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EXCEL 2013 JEDNODUŠE

Úvod
Ještě před čtvrt stoletím málokdo tušil, že se tabulkový procesor v poměrně krátké době stane něčím 

masově rozšířeným a běžnou součástí života, jako je třeba televize nebo auto. Dnes je tabulkový procesor 
– většinou nějaká forma Excelu – nainstalován takřka na každém firemním i domácím počítači, ale už 
i na mnoha tabletech a chytrých mobilech, a stovky milionů uživatelů ve světě po něm sahají, aby pomocí 
něj v tabulkách uchovávali potřebná data či vyřešili značný díl svých početních úkolů. Mezitím se součas-
ně z kanceláří, škol a domácností vytratily počítací stroje a kalkulačky – dnešní mladá generace už asi ani 
nemá představu, co tyto pojmy představovaly.

Výpočty však nejsou zdaleka jediným způsobem využití tabulkového procesoru. V novějších verzích 
Excelu lze velmi pohodlně udržovat i velké evidenční tabulky (databáze) a snadno v nich vyhledávat, tří-
dit, nebo ze suchých dat vytvářet přehledné a poutavé grafy. Tabulkový procesor lze využít k provádění 
jednodušších datových analýz v obchodní i výzkumné oblasti, ale také se v něm dají vyrábět a vyplňo-
vat formuláře, jako je třeba cestovní příkaz, přihláška nebo rozvrh směn, lze v něm dokonce i kreslit. 
Výsledek práce můžete samozřejmě dostat na papír nebo převést ve webovou stránku.

V současnosti můžete dokonce cestovat se svými výpočetními zařízeními (notebookem, tabletem, 
mobilem plus k tomu počítač doma či v práci) a dostat se odevšud (kde je internetové nebo mobilní při-
pojení) ke svým souborům, aniž byste je museli s sebou mezi těmito zařízeními neustále přenášet a při 
změnách koordinovat.

EXCEL, TATO KNÍŽKA A VY
Z toho všeho, co Excel umí, se v této knížce seznámíme se základními možnostmi, které jako běžný 

uživatel pravděpodobně v práci, doma či při studiu nejčastěji využijete. Vyzkoušíte si potřebné postupy 
a úkony, které budete v praxi potřebovat při vytváření a tisku tabulek a grafů. Knížka Microsoft Excel 
2013 jednoduše je jich plná, protože nezabíhá do zbytečných detailů, které byste v praxi málokdy uplat-
nili, a nepopisuje postupy, které jsou zdlouhavé nebo vhodné jen pro určité specifické situace. Nehovoří 
k vám odbornou terminologií, ale co možná nejvíce lidskou řečí a pomocí obrázků, abyste nemuseli zby-
tečně mnoho číst a mohli provádět to, co potřebujete. Přesto jen slepě nepředkládá postupy, ale snaží 
se, abyste i pochopili, co provádíte, což vám umožní v budoucnu na vašich dovednostech lépe stavět. 
Po několika dnech nebo kratší řadě večerů poctivě strávených s touto knížkou a Excelem byste tak měli 
umět s nevelkým úsilím vytvářet i tisknout praktické a úhledně vypadající tabulky.

Abyste si mohli ověřit, nakolik jste za krátkou dobu Excel 2013 v běžném rozsahu zvládli, najdete 
na konci knížky test, který vám odpoví i na to, ve kterých oblastech máte případně mezery a do kterých 
kapitol se tedy pro jejich zacelení vrátit.

Výchozí předpoklady pro zvládnutí Excelu v rozsahu této knížky jsou zcela minimální a s Excelem 
nemusíte mít vůbec žádné zkušenosti. Stačí mít zažity nejzákladnější úkony na počítači s operačním 
systémem Windows 7 nebo Windows 8: v zásadě jen spustit počítač, přihlásit se do Windows, umět psát 
na klávesnici a používat myš pro práci na obrazovce – tedy ukázat (najet s nestisknutými tlačítky), klep-
nout (stisknout tlačítko myši, obvykle levé), poklepat (tj. dvakrát po sobě rychle stisknout tlačítko) a táh-
nout (se stisknutým tlačítkem). Vše ostatní se dozvíte v této knize.

Kniha popisuje českou verzi Excelu 2013.
Ivo Magera, červen 2013

K2094.indd   7K2094.indd   7 29.8.2013   8:29:5229.8.2013   8:29:52



K2094.indd   8K2094.indd   8 29.8.2013   8:29:5229.8.2013   8:29:52



9

SEZNÁMENÍ S EXCELEM

KAPITOLA 1

Seznámení 
s Excelem
SPOUŠTÍME EXCEL  SEŠIT, LISTY, BUŇKY  SHRNUTÍ

Odhoďte případné obavy a pojďme společně poznávat tabulkový pro-
cesor Excel 2013. Dostaneme se do něj jeho spuštěním, seznámíme se 
se sešitem, což je dokument, v němž budete v Excelu vytvářet své tabul-
ky (a grafy), a se základními nástroji, jimiž budete Excelem ovládat 
a své tabulky či grafy vytvářet.

SPOUŠTÍME EXCEL
Spuštěním dostanete Excel na pracovní plochu (obrazovku) vašeho počí-
tače, vybaveného operačním systémem Windows. Jak to přesně učinit, 
záleží na verzi Windows, kterou na počítači máte nainstalovánu.

SPUŠTĚNÍ EXCELU V RŮZNÝCH VERZÍCH WINDOWS
Následující způsob spouštění by měl fungovat ve všech případech, kdy 
je Excel na počítači správně nainstalován.

SPUŠTĚNÍ VE WINDOWS 8
1. V úvodní obrazovce Windows 8 klepněte na dlaždici s nápisem 

Excel 2013.

Obr. 1.1 Spuštění Excelu ve Windows 8

K2094.indd   9K2094.indd   9 29.8.2013   8:29:5229.8.2013   8:29:52



10

KAPITOLA 1

SPUŠTĚNÍ VE WINDOWS 7
1. Klepněte na tlačítko Start.
2. Rozvine se nabídka. V ní klepněte na položku Všechny programy.

