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Tabulkový editor MS Excel
Tabulkový editor (nebo také tabulkový kalkulátor) patří spolu s textovým editorem
k nejpoužívanějším programům v kanceláři, na vědeckých pracovištích a ve školách. Tabulkový editor
umí vytvářet nejrůznější tabulky, provádět matematické výpočty, statisticky a graficky zpracovávat
data, pracovat s databázemi, sestavovat a vyhodnocovat rozsáhlé projekty nebo vytvářet jednoduché
prezentace. Možností pro využití tabulkového editoru je skutečně mnoho. Je to velmi silný
všestranný nástroj pro zpracování nejen ekonomických a vědeckých dat.

Prostředí tabulkového editoru
Excel organizuje čísla do řádků a sloupců. Celá tabulka řádků a sloupců se nazývá pracovní list.
Sestava jednoho nebo více listů se nazývá sešit. Řádky v tabulce jsou označeny číslem, např. 1 nebo
268, a sloupce písmeny, např. A, H nebo BK. Průnik souřadnic sloupce a řádky se nazývá buňka. Každý
pracovní list v Excelu 2010 obsahuje 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků.
Buňka může obsahovat jednu ze tří hodnot: číslo, text nebo vzorec. Čísla vytvářejí data, vzorce a
popisky vytvářejí z dat užitečné informace. Zobrazení čísel v tabulce může být nepřehledné, pokud
nevíme, co ta čísla znamenají. Textem snadno označíme jejich význam.

Obrázek 69 – Okno aplikace Excel
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Soubor – otevření, uložení
Dokumenty vytvořené v Excelu budeme chtít zachovat pro pozdější použití. Veškeré operace se
soubory je možné provádět pomocí tlačítek na panelu Rychlé spuštění nebo v hlavní nabídce Excelu
po přechodu na kartu Soubor.
Existující soubor můžeme načíst pomocí příkazu Otevřít v nabídce karty Soubor. Pokud jsme tento
soubor poslední dobou otvírali, bude jeho název na seznamu posledních otevřených dokumentů.
Otevřeme ho poklepáním myši. V opačném případě musíme z nabídky použít příkaz Otevřít. Excel
zobrazí navigační okno, vybereme soubor, který si přejeme otevřít, a klikneme na tlačítko Otevřít.
Existující soubor lze uložit na plochu nebo do složky na pevném disku, přenosném flash disku nebo ho
můžeme umístit v počítačové síti. Při ukládání je nutné určit cílové umístění v seznamu složek. Proces
ukládání je vždy stejný bez ohledu na zvolené umístění.
Přepneme na kartu Soubor a pak zvolíme příkaz Uložit. Chceme-li soubor uložit pod jiným jménem
nebo v jiném formátu, klikneme na příkaz Uložit jako na kartě Soubor. Soubor lze uložit také
stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Typy souborů
Aplikace Excel používá několik vlastních typů souborů.
- Sešit aplikace Excel (*.xlsx) – základní typ pro ukládání dat. Nepodporuje uložení maker.
- Sešit aplikace Excel s povolenými makry (*.xlsm) – sešit může obsahovat makra v jazyku VBA.
- Binární sešit aplikace Excel (*.xlsb) – používá se pro velké soubory. Rychleji se otvírá.
- Sešit aplikace Excel 97-2003 (*.xls) – používá se pro sdílení souboru s někým, kdo pracuje se
starší verzí aplikace Excel.
- Portable Document Format (*.pdf) – používá se pro publikování hotové práce. Tento soubor
zachovává při zobrazení v jakémkoliv počítači své formátování a již nejde upravovat. Úpravy
se musí provést v původním souboru sešitu aplikace Excel.
Kromě těchto základních typů souborů umožňuje Excel exportovat data do mnoha dalších formátů
používaných jinými aplikacemi. Umí například ukládat data do jednoduchých textových souborů nebo
ve formátu pro prezentaci na Internetu.

Buňky
Vkládání a výběr
Každá buňka může nést informaci nezávisle na jiné buňce. Přitom typ informace v buňce může být
následující:
- řetězec (text) – textová buňka může obsahovat prakticky cokoliv (čísla, text, znaky),
- číslo – jakákoliv číselná hodnota. Číselná buňka nesmí obsahovat text,
- vzorec – vzorec vždy začíná znakem „=“. Vše, co je za rovnítkem, bere Excel jako definici
vzorce,
- datum – buňka obsahující datum v předem stanovené formě zápisu,
Pozor, pokud například buňka obsahuje text „152 Kč“, pak se nejedná o číselnou buňku, ale o buňku
textovou, protože číselná buňka musí obsahovat pouze čísla. Jednotky je možné definovat
v nastavení formátu buňky.
Excel je aplikace zpracovávající data, proto by každá buňka měla obsahovat pouze jednu hodnotu,
jeden údaj. Například jméno v jedné buňce a příjmení ve vedlejší buňce.
Buňku, se kterou budeme pracovat, je nutné vybrat, resp. postavit se na ni. Kromě toho, že obsah je
vidět v buňce samotné, její skutečný obsah je také zobrazen v řádku vzorců. V buňce nemusí být
zobrazen její skutečný obsah, ale výsledek výpočtu. Jejím skutečným obsahem je vzorec, podle
kterého se výpočet provede a zobrazí se výsledek. Zobrazení obsahu buňky může být také
pozměněno formátem. Text, číselnou hodnotu, datum nebo vzorec zadáme do buňky pouhým
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napsáním. Obsah buňky potvrdíme klávesou Enter, případně Tab, Ctrl+Enter nebo některou z
kurzorových kláves.
Obsahuje-li buňka data a chceme-li je přepsat jiným novým obsahem, pak přejdeme na tuto buňku a
rovnou začneme psát nový text. Po potvrzení klávesou Enter bude automaticky starý obsah nahrazen
novým. Chceme-li se vrátit k původnímu obsahu ještě před potvrzením změny, stiskneme klávesu Esc.
Pokud potřebujeme opravit obsah buňky, pak pro editaci slouží klávesa F2. Vybereme buňku, kterou
budeme opravovat, stiskneme klávesu F2 a provedeme opravu obsahu buňky. Změny potvrdíme
klávesou Enter.

Klávesy pro pohyb v tabulce
Po buňkách se v Excelu můžeme pohybovat kurzorovými šipkami nebo myší vždy na tu buňku, kterou
si přejeme vybrat. Aktuální buňka je vždy zvýrazněna tučným černým ohraničením.
- Kurzorové klávesy posouvají výběr o jednu buňku daným směrem.
- CTRL + kurzorové klávesy zajistí posun na konce nebo začátky buněk v listu.
- 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 - vyvolá okno, ve kterém je možné přesně zadat, na kterou buňku budeme přesunuti.

Blok buněk
V Excelu budeme velmi často pracovat s více buňkami současně. Abychom nemuseli každou buňku
upravovat zvlášť, označíme několik buněk do bloku a operaci pak provedeme s celým blokem.
Používá se hlavně při formátování nebo kopírování buněk.
Nastavíme myš na buňku, která bude tvořit levý horní roh budoucího bloku. Stiskneme a držíme levé
tlačítko myši, pohybujeme s ní požadovaným směrem. Při pohybu se označuje oblast buněk –
budoucí blok. V okamžiku, kdy je označen blok podle požadavků, uvolníme levé tlačítko myši. Blok je
označen. Výběr můžeme provést i na klávesnici v kombinaci klávesy Shift a kurzorových tlačítek. Pro
vybrání celého řádku nebo sloupce klikneme myší na jeho záhlaví (písmeno v případě sloupce, číslo
v případě řádku).
Zrušení označeného bloku provedeme kliknutím levého tlačítka myši na jakoukoliv buňku nebo
stisknutím jedné z kurzorových kláves.

