Oddělovač – určitě, zvláště u větších čísel zaškrtněme. Snadněji se pak budou číst.  

Shrnutí: 

1. Potřebujeme-li zformátovat více buněk stejným způsobem, potřebujeme-li nastavit stejné 
vlastnosti u celé skupiny buněk, označíme je jako oblast a zformátujeme hromadně. 

2. Napíšeme-li do buňky datum, počítač náš úmysl pochopí a s číslem jako s datem pracuje. 

3. Použijeme-li Druh – Text, počítač chápe číslo skutečně jako textový řetězec a přesune jej na 
levou stranu buňky. To umožní vkládat některé údaje, které by jinak počítač vyhodnocoval 
jinak, než my zamýšlíme. 

 V Již uvedeném tutoriálu 14 – Formát čísla jsou praktické pokyny k práci s daty ve formátu čísel. 

Zarovnání 

Záložka Zarovnání nabízí možnosti Zarovnání textu v buňce jak vodorovně, tak svisle, nastavení Orientace, 
Nastavení textu i uložení textu do více buněk. 



 

M a n u á l  E x c e l  2 0 0 7  
 

 

 

 
Název dokumentu – Manual_Excel_2007 Stránka 31/101 © Video-office s.r.o. |  www.video-office.cz 

 

1. Vodorovně – výběrem položky v rozevíracím seznamu změníme vodorovné zarovnání ob-
sahu buněk. V aplikaci Microsoft Excel je ve výchozím nastavení text zarovnán doleva, čís-
la doprava, logické a chybové hodnoty na střed. Jako výchozí je pro vodorovné zarovnání 
vybrána položka Obecně. Změnou zarovnání dat nezměníme jejich typ.  

2. Svisle – výběrem položky v rozevíracím seznamu změníme svislé zarovnání obsahu buněk. 
V aplikaci Microsoft Excel je ve výchozím nastavení text zarovnán svisle směrem dolů ke 
spodní části buňky. Jako výchozí je pro vodorovné zarovnání vybrána položka Obecně.  

3. Odsazení – v závislosti na volbě v rozevíracích seznamech Vodorovně a Svisle odsadíme ob-
sah buněk od libovolného okraje buňky. Každé zvětšení o jednotku v poli Odsazení se rovná 
šířce jednoho znaku.  

4. Orientace – výběrem možnosti ve stejnojmenném skupinovém rámečku změníme v aktiv-
ních buňkách orientaci textu. Pokud jsou vybrány jiné možnosti zarovnání, nebudou prav-
děpodobně možnosti otáčení k dispozici.  

5. Stupňů – nastaví míru otočení textu ve vybrané buňce. Chceme-li otočit vybraný text proti 
směru hodinových ručiček, použijeme v číselníku kladné číslo. Pokud chceme otočit text po 
směru hodinových ručiček, použijeme zápornou hodnotu.  

6. Zalomit text – zalomí v buňce text do více řádků. Počet zalomených řádků závisí na šířce 
sloupce a délce obsahu buňky.  

Přizpůsobit buňce – sníží zobrazovanou velikost znaků písma tak, aby bylo možné všechna 
data ve vybrané buňce přizpůsobit sloupci. Při změně šířky sloupce bude velikost znaku 
upravena automaticky. Použitá velikost písma se nezmění.  

7. Sloučit buňky – sloučí vybrané buňky do jedné. Při sloučení buněk se odkazujeme vždy na 
levou horní buňku původní oblasti.  

V tutoriálu 15 Zarovnání jsou praktické příklady vztahující se k této problematice. 

Písmo 

Tuto nabídku známe dobře z Wordu i z předchozího výkladu. Není nutné se jí zvlášť zabývat. 

V tutoriálu 16 Fonty a ohraničení jsou praktické návody na úpravu písma a na práci s ohraničením buněk 
a pracovních oblastí.  

1  
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Ohraničení 

Pomocí nabídek v záložce Ohraničení nastavujeme okraje buněk. 

 Předvolené – chceme-li u vybraných buněk použít nebo odebrat ohraničení, vyberme ve 
skupinovém rámečku Předvolené moţnosti ohraničení. Tuto možnost využíváme ke stan-
dardnímu a rychlému formátování buněk. 

 Čára – výběrem možnosti v poli Styl můžeme pro ohraničení zadat velikost a styl čáry. 
Chceme-li změnit styl čáry u ohraničení, které již existuje, vybereme požadovanou možnost 
stylu čáry a potom klepněme na oblast v modelu Ohraničení do místa, kam chceme nový 
styl čáry umístit.  

 Barva – výběrem barvy v seznamu můžeme změnit barvu ohraničení.  

 Ohraničení – klepněme na styl čáry v poli Styl a klepnutím na tlačítka ve skupinovém rá-
mečku Předvolené nebo Ohraničení styl 
ohraničení aplikujeme na vybrané buňky. 
Tuto možnost využíváme, chceme-li vy-
tvořit složitější a nápaditější okraje bu-
něk. 

 Pokud chceme v buňce či pracovní oblas-
ti odebrat všechna ohraničení, klepněme 
na tlačítko Ţádné. 

Výplň 

Jak je vidět z vyobrazení, je práce s nastavením ba-
rev a vzorků v buňkách velmi jednoduchá a intui-
tivní. Poněkud náročnější na orientaci je se do dia-
logového okna Výplně rychle dostat. Při jednoduš-
ších úpravách je proto jednodušší využívat tlačítka 
v kartě Domů, v panelu Písmo. Na obrázku jsou zachyceny tři nejčastěji používané nabídky. 

1. Ohraničení – pomocí nabídek, které ukrývá šipka po pravé straně tlačítka, nastavíme okraje 
buněk aktivní oblasti.  

2. Barva výplně – nabízí stejnou barevnou paletu, která je zobrazena na předcházejícím obráz-
ku.  
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3. Barva písma – stejnou barevnou paletu nabízí prostřednictvím své šipky i toto tlačítko. Ten-
tokrát, se ale v aktivních buňkách barevně formátuje písmo.  

Záložka Výplň z dialogového okna Formát buněk: 

Zámek 

Nabídku této záložky podrobně probereme v kapitole 3.7 Buňky. 

Zamykáním buněk se podrobně zabývá tutoriál 23 – Styly buňky.  

3.6. Styly 

3.6.1.1. Tutoriál 23 – Styly buňky  

Nástroje tabulky – Návrh.  Ovlivňování stylů individuelně, nebo využitím předpřipravených stylů. Dopra-
cování stylů podle zvláštních požadavků. Vytvoření vlastního stylu, zrušení stylu.  

Tlačítko Více (viz následující obrázek) v pravém dolním rohu panelu, otevře galerii stylů, obdobně jako ve 
Wordu 2007. Při vybírání stylu myší se vybraná pracovní oblast dynamicky mění. Také můžeme vytvořit 

vlastní styl. 

 Ikona Formátovat jako tabulku – velice rychle nastavíme ve vybrané oblasti listu předpřipra-
vený formát, styl.  

 Ikona Podmíněné formátování – umožňuje zvýraznit zajímavé buňky, vyznačit extrémní hod-
noty, nastavit značky, barevné škály … 
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Pozor: 

 Příkazy Úpravy → Vymazat – Vymazat formáty nevyvoláme z panelu Styly, ale až 
z posledního panelu vpravo – Úpravy.  

3.6.2. Formátovat jako tabulku 

Ikona Formátovat jako tabulku umožňuje vybrat z připravených stylů ten nejvhodnější.  

 V listu vybereme oblast buněk, kterou chceme rychle zformátovat jako tabulku. 

 Na kartě Domů klepneme ve skupině Styl na ikonu Formátovat jako tabulku. 

 V části Světlý, Střední nebo Tmavý klepnutím vybereme styl tabulky, který chceme použít. 

Jakmile označíme myší oblast tabulky, kterou potřebujeme zformátovat, objeví se v  pásu karet karta Návrh.  

V panelu Moţnosti stylů tabulek máme k dispozici následující možnosti:  

 Se záhlavím – zaškrtneme, chceme-li záhlaví tabulky graficky odlišit od ostatních řádků. 

 Řádek souhrnů – pokud chceme zapnout řádek souhrnů, políčko zaškrtneme. 

 První sloupec – chceme-li zobrazit speciální formátování pro první sloupec tabulky, políčko 
zaškrtneme. 

 Poslední sloupec – chceme-li zobrazit speciální formátování pro poslední sloupec tabulky, 
políčko zaškrtneme. 

 Pruhované řádky – pokud chceme pro snadnější čtení zobrazit sudé a liché řádky odlišně, za-
škrtneme. 

 Pruhované sloupce – pokud chceme pro snadnější čtení zobrazit sudé a liché sloupce odlišně, 
zaškrtneme. 

Vymazat formát můžeme několika způsoby. Označíme pracovní oblast, ve které potřebujeme vymazat for-
mát a můžeme použít: 

 Karta Domů → panel Úpravy → nabídku Vymazat. Klepnutím na šipku u této možnosti ote-
vřeme menu, kde nalezneme Vymazat formát.  

 Karta Návrh, panel Styl tabulky → tlačítko Více → poslední nabídka v galerii Vymazat (viz 
následující obrázek).  
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3.6.2.1. Tutoriál 18 – Rychlé formátování 

Nabídka Formátovat jako tabulku na kartě Domů. Dynamické změny náhledu. Karta Návrh – Možnosti 
stylů tabulek, formáty čísel. Vytvoření vlastního stylu. Přenesení formátu. Odstranění formátu. Kombinová-
ní rychlého formátování s vlastními estetickými požadavky. 

3.6.3. Podmíněné formátování  

Je jedním z úkonů, který se nejvíce podařilo přiblížit pro uživatele. Navíc bleskově provede „analýzu dat“ 
vybrané oblasti. 

Postup: 

 Označíme myší tu část tabulky, kterou potřebujeme podrobit procesu podmíněného formá-
tování. 

 V panelu Styly zvolíme příkazy Podmíněné formátování → Nejpouţívanější či nejméně pouţívaná 
pravidla → Nad průměrem (viz předcházející obrázek). Formátování proběhne podle nasta-
vených kritérií. 

 Opět aktivujeme ikonu Podmíněné formátování a vybereme ze Sady ikon či z Barevných škál 
konečný formát. Může vypadat následovně: 

 

3.6.3.1. Tutoriál 20 – Podmíněné formátování 

Styly – Podmíněné formátování. Možnosti nastavení pravidel podmíněného formátování, pravidla, grafické 
možnosti. Podmíněné formátování textových dat. Podmíněné formátování v ikoně Najít a vybrat. Odstraně-
ní podmíněného formátování.  

3.7. Buňky 

Opel F iat Škoda BMW

Teplice 5 7 3 2

Praha 8 9 6 8

Tábor 2 5 3 8
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Panel Buňky nenastavuje formáty buněk uvnitř (formát 
čísla, zarovnání, zamykání, barvu, ohraničení), ale rozměry 
buněk, jejich uspořádání a organizaci.  

Ikona Vloţit – umožňuje vložit buňky, řádky či sloupce. 
Nabízí i vložení listu, ale to je lepší provést pomocí ikony na 
řádku s pojmenováním listů. 

Ikona Odstranit – umožňuje odstranit buňky, řádky, sloupce 
v listě či tabulce. 

Pozor – bezpečnější je odstraňovat celé řádky či sloupce, než 
několik buněk. Je tu nebezpečí, že bude porušena struktura 
tabulek a seznamů. 

Ikona Formát: 

Práce s nabídkou Buňky → Formát je podrobně předvedena 
v druhé části tutoriálu 13 – Formát buněk.  

Jednotlivé nabídky jsou uspořádány do sekcí (viz vedle): 

 Velikost buňky. 

 Viditelnost. 

 Uspořádat listy. 

 Zamknout. 

Nabídky jsou intuitivní a tak je často nejsložitější je najít. 

Přesto zde opět platí: 

Zamknout list – umožní vstup do dialogového okna Uzamknout list, kde můžeme nastavit heslo, nebo za-
mknout list bez hesla a také určit akce, které budou v zamčeném listě uživatelům povoleny.  

Uzamknout buňku – vybrané buňky po zamčení listu zůstanou přístupné, neuzamčené. Můžeme v  nich změ-
ny provádět.  

 Vybereme buňky, které mají zůstat otevřené i po uzamčení listu. Označíme je myší jako 
pracovní oblasti.   

 Příkazy Formát → Uzamknout buňku změníme nastavení jejich chování při uzamčení listu. 

 Příkazem Zamknout list a vyplněním dialogového okna Uzamknout list list uzamkneme.  

 Buňky, u kterých jsme nenastavili odmítnutí zamknutí, budou na naši snahu provést změny 
reagovat následujícím upozorněním: 

 Buňky, které jsme na počátku akce označili, budou dále otevřené a můžeme v  nich změny 
provádět. 

3.7.1.1. Další podrobnosti jsou již v předcházejícím textu v kapitole 2.3.2 Tuto-
riál 35_Relativní a absolutní adresa 

Relativní a absolutní adresa, jejich použití. Zobrazení na řádku vzorců. Chování adres při výpočtech. Změna 
typů adres (klávesa F4). Násobení buněk konstantou.  

Oblasti. 

Ukázky práce s listy jsou součástí tutoriálu 10 – Práce s řádky, sloupci, buňkami.  
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3.8. Úpravy 

Při práci se skupinou nabídek Úpravy již musíme respektovat zásady práce 
se Seznamem. To znamená, že data musí být zorganizovaná podle přes-
ných pravidel. Připomeňme si nejdůležitější: 

1. Hlavička je vždy v prvním řádku a je formátovaná odlišně od 
dat. Obvykle ji zvýrazníme tučně. 

2. Rozsáhlé seznamy umísťujeme vždy v samostatném listě. 

3. Seznam je vymezen zleva i zprava, seshora i zdola alespoň jedním prázdným řádkem či 
sloupcem, nebo hranicemi listu.  

4. Seznam neobsahuje prázdné řádky ani sloupce, aby Excel mohl oblast seznamu automatic-
ky identifikovat. Prázdné buňky nevadí.  

5. Ve sloupci jsou vždy data pouze stejného formátu.  

6. Data vpravo a vlevo od seznamu mohou být při práci se seznamem znehodnocena.  

Ukázky vlastností seznamu nalezneme i v části tutoriálu 13 Formát buněk. 

3.8.1. Automatické shrnutí 

Ukázky práce s nabídkami automatického shrnutí jsou v části tutoriálu 36 Výpočty. 

Po klepnutí na šipku otevřeme nabídku pěti nejběžnějších funkcí. Pro méně zdatného 
uživatele může být neznámá funkce Počty. 

 Počty – výsledkem je počet buněk, které v označené oblasti obsahují číselný 
formát. Pozor, nezapočítají se prázdné buňky či buňky s textem.  

 Další funkce – nabídne dialogové okno s „nekonečnou“ nabídkou funkcí. Ok-
no je organizováno stejně jako v předchozích verzích Excelu, ale nabídka je ještě větší.  

 Počty 2 – dokáže do výsledku zahrnout i buňky s textem (porovnejme s funkcí Počty).  

3.8.2. Výplň 

Rozšíří vzorec do jedné nebo i více sousedních buněk. Uživatelé, kteří již mají vžitý 
způsob vytváření řad stahováním buněk či oblastí za jejich pravý dolní roh, tuto mož-
nost asi nevyužijí.  

Postup při vyplnění: 

 Označíme jako pracovní oblast buňku se vzorcem, nebo i s textem či datem, 
a s buňkami, které potřebujeme vyplnit. 

 Příkazy Úpravy → Výplň (klepnutím na šipku) otevřeme nabídku a vybereme, kterým smě-
rem se má výplň rozšířit. 

Stejně postupujeme i při vytváření řad pomocí nabídky Řady.  

 Myší označíme část řady, kterou již máme připravenu + buňky, do kterých se řada má roz-
šířit.  

 Příkazy Úpravy → Výplň (klepnutím na šipku) otevřeme nabídku Řady.  

 Do cesty se nám postaví stejnojmenné okno, ve kterém definujeme parametry a stiskneme 
OK. 

Zarovnat do bloku – seskupí texty (ne čísla či vzorce) do prvních buněk oblasti.  

3.8.3. Vymazat 
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Trochu „utopená“ důležitá a vyhledávaná nabídka. Vyčistí označené buňky 
v rozsahu, který je v nabídce uveden. Důležité je, že označené buňky nejsou odstra-
něny, zlikvidovány. To znamená, že se nezničí struktura tabulek a seznamů.  

Naproti tomu ikonu Odstranit nalezneme v sousední skupině buňky. Tato nabídka 
odstraní buňky tak, že na jejich místo přisune jiné. To může být pro strukturu v listu 
nebezpečné. Jestliže odstraňujeme celé řádky či sloupce, je to ale naopak 
výhodné. 

3.8.4. Seřadit a filtrovat 

Jestliže potřebujeme využít nabídku ikony Seřadit a filtrovat, musíme pra-
covat se seznamem, který je vytvořen tak, aby splňoval podmínky uvede-
né na začátku kapitoly 3.8. Úpravy.  

Při zahájení řazení či filtrování musíme stát v seznamu (některá jeho buň-
ka musí být aktivní), aby si Excel mohl oblast seznamu a hlavičky sám 
identifikovat.  

3.8.5. Vlastní řazení 

Na obrázku je jednoduchý seznam, který má správně nastaveny své atributy, jak jsme je popsali již v  úvodu 
kapitoly 3.8. Postavíme se do seznamu, například do buňky C46. Při kterémkoli automatickém zpracování 
dat v seznamu pak aplikace automaticky identifikuje oblast dat a hlavičku.   

Vlastní řazení zahájíme v panelu Úpravy, ikonou Seřadit a filtrovat, volbou příkazu Vlastní řazení. Tím se do-
staneme k dialogovému oknu Seřadit. Je odlišné od původních verzí, protože snadno můžeme:  

 Přidávat si kritéria řazení.  

 Měnit jejich priority. 

 Řadit i podle formátů, například barvy písma, barvy buňky, atp. 

Důleţitá poznámka: Chceme-li uchovat kritéria řazení a jejich výsledky i při dalším otevření sešitu, musíme 
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pracovat tak, jak je zde popsáno. To znamená hlavně pracovat se seznamem, opatřeným hlavičkou. Pracu-
jeme-li pouze s oblastí buněk, výsledky řazení nebudou zachovány.  

3.8.5.1. Tutoriál 17 – Řazení a filtrování dat 

Seznam, požadavky na správné uložení dat. Ikona Seřadit a filtrovat. Víceúrovňová řazení, vlastní řazení, 
řazení podle barev. Filtrování, odstranění filtru.  

Některé problémy s řazením: 

Jestliže při řazení dat nejsou výsledky takové, jaké jsme předpokládali, použijeme následující postup: 

1. Zkontrolujeme, zda se nezměnily hodnoty vrácené vzorcem. Přepočítáváním vzorců se mo-
hou změnit hodnoty buněk změnit a tím mohou být ovlivněny výsledky řazení. 

2. Před řazením zobrazme všechny řádky a sloupce! Skryté sloupce ani skryté řádky se při řa-
zení nepřesouvají.  

3. Zkontrolujeme místní nastavení. Pořadí řazení se může v závislosti na místním nastavení 
měnit. Ujistěme se, zda je v panelu Místní nastavení nebo Místní a jazykové nastavení v okně 
Ovládací panely v počítači nastavena správná země.  

