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Poděkování
V jednom starém vtipu se muž bije do hlavy kladivem. Když se ho někdo zeptá proč, odpoví: 
„Protože se cítím skvěle, když přestanu.“ Při práci na takových projektech, jako je tento, snadno 
pochopíme význam tohoto vtipu, ale když se vrátíme k psaní tohoto poděkování, bití již ustalo 
a cítíme se dobře. Naše kladivo však bylo v průběhu tohoto projektu měkké a milosrdné, pře-
devším díky úsilí skvělého týmu. Bez jeho členů bychom se stěží zmohli na blog.
Děkujeme Lucindě Rowley, jež vede Microsoft Press, a ještě jednou díky Sandře Haynes za její 
angažovanost v projektu Inside Out. Tato kniha by nemohla vzniknout bez trpělivého a vy-
trvalého dohledu Curtise Philipse z Publishing.com a pozorných očí Melissy von Tschudi-
Sutton, Rozanne Murphy Whalen, Kim Wimpsett a Andrey Fox. Upřímné díky všem, kteří se 
zúčastnili tohoto projektu, včetně (ale nejen) Juliany Aldous Atkinson, Lindy Engelman, Billa 
Teela, Asy Noriega, Claudette Moore, Jensena Harrise, Johna Pierce a Sandry Scott. Zvláštní 
uznání patří Reedu Jacobsonovi a Gini Courter.
Poděkování směřuje i k ženě, jež donutila Marka, aby ve věku 8 let i nadále pokračoval v náv-
štěvách lekcí hry na piano, a ten díky tomu „ladil tento nástroj“ po dalších 46 let velmi hudeb-
ního života. Díky, mami.
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O disku CD
Disk CD přiložený k této knize obsahuje veškeré zkušební soubory použité v knize. 

Systémové požadavky
Pro spuštění a používání CD jsou nezbytné následující minimální systémové požadavky:

Microsoft Windows Vista, Windows XP with Service Pack (SP) 2, Windows Server 
2003 with SP1 nebo novější operační systém
Procesor 500 MHz nebo vyšší
2 GB volného prostoru na disku (část tohoto prostoru se uvolní po instalaci, pokud 
z pevného disku odstraníte původní stažený balíček)
256 MB RAM
Jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM
Monitor s rozlišením 1 024 × 768 nebo vyšším
Zvuková karta a reproduktory kompatibilní se systémem Windows nebo Windows 
Vista
Microsoft Internet Explorer 6 nebo novější verze
Microsoft Mouse nebo kompatibilní ukazovací zařízení
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Informace o podpoře
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost obsahu knihy a CD. Případné opravy 
či změny budeme přidávat do článku Microsoft Knowledge Base. Microsoft Press nabízí pod-
poru pro knihy a přiložené CD na internetové adrese http://www.microsoft.com/learning/sup-
port/books/.
Máte-li komentáře, dotazy nebo návrhy týkající se knihy nebo přiloženého CD, odešlete je 
prostřednictvím e-mailu na adresu mspinput@microsoft.com.
Lze také klepnout na odkazy na úvodní stránce CD. Na výše uvedených adresách není posky-
tována podpora softwarových produktů společnosti Microsoft.
Pokud se váš dotaz týká softwaru, a ne obsahu této knihy, navštivte nápovědu Microsoft 
a stránku podpory nebo Microsoft Knowledge Base na internetové adrese http://support.
microsoft.com.
Ve Spojených státech řeší otázky týkající se podpory softwarových produktů Microsoft, jež 
nejsou zodpovězeny v Microsoft Knowledge Base, služba Microsoft Product Support Services. 
Informace o místních možnostech podpory jsou k dispozici na internetové adrese http://
support .microsoft.com/gp/selfoverview/.
Microsoft Press zveřejňuje opravy knihy na webu http://www.microsoft.com/mspress/support /. 
Chcete-li přejít přímo do Microsoft Press Knowledge Base a zadat svůj dotaz, navštivte web 
http://www.microsoft.com/mspress/support/search.htm.