Kopírování, přesouvání a mazání
Kterákoliv buňka nebo označená oblast buněk může být zkopírována na tentýž nebo jiný list či sešit.
Ke kopírování buněk je nejvhodnější použít schránku, která podobně jako ve Wordu disponuje na
panelu nástrojů třemi tlačítky. Do schránky lze umístit libovolnou část tabulky a tu vložit na jakoukoliv
pozici. Pozor, Excel má při práci se schránkou poněkud odlišné vlastnosti, než jaké známe z jiných
aplikací. Informace se ze schránky mažou okamžitě po jejich odznačení v tabulce klávesou Esc (dojde
ke zrušení blikajícího označení).
Označíme do bloku buňky, které budou kopírovány (vloženy do schránky). Klikneme na tlačítko
Kopírovat (můžeme rovněž použít klávesovou kombinaci Ctrl+C, nebo pravé tlačítko myši na
vyznačenou oblast a volit Kopírovat). Okolo označené oblasti začne blikat tenká přerušovaná čára. Ta
znázorňuje, které buňky jsou umístěny ve schránce. Přejdeme na buňku, jež bude tvořit levý horní
roh kopírované oblasti. Můžeme přejít i na jiný list nebo do jiného sešitu. Na požadované pozici
klikneme na tlačítko Vložení ze schránky (můžeme rovněž použít klávesovou kombinaci Ctrl+V nebo
místní nabídku – pravým tlačítkem). Buňky budou zkopírovány.
Podobným způsobem buňky přesuneme. Rozdíl u přesunutí spočívá v použití tlačítka Vyjmout
CTRL+X. Přesouváme-li však data v rámci jednoho listu, bude vhodnější použít následující postup:

76

Tabulkový editor MS Excel
Označíme do bloku buňky, které budou přesunuty. Uchopíme vybranou oblast za její hranici (kurzor
se změní na šipku s křížkem). Myší přesuneme oblast na novou pozici.
Při kopírování nebo přesunutí buněk na jinou pozici v tabulce budou vazby a adresování vzorců
přizpůsobeny novým pozicím buněk (vzorce zůstanou nepoškozeny).

Slučování buněk
Často je potřeba umístit text nad více sloupců tabulky a zarovnat na jejich střed. Tohoto efektu
docílíme sloučením buněk. Označíme v příslušném řádku všechny buňky, které chceme sloučit
v jednu buňku, a klikneme na ikonu Sloučit a zarovnat na střed na kartě Domů. Tím dojde ke sloučení
buněk a text se zarovná na střed. Rozdělení sloučených buněk provedeme obdobně.

Řádky a sloupce
Pokud máme vytvořenou tabulku, do které je třeba přidat nový řádek nebo sloupec, je postup
následující: pravým tlačítkem myši klikneme na záhlaví, tj. písmeno (v případě sloupců), resp. číslo
(v případě řádků) sloupce/řádku, před který potřebujeme vložit prázdný sloupec/řádek. Označí se do
bloku. Na kartě Domů ve skupině Buňky stiskneme tlačítko Vložit. Rychlejší volbou je kliknutí pravým
tlačítkem myši na záhlaví řádku/sloupce a vybrat volbu Vložit buňky.
Jakýkoliv sloupec nebo řádek můžeme odstranit. Pozor, odstraněním se rozumí skutečné odstranění
řádku nebo sloupce a nikoliv pouze hodnot, které obsahoval (v tomto případě by se jednalo pouze
o vymazání). Po odstranění řádku nebo sloupce se do odstraněného řádku nebo sloupce umístí buňky
následující v pořadí – celá tabulka bude o odstraněnou část posunuta. K odstranění použijeme na
kartě Domů ve skupině Buňky tlačítko Odstranit. Rychleji opět přes pravé tlačítko myši na písmeno
nebo číslo řádku + zvolit Odstranit.

Nastavení šířky sloupců a výšky řádků
Jestliže je číslo v buňce příliš dlouhé, zobrazí se místo čísla několik křížků. V takovém případě je nutné
zvětšit šířku sloupce tak, aby se do buňky vešlo. Nastavíme myš v záhlaví řádků na pravou hranici
buňky, jejíž šířku si přejeme změnit. Kurzor myši by měl získat tvar oboustranné šipky. Stiskneme a
držíme levé tlačítko myši a pohybujeme myší vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici. Uvolníme
levé tlačítko myši a šířka sloupce je změněna.
Šířku sloupce lze nastavit podle nejširšího obsahu buňky ve sloupci. Podobně jako v předchozím
případě nastavíme myš v záhlaví sloupců na pravou hranici buňky, jejíž šířku si přejeme změnit. Až se
tvar myši změní na oboustrannou šipku, dvakrát poklepeme levým tlačítkem myši. Šířka celého
sloupce bude změněna podle nejširší buňky, která se ve sloupci nachází.
Chcete-li upravit šířku více sloupců na stejnou velikost, označíme v záhlaví všechny sloupce a
změníme výše popsaným způsobem šířku některého z označených sloupců. Změní se tak šířka všech
označených sloupců. Vše, co zde bylo uvedeno pro sloupce, platí také pro změnu výšky řádků.

Ukotvení řádků a sloupců (příčky)
Zejména u dlouhých tabulek se může snadno stát, že horní řádek (hlavička tabulky) není vidět,
protože zrovna stojíme hluboko v tabulce (např. na řádku 250). Jestliže v takovém případě chceme
zjistit, jakou má konkrétní sloupec hlavičku na prvním řádku, musíme se k němu vrátit. Tento způsob
je nepohodlný. Excel proto umožňuje vytvořit tzv. příčky. Příčkami se rozumí čáry blokující určitou
část tabulky na obrazovce. Pokud příčkami ukotvíme např. hlavičky sloupců, pak se lze v tabulce
libovolně pohybovat. Ukotvený řádek zůstane stále na obrazovce.
Nastavme kurzor tak, aby byl umístěn těsně pod řádkem nebo vpravo od sloupce, který bude
ukotven. Na kartě Zobrazení ve skupině Okno rozbalíme nabídku Ukotvit příčky. Zde vybereme
způsob ukotvení příček. Nyní jsou příčky ukotveny. Při pohybu po tabulce zůstává ukotvená oblast na
obrazovce, takže máme neustále přehled o hlavičce tabulky. Zrušení ukotvení se provede stejným
způsobem.
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Listy tabulek
List je samostatná tabulka. Uvnitř jednoho souboru (sešitu aplikace Excel) může existovat až 255 listů.
Listy v rámci jednoho souboru nemusí mít mezi sebou vytvořenou žádnou vazbu nebo naopak mohou
být prakticky libovolně propojeny a jeden list může tvořit podklad pro list jiný.

Přepínaní mezi listy tabulky
Mezi listy se pohybujeme kliknutím myši na záložky se jmény listů ve spodní části okna aplikace nebo
klávesovou zkratkou CTRL+PageUp/PageDown.

Vložení nového listu do tabulky a odstranění listu tabulky
S novým souborem se automaticky vytvoří tři nové listy. Listů může být až 255. Další list vytvoříme
kliknutím myši na záložku listu s ikonkou Vložit list. Každý existující list můžeme ze souboru odstranit
kliknutím pravého tlačítka myši na záložku listu a z místní nabídky vybereme Odstranit.

