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Úvod

Počítače se původně používaly kupodivu pro počítání. Tabulkový kalkulátor Microsoft  Ex-
cel tedy vlastně plní nejstarší poslání výpočetní techniky. Umí to ale velice dobře, efektivně 
a prezentaci výsledků zvládá také perfektně. Je ale nutné přece jenom umět ho dobře používat. 
V opačném případě stačí málo, třeba chybné zaokrouhlení, a výsledek je úplně špatně. Může 
za to ale program nebo jeho uživatel?
Každý, kdo se někdy dostal k rozsáhlejším oblastem dat, je určitě zkoušel nějakým způso-
bem zpracovat. Seznamy nebo tabulky v Excelu jsou dobrá věc, ale pokud je dat hodně a jsou 
v nějaké struktuře, už to není ono. A zde přicházejí ke slovu kontingenční tabulky. Vynikající 
a silný prostředek, který ale ne každý umí používat. 
Ke kontingenčním tabulkám se dá dostat také z opačné strany. Kdokoliv pracoval s relační-
mi databázemi, musel z nich nějakým způsobem prezentovat data. Lze to sice také provádět 
drahými databázovými prostředky, ale umí to i Excel – právě pomocí kontingenčních tabu-
lek. Popřípadě lze výstupy z podnikových informačních systémů dále zpracovávat jako kon-
tingenční tabulky.
Trochu s úsměvem se dají uživatelé Excelu rozdělit do skupin (nepočítáme do nich progra-
mátory v excelovém VBA):

  začátečníci – pro ně není žádný velký rozdíl mezi programy Excel a Word,
  mírně pokročilí – už používají Excel jako tabulkový kalkulátor, tedy pro výpočty,
  pokročilí – používají kontingenční tabulky.

V této knize vám chceme pomoci dostat se na nejvyšší uživatelskou úroveň v Excelu. Dopře-
du ale musíme konstatovat, že to dá trochu práci a nelze celou problematiku plně zvládnout 
za pár dní. Skutečností jsou spíše měsíce.

Verze programu Microsoft Excel
Tato kniha je primárně určena pro uživatele programu Microsoft  Excel 2013. Poslední tři ka-
pitoly navíc pouze pro uživatele verze Professional Plus – základní verze neobsahují doplňky 
Power View a Power Pivot, nelze v nich tedy více pracovat ani v  datovém modelu.
Většinu probíraných oblastí je možné použít také v programu Microsoft  Excel 2010. Do této 
verze je totiž možné volně nainstalovat i doplňky Power Pivot a Power View. Jsou v těchto 
verzích ale mírně odlišné.

Stručný obsah
První dvě kapitoly Seznamy a databáze v Excelu a Excel a externí data nás seznámí s různými 
prostředky, které má Excel pro práci se seznamy a tabulkami včetně pokročilejších technik 
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   Úvod

a uvidíme, že Excel umí pracovat nejenom s daty na listech, ale s různými datovými zdroji, 
především s databázemi. Naučíme se tyto datové zdroje připojovat a využívat je.
Další kapitoly (Vytváření kontingenční tabulky, Využití kontingenčních tabulek a Kontingenční 
grafy) jsou věnované kompletnímu využití kontingenčních tabulek a grafů. 
Zbývající tři kapitoly (Datový model – analýza dat a tabulek, Power View a Power Pivot) se 
zabývají novinkami a doplňky pro Excel 2013, ve kterých je možné mimo jiné pracovat s pro-
pojenými tabulkami, zpracovávat miliony záznamů a ještě je zajímavě prezentovat.
Další informace a příklady k této publikaci naleznete na stránkách www.kontingencni-tabulky.cz.
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KAPITOLA 1
Seznamy 

a databáze 

v Excelu

V této kapitole:

  Novinky v programu 
Microsoft Excel 2013

  Databázová terminologie
  Pomůcky pro práci se 

seznamy a tabulkami
  Problémy s formáty – čísla 

a texty 
  Databázové prostředky 

v Excelu

Program Microsoft  Excel obsahoval vždy také podporu pro práci s větším množstvím dat. 
Ve verzi 2013 můžeme pracovat s následujícími oblastmi dat:

  Seznam – obdélníková oblast dat, která obsahuje v prvním řádků názvy sloupců a v dal-
ších jednotlivé záznamy.

  Tabulka – seznam, který je naformátovaný specifi ckým způsobem (pomocí tlačítka For-
mátovat jako tabulku na kartě Domů).

  Externí datové zdroje, například databázové tabulky.
V dalším textu budeme dodržovat také uvedené názvosloví.

Novinky v programu Microsoft Excel 2013
Program Microsoft  Excel verze 2013 přináší opět množství novinek. Pomineme novinky, tý-
kající se například běžné práce v Excelu a přizpůsobení dotykovému ovládání, a zaměříme se 
na ty hlavní z oblasti práce se seznamy a databázemi.

Vzhled aplikace
Sice to není to nejdůležitější, musíme si ale zvyknout na vzhled aplikace ve stylu dlaždicového, 
hranatého a neprůhledného rozhraní. Toto se netýká následných dialogů, které jsou již ve stylu 
MS Offi  ce 2010, tedy jsou oblé a částečně průhledné. Karta Soubor prodělala opět velké změny 
vzhledu, podobně jako tomu bylo i u předchozích verzí programu. Ovládací prvky aplikace 
(tedy titulek okna s panelem Rychlý přístup, pásy karet a část s poli názvů a vzorců) zabírají 
na výšku ještě o něco více místa, než tomu bylo v předchozích verzích. Toto nepotěší především 
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KAPITOLA 1  Seznamy a databáze v Excelu

uživatele notebooků s menším vertikálním rozlišením. Pomocí tlačítek pro skrývání v pravé 
části programu máme ale možnost používat více způsobů, jak tyto části skrýt.

Samostatná okna
Každý excelový sešit se nyní otevírá v samostatné aplikaci, což mimo jiné znamená možnost 
vracení akcí v rámce jednoho sešitu (a nikoliv v rámci celého programu).

Nové fi ltry – Průřez a Časová osa
V předchozí verzi MS Excel 2010 byla představena další možnost fi ltrování v kontingenčních 
tabulkách – průřezy. V této verzi Excelu je možné používat průřezy již také ve formátovaných 
tabulkách. V kontingenčních tabulkách máme nyní ještě další možnost fi ltrování položek ka-
lendářních dat – časové osy.

Rychlá analýza
Tato pomůcka nám navrhne u vybrané oblasti dat např. formátování, grafy a celkové součty. 
Pro případ většího rozsahu dat ve sloupcích můžeme pro výběr použít klávesovou kombina-
ci Ctrl + Shift  + kurzorové šipky. Poté se volba Rychlá analýza objeví v místní nabídce nebo 
po klepnutí pravým tlačítkem u výběru.

Tabulky (formátovat jako tabulka)
Zobrazení ve formátu tabulky se používá v Excelu stále častěji. Jedná se prakticky o seznamy, 
naformátované podle určitých pravidel. V této oblasti se setkáme s problémy v terminologii. 
Běžné tabulky by se měly přesněji nazývat Seznam nebo Rozsah, po připraveném naformáto-
vání bychom je měli potom nazývat Tabulky. V této verzi Excelu mají takovéto tabulky nové 
možnosti – např. vkládání průřezů.

Dynamické doplňování
Tato novinka je spíše zajímavostí, která doplní do buněk vybrané oblasti obsah podle prvních 
buněk výběru.

Další datové zdroje
K dispozici je více datových zdrojů i připravených zdrojů pro ODBC.

Doporučené kontingenční tabulky
Tato nová možnost rychle vytváří jednoduché kontingenční tabulky, které lze dále upravovat. 

Samostatné kontingenční grafy
Nyní lze vytvářet dokonce samostatné kontingenční grafy, nezávislé na kontingenční tabulce. 
Lze je ale vytvořit bohužel pouze tehdy, pokud jsme připojeni k externímu datovému zdroji 
OLAP (Online Analytical Processing) nebo datovému modelu. V ostatních případech vytvo-
říme kontingenční grafy, provázané s kontingenční tabulkou, podobně jako v předchozích 
verzích. Kontingenční grafy se pouze vytvářejí již samostatným tlačítkem. Pro jejich tvorbu 
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můžeme využít i příkaz Doporučené grafy (najdeme jej na kartě Vložení ve skupině Grafy), 
které následně nabízí i vhodné kontingenční grafy.

Analýza tabulek a datový model
Novinkou je nyní možnost zpracovávat najednou více tabulek, vytvářet mezi nimi relace a vy-
tvářet tedy kontingenční tabulky z více provázaných tabulek. Skupina tabulek v seznamu polí 
kontingenční tabulky je – zjednodušeně řečeno – datovým modelem. Jeho zobrazení je možné 
v Excelu, pro další práci s ním potřebujeme doplněk PowerPivot.

PowerView
Pokud používáme Microsoft  Offi  ce Professional Plus 2013, můžete používat pro zobrazení dat 
tento výkonný prezentační nástroj (podle nápovědy tento doplněk „umožňuje přijímat lepší 
obchodní rozhodnutí a vytvářet krásné interaktivní sestavy“). 

PowerPivot
Tento rozšiřující nástroj pro kontingenční tabulky je možné zprovoznit (podobně jako ná-
stroj PowerView) pouze ve verzi Microsoft  Offi  ce Professional Plus 2013. S jeho pomocí lze 
zpracovávat také rozsáhlé tabulky, vytvářet datové modely a používat složitější vzorce v kon-
tingenčních tabulkách.

Databázová terminologie
Program Microsoft  Excel má stále více prostředků pro napojení na databázové systémy a zpra-
cování jejich dat. To je zajímavé mimo jiné z fi nančního hlediska, protože obdobné prostředky 
z oblasti databázových systémů jsou podstatně dražší. Proto by bylo vhodné zde některé dále 
používané výrazy vysvětlit.

Databázový systém
Systém pro uchování a správu většího množství dat v určité struktuře. Mohou být zdarma 
(MySQL) nebo placené (MS Access, MS SQL Server, Oracle, IBM DB/2). Běžně se pro ně po-
užívá označení databáze.

Relační databáze
Databázový systém obsahuje databázové tabulky, které mohou být propojené pomocí relací. 
Pokud by tabulky nebyly takto provázané, nebylo by možné zobrazit např. z tabulky prodejců 
ty prodejce, kteří prodali konkrétní výrobky (z tabulky výrobků), ale pouze všechny záznamy 
z obou tabulek – což nechceme (a navíc to zahltí počítač).
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Tabulky, sloupce a řádky
Jednotlivé záznamy v databázové tabulce obsahují data z polí tabulky (jméno, adresa atd.). Pro 
srovnání tabulky v databázi a v Excelu platí: záznam v databázové tabulce = řádek v excelové 
tabulce, pole v databázové tabulce = sloupec v excelové tabulce.

Klíče
Pole, pomocí kterých lze data ve dvou tabulkách propojit, se nazývají klíče. Zpravidla se ozna-
čují shodným nebo podobným názvem. 