Obr. 1.2 Spuštění Excelu ve Windows 7 

3. V nabídce, která se nyní objevila, najděte položku Microsoft Office nebo Microsoft Office 2013 
a klepněte na ni.

4. V další nabídce by již měl být uveden Excel 2013. Klepnutím na tento název Excel spustíte.

Obr. 1.3 Program Excel připnutý k hlavnímu panelu Windows

Připnutí ikony Excelu na hlavní panel. Rychlejší možností, jak spouštět kdykoli 
Excel, a to ve Windows 7 i ve Windows 8, je tzv. připnutí ikony programu na hlavní panel, 
což je pruh zobrazený obvykle podél dolního okraje obrazovky:

1. Předchozím postupem (podle vaší verze Windows) spusťte Excel 2013.
2. Ukažte myší na spodní okraj obrazovky. Pokud se hlavní panel neobjeví, stiskněte .
3. Na hlavním panelu klepněte na ikonu Excel 2013 pravým tlačítkem myši a z nabídky, 

která se objeví, zadejte Připnout tento program na hlavní panel.

Úvodní obrazovku (ve Windows 8) nebo hlavní panel s nabídkou tlačítka Start 
můžete zobrazit pomocí klávesnice stiskem klávesy .

tip

tip
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SEZNÁMENÍ S EXCELEM

Připnutí programu na hlavní panel – kde bývají jinak jen ikony aktuálně spuštěných programů – má 
výhodu v tom, že nebudete muset nikdy rozlišovat, zda Excel již je, nebo není spuštěn: vždy po klepnutí 
na jeho ikonu na hlavním panelu se do něj dostanete. Jen v případě, že není spuštěn, může trvat o chvilin-
ku déle, než se objeví.

SPUŠTĚNÍ EXCELU OTEVŘENÍM DOKUMENTU
Máte-li konkrétní sešit, s nímž chcete pracovat (nebo ho alespoň prohlížet), například v nějaké složce 

na počítači nebo například ze zprávy elektronické pošty (e-mailu), který vám někdo zaslal, nemusíte se 
starat o to, zda je již Excel spuštěn: obvykle poklepáním (tj. dvojitým klepnutím) na ikonu sešitu se vám 
otevře Excel přímo s tímto sešitem.

Obr. 1.4 Spuštění Excelu otevřením sešitu

KDYŽ NEMŮŽEME EXCEL NAJÍT
Pokud by se vám stalo, že výše popsané metody ke spuštění Excelu nevedou, následujícím postupem se 

přesvědčíte, zda máte vůbec Excel na počítači nainstalován.

VYHLEDÁNÍ EXCELU VE WINDOWS 8
Máte-li počítač se systémem Windows 8, proveďte toto:

1. Ukažte myší do pravého horního rohu obrazovky.

Více o otevírání a ukládání souborů pojednává kapitola 2. odkaz
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KAPITOLA 1

2. V zobrazené nabídce klepněte na ikonu Hledat.
3. V rozšířené nabídce do políčka Aplikace napište excel.
4. Je-li program Excel 2013 na daném počítači nainstalován, měla by se objevit jeho ikona a položka 

Excel 2013 uprostřed obrazovky.
4. Klepnutím myší (nebo stiskem klávesy e, je-li položka Excel 2013 vyznačena) Excel spustíte 

a automaticky bude rovněž zařazen na úvodní obrazovku.

VYHLEDÁNÍ EXCELU VE WINDOWS 7
Ve Windows 7 postupujte při hledání Excelu 

takto:
1. Klepněte na tlačítko Start.
2. V rozvinuté nabídce do políčka nad tlačítkem 

Start napište excel.
3. V nabídce se vypíší názvy programů, dokumentů, 

jiných souborů a složek, obsahujících na vašem 
počítači tento název. Program Excel 2013, je-li 
na počítači nainstalován, by měl být na začát-
ku tohoto seznamu (nahoře pod nadpisem 
Programy).

4. Klepnutím myší (nebo stiskem klávesy e, 
je-li  položka Excel 2013  vyznačena) Excel 
spustíte a dočasně bude rovněž zařazen přímo 
do nabídky Start.
Pokud se ani takto Excel v nabídce neobjeví, není 

na počítači buď vůbec, nebo správně nainstalován.

Obr. 1.5 Vyhledaný program Excel ve Windows 8

Obr. 1.6 Vyhledaný program Excel ve Windows 7

Prázdný sešit z úvodní obrazovky získáte také po stisku klávesy ‘. tip

Odlišné uvítání. Tento pohled je odlišný od předchozích verzí Excelu: 
úvodní nabídka neexistovala a po spuštění byl vždy rovnou založen nový, prázdný sešit. 
I  v  Excelu 2013 lze zařídit, aby se spouštěl bez této úvodní obrazovky, a  to zrušením 
zaškrtnutí políčka Při spuštění této aplikace zobrazovat Úvodní obrazovku na  kartě 
Obecné v dialogu vyvolaném z nabídky Soubor po výběru položky Možnosti.

poznámka
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SEZNÁMENÍ S EXCELEM

SEŠIT, LISTY, BUŇKY…
Po spuštění Excelu by měla obrazovka vašeho počítače vypadat podobně jako na obr. 1.7. Nabízí pro 

vaši práci použití některého z dříve používaných sešitů nebo založení nového sešitu na základě některé 
z řady různých šablon.

Pro naše seznámení s Excelem zvolme první, základní možnost: Prázdný sešit.

Obr. 1.7 Úvodní obrazovka Excelu

SEŠIT A LISTY
Největší část okna Excelu zaujímá bílá plocha se sítí tenkých šedých vodorovných a svislých čar – to 

je sešit, dokument, s nímž budete v Excelu pracovat. Sešit v Excelu je elektronickou obdobou klasického 
papírového sešitu, ovšem se čtverečkovanými, přesněji řečeno „obdélníčkovanými“ listy a sloupci široký-
mi tak, aby pojaly například osmimístná čísla (šířku sloupců lze – jako téměř vše v Excelu – upravovat).