Obsah na přiloženém CD se v některých rozšířeních rozhraní spoléhá na skriptování. Je-li 
skriptování ve vašem prohlížeči zakázáno nebo není k dispozici, postupujte tímto způso-
bem:

1. Ve složce Tento počítač poklepejte na jednotku obsahující přiložené CD.

2. Otevřete složku Webové soubory.

3. Poklepáním na soubor Vítejte.htm otevřete CD ve výchozím prohlížeči.

Poznámka redakce českého vydání
I nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu 
a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy: 
Computer Press
redakce počítačové literatury
Holandská 8
639 00 Brno
nebo
knihy@cpress.cz.
Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese 
http://knihy.cpress.cz/k1487. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci zaslat 
komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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O autorech
Mark Dodge začal v roce 1985 pracovat s tabulkovými programy ve firemním účetním oddě-
lení, v roce 1988 zahájil práci ve vydavatelství počítačové literatury a od té doby napsal nebo 
editoval více než dvě desítky knih pro Microsoft Press. Mike je uznávaný hudebník a ceněný 
fotograf a žije se svou ženou na krásném ostrově v Puget Sound ve státě Washington.
Craig Stinson pracoval od roku 1981 jako novinář a působil jako editor časopisu Softalk for 
the IBM Personal Computer, jenž patřil mezi první počítačově zaměřené časopisy. Je autorem 
více než 20 knih pro Microsoft Press, jež se týkají Microsoft Windows a Excelu. Craig žije se 
svou ženou a dvěma dětmi v Bloomingtonu ve státě Indiana.
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11
K A P I T O L AK A P I T O L A

Co je nového 
v Microsoft 
Office Excel 
2007

Thomas Kuhn napsal v roce 1962 knihu The Structure of 
Scientific Revolution, v níž se zrodil pojem „paradigm shift“ 
(něco stávajícího odchází, přestává být platné, a nastupuje 
něco nového). Podle tohoto autora není vědecký pokrok dán 
vývojem, ale spíše „řadou poklidných období přerušovaných 
intelektuálními revolucemi“. Pouhý softwarový upgrade již 
pravděpodobně převrat nezpůsobí, ale ve světě Microsoft 
Office má k tomu nová verze Microsoft Office Excel 2007 
hodně blízko.

Témata kapitoly:

Novinky a zdokonalení 

ve verzi 2007

S čím se již ve verzi 2007 

nesetkáte

Nepracovali jste s minulou 

verzí?

Co vás čeká
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Nové verze softwaru nejsou někdy pro uživatele dostatečně zajímavé na to, aby se rozhodli pro-
vést upgrade. Možná se ptáte, k jakým podstatným změnám mohlo dojít, co se týče funkčnosti 
a použitelnosti. Z Excelu se zcela jistě stal „zralý“ program. Nová verze je rozhodně skvělá, 
nejde však jen o kosmetickou změnu.
Úpravy vzhledu tentokrát jednoduše odrážejí zásadní změnu v myšlení, k níž pravděpodobně 
došlo. Nové uživatelské rozhraní „orientované na výsledky“ vystavuje téměř vše, co Office 
Excel 2007 dokáže, což usnadňuje přístup k mnoha funkcím, jež byly dříve skryty v nabídkách 
a dialozích. Panely nástrojů jsou pasé; nyní je tu „Pás karet“ – jednolitý, dynamicky členěný 
panel, který nahrazuje původní panely nástrojů, a místo víceúrovňové struktury nabídek jsou 
nyní k dispozici karty a galerie roztříděné podle úkolů.
Navzdory radikální změně vzhledu tabulka stále pracuje tak, jak má; většina nástrojů a funkcí 
z předchozí verze i nadále pracuje podle očekávání, či dokonce lépe. A pokud jste si vytvořili 
klávesové zkratky k provádění příkazů, jimiž šetříte čas a klepání tlačítkem myši, budou tytéž 
klávesy provádět stejné akce. Existují určité rozdíly a je třeba se seznámit s několika novými 
procedurami, ale můžeme s jistotou tvrdit, že jakmile si zvyknete na práci v novém rozhraní, 
nebudete „starý Excel“ postrádat. Následující části nabízejí přehled nových funkcí, s nimiž se 
v Excelu 2007 setkáte.

ČÁST 1      PROZKOUMEJTE PROSTŘEDÍ EXCELU
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Novinky a zdokonalení ve verzi 2007
Nejdříve si představíme nové funkce v Microsoft Office a Excel 2007, poté se dozvíte, jaké 
funkce byly z programu odebrány, a následně se seznámíte s funkcemi, jež pro vás budou nové, 
pokud jste vynechali předchozí upgrade.