Relace, vazby
Spojení mezi tabulkami se nazývá relace. Je nastavené v databázovém systému, v Excelu je 
můžeme vytvořit popřípadě i sami (např. v programu Microsoft  Query).

Seznamy a tabulky v Excelu
V tomto případě se jedná o terminologii, používanou v programu Microsoft  Excel. Seznam je 
souvislá oblast dat, která má ve svém prvním řádku názvy sloupců a její řádky tvoří jednotli-
vé záznamy. Tabulka vznikne naformátováním seznamu s použitím tlačítka Formátovat jako 
tabulku na kartě Domů nebo pomocí tlačítka Tabulka na kartě Vložení. Lze ji ale vytvořit 
i importem z databázové tabulky nebo jinými prostředky.

Pomůcky pro práci se seznamy a tabulkami
Aby bylo možné zpracovat v Excelu větší množství dat, musí být především uložena ve vhod-
né struktuře. Tím může být:

  Databázová tabulka, uložená v databázi.
  Seznam na excelovém listu.

Seznamem rozumíme souvislou oblast dat bez prázdných sloupců nebo řádků uvnitř této 
oblasti. První řádek (záhlaví) této oblasti obsahuje názvy sloupců. Některé buňky v jednotli-
vých řádcích mohou být prázdné. Nezáleží na setřídění řádků, protože je možné jej kdykoliv 
setřídit podle potřeby.
Seznam je možné naformátovat pomocí příkazu Formátovat jako tabulku na kartě Domů. 
Vznikne tabulka s některými specifi ckými vlastnostmi (lze například pod ni umístit automa-
tické souhrny). 
Databázovou tabulku můžeme zpracovávat více způsoby. Lze ji:

  Připojit jako databázový zdroj dat.
  Importovat jako seznam.
  Importovat jako tabulku.
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Poznámka: Z databázové tabulky lze přímo i vytvořit kontingenční tabulku.

Program Microsoft  Excel 2013 obsahuje množství pomůcek pro zpracování seznamů a tabulek.

Výběry
Před většinou akcí se seznamy je vhodné tento seznam vybrat. Výběr sice může proběhnout 
automaticky a správně, jistější ale je provést výběr ručně.
V programu Microsoft  Excel 2013 můžeme celý seznam vybírat těmito způsoby:

  Tažením myší: pravděpodobně nejjednodušší způsob. Někdy se může hodit nevybírat 
z levého horního rohu oblasti, ale třeba z protějšího; výběr by se měl potom vždy zasta-
vit v buňce A1.

  Klávesovou kombinací Ctrl + A: výběr celé souvislé oblasti. Je nutné předem vybrat ja-
koukoliv buňku v příslušném seznamu. Výběr se zastaví u prázdných řádků nebo sloupců 
a je vhodný především pro větší seznamy.

Pro výběry jiných oblastí můžeme použít i některé další klávesové kombinace:
  Nesouvislé oblasti vybíráme myší se stisknutou klávesou Ctrl.
  Rozsah vybereme klepnutím na první buňku rozsahu a následně kombinací Shift  + klep-

nutí myší na poslední buňku rozsahu.
  Složitější obdélníkové oblasti můžeme vybrat pomocí kombinace Ctrl + Shift  + kurzorové 

šipky. Například tiskovou oblast, která obsahuje i prázdné řádky, vybereme takto: klep-
neme myší do buňky v levém horním rohu oblasti, použijeme klávesovou kombinaci 
Ctrl + Shift  + šipka dolů (šipku několikrát, vždy přidá i případné prázdné řádky), následně 
potom obdobně pomocí šipky vpravo přidáme sloupce (stále máme stisknuté Ctrl + Shift ). 
Výběr je možné provést i z jiného rohu oblasti. 

Tip: Rozsáhlou oblast dat v určitém sloupci vybereme takto: klepneme do první buňky a použi-

jeme klávesovou kombinaci Ctrl + Shift + šipka dolů. Pro velké oblasti to je rychlejší postup než 

výběr pomocí klávesy Shift.

Ukotvení příček a rozdělení okna
Program Microsoft  Excel 2013 poskytuje opět několik pomůcek pro zobrazení a tisk seznamů.

Ukotvení příček
Při listování delšími seznamy nejsou vidět názvy sloupců (jsou na prvních řádcích) nebo ná-
zvy položek (ty se nacházejí většinou v prvních sloupcích, a pokud má seznam větší množství 
sloupců, nemusí být po horizontálním posouvání také vidět). Ukotvení příček zajistí trvalé 
umístění příslušných řádků nebo sloupců na obrazovce.

Poznámka: Z databázové tabulky lze přímo i vytvořit kontingenční tabulku.

Tip: Rozsáhlou oblast dat v určitém sloupci vybereme takto: klepneme do první buňky a použi-

jeme klávesovou kombinaci Ctrl + Shift + šipka dolů. Pro velké oblasti to je rychlejší postup než

výběr pomocí klávesy Shift.
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Ukotvení řádků
Postup:

1. Vybereme řádek, následující po těch, které potřebujeme v okně ukotvit.
2. Použijeme na kartě Zobrazení ve skupině Okno tlačítko Ukotvit příčky a následně stej-

nojmenný příkaz Ukotvit příčky.

Ukotvení sloupců
Postup je podobný ukotvení řádků, ale vybíráme samozřejmě následující sloupec.

Poznámka: Pokud máme jedno ukotvení již nastavené, nelze k němu další přidat. Je nutné první 

ukotvení nejdříve uvolnit.

Ukotvení řádků a sloupců současně
Postup je obdobný jako u jednotlivého ukotvení příček, je pouze nutné vybrat buňku, která 
odpovídá průsečíku následujícího řádku a sloupce. Poté již následuje příkaz Ukotvit příčky.

Zrušení ukotvení
Ukotvení zrušíme pomocí příkazu Ukotvit příčky – Uvolnit příčky.

Tip: Pokud potřebujeme ukotvit první řádek nebo sloupec, můžeme k tomu samozřejmě použít 

příkazy Ukotvit horní řádek a Ukotvit první sloupec v nabídce Ukotvit příčky.

Poznámka: Nelze současně nastavit ukotvení příček a používat rozdělení okna. Lze použít pouze 

jednu z těchto pomůcek.

Opakování řádků a sloupců při tisku
Analogií ukotvení příček na obrazovce je v případě tisku opakování řádků a sloupců. Účel je 
také samozřejmě stejný – například opakování názvů sloupců na začátku každé tiskové stránky.
Opakovat lze v tomto případě dokonce pouze určité řádky nebo sloupce (nebo současně řád-
ky i sloupce). Nastavení se provede na kartě Rozložení stránky příkazem Tisk názvů ve sku-
pině Vzhled stránky. V následném dialogu Vzhled stránky se na kartě List použijí textová 
pole Nahoře opakovat řádky a Vlevo opakovat sloupce. Do těchto polí vybereme příslušné 
řádky a sloupce seznamu.

Poznámka: Je samozřejmě také vhodné nastavit tiskovou oblast, orientaci a měřítko – vše lze 

provést v dialogu Vzhled stránky. 

Poznámka: Pokud máme jedno ukotvení již nastavené, nelze k němu další přidat. Je nutné první 

ukotvení nejdříve uvolnit.

Tip: Pokud potřebujeme ukotvit první řádek nebo sloupec, můžeme k tomu samozřejmě použít

příkazy Ukotvit horní řádek a k Ukotvit první sloupec v nabídce Ukotvit příčky.

Poznámka: Nelze současně nastavit ukotvení příček a používat rozdělení okna. Lze použít pouze 

jednu z těchto pomůcek.

Poznámka: Je samozřejmě také vhodné nastavit tiskovou oblast, orientaci a měřítko – vše lze

provést v dialogu Vzhled stránky. 
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Obrázek 1.1: Dialog Vzhled stránky

Rozdělení okna
Občas potřebujeme porovnat záznamy v tabulce, které jsou daleko od sebe. Možným řešením 
je rozdělit okno se seznamem na dvě části, ve druhé bude kopie první části a každou z nich 
lze nezávisle listovat. Úpravy lze provádět v obou částech okna.

Poznámka: Rozdělení okna a příčky nelze použít současně. 

Postup:
1. Vybereme řádek přibližně ve středu okna se seznamem (na tomto místě se následně okno 

rozdělí). Rozdělení se opravdu týká okna a nikoliv tedy seznamu. Samozřejmě lze stejnou 
akci provést ve sloupci.

2. Na kartě Zobrazení klepneme ve skupině Okno na příkaz Rozdělit. Okno se následně 
rozdělí na dvě vodorovné (nebo svislé) části, každá má svůj samostatný posuvník a lze jí 
nezávisle listovat.

Zrušení rozdělení
Zobrazení lze dostat zpět do původního vzhledu pomocí stejného příkazu Rozdělit (je to pře-
pínací tlačítko) nebo vytažením rozdělovací čáry nahoru, popřípadě vlevo.

Poznámka: Rozdělení okna a příčky nelze použít současně. 
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Rozdělení na čtyři části
Pokud při přípravě rozdělení vybereme buňku (nikoliv tedy řádek nebo sloupec) a následně 
použijeme tlačítko Rozdělit, dojde k rozdělení okna na čtyři části. Toto rozdělení už ale může 
být méně praktické.

Poznámka: Tato pomůcka se v programu Microsoft Excel 2013 mírně odlišuje od předchozích 

verzí. Tam pro ně bylo připravené ještě také samostatné tlačítko nad pravým posuvníkem.

Tabulky
Jak jsme již uvedli, tabulka vznikne naformátováním seznamu s použitím příkazu Formátovat 
jako tabulku na kartě Domů. Formátované tabulky lze ale vytvářet i jinými způsoby. Kromě 
moderního vzhledu mají ale tyto tabulky samozřejmě i jiné zajímavé možnosti.

Poznámka: V posledních verzích programu Microsoft Excel se označení tabulka používá už téměř 

výhradně pro takto naformátované seznamy. 

Vytvoření tabulky 
Tabulku lze vytvořit více způsoby a navíc ze seznamu nebo z externích dat.

Tvorba tabulky ze seznamu na listu
Prvním krokem bude výběr seznamu, tabulku z něj můžeme potom vytvořit dvěma způsoby:

  Příkazem Formátovat jako tabulku na kartě Domů.
  Příkazem Tabulka na kartě Vložení.

Další možné úpravy vzhledu i dalších možností je možné provádět pomocí nové karty Nástroje 
tabulky – Návrh. Tato karta se objeví v případě výběru libovolné buňky tabulky.

Tvorba tabulky při importu externích dat
Při importu dat z externích zdrojů se objeví dialog, kdy je možné mimo jiné vybrat, že externí 
data budou zobrazena jako tabulka. Povede nás k tomu následující postup:

1. Na kartě Data vybereme ve skupině Načíst externí data volbu Z jiných zdrojů nebo 
Existující připojení.

2. Vybereme konkrétní datový zdroj a zadáme popřípadě upřesňující údaje.
3. Objeví se dialog Importovat data, ve kterém vybereme způsob zobrazení – Tabulka.

Nástroje tabulky
Nová karta Nástroje tabulky – Návrh umožňují další úpravy tabulky, například:

  Skupina Nástroje – příkaz Souhrn s kontingenční tabulkou: vytvoření kontingenční 
tabulky.