Kopírování, přesouvání a přejmenování listů
Po otevření nového souboru jsou listy pojmenované List1, List2 a List3. Pro lepší přehlednost
můžeme listy přejmenovat a záložku obarvit. List přejmenujeme tak, že na záložku listu v dolní části
tabulky dvakrát poklepeme levým tlačítkem myši. Text názvu se označí do bloku, napíšeme nový
název a stiskneme klávesu Enter.
Další možnost přejmenování listu je přes místní nabídku. Klikneme pravým tlačítkem myši na záložku
listu. Z nabídky vybereme Přejmenovat.
Každý list je možné zkopírovat pod jiným jménem. Kopie listu je užitečná v případě, kdy potřebujeme
dvě téměř totožné tabulky s rozdílem pouze v některých buňkách. Stiskneme a držíme levé tlačítko
myši na záložce listu, který si přejeme zkopírovat. Stiskneme a držíme klávesu Ctrl. Za současného
držení klávesy Ctrl táhneme listem ve vodorovném směru. Malá šipka nad listy ukazuje, kde bude
nový list umístěn. Uvolníme nejprve levé tlačítko myši a následně klávesu Ctrl. List bude překopírován
s původním názvem s číslovkou (2) v závorce. Stejného výsledku dosáhneme také pomocí místní
nabídky přes pravé tlačítko myši s volbou Přesunout, nebo zkopírovat.
Při změně pořadí listů se postupuje stejně jako při kopírování listů s tím rozdílem, že při tažení listu
nedržíme klávesu Ctrl.

Formátování
Formátováním tabulky se upravuje čitelnost a vzhled dat. Excel nabízí dva způsoby formátování. První
způsob ovlivňuje, jaké hodnoty se zobrazí. Máme například zadané číslo s šesti desetinnými čísly, ale
formát buňky nastaven na zobrazení dvou desetinných míst. Je to čitelnější a přitom zbývající
desetinná čísla jsou v buňce stále obsažena. Druhý způsob určuje grafickou úpravu zobrazených
hodnot. Můžeme nastavit typ, řez, velikost a barvu písma, ohraničení a výplň buňky, zarovnání textu
apod. Lze naformátovat celý list, vybranou oblast buněk nebo každou buňku samostatně, nezávisle
na ostatních. Většinu funkcí pro formátování tabulky najdeme na kartě Domů.

Formátování buňky
Formátování ovlivňuje formu, v jaké se hodnota v buňce zobrazí. Formát může mít několik typů:
obecný, číslo, měna, účetnický, datum, čas, procenta, zlomek, matematický, text, speciální nebo
vlastní. Rychlé nastavení typu formátování provedeme na kartě Domů ve skupině Číslo. Každý
z těchto typů je možno dál upravit. Z nabídky ve skupině Číslo vybereme Další číselné formáty.
Zobrazí se okno Formát buněk.
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Obrázek 70 – Formát buněk

Záložka Číslo umožňuje podrobněji nadefinovat, jak se bude hodnota v buňce zobrazovat. Skutečná
hodnota buňky však zůstává nezměněna – formátem se definuje pouze „maska“ buňky.

Formátování písma
Excel nabízí stejné možnosti formátování písma jako aplikace MS Word. Můžeme nastavit velikost,
typ, řez nebo barvu písma. V Excelu budeme při úpravách tabulek používat na rozdíl od Wordu častěji
změnu barvy. Při změně barvy písma můžeme použít jakoukoliv barvu, kterou dokáže počítač
zobrazit. Nicméně se doporučuje používat pouze barvy použitého motivu tabulky.

Obrázek 71 – Formátování pomocí karty Domů

Zarovnávání
Excel zarovnává obsah buňky sám již po zadání jejich obsahu. Zarovnání provádí na základě obsahu
buňky nebo nastaveného formátování. Zarovnání obsahu buňky můžeme kdykoliv upravit. Text Excel
zarovnává automaticky na levou stranu a číslo na pravou stranu buňky. Kromě horizontálního
zarovnání je možno buňky zarovnat také vertikálně. Pro ruční zarovnání použijeme tlačítka na kartě
Domů ve skupině Zarovnání. Zarovnání se vždy vztahuje na aktivní buňku nebo na oblast označených
buněk.
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Obrázek 72 – Formát buněk, karta Zarovnání

Zajímavou možností je nastavení orientace textu. Na kartě Domů ve skupině Zarovnávání je
rozbalovací seznam Orientace. Zde je několik základních předdefinovaných možností orientace textu.
Pokud nám žádná z nich nevyhovuje, zvolíme Formátovat zarovnání buňky. Otevře se okno Formát
buněk. Zde máme možnost přesnějšího nastavení orientace textu v buňce. Pomocí myši v poli
Orientace můžeme měnit interaktivně natočení textu v buňce. Velikost úhlu lze zadat také číselně
prostřednictvím přepínače v dolní části pole Orientace.

Zalomení textu v buňce
Někdy může být u delšího textu v buňce nežádoucí, aby text pokračoval přes více buněk doprava.
Budeme chtít, aby se text zalomil v rámci jedné buňky. Na kartě Domů ve skupině Zarovnání klikneme
na tlačítko Zalamovat text. Nyní se text zalomí na šířku buňky. Není-li buňka dostatečně vysoká, aby
se do ní veškerý text vešel, Excel její výšku automaticky přizpůsobí.

Formátování tabulky
Rychlou grafickou úpravu tabulky lze vytvořit pomocí předdefinovaných stylů. Označíme oblast
tabulky, která se má naformátovat. Na kartě Domů ve skupině Styly rozbalíme seznam Formátovat
jako tabulku. Vybereme požadovanou možnost a použijeme ji na vybranou oblast. Pokud nám žádná
z nabízených možností nevyhovuje, vybereme nejvhodnější z nich a následně ji upravíme. Máme zde
také možnost vytvořit vlastní styl formátování tabulky.

Ohraničení buňky
Ohraničení kolem buněk vytvoříme pomocí seznamu Ohraničení na kartě Domů ve skupině Písmo.
Rozbalením seznamu se zobrazí dvě skupiny příkazů. První jsou přednastavená ohraničení, která je
možno kombinovat. Druhá skupina Nakreslit ohraničení jsou tlačítka pro pokročilou editaci
ohraničení. Mimo jiné zde můžeme nastavit barvu a typ čáry. Posledním tlačítkem v seznamu je Další
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ohraničení. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno Formát buněk s kartou Ohraničení,
kde můžeme nastavit parametry pro jednotlivé čáry samostatně.

Obrázek 73 – Formát buněk, karta Ohraničení

Vzorce a funkce
Vzorce jsou základním nástrojem Excelu, provádějí výpočty s daty zadanými v buňkách. Excel má
velké množství různých funkcí, které můžeme využívat samostatně nebo je kombinovat do vzorců.
Rozdíl mezi vzorcem a funkcí je ten, že vzorec si vytváříme sami, kdežto funkci máme k dispozici jako
hotový produkt v Excelu.