Na jednotlivých listech sešitu můžete vytvářet své tabulky, provádět výpočty a analýzy, vytvářet efektní 
grafy či diagramy, ale i třeba kreslit. Základy z většiny těchto věcí v této knížce poznáme.

Obr. 1.8 Okno Excelu s prázdným sešitem
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KAPITOLA 1

PŘIDÁVÁNÍ LISTŮ
Nově založený sešit v Excelu 2013 obsahuje standard-

ně pouze jeden list. Další listy můžete do sešitu snadno 
přidávat ťukáním na tlačítko se znaménkem „+“ umístě-
né napravo od oušek již existujících listů.

PŘESKAKOVÁNÍ MEZI LISTY
Listování v sešitě provádíte ťukáním myší 

na ouška (terminologií Excelu 2013 „karty“), 
v nichž jsou uvedeny názvy listů. Aktivním 
listem – tedy tím, který je právě „nalistován“ 
a jehož obsah vidíte – je ten, jehož ouško je zvý-
razněno bíle. 

PŘEJMENOVÁNÍ LISTŮ
Listy dostávají při vytvoření standardní názvy List1, List2, List3…, pro zvýšení přehlednosti ve vašem 

sešitě si je však můžete pojmenovat výstižněji, např. Příjmy, Výdaje, Bilance. Přejmenování listu prove-
dete takto:
1. Poklepejte (tj. dvojitě klepněte) na ouško listu, který chcete přejmenovat.
2. Stávající název listu se vyznačí šedě. Napište nový název.
3. Stiskněte klávesu e nebo klepněte myší kamkoli do listu. Tím nový název potvrdíte.

ŘÁDKY A SLOUPCE, BUŇKY
Každý list je tvořen obrovským množstvím řádků a sloupců. 

Sítí jejich hraničních čar, zvanou mřížka, jsou ohraničena obdél-
níková políčka, zvaná buňky. Do těchto připravených „chlíveč-
ků“ budete zapisovat jednotlivé údaje nebo výpočetní vzorce. 
Díky pravidelnému rozmístění buněk budou vaše zápisy v tabul-
ce hezky srovnány a půjde je brát do výpočtů a jiných operací, 
které Excel umí s daty provádět.

SOUŘADNICE
Abyste se na ploše listů orientovali a dokázali také Excelu 

při výpočtech a různých operacích jednoznačně sdělit, kterými 
daty se má zabývat, jsou řádky i sloupce označeny souřadnice-
mi – obdobně jako políčka na šachovnici nebo čtverce na mapě, 
jen jich je neporovnatelně více. Tyto souřadnice jsou uvedeny 
nahoře nad příslušnými řádky a nalevo od jednotlivých sloupců 
v pruzích zvaných záhlaví řádků a záhlaví sloupců. 

Řádky mají souřadnice tvořené čísly: 1, 2, 3…, sloupce pak písmeny abecedy: A, B, C…

Obr. 1.9 Sešit s jedním listem a tlačítko pro vkládání dalších listů

Obr. 1.10 Listování v sešitě s více listy

Obr. 1.11 List je tvořen buňkami. Řádky a sloupce 

mají své souřadnice.

Název listu může obsahovat mezery, české i některé zvláštní znaky kromě : / \  ? * 
[ a ], protože ty mají svůj specifický význam ve vzorcích. Délka názvu může být maximálně 31 znaků.

poznámka
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SEZNÁMENÍ S EXCELEM

ADRESY BUNĚK
Každá buňka, průsečík určitého řádku a sloupce, tak má svou adresu, odvozenou ze souřadnic sloup-

ce a řádku, v němž se nachází. Adresa buňky má formu SloupecŘádek (nikoli obráceně!), například 
buňka ležící v řádku 2 a sloupci C má adresu C2.

ŘÁDEK VZORCŮ
Adresu aktuálně vybrané buňky vám Excel uka-

zuje vždy ve vodorovném pruhu nad sešitem, v tzv. 
řádku vzorců. Tento řádek slouží především jako 
jakési „okénko“ do aktuálně vybrané buňky: v jeho 
pravé části můžete vidět, ale i upravovat obsah této 
buňky, což se hodí při úpravách složitějších údajů, 
především výpočetních vzorců, jimiž se budeme 
zabývat v kapitole 3.

PÁS KARET
Místem, kam bude v Excelu směřovat pohyb vaší myši od vytvářené tabulky na listu zřejmě nejčas-

těji, je plocha plná nápisů a barevných symbolů (tzv. ikon) v horní části okna Excelu. SOUBOR, DOMŮ, 
VLOŽENÍ, ROZLOŽENÍ STRÁNKY, VZORCE, DATA, REVIZE a ZOBRAZENÍ jsou názvy karet, na nichž se 
nacházejí skupiny tlačítek a políček umožňujících provádět různé úpravy a operace v aktuálním doku-
mentu. Prostřednictvím těchto ovládacích prvků budete dávat Excelu příkazy, co a jak má s vašimi daty 
provádět.

Po spuštění Excelu bývá v popředí karta Domů. Jednou ze skupin na ní je skupina Písmo, obsahu-
jící políčka a tlačítka převážně pro nastavování vzhledu písma textu v buňce (či buňkách). I na prázd-
né buňce si z ní můžeme vyzkoušet tlačítko s ikonou kyblíčku nalévajícím pravděpodobně žlutou barvu: 
klepnete-li pomocí myši na kyblíček, vybraná buňka (nebo buňky) na listu se vybarví barvou naznačenou 
na tlačítku (žlutě).