Poznámka: Tato pomůcka se v programu Microsoft Excel 2013 mírně odlišuje od předchozích 

verzí. Tam pro ně bylo připravené ještě také samostatné tlačítko nad pravým posuvníkem.

Poznámka: V posledních verzích programu Microsoft Excel se označení tabulka používá už téměř

výhradně pro takto naformátované seznamy.
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  Skupina Nástroje – příkaz Vložit průřez: zde můžeme vložit jeden nebo i více interak-
tivních fi ltrů (průřezy), pomocí kterých můžeme fi ltrovat záznamy v tabulce.

  Skupina Možnosti stylů tabulek: přepínací tlačítko Se záhlavím skrývá/zobrazuje záhlaví, 
přepínací tlačítko První sloupec a Poslední sloupec zobrazuje tyto oblasti tučně, Tlačít-
ko fi ltru je přepínačem zobrazování fi ltrovacích tlačítek, přepínací tlačítka Pruhované 
řádky a Pruhované sloupce jsou zřejmá.

  Skupina Styly tabulky umožňuje změnit grafi cký vzhled tabulky.

Obrázek 1.2: Část karty Nástroje tabulky – Návrh

Vytvoření souhrnů
Samostatně jsme ponechali možnost vytvoření souhrnů, tedy např. využití funkcí součet, 
průměr a počet pro tabulku s fi ltrováním. Pro takovouto tabulku můžeme jednoduše přidat 
další řádek s těmito souhrny, které budou zobrazovat aktuální souhrn v tabulce, kterou mů-
žeme i fi ltrovat.

Poznámka: Pokud bychom pod seznam vložili do příslušného sloupce např. funkci Součet (SU-

MA), nebude zobrazovat správné výsledky v případě použití fi ltru. Funkce SUMA bude zobrazovat 

vždy celkový součet bez ohledu na použitý fi ltr, což není vhodné. Pro případ, kdy chceme seznam 

fi ltrovat (což je vlastně tabulka), je nutné totiž pro součty použít místo funkce SUMA funkci SUB-

TOTAL s příslušným parametrem pro souhrnnou funkci. 

Postup pro vytvoření souhrnů v tabulce je jednoduchý:
1. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtneme políčko Řádek souhrnů, za poslední zá-

znam se přidá řádek pro souhrny.
2. V každé buňce v řádku souhrnů, kde to má smysl, vybereme ze seznamu vhodnou sou-

hrnnou funkci, popřípadě volbu Žádné.

Převedení tabulky zpět na rozsah
Kromě výhod mají tabulky také určitá omezení. Nelze z nich například vytvořit souhrny.
Pokud chceme převést tabulku na původní seznam (program Microsoft  Excel používá označení 
Rozsah), provedeme to pomocí příkazu Převést na rozsah (karta Nástroje tabulky – Návrh, 
příkaz Převést na rozsah). Seznam si ale ponechá některé vzhledové vlastnosti původní ta-
bulky, například souhrny a stínování řádků.

Poznámka: Pokud bychom pod seznam vložili do příslušného sloupce např. funkci Součet (SU-

MA), nebude zobrazovat správné výsledky v případě použití fi ltru. Funkce SUMA bude zobrazovat

vždy celkový součet bez ohledu na použitý fi ltr, což není vhodné. Pro případ, kdy chceme seznam

fi ltrovat (což je vlastně tabulka), je nutné totiž pro součty použít místo funkce SUMA funkci SUB-

TOTAL s příslušným parametrem pro souhrnnou funkci. 
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Podmíněné formátování buněk a záznamů
Vhodným způsobem, jak zvýraznit buňky a řádky, odpovídající určitým podmínkám, je 
změna jejich formátu – většinou barvy výplně nebo písma. To lze provést ručně nebo pomocí 
podmíněného formátování. Tento druhý způsob je samozřejmě užitečnější, protože změny 
formátu potom probíhají automaticky i v případě změn obsahu buněk. V každém případě se 
takto upravený seznam může dále ještě třídit podle nastavených barev. 

Poznámka: Podmíněné formátování je vhodné především pro seznamy, tabulky mají totiž již 

zpravidla nastavené barevné stínování. To by se muselo změnit na styl bez stínování, běžná změ-

na barvy výplně zde nepomůže. 

Podmíněné formátování buněk uvnitř seznamu
Základní podmíněné formátování nastavíme jednoduše takto:

1. Vybereme oblast buněk, kde budeme nastavovat podmíněné formátování. V tomto případě 
je výběr opravdu na nás a nemůžeme spoléhat na Excel. Vhodnou klávesovou kombinací 
je například Ctrl + Shift  + šipka dolů.

2. Na kartě Domů použijeme volbu Podmíněné formátování a vybereme příslušný typ. 
Pravděpodobně nejpoužívanější jsou první dvě volby – Pravidla zvýraznění buněk a Pra-
vidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

3. Lze nastavit i více podmínek, které ale musí být logicky správně uspořádané.

Nevhodná kombinace podmínek Vhodná kombinace podmínek

Cena > 5000 NEBO Cena < 10000 Cena > 5000 A Cena < 10000

Vybere všechny záznamy. Vybere ceny od 5 000 do 10 000.

Obrázek 1.3: Nabídka podmíněného formátování

Poznámka: Podmíněné formátování je vhodné především pro seznamy, tabulky mají totiž již

zpravidla nastavené barevné stínování. To by se muselo změnit na styl bez stínování, běžná změ-

na barvy výplně zde nepomůže. 
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Podmíněné formátování platí pouze v oblasti, která byla předem vybraná. Proto je nutné před 
přidáním další případné podmínky opět přesně vybrat stejnou oblast buněk. 

Tip: Po nastavení podmíněného formátování je užitečné vložit do vhodné buňky komentář s roz-

sahem oblasti, kde platí podmínky.

Poznámka: Pokud se vyskytne problém s podmíněným formátováním, může být nejrychlejším 

řešením pravidla kompletně odstranit a nastavit nová. Pro odstranění lze použít volbu Podmíněné 

formátování – Vymazat pravidla. 

Podmíněné formátování celých záznamů
Podmíněné formátování buněk je zajímavé, ale pokud se např. po překročení kritické hodnoty 
v jednom sloupci barevně zvýrazní celý záznam, je to ještě přehlednější.
Z hlediska Excelu se bude jednat o podmíněné formátování pomocí vzorce. Postup je následující:

1. Vybereme oblast záznamů, kde budou platit podmínky podmíněného formátování. Tato 
oblast by měla začínat prvním záznamem a končit posledním záznamem. Nesmí obsa-
hovat názvy sloupů ani prázdné sloupce. Oblast vybereme myší nebo pomocí klávesové 
zkratky Ctrl + Shift  + šipky.

2. Na kartě Domů použijeme volbu Podmíněné formátování a vybereme Nové pravidlo.
3. V dialogu Nové pravidlo formátování vybereme typ pravidla: Určit buňky k formáto-

vání pomocí vzorce.
4. V části Upravit popis pravidla zadáme příslušný vzorec do textového pole Formátovat 

hodnoty, pro které platí tento vzorec a dále nastavíme příslušný formát pro vzhled řádků 
(konkrétní příklady vzorců následují).

Zápis vzorců do textového pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec

Upozornění: Z neznámých důvodů v tomto poli nelze používat kurzorové šipky. Tudíž pro editaci 

vzorce nám musí postačit ostatní klávesy, myš a výběry. Tento problém se objevuje i ve starších 

verzích programu Microsoft Excel.

Zápis vzorce musí začínat znakem = (rovná se). Poté následuje smíšený formát adresy s ukot-
veným sloupcem (např. $H3). V této adrese H označuje sloupec, kde bude platit podmínka, 
a číslo 3 označuje první řádek, kde začínají záznamy. Smíšená adresa s ukotveným sloupcem 
potom ukazuje na to, že podmínka bude platit pro výběr v daném sloupci a na všech řádcích. 
Dále následuje zápis podmínky. 

Tip: Požadovanou smíšenou adresu lze výhodně zadat nejdříve jako relativní klepnutím do pří-

slušné první buňky sloupce v oblasti. Po stisknutí funkční klávesy F4 se změní na absolutní a dále 

ji potom upravíme.

Tip: Po nastavení podmíněného formátování je užitečné vložit do vhodné buňky komentář s roz-

sahem oblasti, kde platí podmínky.

Poznámka: Pokud se vyskytne problém s podmíněným formátováním, může být nejrychlejším 

řešením pravidla kompletně odstranit a nastavit nová. Pro odstranění lze použít volbu Podmíněné

formátování – í Vymazat pravidla. 

Upozornění: Z neznámých důvodů v tomto poli nelze používat kurzorové šipky. Tudíž pro editaci 

vzorce nám musí postačit ostatní klávesy, myš a výběry. Tento problém se objevuje i ve starších

verzích programu Microsoft Excel.

Tip: Požadovanou smíšenou adresu lze výhodně zadat nejdříve jako relativní klepnutím do pří-

slušné první buňky sloupce v oblasti. Po stisknutí funkční klávesy F4 se změní na absolutní a dále

ji potom upravíme.
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Obrázek 1.4: Podmíněné formátování pomocí vzorce pro celé záznamy

Podmínky se mohou týkat textů, čísel i datumových položek. Texty musí být umístěné mezi uvo-
zovkami, čísla se zapisují samozřejmě bez formátování. Menší problém je s kalendářními daty, 
které nelze porovnávat přímo, ale musí se převést pomocí funkce DATUMHODN z kalendář-
ního data na číslo. Podmínky se mohou také kombinovat pomocí logických funkcí A a NEBO.

Příklady jednoduchých formátovacích pravidel:

Pravidlo Popis

=$E2>5000 Větší než 5 000. 

Sloupec E obsahuje číselné položky.

=$B2=“Pohovka“ Shoda s textem Pohovka.

Sloupec B obsahuje textové položky.

=$C2>DATUMHODN(„1.1.2005“) Novější než 1.1.2005.

Sloupec C obsahuje datumové položky.
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Příklady složených formátovacích pravidel:
(stejný obsah sloupců)

Pravidlo Popis

=A($E2>5000; $E2<15000) Cena od 5 000 do 15 000

=NEBO($E2>5000; $E2<15000) Cena nad 5 000 nebo pod 15 000, chybně, vybarví 

všechny záznamy!

=NEBO($E2>15000; $E2<5000) Cena nad 15 000 nebo pod 5 000

=ZLEVA($B2; 1)=“H“ Název začíná písmenem H

=A($E2>5000; $C2>DATUMHODN(„1.1.2005“)) Cena nad 5 000 a novější než 1.1.2005

Tip 1: Znak > lze z české klávesnice zadat pomocí klávesové kombinace Pravý Alt + klávesa > (ta 

se nachází přímo nad klávesou Pravý Alt). Obdobně to platí pro znak <. 

Tip 2: Porovnání „větší nebo rovno“ se v Excelu zadá jako posloupnost >= (znaky za sebou v tomto 

pořadí). Obdobně to platí pro „menší nebo rovno“.