3.8.6. Automatický filtr 

Účelem filtrování dat je zobrazit pouze řádky, které splňují zadaná kritéria (Kritéria – podmínky zadané za 
účelem omezení počtu záznamů, které budou zahrnuty do sady výsledků dotazu nebo filtru), a řádky, které 
kritériu nevyhovují, jsou skryty. Počet kritérií je omezen pouze smysluplností celé akce. Z podmnožiny vyfil-
trovaných dat se můžeme kdykoli vrátit k původnímu seznamu.  

Podmnožinu filtrovaných dat můžeme kopírovat, prohledávat, upravovat, formátovat, vynést do grafu nebo 
vytisknout, aniž by bylo nutné měnit její uspořádání nebo ji přesouvat. 

Zahájení filtrování, práce s filtrem: 

Vlastní filtrování zahájíme ve skupině Úpravy, ikonou Seřadit a filtrovat, volbou příkazu Filtr: 

 U hlaviček v jednotlivých sloupcích se objeví značky filtru (šipka).  

 Klepnutím na šipku se otevře nabídka řazení, ale hlavně filtrování.  

 Filtrovat lze i podle více sloupců. 

Pomocí automatického filtru je možné vytvářet tři typy filtrů:  

 Podle hodnot seznamu. 

 Podle formátu.  

 Podle kritérií.  
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Tyto typy filtrů se pro jednu oblast buněk nebo sloupcovou tabulku vzájemně vylučují. Můžeme například 
filtrovat podle barvy buňky nebo podle seznamu čísel, nikoli však podle obou položek. Nebo můžete filtro-
vat podle ikony nebo podle vlastního filtru, nikoli však podle obou položek.  

Sloupec, podle kterého bylo provedeno filtrování, je na šipce označen.  

Ukončení práce s filtrem 

 Odstranění konkrétního filtru ve sloupci provedeme aktivací šipky se značkou filtru a vol-
bou odkazu Vymazat.  

 Úplné ukončení režimu z celého seznamu provedeme z panelu Úpravy, ikonou Seřadit a fil-
trovat, a opět volbou příkazu Filtr.  

Ukládání výsledků filtrování 

Ukládání výsledků filtrování (platí i u obdobných akcí) se provede zkopírováním bez propojení do nového listu. 
Například: 

1. Výsledky filtrování označíme myší a klávesovou kombinací Ctrl+C vložíme do schránky.  

 Postavíme se na místo, kam chceme výsledky uložit a v panelu Domů aktivujeme šipku iko-
ny Vloţit.  

 Vybereme příkaz Vloţit jinak → Hodnoty.  

Ještě sofistikovanější je uložení vybraného výsledku ve formě pracovního prostoru:  

2. V kartě Zobrazení → v panelu Okno vybereme ikonu Uloţit pracovní prostor.  

 Obdržíme dialogové okno, pomocí kterého jej uložíme na zvolené místo ve formátu .xlw.  

 Původní data můžeme kdykoli obnovit.  

3.8.7. Rozšířený filtr 

Potřebujeme-li seznam filtrovat pomocí složitých kritérií, použijeme příkaz Upřesnit ve skupině Seřadit 
a filtrovat na kartě Data.  

Příkaz Upřesnit pracuje v několika důležitých ohledech jinak než příkaz Filtr. Vyvolá dialogové okno Rozší-
řený filtr, do kterého musíme zadat oblast kritérií a určit, zda filtrování proběhne přímo v  seznamu, nebo 
jinde v listě.  

Na předchozím vyobrazení je připraven seznam k rozšířenému filtrování. V levé části je oblast seznamu, 
uprostřed hlavička kritérií se zadanými podmínkami pro filtrování, vpravo hlavička připravená pro vyfil-
trovaná data. 

Celou akci zahájíme tím, že se postavíme do seznamu, který potřebujeme filtrovat a otevřeme kartu Data → 
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Seřadit a filtrovat → Upřesnit. Vyvoláme tím dialogové okno Rozšířený filtr. 

Práce s dialogovým oknem Rozšířený filtr: 

 Přímo v seznamu – k vyfiltrování dojde přímo v seznamu, ve kterém stojíme. 

Nevýhoda – jestliže budeme používat filtr opakovaně, musíme výsledky ukládat například 
příkazem Uloţit pracovní prostor.  

Výhoda – nemusíme připravovat prostor pro Kopírování jinam. Použijeme při opakovaném, 
nebo složitějším filtrování. 

 Kopírovat jinam – otevře pole Kopírovat do.  

○ Jestliže budeme v rozšířeném filtru zobrazovat všechny sloupce, stačí postavit se do di-
alogového okna do pole Kopírovat do a myší vybrat pravou horní buňku zfiltrovaného 
seznamu. 

○ Jestliže chceme zobrazit jen některé sloupce, vytvoříme novou hlavičku obsahující 
pouze potřebné sloupce a do pole Kopírovat do, musíme tuto hlavičku zanést celou jako 
oblast. 

Pozor – názvy sloupců v nově vytvořených hlavičkách nikdy nevypisujeme, ale zkopíruje-
me. Vyhneme se chybám a potížím.  

 Oblast seznamu – jestliže se do seznamu postavíme již při zahájení akce, před otevřením dia-
logového okna, bude oblast vyplněna automaticky. Zahrne samozřejmě i hlavičku. 

 Oblast kriterií – obvykle nad nebo vedle filtrovaného seznamu vytvoříme novou hlavičku. 
Názvy sloupců, do kterých budeme zadávat kritéria , přeneseme ze seznamu kopírováním. 
Můžeme ale překopírovat celou hlavičku, pokud to není na úkor přehlednosti. 

Na obrázku je příklad, kdy hlavička obsahuje pouze názvy těch sloupců, které jsou potřeb-
né k vytvoření kritérií. 

1. Oblast kritérií je L1 : 03. 

2. L2 : 02 obsahuje podmínky, které tvoří logický součin. Aby se položka (řádek) ze se-
znamu zobrazil, musí být splněny všechny podmínky. I LCD Monitory i Kladno i 
>3000 i < 3000.  

3. L3 : O3 – podmínky opět tvoří logický součin.  

4. Podmínky z řádku 2 a řádku 3 jsou ve vztahu logického součtu. Aby se položka ze se-
znamu zobrazila, stačí, když splní alespoň jednu z podmínek.  

 Bez duplicitních záznamů – používáme, když chceme odstranit duplicity.  

A nyní stačí stisknout OK a seznam je podroben rozšířenému filtrování.  

3.8.7.1. Tutoriál 52 – Rozšířený filtr 

Karta Data – nabídka Upřesnit. Vytvoření oblasti kritérií, vztah mezi kritérii na společném řádku, vztah mezi 
kritérii na řádcích. Dialogové okno rozšířený filtr. Akce - Přímo v seznamu. Akce - Kopírovat jinam. Odstra-
nění duplicitních záznamů 
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3.8.8. Najít a vybrat 

Karta Domů → panel Úpravy → ikona Najít a vybrat nabízí rozsáhlé možnosti 
pro vyhledávání a nahrazování.  

 Najít – zadáme informace, které potřebujeme vyhledávat. Zadáním otazníku (?) můžeme 
vyhledat shodu libovolného jednoho znaku. Zadáním hvězdičky (*) můžete vyhledat shodu 
libovolného řetězce znaků.  

 Formát – umožňuje vyhledávat text nebo čísla, jež jsou určitým způsobem formátovány. 
Chceme-li najít buňky, které pouze vyhovuj určitému formátu, odstraníme ze záložky Najít 
veškerá kritéria a pak vybereme určitý formát buněk jako příklad tím, že klepneme na šip-
ku vedle možnosti Formát, pak aktivujme Zvolit formát z buňky a poté klepneme na buňku, 
jejíž formát odpovídá hledanému formátu. Samozřejmě ještě musíme zvolit Najít vše, či Najít 
další.  

 Tlačítko Moţnosti – upřesní či skryje další upřesnění hledání.  

 Kde – výklopný seznam, který umožní nastavit hledání v  listu anebo v celém sešitu.  

Záložka Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit: 

Nahradit – zadáme znaky, kterými chceme nahradit znaky zadané v poli Najít. Jestliže chceme znaky zadané 
v poli Najít z dokumentu odstranit, ponecháme pole Nahradit prázdné. 

Přejít na 

Dvě nabídky, z nichž první otevře stejné dialogové okno Přejít 
na, jako klávesa F5.  

 V poli Přejít na – máme stále k dispozici adresy, na 
kterých jsme se již v listě pohybovali. Stačí je znovu 
aktivovat myší a do buňky s uvedenou adresou se vrá-
tíme.  

 Odkaz – vepíšeme adresu, na kterou potřebujeme pře-
jít. Tlačítkem OK potvrdíme.  

 Tlačítko Jinak v tomto dialogovém okně otevře stejnou 
nabídku, jako druhé Přejít na z menu Najít a vybrat. 
Umožní identifikovat prázdné buňky, vzorce, kon-
stanty, následníky, předchůdce, podmíněné formáto-
vání, …  

A tím jsou uzavřeny nabídky karty Domů. 
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4.  Karta Vložení 

Hned v první skupině máme možnost vkládat do listu tabulky. Oproti předcházejícím verzím je zde jeden 
rozdíl. Tabulka je zde chápana ve smyslu seznamu, jak je již vysvětleno v kapitole 3.8 Úpravy. 

4.1. Kontingenční tabulka  

Cestu k otevření kontingenční tabulky nabízí hned první ikona Kontingenční tabulka.  

Kontingenční tabulka je speciální druh tabulky, která obsahuje souhrnná data z jiného zdroje dat (jiná tabul-
ka, externí zdroj dat). Tato data jsou v kontingenční tabulce přeorganizována do vícerozměrných souhrnů 
a poskytují tak různé pohledy na původní zdroj dat. Navíc může být kontingenční tabulka propojená s pů-
vodním zdrojem dat a jakákoliv změna v tomto zdroji dat se promítá i do kontingenční tabulky. Kdykoliv 
tak můžeme vidět okamžitý stav souhrnné sestavy. 

Vytvoření kontingenční tabulky: 

 Nejprve se postavíme do seznamu, který bude sloužit jako zdroj dat. Zdrojový seznam mu-
sí splňovat všechny požadavky na jeho strukturu a umístění (viz kapitola Úpravy).  

 V kartě Vloţit zvolíme Kontingenční tabulka → Kontingenční tabulka. 

 Tím otevřeme dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku.  

○ Jestliže je seznam správně vytvořen a umístěn a při zahájení akce jsme stáli v  některé 
jeho buňce, Excel automaticky identifikuje oblast, včetně hlavičky. 

○ Obvykle volíme vytvoření kontingenční tabulky v novém listě. Je to přehlednější a pro 
data bezpečnější.  

 Po potvrzení stiskem OK se na novém listu vytvoří symbolická kontingenční tabulka (zatím 
bez dat). Současně se změní karta menu na kartu Moţnosti a v pravé části okna se zobrazí 
seznam všech přístupných polí zdroje dat s možností vytváření struktury kontingenční ta-
bulky.  
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 V tomto Seznamu polí kontingenční tabulky zaškrtáváme pole, která chceme zařadit do sesta-
vy. Pole se okamžitě přenášejí do oblasti Popisky řádků a vznikající kontingenční tabulka se 
dynamicky zobrazuje v levé části obrazovky.  

 Pole, která označíme, a která mají číselný formát, se obvykle přenesou do oblasti Σ Hodnoty.  

 Pole můžeme (smysluplně) mezi jednotlivými oblastmi myší přesouvat. Na levé straně ob-
razovky se okamžitě aktualizuje kontingenční tabulka.   

4.1.1.1. Tutoriál 47 – Kontingenční tabulka 
zapracovávající rozsáhlý zdroj dat 

Kontingenční tabulka. Zahájení zpracování a označení zdroje 
dat. Vytvoření tabulky v novém listě. Stejnojmenné dialogové 
okno, výběr zpracovaných dat, nastavení funkce. Filtrování 
a souhrny tabulky, nástroje kontingenční tabulky (Možnosti, 
Formát). Změna zdroje dat, aktualizace kontingenční tabulky. 

Úpravy kontingenční tabulky 

Tabulka z předcházejícího vyobrazení není samozřejmě koneč-
ná. Je možné ji opět změnit strukturu, upřesnit požadavky na 
data a získávat tak nové pohledy a informace. Pole v oblastech můžeme znova přeorganizovávat.  

Na dalším obrázku je rozvinuta nabídka šipky Popisky sloupců.  

Klepnutím na pole v oblasti Σ Hodnoty obdržíme menu. Vybráním možnosti Nastavení volby hodnot se dosta-
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neme k stejnojmennému dialogovému oknu, kde můžeme nastavit především kritéria shrnutí dat (součet, 
počet, průměr …) a formát zobrazovaných shrnutí.  

Všechny tyto úpravy můžeme provádět i z nabídek karty Moţnosti, kterou máme k dispozici, stojíme-li 
v některé z buněk kontingenční tabulky.  

Formátování kontingenční tabulky 

Kontingenční tabulku lze formátovat standardními způsoby (karta Domů). Je však nutné počítat s tím, že 
některé formátovací vlastnosti se aktualizací vracejí zpět do svého původního formátu (zjistíme po první 
aktualizaci). Z tohoto důvodu je někdy výhodné z karty Návrh použít nabídky Styly kontingenční tabulky či 
některé další možnosti této karty.  

Vytvoření kontingenční tabulky z externího zdroje dat  

Kontingenční tabulku vytváříme obvykle tak, že zdrojová tabulka i kontingenční tabulka jsou umístěny ve 
stejném sešitu na různých listech. Excel ale také umožňuje oddělené umístění zdroje dat a kontingenční ta-
bulky, což se výhodně používá v případech oddělených dat, která jsou například denně aktualizovaná do 
samostatného souboru někde na síti. K těmto datům potom přistupujeme vzdáleně prostřednictvím kontin-
genční tabulky. 

Zdrojem dat může být tabulka Excelu, ale umístěná v jiném sešitu, nebo jiný typ datového zdroje, např. ta-
bulka Accessu nebo SQL Serveru. 

Postup je obdobný jako u vytváření standardní kontingenční tabulky, pouze na začátku musíme nadefinovat 
tento externí zdroj dat. Následná další úprava a formátování kontingenční tabulky je potom obdobné jako 
u běžné kontingenční tabulky. Rozdíl tedy spočívá pouze ve vytvoření propojení mezi sešitem s kontingenč-
ní tabulkou a zdrojem dat. 

Postup vytvoření kontingenční tabulky z dat v jiném excelovém sešitu: 

 Otevřeme zdrojový soubor s daty, která potřebujeme zpracovat. 

 V novém prázdném sešitu se postavíme na místo, kam chceme novou kontingenční tabulku 
umístit. 

 Nyní na kartě Vloţení zvolíme příkaz Kontingenční tabulka. Postavíme se kurzorem do pole 
Tabulka/oblast. 

 To nám umožní přejít myší do sešitu se zdrojem dat, označit list s daty a vyznačit oblast da-
tového zdroje.  

 Po stisku OK se automaticky vrátíme do listu, kde vytváříme kontingenční tabulku a určí-
me, že chceme vytvořit tabulku ve stávajícím listě. Potvrdíme opět OK.  

 V cílovém listu se vytvoří prázdná kontingenční tabulka, která však nemá vyznačeny jed-
notlivé sekce. Proto k zařazení polí do jednotlivých oblastí použijte okno Seznam polí kontin-
genční tabulky v pravé části okna Excelu.  

 Další práce s tabulkou je již stejná jako u standardní kontingenční tabulky. 

Vytvořením takovéto kontingenční tabulky vznikne propojení mezi oběma sešity. U Excelu 2007 je nutné 
v některých případech, na výzvu dialogového okna, toto propojení povolit. Při změně datového zdroje se 
totiž musí i změnit údaje v kontingenční tabulce. Aktualizaci můžeme provést pomocí příkazu Aktualizovat 
na kartě Moţnosti nebo Data. 

4.1.1.2. Tutoriál 48 – Kontingenční graf 

Kontingenční tabulka, kontingenční graf. Zpracování omezeného množství dat. Změny funkcí, změny struk-
tury, automatické vytvoření grafu. Nástroje kontingenční tabulky. Nástroje pro úpravy grafů. Karty Návrh, 
Rozložení, Formát, Analýza. Aktualizace kontingenční tabulky i grafu.  

4.2. Tabulka 
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Ikona Tabulka v nabídce karty Vloţení urychluje práci 
s daty. Stačí se postavit do oblasti dat a aktivovat iko-
nu. 

 Excel nabídne jednoduché dialogové okno 
Vytvořit tabulku. Zadáme maximálně násle-
dující údaje: 

○ Kde se nachází data pro tabulku – automa-
ticky identifikuje oblast dat, včetně hla-
vičky. 

○ Tabulka obsahuje záhlaví – ve většině pří-
padů necháme zaškrtnuté, protože ta-
bulka bez hlavičky není plnohodnotná. 

A to je vlastně vše. Tabulka bude mít automaticky 
nastaven filtr a styl, který je nastaven jako výchozí. Výchozí nastavení stylu změníme výběrem ve Stylech 
tabulky, nebo pomocí pravého tlačítka myši.  

4.3. Ilustrace 

Jednotlivé nabídky panelu Ilustrace: 

4.3.1. Obrázek 

Vložení obrázku umožňuje ikona Obrázek. Nabídkne dialogové okno Vloţit obrázek, které je obdobou okna 
Vloţit soubor. Po vložení vybraného obrázku Excel nabídke kartu Formát. Dynamická zobrazení vybraných 
možností umožňují uživateli zvolit nejvhodnější možnost.  

Jestliže provedené úpravy obrázku nám nevyhovuji, můžeme je odstranit a vrátit se k původnímu nastavení 
příkazem Původní nastavení obrázku.  

Zajímavou možnost nabízí ikona Oříznout, pomocí níž odstraníme nepotřebné části obrázku. 

Poznámky k práci s formátem obrázků: 

Přehled zmenšení velikosti souboru s obrázkem 

 Obrázky mohou významně zvýšit velikost dokumentu. Chceme-li ušetřit místo na pevném 
disku a zkrátit dobu stahování, můžeme zmenšit rozlišení obrázku (úroveň podrobností 
zobrazených na monitoru nebo vytištěných tiskárnou) tím, že: 
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○ Použijeme kompresi beze změny kvality. 

○ Smažeme oříznuté oblasti obrázku. 

 Zmenšení velikosti souboru s minimální ztrátou kvality lze použít pouze u určitých typů 
obrázků. Zmenšení nebo změna rozlišení mohou být účinné u obrázků, které byly 
zmenšeny či oříznuty. Změnou rozlišení se může zhoršit kvalita obrázku. 

 Pro optimalizaci jsou vhodné i obrázky s vysokým rozlišením, například fotografie.  

4.3.2. Klipart 

Umožňuje do dokumentu vložit klipart, včetně kreseb, filmů, zvuků nebo fotografií. Po aktivaci ikony 
Klipart se v pravé části obrazovky otevře rozsáhlý stejnojmenný panel. Při vybírání a vkládání souborů 
postupujeme prakticky stejně, jako ve Wordu.  

4.3.3. Tvary 

Po aktivaci ikony Tvary objeví se nabídka nejrůznějších tvarů. Klepnutím myší vybereme vhodný tvar. 
Kurzor myši se změní a tažením myší v listě vymezíme prostor pro jeho vykreslení. Nejsme-li s vybraným 
tvarem spokojeni, můžeme pomocí nabídky Upravit tvar vybrat jiný. V panelu Uspořádat můžeme rychle 
přenášet tvary ve skupině přenášet do popředí, do pozadí. 