Obr. 1.13 Pás karet pro ovládání Excelu

Obr. 1.12 Adresa a obsah buňky

Obrovské, ale ne nekonečné. Listy v sešitě jsou podstatně rozsáhlejší, 
než se na první pohled může zdát: v Excelu má od verze 2007 každý list 1 048 576 řádků 
a 16 384 sloupců. To, co na obrazovce standardně vidíte, je tedy jen nepatrný výsek (levá 
horní část) celého listu. Pro zajímavost: po souřadnici sloupce Z následuje souřadnice 
AA … ZZ, dále pak AAA, AAB…, souřadnice posledního sloupce je pak XFD.

poznámka

Jak vidíte na obrázku, nemusí obsah buňky v řádku vzorců a v tabulce 
vypadat vždy zcela stejně. Více se o tom dozvíme v kapitolách 3 a 4.

poznámka
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KAPITOLA 1

Stisknete-li toto tlačítko v místě maličkého 
černého trojúhelníčku, směřující špičkou dolů 
(napravo od ikony) v tomto místě, získáte celou 
paletu možností, z nichž můžete volit, jak má 
Excel danou věc provést, konkrétně zde některou 
z dostupných výplňových barev pro vnitřek buňky.

SBALENÍ A ROZBALENÍ PÁSU KARET
Pás karet, zabírající nemalou část obrazovky, můžete minimalizovat malým tlačítkem u pravého dol-

ního konce tohoto pásu. Po jeho stisku zůstanou z pásu karet zobrazeny jen názvy karet a vy získáte větší 
prostor pro svou práci na sešitu. Až budete zase tlačítka na kartách potřebovat, rozvinete pás karet pokle-
páním (tj. rychlým dvojitým klepnutím myší) na název kterékoli karty, např. karty Domů.

Obr. 1.16 Rozbalený a sbalený pás karet

Obr. 1.14 Příklady palety 

možností u některých tlačítek

Obr. 1.15 Nápověda k ovládacímu prvku

Ponecháte-li chvilku myš nehybně na kterémkoli tlačítku či políčku, objeví se pod 
ním (cca po 1 sekundě) rámeček s jeho názvem a stručným vysvětlením funkce.

tip
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SEZNÁMENÍ S EXCELEM

KARTA SOUBOR
Jedna z karet v Excelu 2013 má zvláštní podobu, a to hned jeho první karta Soubor.  Své 

příkazy nabízí uspořádané ve svislém  zeleném pruhu vlevo a konkrétní možnosti jejich provedení zakrý-
vají celý zbytek obrazovky. Týkají se práce se soubory, jako je založení nového sešitu, otevření dříve 
vytvořeného, vytištění apod., a též celkového nastavení Excelu (příkaz Možnosti).

Obr. 1.17 Karta Soubor je nabídkou příkazů pro práci se sešity jakožto soubory a pro celkové nastavení Excelu

Pokud jste po spuštění Excelu ještě nezačali vytvářet nebo neotevřeli žádný dřívější dokument, je tato 
nabídka rovnou nastavena na příkaz Otevřít, který v pravé části mj. nabízí k otevření sešity, s nimiž jste 
v poslední době v Excelu pracovali. Později již nabízí Informace k aktuálnímu rozpracovanému sešitu.

Opuštění karty Soubor. Karta Soubor zcela zakrývá výhled na váš dokument. Poté, co z ní zadáte 
nějaký příkaz, samozřejmě z obrazovky zmizí a po jeho dokončení se do popředí automaticky vrátí karta 
Domů.

Jestliže se chcete karty soubor momentálně zbavit bez provedení jakéhokoli příkazu, můžete tak uči-
nit klepnutím na tlačítko šipky v kolečku v levém horním rohu karty, nebo jednoduše stiskem „únikové“ 
klávesy ‘.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY
Alternativní a většinou rychlejší metodu, jak lze dávat Excelu příkazy, představují klávesové zkratky. 

Klávesy v horní řadě klávesnice (!, @, …, ') a klávesy °, s a a ve spojení s některými 
dalšími klávesami fungují tak, že s nimi provedete stejnou operaci, jaká se jinak provádí některým tla-
čítkem z pásu karet nebo z místní nabídky. Například kombinace kláves °+S (tj. stisk ° a k tomu 
ještě S) uloží aktuální dokument, tedy stejně jako tlačítko Uložit  z panelu Rychlý přístup (viz obr. 
1.26) nebo stejnojmenný příkaz z karty Soubor.

Více budeme tuto kartu používat v kapitolách 2 a 7. odkaz
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KAPITOLA 1

SHRNUTÍ
Nyní byste měli tabulkový procesor Excel 2013 na svém počítači určitě najít, spustit a orientovat se 

v jeho okně. Po spuštění Excelu jsme si zvolili prázdný dokument v podobě sešitu s jedním listem, další 
listy jsme se naučili přidávat. Listy obsahují síť buněk – políček, do nichž můžete vkládat údaje a které 
mají také své adresy. Ovládací tlačítka pro zadávání příkazů, jimiž vytváříte a upravujete tabulky či grafy, 
se nacházejí na pásu karet. Dalším komunikačním nástrojem při práci s tabulkami pro vás bude řádek 
vzorců. Užitečným nástrojem pro rychlou práci v Excelu by se vám měly postupně stát rovněž klávesové 
zkratky.

Klávesové zkratky se sice zpočátku pamatují hůře než tlačítka s ikonami a nápisy 
na pásu karet, ale při soustavnější práci s Excelem zjistíte, že představují nejrychlejší způ-
sob jeho ovládání, který navíc funguje, i když náhodou nemáte myš nebo když myš vypoví 
své služby. Ocenit ho také mohou uživatelé starších verzí Excelu, neboť na rozdíl od značně 
pozměněných dřívějších nabídek zůstaly klávesové zkratky zachovány.

tip

Přehledný seznam nejužitečnějších klávesových zkratek pro Excel 
najdete na vnitřní zadní straně obálky.

poznámka
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EXCEL 2013 JEDNODUŠE

KAPITOLA 2

Vaše první 
tabulka
POHYB PO LISTĚ  ZÁPIS ÚDAJŮ DO BUNĚK  ODVOLÁVÁNÍ PROVEDENÝCH KROKŮ 
 OZNAČOVÁNÍ OBLASTÍ  PRÁCE SE SOUBORY  SHRNUTÍ

Po seznámení s prostředím Excelu se pustíme konečně do tvorby tabulek. Abyste si mohli popisované 
postupy podle našich pokynů sami zkoušet, vyberte si volný list v sešitě (nebo si do něj vložte nový list – 
postupem z části „Přidávání listů“ v kapitole 1) a do jeho buněk zapisujte stejné údaje jako my – budeme 
je ukazovat na obrázcích vedle textu.