Vzorce
Vzorce dělají tabulku tabulkou. Excel zpracovává data pomocí vzorců. Vzorce mohou být jednoduché,
například sečtení dvou čísel, nebo velmi složité. K výpočtům používají data z ostatních buněk a
výsledek zobrazí v buňce, kde je zapsán vzorec.
Při vytváření vzorce se musí dodržovat několik pravidel:
- zápis každého vzorce musí začínat znakem „=“. Jestliže nenapíšeme =, bude Excel považovat
vzorec za obyčejný text,
- parametry funkcí musí být uzavřené v kulatých závorkách a odděleny oddělovačem,
- funkce musí být opatřena kulatými závorkami i v případě, že nepoužívá argumenty. Například
funkci, která vrací číslo π, zapíšeme ve tvaru PI(),
- vzorec musí být zapsán syntakticky správně, jinak Excel nedovolí ukončit editaci buňky (např.
nesmí chybět závorka),
- při psaní vzorců si uvědomte, že platí priorita matematických operací. To, co děláme v praxi
podvědomě, musíme počítači přikázat naprosto přesně,
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nejsme-li si jisti, vnutíme programu své pořadí operací pomocí kulatých závorek. Jiné závorky
než kulaté nepoužíváme, mohou mít jiné funkce.
Vzorec vložený do buňky se může skládat z následujících prvků:
- operátory – jsou to + pro sčítání (součet), – pro odečítání (rozdíl), * pro násobení (součin), /
pro dělení (podíl), ^ pro mocninu,
- odkazy na buňku – jsou to jména buněk nebo rozsahů. Mohou odkazovat na buňky v daném
pracovním listu, v jiném pracovním listu nebo dokonce v jiném pracovním sešitu,
- funkce – jsou to připravené funkce např. SUM, SIN nebo PRŮMĚR a jejich argumenty,
- závorky – ovlivňují pořadí, v jakém se budou jednotlivé části vzorce řešit.
Při výpočtu vzorce je daná priorita matematických operací, která určuje pořadí výpočtu.
1. závorky
2. umocňování
3. násobení, dělení
4. sčítání, odčítání
Vytvoření vzorce pro součet dvou buněk:
1. každý vzorec začíná znakem „rovná se“. Napíšeme znak do buňky. Pokud na prvním místě
bude jiný znak, bude Excel považovat vložený řetězec znaků za text (=).
2. vložíme odkaz na první buňku, kterou chceme sečíst (=A1).
3. napíšeme znaménko „plus“ (=A1+).
4. vložíme odkaz na druhou buňku, kterou chceme přičíst. (=A1+A2).
5. potvrdíme klávesou Enter (zobrazí se výsledek).
Po stisku klávesy Enter se vzorec změnil na konkrétní hodnotu. Ve skutečnosti však buňka i nadále
obsahuje vzorec. Jestliže změníme jakékoliv číslo, s nímž vzorec kalkuluje, okamžitě po změně bude
vzorec přepočítán a zobrazena aktuální hodnota. Tato schopnost činí z Excelu mocný nástroj zejména
při výpočtech rozsáhlých a provázaných tabulek, kde jsou na jeden výsledek vázány další výpočty a na
tento zase další výsledek atd.
Samotný vzorec lze prohlédnout pomocí řádku vzorců. Nastavíme kurzor na vzorec a jeho obsah
zobrazí řádek vzorců. Obsah vzorce je možné kdykoliv upravit po stisku klávesy F2.

Relativní a absolutní odkaz
Aby měl vzorec smysl, používá odkazy na proměnné v buňkách, např. =C5*A1. Zapsání adres ve tvaru
A1; B4; C3 je nejobvyklejší způsob zápisu. Nejprve píšeme název sloupce a pak okamžitě a bez mezery
číslo řádku.
Excel používá absolutní a relativní adresování buněk. U relativního adresování se adresy (odkazy) na
buňky mění podle toho, jak se mění poloha buňky. Změna polohy buňky absolutní odkaz neovlivní.
Excel umožňuje vytvářet smíšené odkazy.
Relativní odkaz – pokud vytvoříme vzorec, jsou odkazy na buňky nebo oblasti obvykle založeny na
jejich umístění vzhledem k buňce, která obsahuje daný vzorec. Pokud přesuneme vzorec s relativními
odkazy do jiné buňky, upraví aplikace Excel odkazy ve vzorci tak, aby odkazovaly na jiné buňky
vzhledem k novému umístění vzorce. Pokud přesuneme buňku, na kterou jsou vytvořeny odkazy na
jinou pozici, Excel všechny odkazy automaticky předefinuje.
Absolutní odkaz – u absolutního adresování se adresa definuje bez možnosti jakékoliv pozdější
automatické změny. Absolutní adresování spočívá v přidání znaku $ před prvek, který potřebujeme
absolutně adresovat ($C$3).
Smíšený odkaz – adresuje absolutně jen jednu souřadnici. Má-li být absolutně adresován sloupec,
přidá se $ před sloupec ($C3), pokud řádek, přidá se $ před číslo řádku (C$3).
Při změně relativních odkazů na absolutní a naopak vybereme buňku obsahující vzorec. Na řádku
vzorců vybereme odkaz, který chceme změnit, a potom stiskneme klávesu F4. Opakovaným
stisknutím klávesy F4 budeme přepínat mezi různými kombinacemi absolutních a relativních odkazů.
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Funkce
Excel nabízí velké množství připravených funkcí. Jsou k dispozici funkce matematické, statistické,
logické, finanční, databázové, datové a časové, vyhledávací a informační. Funkci v Excelu lze zadávat
dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis funkce, a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme
Průvodce funkcemi (zejména u složitějších funkcí). Průvodce zobrazíme tlačítkem fx v řádku vzorců
nebo na kartě Vzorce tlačítkem Vložit funkci.
Pomocí průvodce funkcemi lze projít velké množství různých používaných funkcí. V levé části okna
jsou zobrazeny kategorie funkcí. Jednotlivé funkce jsou v okně popsány. Postup použití dalších funkcí
je stejný, k dispozici máme často okno, do kterého uvádíme parametry funkce.
Funkce jsou předdefinované vzorce, které provádějí výpočty pomocí určitých hodnot, nazývaných
argumenty, zadávaných v určitém pořadí nebo struktuře. Například funkce SUMA sčítá hodnoty nebo
oblasti buněk a funkce PLATBA vypočítává splátky půjčky podle úrokové sazby, délky půjčky a základu
půjčky.
Parametry funkcí musí být uzavřeny v kulatých závorkách a odděleny oddělovačem. Funkce musí být
opatřena kulatými závorkami i v případě, že nepoužívá argumenty.
Argumenty mohou být čísla, text, logické hodnoty jako například PRAVDA nebo NEPRAVDA, matice,
chybové hodnoty jako #N/A nebo odkazy na buňky. Určený argument musí pro funkci vytvářet
platnou hodnotu. Argumenty mohou být také konstanty, vzorce nebo jiné funkce.