Tip 3: Nerovnost se v Excelu zadá jako posloupnost <> (opět přesně v tomto pořadí).

Upozornění: Uváděné funkce je nutné do podmínek zapisovat přímo a je nutné dodržovat jejich 

přesnou syntaxi. Pokud by se objevily problémy s interpretací českého názvu funkce, je možné 

použít její anglický název.

Podmíněné formátování buněk mimo seznam
Buňky, které se budou podmíněně formátovat, se mohou nacházet i mimo samotný seznam. 
Takto je možné například při překročení kritické hodnoty zobrazit barevně výplň buňky 
na stejném řádku jako překročená hodnota, ale vpravo od seznamu.
Postup je podobný předchozímu případu, liší se pouze výběrem oblasti:

1. Vybereme oblast mimo seznam, kterou chceme podmíněně formátovat. Zpravidla to bude 
rozsah v dalším sloupci, odpovídající řádkům seznamu.

2. Pro tuto oblast nastavíme libovolnou podmínku, podobně jako v předchozím případě.

Tip: Pokud bychom chtěli, aby se zobrazil v podmíněně formátované buňce také např. výstražný 

text, je možné ho předem do všech buněk v tomto sloupci doplnit a nastavit pro něj stejnou bar-

vu písma a výplně (tedy neviditelné písmo). Při podmíněném formátování buněk se změní barva 

výplně a text se objeví.

Poznámka: Celý tento problém by se dal řešit samozřejmě i jiným způsobem, např. pomocí funk-

ce KDYŽ.

Tip 1: Znak > lze z české klávesnice zadat pomocí klávesové kombinace Pravý Alt + klávesa > (ta

se nachází přímo nad klávesou Pravý Alt). Obdobně to platí pro znak <. 

Tip 2: Porovnání „větší nebo rovno“ se v Excelu zadá jako posloupnost >= (znaky za sebou v tomto

pořadí). Obdobně to platí pro „menší nebo rovno“.

Tip 3: Nerovnost se v Excelu zadá jako posloupnost <> (opět přesně v tomto pořadí).

Upozornění: Uváděné funkce je nutné do podmínek zapisovat přímo a je nutné dodržovat jejich 

přesnou syntaxi. Pokud by se objevily problémy s interpretací českého názvu funkce, je možné

použít její anglický název.

Tip: Pokud bychom chtěli, aby se zobrazil v podmíněně formátované buňce také např. výstražný

text, je možné ho předem do všech buněk v tomto sloupci doplnit a nastavit pro něj stejnou bar-

vu písma a výplně (tedy neviditelné písmo). Při podmíněném formátování buněk se změní barva

výplně a text se objeví.

Poznámka: Celý tento problém by se dal řešit samozřejmě i jiným způsobem, např. pomocí funk-

ce KDYŽ.
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Upozornění: Podmíněné formátování lze využívat také v kontingenčních tabulkách.

Úprava pravidel
Uložená pravidla pro podmíněné formátování lze samozřejmě také upravovat. Slouží k tomu 
jednoduše volba Spravovat pravidla pod příkazem Podmíněné formátování. Problémem ale 
může být to, že pravidlo platí v případě podmíněného formátování hodnot pouze pro určitou 
oblast. Tu je nutné tedy předem vybrat. Další možností je v dialogu Správce pravidel podmí-
něného formátování použít volbu Zobrazit pravidla formátování pro. 

Obrázek 1.5: Správce pravidel podmíněného formátování a dvě pravidla

Změna pořadí provádění
V případě, že máme pro jednu oblast nastaveno více pravidel podmíněného formátování (na-
příklad u celých záznamů), záleží na pořadí, jak jsou pravidla uvedena. Pokud tedy například 
záznam vyhovuje dvěma podmínkám, přednost má podmínka, která je uvedena nejvýše v dia-
logu Správce pravidel podmíněného formátování. V tomto dialogu lze také pořadí podmínek 
změnit – pomocí tlačítek Přesunout dolů a Přesunout nahoru.

Odstranění pravidel
Pravidla podmíněného formátování lze odstranit několika způsoby:

  V dialogu Správce pravidel podmíněného formátování pomocí tlačítka Odstranit 
pravidlo.

  Pomocí voleb Vymazat pravidla pod příkazem Podmíněné formátování. Můžeme ještě 
vybrat, jestli se jedná o pravidla z vybrané oblasti nebo z celého listu.

Seskupování a souhrny
Pokud obsahuje seznam sloupce, které nabývají pouze několika málo hodnot a které se často 
opakují, můžeme v něm využít seskupování a souhrny.

Upozornění: Podmíněné formátování lze využívat také v kontingenčních tabulkách.
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Seskupování
Seskupování můžeme využít například u různých ceníků, kde můžeme seskupovat kategorie 
výrobků. Vhodný seznam pro seskupení by ale měl obsahovat prázdné řádky mezi katego-
riemi (na rozdíl od běžných seznamů). Tyto řádky je možné vyplnit třeba názvem kategorie. 
Předpokládejme tedy, že máme připravený vhodný seznam s množstvím řádků i sloupců. 

Seskupování řádků
1. Vybereme řádky, které chceme seskupit – bez řádků s názvy kategorií.
2. Na kartě Data ve skupině Osnova použijeme příkaz Seskupit.
3. Stejný postup můžeme opakovat pro další skupiny řádků. Vytvoříme tak jednotlivé skupiny, 

které lze střídavě skrývat a zobrazovat pomocí nových přepínacích tlačítek po levé straně.

Poznámka: Pokud by záznamy na sebe navazovaly bez zvláštních řádků, nešlo by vytvořit jednot-

livé skupiny, ale pouze jednu skupinu.

Tip: Pokud obsahuje seznam nadřazené kategorie, lze vytvořit ještě navíc další úrovně seskupování.

Seskupování sloupců
Stejným způsobem jako v případě řádků můžeme seskupit i sloupce. Tím je možné například 
střídavě skrývat a zobrazovat doplňující informace, které mohou být v těchto sloupcích. 

Oddělení seskupení
Seskupení lze samozřejmě zrušit. Provedeme to jednoduše:

1. Vybereme seskupené řádky nebo sloupce.
2. Na kartě Data ve skupině Osnova použijeme příkaz Oddělit.

Souhrny
Zjednodušeně řečeno, souhrny umí zobrazit podobné výsledky jako tabulky s řádkem souhr-
nů nebo jednoduché kontingenční tabulky. Souhrny jsou vhodné pro seznamy, které obsahují 
v určitých sloupcích opakující se množství hodnot (typicky kategorie, pobočka, oddělení atd.). 
Pro tyto sloupce je možné vytvořit mezisoučty neboli souhrny a v nich použít některou ze 
souhrnných funkcí.

Poznámka: Souhrn nelze vytvořit z tabulky, tu je nutné předem převést na rozsah. Souhrn se vy-

tváří automaticky přímo v seznamu. Může být tedy vhodné provést předem kopii listu.

Postup pro vytvoření souhrnu ze seznamu:
1. Seznam je nutné nejdříve setřídit podle sloupce, u kterého budeme vytvářet souhrny. Bez 

tohoto kroku by byly souhrny nesmyslné.

Poznámka: Pokud by záznamy na sebe navazovaly bez zvláštních řádků, nešlo by vytvořit jednot-

livé skupiny, ale pouze jednu skupinu.

Tip: Pokud obsahuje seznam nadřazené kategorie, lze vytvořit ještě navíc další úrovně seskupování.

Poznámka: Souhrn nelze vytvořit z tabulky, tu je nutné předem převést na rozsah. Souhrn se vy-

tváří automaticky přímo v seznamu. Může být tedy vhodné provést předem kopii listu.
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2. Na kartě Data použijeme ve skupině Osnova 
příkaz Souhrn. V následném dialogu vybe-
reme správné hodnoty z rozevíracích sezna-
mů U každé změny ve sloupci (zde vybereme 
sloupec, podle kterého jsme seznam setřídili), 
Použít funkci (nejčastěji nás bude zajímat asi 
Součet nebo Počet) a Přidat souhrn do sloup-
ce (ve kterém sloupci chceme provést souhrn-
ný výpočet).

3. Po levé straně se objeví přepínací tlačítka úrov-
ní souhrnů a seskupování skupin, v seznamu 
se nachází potom i řádky se souhrny.

Změna souhrnu
Jakoukoliv změnu souhrnů provedeme opět pomocí 
příkazu Souhrn na kartě Data. Předem je ale nutné 
celou oblast vybrat.

Tip: V dialogu Souhrny lze jednu souhrnnou funkci použít i pro více sloupců, je nutné je pouze 

vybrat v části Přidat souhrn do sloupce. Pro sloupce s textovým obsahem se hodí pouze funk-

ce Počet. 

Přidání další souhrnné funkce
Pro sloupec, podle kterého je seznam setříděný, je možné nastavit i více souhrnných funkcí. 
Lze tedy například seznam setřídit podle sloupce Kategorie a v každé jednotlivé kategorii zjistit 
součet cen a zároveň počet položek. Provedeme to následujícím způsobem:

1. Nastavíme první souhrnnou funkci (viz výše – postup pro vytvoření souhrnu ze seznamu)
2. Vybereme oblast a použijeme příkaz Souhrn. V dialogu Souhrny změníme potřebné 

hodnoty a především zrušíme zaškrtnutí volby Nahradit aktuální souhrny, následně 
potvrdíme.

Více úrovní souhrnů
Pokud se v seznamu nachází více vhodných polí, je možné podle nich nastavit nejenom třídění 
první úrovně, ale také dalších úrovní. Prakticky je výsledek přehledný do tří úrovní.
Podle těchto úrovní je potom možné nastavit i souhrny. Postup vytvoření souhrnů je obdobný, 
jako v předchozích případech. Je ale nutné nastavit následující:

1. Seznam musíme setřídit nejdříve podle hlavního pole, dále podle vedlejších.
2. Souhrnnou funkci nastavíme nejdříve pro hlavní pole.
3. Dále nastavíme souhrnnou funkci v dialogu Souhrny pro vedlejší pole, je nutné opět 

zrušit zaškrtnutí volby Nahradit aktuální souhrny.

Tip: V dialogu Souhrny lze jednu souhrnnou funkci použít i pro více sloupců, je nutné je pouze

vybrat v části Přidat souhrn do sloupce. Pro sloupce s textovým obsahem se hodí pouze funk-

ce Počet. 

Obrázek 1.6: Nastavení souhrnů
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Odstranění souhrnů
Souhrny odstraníme pomocí příkazu Odebrat vše v dialogu Souhrny.

Problémy s formáty – čísla a texty 
V buňkách listu může být různý obsah – texty, čísla, kalendářní data a logické hodnoty. Ob-
čas je ale způsob uložení obsahu jiný, než potřebujeme. Například mohou být v buňkách čísla 
uložená jako text nebo kalendářní data uložená také v textovém formátu. K takovéto situaci 
může dojít například nesprávným exportem z informačního systému.
Máme před sebou prakticky dva problémy:

  Potřebujeme zjistit typ obsahu buňky.
  Případný odlišný obsah potřebujeme převést.