POHYB PO LISTĚ

AKTIVNÍ BUŇKA
Chcete-li do určité buňky zapsat nějaký údaj, nestačí si tako-

vou buňku vybrat očima: musíte ji učinit aktivní buňkou – jinými 
slovy označit ji neboli vybrat. Aktivní (označená, vybraná) buňka 
získá okolo sebe tmavě zelený rámeček (s čtvercovým puntíkem 
v pravém dolním rohu, ale toho si zatím nemusíte všímat) – viz 
obr. 2.1, kde je aktivní buňkou buňka B2. Tím, že vyberete určitou 
buňku jako aktivní, dáte Excelu najevo, že s touto buňkou chcete 
v nejbližším okamžiku něco provést.

K výběru potřebné buňky můžete použít klávesnici nebo myš – podle toho, s čím zacházíte lépe nebo 
co máte blíže po ruce.

VÝBĚR BUŇKY POMOCÍ KLÁVESNICE
K pohybu po buňkách slouží kurzorové klávesy – to jsou ty s šipkami:

Klávesa Vybere buňku

£ nalevo od nyní aktivní buňky

¡ nahoře nad nyní aktivní buňkou

¤ napravo od nyní aktivní buňky

¢ dole pod nyní aktivní buňkou

Obr. 2.1 Aktivní buňka: buňka vybraná 

k provedení nějaké akce
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Je-li daná buňka poněkud vzdálená od nyní aktivní buňky (např. o dvacet řádků), můžete patřičnou 
klávesu s šipkou podržet stisknutou déle, čímž se k potřebnému místu přiblížíte plynule a rychleji.

Větší „skoky“ po listě dělají ještě tyto klávesy nebo kombinace kláves:

Klávesa Vybere

k buňku na začátku řádku, v němž se nyní nachází aktivní buňka

{ buňku o jednu obrazovku výše

} buňku o jednu obrazovku níže

°+k buňku na začátku listu, tj. vždy buňku A1

°+z buňku na konci dosud vyplněné tabulky

VÝBĚR BUŇKY POMOCÍ MYŠI
Označit potřebnou buňku pomocí myši znamená provést tento jednoduchý úkon: ukázat na žádanou 

buňku kurzorem myši (bez stisknutých tlačítek) a pak myší tzv. klepnout (tj. stisknout a pustit levé tlačít-
ko myši).

Obr. 2.2 Kurzor myši při výběru buněk

ZÁPIS ÚDAJŮ DO BUNĚK
Po výběru vhodné buňky do ní můžete vložit, neboli zapsat, potřebný údaj. Zápis do buňky se skládá 

v zásadě ze dvou kroků:
1. Napsání údaje (text, číslo, vzorec apod.)
2. Potvrzení zápisu.

Další užitečné klávesové kombinace jsou uvedeny v kapitole 8 v části „Rychlý 
pohyb ve vyplněné tabulce“.

odkaz

Klávesa z v Excelu sama o sobě žádný pohyb neprovádí. poznámka

Kurzor myši při pohybu po různých částech Excelu mění svou podobu. 
Pohybujete-li myší (bez stisknutých tlačítek) po buňkách, má tvar tlustého bílého kříže. 
Mimo list, např. v nabídkách, v dialogových oknech či na posuvnících získává tvar bílé 
šipky, v určitých místech a situacích mívá ještě jiný tvar.

poznámka
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ZAPSÁNÍ ÚDAJE
Jakmile stisknete kteroukoli klávesu, která vkládá 

do buňky nějaký znak (klávesu, která něco píše), objeví se 
tento znak v dané buňce a také nahoře na řádku vzorců. 
Tím jste vstoupili do buňky a v řádku vzorců přibyla dvě 
tlačítka.

POTVRZENÍ ZÁPISU
Druhý krok zápisu, jeho potvrzení, můžete provést 

řadou způsobů. Základními jsou:
  stisk klávesy e,
  klepnutí myší na potvrzovací tlačítko v řádku vzorců.

První způsob, klávesa e, současně přejde o buňku níže, čímž ji nastaví jako aktivní. To bývá 
vhodné, protože při tvorbě tabulky velmi často zadáváte údaje postupně do řady sousedních buněk, nej-
častěji pod sebe do sloupce.

Jako potvrzení a současně přechod na jinou sousední buňku fungují také následující postupy:

Způsob potvrzení zápisu Provede současně přechod na

stisk kurzorové klávesy, např. £, ¡, ¤ či ¢: sousední buňku ve směru šipky

klepnutí myší na jakoukoli jinou buňku tuto buňku

STORNOVÁNÍ ZÁPISU
Každému se občas stane, že se při vyplňování rozsáhlejších tabulek netrefí do správné buňky nebo si 

zápis v průběhu psaní do buňky rozmyslí. Abyste se dostali z buňky ven, aniž se údaj do ní uloží, můžete 
místo potvrzení provést:

  stisk klávesy ‘, nebo
  klepnutí na stornovací tlačítko v řádku vzorců.

Režim Zadání. Excel je při zápi-
su do buňky v  režimu Zadání (o čemž informuje 
dole na stavovém řádku), a dokud zápis nepotvrdí-
te (nestornujete), nemůžete provádět mnoho jiné-
ho: většina příkazů je do té doby nedostupná a vět-
šina tlačítek na panelech nepoužitelná (zašedlá).

poznámka

Obr. 2.3 Excel při zadávání hodnoty do buňky

Obr. 2.4 Potvrzení nebo stornování zápisu do buňky
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ÚPRAVA A OPRAVA ÚDAJE V BUŇCE
Mnohé z údajů, které jste zapsali do tabulky, budete poz-

ději chtít částečně nebo úplně změnit: buď se údaj mezitím 
ve skutečnosti změnil (třeba kurz měny nebo počet proda-
ných kusů), nebo odhalíte svůj omyl či překlep.