Vytvořené tvary můžeme spojit do jediného celku výběrem myší při stisknutém tlačítku Shift a pak s nimi 
můžeme pracovat jako s jediným objektem.  

4.3.4. SmartArt 

Vytváření ilustrací na profesionální úrovni může být náročné, zvláště pokud uživatel nemá potřebné 
odborné dovednosti. U dřívějších verzí Microsoft Office uživatelé věnovali mnoho času vytváření tvarů 
stejných rozměrů s řádným vyrovnáním, řádným umístěním textu a jeho ručním formátováním  tak, aby vše 
odpovídalo celkovému stylu dokumentu. Díky nové funkci sady Obrázek SmartArt můžeme vytvářet 
ilustrace na profesionální úrovni pouhými několika klepnutími tlačítkem myši. 

Při vytváření obrázku SmartArt, který má doprovázet či vysvětlovat text, se zobrazí výzva k výběru typu 
obrázku, jako je Proces, Hierarchie, Cyklus nebo Relace …  

V kartě Vloţení, panelu Ilustrace klepneme na ikonu SmartArt. Otevře se dialogové okno Zvolit obrázek 
SmartArt. Vybereme vhodný typ a tím otevřeme kartu Návrh, kde vybereme vhodné Rozloţení a Styl, pak se 
věnujeme vložení textu: 
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Jestliže chceme vybírat obrázky ze všech stylů, použijeme tlačítko Více (viz následující obrázek). Nabídka 
v dialogovém okně je doplněna srozumitelnou nápovědou.  

4.4. Grafy 

Grafy převádějí data do vizuální podoby. Místo nutnosti analyzovat sloupce čísel v listu můžete na první 
pohled vidět, jaký význam data mají. 

Postup při vytvoření grafu: 

Poprvé v Excelu 2007 při vytvoření grafu nemusíme projít Průvodcem. K vytvoření grafu postačí několik 
vteřin. Co všechno nám graf může poskytnout, to je ale jiná  rovina. Tam můžeme hledat pohledy, experi-
mentovat: 

 Myší označíme pracovní oblast (tabulku, nebo pouze její část), kterou chceme převést do vi-
zuální podoby. Můžeme označit i nesouvislou oblast (výběr dalších částí zdrojových dat 
provedeme myší při stisknuté klávese Ctrl).  

 V pravé dolní části panelu Grafy je tlačítko Vytvořit graf, které nabídne dialogové okno Vlo-
ţit graf.  
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 V levé části okna vybereme typ, v pravé jeho provedení. Po stisku OK je graf okamžitě vy-
tvořen. Zároveň v menu se objeví další karty – Návrh, Rozloţení, Formát.  

Nejzajímavější je určitě karta Rozloţení (následující obrázek) a v ní například možnosti: 

 Formátovat výběr – pro vybraný prvek spustí dialog formátování.  

 Název grafu – umožňuje přidat, odebrat nebo lépe umístit název grafu.  

 Názvy os – umožňuje vložit text, který bude použit jako název os.  

 Legenda – obdobně i zde můžeme ovládat legendu, její zobrazení či odstranění, lepší umís-
tění.  

 Popisky dat – u jednotlivých objektů grafu, které zobrazují velikost dat, se objeví i přesný č í-
selný údaj. 

 Tabulka dat – pod grafem může být zobrazena tabulka, ze které graf vznikl. 

V kartě Návrh je zajímavý panel nabídek – Rozloţení grafu. Také on se podílí na zjednodušení manipulace 
a úpravy grafů.  

Vždy platí, že existuje oboustranná provázanost mezi daty v tabulce a objekty grafu. Změní-li se data 
v tabulce, přenesou se změny i do grafu. Budeme-li měnit velikost těch objektů grafu, které jsou navázány na 
data v tabulce, změní se hodnoty i v ní. 

V kartě Formát v panelu Aktuální výběr jsou zajímavé možnosti: 

 Formátovat výběr – nabídne automatické zformátování části grafu, kterou klepnutím myší 
vybereme, nebo ji vybereme ve vyklápěcím seznamu nad nabídkou. 

 Obnovit a srovnat se stylem – naše formátovací pokusy zlikviduje.  

Poslední rada ke grafům – jestliže jsme při tvorbě grafu zabloudily v nabízených možnostech, je rychlejší 
vytvořit graf znovu, než jej upravovat a opravovat, i když tlačítko Zpět je také výborný pomocník.  

4.4.1.1. Tutoriál 45 – Grafy vytváření I 

Převod analýzy dat do vizuální podoby. Karta Vytvořit – skupina Graf. Typy grafů. Grafy sloupcové, pro-
storové, výsečové, bodové. Výběr dat zpracovaných do grafu, nesouvislé oblasti. Karty Návrh, Rozložení, 
Formát, základní informace. Provázanost zdroje dat a grafu. Popisky dat, spojnice trendů. 
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4.4.1.2. Tutoriál 46 – Grafy vytváření II 

Další zpracování grafů, jejich popis, použití legendy, formátování, volby typů grafů. Karty Návrh, Rozlože-
ní, Formát. Změna typu grafu. Název grafu, legenda, názvy os, popisky dat. Formát datové řady, přepínání 
řádků a sloupců. Možnosti pravého tlačítka myši. Rychlé grafické úpravy pomocí karty Formát. 

4.5. Digitální podpis 

Dokument digitálně podepisujeme ze stejných důvodů, ze kterých podepisujeme papírové dokumenty. Di-
gitálním podpisem ověřujeme, že uživatelé a produkty jsou opravdu tím, za koho, či za co se vydávají. Digi-
tální podpisy pomáhají poskytnout následující záruky: 

 Pravost – digitální podpis pomáhá zaručit, že podepsaný je tím, za koho se vydává.  

 Integrita – digitální podpis pomáhá zaručit, že obsah nebyl poté, co byl digitálně podepsán, 
změněn ani zfalšován.  

 Nepopiratelnost odpovědnosti – digitální podpis pomáhá dokázat všem stranám původ pode-
psaného obsahu.  

4.5.1. Získání digitálního podpisu v rámci společnosti 

Pokusíme-li se digitálně dokument podepsat, aniž bychom vlastnili digitální certifikát, zobrazí se dialogové 
okno Načíst digitální ID a budeme vyzváni, abychom si vybrali způsob získání vlastního digitálního ID. 

Ten můžeme získat dvěma způsoby: 

 Od partnera společnosti Microsoft – vybereme-li tuto možnost, budeme přesměrováni na Tr-
žiště sady Microsoft Office, kde můžeme zakoupit digitální certifikát od některé z nezávis-
lých certifikačních autorit (CA) uvedených v Trţišti sady Office. Pak si můžeme digitálně 
podepsané dokumenty vyměňovat s jinými uživateli, kteří mohou ověřovat pravost podpi-
su.  

 Vytvořením vlastního digitálního ID – tento digitální podpis bude možné ověřit pouze v počí-
tači, ve kterém byl vytvořen. Pro ostatní bude přístupný pouze pro čtení.  

4.5.2. Vytvoření vlastního digitálního certifikátu 

Na kartě Vloţení, v panelu Text aktivujeme ikonu Řádek podpisu.  

Jestliže jsme již s digitálním podpisem pracovali, nabídne šipka na konci nabídky Řádek podpisu dvě možnos-
ti: 

1. Řádek podpisu sady Microsoft Office … 

2. Přidat podpisové sluţby …  

Jestliže jsme s digitálním podpisem zatím nepracovali, obdržíme dialogové okno Načíst digitální ID a vybe-
reme možnost Vytvořit vlastní digitální ID. 

Pozor – dialogové okno Načíst digitální ID se zobrazí pouze tehdy, když se pokusíme digitálně podepsat 
dokument, aniž bychom vlastnili digitální certifikát. 

V dialogovém okně Vytvořit digitální ID zadáme informace, které budou obsaženy v digitálním ID: 
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○ Jméno. 

○ E-mailová adresa.  

○ Název organizace nebo společnosti.  

○ Do pole Umístění zadáme své zeměpisné umístění.  

Vytvoření vlastního digitálního podpisu dokončíme klepnutím na příkaz Vytvořit.  

Poznámka – podepíšeme-li dokument digitálně pomocí digitálního certifikátu, který jsme vytvořili, a potom 
jej budeme sdílet, ostatní uživatelé nemohou ověřit pravost digitálního podpisu. Tento digitální podpis je 
možné ověřit pouze v počítači, ve kterém byl vytvořen. 

4.5.3. Přidání digitálního podpisu do dokumentu  

Digitální podpis či podpisy můžeme do dokumentu vložit dvěma způsoby: 

1. Přidáme do dokumentu viditelné řádky digitálního podpisu, či digitálních podpisů. 

2. Přidáme neviditelný digitální podpis.  

4.5.4. Viditelný digitální podpis 

Řádek podpisu vypadá podobně jako tradiční místo pro podpis, které může být uvedeno v tištěném doku-
mentu, ale funguje jinak.  

Při vložení řádku podpisu do dokumentu může autor podpisu zadat informace o zamýšlené podepisující 
osobě a může zadat i pokyny pro tuto osobu. Digitálně podepsaný dokument bude určen pouze pro čtení, 
aby nebylo možné změnit jeho obsah. 

Přidání řádku podpisu do dokumentu: 

1. Myší klepneme na místo v dokumentu, kam chceme přidat řádek podpisu.  

2. Na kartě Vloţit v panelu Text najedeme na šipku vedle nabídky Řádek podpisu. 

3. Vyplníme dialogové okno Nastavení podpisu: 

4. Po odsouhlasení údajů tlačítkem OK je v dokumentu vložen nástroj pro vložení digitálního 
podpisu. 

Vlastní podepsání: 

Podepsáním řádku podpisu v dokumentu sady Office přidáme viditelnou podobu svého podpisu i digitální 
podpis. 

1. V dokumentu klikneme myší na řádek podpisu, na kterém je vyžadován náš podpis.  

2. Objeví se pokyny Microsoft Office Excel. Při našem způsobu práce s digitálním podpisem 
stiskneme pouze OK.  
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3. Tím otevřeme dialogové okno Podepsat. V něm můžeme svůj podpis napsat pomocí kláves-
nice, nebo vložit podpis jako soubor obrázku s podpisem (odkaz Obrázek).  

4. Akci podepsání ukončíme stiskem tlačítka Podepsat (viz následující vyobrazení).  

Od tohoto okamžiku bude dokument určen pouze pro čtení.  

V dokumentu je nový řádek podpisu:  

Jsme-li v počítači, ve kterém byl digitální podpis vytvořen, můžeme pravým tlačítkem myši na objektu pod-
pisu vyvolat menu, ve kterém jsou i další možnosti práce s tímto konkrétním digitálním podpisem.: 

○ Detaily podpisu 

○ Nastavit podpis 

○ Odebrat podpis 

4.5.5. Neviditelný digitální podpis 

Pokud do dokumentu nepotřebujeme přidat viditelné řádky podpisu, ale přesto chceme poskytnout záruku 
pravosti, integrity a původu dokumentu, můžeme do dokumentu přidat neviditelný digitální podpis.  

Neviditelný digitální podpis lze identifikovat pouze existencí ikony Podpisy na stavovém řádku v dolní části 
obrazovky. Také v tomto případě je dokument určen pouze pro čtení.  



 

M a n u á l  E x c e l  2 0 0 7  
 

 

 

 
Název dokumentu – Manual_Excel_2007 Stránka 53/101 © Video-office s.r.o. |  www.video-office.cz 

Pozor – následující pokyny jsou možné, jestliže jsme si již vytvořili digitální certifikát, jak je popsáno výše. 

Vložení neviditelného digitálního podpisu: 

1. Tlačítko Office → Připravit → Přidat digitální podpis (viz následující vyobrazení).  

2. Objeví se pokyny Microsoft Office Word. Při našem způsobu práce s digitálním podpisem 
stiskneme pouze OK.  

3. Vyplníme dialogové okno Podepsat a stiskneme Podepsat.  

Dokument je určen pouze pro čtení a na stavovém řádku Excelu je opět ikona certifikátu digitálního podpi-
su.  

4.5.6. Odstranění digitálního podpisu 

Tlačítko Office → možnosti Připravit → Zobrazit podpisy nabídnou na pravé straně obrazovky sloupec Podpisy.  

Klepnutím na šipku u platného podpisu otevřeme menu a vybereme příkaz Odebrat podpis. Dokument se 
stane opět přístupným.  

Pozor – platných podpisů může být více, odebrání podpisu v takovémto případě musíme podle potřeby 
opakovat.  

4.5.6.1. Tutoriál 53 – Digitální podpis 

Digitální podpis, získání digitálního podpisu. Přidání digitálního podpisu do dokumentu. Viditelný a nev i-
ditelný digitální podpis. Označení dokumentu za konečný. Odstranění digitálního podpisu. Záruky, které 
digitální podpis poskytuje.  

4.6. Záhlaví a zápatí 

Ve vytváření a zobrazování Záhlaví a Zápatí ve verzi Excel 2007 je velký pokrok.  

 Především záhlaví a zápatí je viditelné nejen v náhledu, ale i v běžném zobrazení. Stačí 
v kartě Zobrazení zvolit Rozloţení stránky.  
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 Ikona Záhlaví a zápatí v kartě Vloţení umožní provádět změny v oblasti záhlaví a zápatí 
přímo v listu. Jestliže je některá tato oblast aktivní, automaticky máme k dispozici kartu 
Návrh. 

 Klasické dialogové okno Vzhled stránky je stále k dispozici v kartě Rozloţení stránky (viz ná-
sledující obrázek).  

4.6.1.1. Tutoriál 28 – Záhlaví a zápatí  

Rozdíl mezi zobrazením Normálně a Rozložení stránky. Nástroje záhlaví a zápatí - Návrh. Vložení loga do 
záhlaví, vložení textu. Informace požadované v zápatí, vkládání potřebných polí (pole jsou prvky, které se 
automaticky aktualizují).  

Vzhled stránky – nastavení okrajů včetně záhlaví a zápatí, náhled před tiskem.  

Příklad záhlaví: 

Příklad zápatí: 

Postup při vytváření záhlaví a zápatí 

Postavíme se do listu, ve kterém chceme vytvořit záhlaví a zápatí. Je velice vhodné mít list vhodně pojme-
novaný. To nám usnadní orientaci zejména v sešitech, které mají větší počet listů. 
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 Na kartě Vložení aktivujeme ikonu Záhlaví a zápatí. 

 Otevře se prostor záhlaví, který můžeme začít zpracovávat.  

○ Klepneme-li na ikonu Záhlaví, můžeme si vybrat z připravených možností. Ale lepší je 
atraktivnější cesta. 

○ Klikneme myší do prostoru záhlaví a získáme přístup ke třem polím, kam můžeme 
vkládat své texty a obrázky. Formátujeme je a upravujeme standardními způsoby (kar-
ta Domů – panel Písmo, karta Návrh – ikona Formát obrázku).  

 Ikonou Přejít na Zápatí získáme stejnou možnost i v prostoru zápatí. Sem vkládáme přede-
vším údaje o sešitu a listu vkládáním polí z karty Návrh, panel Prvky záhlaví a zápatí.   

Tyto prvky mají charakter polí a aktivují se buď okamžitě po vložení, nebo po přechodu ze zápatí do listu. 
Název souboru může tedy zpočátku vypadat takto – &[Soubor].  

Záhlaví a zápatí opustíme kliknutím do prostory listu. Jsou však stále viditelné. Přechodem karta Zobrazení 
→ panel Zobrazení sešitů → ikona Normálně se vrátíme ke klasickému zobrazení listu (bez záhlaví a zápatí).  

4.7. Vložit symbol 

Poslední ikonou na kartě Vloţení je Symbol. Její aktivace nabídne následující dialogové okno. Nenajdeme zde 
možnost vytvoření klávesové zkratky, ale ve dvou záložkách jsou všechny symboly, které budeme potřebo-
vat. V dolní části, v poli Naposledy pouţité symboly, najdeme ty nejčastěji potřebné.  

Symbol, který jsme vybrali, označíme myší a do Excelu přeneseme stiskem tlačítka Vloţit. Práci s oknem 
ukončíme tlačítkem Storno.  

4.8. Editor rovnic 

Jestliže potřebujeme napsat vzorce, rovnice, matematické výrazy, máme v Excelu k dispozici Editor rovnic. 
Nalezneme jej po aktivaci ikony Objekt v dialogovém oknu Objekt → Vytvořit nový → Editor rovnic.  

K dispozici máme následující panel s nabídkou všech potřebných grafických objektů pro editaci rovnic. Také 
menu Excelu se změní a obsahuje pouze nabídky použitelné při práci s editorem.  



 

M a n u á l  E x c e l  2 0 0 7  
 

 

 

 
Název dokumentu – Manual_Excel_2007 Stránka 56/101 © Video-office s.r.o. |  www.video-office.cz 

V panelu nástrojů nalezneme nabídku: 

 Operátorů. 

 Symbolů. 

 Písmen řecké abecedy. 

 Závorek. 

 Zlomků. 

 Odmocnin. 

 Integrálů. 

 A dalších.  

Editované objekty můžeme dále upravovat pomocí myši (přesouvat, měnit velikost) nebo pomocí nabídek 
z menu pravého tlačítka myši, kde je i standardní nabídka Formát objektu.  

Ukázka možností Editoru rovnic: 

 

 

 

 

 

 

 

3 9 baba *
dc

ba

*

1

2

)2^(*2 dxx
1

2

)2^(*2 dxx



 

M a n u á l  E x c e l  2 0 0 7  
 

 

 

 
Název dokumentu – Manual_Excel_2007 Stránka 57/101 © Video-office s.r.o. |  www.video-office.cz 

5. Karta Rozložení stránky 

5.1. Panel Motivy 

Motiv je sada prvků, které vytvářejí vzhled, snad je možné říci i nála-
du dokumentu, pomocí barev, formátů písma (u nadpisů a textu) 
a efektů grafiky (čáry, výplně). Přiřazením motivu dokumentu lze 
snadno a rychle naformátovat celý dokument a dodat mu tak profesi-
onální a moderní vzhled.  

Aplikace Excel poskytuje několik předdefinovaných motivů doku-
mentů, uživatelé si však mohou přizpůsobením existujících motivů 
vytvářet své motivy a posléze je uložit jako vlastní motivy. Motivy 
dokumentů mohou být mezi aplikacemi Microsoft Office 2007 sdíleny, takže všechny dokumenty mohou 
mít stejný, jednotný vzhled. 

5.1.1.1. Tutoriál 31 – Motivy 

Karta Rozložení stránky – Motivy. Vkládání objektů, jejich formátování, vkládání popisů, ovlivnění motivy. 
Dynamický náhled motivu. Využití předdefinovaných kolekcí barev, písma a efektů.  

5.2. Vzhled stránky 

Do Vzhledu stránky zařaďme tři skupiny, které společně vzhled a uspořádání ovlivňují: 

1. Vlastní Vzhled stránky. 

2. Přizpůsobit měřítko. 

3. Možnosti listů. 

5.2.1. Skupina Vzhled stránky 

Okraje  

Umožňují vybrat velikost okrajů pro celý dokument, nebo pro jeho aktuální část (oddíl). Levé vyobrazení na 
dalším obrázku zachycuje možnosti Excelu 2007. Nabídka Vlastní okraje (v dolní části) otevře dialogové okno 
Vzhled stránky vpravo.  