Vybrané funkce a jejich použití

SUMA – Funkce SUMA je jednou z nejčastěji používaných funkcí v Excelu. Slouží k sečtení všech čísel
z vybrané oblasti buněk. Zápis funkce „=SUMA(číslo1;číslo2;...)“. Číslo1;číslo2; ... je 1 až 255
argumentů (oblastí), které chceme sečíst.
PRŮMĚR – Funkce PRŮMĚR slouží k vypočítání aritmetického průměru z vybrané oblasti buněk.
Zápis funkce „=PRŮMĚR(číslo1;číslo2;...)“. Číslo1;číslo2; ... je 1 až 255 argumentů (oblastí), ze kterých
chceme vypočítat průměr.
MIN – Funkce MIN slouží k nalezení minimální hodnoty z vybrané oblasti buněk. Zápis funkce
„=MIN(číslo1;číslo2;...)“. Číslo1;číslo2; ... je 1 až 255 argumentů (oblastí), ze kterých chceme nalézt
minimální hodnotu.
POČET – Funkce POČET slouží ke zjištění počtu čísel ve vybrané oblasti buněk. Zápis funkce:
„=POČET(hodnota1;[hodnota2];...)“. Hodnota1 je povinný argument, je to odkaz na buňku nebo
oblast, ve které chceme spočítat čísla. Hodnota2; ... je nepovinný argument. Může obsahovat až 255
dalších položek, odkazů na buňky nebo oblastí, ve kterých chceme spočítat čísla.
POČET2 – Funkce POČET2 slouží ke zjištění počtu buněk ve vybrané oblasti, které nejsou prázdné.
Zápis funkce “=POČET2(hodnota1;[hodnota2];...)“. Hodnota1 je povinný argument, je to odkaz na
buňku nebo oblast, v níž chceme spočítat buňky, které nejsou prázdné. Hodnota2 je nepovinný
argument. Může obsahovat až 255 dalších položek, odkazů na buňky nebo oblastí, v nichž chceme
spočítat buňky, které nejsou prázdné.
COUNTIF – Funkce COUNTIF spočítá počet buněk v oblasti, které splňují jedno zadané kritérium.
Můžeme například spočítat všechny buňky začínající určitým písmenem nebo všechny buňky
obsahující číslo větší či menší než zadané číslo. Zápis funkce: „=COUNTIF(oblast;kritérium)“. Oblast je
povinný argument, je to jedna nebo více buněk pro provedení výpočtu, včetně čísel či názvů, polí
nebo odkazů obsahujících čísla. Prázdné hodnoty a textové hodnoty jsou ignorovány. Kritérium je
povinný argument obsahující číslo, výraz, odkaz na buňku nebo textový řetězec, které definují buňky,
jež mají být započítány. Kritérium může mít například následující podobu: 32, „>32“, B4, „jablka“
nebo „32“.
COUNTIFS – Funkce COUNTIFS spočítá počet buněk v oblasti, které splňují více zadaných kritérií.
Můžeme například spočítat všechny buňky začínající určitým písmenem nebo všechny buňky
obsahující číslo větší či menší než zadané číslo. Zápis funkce:
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) „=COUNTIFS(oblast_kritérií1;kritérium1;[oblast_kritérií2;kritérium2]…)“. Oblast_kritérií1 je povinný
argument, ve kterém mají být vyhodnocena přidružená kritéria. Kritérium1 je povinný argument.
Kritérium je vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku nebo textem, které definuje buňky, jež
mají být započítány. Kritérium může mít například následující podobu: 32, „>32“, B4, „jablka“ nebo
„32“. Oblast_kritérií2, kritérium2, …je nepovinný argument. Je možné zadat až 127 dvojic
oblast/kritérium.
ABS – Funkce ABS vypočítá absolutní hodnotu čísla. Absolutní hodnota čísla je totéž číslo bez
znaménka (například absolutní hodnota čísla -2 je 2). Zápis funkce „=ABS(číslo)“. Číslo je reálné číslo,
jehož absolutní hodnotu chceme zjistit.
ODMOCNINA – Funkce ODMOCNINA vypočítá druhou odmocninu daného čísla. Zápis funkce:
„=ODMOCNINA(číslo)“. Číslo je číslo, jehož odmocninu chceme vypočítat.
PI – Funkce PI vloží do buňky nebo vzorce číslo 3,14159265358979, matematickou konstantu pí
(Ludolfovo číslo), s přesností na 15 platných číslic. Zápis funkce: „=PI()“.
SIN – Funkce SIN vypočítá sinus daného úhlu. Zápis funkce: „=SIN(číslo)“. Číslo je úhel v radiánech,
jehož sinus chceme vypočítat.
COS – Funkce COS vypočítá kosinus daného úhlu. Zápis funkce: „=COS(číslo)“. Číslo je úhel
v radiánech, jehož kosinus chceme vypočítat.
ZAOKROUHLIT – Funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic. Zápis funkce:
„=ZAOKROUHLIT(číslo;číslice)“. Číslo je povinný argument. Jde o číslo, které chceme zaokrouhlit.
Číslice je povinný argument, určuje počet číslic, na které chceme číslo zaokrouhlit.
ROK – Funkce ROK převede zadané datum na rok (například datum 21.5.2005 převede na 2005). Rok
je celé číslo v rozmezí 1900-9999. Zápis funkce: „=ROK(datum)“. Datum je datový údaj, který chceme
převést na rok.
SUMIF – Funkce SUMIF vypočítá součet hodnot v oblasti buněk, které splňují určité kritérium buď ve
stejné nebo v jiné oblasti buněk. Zápis funkce: „=SUMIF(oblast;kritéria;součet)“. Oblast je povinný
argument. Jde o oblast buněk vyhodnocovanou pomocí daného kritéria. Buňky v jednotlivých
oblastech musí představovat čísla nebo názvy, matice či odkazy, které obsahují čísla. Prázdné a
textové hodnoty jsou ignorovány. Kritéria jsou povinný argument. Kritérium může být vyjádřené
číslem, výrazem, odkazem na buňku, textem nebo funkcí. Definuje buňky, jež mají být sečteny.
Kritérium může mít například následující podoby: 32, „>32“, B5, „32“, „jablka“ nebo DNES(). Součet je
nepovinný argument. Jde o buňky, které budou sečteny v případě, že chceme sečíst jiné buňky, než
jaké jsou zadány v argumentu oblast. Pokud
je argument součet vynechán, sečte Excel
buňky zadané v argumentu oblast (tedy
buňky, u kterých je použito zadané
kritérium).
KDYŽ – Funkce Když se používá
v případech, kde je potřeba, aby se vzorec
sám rozhodl mezi dvěma alternativami a
podle toho vykonal určitý výpočet. Zápis
funkce:
„KDYŽ(podmínka;ano;ne)“.
Podmínka je libovolná podmínka nebo
výraz, který může být vyhodnocen jako
PRAVDA nebo NEPRAVDA. Ano je hodnota,
která je vrácena, jestliže hodnota
argumentu podmínka je PRAVDA. Ne je
hodnota, která je vrácena, jestliže hodnota
Obrázek 74 – Průvodce vložení funkce
argumentu podmínka je NEPRAVDA.
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Příklad: Pokud bude prospěch žáka či žákyně menší nebo roven 3, pak ať Excel do připravené buňky
napíše OK. Bude-li prospěch horší jak 3, ať napíše skutečný prospěch. Označme buňku, ve které bude
vyhodnocení podmínky. Klikneme v řádku vzorců na tlačítko fx. V okně Vložit funkci zvolme kategorii
funkce Logické a následně v pravé části klikneme na podmiňovací funkci KDYŽ. Poté stiskneme OK.
Excel zobrazí okno, ve kterém je třeba doplnit tři údaje. Podmínka – doplníme samotné znění
podmínky. V našem případě obsah buňky musí být menší nebo roven 3. Ano – napíšeme, co
požadujeme, pokud výše uvedená podmínka bude splněna. V našem případě napíšeme text OK
umístěný v uvozovkách. Ne – doplníme, co se má provést, pokud výše uvedená podmínka nebude
splněna. V našem případě vypíšeme obsah porovnávané buňky. Klikneme na tlačítko OK – podmínka
je zadána a vyhodnocena. Vytvořili jsme vzorec „=KDYŽ(A1<=3;"OK";A1)“.

Chybová hlášení
Při výpočtech můžou vzniknout chyby, na které Excel reaguje chybovým hlášením:
- ##### – sloupec není dostatečně široký pro zobrazení hodnoty nebo je použito záporné
datum či čas.
- #DIV/0! – ve vzorci se vyskytuje dělení nulou.
- #N/A – pro vzorec nebo funkci není k dispozici požadovaná hodnota.
- #NÁZEV? – nebyl rozpoznán text ve vzorci.
- #NULL! – vzorec nemá žádný výsledek (např. průnik dvou oblastí, které se nepřekrývají).
- #NUM! – neplatná číselná hodnota ve vzorci.
- #REF! – odkaz na buňku je neplatný.
- #HODNOTA! – chybný typ argumentu nebo operandu ve funkci.