PŘEPSÁNÍ BUŇKY
Chcete-li údaj v buňce nahradit jiným údajem, napří-

klad místo „Anežka“ chcete mít v buňce uvedeno „Lenka“, 
jednoduše ho přepište a potvrďte:
1. Pomocí myši nebo klávesnice vyberte buňku se stávají-

cím obsahem („Anežka“).
2. Napište nový údaj, kterým má být nahrazen ten starý 

(„Lenka“).
3. Potvrďte zápis některým z postupů uvedených výše 

pro zápis do buňky. Tj. buď stiskněte klávesu e, 
nebo vhodnou kurzorovou klávesu (£, ¡, ¤, ¢, 
k apod.) nebo potvrzovací tlačítko  v řádku 
vzorců.
Nový zápis můžete před potvrzením rovněž stornovat: 

pokud byste stiskli klávesu ‘ nebo na řádku vzorců stor-
novací tlačítko , v buňce by zůstalo zapsáno „Anežka“.

ÚPRAVA OBSAHU BUŇKY
Jestliže chcete změnit údaj v buňce jen částečně, napří-

klad opravit chybu v textu „krásné nové košyle“ nebo přepsat jedinou číslici v čísle 214 559,50, bylo by 
zbytečné kvůli tomu přepisovat celou buňku. Nejobvyklejší postup je následující:
1. Poklepejte myší do buňky, nejlépe přímo do místa, kde chcete přepisovat znaky.

Stisk kurzorové klávesy Posune textový kurzor v buňce na

£, ¡, ¤, ¢ sousední znak ve směru šipky

k, z začátek resp. konec buňky

2. Proveďte potřebné změny. Odstraňte nechtěné znaky, připište nové znaky (písmena, číslice…).

Stisk klávesy Odstraní v buňce

b znak nalevo od kurzoru

d znak napravo od kurzoru

Režim „Připraven“. Po potvrzení, stejně jako po stornování zápisu, jste 
se dostali „z buňky“: zmizel z ní blikající textový kurzor a Excel je opět v režimu Připraven. 
Toto slovo ukazuje vlevo dole na stavovém řádku, nahoře v řádku vzorců zašedla a stala se 
nepřístupnými obě tlačítka (potvrzovací i stornovací). Tlačítka na panelech jsou naopak nyní 
přístupná pro zadávání dalších příkazů.

poznámka

Obr. 2.5 Po zadání hodnoty do buňky je Excel opět 

připraven k dalším příkazům
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3. Změny v buňce potvrďte. Obvykle stačí klepnout myší 
na jinou buňku, vždy funguje klávesa e a tlačítko 

 na řádku vzorců.

VYMAZÁNÍ OBSAHU BUŇKY
V praxi jednou z nejčastějších operací je vymazání 

údaje v buňce. Pokud jste do buňky něco napsali a nyní ji 
chcete mít prázdnou, není nic jednoduššího než následu-
jící postup:
1. Buňku, jíž chcete vymazat, vyberte.
2. Stiskněte klávesu d.

ODVOLÁVÁNÍ 
PROVEDENÝCH KROKŮ

Při práci v Excelu se nemusíte obávat, že něco nevratně poka-
zíte – ani když se přehmátnete nebo provedete něco, co dopadne 
jinak, než jste očekávali. Všechny kroky, kterými měníte doku-
ment: psaní, mazání, formátování i další operace, které se nau-
číme, můžete odvolat, a to nejen ten posledně provedený. Excel 
je umožňuje vrátit zpět tlačítkem, které najdete v okně Excelu 
nahoře na panelu Rychlý přístup:

Pomocí klávesnice. Rychlejší může být vybrat buňku a stisknout klávesu @. 
Pokud nebliká textový kurzor přesně v místě, kde chcete psát nebo mazat, dopravte ho 
pomocí kurzorových kláves mezi znaky, kde chcete něco měnit.

tip

Režim Úpravy. Oproti prvot-
nímu zápisu do buňky nelze dodatečnou změnu 
v buňce potvrdit kurzorovými klávesami, protože 
ty v této situaci neskáčou na sousední buňky, ale 
na sousední znaky v buňce (stále provádějí krok 
2 tohoto postupu). Vstupem do buňky v kroku 1 
se totiž dostáváte (ať už poklepáním myší nebo 
klávesou @) do režimu Úpravy a Excel předpo-
kládá, že se chcete pohybovat mezi znaky buňky, 
nikoli mezi buňkami listu.

poznámka

Obr. 2.6 Upravovaná buňka

Obr. 2.7 Odvolávání a opakování provedených akcí
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  Jeden poslední krok odvoláte klepnutím přímo na modrou 
šipku na tlačítku.

  Sérií posledních kroků  můžete odvolat po klepnutí 
na malý trojúhelníček u tohoto tlačítka. Rozevřete tím seznam 
provedených kroků (uspořádaný chronologicky: čím níže 
v seznamu, tím starší krok). V něm myší označte nejstarší 
krok, který má být ještě také odvolán.
Znovu provedení odvolaných kroků. Jestliže se po odvo-

lání rozmyslíte („odvolávám, co jsem odvolal“), můžete stisknout 
opačné tlačítko rovněž na panelu Rychlý přístup a nechat posled-
ně odvolaný krok nebo kroky obdobným způsobem znovu  provést.

OZNAČOVÁNÍ OBLASTÍ
Označování (jiným slovem též výběr) oblasti je činnost, při níž sice nic nevzniká, ale bez níž se 

v Excelu neobejdete při mnoha příkazech a výpočtech. Označit oblast buněk je zapotřebí, potřebujete-li 
něco provést s více než jednou buňkou, aby Excel věděl, s kterými buňkami má daný úkol provést.

OZNAČOVÁNÍ POMOCÍ MYŠI
Podívejme se nejprve, jak označená oblast vypadá. 

Buňky v označené oblasti získávají dočasně šedou barvu. 
Celá oblast má obdélníkový tvar. To, co by se normál-
ně provedlo pouze s jednou buňkou, odehraje se nyní se 
všemi označenými buňkami. Například se po stisku kláve-
sy d všechny vymažou.