Uživatelské rozhraní orientované na výsledky
Na první pohled zřejmou změnou je vzhled a fungování Excelu 2007 (viz obrázek 
1.1). Známé panely nástrojů a nabídek z velké části zmizely a nahradil je jediný 
panel nástrojů a nová „přístrojová deska“ s názvem Pás karet, jenž je strukturo-
ván podle úkolů a naleznete na něm snadno rozpoznatelné nástroje. Z většiny 
původních nabídek se staly karty, výjimku tvoří pouze původní nabídka Soubor, kterou nyní 
zastupuje velké kulaté tlačítko s logem Microsoft Office a názvem Tlačítko Office. Při práci se 
zobrazují pouze ty nástroje, které potřebujete k provedení aktuálního úkolu. Jestliže například 
vyberete graf, zobrazí se pás karet Nástroje grafu se souvisejícími kartami. A klepnete-li pra-
vým tlačítkem myši v podstatě kdekoli v listu, zobrazí se stejně jako v minulých verzích místní 
nabídka s použitelnými příkazy, a navíc máte v případě potřeby k dispozici panel nástrojů 
s odpovídajícími tlačítky.

Obrázek 1.1: Excel 2007 vypadá a pracuje jinak než předchozí verze. Například velké tlačítko 
s logem Microsoft Office (tlačítko Office) v levém horním rohu nahrazuje nabídku Soubor.
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Další informace naleznete v části „Pás karet“ na straně 60; více infor mací nabízí kapi-
tola 3.

Grafická vylepšení
Excel se během let velmi zdokonaloval jako platforma pro grafické prvky a design a tato verze 
nabízí několik zajímavých vylepšení. Společnost Microsoft přepracovala původní funkce Vložit 
diagram a Organizační diagram do mnohem schopnější funkce SmartArt. Galerii SmartArt 
(viz obrázek 1.2) zobrazíte klepnutím na tlačítko SmartArt na kartě Vložení, jež se nachází 
na pásu karet. K dispozici jsou všechny známé nástroje, jako jsou Vennův diagram a vývojové 
diagramy, mají však nyní mnohem propracovanější vzhled. S novým grafickým vzhledem se 
setkáte také u podmíněného formátování, tvarů, diagramů, motivů nových dokumentů a stylů 
buněk.

Další informace o grafických nástrojích, včetně galerie SmartArt, naleznete v kapi tole 10.

Zdokonalené formátování a nástroje pro výstup

Společnost Microsoft vytvořila v Excelu mnohem inteligentnější formátovací funkce. Díky 
novému zobrazení Rozložení stránky je nyní správa tištěných záhlaví a zápatí mnohem jed-
nodušší. Nové motivy navíc umožňují určit zřetelnější kombinace barev a písem, jež lze sdí-
let s dalšími programy Microsoft Office 2007, což usnadňuje zajištění konzistentního vzhledu 
v různých elektronických i tištěných materiálech. Mnoho z těchto nových formátovacích 
funkcí, jako jsou například styly buněk, je umístěno na paletách, přičemž přímo vidíte 

ODKAZODKAZ

ODKAZODKAZ

Obrázek 1.2: Galerie SmartArt je příkladem vizuálních vylepšení v Excelu 2007
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náhledy, aniž by bylo nutné formáty skutečně uplatnit. Na obrázku 1.3 vidíte paletu Barevné 
škály s podmíněným formátováním, jež slouží k nalezení odpovídajícího nastavení pro dato-
vou tabulku. Umístíte-li ukazatel myši na položky v paletě, Excel změní vybranou oblast v listu 
(či objekt) a díky tomu víte, jak bude formátování vypadat po klepnutí.

Rozložení stránky
V této verzi již vidíte vždy přesně to, co se bude dít při tisku. Na rozdíl od Náhledu tisku je 
Rozložení stránky více než jen zobrazením; jedná se o pracovní režim s pravítky a náhledy 
stránek se všemi funkcemi úprav, v němž máte úplnou kontrolu nad vzhledem svých doku-
mentů (viz obrázek 1.4). Vytváříte-li mnoho dokumentů, jež budete prezentovat, bude vám 
toto zobrazení vyhovovat.