Kontrola obsahu buněk
Pro zjištění typu obsahu buněk nelze bohužel použít kontrolu formátu buněk. Běžně totiž 
může dojít například k těmto situacím: 

  V buňce je číslo se symbolem Kč uložené jako text. Místní nabídka Formát buněk ale 
tvrdí, že v buňce je formát měny nebo formát obecný. V jejím levém horním rohu mů-
že být dokonce varovný zelený trojúhelník. S buňkami, které mají takovýto obsah, nelze 
provádět výpočty (neobsahují čísla, ale texty).

  V buňce je číslo, naformátované jako text. Místní nabídka Formát buněk ukazuje, že 
v buňce je formát text, ve skutečnosti to je ale číslo a mimo jiné lze s touto buňkou pro-
vádět výpočty.

Na místní nabídku Formát buněk tedy spoléhat nemůžeme a musíme použít jinou metodu. 
Nejjistějším způsobem je využití kontrolních funkcí, začínajících JE. Nejpoužívanější jsou:

  JE.ČISLO 
  JE.TEXT

Parametrem pro tyto funkce jsou potom adresy buněk, jejichž typ obsahu potřebujeme zjistit. 
Funkce vrací logické hodnoty pravda a nepravda.

Tip: Pro kontrolu lze použít i některé jiné metody. Můžeme například zkusit provést součet buněk 

s čísly (funkce SUMA). Pokud součet lze provést, obsahují buňky čísla, jinak obsahují texty (přesně 

řečeno čísla, uložená jako text).

Takže už víme, že v buňkách je opravdu jiný typ obsahu, než který potřebujeme, a nyní ho chce-
me převést. V dalších částech pod označením text myslíme textový řetězec, představující číslo.

Tip: Pro kontrolu lze použít i některé jiné metody. Můžeme například zkusit provést součet buněk 

s čísly (funkce SUMA). Pokud součet lze provést, obsahují buňky čísla, jinak obsahují texty (přesně

řečeno čísla, uložená jako text).
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Převod textu na čísla
Tento poměrně častý problém se dá vyřešit několika způsoby. Nelze je ale použít automaticky 
a univerzálně, někdy je nutné vyzkoušet více způsobů:

  Převodní funkce HODNOTA. Ta převede text na číslo. Nevýhodou je ztráta vzhledu a to, 
že pro převod potřebujeme nový sloupec.

  Vynásobení číslem 1. Nevýhodou je opět ztráta vzhledu a potřeba nového sloupce.
  Využití varovného vykřičníku u zeleného trojúhelníku v rohu buňky (Číslo uložené jako 

text) a následné položky Převést na číslo v rozevíracím seznamu. Touto volbou se text 
převede na číslo v aktuálním sloupci a zachová i případný vzhled čísla. Pokud to chceme 
provést pro větší rozsah buněk, je nutné je předem vybrat.

  Nahrazení znaků – použití volby Nahradit (klávesová zkratka Ctrl + H, karta Domů – tla-
čítko Najít a vybrat, volba Nahradit). Touto volbou lze např. odstranit označení ks (najít: 
ks, nahradit: prázdné pole) nebo zaměnit desetinnou tečku za čárku. Převod proběhne 
v aktuálním sloupci, vzhled čísla se nezachová.

  Příkaz Text do sloupců na kartě Data. Pomocí tohoto nástroje je možné odstranit např. 
jednotky za číslem (100 hodin). Obsah buňky se potom považuje za jakési dva sloupce, 
kde oddělovačem je mezera. Projdeme Průvodce převodem textu do sloupců, zadáme 
potřebné údaje a vybereme, který sloupec nechceme importovat. Převod proběhne v ak-
tuálním sloupci, vzhled čísla se nezachová.

Převod čísla na text
Pokud bychom takovouto akci potřebovali opravdu provést (nebude to příliš časté), lze využít 
převodní funkci HODNOTA.NA.TEXT. Ta má dva argumenty, adresu buňky a v uvozovkách 
uvedený formát. 
Aplikace na číslo 1025,50 v buňce A1:

zápis funkce výsledek

HODNOTA.NA.TEXT(A1; „# ##0,00“) 1 025,50

HODNOTA.NA.TEXT(A1; „# ##0“) 1 026

HODNOTA.NA.TEXT(A1; „# ##0 Kč“) 1 026 Kč

Upozornění: Funkce HODNOTA.NA.TEXT byla v prvním vydání programu Microsoft Excel 2010 po-

někud nepochopitelně přejmenovaná na TEXT, následně se už ve verzi 2010 po servisních opravách 

její název vrátil na HODNOTA.NA.TEXT a to samé platí i v programu Microsoft Excel 2013. Stejný 

osud potkal i funkci ZPRAVA, která se změnila na VPRAVO a následně zase na ZPRAVA.

Převod položek kalendářních dat
Pokud je datum uložené jako text, můžeme ho převést na formát kalendářních dat (přesně 
formát kalendářních dat). Relativně jednoduše to půjde, pokud v zápise nebudou další znaky 
(mezery, čárky, lomítka atd.):

Upozornění: Funkce HODNOTA.NA.TEXT byla v prvním vydání programu Microsoft Excel 2010 po-

někud nepochopitelně přejmenovaná na TEXT, následně se už ve verzi 2010 po servisních opravách

její název vrátil na HODNOTA.NA.TEXT a to samé platí i v programu Microsoft Excel 2013. Stejný

osud potkal i funkci ZPRAVA, která se změnila na VPRAVO a následně zase na ZPRAVA.
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1. Pomocí převodní funkce HODNOTA převedeme zápis do dalšího sloupce na číselný 
formát

2. Výsledek naformátujeme jako datum.

Poznámka: Pokud by v zápise ale byly další znaky, musely by se nejdříve pomocí textových funk-

cí odstranit, popřípadě nahradit. Je potom ale otázkou, jestli bude námaha odpovídat výsledku.

Databázové prostředky v Excelu
Prostředky a pomůcky, uvedené v předchozích částech, jsou užitečné při práci se seznamy 
a s tabulkami, ale skutečné databázové prostředky následují nyní.

Třídění 
Data z databázových tabulek lze libovolně třídit (řadit) a to lze provádět také s pomocí pro-
středků Excelu. Setřídí se vždy samozřejmě celé záznamy. Tabulky nebo seznamy můžeme 
třídit podle jednotlivých sloupců (polí) a nezáleží ani na tom, v jaké podobě budou uloženy 
– kdykoliv je možné je setřídit podle jiného hlediska.
Stejné způsoby třídění použijeme nejenom u seznamů a tabulek, ale následně také u kontin-
genčních tabulek.
Předpokládejme, že máme seznam, obsahující jednotlivá pole s textovými, číselnými, datu-
movými a logickými hodnotami. Pole umožňují třídění i ve více úrovních (např. pobočky 
a oddělení). Takovýto seznam můžeme třídit podle jedné nebo více úrovní a podle obsahu 
jednotlivých polí.

Třídění s jednou nebo více úrovněmi
Přestože to není bezpodmínečně nutné, měla by být oblast k setřídění (seznam) vybrána pře-
dem. A to přesto, že by to Excel měl provést automaticky. Třídění neboli řazení můžeme v pro-
gramu Microsoft  Excel 2013 jednoduše nastavit především na těchto místech:

  karta Domů – skupina Úpravy – volba Seřadit a fi ltrovat – příkaz Vlastní řazení
  karta Data – skupina Seřadit a fi ltrovat – příkaz Seřadit

Poznámka: Oba tyto způsoby vedou k dialogu Seřadit. Vedle nich se nacházejí ještě tlačítka Se-

řadit se symboly A-Z. Ty slouží pro třídění podle prvního sloupce.

Poznámka: Pokud by v zápise ale byly další znaky, musely by se nejdříve pomocí textových funk-

cí odstranit, popřípadě nahradit. Je potom ale otázkou, jestli bude námaha odpovídat výsledku.

Poznámka: Oba tyto způsoby vedou k dialogu Seřadit. Vedle nich se nacházejí ještě tlačítka Se-

řadit se symboly A-Z. Ty slouží pro třídění podle prvního sloupce.
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Obrázek 1.7: Dialog Seřadit a nastavení dvou třídicích úrovní

Pokud chceme setřídit seznam podle jednoho sloupce (jedna úroveň), stačí v dialogu Seřadit 
vybrat název sloupce z rozevíracího seznamu Seřadit podle. Třídění můžeme upřesnit pomocí 
dalších seznamů Řazení a Pořadí.
Pro třídění podle více úrovní přidáváme tyto úrovně pomocí tlačítka Přidat úroveň. Počet 
úrovní již není omezen. Další úpravy úrovní lze provést pomocí tlačítek Odstranit úroveň 
a Kopírovat úroveň.
Pomocí tlačítka Možnosti lze upřesnit třídění:

  Rozlišovat malá a velká – standardně se malá a velká písmena při třídění nerozlišují.
  Orientace – přepínač Seřadit zleva doprava by měl smysl u transponovaných tabulek 

(otočených o 90 stupňů).

Tip: Pokud opravdu potřebujeme po třídění dostat seznam do původního stavu, je vhodné mít 

předem připravený první sloupec seznamu s pořadovými hodnotami záznamů. Hodnoty do něj 

dostaneme například takto: do první buňky vložíme hodnotu 1, do druhé hodnotu 2. Vybereme 

obě buňky a dvojklikem na pravý dolní roh výběru (křížek) je rozšíříme do celé oblasti sloupce. 

Sloupec můžeme pojmenovat a podle něj lze potom samozřejmě třídit.

Třídění textových položek
Pokud jsou ve sloupci textové záznamy, lze je samozřejmě setřídit abecedně, a to vzestupně nebo 
sestupně. Pokud by se jednalo například o čísla nebo kalendářní data, uložená jako text, může 
se objevit ještě dodatečný dialog ke způsobu třídění. Podle nastavení (tlačítko Možnosti v dia-
logu Seřadit) se mohou rozlišovat malá a velká písmena. Ve výchozím nastavení se nerozlišují.

Třídění podle seznamu
Variantou textového třídění je třídění podle seznamu, které lze využít prakticky v případech:

  Třídění podle názvu měsíců (měsíce jsou totiž ve vlastních seznamech Excelu).
  Třídění podle vlastního seznamu.

Tip: Pokud opravdu potřebujeme po třídění dostat seznam do původního stavu, je vhodné mít

předem připravený první sloupec seznamu s pořadovými hodnotami záznamů. Hodnoty do něj

dostaneme například takto: do první buňky vložíme hodnotu 1, do druhé hodnotu 2. Vybereme 

obě buňky a dvojklikem na pravý dolní roh výběru (křížek) je rozšíříme do celé oblasti sloupce. 

Sloupec můžeme pojmenovat a podle něj lze potom samozřejmě třídit.
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Tip: Vlastní seznam umístíme do Excelu takto: seřadíme ho do jakýchkoliv buněk, vybereme ty-

to buňky a použijeme posloupnost voleb: karta Soubor – volba Možnosti – Upřesnit – tlačítko 

Upravit vlastní seznamy a tlačítko Přidat).