Obvykle je snadnější označovat oblast pomocí myši, což se provádí tažením z jednoho rohu zamýšlené 
oblasti do protějšího rohu:
1. Najeďte myší (s nestisknutým tlačítkem) na rohovou 

buňku v oblasti, kterou chcete označit. Kurzor myši by 
měl mít tvar silného bílého kříže.

2. Stiskněte tlačítko myši a táhněte jí do protějšího rohu. 
Jak projíždíte další buňky, šedé označení se do nich 
prodlužuje.

Obr. 2.8 Výběr více akcí k odvolání 

Obr. 2.9 Označená oblast (B2 až E4) 

Obr. 2.10 Postup při označování oblasti myší

Úplně vše vrátit nelze. Některé kroky odvolat nejde. Jedná se většinou o opera-
ce s celým souborem, např. uložení sešitu či pochopitelně vytištění na tiskárně. Také ve velmi 
velkých tabulkách Excel někdy nedokáže vrátit zpět některé rozsáhlejší operace, které v men-
ších tabulkách dokáže. Možnost odvolat dosud provedené kroky také končí zavřením soubo-
ru; po jeho opětovném otevření si již Excel sled kroků z minula nepamatuje.

pozor

Označování oblastí je podobná věc jako výběr aktivní buňky, jen s tím 
rozdílem, že při ní vybíráte více buněk najednou.

poznámka
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3. Po dotažení myši do buňky, kde zamýšlená oblast končí, uvolněte její tlačítko.
Pokud se vám nezdařilo označit oblast, jakou jste chtěli, nic se neděje. Klepněte na jakoukoli buňku, 

označení vymizí a můžete označovat znovu.

OZNAČENÍ CELÉHO ŘÁDKU ČI SLOUPCE
Některé operace se týkají celých řádků nebo sloup-

ců listu. Pro jejich označení existuje jednodušší postup: 
stačí klepnout na záhlaví daného sloupce nebo řádku. 
(Označení zasahuje i buňky, které se nacházejí mimo 
obrazovku.) Klepnutím na políčko, kde se protíná záhlaví 
řádků a sloupců, označíte všechny buňky na listě.

OZNAČENÍ VÍCE ŘÁDKŮ ČI SLOUPCŮ
Dalším úkonem, jehož znalost vám přijde nesčetně-

krát vhod, je označení několika řádků či sloupců ležících 
vedle sebe. To se provádí tažením myši v záhlaví dotyč-
ných řádků nebo sloupců. Důležité přitom je, abyste tažení 
myší začali (tj. tlačítko myši stiskli) spíše uprostřed políč-
ka v záhlaví, nejlépe přímo na písmenu (u sloupce) resp. 
čísle (v případě řádku) adresy. Nikoli na čárce v rozhraní 
řádků nebo sloupců, protože to by nevedlo k jejich označe-
ní, ale k jejich roztažení či zúžení.

OZNAČENÍ VÍCE OBLASTÍ
Některé operace, které v naší knížce poznáme, se dají 

provádět i na více oblastí současně. Pomocí klávesy ° 
můžete pro tyto účely označit tzv. nesouvislou oblast. 
Přesný postup je:

1. Označte tažením myší nejprve jednu oblast.
2. Stiskněte klávesu ° a držte ji.
3. Označujte další potřebné oblasti. Tím, že držíte klávesu °, se přidávají k původnímu výběru, zatím-

co bez ní by první označení vymizelo.
4. Po označení poslední potřebné oblasti klávesu ° uvolněte.

Obr. 2.11 Označování řádků, sloupců a celého listu

Možná vám přijde divné, proč první buňka ve vyznačené oblasti zůstá-
vá bílá (viz obr. 2.9). Důvod je následující: i v rámci označené oblasti bývá vždy jedna buňka 
aktivní buňkou. I ona se bude účastnit příkazů, které zadáte na označenou oblast, ona je 
však ještě něčím víc: např. zapíšete-li údaj při označené oblasti, vstoupí jen do aktivní 
buňky, nikoli do celé oblasti.

poznámka

Obr. 2.13 Několik současně označených oblastí, tzv. nesouvislý výběr

Obr. 2.12 Označování více sousedních řádků
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OZNAČOVÁNÍ POMOCÍ KLÁVESNICE
Oblasti buněk se dají označovat i bez myši, což má 

své výhody zejména při označování menších úseků, 
nebo pokud dané operaci předchází či následuje psaní. 
Označování zajistíte pomocí klávesy s, mačkáte-li při-
tom klávesy, které by jinak pouze působily skákání po buň-
kách:
1. Vyberte rohovou buňku, od níž chcete označení začít.
2. Při stisknuté klávese s mačkejte klávesy, které slouží k výběru sousedních (£, ¡, ¤, ¢) nebo 

vzdálených buněk (např. k, { nebo }) – tak, abyste se pohybovali směrem k protější-
mu rohu oblasti, jíž chcete označit.

3. Až takto prodloužíte označení do buňky, kde zamýšlená oblast končí, uvolněte klávesu s.

OZNAČOVÁNÍ UVNITŘ BUŇKY
Označovat můžete i části údaje uvnitř buňky. Bude to zapotřebí, budete-li chtít například smazat, zko-

pírovat kus textu nebo ho třeba zvýraznit jinou barvou.

POMOCÍ MYŠI
Jako první uvádíme postup pomocí myši, protože je intuitivnější a obvykle rychlejší:

1. Poklepejte na buňku, do níž chcete vstoupit (tj. dvojitě na ni klepněte).
2. Stiskněte tlačítko myši v buňce přesně v místě, kde má označe-

ní začínat.
3. Držte tlačítko myši stisknuté a táhněte ji až k místu v buňce, 

kde má označení končit.
4. Uvolněte tlačítko myši.