Další informace o motivech, stylech buněk a jiných formátovacích funkcích naleznete v ka-
pitole 9. O možnostech výstupů, včetně zobrazení Rozložení stránky, se více dozvíte v ka-
pitole 11.

ODKAZODKAZ

Obrázek 1.3: Chcete-li si prohlédnout náhled formátování ve vybraných buňkách či objektech , 
umístěte ukazatel myši nad paletu
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Nové šablony
Excel nyní nabízí několik nových vestavěných šablon, například pro účetní rozvahy a výdaje, 
skutečnou novinkou je však zdokonalený dialog Nový sešit, který nabízí přístup do obrovské 
knihovny na webu Microsoft Office Online. K dispozici jsou desítky šablon, obyčejných i ne-
obvyklých.

Další informace o práci se šablonami naleznete v kapitole 9.

Aktualizované funkce podmíněného formátování
Podmíněné formátování je téměř novou funkcí. Ve starších verzích se již vyskytovalo, ale díky 
tomuto zdokonalení je mnohem přístupnější a zajímavější. Pomocí barevné škály a datových 
čar lze přidávat vizuální prvky a srozumitelně tak zvýrazňovat trendy a mezní hodnoty přímo 
v buňkách. K dispozici jsou podmíněně spouštěné sady ikon pro přidávání grafických prvků, 
jež vám pomohou zdůraznit extrémní hodnoty v buňkách (viz obrázek 1.5).

ODKAZODKAZ

Obrázek 1.4: Zobrazení Rozložení stránky je vítanou novou funkcí pro doladění tištěného výstupu
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Další informace naleznete v části „Podmíněné formátování“ na straně 295.

Zvýšená kapacita a rychlost
Díky novému formátu souborů XML a dalším interním zdokonalením má Excel 2007 zvýšenou 
kapacitu téměř ve všech ohledech, například jen listy mohou mít nyní více než 1 milion řádků 
dat a 64 úrovní vnoření ve formulářích. Pokud to umožní hardware vašeho počítače, získáte 
vestavěnou podporu pro vícejádrové procesory a vícevrstvé čipové sady. Pravděpodobně jste 
ani nevěděli, že v sešitu byly pouhé 4 000 formátů, tyto dny jsou však minulostí; nyní můžete 
v jediném sešitu využít až 64 000 formátů. (Jak by však takový sešit vypadal?) K nejzajímavějším 
zdokonalením rychlosti a kapacity v Excelu 2007 patří následující:

Celkový počet dostupných sloupců je nyní 16 384 (dříve 256).
Celkový počet dostupných řádků je nyní 1 048 576 (dříve 65 536).
Excel může nyní využívat maximální počítačovou paměť povolenou v systému 
Microsoft Windows (dříve 1 MB).
Počet jedinečných barev povolených v jednom sešitu je nyní 4,3 miliardy (dříve 56).
Počet možností podmíněného formátování v buňce je nyní omezen pouze dostupnou 
pamětí (dříve 3).

Obrázek 1.5: Sady ikon přehledně ukazují související hodnoty v datových tabulkách

ODKAZODKAZ
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Počet úrovní řazení, jež lze provést v oblasti či tabulce, je nyní 64 (dříve 3).
Počet položek povolených v rozevíracím seznamu Filtr je nyní 10 000 (dříve 1 000).
Celkový počet jedinečných formátů buňky v sešitu je nyní 64 000 (dříve 4 000).
Maximální počet znaků povolený ve vzorcích je nyní 8 192 (dříve 1 000).
Počet úrovní vnoření, jež Excel povoluje ve vzorcích, je nyní 64 (dříve 7).
Maximální počet argumentů povolených ve funkci je nyní 255 (dříve 30).
Maximální počet položek vrácených příkazem Najít je nyní 2 miliardy (dříve 64 000).
Počet řádků povolených v kontingenční tabulce je nyní 1 milion (dříve 64 000).
Počet sloupců povolených v kontingenční tabulce je nyní 16 000 (dříve 255).
Maximální počet jedinečných položek v jednom poli kontingenční tabulky je nyní 
1 milion (dříve 32 000).
Maximální délka názvu MDX pro položku kontingenční tabulky, délka řetězce pro 
relační kontingenční tabulku, délka popisku a délka popisku pole je nyní 32 000 (dříve 
255).
Kontingenční tabulka může mít nyní až 16 000 polí (dříve 255).
Počet vzorců polí, které mohou odkazovat do jiného sešitu, je nyní omezen pouze 
dostupnou pamětí (dříve 65 000).
Excel nijak neomezuje počet řádků, na něž lze odkazovat ve vzorcích polí (dříve 
64 000).
Počet kategorií povolených pro vlastní funkce je nyní 255 (dříve 32).
Excel nyní podporuje vícejádrové procesory a vícevrstvé čipové sady.