Řazení a filtrování dat
Řazení dat je nedílnou součástí analýzy dat. Uspořádání seznamu jmen podle abecedy nebo čísel
podle velikosti pomůže jejich přehlednosti, lepšímu pochopení a při organizaci a vyhledávání. Řazení
dat se většinou provádí na sloupcích, ale můžeme řadit také řádky.

Seřazení dat
Vybereme sloupec s alfanumerickými daty. Na kartě Domů klikneme ve skupině Úpravy na tlačítko
Seřadit a filtrovat. Chceme-li seřadit vzestupně podle abecedy, klikneme na příkaz od A po Z. Jestliže
chceme řadit sestupně, použijeme příkaz od Z do A. Pro řazení čísel je postup obdobný, pouze příkaz
se automaticky změní na Seřadit od nejmenšího k největšímu pro
vzestupné řazení a Seřadit od největšího k nejmenšímu pro
sestupné řazení.
Pokud máme v tabulce ručně nebo podmíněně naformátovanou
oblast buněk s barevným textem nebo výplní buňky, můžeme
řadit dle barvy. V oblasti buněk vybereme sloupec nebo oblast
takto naformátovanou. Na kartě Domů klikneme ve skupině
úpravy na položku Seřadit a filtrovat a vybereme příkaz Vlastní
řazení. Zobrazí se dialogové okno Seřadit. V poli Sloupec
vybereme sloupec, podle kterého chceme řadit. V poli řazení
vybereme parametr, podle něhož chceme řadit. Máme na výběr
mezi: Hodnota, Barva buňky, Barva písma a Ikona buňky.
V seznamu pořadí vybere požadovaný způsob řazení. Okno
Obrázek 75 – Řazení dat
seřadit umožňuje řadit data podle více kritérií. Další kritérium
přidáme pomocí tlačítka Přidat úroveň.
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Obrázek 76 – Dialogové okno Seřadit

Automatický filtr
Filtrování dat pomocí funkce Automatický filtr představuje snadný a rychlý způsob vyhledávání dat a
práci s podmnožinou dat. Po filtrování jsou zobrazena pouze ta data, která splňují zadaná kritéria.
Pomocí automatického filtru lze vytvářet tři typy filtrů: podle hodnot seznamu, podle formátu a podle
kritérií.
Automatický filtr zapneme následujícím způsobem:
označíme sloupce nebo oblast, na níž ho budeme
aplikovat. První řádek oblasti považuje Excel za
hlavičku tabulky a nefiltruje ji. Na kartě Data ve
skupině Seřadit a filtrovat klikneme na tlačítko
Filtr. Ke všem vybraný sloupcům se přidalo
rozbalovací tlačítko se šipkou. Kliknutím na toto
tlačítko se rozbalí nabídka pro nastavení
parametrů filtru pro daný sloupec.

Podmíněné formátování
Pokud chceme v tabulce zvýraznit chybové
hodnoty, zpřehlednit data, zlepšit čitelnost
výsledků aj., použijeme k tomu příkaz Podmíněné
formátování. Tato funkce barevně označuje buňky,
které splňují určité podmínky. Podmíněné
formátování lze aplikovat nejen na číselné
hodnoty, ale i na text, nebo lze zvýrazňovat podle
zadaného vzorce. Výhodou tohoto formátování je,
že pokud změníte hodnoty v tabulce, podmíněné
formátování se dynamicky mění podle nově
Obrázek 77 – Filtrování dat
zadaných. Klidně můžeme vytvořit prázdnou
tabulku, nastavit podmíněné formátování a pak
zadávat hodnoty, formátování se bude průběžně měnit. Druhou možností, že můžeme využít stávající
tabulku, kde smažeme hodnoty a podmíněné formátování zachováme.
Příkaz Podmíněné formátování nalezneme na kartě Domů. Otevře se rozbalovací seznam. Jeho první
část umožňuje vytvářet rychle jednotlivá pravidla. Ať už chceme použít tento zrychlený automatický
postup, nebo budeme formát nastavovat ručně, je nutné nejdříve vymezit oblast, kde se má
podmíněné formátování aplikovat. Pak buď volíme z připravených řešení, nebo klikneme na příkaz
Nové pravidlo. V následném okně zvolíme typ pravidla, upravujeme formát, nebo nastavujeme mezní
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hodnoty. Zaleží zde na vybraném pravidlu. Pokud chceme vidět seznam již vytvořených pravidel,
zvolíme příkaz Spravovat pravidla. Pro mazání pravidla použijeme předchozí příkaz. Hromadně lze
pravidla z vybrané oblasti smazat v nabídce Vymazat pravidla.
Volba pro formát na základě hodnot umožňuje využívat
barevné škály (přechody mezi dvěma, třemi barvami).
Formátování se pak projeví u VŠECH označených buněk.
Volba pro formát buněk, které obsahují nějakou
hodnotu, zvýrazní POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ buňky, které
vyhovují zvolenému pravidlu. Zvýraznit je možné i
duplicitní nebo jedinečné hodnoty v oblasti dat. Poslední
volbou je formátování podle zadaného vzorce. Můžete
buď vložit odkaz na buňku, která vzorec obsahuje, nebo
vzorec vložíme přímo do podmínky. Možností je velké
množství. Tuto funkci je dobré se naučit a používat.
Pomáhá především v lepší orientaci a hledání chyb ve
velkých tabulkách, kde se snadno překlepneme. Tato
volba pak velmi rychle může špatné hodnoty zobrazit.
Obrázek 78 – Nabídka podmíněného
Velmi často se stává, že se při vytváření pravidel se
formátování
některá pravidla duplikují a formátování pak nefunguje
tak, jak by mělo. Vždy je potřeba pomocí příkazu Spravovat pravidla přebytečná pravidla mazat.
Jako příklad využití podmíněného formátování mohu uvést školní klasifikaci. Máme tabulku se třiceti
studenty a u každého 15 známek. Můžeme velmi rychle zvýraznit všechny hodnoty, které v tabulce
nesmí být. Jsou to hodnoty menší než 1 a větší než 5. Pokud toto pravidlo na oblast dat praktikujeme,
ihned vidíme, zda máme někde špatnou hodnotu.

Obrázek 79 – Okno pro tvorbu nového pravidla

Grafy
Grafické zobrazení dat je v praxi důležité. Setkáme se s ním nejen v odborných článcích, ale také
v běžném každodenním životě. Síla grafů není v přesnosti vyjádření dat, ale v jejich přehledném
zobrazení a snadné srozumitelnosti. Velmi často jednoduchý graf má větší vypovídací hodnotu než
sebelépe upravená tabulka plná čísel nebo slovní popis. Graf slouží k nejjednodušší analýze dat.
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Základní pojmy
Sady hodnot, které chceme vynést v grafu, se nazývají datové řady. Při tvorbě grafu si musíme
uvědomit, zda datové řady tvoří ve výchozí tabulce řádky nebo sloupce.
Údaje použité pro popis nehodnotové osy se nazývají kategorie. V tabulce to bývají hlavičky datových
řad.
Graf vychází nejčastěji z pravoúhlé soustavy souřadnic. Na vodorovnou osu (osa x) umisťujeme
kategorie (nezávisle proměnné). Na svislou osu (osa y) zaznamenáváme hodnoty závisle proměnné
veličiny. Osy označujeme popisem veličiny a označením použité jednotky.
Datové řady jsou hodnoty v tabulce, které chceme zobrazit do grafu. Mohou být ve sloupcích nebo
řádcích. Obraz datového bodu je grafické znázornění hodnoty do grafu (bod, sloupec, výseč apod.). Je
to konkrétní hodnota z datové řady.
Stupnici umístíme na obě osy. Její struktura závisí na struktuře dat. Stupnice mají zpravidla počátek
(nulu) v průsečíku os. Někdy je výhodnější, aby stupnice začínala jiným číslem než je nula. Máme-li
například hodnoty 565, 567 a 612, hodí se pro ně lépe stupnice od 550 do 650. Tím zvýrazníme
rozdíly mezi hodnotami.
K datovým bodům v grafu mohou být doplněny popisky dat. Jsou to přesné tabulkové hodnoty
datového bodu.
U grafu může být zobrazena legenda. Ta ukazuje, které sloupce nebo kruhové výseče patří k daným
kategoriím. K odpovídajícím barvám přiřadí pojmenování.
Oblast grafu je celý graf, všechny jeho prvky včetně pozadí pole s grafem.
Zobrazovaná oblast grafu je prostor ohraničený osami grafu.