V dialogovém okně Vzhled stránky je důležitá nabídka Vycentrovat na stránce: 

○ Vodorovně – používáme téměř vždy. Umístí tabulku či seznam automaticky na střed 
stránky. 

○ Svisle – používáme jen u tabulek, které budou zobrazeny na jediné stránce. Pak budou 
zobrazeny přesně ve středu stránky. U vícestránkových tabulek by poslední stránka 
byla vycentrována do středu stránky a nezačínala by pod záhlavím.  
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V tomto dialogovém okně nezapomeňme ani na ostatní záložky. Především Stránka a List usnadní ovládání 
velkých seznamů.  

Ostatně toto okno ti, kteří již pracovali v předcházejících verzích Excelu, znají. Bylo převzato i do Excelu 
2007.  

Orientace 

Ikona nabídne dvě volby, zobrazení a tisk stránky na výšku, nebo na šířku.  

Velikost (formát papíru) 

Nastavíme přesně velikost papíru. V České republice nastavíme A4 210 x 297 mm. Není-li velikost papíru 
nastavena správně, projeví se problémy špatným odstránkováním při tisku. 

Oblast tisku  

Myší označíme pracovní oblast, kterou chceme vytisknout. Po správném označení aktivujeme: 

○ Oblast tisku → Nastavit oblast tisku. Tiskárna při tisku vytiskne pouze takto nastavenou 
oblast.  

Zrušení oblasti tisku provedeme příkazy: 

○ Oblast tisku → Vymazat oblast tisku. Pak vytiskne ale tiskárna vše, co na listu je. 

Konce 

Konce stránek můžeme do libovolného místa tabulky nebo seznamu vložit pomocí ikony Konce ve skupině 
Vzhled stránky, nebo pomocí ikony Konce stránek umístěné na stavovém řádku (vpravo dole).  

Chceme-li vložit svislý nebo vodorovný konec stránky, vybereme buňku vpravo pod místem, kam chceme 
vložit konec stránky a zvolíme Konec → Vloţit konec stránky. 

Nejsme-li s takto vloženým koncem stránky spokojeni, zrušíme jej příkazy Konec → Odebrat konec stránky.  

Chceme-li se po ukončení práce s konci stránek vrátit do normálního zobrazení, klepneme na kartě Zobrazení 
v panelu Zobrazení sešitů na možnost Normální zobrazení. Lze rovněž klepnout na tlačítko Normální na stavo-
vém řádku. 

Tisk názvů 

Tento příkaz má smysl u tabulek či seznamů, které jsou tak rozsáhlé, že se nevytisknou na jedinou stránku 
a přesto oprávněně požadujeme, aby hlavička či první sloupec byly na každé stránce.  
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Příkaz Tisk názvů opět otevře dialogové okno Vzhled stránky. V záložce List označíme Oblast tisku a v Tisku 
názvů vybereme řádky či sloupce, které se mají opakovat při tisku každé stránky: 

 Do pole Nahoře opakovat řádky obvykle zadáme řádek obsahující hlavičku. 

 Do pole Vlevo opakovat sloupce zadáváme odkaz na sloupec, který obsahuje popisky řádků. 

Při zadávání se postavíme do zpracovávaného pole, například Nahoře opakovat řádky. Je-li v tomto poli kur-
zor, stačí nám klepnout myší na řádek s hlavičkou a řádek je do pole zanesen ve tvaru $1:$1.  

5.2.1.1. Tutoriál 29a – Rozložení a příprava k tisku malých tabulek 

Příprava k tisku méně rozsáhlých tabulek. Nabídky Rozložení stránky. Nastavení formátu papíru. Dialogové 
okno Vzhled stránky. Kontrola před tiskem pomocí náhledu. Nastavení tisku na šířku. Nastavení měřítka 
tisku, okrajů, centrování na stránce. Kontrola záhlaví a zápatí.  

5.2.1.2. Tutoriál 29b – Rozložení a příprava k tisku rozsáhlých seznamů 

Příprava rozsáhlých tabulek a velkých dokumentů k tisku. Výběr vhodné orientace při tisku, nastavení 
vhodných okrajů. Označení oblasti tisku. Tisk hlavičky na každé stránce, vycentrování na stránce, rozdíl 
mezi přípravou malých a velkých oblastí dat. Náhled, kontrola záhlaví a zápatí.  

5.2.2. Skupina Přizpůsobit měřítko 

 Příkazy Šířka a Výška umožňují nastavit na kolik listů na šířku a kolik listů na výšku se bu-
de oblast tisknout.  

 Měřítko – umožňuje nastavit tištěnou oblast na určenou procentuální hodnotu aktuální veli-
kosti.  

Nabídka je aktuální pouze v případě, že příkazy Šířka a Výška jsou nastaveny na hodnotu 
Automaticky!  

5.2.3. Skupina Možnosti listů 

 Mříţka → Zobrazit – při zaškrtnutí zobrazí mřížku buněk v listě.  
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 Mříţka → Tisk – při zaškrtnutí možnosti se bude mřížka buněk tisknout. 

 Nadpisy → Zobrazit – názvy sloupců a čísla řádků budou zobrazeny.  

 Nadpisy → Tisk – názvy sloupců a čísla řádků se budou zároveň s vybranou oblastí tisknout.  

5.2.3.1. Tutoriál 30 – Tisk dokumentů 

Konečná kontrola dokumentu před tiskem. Shrnutí příprav. Zahájení tisku, rychlý tisk, rozsah oblasti tisku, 
karta Náhled, přímý pokyn tiskárně.   

5.2.4. Skupina Uspořádat 

Nabídky skupiny Uspořádat umožňují pracovat s grafickými objekty (šipky, textová pole …). Můžeme je 
seskupovat (svázat) do výsledného objektu, přesouvat před text i za text, otáčet. Výběr objektů se provádí 
pravým tlačítkem myši při stisknutém tlačítku Shift.  

Více podrobností je v kapitole 4.3.3. Tvary.   
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6. Karta Vzorce 

Každý výpočet v Excelu začíná znaménkem rovná se (=). Výpočty můžeme velmi jednoduše a rychle prová-
dět pomocí funkcí, u kterých jsou již vzorce připraveny a  uživatelé pouze vkládají oblasti, se kterými se pra-
cuje. Každá funkce má konkrétní syntaxi argumentů. Při výpočtech je nejvýhodnější pracovat s adresami 
buněk. Adresy zůstávají pevné, hodnoty v buňkách můžeme měnit. Tím výpočty získají možnost obecného 
zadání.  

6.1.1.1. Tutoriál 36 – Výpočty  

Zobrazení výpočtu v buňce a na řádku vzorců. Zadávání výpočtů v Excelu. Pořadí matematických operací. 
Složitější výpočty. Ovlivnění pořadí matematických operací. Použití adres buněk při výpočtech. Práce s ar-
gumenty funkcí. Přesnost výpočtů, přesnost podle zobrazení, zaokrouhlování čísel.  

 

Operátory – jsou symboly používané k zadání typu výpočtu, který chceme, aby vzorec provedl. Druhy operá-
torů:  

=A1+A2  Sečte hodnoty v buňkách A1 a A2.  

=A1-A2  Odečte hodnotu v buňce A2 od hodnoty v buňce A1.  

=A1/A2  Vydělí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2.  

=A1*A2  Vynásobí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2.  

=A1^A2  Umocní hodnotu v buňce A1 hodnotou uvedenou v buňce A2.  

Můžeme zadat takový počet konstant a operátorů, jaký je nutný k provedení výpočtu. 

Odkazy na buňky mohou být relativní či absolutní:  

Relativní odkaz – adresa buňky ve vzorci je založená na relativním umístění buňky obsahující vzorec a odka-
zované buňky. Jestliže vzorec zkopírujeme, bude odkaz automaticky upraven. Relativní odkaz má formu 
A11.  

Absolutní odkaz – adresa buňky ve vzorci je založená na absolutním umístění buňky obsahující vzorec 
a odkazované buňky. Jestliže vzorec zkopírujeme, odkaz se nemění. Absolutní odkaz má formu $A$11. 

 =Výplata!F18 – relativní odkaz na buňku F18 v listě Výplata.  

 =D20:F25 – relativní odkaz na buňky oblasti, jejíž levá horní buňka je D20, pravá spodní 
F25.  

Relativní a absolutní adresy lze označit na řádku vzorců myší a klávesou F4 měnit: 

6.1.1.2. Tutoriál 35 – Relativní a absolutní adresa 

Relativní a absolutní adresy, jejich použití. Zobrazení na řádku vzorců. Hromadné výpočty. Chování adres 
při výpočtech. Změna typů adres (klávesa F4). Násobení buněk konstantou. (Pro přehlednost zařazeno opa-
kovaně (str. 22))  

6.1.2. Vložení funkce 

Funkce je předdefinovaný, připravený vzorec připravený pro konkrétní standardní výpočet. 
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1. Klepneme na buňku, do které chceme vzorec zadat.  

2. V řádku vzorců klepneme na tlačítko Vloţit funkci.  

3. Vybereme funkci, kterou chceme použít.  

4. Myší vybereme odkaz na buňku či oblast, zadáme argumenty. Dialogové okno Vloţit funkci 
nás neustále informuje o mezivýsledcích. Stiskem OK výpočet ukončíme.  

6.1.2.1. Tutoriál 38 – Funkce 

Definice funkce. Zobrazení funkce na řádku vzorců. Přístup k funkcím. Umístění funkcí v  seznamech. Funk-
ce Suma, Počet, Počet2, Průměr. Zobrazení funkcí, nápovědy. Zadání argumentů funkcí. Dynamické zachy-
cování změn ve funkcích.  

6.1.3. Vytvoření vzorce pomocí vnořených funkcí: 

Vnořené funkce používají funkci jako jeden z argumentů jiné funkce. Na příkladě funkce Když je provedeno 
vnoření funkcí průměr.  

6.1.3.1. Tutoriál 42 – Logické funkce, vnořené funkce 

Funkce Když, nastavení podmínky, zadání argumentů. Vnoření funkce, práce s dalšími argumenty.  

6.1.4. Odstranění vzorce 

Když odstraníme vzorec, jsou odstraněny také výsledné hodnoty vzorce. Můžeme však odebrat pouze vzo-
rec a ponechat v buňce zobrazenou výslednou hodnotu vzorce. 

 Odstranění vzorce společně s výslednou hodnotou: 

○ Vybereme buňku nebo oblast buněk, které obsahují vzorec.  

○ Stiskneme klávesu Del.  

 Odstranění vzorce při současném zachování hodnot: 

○ Vybereme buňku nebo oblast buněk, které obsahují vzorec. 

○ Stiskneme Ctrl + X. 

○ Na kartě Domů klepneme ve skupině Schránka na šipku pod možností Vloţit  → Vloţit 
hodnoty. 

6.2. Zrychlení práce se vzorci 
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Rychlé vkládání vzorců 

Stejný vzorec je možné rychle vložit do celé oblasti buněk.  

1. Myší vybereme oblast buněk, ve které potřebujeme provést výpočet. 

2. Použijeme nabídku Vloţit funkci, vybereme funkci, potvrdíme výběr funkce tlačítkem OK. 

3. Zadáme argumenty funkce, ale nyní nepoužijeme tlačítko OK, ale Ctrl + Enter. Tím vzorec 
vložíme do celé oblasti.  

Použití automatického dokončování vzorce 

Pro snazší vytváření a úpravy vzorců a minimali-
zaci chyb syntaxe, je při zadávání vzorců k dispo-
zici funkce automatického dokončování vzorců. 
Po zadání znaku = a prvních písmen zobrazí apli-
kace Excel pod buňkou dynamický seznam plat-
ných funkcí a názvů. Po vložení vybrané funkce 
kliknutím myši, zobrazí aplikace Excel všechny 
odpovídající argumenty.  

 

 

Použití popisů funkcí 

Pokud máme zkušenosti s argumenty funkcí, můžeme použít popis funkcí, který se zobrazí po zadání názvu 
funkce a levé závorky. Téma nápovědy k funkci vyvoláme klepnutím na název funkce. Odpovídající argu-
ment funkce vybereme klepnutím na název argumentu. 

Předcházení nejčastějším chybám 

 Stejný počet levých a pravých závorek. Při vytváření vzorce se zadávané závorky v aplikaci 
Excel zobrazují barevně.  

 Oblast označujeme pomocí dvojtečky (například A1:A5). 

 Zadání všech požadovaných argumentů.  

 Počet vnořených funkcí nesmí přesáhnout 64.  

 Pokud vzorec odkazuje na hodnoty či buňky na jiných listech nebo v jiných sešitech, jejichž 
název obsahuje jiný než abecední znak, je nutné název uzavřít do jednoduchých uvozovek 
(='vydaje%'!A1).  

 Všechny odkazy na buňku nebo oblast listu v jiném sešitu aplikace Excel obsahují správný 
název sešitu a cestu k jeho umístění.  

 Čísla při zadávání do vzorců neformátujeme (nezadáváme 10 000 Kč, zadáváme 10000).  

6.3. Výpočty v buňce 

6.3.1. Základní zásady pro výpočty v buňce: 

1. Každý výpočet v buňce musí začínat znaménkem „rovná se“.  Jinak počítač bude považo-
vat zápis do buňky za textový řetězec a výpočet neprovede. 

2. Do buňky, ve které provádíme výpočet, nevkládáme hodnoty, ale odkazy pomocí adres 
buněk, ve kterých se data nacházejí.  

3. Při kopírování buňky s odkazy, relativní adresy sledují pohyb myši, absolutní adresy se 
nemění. 
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4. Data v buňkách, na něž jsou odkazy vztaženy, můžeme podle potřeby měnit, změny 
v cílových buňkách probíhají automaticky.  

A ještě věci pro dnešního uživatele již samozřejmé: 

 Musíme si uvědomit, že buňka v Excelu má dvě strany – líc a rub. Líc je strana viditelná, 
rub je čitelný pouze v Řádku vzorců, když v buňce stojíme. Pro psaní výpočtů platí: 

o Zápis vzorce nesmí obsahovat mezery. Ty je možné používat pouze u textů. 
o Parametry funkcí musí být uzavřené v kulatých závorkách a odděleny oddělovačem 

(obvykle středníkem). Funkce musí být „opatřena“ kulatými závorkami i v případě, že 

nepoužívá argumenty.  zapíšeme ve tvaru PI(). Jde jen o zvyk. 
o Při psaní vzorců si uvědomme, že platí priorita matematických operací. To, co děláme 

v praxi podvědomě, musíme počítači poručit naprosto přesně (viz kapitola Priorita 
matematických operací).  

Toto téma je zpracováno v tutoriálu 36 Výpočty. Ten byl již do příručky vložen v kapitole Karta.  

Příkladem pro zadání výpočtů do buňky je vytvoření klasické ceníku materiálu, ve kterém je nutné vynáso-
bit v každé položce počet kusů * cena za kus a spočítat DPH. 

Ve sloupci E doplníme vzorce pro výpočet Ceny celkem a do sloupce G výpočet Ceny s daní. 

 Postavíme se do buňky 2 a z klávesnice napíšeme = (pozor, zda máme českou či anglickou 
klávesnici). 

 Protože Cena celkem se vypočítá Počet kusů * Cena za kus (* znamená ve výpočtech krát), 
musíme do buňky 2 dostat adresy C2 a D2. Jsme tedy stále v buňce 2 a myší klepneme do 
C2. Adresa této buňky se okamžitě do 2 zapíše. Z klávesnice vložíme * a klepneme myší na 
D2. Klávesou Enter vložení vzorce ukončíme.  

 Vrátíme-li se do 2, bude v buňce vypočtená hodnota, ale v řádku vzorců nalezneme vzorec 
=C2*D2.  

 Nyní tažením za citlivý bod stáhneme do všech řádků seznamu buňku 2. 

 Obdobným způsobem do buňky G2 vložíme vzorec =2+2*F2 a stiskneme Enter. 

 Buňku G2 stažením za „prdelku“ také zkopírujeme do všech řádků seznamu. 

 Povšimněme si, že adresy v řádku vzorců sledují pohyb myši a v každém řádku je odpoví-
dající číslice.  

6.3.2. Kouzlo odkazů a relativních adres 

Ve velkých a složitých seznamech by nám sloupec F předcházejícího seznamu vadil. Ve všech buňkách má 
stejnou hodnotu, a tak zbytečně zabírá místo, dokonce se může stát zdrojem chyb.  

V následujícím příkladu si předvedeme, jak celý sloupec nahradíme jedinou buňkou a absolutním odkazem. 
V případě změny hodnoty v jediné buňce, se navíc přepočítají se všechny výpočty na nové hodnoty.  

Možnosti absolutní adresy  

Pomocí absolutních adres zadáváme konstanty, které pak máme pod neustálou vizuální kontrolu. 
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Poučení: $ (stringy) v absolutních adresách nemusíme psát. Stačí ve vhodný okamžik stisknout klávesu F4! 

 Předcházející seznam zkopírujeme na nový list, aby jeho levá horní buňka byla v A1. 

 Odstraníme sloupec daň a upravíme H1 a H2 podle následujícího vyobrazení. 

 

 Do F2 vložíme výpočet ceny s daní =2+2*H2/100. Protože ale H2 je zadáno jako relativní 
adresa, ve všech zkopírovaných buňkách sloupce F bude 0. Vzorec musíme smazat a znovu 
vytvořit. 

 =2+2*$H$2/100. Stringy u H2 jsme vložili tak, že okamžitě po vložení H2 jsme stiskli klá-
vesu F4. Zkusme ji stisknout opakovaně. Budou nabízeny různé způsoby zapsání absolut-
ních adres. 

 Stáhneme-li myší buňku F2 do všech řádků sloupce, výpočty již budou správné. Absolutní 
adresa se měnit nebude, relativní budou sledovat svými změnami pohyb myši. 

 V H2 změníme hodnotu daně v % a stiskneme Enter. Celý sloupec F se okamžitě přepočítá 
s ohledem na novou hodnotu daně.  

Tutoriál 35 – Relativní a absolutní adresa:  

Tutoriál je v textu zařazen již v kapitole Buňky. Zde mu prosím věnujte opět pozornost.  

6.3.3. Priorita matematických operací 

Častou chybou uživatelů je, že nedokáží počítači sdělit vlastní požadavky na prioritu matematických opera-
cí. Každý ji podvědomě vnímá, ale to je málo, musíme ji počítači i srozumitelně zadat. 

Tutoriál 36 – Výpočty: 

Tutoriál je již zařazen v kartě Vzorce. Následující téma je v něm ukázáno na praktickém příkladě.   

 Do prázdné buňky zadáme výpočet zlomku  

 Protože zlomek je naznačené dělení, většina začátečníků zapíše do buňky =4+1/1+4. Po 
stisku klávesy Enter se v buňce objeví překvapivý výsledek 9. 

 Počítač totiž nejprve sečte 1+1 a k tomu připočte +4 +4. 

 Musíme mu proto přikázat, aby nejprve sečetl čísla v čitateli, pak ve jmenovateli a vydělí je. 
To je možné provést pomocí závorek. Správný vzorec bude tedy správně zapsán = 
(4+1)/(1+4). Výsledek musí být samozřejmě 1. 

Jaké je tedy pořadí matematických operací? 