Lepší a jednodušší tabulky
Z původní správy listů v Excelu se nyní stala robustní tabulková funkce s inteligencí kon-
tingenční tabulky, zjednodušeným formátováním a úpravami. Když vytvoříte tabulku, Excel 
automaticky přidá popisky k hlavičkám sloupců a vytvoří ovládací prvky filtrování, takže lze 
snadno a rychle přejít do požadovaných řádků tabulky. Nová galerie Stylů tabulky přináší 
desítky dobře navržených formátovacích konfigurací, díky nimž lze snadno experimentovat 
a provádět úpravy. Hlavičky sloupců v dlouhých tabulkách zůstávají na obrazovce, když se 
posouváte stránkou dolů (viz obrázek 1-5), a tabulky jsou dynamické, takže Excel po přidání 
řádků či sloupců uplatní stejné formátování spolu s příslušnými vzorci a filtry.
Díky strukturovanému odkazování lze vytvářet vzorce, jež odkazují na prvky v tabulce pomocí 
popisků sloupců a řádků a zvláštních kódovacích znaků. Nová funkce Odebrat stejné také 
usnadňuje označení a odstranění duplicitních položek. To bylo možné i ve starších verzích 
Excelu, ale tuto funkci bylo obtížné nalézt a používat. Nyní je příkaz k dispozici přímo na pásu 
karet.

Další informace o tabulkách naleznete v kapitole 21. O strukturovaných odkazech se více 
dozvíte v části „Práce se strukturovanými odkazy“ na straně 452.

ODKAZODKAZ
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Zdokonalené kontingenční tabulky a kontingenční grafy
Může taková zdánlivě jednoduchá funkce, jako je schopnost vrátit zpět změny provedené 
v kontingenční tabulce, změnit váš život? Pokud s kontingenčními tabulkami hodně pracujete, 
může tomu tak skutečně být. Tato funkce a několik dalších podstatných zdokonalení ve filtro-
vání, návrzích a rozvržení kontingenční tabulky výrazně usnadňují práci. Díky vylepšenému 
vzhledu lze také vytvářet mnohem zajímavější kontingenční grafy (viz obrázek 1.6).

Další informace o kontingenčních tabulkách a kontingenčních grafech naleznete v kapi-
tole 22.

Lepší konektivita databází
Spolu s lepšími kontingenčními tabulkami vám Excel 2007 nabízí snadnější přístup k typům 
dat, pro něž jsou kontingenční tabulky určeny. Vestavěna je úplná podpora služby SQL Server 
Analysis Services, k níž patří podpora modelu UDM (Unified Dimensional Model), který 
definuje určité aplikační metriky a logické struktury. Poskytuje výchozí pole a metadata pro 
kontingenční tabulky a podporu pro prohlížeče OLAP (Online Analytical Processing) a indi-
kátory KPI (Key Performance Indicators).

ODKAZODKAZ

Obrázek 1.6: Společnost Microsoft zdokonalila kontingenční tabulky a kontingenční grafy a díky 
novému rozhraní je práce s nimi jednodušší.
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Další informace týkající se konektivity naleznete v kapitole 23.

Vzorec Automatické doplňování
Bylo to jen otázkou času. Mnoho z nás si zvyklo na funkce, které za nás „automaticky doplňují“; 
máme k dispozici seznam adres URL v řádku Adresa prohlížeče Microsoft Internet Explorer, 
Microsoft Office Word 2007 za nás opravuje běžné gramatické chyby a v několika posled-
ních verzích má Excel funkci automatického doplňování pro buňky, přičemž nabízí podobné 
položky při zadávání dat ve sloupcích. Nyní je jednodušší i psaní funkcí ve vzorcích. Napíšete-li 
znaménko rovná se a poté písmeno, zobrazí se rozevírací seznam funkcí začínajících daným 
písmenem (viz obrázek 1.7). Napíšete další písmeno a seznam se zkrátí. Pokud jste ve svém 
sešitu definovali názvy oblastí buněk, uvidíte je v seznamu také. Navíc se zobrazuje i stručný 
popis označené funkce, což je velmi praktické.