Pokud tedy máme připravené seznamy, můžeme podle nich třídit textové položky – vybereme 
oblast a v dialogu Seřadit vybereme pro volbu Pořadí příslušný vlastní seznam.

Třídění číselných a datumových položek
Čísla a kalendářní data lze třídit sestupně nebo vzestupně.

Třídění logických hodnot
Logické hodnoty mohou nabývat hodnot 0 (nepravda) a 1 (pravda). V tomto pořadí se také třídí.

Třídění podle barev
Ze speciálních možností třídění ukážeme možnost třídění podle barev. To je taková speciální 
pomůcka, kterou použijeme, když jiné možnosti selžou. Například podmíněným formátováním 
obarvíme buňky podle složitějších podmínek a dále seřadíme záznamy podle barev: v dialogu 
Seřadit vybereme z rozevíracího seznamu Řazení – Barva buňky.

Tip: Tabulku nebo seznam lze jednoduše třídit i pomocí automatického fi ltru.

Filtrování
Další databázovou technikou v Excelu je možnost zobrazit pouze záznamy, vyhovující daným 
podmínkám – fi ltrování dat. Filtrované záznamy je možné například nakopírovat do jiného 
listu (pro vložení je vhodné nepoužít běžné vložení pomocí kombinace Ctrl + V, ale rozšířené 
možnosti tlačítka Vložit na kartě Domů – například se zachováním šířky sloupců). 
Ve fi ltrovaných seznamech nebo tabulkách můžeme použít také souhrnné funkce. Nedopo-
ručujeme používání běžných funkcí, jako je třeba SUMA nebo PRŮMĚR – ty nezobrazují 
výsledky za fi ltrované záznamy, ale vždy pouze za všechny.
Filtrování seznamů a tabulek využijeme prakticky stejně také u kontingenčních tabulek. Tam 
se ale chová odlišně fi ltr Prvních 10.
V Excelu se vždy mohly nastavit dva způsoby fi ltrování a stejně tomu tak je ve verzi 2013:

  Automatický fi ltr (nyní se už běžně nazývá pouze fi ltr a používá se mnohem častěji).
  Rozšířený fi ltr (ve skutečnosti možnosti fi ltrování ani příliš nerozšiřuje a používá se spí-

še výjimečně).

Automatický fi ltr
V souladu s označením v programu Microsoft  Excel 2013 jej budeme dále označovat pouze 
jednoduše jako fi ltr. Prvním krokem je přidání fi ltru (fi ltrovacích značek), potom bude násle-

Tip: Vlastní seznam umístíme do Excelu takto: seřadíme ho do jakýchkoliv buněk, vybereme ty-

to buňky a použijeme posloupnost voleb: karta Soubor – volba Možnosti – Upřesnit – tlačítko

Upravit vlastní seznamy a tlačítko Přidat).

Tip: Tabulku nebo seznam lze jednoduše třídit i pomocí automatického fi ltru.
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dovat už konkrétní fi ltrování. Pokud již fi ltrování nepotřebujeme, lze značky odstranit a ná-
sledně se zobrazí opět všechny záznamy.
Tabulky již automaticky fi ltr obsahují, musíme jej přidat pouze do seznamů nebo do tabulek, 
ze kterých byl odstraněn.

Přidání fi ltru
Oblast záznamů bychom měli opět nejdříve raději vybrat, přestože to Excel provede automa-
ticky. Filtr lze přidat více způsoby:

  Na kartě Domů použijeme ve skupině Úpravy volbu Seřadit a fi ltrovat a následně pře-
pínací tlačítko Filtr.

  Na kartě Data ve skupině Seřadit a fi ltrovat stiskneme přepínací tlačítko Filtr.
Poté se v záhlaví seznamu nebo tabulky objeví fi ltrovací značky a lze pomocí nich fi ltrovat.
Opětovným výběrem tlačítek pro nastavení fi ltru se samozřejmě fi ltr zruší. 
Filtrování a třídění se používá často současně, odpovídá tomu i jejich umístění v ovládacích 
kartách. Ve skutečnosti lze pomocí fi ltru i třídit.
V seznamu nebo tabulce můžeme použít samozřejmě i více fi ltrů a zužovat tak výběrová kritéria. 

Třídění pomocí fi ltru
Po klepnutí na libovolný fi ltr se na prvních dvou po-
zicích nabídky objeví možnost třídění. Podle typu ob-
sahu to bude třídění abecedně, číselně nebo podle ka-
lendářních dat. Seznam nebo tabulka se setřídí podle 
vybraného pole.
Pokud jsou ve sloupci použité barvy (písma nebo vý-
plně), objeví se v nabídce fi ltrování ještě možnost Se-
řadit podle barvy a nabízí se konkrétní barva. Toto lze 
vhodně použít např. v kombinaci s podmíněným formá-
továním. Barevně naformátujeme buňky do intervalů 
a záznamy potom setřídíme podle barev. 
Pokud potřebujeme setřídit seznam podle více úrov-
ní, musíme to provést v opačném pořadí. Pokud tedy 
chceme například setřídit seznam podle kategorií a dále 
sestupně podle ceny, musíme třídit nejdříve ve sloupci 
cena a poté ve sloupci kategorie.

Filtrování výběrem hodnot
Ve spodní polovině nabídky fi ltrování se nacházejí za-
škrtávací tlačítka pro výběr hodnot. Mohou být vybrána 
všechna nebo pouze některé. Vhodné to je především 

Obrázek 1.8: Nabídka třídění 

a fi ltrování 
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pro sloupce, kde se nachází menší množství hodnot, které se opakují. V seznamu nebo tabulce 
se zobrazí potom příslušné záznamy.
Filtrovaný seznam nás několika způsoby upozorňuje, že se v něm zobrazují pouze určité 
záznamy:

  Čísla těchto řádků jsou odlišnou barvou.
  Symbol aktivního fi ltru ve sloupci se změní na „nálevku“.

Odstranění fi ltru ze sloupce
Nejjednodušším způsobem, jak zrušit fi ltr ve sloupci, je 
v nabídce fi ltrování volba Vymazat fi ltr z název sloup-
ce. Pokud je aktivních více fi ltrů, musíme je odstranit 
buď postupně, nebo je vymažeme rychleji všechny na-
jednou – použijeme příkaz Vymazat (na kartě Domů 
ve volbě Seřadit a fi ltrovat nebo na kartě Data ve sku-
pině Seřadit a fi ltrovat).

Poznámka: Odstraní se pouze aktivní fi ltry, v seznamu fi ltry zůstávají (tedy fi ltrovací tlačítka u ná-

zvu sloupců).

Filtry textu
Pokud se v buňkách nacházejí textové 
položky (nebo také čísla, uložená jako 
text), lze fi ltrovat pomocí volby Filtry 
textu. V další nabídce se potom nabí-
zí konkrétní upřesnění fi ltru. Mezi nej-
používanější patří volby Má na začátku 
a Obsahuje. Zadáním příslušných znaků 
se podle podmínky vyfi ltrují záznamy. 
Standardně se nerozlišují malá a velká 
písmena, takže například fi ltr Má na za-
čátku: st zobrazí Stůl i Stolek.
Můžeme použít i složitější textové fi ltry. 
Využijeme v nich zástupné symboly ? a *. 
Podmínku zadáme opět do volby Má na začátku, popřípadě můžeme použít volbu Vlastní fi ltr. 

Poznámka: Znak ? zastupuje jeden znak, znak * zastupuje potom posloupnost znaků.

Příklady:
Výrobky, jejichž kód má na třetí pozici znak A: ??A
Výrobky, jejichž kód má na druhé pozici znak M a které mají čtyři znaky: ?M??

Poznámka: Odstraní se pouze aktivní fi ltry, v seznamu fi ltry zůstávají (tedy fi ltrovací tlačítka u ná-

zvu sloupců).

Poznámka: Znak ? zastupuje jeden znak, znak * zastupuje potom posloupnost znaků.

Obrázek 1.9: Odstranění fi ltru ze 

sloupce volbou Vymazat fi ltr

Obrázek 1.10: Nastavení textového fi ltru – položky, 

které mají na třetí pozici určený znak
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Poznámka: Při nastavení složitějších podmínek můžeme využít připravené logické spojení pod-

mínek pomocí A a NEBO. Pozor na logickou správnost, například následující podmínka je nesmy-

slná a nevrátí žádný záznam:

Má na začátku „H“ A Má na začátku „M“

Abychom získali položky, které začínají znaky H nebo M, musí být v podmínce použita logická 

spojka NEBO.

Filtry čísel
Pokud jsou ve sloupci číselné položky, můžeme zde 
použít fi ltry čísel. Většina voleb se dá použít jas-
ně a jednoduše (větší než, menší než atd.) a záro-
veň jejich kombinování s pomocí logických spojek 
A a NEBO by neměl být problém.
Užitečnou volbou (fi ltrem) je Prvních 10. Skrývá 
se za ním možnost fi ltrovat například tři nejvyšší 
částky, nejnižší tržbu atd. Tento fi ltr totiž umožňu-
je vybrat jeden nebo několik prvních nebo posledních číselných položek. V nastavení tohoto 
fi ltru lze změnit všechny jeho části.

Filtry kalendářních dat
Pokud jsou ve sloupci kalendářní data, lze podle nich jednoduše fi ltrovat záznamy (po, před 
atd.). Do příslušného fi ltru musí být datum zapsané přesně – výběrem z kalendáře nebo po-
mocí syntaxe dd.mm.rrrr.

Obrázek 1.12: Filtr kalendářních dat od – do

Poznámka: Při nastavení složitějších podmínek můžeme využít připravené logické spojení pod-

mínek pomocí A a NEBO. Pozor na logickou správnost, například následující podmínka je nesmy-

slná a nevrátí žádný záznam:

Má na začátku „H“ A Má na začátku „M“

Abychom získali položky, které začínají znaky H nebo M, musí být v podmínce použita logická

spojka NEBO.

Obrázek 1.11: Filtr Prvních 10, respektive 

nyní Posledních 5
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Filtrování podle barvy
Jsou-li ve sloupci použité barvy, lze podle nich také fi ltrovat. Toho lze zajímavě využít napří-
klad pro fi ltrování nejnovějšího záznamu. Filtr Prvních 10 je totiž k dispozici pouze pro čísla, 
a tak to musíme v případě položek kalendářních dat obejít. Nejdříve musíme položky kalen-
dářních dat podmíněně naformátovat pomocí pravidel pro nejvyšší hodnoty a poté záznamy 
fi ltrujeme podle barev.

Opakované použití fi ltru
Pokud dojde ke změně dat po použití fi ltru ve sloupci, kde je aktivní fi ltr, nemusí fi ltrovaná 
data odpovídat skutečnosti. Je nutné manuálně použít fi ltr znovu (například na kartě Domů 
použijeme volbu Seřadit a fi ltrovat a dále Použít znovu).