1. Mocniny a odmocniny 

2. Závorky 

3. Násobení a dělení 

4. Sčítání a odčítání 

A jak se zapisují jednotlivé operace? 

 ^2 – na druhou 

 ^3 – na třetí 

 ^(1/2) – druhá odmocnina 

 ^(1/3) – třetí odmocnina 

Stisknutím F4 se označená relativní 

adresa změní na absolutní.  
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 ^(2/3) – třetí odmocnina na druhou 

 * – krát  

 / – děleno 

Závorek můžeme použít libovolný počet, dokonce můžeme i říci že více je lépe než méně, ale vždy musí být 
stejný počet levých a pravých závorek, a používáme pouze klasické kulaté závorky. Ostatní typy závorek 
jsou pouze grafickým znakem a pro výpočty je použít nemůžeme. 

6.3.4. Suma, průměr, počet 

Nyní si vyzkoušíme práci s některými základními matematickými operacemi, jedněmi z mnoha, které má 
aplikace Excel připraveny pro uživatele. 

Nabídku na následujícím vyobrazení jsme si již v manuálu ukázali. Nyní si její možnosti procvičíme a do-
vednosti rozšíříme. Pro nabídku Automatické shrnutí si ale musíme dojít do karty Domů, do skupiny Úpravy.  

Součet hodnot ve sloupci 

 Postavíme se pod sloupec čísel tak, aby mezi jeho poslední plnou buňkou a  buňkou, ve 
které chceme mít součet hodnot buněk ze sloupce seznamu, byl nejméně jeden prázdný 
řádek! To zabrání promíchání dat a výpočtů při další práci s daty. 

 Na kartě Úpravy vybereme Automatické shrnutí. Počítač nabídne oblast, ve které sečte 
hodnoty buněk a my jeho návrh můžeme přijmout a odsouhlasit, nebo změnit, či klávesou 
Esc odmítnout. 

Výběr vlastní oblasti či buněk dle vlastního kritéria pro sčítání 

 Stejně jako v předešlém příkladě se postavíme o řádek níž, než se nachází data v seznamu. 

 V panelu nástrojů Úpravy, aktivujeme nabídku Automatické shrnutí → Součet. Máme další 
možnosti jak označit buňky, jejichž hodnoty potřebujeme sečíst: 

a. Při stisknuté myši aktivujeme táhnutím oblast, ve které uložené hodnoty chceme sečíst. 
b. Pomocí přidržení klávesy Ctrl vybíráme další potřebné buňky pro součet. 
c. Označíme první buňku sčítané řady, stiskneme Shift a vybereme poslední požadova-

nou buňku. Hodnoty ve vybraném bloku se zanesou do vzorce. 

Obdobným způsobem vyzkoušíme funkce Průměr a Počet. Samozřejmě musíme pracovat s buňkami obsahu-
jícími čísla, ne texty.  

6.3.4.1. Tutoriál 38 – Funkce 

I když jsme si tento tutoriál již asi v předcházejících kapitolách otevřeli, soustřeďme se v něm nyní přede-
vším na: 

Karta Domů – Automatické shrnutí. Nabídka Vložit funkci na řádku vzorců. Karta Funkce – Knihovna funk-
cí. Umístění výpočtů v seznamech a listech. Výběr buněk, jejichž hodnoty chceme podrobit matematickému 
zpracování, souvislé pracovní oblasti a nesouvislé pracovní oblasti, jednotlivých buněk.  
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Průměr, Počet, Počet 2, Maximum, Minimum 

Postup bude obdobný jako při sčítání. 

Funkce Když 

Pomocí funkce Kdyţ můžeme hlídat a vyhodnocovat sledovanou proměnnou. Jedná se sice již o složitější 
funkci, ale už si na ni můžeme troufnout.  

6.3.4.2. Tutoriál 42 – Logické a vnořené funkce 

Funkce Když. Zadání podmínky. Zadání podmínek >, <. Argumenty funkce. Stupňování podmínek, vnoření 
funkcí. Vnoření funkce Když. 

Funkci Kdyţ, stejně jako množství dalších, otevřeme prostřednictvím tlačítka Vloţit funkci, které je umístěno 
na Řádku vzorců. Jestliže požadovanou funkci nenalezneme mezi Naposledy pouţitými, změníme kategorii na 
Vše.   

Rychlost při vyhledávání požadované funkce se zvýší, stojíme-li v poli Vybrat funkci a stiskneme-li na klá-
vesnici první písmeno z názvu funkce. Pak již pomocí myši požadovanou funkce snadněji dohledáme.  

Zadání podmínky a vlastností funkce Kdyţ: 
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6.3.5. Funkce Zaokrouhlit 

Tato funkce zaokrouhluje číslo ve vybrané buňce nebo oblasti na zadaný počet číslic. 

 Syntaxe – ZAOKROUHLIT(číslo; číslice) 

 Číslo – adresa čísla či číslo, které chceme zaokrouhlit. 

 Číslice – určuje počet číslic, na které chceme číslo zaokrouhlit. 

Poznámka: 

 Pokud je číslice větší než 0 (nula), je číslo zaokrouhleno na zadaný počet desetinných míst.  

 Jestliže je číslice rovno 0 (nula), je číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.  

 Pokud je číslice menší než 0 (nula), je zaokrouhleno číslo vlevo od desetinné čárky. 

Tato problematika je zpracována v již uvedeném tutoriálu 36 – Výpočty.  

Porovnáme chování buňky se zaokrouhlenou a nezaokrouhlenou hodnotou čísla. Viz následující obrázek.  

 Do A15 je vložen vzorec =1/3. Výsledek vidíme na horním obrázku. 

 V B15 je již výpočet zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

 Ve sloupci C jsou výsledky po vynásobení tisícem. Na první pohled je zřejmé, že výsledky 
se liší. Zejména u finančních výpočtů to může způsobit závažný problém. 

6.3.6. Výpočty, zobrazování a zaokrouhlování čísel 

Jestliže potřebujeme počítat a přesností na haléře, nebo na koruny, musíme znát i trochu teorie – počítač 
provádí výpočty s přesností na 15 desetinných míst. To má pro výsledky značný význam. Viz následující 
příklad:  

 Do buňky A19 vložíme vzorec =100/3. Výsledek v buňce je zřejmý. Po vynásobení hodno-
tou v B19 dostaneme výsledek v C19.  

 Do buňky A20 vložíme stejný vzorec =100/3. Buňku upravíme Formát  Buňky  Číslo  
Číslo  Desetinná místa 2. Buňka se zobrazí s přesností na haléře, ale je to zavádějící, zob-
razení a přesnost jsou dvě rozdílné věci. Po vynásobení hodnotou v B20 bude výsledek 
stejný jako v předcházejícím případě. 
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 Řádky 19 až 20 odstraníme příkazy Úpravy  Odstranit. 

 V C19 je opět vzorec =100/3. Buňku opět upravíme příkazy Formát → Buňky → záložka Čís-
lo → Číslo a Desetinná místa 2. Nyní ovšem v dialogovém okně Moţnosti aplikace Excel (ote-
vřeme jej z nabídek tlačítka Office), v oblasti Při výpočtech v tomto sešitě zaškrtneme mož-
nost Přesnost podle zobrazení. Aplikace nás varuje, že data ztratí část ze své obrovské přes-
nosti, ale to je právě to, co v tomto případě potřebujeme.  

 Vidíme, že výsledek se liší o 333,333 Kč. Tentokrát jsme již skutečně počítali pouze 
s přesností na haléře.  

Přesnost podle zobrazení je součástí tutoriálu 14 – Formát čísla.  

6.4. Závislosti vzorců 

6.4.1.1. Tutoriál 37 – Závislosti vzorců  

Karta Vzorce – skupina Závislosti vzorců. Předchůdci, následníci, kontrola chyb. Zobrazení vzorců.  

Panel závislosti vzorců v kartě Vzorce obsahuje především nabídky: 

 

Předchůdci 

Opakované aktivování nabídky Předchůdce v panelu Závislosti vzorců, stojíme-li v buňce obsahující vzorec, 
identifikuje postupně všechny buňky, které aktivní buňku ovlivňují. Jakákoli nepravidelnost signalizuje 
s velikou pravděpodobností chybu. Vyznačení předchůdců šipkami se netiskne.  

Následníci 

Opakované aktivování nabídky Následníci v panelu Závislosti vzorců, stojíme-li v buňce, která je použita 
v některém vzorci, identifikuje postupně všechny buňky, které jsou aktivní buňkou ovlivňovány. Vyznačení 
následníků šipkami se netiskne.  
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Sledování Předchůdců a Následníků umožňuje vysledovat přesnou struktury tabulky, propojení jednotl i-
vých buněk i možné chyby v odkazech buněk či vzorcích.  

Odebrat šipky 

Nabídka, která odstraní šipky zobrazující předchůdce a následníky.  

Zobrazit vzorce 

V jednotlivých buňkách zobrazí místo hodnoty vzorec. Můžeme využít zejména při kontrole seznamů.  

Kontrola chyb  

Umožňuje zkontrolovat, zda vzorec v aktivní buňce neobsahuje chybu.  

Možnosti výpočtu 

Zobrazenou nabídku nalezneme v kartě Vzorce, v panelu Výpočet. Stejná funkcionalita je také obsahem 
dialogového okna, které otevřeme s tlačítka Office → Moţnosti aplikace Excel → Výpočty → oblast Moţnosti 
výpočtů.  

Standardně je aktivní automatické přepočítávání.  

6.5. Další druhy funkcí 

Práci s dalšími funkcemi si ukážeme v následujících tutoriálech. 

6.5.1. Funkce s kritérii 

Funkce doplněné kritérii umožní uživateli pracovat pouze s položkami, jež splňují nastavená kritéria. Krité-
riem může být příjmení, datum narození, cena, také je >, nebo je < atp. Neváhejme a nechme se instruovat 
tutoriálem o snadnosti práce s takovými to funkcemi.   



 

M a n u á l  E x c e l  2 0 0 7  
 

 

 

 
Název dokumentu – Manual_Excel_2007 Stránka 71/101 © Video-office s.r.o. |  www.video-office.cz 

6.5.1.1. Tutoriál 41 – Funkce s kritérii 

Vyhodnocení funkcí s nastavenými kritérii. SumIf, CountIf, DSuma, DPrůměr, DPočet, DPočet2… Zadávání 
kritérií, zadávání argumentů.  

A ještě tutoriály, které otevřou okno do dalších oblastí zpracování dat: 

6.5.1.2. Tutoriál 40 – Textové funkce 

Použití textových funkcí. Funkce Concatenate – slučování řetězců. Funkce Malá, Velká, Velká2, Počet2. Odli-
šení textu a čísel centrováním v buňce.  

6.5.1.3. Tutoriál 39 – Goniometrické funkce 

Goniometrické funkce v Excelu. Funkce Sin (x), vztah mezi radiány a stupni. Přepočet stupňů na radiány. 
Práce s Cos(x), Tg(x), Cotg(x). Vztahy mezi goniometrickými funkcemi.  

6.5.1.4. Tutoriál 43 – Funkce SVyhledat  

Příklad práce s méně známou funkcí, která se používá pro vyhledávání ve velkých databázích.  
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7. Karta Data 

Umožňuje veškerá kouzla s daty. Zejména: 

 Načítat data z externích zdrojů. 

 Provádět připojení na tato data a aktualizovat data v  cílovém sešitě v závislosti na aktuali-
zaci zdrojů. 

 Řazení a filtrování dat. 

 Zpracování dat pomocí datových nástrojů (ověřování dat, jejich slučování, provádění ana-
lýz). 

 Seskupování a oddělování dat, vytváření souhrnů.  

7.1. Připojení k externím datům 

Hlavním přínosem připojení k externím datům je skutečnost, že tato data lze v aplikaci Microsoft Office 
Excel pravidelně analyzovat, aniž by je bylo nutné opakovaně kopírovat, což může být zdlouhavá operace 
náchylná k chybám. Po připojení k externím datům můžeme své excelové sešity automaticky aktualizovat z 
původního zdroje dat. 

Pozor – je možné, že připojení k externím datům bude v počítači zakázáno. V tom případě je nutné povolit 
připojení dat pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění.  

Pro vyzkoušení postupu při připojování se na externí data si připravíme dva excelové sešity, zdroj.xlsx, kte-
rý obsahuje data, na která se potřebujeme připojit a cil.xlsx, do kterého data potřebujeme přenést.  

Postup: 

 Otevřeme sešit cíl.xlsx a postavíme se do buňky A1 v prázdném listu. V mém případě 
v listu s názvem list1. 

 V kartě Data zvolíme ikonu Připojení. Tím otevřeme dialogové okno Připojení sešitu. Dialo-
gové okno nám podá přehled všech umístění, která jsou v sešitu použita (existují-li již).  

 Protože vytváříme nové připojení, aktivujeme tlačítko Přidat → Vyhledat další → Vybrat zdroj 
dat → vybereme název sešitu (zdroj.xlsx) → Otevřít. Tím vstoupíme do dialogového okna Vy-
brat tabulku.  

Takto vypadá dialog s Excelem po otevření dialogového okna Vybrat tabulku.  

 V dialogovém okně Vybrat tabulku označíme list, který data určená k připojení ukrývá. 
V tomto případě je to List1 v sešitě zdroj.  
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 Po stisku OK se vrátíme do okna Připojení sešitu a sešit zdroj se již mezi připojeními regis-
trován. Práci s tímto dialogovým oknem ukončíme tlačítkem Zavřít. 

 Opět v kartě Data → Existující připojení → nastavíme Připojení v tomto sešitě. Vybereme při-
pojení a zvolíme Otevřít.  

 Očekává nás další dialogové okno Importovat data. Vybereme způsob a existující list (viz ná-
sledující obrázek).  

 Po stisku OK je celá akce ukončena. Při změnách ve zdrojové tabulce, po stisknutí ikony Ak-
tualizovat vše v cílovém listě, se změny objeví.  

7.1.1.1. Tutoriál 34 – Import dat 

Karta Data, skupina Načíst externí data. Načítání tabulek z  webu. Přenos dat z Wordu do Excelu a z Excelu 
do Wordu. Použití příkazu Vložit jinak. Práce s přenesenými tabulkami Excelu do Wordu. Připojení dat 
z jiných excelových sešitů. Aktualizace dat a připojení.  

7.2. Datové nástroje 

Datové nástroje v kartě Data nabízejí zajímavé služby při práci s daty. 

7.2.1. Text do sloupců  
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Pomocí Průvodce převodem textu do sloupců můžeme rozdělit obsah jednoho sloupce buněk, například se 
jmény a příjmeními, do více sloupců. V závislosti na zdrojových datech lze obsah buněk rozdělit na základě 
oddělovače, kterým mohou být například mezera či čárka, nebo na základě konkrétního umístění hranice 
sloupců v rámci dat.  

Postup převodu dat z jednoho sloupce do více sloupců: 

 Vybereme oblast dat, kterou potřebujeme převést do více sloupců (na obrázku se jedná o 
data ve sloupci J). 

 Na kartě Data zvolíme ve skupině Datové nástroje ikonu Text do sloupců. Vstoupíme do 
prvního ze tří oken Průvodce převodem textu do sloupců.  

 V Typu zdrojových dat vybereme přepínač Oddělovač a potom klepněte na tlačítko Další. 

 V okně 2/3 zaškrtneme políčko Mezera a zrušíme zaškrtnutí dalších políček ve skupinovém 
rámečku Oddělovače. V rámečku Náhled dat se zobrazí jména a příjmení v samostatných 
sloupcích.  

 Poslední okno 3/3 může být vyplněno jako na dalším vyobrazení. Musíme zvolit Formát ve 
sloupcích a Cíl – levou horní cílovou buňku. V náhledu dat již vidíme výsledek. 
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 Celou akci ukončíme tlačítkem Dokončit.  

7.2.1.1. Tutoriál 21 – Převod textu do sloupce 

Karta Data, skupina Datové nástroje, ikona Text do sloupců. Průvodce převodu textu do sloupců. Příklad 
rozčlenění adresy do buněk.  

7.2.2. Odebrat stejné, odstranění duplicitních záznamů 

Odstranit duplicitní záznamy je v Excelu 2007 jednodušší než v předchozích excelových verzích. Duplicitní 
hodnota je taková, kdy se sledované hodnoty v jednom řádku přesně shodují s hodnotami v jiném řádku. 
Duplicitní hodnoty jsou určeny hodnotou zobrazenou v buňce, tedy ne nutně hodnotou uloženou v buňce. 
Je-li například stejná hodnota data v různých buňkách jednou formátovaná jako 3. 10. 2008 a podruhé jako 3. 
října 2008, pak jsou obě tyto hodnoty jedinečné! 

Postup: 

 Stačí postavit se do seznamu, ze kterého chceme duplicitní záznamy odstranit. 

 V kartě Data, v panelu Datové nástroje aktivujeme ikonu Odebrat stejné. Obdržíme dialogové 
okno Odebrat duplicity.  

 Vybereme sloupce, jejichž hodnoty budou při identifikování duplicitního záznamu porov-
návány:  

○ V poli Sloupce vybereme jeden nebo více sloupců. 

○ Chceme-li rychle vybrat všechny sloupce, klepneme na možnost Vybrat vše. 

○ Chceme-li rychle zrušit výběr všech sloupců, klepneme na možnost Zrušit výběr. 

 Klepnutím na tlačítko OK celou akci ukončíme, duplicity jsou odstraněny.  

Odstranění duplicitních záznamů (položek) ve složitějších a hlavně rozsáhlých databázích můžeme provést i 
způsobem, který je popsán v následujícím tutoriálu. Jedná se již o pokročilejší práci s Excelem. Odstranění 
duplicit odstraňuje nepřesnosti v databázích, snižuje náklady na korespondenci, zejména hromadnou (vy-
tvářenou automaticky). Odstranění duplicit zvyšuje věrohodnost firem a činí komunikaci se zákazníkem 
důvěryhodnější. 

7.2.2.1. Tutoriál 19 – Odstranění duplicitních záznamů 

Odebrání či skrývání duplicit. Zajištění jedinečnosti záznamu. Využití rozšířeného vyhledávání. Spojení 
textových řetězců do jedinečného klíče záznamů. A ještě použití relativní a absolutní adresy. 

7.2.3. Ověření dat 
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Nabídka Ověření dat znemožňuje uživateli vkládat do buňky neplatná data. Odmítne jejich vložení či signali-
zuje nedodržení nastavených kritérií a poskytne mu informaci, jaké chyby se dopustil. 

Nejprve tutoriál zaměřený na toto téma, pak ještě popsaný postup přípravy pro ověření: 

7.2.3.1. Tutoriál 22 – Ověření dat 

Nejdůležitější dovednosti z oblasti Ověření dat. Nastavení seznamu, určení zdroje platných dat. Nastavení 
rozsahu číselných hodnot, interval datových údajů. Zprávy při zadávání, chybová hlášení, zakroužkování 
určených hodnot. Zrušení zakroužkování, odstranění ověření dat.  

Postup přípravy dat pro ověření: 

 Vybereme buňku, nebo oblast buněk, do kterých chceme zabránit vložení špatných dat (tím 
zde rozumíme data nesprávného formátu, data mimo možný interval …).  

 Na kartě Data klepneme na ikonu Ověření dat. Tím vstoupíme do dialogového okna Ověření 
dat, vybereme záložku Nastavení (viz následující vyobrazení).  

○ V rozevíracím seznamu Povolit klepneme na položku Celé číslo.  