Další informace o funkcích a automatickém doplňování naleznete v kapitole 13.

ODKAZODKAZ

Obrázek 1.7: Napíšete-li znaménko rovná se a jakékoli písmeno (či písmena), funkce automatické-
ho doplňování zobrazí seznam s popisným textem.

ODKAZODKAZ
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Nástroje pro vytváření vzorců
Vedle funkce automatického doplňování vzorců nabízí Excel 2007 i několik dalších libůstek, 
jež mohou zpříjemnit vytváření vzorců. Ručně lze změnit velikost nového panelu vzorců, což 
umožňuje zobrazit či skrýt dlouhé vzorce a zároveň lze zadávat delší vzorce než kdy předtím, 
s více úrovněmi vnoření (vsunuté výrazy ve výrazech). Když rozbalíte panel vzorců, přesunou 
se buňky v listu, a ne vzorce, které je zakrývají. Společnost Microsoft aktualizovala prastarou 
funkci přidělování názvů oblastem buněk a díky dialogu Správce názvů máte nyní lepší mož-
nosti při jejich uspořádávání a provádění úprav (viz obrázek 1.8). V Excelu 2007 bylo navíc 
provedeno mnoho menších zdokonalení v jeho interním fungování, včetně vylepšení dílčích 
součtů a regresních vzorců.

Vestavěné funkce Analytické nástroje
Doplněk Analytické nástroje je k dispozici již delší dobu. Ve starších verzích bylo nutné povo-
lit tyto užitečné funkce ručně. Společnost Microsoft ale nyní plně integrovala statistické funkce 
doplňku přímo do programu. Špatnou zprávou je, že funkce nyní mohou vytvořit poněkud 
odlišné výsledky; rozdíl ve výsledcích je však tak zanedbatelný, že Microsoft tvrdí, že výsledky 
jsou „dostatečně správné“.

Další informace o práci se vzorci a funkcemi naleznete v kapitole 12.

Zdokonalené funkce grafů
V Excelu 2007 je mnoho nových typů grafů, aktualizované grafické prvky a nová sada Nástroje 
grafu s kontextovými kartami, jež velmi usnadňují experimenty a úpravy (viz obrázek 1.9). 
Při práci s grafickými prvky v grafu máte nyní mnohem více flexibility; k dispozici jsou stíny, 
sklony a v podstatě cokoli můžete učinit s dalšími typy grafických prvků. Nástroj pro vytváření 
grafů navíc nyní využívají i programy Microsoft Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007 
a díky tomu je vytváření grafů v těchto aplikacích mnohem jednodušší a efektivnější. Zároveň 

Obrázek 1.8: V dialogu Správce názvů lze ověřovat a řadit nazvané oblasti v sešitech .

ODKAZODKAZ
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jsou grafy ve všech systémových dokumentech Microsoft Office 2007 konzistentnější a jedno-
dušší je i jejich sdílení, propojování, kopírování a aktualizace.

Další informace o grafech naleznete v části 6.

Nový formát souborů XLSX
Ačkoli IT. profesionály obvykle děsí fráze nový formát souborů, máme pro vás dobré zprávy. 
Nové formáty souborů Microsoft Office Open XML (v Excelu s příponou .xlsx) nabízejí lepší 
integraci s externími datovými zdroji a soubory mají mnohem menší velikost. Při ukládání 
souborů Excel 2007, jež chcete sdílet s uživateli, kteří pracují se staršími verzemi Excelu, lze 
snadno označit funkce, které nemají zpětnou kompatibilitu, a provést tak všechny nezbytné 
úpravy před uložením. Lze také nainstalovat konvertor, jenž vám umožní otevření a práci se 
soubory XLSX ve starších verzích Excelu, aniž by došlo k ovlivnění funkcí specifických pro 
Excel 2007. Otevřete-li sešit uložený ve starším formátu, automaticky se aktivuje režim kompa-
tibility. Pokud se v tomto režimu (indikovaném v záhlaví) pokusíte použít funkci specifickou 
pro Excel 2007, bude pro zachování změn nutné uložit sešit ve formátu XLSX.