Obrázek 80 – Popis základních prvků grafu

Vytváření grafů
Existuje mnoho typů grafů. Některé se dají použít téměř na cokoliv, jiné jsou vysoce specializované.
Při výběru grafu si musíme uvědomit, co od něho očekáváme. Excel 2010 nabízí několik typů grafů
v mnoha úpravách.
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Sloupcový graf – Používá se především pro porovnání položek v rámci jedné nebo více kategorií
prvků. Také se často používá pro studium trendu vývoje hodnot v čase. Může zobrazovat jednu nebo
více podobných datových řad. Ve sloupcovém grafu jsou obvykle kategorie uspořádány podél
vodorovné osy a hodnoty podle svislé osy. Zvláštní případ sloupcového grafu je například graf
pruhový.
Spojnicový graf – Zobrazuje souvislou závislost dvou veličin ve formě křivky, která propojuje datové
body. Stejně jako sloupcový graf je vhodný například pro znázornění trendu v čase. Kategorie jsou
rovnoměrně rozloženy podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat jsou rovnoměrně rozloženy podél
svislé osy.
Bodový graf – Graf zobrazuje funkční závislost mezi dvěma proměnnými formou souřadnic X a Y. Na
rozdíl od spojnicového grafu jsou zde vynášeny datové body, které mohou být následně proloženy
křivkou v pořadí, v jakém byly vloženy. Hlavní rozdíl od ostatních grafů je, že znázorňuje dvě sady
hodnot. Neexistuje zde osa kategorií. Typické použití je pro zobrazení matematické funkce nebo
funkčních závislostí mezi proměnnými.
Výsečový graf – Znázorňuje poměr jednotlivých částí k celku. Jeho zobrazení pomáhá čtenáři
uvědomit si velikosti rozdílů mezi jednotlivými částmi celku.

Obrázek 81 – Základní typy grafů

Rychlý způsob vytvoření grafu
Připravíme si data, která chceme do grafu zobrazit. Označíme myší oblast v tabulce s daty, která
chceme zobrazit v grafu. Stiskneme kombinaci kláves Alt + F1 (nebo F11). Typ vytvořeného grafu
záleží na tom, co máme nastaveno jako výchozí graf.

Vytvoření grafu s kartou vložení
Tento způsob vytváření grafu nabízí více možností. Excel nabízí řadu typů grafů, z nichž je možné si
vybírat. Opět nejprve musíme mít vytvořenu tabulku hodnot. Z hodnot můžeme vytvořit spojnicový
graf. Označíme myší oblast v tabulce s daty, která chceme zobrazit v grafu. Na kartě Vložení je
nabídka několika druhů grafů. Z ní si vybereme spojnicový graf. Kliknutím myši na tlačítko
spojnicového grafu se rozbalí nabídka s několika jeho variantami. Vybereme základní dvourozměrné
uspořádání.
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Obrázek 82 – Vložení grafu

Změna typu grafu
Nyní již máme vytvořený graf, ale chceme ho zaměnit za jiný. Označíme myší graf, který chceme
změnit. Na pásu karet se objeví karty Nástroje grafu. Na kartě Návrh poklepáme na nabídku Změnit
typ grafu. Objeví se okno Změnit typ grafu. Zde si vybereme nový typ a potvrdíme tlačítkem OK.

Úprava grafů

Název grafu – Název grafu vložíme tak, že myší klikneme na graf, který chceme upravovat. V pásu
karet se objeví skupina kontextových karet Nástroje grafu. Na kartě Rozložení klikneme na nabídku
Název grafu. Objeví se nabídka s umístěním názvu. Vybereme požadovaný způsob umístění. V grafu
se objeví textové pole s textem Název grafu. Do tohoto pole zadáme požadovaný text názvu grafu.
Popisky dat – Popisky bodů datové řady mohou obsahovat hodnotu datového bodu, název datové
řady, název kategorie a případně klíč legendy. U výsečového grafu mohou být uvedeny v procentech
z celku.
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K datové řadě přidáme popisky
následujícím postupem: myší
klikneme na graf, který
chceme upravovat. V pásu
karet se objeví Nástroje grafu.
Na kartě Rozložení klikneme
na nabídku Popisky dat. Objeví
se
nabídka
s umístěním
popisků dat v grafu. Vybereme
požadované umístění.
Pro změnu formátu popisků
dat
zvolíme
v nabídce
s umístěním
volbu
Další
možnosti popisků dat. Objeví
se okno Formát popisků dat.
Zde je mnoho možností, jak
popisky upravit. Nabízené
možnosti závisí na druhu
grafu.
Jiné
budou
u
spojnicového grafu a jiné u
výsečového grafu.
Obrázek 83 – Úpravy grafu

Grafické úpravy oblastí grafu
Excel 2010 nabízí velké množství způsobů, jak upravovat jednotlivé prvky grafu. Můžeme měnit barvy
a výplně ploch, barvu a tloušťku čar, můžeme měnit písmo, vytvářet prostorové efekty nebo vkládat
další nezávislé grafické prvky. Pro každý typ grafu jsou také připraveny grafické styly. Použitím stylu
upravíme graf jako celek.
Styl grafu používáme tak, že myší klikneme na graf, který chceme upravovat. V pásu karet se objeví
Nástroje grafu. Na kartě Návrh vybereme vhodný styl z nabídky Styly grafů.
Někdy je potřeba upravit jen některou součást grafu (např. nadpis grafu, legendu nebo pozadí grafu).
Obdobně jako pro každý typ grafu jsou předdefinované grafické styly, jsou předdefinované také pro
každou součást grafu. Je zde definovaná barva výplně, barva čáry a barva textu. Pro další grafické
úpravy textu je zde nabídka WordArt.
Když chceme použít styl tvaru, myší klikneme na graf a vybereme součást, kterou chceme upravovat.
Na kartě Formát vybereme vhodný Styl tvaru nebo Styl WordArt pro text.
Může se stát, že nám žádný z předdefinovaných stylů nevyhovuje, nebo chceme upravovat pouze
určitý prvek grafu. Pomocí formátování výběru můžeme upravovat samostatně kterýkoliv prvek
grafu. Myší klikneme na graf a vybereme prvek grafu, který chceme upravovat. V pásu karet se objeví
Nástroje grafu. Na kartě Rozložení klikneme na nabídku Formátovat výběr. Objeví se nabídka Formát
…
K této nabídce se můžeme dostat také dalším rychlejším postupem. Myší klikneme na graf a
vybereme prvek grafu, který chceme upravovat. Pravým tlačítkem myši klikneme na vybraný prvek a
z místní nabídky příkazů vybereme Formát ….
Pro každý prvek grafu existuje specifická nabídka pro úpravu jeho vlastností. Nejedná se jen o jeho
grafické (barvy sloupců, pruhů, čar a výsečí grafů, velikost písma a barvu názvů a legendy), ale také
funkční vlastnosti.
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Minigrafy
Tento druh grafu je novinkou ve verzi 2010. Umisťuje se přímo do buňky. Minigraf slouží především
ke zvýraznění trendu dat v tabulce nebo k zvýraznění mezních hodnot. Proto je vhodné jej umístit
blízko zdrojových dat. Vložení se provádí na kartě Vložení příkazem Minigrafy. V otevřeném okně
vybereme oblast dat (bez popisků), které chceme mít v minigrafu. Dále pak zvolíme buňku, kde se má
graf vytvořit. Nastavování vzhledu minigrafu je podobné jako u ostatních grafů.