○ V rozevíracím seznamu Rozsah vybereme požadovaný typ omezení. Například pro na-
stavení mezí shora i zdola klepněme na položku je mezi.  

○ Zadáme minimální a maximální hodnoty. Je možné zadat také vzorec, který vrací č í-
selnou hodnotu.  

 Nyní zpracujeme záložky: 

○ Zpráva při zadávání. 

○ Chybové hlášení.  

 Příprava zprávy při zadávání: 

○ Přepneme na záložku Zpráva při zadávání. 

○ Zkontrolujeme zaškrtnutí políčka Zobrazit zprávu po výběru buňky. 

○ Do polí vyplníme název zprávy a její text. 

 Příprava chybového hlášení: 

○ Vybereme záložku Chybové hlášení a zkontrolujeme, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit 
chybové hlášení po zadání neplatných dat.  

○ V rozevíracím seznamu Styl vybereme jednu z následujících možností:  

 Chceme-li zobrazit informativní zprávu, která ale sama nezabrání zadání neplatných dat, 
klepneme na položku Informace. 

 Chceme-li zobrazit důraznější varovné hlášení, které nezabrání zadání neplatných dat, 

klepneme na položku Varování. 
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 Pokud chceme zabránit zadání neplatných dat, klepneme na položku Stop. 

 Zadáme nadpis a text zprávy (maximálně 225 znaků).  

7.2.4. Slučování dat 

Jestliže chceme shrnout výsledky ze samostatných listů a uvést je v jedné sestavě, můžeme data 
z jednotlivých oddělených listů sloučit do jednoho společného listu. Listy mohou být ve stejném 
sešitu jako hlavní list nebo v jiných sešitech. Při slučování se data shromažďují tak, že je můžeme 
snadněji aktualizovat a vytvářet souhrny, a to jak pravidelně, tak jednorázově.  

Tabulky, které musíme každý měsíc pravidelně zpracovávat. Mají vždy stejnou strukturu, jen data 
se obměňují. Každý měsíc zpracovává mzdová účetní mzdy, obchodník vykazuje prodej, firma spotřebova-
ný materiál, zisk atp. Sloučením dat vzniknou výsledné tabulky, které automaticky vyhodnotí informace za 
delší časové období, z více pracovišť atp.  

My si na jednoduchém příkladě ukážeme sloučení tabulek, které zachycují prodej osobních automobilů bě-
hem prvního pololetí roku 2009. Podkladem jsou výkazy o prodeji ve třech prodejnách, výsledkem vyhod-
nocení obou čtvrtletí a prvního pololetí. 

Schéma propojení zdrojových oblastí do cílových listů: 

 
 
Zdrojové tabulky s jednotnou strukturou, hlavičkou a pojmenováním: 
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Nejprve sloučíme tabulky z ledna až března do 1. čtvrtletí. Pak stejným způsobem tabulky z dubna až června 
do 2. čtvrtletí.  

Pozor – 1. pololetí vznikne sloučením ledna až června, nemůžeme sloučit 1. a 2. čtvrtletí!  

Při slučování dat musíme postupovat podle těchto zásad: 

 Zdrojovou oblastí jsou jednotlivé tabulky, ze kterých čerpáme a jejichž data slučujeme. Musí 
mít jednotnou strukturu, ale nemusí mít stejné pořadí sloupců, ani nemusí být v tabulkách 
stejný počet sloupců.  

Jestliže se rozšiřuje nebo zužuje počet proměnných, to znamená sloupců, program si pora-
dí.  

Nejlepším způsobem při vytváření zdrojových tabulek je, namnožit si hlavičky kopírová-
ním, nebo použít šablony.  

Určitě je nutné mít každou zdrojovou tabulku ve zvláštním, výstižně pojmenovaném listě.  

Při psaní hlaviček musíme být opatrní. Nepříjemnosti může způsobit hlavně mezerník.  

 Cílové tabulky jsou ty, které vzniknou sloučením zdrojových. Každou vytváříme v  novém, 
prázdném listě.  

Nezdaří-li se ji vytvořit napoprvé, raději list zlikvidujeme (pravým tlačítkem myši klepne-
me na záložku a z menu pravého tlačítka vybereme Odstranit) a začneme znovu.  

Cílové tabulky nemohou v dalším zpracování sloužit jako zdroje! Cílovou tabulku 1. polo-
letí nevytvoříme sloučením z 1. čtvrtletí a z 2. čtvrtletí, ale znovu ze zdrojových tabu-
lek leden až červen.  

 Všechny zdrojové i cílové listy důsledně pojmenováváme výstižnými názvy. Provádět po-
jmenování zpětně může výsledky naší práce ohrozit. 

Na předchozím obrázku jsou zdrojové tabulky. Podmínkou pro jejich sloučení je shodná struktura. To zna-
mená, že nemůžeme v jedné tabulce mít názvy prodejen vlevo, ve druhé nahoře. To platí také o umístění 
názvů značek prodávaných automobilů. Povšimněme si ale, že pořadí značek i jejich počet se může měnit. 
Z cvičných důvodů proto není dodržen počet sloupců ani jejich pořadí. A nyní již vlastní postup slučování 
dat do cílové tabulky 1. čtvrtletí: 

Postup: 

 Zkontrolujeme, zda máme správně vytvořeny zdrojové oblasti a zda jsou listy, ve kterých 
se nachází správně pojmenovány. V našem případě jsou listy pojmenovány leden až bře-
zen. 

 Postavíme se do nového, prázdného listu, ve kterém chceme vytvořit cílovou tabulku. Opět 
věnujeme pozornost přejmenování listu, v tomto případě na 1Q (1. kvartál).  

 Označíme buňku, která určí levý horní roh cílové buňky. Pozor, určíme pouze jednu aktivní 
buňku. Necháme-li to na počítači, bude jí A1. Od této buňky se doprava dolů rozvine vý-
sledná, slučovací tabulka. Vyberme tedy buňku A1. 

 Použijeme příkazy z karty DATA → Sloučit. Tím otevřeme dialogové okno Sloučit. Při jeho 
vyplňování musíme postupovat velice pečlivě. 
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Dialogové okno Sloučit před ukončením akce sloučení: 

 Funkce – určíme funkci, která bude při slučování dat využita. Nejběžnější jsou součet, prů-
měr, počet. My nastavíme součet. 

 Odkaz – umožňuje automaticky zanést zdrojovou oblast. Při určení zdrojové oblasti musí 
v tomto poli blikat kurzor! Pak můžeme myší otevřít list se zdrojovou oblastí. V našem pří-
padě leden a myší vymezíme pracovní oblast A1:4. Program přepíše adresy okamžitě do 
absolutních adres (tvar $A$1). Před adresy se automaticky umístí název listu (leden!). 

 Tlačítko Přidat – přesune správně zadaný Odkaz do Všechny odkazy. Duplicitní odkaz pro-
gram nepřipustí, špatný odkaz zlikvidujeme po označení myší tlačítkem Odstranit. Alespoň 
zpočátku sledujme automatické zapisování údajů programem a porovnávejme je se skuteč-
ností. Začátečníkům se někdy nedaří správně vymezit pracovní oblast, nebo vloží některé 
oblasti navíc. 

 Tlačítko Procházet – umožňuje prohledat i další dokumenty s možnými zdrojovými oblast-
mi. 

 Pouţít popisky – bezpodmínečně musíme jednu z nabízených možností přijmout a zaškrt-
nout.  

Nabídka v horním řádku znamená, že data sloučíme podle názvů sloupců. Nabídka v levém 
sloupci znamená, že data sloučíme podle názvů řádků. My zvolíme obě tyto možnosti.  

 Tlačítkem OK akci ukončíme.  

 Vytvořit propojení na zdrojová data – je-li tato nabídka dialogového okna Sloučit aktivní, jaká-
koliv změna ve zdrojové oblasti se promítne do sloučené tabulky. Tuto možnost využijeme, 
zpracováváme-li data průběžně a potřebujeme-li mít přehled o jejich okamžitém stavu. Na-
bídku odmítneme, zpracováváme-li již konečná data, která se nebudou měnit. Snížíme tím 
možnost ovlivnění cílové tabulky pozdějším poničením či vymazáním zdrojových oblastí. 

A takto může vypadat výsledná tabulka, která slučuje data za 1. čtvrtletí. Můžeme ji dál formátovat, či 
s jejími daty opět pracovat (s určitou dávkou opatrnosti).  
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7.2.4.1. Tutoriál 51 – Slučování dat 

Sloučení dat z více tabulek do výsledné tabulky. Organizace slučovaných tabulek. Nastavení funkce slučo-
vaných dat (součet, průměr…), nastavení odkazů, použití popisek. Propojení na zdrojová data (kdy propo-
jíme, kdy nepoužijeme propojení na zdrojová data). 

Stejným způsobem, jakým jsme vytvořili cílovou tabulku pro první čtvrtletí, vytvoříme i cílovou tabulku pro 
další čtvrtletí. Zdrojovými tabulkami budou dubnová až červnová data. K vyhodnocení 1. pololetí nemůže-
me použít tabulky Q1 a Q2, protože jsou cílové, ale musíme opět pracovat se zdrojovými tabulkami jednotl i-
vých měsíců. 

Nejčastější příčiny problémů při slučování dat: 

1. Cílovou tabulku chceme vytvořit ve zdrojovém listě. 

2. Nezaškrtli jsme některou z voleb Pouţít popisky. Musíme nejméně jednu z nabízených mož-
ností vybrat a zatrhnout. Nabídku v horním řádku použijeme, když chceme data sloučit 
podle názvů sloupců. V levém sloupci, když chceme slučovat podle názvů řádků. Využije-
me-li obě nabídky, Excel si s vytvořením cílové tabulky také poradí. Při práci s cílovými ta-
bulkami ale musíme být opatrní. 

3. Máme nesprávně napsány názvy v hlavičkách. Program nesloučí položky, které se nejme-
nují stejně. Nezmate jej záměna velkého a malého písmena na začátku slova, ale mezera 
navíc, vložená mezerníkem, určitě. Také jednou krátká a jindy dlouhá samohláska v  názvu 
zabrání sloučení dat. 

4. Je dobré mít buňky v jednotlivých listech na stejných adresách. Výběr je pak rychlý, prak-
ticky automatický. Nemusíme znovu vyznačovat zdrojovou oblast. Program vždy respek-
tuje naši poslední volbu. Jestliže se mění rozložení tabulek, musíme každou aktuální oblast  
zanést ručně. 

7.2.5. Analýza hypotéz 

Ikona Analýza hypotéz zpřístupňuje tři služby, tři možnosti citlivostních analýz:  

○ Scénáře. 

○ Hledání řešení.  

○ Tabulky dat. 

Scénáře a tabulky dat určují možné výsledky na základě sady vstupních hodnot 
a zpracování projektu. Hledání řešení se liší od scénářů a tabulek dat tím, že naopak 
umožňuje z výsledků a projektů určit možné vstupní hodnoty, které by k danému 

výsledku mohly vést.  

Správce scénářů – scénář je sada hodnot, které jsou uloženy v Excelu, a které lze na listu automaticky nahra-
dit. Je možné vytvořit a uložit různé skupiny hodnot  (scénář optimistický, krizový …) jako scénáře na listu 
a následným přepínáním mezi těmito scénáři zobrazit různé výsledky.  

Hledání řešení – známé výsledek, potřebuje si ověřit vstupní hodnoty.  

Tabulka dat – je oblast buněk, která ukazuje, jak změna jedné nebo dvou proměnných ve vzorcích ovlivní 
výsledek. V jediné operaci lze snadno vypočítat a zobrazit sadu hodnot, která může představovat všechny 
reálné varianty výsledků.  

Všechny tři nabídky Analýzy hypotéz vedou k dialogovým oknům používaným již v Excelu 2003.  

7.2.6. Správce scénářů 

Jestliže potřebujeme určitý problém podrobně prozkoumat a jestliže jsou vstupní hodnoty proměnných neu-
rčité a mohou se pohybovat v určitých mezích, je užitečné použít scénář. Pomocí scénáře můžeme zjistit do-
pad změn na naše plány. Nedostaneme jeden konkrétní výsledek, ale určité spektrum možností. Obvykle 
program stanoví řešení za předpokládaných podmínek, ale také „nejkatastrofičtější“ či „nejoptimističtější“ 
varianty.  
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Možnosti scénářů si předvedeme na jednoduchém příkladě, ve kterém sestavíme a prozkoumáme rozpočet 
domácnosti. Plánované hodnoty samozřejmě nemusí úplně odpovídat aktuální situaci, ale to nic nezmění na 
způsobu přípravy scénářů i na jejich vyhodnocování. 

Scénář rodinného rozpočtu 

Tato úloha bude asi nejdelší ze všech zatím probraných, ale nedomnívám se, že bude nejobtížnější. 

V excelovském listě Správce scénářů si připravme následující podklady. Ty budou odpovídat standardnímu 
vývoji cen, ekonomiky i potřebám rodiny: 

Při plánování rozpočtu vyjdeme z určitých hodnot, které budeme pokládat za normální a za nejpravděpo-
dobnější předpoklad. Situace se ale může vyvinout úspěšněji, nebo se naopak musíme se připravit na ne j-
horší vizi. Vytvoříme tedy tři varianty, tři scénáře: 

1. Normální scénář – s běžným a předpokládaným stavem vstupních hodnot. 

2. Optimistický scénář – se samými optimálními dopady na náš rozpočet. Určitě by se nám nej-
víc zamlouval. 

3. Katastrofický scénář – kdy jde všechno špatně. Vyšetříme extrémně nepříjemný vývoj eko-
nomiky v rodině. Doufejme, že jen teoreticky. 

Samozřejmě hodnoty v buňkách budou fiktivní, každý si může dosadit své. 

 V  excelovském listě Správce scénářů máme připraveny následující podklady, které odpo-
vídat standardnímu vývoji cen, ekonomiky i potřebám rodiny: 

o C3 – předpokládaná velikost příjmu rodiny.  
o C5:C9 – předpokládané nutné výdaje domácnosti.  
o C10 – =SUMA(C5:C9). Součet nutných výdajů.  

 Výdaje odvozené od nutných výdajů se budou odvíjet podle okamžitých možností a pod-
mínek: 

o C12 – =($C$3-$C$10)*0,1. Desetinu volných prostředků spotřebujeme na výdaje souvi-
sející s volným časem. Volné prostředky jsou rozdíl celkového příjmu a nutných výda-
jů. 
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o C13 – =($C$3-$C$10)*0,2. Na dovolenou spotřebujeme dvě desetiny volných prostřed-
ků. 

o C14 – =($C$3-$C$10)*0,3. Tři desetiny volných výdajů spotřebujeme na provoz auto-
mobilu. 

o C15 – =($C$3-$C$10)*0,3. Tuto částku uložíme.  
o C16 – =($C$3-$C$10)*0,1. Nutná rezerva pro nepředpokládané výdaje.  
o C18 – =SUMA(C10:C16). Celková suma výdajů. Při správné úvaze a postupu by výdaje 

a příjmy měly být v rovnováze.  

Nyní máme připraveny podklady, začneme vytvářet scénáře: 

Příkazy v kartě Data → Analýza hypotéz →  Správce scénářů otevřeme stejnojmenné dialogové okno. Zvolíme 
tlačítko Přidat a tím otevřeme dialogové okno Přidat scénář.  

 Po stisku OK se otevře nové okno – Hodnoty scénáře. Při správném postupu obsahuje hodno-

ty všech měněných buněk, tak jak jsme je pro normální vývoj ekonomiky rodiny navrhli. 
Stačí je tedy odsouhlasit stiskem OK (viz další obrázek).  

 Tím jsme vytvořili první scénář. Nyní v okně Správce scénářů, kam nás program vrátí, za-
čneme pracovat na druhém scénáři. Bude počítat s katastrofickým vývojem. Již vyděláme 
méně a vše bude dražší. Budeme muset tam, kde je to možné, omezovat výdaje. 

 Stiskneme tlačítko Přidat a opět vyplníme dialogová okna. Nejprve Upravit scénář: 



 

M a n u á l  E x c e l  2 0 0 7  
 

 

 

 
Název dokumentu – Manual_Excel_2007 Stránka 83/101 © Video-office s.r.o. |  www.video-office.cz 

 Po ukončení práce s dialogovým oknem Upravit scénář, přejdeme automaticky do okna 
Hodnoty scénáře. V tomto případě již musíme zadat změny hodnot měněných buněk, jak je 
předpokládáme při katastrofickém průběhu.  

 Tlačítkem Přidat rozšiřujeme možnosti Správce scénářů. Tlačítko otevírá dialogové okno 
Upravit scénář a v Zprostředkovaně i Hodnoty scénáře. V tomto okně nastavíme hodnoty mě-
něných buněk na jejich předpokládanou velikost při mezních vývojích situace (optimistický 
či katastrofický vývoj).  

 Po vytvoření všech potřebných scénářů ukončíme celou akci stiskem tlačítka Souhrn. Objeví 
se dialogové okno Zpráva scénáře. Při prvním pokusu je stačí pouze odsouhlasit.  

Podstatná část dialogového 

okna Upravit scénář při tvorbě 
Katastrofického scénáře. 
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A toto je výsledek naší práce. Hodnoty můžeme porovnávat, analyzovat, měnit i formátovat. 

Ještě se vrátíme k možnostem dialogového okna Správce scénářů, které nabízí tlačítka:  

 Zobrazit – u vybraného scénáře se zobrazí hodnoty v „mateřské“ tabulce na listu. Můžeme 
si podrobně prohlédnout dopad změny měněných parametrů na sledované buňky, které 
obsahují cílová data. 

 Zavřít – ukončí práci s oknem při zachování provedených změn. 

 Přidat – nabídne možnost vytvoření dalšího scénáře. 

 Odstranit – zlikviduje vybraný scénář. 

 Upravit – ve vybraném scénáři můžeme provádět změny. 

 Sloučit - sloučí jakékoliv scénáře, které jsou k dispozici v otevřených sešitech. 

 Souhrn – vytvoří souhrnnou sestavu ze scénářů. Buď ve formě přehledné tabulky, nebo ve 
formě kontingenční tabulky. 

Práce se scénáři umožní připravit sebe, rodinu, firmu, na nejrůznější varianty vývoje. Máme k dispozici ná-
stroj, který může zabránit některým nemilým „překvapením“ a příjemná pomůže využít. A teď jak je scénář 
připraven v přiloženém tutoriálu. 

7.2.6.1. Tutoriál 50 – Scénáře  

Bezvadný analytický nástroj, který umožňuje analyzovat možnosti, stanovit budoucí mantinely, vyhodnotit 
další vývoj. Karta Data - Analýza hypotéz - Správce scénářů.  
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Zpráva scénářů zachycující mantinely, ve kterých se sledované hodnoty mohou pohybovat. Umožňuje zvá-
žit naše možnosti. 

7.2.7. Hledání řešení 

Citlivostní analýzy 

Hledání řešení patří do oblasti citlivostních analýz. Ta umožňuje zkoumat vliv změn atributů funkce na konečné 
výsledky a dovoluje k předpokládaným výsledkům najít vstupní hodnoty. Jedná se tedy o možnosti, které 
umožňují uživateli prozkoumat danou problematiku z  obou stran. A to jak z pohledu možných zadání, tak 
i přípustných výsledků. 