Použití více fi ltrů
Ve většině případů je použití více fi ltrů jednoduché – fi ltry postupně přidáváme a zobrazují se 
příslušné záznamy. Takto lze kombinovat různé typy fi ltrů. V případě potřeby pro zobrazení 
všech záznamů je nutné postupně fi ltry zrušit, nebo je zrušit najednou.
Tímto způsobem je možné fi ltrovat například i takto: fi ltrujeme konkrétní středisko a cenu, 
přesahující určitou mez. Pokud bychom ale chtěli najít v každém středisku nejdražší položku, 
máme kupodivu smůlu. Pro vyřešení takovéto poměrně jednoduché úlohy nám nestačí fi ltro-
vání, musíme k tomu použít kontingenční tabulku.
Možná by nás správně napadlo použít pro sloupec Cena fi ltr Prvních 10 a vybrat první položku. 
Následně vybíráme výběrem hodnot jednotlivá střediska, ale máme smůlu. Filtr Prvních 10 
se totiž prakticky nemůže kombinovat s ostatními fi ltry. Ke stejnému výsledku bychom došli 
i při změně pořadí fi ltrů (nejdříve středisko, potom cena). Protože se stejným způsobem tento 
fi ltr chová již od programu Microsoft  Excel 2007, jedná se o vlastnost tohoto fi ltru. Jak bylo 
uvedeno výše, pro vyřešení tohoto relativně jednoduchého problému musíme zvolit kontin-
genční tabulku.

Rozšířený fi ltr
Možnosti automatického fi ltru jsou poměrně rozsáhlé, můžeme ale využít ještě další způsob 
fi ltrování po vzoru databáze. V případě tohoto rozšířeného fi ltru se fi ltrovací podmínka zapi-
suje do dalších buněk tabulky a data lze fi ltrovat přímo v seznamu, nebo je po aplikaci fi ltru 
automaticky kopírovat do jiné oblasti.
Filtrovací podmínku je vhodné zapsat do buněk pod poslední záznam. Pokud by byly pod-
mínky zapisované do jiných řádků, mohlo by dojít k situaci, že po fi ltrování tyto podmínky 
zmizí. Zápis podmínky vypadá takto: jedna buňka obsahuje název sloupce (může být umístěna 
kdekoliv pod seznamem) a buňka pod ní potom podmínku. 

Poznámka: Nezáleží na velikosti písma názvu sloupce. Poznámka: Nezáleží na velikosti písma názvu sloupce. 
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V případě potřeby použít fi ltr znovu (například po změně dat nebo podmínky) nelze rozší-
řený fi ltr použít znovu – příslušné tlačítko, které můžeme využít u automatického fi ltru, není 
teď aktivní. Řešením je použít znovu tlačítko Upřesnit a vše pouze potvrdit tlačítkem OK.

Filtrování s jednou podmínkou
Nejdříve zapíšeme pod seznam podmínky.
Příklady podmínek:

CENA NAZEV KOD DATUM

>=10000 T* 0302?? >1.1.2010

(větší nebo rovno) (začíná na) (podle textové masky) (po kalendářním datu)

Rozšířený fi ltr se aktivuje na rozdíl od automatického 
fi ltru pouze na kartě Data, ve skupině Seřadit a fi lt-
rovat použijeme tlačítko Upřesnit. To vyvolá dialog 
Rozšířený fi ltr. Zde můžeme upřesnit volby:

  Akce – třídit budeme přímo v seznamu nebo fi l-
trovaná data nakopírujeme do jiné oblasti (po vý-
běru přepínače Kopírovat jinam se zpřístupní tex-
tové pole Kopírovat do). Data ale nelze kopírovat 
na jiný list.

  Oblast seznamu – určení oblasti, kterou budeme 
fi ltrovat.

  Oblast kritérií – v tomto případě oblast dvou bu-
něk s názvem sloupce a podmínkou.

Filtrování s více podmínkami
Další podmínka se zapisuje vpravo od první. Pokud 
jsou podmínky na stejném řádku, jedná se o logické 
A (obě podmínky zároveň splněné). Pokud je další podmínka vpravo a o buňku níže, jedná 
se o logické NEBO (splněna alespoň jedna podmínka).
A:

DATUM DATUM

 >1.1.2010 <31.12.2010

NEBO:

DATUM MISTNOST

 >1.1.2010

1

Obrázek 1.13: Rozšířený fi ltr 

s podmínkou kopírování fi ltrovaných 

dat pod seznam
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Filtrování s pomocí vzorce
Další možností je zápis podmínky ve formátu vzorce. Výraz musí vracet logickou hodnotu 
PRAVDA nebo NEPRAVDA. Podmínka začíná znakem = (rovná se) a relativní adresou prv-
ní datové buňky v příslušném sloupci. Název podmínky musí být jednoznačný v seznamu.
Příklad podmínky:
Podprůměr: =F2<PRŮMĚR($F$2:$F$100)

Poznámka: Přestože poskytuje rozšířený fi ltr množství možností fi ltrování, vystačíme často s au-

tomatickým fi ltrem, který v posledních verzích programu Microsoft Excel poskytuje také mnoho 

fi ltrovacích podmínek.

Funkce a databáze
Program Microsoft  Excel poskytoval vždy také funkce, vhodné ke zpracování dat. Podíváme 
se pouze na tři nejpoužívanější skupiny těchto funkcí. Ve skutečnosti se ve zpracování dat 
určitě využijí i další, například textové a převodní funkce. To bychom už ale mohli popisovat 
většinu funkcí v Excelu.

Souhrnné funkce
Souhrnným funkcím není věnovaná samostatná skupina excelových funkcí, jedná se v pod-
statě o jedinou funkci SUBTOTAL, která se ale využívá velmi často, např.:

  Pro souhrny v tabulkách.
  Pro mezisoučty a souhrny v seznamech.
  V kontingenčních tabulkách.

Ve všech těchto případech nelze použít základní funkce (SUMA, PRŮMĚR, POČET atd.), 
které neberou v úvahu fi ltry. Musí je nahradit funkce SUBTOTAL s příslušným parametrem, 
určující typ funkce.
Funkce SUBTOTAL 
syntaxe: SUBTOTAL(funkce; oblast)
oblast: výběr oblasti pro souhrn
funkce: kód funkce 1 – 11 (zahrnuje skryté hodnoty) nebo 101 – 111 (ignoruje skryté hodnoty).

Častěji používané kódy

kód funkce

1 Průměr

2 Počet (počet buněk s čísly nebo s kalendářními daty)

3 Počet2 (počet buněk s libovolným obsahem)

4 Max (největší hodnota v rozsahu)

5 Min (nejmenší hodnota v rozsahu)

9 Součet

Poznámka: Přestože poskytuje rozšířený fi ltr množství možností fi ltrování, vystačíme často s au-

tomatickým fi ltrem, který v posledních verzích programu Microsoft Excel poskytuje také mnoho

fi ltrovacích podmínek.
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Vyhledávací funkce
Vyhledávací funkce tvoří samostatnou skupinu funkcí v Excelu a používají se velmi často. Po-
mocí funkce SVYHLEDAT lze dokonce částečně nahradit relace mezi tabulkami.

funkce INDEX
syntaxe: INDEX (pole; řádek; sloupec)
Nabízí se také ještě druhá forma, která umožňuje vybírat více oblastí.
Tato funkce může vracet (podle zadání) tyto výsledky:

  Hodnotu z buňky seznamu na požadované pozici – pokud zadáme pole, konkrétní číslo 
řádku i sloupce.

  Celý řádek nebo sloupec seznamu, přesně řečeno řádek nebo sloupec matice. Tento vý-
sledek získáme, pokud bude chybět parametr číslo řádku nebo sloupce, popřípadě bude 
roven nule.

Poznámka: Program Microsoft Excel umí pracovat s maticemi. Zjednodušeně řečeno jsou matice 

sadou položek a maticí je vlastně také seznam bez záhlaví. Položky matice mohou být v jednom 

sloupci (jednorozměrná svislá matice), v jednom řádku (jednorozměrná vodorovná matice) nebo 

v několika řádcích a sloupcích (dvourozměrná matice). S maticemi je možné provádět i poměrně 

složité výpočty, jejich popis ale přesahuje problematiku této knihy. 

Upozornění: Maticové vzorce se potvrzují kombinací kláves Ctrl + Shift + Enter (na rozdíl od běž-

ných vzorců nebo funkcí, které se potvrzují klávesou Enter).

Problematiku maticových výpočtů tady zúžíme na vrácení konkrétního záznamu nebo sloup-
ce seznamu funkcí INDEX (v maticové terminologii by se jednalo o řádky nebo sloupce ma-
tice). Předpokládejme, že chceme funkcí INDEX vrátit třetí záznam seznamu. Postup bude 
následující:

1. Vybereme například oblast pro záznam v libovolném řádku pod seznamem (měla by mít 
stejný počet sloupců, jako má seznam).

2. Vložíme do ní funkci INDEX (např. její první formu), parametry vyplníme takto: Pole: 
výběr seznamu bez záhlaví, Řádek: 3, Sloupec: 0. Pozor, zápis funkce nepotvrdíme běž-
ným způsobem, ale kombinací kláves Ctrl + Shift  + Enter.

3. Do vybrané oblasti se doplní výsledek.

Poznámka: Pokud bychom chtěli získat položky z určitého sloupce, v zápisu funkce bychom do-

plnili: Řádek: 0, Sloupec: číslo sloupce.

Poznámka: Program Microsoft Excel umí pracovat s maticemi. Zjednodušeně řečeno jsou matice

sadou položek a maticí je vlastně také seznam bez záhlaví. Položky matice mohou být v jednom

sloupci (jednorozměrná svislá matice), v jednom řádku (jednorozměrná vodorovná matice) nebo

v několika řádcích a sloupcích (dvourozměrná matice). S maticemi je možné provádět i poměrně

složité výpočty, jejich popis ale přesahuje problematiku této knihy.

Upozornění: Maticové vzorce se potvrzují kombinací kláves Ctrl + Shift + Enter (na rozdíl od běž-

ných vzorců nebo funkcí, které se potvrzují klávesou Enter).

Poznámka: Pokud bychom chtěli získat položky z určitého sloupce, v zápisu funkce bychom do-

plnili: Řádek: 0, Sloupec: číslo sloupce.
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funkce POZVYHLEDAT
syntaxe: POZVYHLEDAT (co; prohledat; shoda)
Tato funkce je vlastně inverzní k funkci INDEX. V řádku nebo ve sloupci hledáme hodnotu 
a potřebujeme relativní pozici buňky s výsledkem.
Postup pro zjištění pozice buňky ve sloupci (pro řádek analogicky) – parametry funkce:

1. Co: doplníme hledanou hodnotu (třeba i odkazem, ale nikoliv na buňku seznamu).
2. Prohledat – vybereme prohledávanou oblast, v tomto případě rozsah hodnot ve sloupci 

bez názvu sloupce.
3. Shoda – může být:

  0: pro první výskyt, seznam nemusí být setříděn 
  1: najde největší hodnotu, která je menší nebo rovna hledané; seznam musí být se-

tříděn vzestupně
  -1: najde nejnižší hodnotu, která je větší nebo rovna hledané; seznam musí být setří-

děn sestupně

Poznámka: Na třídění a parametru Shoda opravdu záleží. Pozor, pokud není vyplněn, výchozí 

hodnota je 0.

funkce SVYHLEDAT 
syntaxe: SVYHLEDAT (Hledat; Tabulka; Sloupec; Typ)
Funkce SVYHLEDAT (zkratka od svisle vyhledat) je pravděpodobně nejpoužívanější vyhle-
dávací funkcí. Prohledává seznam nebo tabulku podle krajního levého sloupce a vrací poža-
dovanou hodnotu ze zadaného sloupce na stejném řádku. Podle parametru Typ může najít 
přesnou hodnotu nebo nejbližší. Pro přehled popíšeme obě formy samostatně.