Obrázek 84 – Ukázka minigrafu a karty pro jeho úpravu

Tisk
Nastavení
Podobně, jako v aplikaci MS Word, máme také v aplikaci Excel možnost nastavit parametry tištěné
stránky a připravit ji k tisku. Na rozdíl od Wordu, kdy jsme byli při práci omezeni formátem papíru,
zde pracujeme s rozsáhlou tabulkou. Pokud chceme vidět, jak bude rozložena na jednotlivé stránky
papíru, klikneme na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů na volbu Rozložení stránky.
Pro tisk a náhled na něj můžeme stejně jako ve Wordu použít příkaz Tisk na kartě Soubor. Zde jsou
však volby omezené a někdy je náhled nepřehledný. Volby jsou podobné jako v aplikaci Word.
Pokud chceme upravit velikosti okrajů stránky, na kartě Rozložení stránky zvolíme ve skupině Vzhled
stránky nabídku Okraje. Rozbalí se nám nabídka s přednastavenými hodnotami. Zvolíme
požadovanou možnost. Pokud nám nevyhovuje žádná z přednastavených možností, klikneme myší na
nabídku Vlastní okraje. Objeví se okno Vzhled stránky. Na záložce Okraje zadáme potřebné hodnoty
(v centimetrech).
Pokud chceme změnit orientaci stránky, na kartě Rozložení stránky zvolíme ve skupině Vzhled stránky
nabídku Orientace. Rozbalí se nám nabídka s možností Na šířku a Na výšku. Vybereme požadovanou
hodnotu.
Při změně formátu papíru na kartě Rozložení stránky zvolíme ve skupině Vzhled stránky nabídku
Velikost. Rozbalí se nám nabídka s přednastavenými hodnotami. Zvolíme požadovanou možnost.
Pokud nám nevyhovuje žádná z přednastavených možností, klikneme myší na nabídku Další velikosti
papíru.
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Obrázek 85 – Nastavení vzhledu stránky

Když potřebujeme přizpůsobit počet tiskových stran, na kartě Rozložení stránky ve skupině
Přizpůsobit měřítko nastavíme hodnotu Šířka pro počet stránek šířky tabulky nebo hodnotu Výška pro
počet stránek výšky tabulky. Při tisku dokumentu se měřítko přizpůsobí tak, aby se nepřesáhl
nastavený počet stránek.

Obrázek 86 – Nastavení vzhledu stránky pomocí karty Rozložení stránky

Záhlaví a zápatí listu
Text zapsaný do záhlaví a do zápatí stránky se zobrazí na všech vytištěných stránkách. Záhlaví i zápatí
je rozděleno do tří dílů (levý, prostřední a pravý). Do nich se vkládá vlastní text nebo pole
s automatickým textem.
Záhlaví a zápatí vložíme tak, že na kartě Vložení ve skupině Text klikneme na nabídku Záhlaví a zápatí.
Zobrazí se kontextová karta Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh. List se zároveň přepne do
zobrazení Rozložení stránky. Do pole záhlaví napíšeme text, vložíme z nabídky pole s automatickým
textem, nebo vložíme např. obrázek. Přepnutí na zápatí provedeme stisknutím volby Přejít na zápatí
ve skupině Navigace.
Excel nabízí několik přednastavených záhlaví a zápatí z polí automatického textu. Najdeme je na kartě
Návrh v kontextové kartě Nástroje záhlaví a zápatí. Také zde je nabídnuto jednotlivé pole
automatického textu: číslo stránky, počet stránek, aktuální datum, aktuální čas, cesta k souboru,
název souboru a název listu.
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Obrázek 87 – Záhlaví stránky

Příprava stránky na tisk
Před tím, než přejdeme k samotnému tisku, je nutné nastavit vzhled stránky a následně zkontrolovat
v náhledu, jak se stránky, na které se rozdělí tabulka, vytisknou.

Obrázek 88 – Karta rozložení stránky

Nastavení různých parametrů zobrazení stránky a tabulky najdeme na kartě Rozložení stránky.
Obdobné možnosti nastavení nabízí dialogové okno Vzhled stránky, které můžeme zobrazit při
náhledu stránky (je zde použito jiné pojmenování některých položek než na kartě Rozložení stránky).
Také je možné zvolit stejný příkaz při tisku přes kartu Soubor. Základní nastavení vzhledu stránky
jsou:
- okraje – nastaví velikost okrajů stránky při tisku. Pokud nastavíme okraje menší, než jaké
zvládne tiskárna, bude velikost tištěné stránky oříznuta podle možností tiskárny,
- orientace – nastavení orientace papíru při tisku. Máme jen dvě možnosti, na šířku nebo na
výšku,
- velikost – nastavuje rozměr stránky. Měla by odpovídat rozměru papíru, který vkládáme do
tiskárny,
- oblast tisku – někdy nepotřebujeme tisknout celý rozsah listu, ale pouze určitou část tabulky.
Nastavením oblasti tisku zajistíme, že se bude tisknout pouze námi vybraná oblast. Tento
výběr je platný, dokud ho nezrušíme volbou Vymazat oblast tisku,
- konce stránky – zalomí stránku nad aktivní buňkou. To použijeme, když potřebujeme upravit
rozdělení listu na stránky,
- pozadí – umožňuje vložit na pozadí tabulky obrázek,
- tisk názvů – při tisku tabulky na více stránek tato volba umožní, aby na každé stránce byly
zobrazeny názvy sloupců nebo řádků z tabulky,
- mřížka – zapíná nebo vypíná tisk mřížky tabulky,
- nadpisy – zapíná nebo vypíná, zda se mají tisknout souřadnice tabulky,
- záhlaví a zápatí – již bylo popsáno v předcházejícím odstavci.
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Zobrazení náhledu před tiskem
Tabulku nebo některou její část je možné kdykoliv při práci s Excelem vytisknout. Na rozdíl od Wordu
není standardně vidět, kde a jak jsou umístěny hranice stránek. Přehled získáme až po zobrazení
náhledu: klikneme na příkaz Tisk pod kartou Soubor.
Další z možností, jak zobrazit vzhled stránek při tisku, je přepnout normální zobrazení tabulky na
zobrazení s rozložením stránky. Tuto možnost najdeme na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení
sešitů.

Tisk vybrané oblasti tabulky
Nyní již máme nastavený vzhled stránek k tisku. Již zbývá jen vybrat oblast, která má být vytištěna, a
zahájit její samotný tisk. Pod příkazem Tisk na kartě Soubor máme možnost vybrat tisk aktivního listu
(to je ten list, který vidíte), celý sešit (to jsou všechny listy v sešitu) nebo výběr. Pro tisk výběru
musíme nejprve označit oblast buněk, kterou chceme vytisknout, a teprve poté zvolit volbu Tisk. Pro
tisk samostatného grafu musíme nejprve označit pouze požadovaný graf a poté přejít k tisku.
Před potvrzením tisku ještě zkontrolujeme, zda máme vybranou a správně nastavenou tiskárnu,
zvolený rozsah vytištěných stránek a počet jejich kopií.
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