Hledání řešení 

Často se stane, že známe výsledné hodnoty vzorce, ale neznáme správné vstupní hodnoty. V takovém pří-
padě je výhodné využít nabídky z karty Data→ Analýza Dat → Hledání řešení. Správně vyplněné stejnojmen-
né dialogové okno pak umožní, aby Excel měnil hodnotu v určené buňce, dokud vzorec, který na ní závisí, 
nenabude požadované hodnoty. Tím aplikace ušetří uživateli zdlouhavé hledání pomocí pokusů naslepo.  

Vrátíme se k tutoriálu, který jsme již řešili. Za stanovených podmínek jsme si vypůjčili peníze a zjišťovali 
jsme výši jednotlivých splátek (excelový list 2_CoNoveho1 v sešitu Kurz_Excel_Cviceni).  K výpočtu jsme 
použili funkci Platba.  

Nyní si zkusme příklad podle následujícího návodu, pak si projděme  i připojený tutoriál: 

Na následujícím vyobrazení jsou vidět vstupní hodnoty: 

o Výše půjčky 
o Roční úrok 
o Celková doba splatnosti 

A výsledná hodnota: 

o  Platba, což je v tomto případě částka, kterou musíme každý měsíc splácet. 

Jestliže nemůžeme tak velkou částku měsíčně splácet, budeme muset některé vstupní hodnoty změnit. Na-
příklad si nebudeme moci tak velkou částku vypůjčit.  

Na dalším obrázku je vidět postup hledání řešení, jestliže známe výslednou hodnotu (máme měsíčně 
k dispozici pouze 2 000 Kč). Musíme změnit vstupní podmínky. Nemůžeme si vypůjčit tak vysokou částku.  

Vypočtená výše splátky 

při výše uvedených 

podmínkách. 

Nastaveno již v příkladu Platba. 

Opět stojíme ve vzorci v B6. 

Adresa buňky, ve 
které stojíme. 

Hodnota v této buň-
ce se přepočítá. 

Částka, kterou mů-
žeme měsíčně platit. 
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 Postavíme se do buňky, ve které je platba vypočítána (v našem případě B6, viz předcházejí-
cí obrázek). 

 Příkazy z panelu Datové nástroje → Hledání řešení otevřeme stejnojmenné dialogové okno. 

o Nastavená buňka – automaticky je zapsáno B6, buňka, ve které stojíme.  
o Cílová hodnota – zapíšeme 2000. to je částka, kterou jsme schopni měsíčně splácet. 
o Měněná buňka – do tohoto pole se postavíme. Adresa se zapíše jako absolutní.  

 Potvrdíme tlačítkem OK a již známe řešení. Za daných podmínek si můžeme vypůjčit 
84 069 Kč.  

Nyní budeme zkoumat, jak se změní atributy, budeme-li chtít splatit celou částku již za 3 roky. 

 Tlačítkem zpět odstraníme akci Hledání řešení. Postavíme se do B6 (vzorec Platba). 

 V buňce B4 přepíšeme počet splátek na 36. Potvrdíme klávesou Enter a okamžitě máme vý-
sledek – budeme měsíčně splácet 3 467 Kč.   

7.2.7.1. Tutoriál 44 – Hledat řešení 

Karta Data, Analýza hypotéz, Hledání řešení. Známe výsledek, hledáme odpovídající vstupní hodnoty.  

7.2.8. Datové tabulky s jedním vstupem 

Zpracovávat data do tabulek bylo při různých měřeních a cvičeních na vysoké škole vždy zdlouhavou 
a nudnou prací. Excelový nástroj ji zkrátí na minimum a umožní prozkoumat problém z mnoha úhlů. Dato-
vé tabulky umožňují porovnávat výsledky všech různých možností připadajících v úvahu. 

V následujícím příkladu sestavíme datovou tabulku, která zachytí změny splátek dvoumilionové hypotéky, 
uzavřené na 10 let, při změnách úroků od 3,2% až 5%. 

Výpočet hypotéky 

 V excelovém listě připravme podklady stejně, jako na následujícím vyobrazení. Budeme 
postupovat obdobně, jako v předešlých příkladech s Platbou. Platbu v B7 vypočteme. 

 Do sloupce A vložíme měnící se úrok. K jeho hodnotě musíme připojit % (bez mezery). 

 Vyplníme: 

o A8 – 3,2% 
o A9 – 3,4% 

 Obě buňky označíme myší jako pracovní oblast a stáhneme jako řadu. Buňky se automatic-
ky vyplní odstupňovanými hodnotami po 0,2%.Skončíme v buňce A19.  

 Nyní si oblast budoucí tabulky A7:B19 označíme jako pracovní oblast. 

Připravené podklady pro vytvoření 
tabulky. 

Tabulka zpracuje velikost měsíčních 

splátek při změnách úroků. 
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 Příkazy Analýza hypotéz → Tabulka dat otevřeme dialogové okno, ve kterém vyplníme hod-
notu pole Vstupní buňka. Protože jednotlivé hodnoty úroku jsou ve sloupci, musíme zvolit 
právě Vstupní buňku sloupce. Postavíme se do tohoto pole a myší klepneme na C3, kde je 
úrok, který je pro náš rozbor rozhodující.  

 Po stisku tlačítka OK se v oblasti A8 : D19 objeví hodnoty. Nemůžeme je jednotlivě ani ma-
zat, ani měnit, ale klávesou Esc musíme naše pokusy ukončit. Ale formátovat hodnoty mů-
žeme. Například můžeme nastavit formát měny a celé Kč.  

7.2.8.1. Tutoriál 24 – Datové tabulky 

Druhá část tutoriálu zachycuje datové tabulky s jedním i se dvěma vstupy. Karta Data, Analýza hypotéz, 
Tabulka dat. Dialogové okno Tabulka dat.  

Zatímco předcházející Tutoriál se zabýval výpočtem v oblasti bankovnictví, zkusme velmi jednoduchý pří-
klad z technické oblasti. Ohmův zákon by mohla znát většina.  

Výpočet elektrického proudu a výkonu 

 Připravíme si podklady pro základní výpočet proudu.  

o Do buňky C2 vložíme hodnotu Napětí ve Voltech – 10. 
o Do buňky C3 vložíme hodnotu Odporu v Ohmech – 10. 
o Do buňky B6 vložíme vzorec pro výpočet proudu – = U / R. 
o Do buňky C6 vložíme vzorec pro výpočet výkonu – C3*B6 2̂ (P=R*I^2). 
o Do buňky A7 :A13 vložíme velikosti odporu, který se bude měnit od 1 do 60  

 V tomto okamžiku již máme vše připraveno pro závěrečný krok. Myší označíme pracovní 
oblast A6:C13 a aktivujeme příkazy Analýza hypotéz →  Tabulka dat. 

 Tím se otevře dialogové okno Tabulka, ve kterém musíme vyplnit pole Vstupní buňka sloup-
ce. To proto, že hodnoty proměnné odpor jsou uloženy ve sloupci A. Protože původní veli-
kost odporu, ke které je vztažen vzorec, je v buňce C3, postavíme se nejprve do pole vstup-
ní hodnota sloupce a pak myší klepneme do C3. 

Pohled na excelovský list 
s výpočtem proudu a výkonu 

v tabulce A6:C13.   
C6 – vzorec pro 

elektrický výkon.  

Výpočet proudu pomocí 
Ohmova zákona I=U/R.   

Sloupec s hodnotami 

el. odporu.  Prostor tabulky, který vyzna-
číme jako pracovní oblast 

A6:C13. 

Dialogové okno Tabulka, ve kterém musíme 

vybrat Vstupní buňku sloupce (protože hod-

noty proměnné odpor jsou ve sloupci A). Na 
C3 je navázán výpočet vzorce v B6 a C6. 
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 Stiskem OK akci ukončíme. Nyní můžeme ještě pracovní oblast tabulky zformátovat.  

7.2.9. Datové tabulky se dvěma vstupy 

Pokud se má sledovat vliv dvou proměnných na jeden vzorec, používáme datovou tabulku se dvěma vstu-
py. V tomto typu tabulek můžeme pracovat pouze s jedním vzorcem. Vytvoření tabulky si vyzkoušíme na 
jednoduchém příkladě. Vrátíme s k osvědčenému a prozkoumanému vzorci Platba a budeme sledovat vliv 
výše úroku a výše vypůjčené částky na velikost splátky. Výsledkem bude přehled plateb v  závislosti na těch-
to dvou proměnných. 

Analýza ovlivnění platby změnou úroků a výše půjčky 

Naším úkolem je zjistit, jak se budou měnit měsíční splátky, budeme-li mít možnost měnit úrok a výši vy-
půjčené částky.  

 Na následujícím vyobrazení jsou všechny hodnoty, které je nutné si v excelové tabulce při-
pravit. Šedou barvou je vyznačena oblast tabulky, kterou teprve vytvoříme, takže oblast 
B9:F20 nevyplňujeme. 

 V jediné buňce, a to v A8 je vzorec pro výpočet Platby – =PLATBA(C4/12;C5;-C3). 

A nyní dokončíme tabulku: 

 Jako pracovní oblast označíme A8:F20. Pozor – není totožná s šedou oblastí na předcházejí-
cím obrázku. Do této pracovní oblasti musí být zahrnuty i hodnoty proměnných Půjčka 
a Úrok. 

 Příkazy Analýza hypotéz → Tabulka dat otevřeme dialogové okno Tabulka, které musíme vy-
plnit podle následujícího obrázku:  

Šedě je znázorněna tabul-
ka, kterou teprve vytvoř í-

me. 

Jediná buňka obsahující vzorec 

=PLATBA(C4/12;C5;-C3). 

V oblasti B8:F8 hodnoty 
proměnné půjčka. 

V oblasti A9:A20 jsou hod-

noty proměnné úrok. 
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o Vstupní buňka řádku odkazuje na proměnnou, jejíž hodnoty jsou v  titulním řádku ta-
bulky, tedy na Platbu. Ta je v buňce C3, kam je také odkaz vzorce z A8 směrován. 

o Vstupní buňka sloupce odkazuje na proměnnou, jejíž hodnoty jsou ve sloupci A, jsou 
to hodnoty proměnné Úrok. Vzorec se na ně odkazuje do buňky C4. 

o Stiskneme OK, tabulku v oblasti B9:F20 zformátujeme do účetnického formátu (stejně 
jako na obrázku) a je hotovo. 

Datové tabulky se dvěma vstupy jsou zpracovány v již uvedeném tutoriálu 24, v jeho poslední části.  

7.3. Osnova 

7.3.1. Souhrny 

Automaticky vytvářené souhrny umožňují získat okamžitý přehled o datech v seznamu. Především je shr-
nout podle nastaveného pohledu. Souhrnné výsledky počítá Excel z položek v seznamu, které jsou svázány 
vybraným společným znakem, aniž by je nějakým způsobem ovlivnil a kdykoliv se můžeme vrátit k jejich 
původnímu zobrazení.  

Vytvoření souhrnu je možné pouze tehdy, jsou-li data uspořádána v seznamu a splňují-li jeho podmínky. 
Zejména je důležité, aby hlavička byla kompletní, znázorněná odlišným typem písma a kolem seznamu byly 
volné řádky a sloupce.  

Vlastní postup při vytváření souhrnu: 

1. Nejprve se postavíme do seznamu. Pak musíme data uspořádat do skupin. To znamená, že 
řádky, ve kterých budou vytvořeny souhrny (matematicky vyhodnocené výsledky), musí 
být pohromadě. Toho dosáhneme příkazem v kartě Data → Seřadit.  

Proto nezapomeňme – seznam musíme nejprve seřadit podle sloupce, jehož pohled je urču-
jící! Souhrn se bude vytvářet vždy v místě, kde dochází v určeném sloupci ke změně dat. 
Neprovedeme-li seřazení, nebudou výsledky dávat žádný smysl. To bývá nejčastější chy-
bou. 

 

2. Příkazem Data → Souhrny otevřeme dialogové okno Souhrny a zahájíme vytváření vlastní-
ho Souhrnu (viz následující obrázek). 

○ U kaţdé změny ve sloupci – nabízí volba názvy sloupců, ve kterých můžeme vytvářet 
souhrny. Název sloupce se ale musí shodovat s tím, podle kterého jsme provedli řaze-
ní. Protože v našem seznamu chceme vytvořit souhrn podle názvu materiálu, museli 
jsme seznam podle názvu materiálu seřadit a nyní v tomto seznamu musíme název 
materiálu najít a také nastavit!  

○ Pouţít funkci – vybrání funkce, která vytvořené skupiny dat dále zpracuje. 

○ Přidat souhrn do sloupce – zaškrtneme název sloupce, ve kterém budou seskupená data 
zpracována matematickou funkcí. Souhrny můžeme vytvořit ve více sloupcích. Pozor, 
musíme přihlédnout k formátu dat ve sloupci. Například texty Excel sečíst samozřejmě 
nedokáže. Zjistit jejich počet však ano.  

○ Nahradit aktuální souhrny – při zaškrtnutí políčka budou již vytvořené souhrny nahra-
zeny novými. Ve většině případů je tato služba výhodná.   
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○ Konec stránky mezi skupinami – tato služba je smysluplná při zpracování rozsáhlých se-
znamů. Při tisku se každá část, pro kterou jsme souhrn vytvořili, vytiskne zvlášť. Před 
zahájením tisku další skupiny tiskárna ostránkuje (začne tisknout na další papír). 

○ Celkový souhrn pod daty – odstraníme-li zaškrtnutí, nebude se celkový souhrn zobrazo-
vat pod daty, ale nad daty. Zobrazování pod daty je určitě běžnější. 

○ Odebrat vše – odstraní režim souhrnů a zobrazí všechny položky. Tlačítko můžeme vy-
užít i při nepovedeném pokusu o souhrn a začít tak znova.  

○ Tlačítkem OK akci ukončíme. Vytvoření souhrnu doprovází přechod do zvláštního re-
žimu zobrazení. V levé části obrazovky se objeví malá tlačítka, která slouží ke změně 
rozsahu výpisu seznamu na obrazovku. 

 1 – na obrazovce bude zobrazena pouze celková hodnota souhrnu. 
 2 – na obrazovce najdeme souhrny všech skupin a celkový souhrn. 

 3 – na obrazovce je zobrazen kompletní seznam i se všemi souhrny. 

  - – skryje všechny zobrazené detailní řádky ve vyznačené skupině. 
  + – zobrazí všechny skryté detailní řádky ve vyznačené skupině. 

Jestliže nejsme s výsledným souhrnem spokojeni, máme tři možnosti, jak jej odstranit:  

 Opakovaným stiskem tlačítka Zpět se vrátíme až před začátek akce.  

 Souhrn přepíšeme souhrnem novým. V dialogovém okně Souhrny musí být zaškrtnutá vol-
ba Zaměnit současné souhrny.  

 V dialogovém okně Souhrny stiskneme tlačítko Odstranit vše. 

7.3.1.1. Tutoriál 25 – Seskupení dat, souhrny 

Karta Data, skupina Osnova, příkazy Seskupit a Souhrny. Zásada – nejprve vždy musíme položky seřadit 
podle sloupce, který bude určující pro vznik skupiny či souhrnu!  

Nastavení funkce při vytvoření souhrnu, náhrada aktuálních souhrnů, vytvoření několika souhrnů v sezna-
mu.   
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8. Karta Revize 

Zařazením karty Revize do menu se možnosti Excelu a Wordu ještě více přiblížily. Máme k dispozici služby 
kontroly pravopisu, práce s komentáři, kontroly změn a zamykání a sdílení. 

8.1. Kontrola pravopisu 

8.1.1. Pravopis 

Při práci s Excelem kontrolujeme pravopisné chyby obvykle před 
ukončením práce s listem. Proto je nejvhodnější jednorázový způsob 
kontroly pravopisu.  

Kontrola pravopisu 

Postavíme se do listu, jehož pravopis potřebujeme zkontrolovat a stiskneme klávesu F7.  

 Přeskočit jednou – aplikace přestane identifikované slovo považovat za chybu a prohledá 
další část listu. Při dalším výskytu slova je opět identifikuje jako chybné. 

 Přeskakovat – každý další výskyt slova kontrola pravopisu přeskočí a nebude jej jako chybu 
identifikovat. 

 Přidat do slovníku – identifikované slovo uloží do slovníku a nebude je už nikdy považovat 
za chybné.  

 Zaměnit – v poli Návrhy vybereme správné slovo a tlačítkem Zaměnit jím nahradíme slovo 
označené jako chybné.  

 Zaměňovat – zamění se nejen identifikované chybné slova, ale i všechny jeho další výskyty.  

 Automatické opravy – identifikovaná chyba bude opravována automaticky, jakmile se ji při 
psaní dopustíme (jeskině → jeskyně). 

 Moţnosti – nabídne tlačítko Automatické moţnosti oprav a také umožňuje potlačení identifika-
ce některých chyb. 

8.1.2. Tezaurus 

Na kartě Revize v panelu Kontrola pravopisu aktivujeme tlačítko Tezaurus. V pravé straně obrazovky obdržíme 
panel Zdroje informací, který nabídne synonyma  

Stejný efekt má i kombinace kláves Shift + F7.  
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8.2. Komentáře 

V kartě Revize ve skupině Komentář nalezne-
me vše potřebné pro práci s komentáři. 

Důležité pro zobrazení komentářů je mít 
nastavenu požadovanou možnost v nabídce 
Moţnosti aplikace Excel, ke které se dostanete 
po aktivaci tlačítek Tlačítko Office → Upřesnit 
→ Zobrazení → Zobrazit u buněk s komentáři: 

Ţádné komentáře ani indikátory – o vložených komentářích nebudeme mít přehled. Použijeme je k utajení před 
jiným uživatelem. 

Pouze indikátor, komentáře při přechodu – najedeme-li na buňku s indikátorem komentáře, objeví se celý ko-
mentář.  

Komentáře a indikátory – komentáře budou kompletně zobrazeny.  

Nastavení způsobu zobrazení komentářů v nabídce Možnosti aplikace Excel: 

Různé zobrazení komentáře v buňkách: 

8.2.1.1. Tutoriál 26 – Vytvoření komentáře 

Vkládání vlastních poznámek do listů a buněk, jejich sdílení se spolupracovníky. Potřebné příkazy najdeme 
v kartě Revize, skupina Komentář, příkaz Nový komentář. Zobrazení a zakrytí komentářů, odstranění ko-
mentářů. Možnost ovlivnění komentářů v nabídce Tlačítka Office - Možnosti aplikace Excel - Upřesnit - část 
Zobrazení. 
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8.3. Ochrana a sdílení dokumentů 

Ve Wordu i v Excelu je nutné pečovat i o bezpečnost dokumentu. Zejména při práci v  síti je nutné některé 
dokumenty chránit před vstupem neoprávněných osob. Excel 2007 nabízí v tomto směru řadu možností. 
Některé jsou propracovanější, některé patří do kategorie mazaností. Postupně si většinu probereme: 

 Zamezit otevření celého sešitu bez znalosti hesla. 

 Zamezit uložení provedených změn. 

 Otevřít sešit bez možnosti provádět úpravy a změny. 

 Zabránit provádění změn v některém z listů. 

 Zabránit provádění změn ve vybraných buňkách, grafech a tabulkách. 

 Skrýt sešit, list, nebo některé buňky. 

 Zabránit zobrazení vzorců. 

Pro jeden sešit můžeme mít dokonce i několik hesel, která umožní různý přístup k datům podle potřeby 
a oprávnění jednotlivých uživatelů.  