Postup pro přesné hledání (např. pro nalezení názvu položky podle čísla položky):
1. Zadáme parametr Hledat – v našem případě číslo položky. To může být také vloženo 

do buňky nebo se na něj odkazujeme například do jiné tabulky.
2. Do pole Tabulka vybereme oblast seznamu bez názvu sloupců. Musí končit minimálně 

sloupcem, který nás zajímá (zde to bude název položky). Pokud budeme prohledávat 
i další záznamy, odkaz musí být absolutní.

3. Do pole Sloupec vyplníme pořadové číslo sloupce, ze kterého chceme získat hodnoty. 
Pozor, není to název, ale číslo sloupce.

4. Typ: 0. Pro přesné hledání musí být typ roven nule a seznam nemusí být nijak setříděn.

Upozornění: Pokud hledáme hodnotu, která není v seznamu, funkce vrátí chybu. Pokud bychom 

ale omylem uvedli typ: 1, může funkce vrátit i nesmyslné hodnoty.

Poznámka: Na třídění a parametru Shoda opravdu záleží. Pozor, pokud není vyplněn, výchozí 

hodnota je 0.

Upozornění: Pokud hledáme hodnotu, která není v seznamu, funkce vrátí chybu. Pokud bychom 

ale omylem uvedli typ: 1, může funkce vrátit i nesmyslné hodnoty.
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Tip: Přesným vyhledáváním můžeme propojit dvě tabulky jako relací. Předpokládejme, že máme 

v jedné tabulce informace o materiálech a kódech výrobků (tabulka Materiály), ve druhé jsou po-

tom kódy výrobků a jejich názvy (tabulka Výrobky). Do tabulky Materiály chceme vložit z druhé 

tabulky přes kódy výrobků jejich názvy. Přidáme tedy do ní další sloupec a s pomocí funkce SVY-

HLEDAT do ní nalezneme příslušné názvy. Funkci samozřejmě doplníme do prvního záznamu, 

do dalších ji rozšíříme.

Poznámka: Tabulky, propojené pomocí SVYHLEDAT, mohou být v různých umístěních a záznamy 

se mohou velice užitečně a automaticky aktualizovat. Při změně dat v napojené tabulce se funkce 

SVYHLEDAT aktualizuje automaticky. Dokonce nemusí být druhá tabulka ani otevřena.

Postup pro hledání nejbližší hodnoty (hledání v intervalech):
Prakticky toto hledání využijeme např. při zařazení výrobků do kategorií (kategorie A: výrobky 
s cenou 1 Kč – 1 000 Kč, kategorie B: výrobky s cenou 1 001 Kč – 2 000 Kč atd.). Výrobek s kon-
krétní cenou chceme tady zařadit do kategorie. Tabulku kategorií musíme setřídit vzestupně 
podle ceny a ve funkci SVYHLEDAT musí být uveden Typ: 1.

Poznámka: Popis funkce SVYHLEDAT uvádí v nápovědě k položce typ jako možné logické hod-

noty. Zde platí: PRAVDA = 1, NEPRAVDA = 0.

funkce VVYHLEDAT
Tato funkce se použije identicky jako SVYHLEDAT u tabulek, otočených o 90 stupňů (trans-
pozice). Protože ale máme většinou záznamy v řádcích a nikoliv ve sloupcích, používá se čas-
těji funkce SVYHLEDAT. 

Poznámka: Název funkce je zkratkou od vodorovně vyhledat.

funkce VYHLEDAT
Funkci VYHLEDAT v podstatě nahrazuje funkce SVYHLEDAT, tato funkce je v Excelu pře-
devším pro zajištění zpětné kompatibility. Její použití je podobné jako u funkce SVYHLEDAT. 
Je možné ji ale využít i pro prohledávání podle jiného než prvního sloupce a také pro hledání 
v předcházejících sloupcích.
Syntaxe: VYHLEDAT (Co; Hledat; Výsledek)
Postup pro nalezení kódu výrobku podle jeho ceny:

1. Do pole Co vložíme hledanou hodnotu (může to být samozřejmě odkaz).
2. Do pole Hledat vybereme sloupec s cenou.
3. Do pole Výsledek vybereme prohledávaný sloupec (kód výrobku), může to být tedy i slou-

pec vlevo (na rozdíl od funkce SVYHLEDAT).

Tip: Přesným vyhledáváním můžeme propojit dvě tabulky jako relací. Předpokládejme, že máme

v jedné tabulce informace o materiálech a kódech výrobků (tabulka Materiály), ve druhé jsou po-

tom kódy výrobků a jejich názvy (tabulka Výrobky). Do tabulky Materiály chceme vložit z druhé

tabulky přes kódy výrobků jejich názvy. Přidáme tedy do ní další sloupec a s pomocí funkce SVY-

HLEDAT do ní nalezneme příslušné názvy. Funkci samozřejmě doplníme do prvního záznamu,

do dalších ji rozšíříme.

Poznámka: Tabulky, propojené pomocí SVYHLEDAT, mohou být v různých umístěních a záznamy 

se mohou velice užitečně a automaticky aktualizovat. Při změně dat v napojené tabulce se funkce 

SVYHLEDAT aktualizuje automaticky. Dokonce nemusí být druhá tabulka ani otevřena.

Poznámka: Popis funkce SVYHLEDAT uvádí v nápovědě k položce typ jako možné logické hod-

noty. Zde platí: PRAVDA = 1, NEPRAVDA = 0.

Poznámka: Název funkce je zkratkou od vodorovně vyhledat.

K2118_sazba.indd   42K2118_sazba.indd   42 11.7.2013   9:23:4611.7.2013   9:23:46



Databázové prostředky v Excelu

43

Poznámka: Abychom dostali správný výsledek, musí být tabulka setříděna vzestupně podle pole 

Hledat, tedy v našem případě podle ceny.  

Databázové funkce
V programu Microsoft  Excel 2013 můžeme také využívat obdobu souhrnných funkcí – data-
bázové funkce. Tyto funkce mohou využívat podmínky, které se zadávají stejným způsobem 
jako u rozšířeného fi ltru. Je vhodné je zadat pod záznamy do příslušného sloupce, pro který 
chceme podmínku použít. Výhodou je možnost měnit jednoduše a rychle tyto podmínky, 
výsledky se ovšem neaktualizují automaticky. Je nutné příslušnou databázovou funkci zno-
vu vyvolat a potvrdit. Příslušnou databázovou funkci (tedy výsledek) je vhodné umístit opět 
do vhodného sloupce.
Názvy databázových funkcí jsou podobné běžným souhrnným funkcím a také jejich použití je 
obdobné. To se týká funkcí DMAX, DMIN, DPOČET, DPOČET2, DPRŮMĚR, DSMODCH, 
DSMODCH.VÝBĚR,  DSOUČIN, DSUMA, DVAR a DVAR.VÝBĚR. Nebudeme zde tedy 
popisovat všechny podrobně, popis bude postačovat určitě pro funkci DSUMA – pro všechny 
další to bude obdobné. Samostatný popis věnujeme funkci DZÍSKAT.

Poznámka: Databázové funkce mohou samozřejmě pracovat také s importem z databázových 

tabulek.

Zápis a tvorba podmínek
Podmínky se zapisují obdobně jako u rozšířeného fi ltru. Musí být zapsané v buňkách, kde 
nebudou vadit – pokud se do tabulky budou ještě přidávat data, mohou být umístěna nad 
záhlavím sloupců, jinak je stačí umístit po vynechání několika řádků pod seznam či tabulku 
(mohly by být v konfl iktu s řádkem pro souhrny).
V podmínkách se používají stejná pravidla jako u rozšířeného fi ltru. Platí to přesně i pro případ 
spojení podmínek (logické A, NEBO). Jednoduchá podmínka se uvádí do dvou buněk nad 
sebou, v první je název pole, ve druhé potom podmínka. Pro dvě spojené podmínky využije-
me dvě nebo tři buňky nad sebou. Při změně podmínky se výsledek aktualizuje automaticky. 
Podmínka se může týkat i jiného sloupce, než ve kterém provádíme výpočet.

Tip: Pokud potřebujeme zobrazit všechny záznamy, lze jednoduše smazat pouze aktivní podmínku.

funkce DSUMA
syntaxe: DSUMA (Databáze; Pole; Kritéria)
Postup pro součet cen v určité kategorii:

1. Pod data ve sloupci kategorie zadáme název sloupce (kategorie) a do buňky pod ní kon-
krétní hodnotu.

2. Pod sloupec Cena vkládáme funkci DSUMA. Parametry budou následující: 

Poznámka: Abychom dostali správný výsledek, musí být tabulka setříděna vzestupně podle pole 

Hledat, tedy v našem případě podle ceny.  

Poznámka: Databázové funkce mohou samozřejmě pracovat také s importem z databázových 

tabulek.

Tip: Pokud potřebujeme zobrazit všechny záznamy, lze jednoduše smazat pouze aktivní podmínku.

K2118_sazba.indd   43K2118_sazba.indd   43 11.7.2013   9:23:4611.7.2013   9:23:46



44

KAPITOLA 1  Seznamy a databáze v Excelu

  Databáze: oblast seznamu nebo tabulky (tedy včetně záhlaví).
  Pole: název sloupce (Cena), kde budeme provádět výpočet (lze ho zadat textem, od-

kazem nebo pořadovým číslem).
  Kritéria: oblast dvou buněk s polem a podmínkou.

Příklady jednoduchých podmínek:

cena kategorie kod datum

>100 7 22?? >1.1.2010

 Logické spojení podmínek  (A, obě splněné současně):

cena datum

>100 >1.1.2010

Logické spojení podmínek  (NEBO,  jedna nebo druhá):

cena datum

>100

>1.1.2010

Funkce DZÍSKAT
syntaxe: DZÍSKAT (Databáze; Pole; Kritéria)
Pomocí této funkce vybereme z databáze hodnotu z jedné buňky, která splňuje zadané pod-
mínky. Ty se mohou týkat i jiného sloupce, než ze kterého budeme vybírat.

Poznámka: Kritériím musí vyhovovat jediný záznam. Pokud se s nimi shoduje více záznamů, 

funkce vrací chybu #ČÍSLO!. Pokud nevyhovuje žádný záznam, funkce vrací chybu #HODNOTA!.

Parametry funkce jsou prakticky identické jako výše u funkce DSUMA. Pozor musíme dát 
na podmínku jednoznačnosti.

Poznámka: Kritériím musí vyhovovat jediný záznam. Pokud se s nimi shoduje více záznamů,

funkce vrací chybu #ČÍSLO!. Pokud nevyhovuje žádný záznam, funkce vrací chybu #HODNOTA!.
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