POMOCÍ KLÁVESNICE
Jestliže však právě pracujete s klávesnicí, může být rychlejší 

provést označení pomocí kláves:
1. Stiskněte klávesu @. Tím se objeví textový kurzor na konci 

buňky.
2. Pomocí kurzorových kláves (£, ¡, ¤, ¢, k apod.) pře-

místěte textový kurzor na místo, kde má označení začínat.
3. Stiskněte klávesu s, držte ji stisknutou a mačkejte postupně další klávesy (£, ¡, ¤, ¢, k, 

z apod.), až se v buňce dostanete k místu, kde má označení končit.
Například držením klávesy s a k tomu trojím stiskem klávesy ¤ označíte tři znaky směrem dopra-

va. Stiskem s+°+¤ označíte slovo napravo, s+°+£ označíte slovo nalevo od textového 
kurzoru.

Obr. 2.14 Označování oblasti pomocí klávesnice 

s + £ ¡ ¤ ¢

Obr. 2.15 Označování část textu v buňce 

pomocí myši

Obr. 2.16 Označování části textu v buňce pomocí 

klávesnice s + £ ¡ ¤ ¢ z

Pokud vám celý postup připadá složitý, zkuste si vyzkoušet jednoduchý 
příklad: stiskněte a držte s a k tomu mačkejte klávesu ¤.

poznámka

Slovo v buňce lze označit místo tažení myší (kroky 3 a 4) poklepáním 
(dvojitým stiskem myši).

poznámka
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PRÁCE SE SOUBORY
Následující činnosti nejsou výlučností Excelu – provádějí se stejně 

i v ostatních programech Microsoft Office 2013 a podobně i v jiných aplika-
cích pro Windows.

ULOŽENÍ SEŠITU
Poté, co v sešitě něco podstatného vytvoříte nebo změníte, měli byste 

ho uložit na disk. Vaše práce se totiž sama od sebe uchovává jen v operač-
ní paměti počítače, kde však není trvale uložena. Po zavření sešitu, nebo 
také při výpadku počítače (nemá-li záložní zdroj, jako např. notebook má 
baterie), se všechny informace z vytvářeného sešitu zapomenou. Místem, 
kde mohou přečkat i po dobu, kdy není Excel nebo počítač v chodu, je přede-
vším pevný disk přítomný v každém standardním počítači, případně vymě-
nitelná média jako je flash disk, externí disk nebo paměťová karta, které lze 
do moderních počítačů vsunout či připojit.

PRVNÍ ULOŽENÍ SEŠITU
1. Příkaz k uložení sešitu na disk nebo na vyměnitelné médium můžete zadat jedním z následujících způ-

sobů:
  klepnutím na tlačítko Uložit  na panelu nástrojů Rychlý přístup,
  zadáním příkazu Uložit z karty Soubor,
  stiskem klávesové zkratky °+S.

2. Jestliže jste dosud daný sešit neuložili, Excel zobrazí nabídku příkazu Uložit jako. Pro uložení na disk 
či na vyměnitelné médium klepněte na Počítač. V seznamu složek vpravo můžete klepnout na slož-
ku, je-li zobrazena ta, do níž chcete uložit sešit. Chcete-li zvolit jinou složku nebo zcela jiný disk, stisk-
něte tlačítko Procházet.

Obr. 2.18 Nabídka příkazu Uložit jako

Obr. 2.17 Média pro ukládání 

souborů na počítači 
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3. Následuje dialogové okno, v němž máte určit, kam se má uložit a jaký má mít název. Jeho základní 
ovládání je popsáno na obr. 2.19. Po výběru dotyčného disku a složky a zadání názvu dialog ukončíte 
klepnutím na tlačítko Uložit.

Uložením sešitu vznikne v určené složce na disku soubor reprezentovaný ve Windows a dialozích 
Excelu ikonou excelového souboru a s názvem, který mu přidělíte – jako na obr. 1.4.

NÁSLEDNÁ UKLÁDÁNÍ SEŠITU
Jakmile jednou sešit uložíte, Excel ví, do jakého souboru ve které složce jste ho uložili, takže při dal-

ších zadáváních příkazu Uložit se již na nic neptá a dialog z obr. 2.19 nezobrazuje. K uložení obvykle 
dojde, aniž byste něco postřehli.

ULOŽENÍ POD JINÝM NÁZVEM NEBO NA JINÉ MÍSTO
Pro případ, že byste chtěli sešit od určité chvíle ukládat pod jiným názvem nebo na jiné místo než 

dosud, lze z nabídky karty Soubor zadat příkaz Uložit jako, který zobrazí dialog z obr. 2.19 – tedy stej-
ný dialog jako vyvolal příkaz Uložit při prvním ukládání. Postupem popsaným výše v části „První ulože-
ní sešitu“ si v něm můžete vybrat jiný disk, složku i název souboru.

Obr. 2.19 Dialog pro ukládání 

souboru

Základní výběr míst k uložení

Vytvoří ve složce novou složku

K předchozím složkám použitým k ukládání

Složka připravená k uložení souboru

Název pro váš sešit

Vnořená složka (vstoupíte do ní poklepáním)

Potvrzení dialogu

Poznámky k ukládání. Název souboru by měl být krátký a výstižný 
ve vztahu k obsahu sešitu, např. Spotřeba nápojů 7-2013.

Pevný disk počítače určený pro uživatelská data mívá obvykle označení C:, někdy D:, 
další písmena pak mohou patřit vloženým výměnným médiím (flash-disk, karta) a diskům 
na počítačové síti. Na pracovišti mohou být disk a složka, jež máte používat, určeny inter-
ními pokyny nebo zvyklostmi, např. pro důvěrné ekonomické dokumenty disk „P:“ a slož-
ka „Ekonomika“. Máte-li na výběr, např. na svém domácím počítači, měli byste disk a slož-
ku pro umístění souboru vybírat především tak, abyste je do příštího použití sešitu (které 
může přijít i s delším časovým odstupem a poté, co vytvoříte více dalších souborů) našli 
a aby vám je například někdo jiný nesmazal. Důležité soubory je vhodné navíc zálohovat, 
tzn. mít je uloženy dvakrát, a to na různých médiích.

poznámka
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