8.3.1. Ochrana sešitu heslem  

Je základní ochranou před neoprávněným přístupem do dokumentu. Jen ten, kdo zná heslo, může sešit ote-
vřít, pracovat s daty, provádět změny a nakonec výsledky práce uložit.  

Nižším stupněm ochrany je umožnit uživateli vstup do sešitu, ale zabránit mu provádět změny bez znalosti 
hesla. Pozor – v některých případech to znamená, že změnu můžeme provést, ale ne do otevřeného doku-
mentu opět uložit. K uložení musíme použít jiné jméno. 

Uzamčení sešitu s heslem 

Otevřeme excelovský sešit, uděláme v něm jedinou změnu, například vložíme písmenka a stiskneme Enter. 
Tím máme připravený dokument k nastavení ochrany heslem a uzamčení. 

 Tlačítko Office → Uloţit jako → a v dialogovém okně vlevo dole najdeme nabídku Nástroje. 

 Aktivujeme ji a vybereme Obecné moţnosti. Tím vstoupíme do dialogového okna Obecné 
moţnosti.   

o Heslo pro otevření – vložíme pavel (pozor – heslo rozlišuje malá a velká písmena). 
o Heslo pro úpravy – vložíme petr. 
o Po stisku OK aplikace ověří správnost zadaných hesel. Musíme nejprve zadat heslo 

pro otevření a pak pro úpravy.  

 Nyní již sešit pod správným jménem a do správného místa uložíme. 

 Příkazy Tlačítko Office → Zavřít práci s ním nyní ukončíme. 

 Sešit znovu otevřeme. Musíme ale do dialogových oken správně vložit hesla 

 Nejprve pro otevření – pavel 

 Potom heslo pro úpravy – petr 

 Dokument je uživateli k dispozici. 

A nyní trochu teorie k ukládání dokumentů pod hesly:   

 Heslo pro otevření – do textového pole vložíme heslo, kterým zabráníme uživatelům, kteří 
heslo neznají, otevřít sešit.  

 Heslo pro úpravy – zadané heslo zabrání plnohodnotnému vstupu do sešitu bez udání hes-
la. Sešit však můžeme otevřít jen pro čtení. Případné změny ale není možné do původního 
dokumentu uložit. Změněný sešit můžeme ale uložit pod jiným jménem. 

 Při zapisování hesla se místo písmen objevují pouze znaky *****.  

Pozor – jak jsme si již zde uvedli, v heslech se rozlišují malá a velká písmena. Heslo může obsahovat libo-
volnou kombinaci písmen, čísel a symbolů. Jeho maximální délka je 15 znaků. Jestliže heslo zapomeneme, 
nemůžeme se již k datům dostat. Nevolme proto v těchto jednoduchých případech hesla dlouhá, nekombi-
nujme malá a velká písmena. Osvědčilo se mi používat jedno krátké heslo a toto heslo nesdělit ani spolupra-
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covníkům. Jména přítelkyň, dětí a své vlastní nejsou heslem. Šťouralové je bez problémů odhalí. To není 
nedůvěra, to je jistota. A ještě jedna rada. Používejme ochranu heslem jen v  opodstatněných případech! 

Odstranění hesla je možné jen tehdy, jestliže heslo známe, nebo nalezneme-li sešit již otevřený (!), protože 
jinak bychom se k následující akci vůbec nedostali. Použijeme příkazy z  menu Tlačítko Office → Uloţit jako → 
Obecné moţnosti. Vymažeme hvězdičky a po potvrzení OK soubor již nebude chráněn. Musíme ale ještě po-
tvrdit, že souhlasíme s jeho přepsáním. 

Heslo používejme, pokud je to možné, jedno. Největší zoufalství je zkoušet, jaké heslo jsme použili, anebo 
dokonce hledat zápisník, kam jsme si je poznamenali.  

8.3.2. Zamknutí listu 

Karta Revize → Zamknout list, či karta Domů → ikona Formát → Zamknout list jsou další možností, jak chránit 
svá data. Mimo jiné zabraňuje uživateli měnit data v otevřeném sešitě. Dialogové okno Zamknout list nabízí: 

Heslo k odemknutí listu – zadání hesla je volitelné, pokud však heslo nezadáme, budou moci všichni uživatelé 
list odemknout a zamknuté prvky změnit. Ujistěme se, že jsme zadali heslo, které si zapamatujeme. Jestliže 
heslo zapomeneme, nebudeme již moci získat přístup k uzamčeným prvkům v listu. 

Akce povolené všem uţivatelům listu – v seznamu vybereme ty prvky, u kterých chceme uživatelům povolit 
provádění změn. Lze použít zobrazené nastavení jako jakýsi standard. 

Klepneme na tlačítko OK a v případě zobrazení výzvy zadáme heslo znovu. 

Odemknutí listu provedeme karta Revize → Odemknout list.  

8.3.3. Skrytí sešitu nebo listu  

Skrytí sešitu nebo listu není vlastně zamykání, ale finta pro oklamání zvědavců. Řádky a sloupce ale také 
často neskrýváme jen z bezpečnostních důvodů, ale také proto, abychom k sobě přiblížili oblasti, které sledu-
jeme, potlačili ty, které nepotřebujeme sledovat, a aby se data stala přehlednější.  

Pro skrývání listů či jeho částí použijeme možnosti v  kartě Domů. Ikonu Formát a příkazy nabídky Skrýt a 
zobrazit.  

Zamykání buněk, digitální podpis, označení dokumentu jako konečný – jsou další možnosti, které jsou ale 
již popsány v tomto dokumentu a jeho tutoriálech na jiných místech.  

8.3.3.1. Tutoriál 27 – Ochrana a sdílení dokumentu 

Bezpečnost dokumentace v Excelu 2007. Bezpečnost, kterou ovlivňuje Microsoft a ve firmách pracovníci IT. 
Bezpečnost, kterou mohou zajistit uživatelé. Karta Revize - skupina Změny. Zamykání sešitů a listů. Měkká 
a silná hesla, práce s hesly, zadávání a odstraňování hesel. Zamykání buněk, skrývání a zobrazení sloupců, 
řádků, oblastí, listů 
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9. Karta Zobrazení 

Část karty Zobrazení s nejdůležitějšími nabídkami: 

9.1. Zobrazení sešitů 

 Normálně – umožňuje zobrazit dokument v normálním zobrazení.  

 Rozloţení stránky – zobrazí dokument tak, jak bude vytištěn. Zobrazí začátky a konce strá-
nek a hlavně umožňuje vytvořit a zobrazit i záhlaví a zápatí. I zde se Excel 2007 přiblížil 
k Wordu.  

 Zobrazit konce stránek – zobrazí náhled stránek včetně jejich zalomení.  

 Vlastní zobrazení – uloží sadu nastavení a tisku jako vlastní zobrazení. Tím, že jej pojmenu-
jeme, získáme možnost jej opět kdykoli vyvolat. Je to velmi výhodná možnost ukládání dy-
namicky měnících se zobrazení (filtry, souhrny, formáty …).  

9.2. Zobrazit či skrýt 

Určitě mějme při normální práci s Excelem aktivní volby u nabídek: 

 Mříţka – zobrazí „rastr“ jednotlivých buněk. 

 Řádek vzorců – zobrazí obsah aktivní buňky. V případě, že buňka obsahuje vzorec, zobrazí 
vzorec a umožní jeho kontrolu, případně jej upravit.  

9.3. Lupa 

 Tlačítko Lupa – umožňuje otevřít dialogové okna Lupa, kde můžeme nastavit požadované 
zvětšení či zmenšení dokumentu.  

Ale pozor. V pravém dolním rohu dokumentu máme také velmi dobře přístupnou a snad-
no využitelnou nabídku Lupy.  

 100% - nastaví vždy toto měřítko zobrazení.  

 Přejít na výběr – vybereme pracovní oblast a po aktivaci tohoto tlačítka dojde k jejímu zobra-
zení v co největším měřítku. Zpět se vrátíme například aktivací 100%.  

9.3.1.1. Tutoriál 32 – Zobrazení 

Karta Zobrazení, skupina Lupa, skupina Zobrazit či skrýt. Tlačítko MS Office - Možnosti aplikace Excel. 
Skupina Lupa. Posuvník, Lupa na stavovém řádku. Zobrazit či skrýt – mřížka, řádek vzorců, nadpisy. Mož-
nosti aplikace Excel, skupina Upřesnit, zobrazení, možnosti zobrazení.  
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9.4. Okno  

 Nové okno – otevře aktuální dokument v novém okně.  

 Uspořádat vše – nabídne dialogové okno Uspořádat okna. Prostřednictvím jeho dialogu mů-
žeme organizovat okna na obrazovce.  

 Ukotvit příčky – důležitá nabídka u rozsáhlých seznamů. Umožňuje pevně umístit část se-
znamu na obrazovce a v ostatních částech seznamu se libovolně pohybovat. Nabídku pou-
žíváme zejména k ukotvení hlavičky rozsáhlého seznamu. 

 Rozdělit – umožňuje rozdělit aktivní okno na podokna, ve kterých se můžeme pohybovat. 
Zejména používáme k přiblížení vzdálených částí seznamů.  

 Skrýt – skryje aktivní okno.  

 Zobrazit – předloží výběr skrytých oken.  

 Uloţit pracovní prostor – umožňuje pojmenovat aktuální rozložení oken a uložit je ve formá-
tu XLW tak, že jej kdykoli můžeme obnovit. 

Při Ukotvení příček či Rozdělení je nejdůležitější vybrat si správně buňku, do které se postavíme. I to je obsa-
hem tohoto tutoriálu.  

9.4.1.1. Tutoriál 12 – Ukotvení řádků a sloupců (ukotvení příček)  

Práce s rozsáhlými tabulkami a seznamy, jejich zobrazování na obrazovce a jejich tisk. Ukotvení a uvolnění 
příček, rozdělení tabulky na kvadranty.  

Příprava rozsáhlých seznamů a tabulek k tisku, zobrazování hlavičky na každé stránce. 

9.4.1.2. Tutoriál 33 – Práce s více okny 

Ukotvení a uvolnění příček, rozdělení obrazovky na kvadranty. Zobrazení listu v  nových oknech, řazení 
oken. Ukládání pracovního prostoru.  

9.5. Makra 

Aplikace Microsoft Office Excel (samozřejmě i Word) 2007 umožňuje automatizaci často se opakujících úloh 
pomocí maker. Makro je posloupnost příkazů a pokynů tvořící jediný příkaz určený k automatickému pro-
vádění určité úlohy. 

Typická využití maker: 

 Urychlení rutinních úprav a formátování. 

 Kombinace více příkazů. 

 Automatizace složitých posloupností úkolů.  

Makro je možné vytvořit zaznamenáním sledu akcí, nebo je můžeme vytvořit zadáním kódu jazyka VBA 
(Visual Basic for Application). Zaznamenání sledu akcí je jednodušší, postačí i pro pokročilé uživatele.  

V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 lze změnit nastavení zabezpečení maker, které určuje, jaká makra a za 
jakých okolností budou při otevření sešitu spuštěna. Pro všechna nastavení platí, že pokud je nainstalován 
antivirový software spolupracující se systémem Microsoft Office 2007, je sešit obsahující makra ještě před 
otevřením prověřen, zda neobsahuje známé viry. 

Nastavení zabezpečení maker zkontrolujeme nebo upravíme v  kartě Vývojář, v Zabezpečení maker. Není-li 
karta Vývojář přístupná, otevřeme ji po stisku Tlačítka Office → Moţnosti aplikace Excel → Oblíbené → Zobrazit 
na pásu kartu Vývojář.  
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9.5.1. Zabezpečení maker 

Zabezpečení maker v kartě Vývojář: 

 Zakázat všechna makra bez oznámení – tuto možnost zvolíme, pokud makrům nedůvěřujeme. 
Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se 
maker budou zablokovány. Dokumenty obsahující nepodepsaná makra, kterým důvěřuje-
me, lze umístit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je 
možné spouštět bez kontroly systémem zabezpečení Centrum zabezpečení. 

 Zakázat všechna makra s oznámením – toto nastavení je výchozí. Na tento přepínač klepneme, 
pokud chceme makra zakázat, ale zároveň požadujeme, aby se při zjištění makra zobrazila 
výstraha zabezpečení. Tímto způsobem lze rozhodovat o povolení jednotlivých maker. 

 Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker – toto nastavení je stejné jako nasta-
vení Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně po-
depsáno důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, jestliže jsme jeho 
vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné vydavatele.  

 Povolit všechna makra – musíme si uvědomit, že tato volba by mohla umožnit spuštění po-
tenciálně nebezpečného kódu. Volbou povolujeme spuštění všech maker.  

 Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA – toto nastavení je určeno pro vývojáře 
a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému 
modelu aplikace VBA z klientů automatizace. 

9.5.2. Vytvoření vlastního makra 

Vytvoření vlastního makra můžeme provést dvojím způsobem: 

1. V kartě Zobrazení, na úplném konci panelu, aktivuje šipku pod nabídkou Makra. Nebo 

2. V kartě Vývojář zvolíme nabídku Záznam makra. 
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Na obrazovce se objeví dialogové okno Záznam makra. Pečlivě je nastavíme, příklad nastavení je zobrazen na 
následujícím vyobrazení.   

 Název makra – přesný a výstižný název pomůže k identifikaci potřebného makra i po delší 
době.  

 Klávesová zkratka – urychlí spuštění makra. 

 Uloţit makro do – umožní nastavit rozsah dostupnosti makra. Zejména při prvních pokusech 
nastavujeme Tento sešit. Makro bude totiž dostupné pouze z něj. Makra, která budeme pou-
žívat ve všech sešitech, uložíme do Osobního sešitu maker.   

Po odsouhlasení nastavení dialogového okna Záznam makra, dojde ke změně v názvu tlačítka Záznam makra 
na Zastavit záznam a všechny naše činnosti jsou automaticky v jazyce Visual basic for Application zazname-
návány. Běží režim záznamu makra.  

Režim záznamu ukončíme tlačítkem Zastavit záznam.  

Nově vytvořené makro můžeme spustit: 

 Klávesovou zkratkou. V právě uvedeném případě Ctrl + h. 

 Výběrem možností, které nabízí okno Makro.  

○ To otevřeme z karty Vývojář stiskem ikony Makra. 

○ Z karty Zobrazení → Makra → Zobrazit makra.  

○ Klávesovou zkratkou Alt + F8. 

V poli Název makra vybereme název makra, se kterým chceme pracovat. Můžeme zvolit: 

 Spustit – vybrané makrto proběhne. 
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 Krokovat s vnořením – je už náročnější volba. Makro probíhá po jednotlivých krocích. 
Můžeme přecházet mezi kódem a aktivním listem, ve kterém můžeme výsledky 
jednotlivých kroků kontrolovat. 

 Upravit – přejdeme do zobrazení kódu, ve kterém můžeme provádět úpravy. Samozřejmě 
toto již vyžaduje určitou zkušenost s programováním ve Visual Basic  for Application.  

 Odstranit – makro vybrané v seznamu maker v poli Název makra odstraníme, včetně jeho 
kódu.  

 Moţnosti – zobrazí základní informace o vybraném makru (klávesovou zkratku, popis …).  

Vytvoříme makro, které nám po spuštění naformátuje hlavičku seznamu. Vytvořený kód je na posledním 
vyobrazení. 

9.5.2.1. Tutoriál 49 Práce s makry 

Tutoriál je rozdělen na dvě části a pracuje se dvěma listy (Teorie, Praxe). Při studiu maker přejděte do sešitu 
Kurz_Excel_Makra s příponou .xlsm!  

Práce s makry – teorie: 

Karta Vývojář, její umístění do pásu karet. Bezpečnostní problémy práce s makry, zabezpečení programové-
ho vybavení a dokumentů. Upozornění na zabezpečení. Visual Basic for Application. Dialogové okno Makra 

Práce s makry – praxe: 

Karta vývojář, její nabídky. Bezpečnostní problémy práce s makry, zabezpečení programového vybavení a 
dokumentů. Visual Basic for Application. Dialogové okno Makra. Záznam makra. Odstranění makra 

 

Nezapomeňme: 

1. Jestliže chceme uložit sešit, který obsahuje makra, musíme jej uložit s příponou .xlsm.  

2. Chceme-li spustit v sešitě makro, musí nám to správně nastavené zabezpečení maker 
umožnit.  

3. Jestliže použijeme nabídku Vývojáře Zobrazit kód a přesto nemáme ke kódu přístup, musí-
me v levé části obrazovky ve VBA Project aktivovat správný Modul (Module). 

4. Stojíme-li v hledaném kódu, můžeme jej rozběhnout klávesou F5, krokovat po jednom řád-
ku (příkazu) lze stiskem klávesy F8.  
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Ukázka kódu zapsaného příkazem Záznam makra v kartě Vývojář: 
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10. A ještě závěr 

Vážení studující, vážení uživatelé. 

Výukový program, který máte před sebou je výjimečný propojením různých nástrojů sloužících 
k dokonalému seznámení s aplikací Excel 2007. Obsahuje presentaci, učebnici i video sekvence (tutoriály), 
které umožňují kompletně a s minimální námahou si osvojit celý rozsah problematiky Excelu včetně velmi 
efektivních dovedností. Kolektiv autorů se domnívá, že touto komplexností je tento soubor naprosto 
výjimečný. 

 

Vy, kteří jste prošli alespoň několik kapitol učebnice, či spustili některé tutoriály, jste určitě zjistili, že na 
Excelu 2007 a na jeho osvojení není nic tak složitého a není důvodu se obávat, že byste se  s naší pomocí s ním 
pracovat nenaučili. A výsledky práce v praxi oceníte.  

 

Vy, kteří jste postupovali systematicky a prošli spolu s námi všechna témata, jste se stali skutečnými 
odborníky na Excel. Teď už je jen na vás, jak nabyté zkušenosti zúročíte. Asi už jste také zjistili, že čím více 
Excelu rozumíte, tím více si práci s ním oblíbíte a užijete. Až si všechny nové vědomosti pořádně ověříte 
i v praxi, zjistíte, že dokážete vytvářet brilantní dokumenty s minimem úsilí a v  porovnání se začátečníky ve 
zlomku času. 

 

Data umíte ukládat, zpracovávat, třídit, vyhodnocovat. Umíte dolovat potřebné údaje z  velkého množství 
dat, umíte je importovat z webových stránek, exportovat mezi dokumenty různých aplikací. A umíte 
vytvářet jedinečné reporty, kontingenční tabulky, scénáře. Dokonce jste schopni zjistit potřebné vstupní 
hodnoty, když znáte požadovaný výsledek. A například výpočet hypotéky či půjčky, její výhodnost či 
nevýhodnost, provedete a posoudíte během několika minut.  

 

Buďte si proto svých nových kvalit vědomi a nezdráhejte se využívat svých schopností při tvorbě 
dokumentů naplno. Uvidíte, že vynaložené úsilí se vám vrátí. 

 

Bylo mi potěšením dělat vám průvodce všemi nástrahami aplikace Excel. Závěrem mi dovolte vám 
poděkovat za pozornost (a někdy možná i za shovívavost) a budu se těšit, že se zase shledáme v nových 
verzích Excelu a tím pádem i v nových verzích těchto tutoriálů, nebo v  dalších připravovaných výukových 
programech. 

 

Za sebe i společnost Video-office vám přeji mnoho úspěchů v profesním i osobním životě. 

 

Pavel Kras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o n e c  

 