Obrázek 1.9: Vytváření grafů je snadnější a zajímavější než kdy dříve.

ODKAZODKAZ
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7Další informace o formátech souborů naleznete v části „Základy správy souborů“ na stra-
ně 74.

UKLÁDÁNÍ VE FORMÁTECH PDF
Formát PDF (Portable Document Format) od Adobe byl nejspolehlivějším formátem pro 
ukládání a sdílení vizuálních prezentací dokumentů mezi aplikacemi a počítačovými platfor-
mami. Novinkou společnosti Microsoft s podobnými vlastnostmi je formát XPS (XML Paper 
Specification), jenž má využívat schopností formátu XML. Podporu pro jeden či oba formáty 
lze stáhnout samostatně. Na webu společnosti Microsoft (www.microsoft.com) klepněte na 
Stáhnout a pomocí funkce vyhledávání najděte Uložit jako PDF nebo XPS.

Zdokonalené řazení a filtrování
Správa obrovského množství dat je nyní jednodušší díky lepším funkcím řazení a filtrování. 
V předchozích verzích povoloval příkaz Seřadit tři úrovně řazení současně (například podle 
státu, města a PSČ), nyní však můžete určit až 64 úrovní, jejichž uspořádání lze snadno změ-
nit. Funkce Filtr (viz obrázek 1.10) je také vylepšená a nabízí možnost vícenásobného výběru 
v rozevíracích seznamech Filtr, filtrování podle barvy či data, filtrování dat v kontingenční 
tabulce a použití vlastních filtrů na více položek v seznamu.
Tlačítko Odebrat stejné (viz obrázek 1.10 ve skupině Datové nástroje na pásu karet) usnadňuje 
správu informací v databázi, protože jeho prostřednictvím lze definovat, ve kterých sloupcích 
se mají duplicitní informace vyhledávat.

Další informace o řazení a filtrování naleznete v kapitole 21.

Lepší možnosti spolupráce
Máte-li přístup k serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 se službou Excel Services, 
můžete ukládat sešity, k nimž budou mít přístup další uživatelé prostřednictvím Microsoft 
Office Excel Web Access. Máte kontrolu nad tím, jaké části sešitu budou těmto uživatelům 
dostupné. Usnadní vám to služba Excel Services, protože lze načíst celý sešit a poté určit kom-
ponenty, jež chcete zpřístupnit, a oprávnění, která chcete přidělit. Službu Excel Services lze 
také použít se serverem Document Management Server k nastavení ověřovacích akcí a ozná-
mení o pracovních činnostech.

Další informace naleznete v kapitole 24.

Zdokonalené funkce zabezpečení
Zabezpečení bylo vždy prioritou a společnost Microsoft přidala do Excelu 2007 množství 
nových funkcí, jež mají tento problém řešit. V Centru zabezpečení lze ovládat, jak má Excel 

ODKAZODKAZ

DO DETAILUDO DETAILU

ODKAZODKAZ
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reagovat na aktivní obsah v doplňcích, makrech a ovládacích prvcích ActiveX a lze zde i při-
dělovat oprávnění důvěryhodným datovým zdrojům. K dispozici je navíc rozhraní Digitální 
podpisy, jež pomáhá chránit dokumenty sdílené s dalšími uživateli.

Další informace k zabezpečení naleznete v kapitole 4.

S čím se již ve verzi 2007 nesetkáte
Softwarové společnosti se zdráhají odebírat funkce z programů, protože mají obavy z narušení 
pracovních činností zákazníků, kteří pracují se staršími verzemi programů. Nejviditelnějšími 
(a nejhlasitějšími) jsou velké korporace s nesčetnými počítači. Nicméně někdy je nutné učinit 
rozhodnutí, zda se některé funkce příliš nepoužívají, zda nezpůsobují více potíží než užitku 
nebo zda nebyla jejich funkčnost nahrazena v novější, lepší funkci. V následujícím přehledu 
uvádíme funkce, s nimiž se již v Excelu 2007 nesetkáte nebo se staly součástí jiných funkcí:

Pomocník Office: Animované postavičky nápovědy nebyly tak oblíbené, jak se doufalo. 
Běda, chudáčku Svorko, jak málo jsme tě znali. Pozdravy můžete zasílat do Microsoft 
Bob Memorial Fund for Homeless Virtual Personalities (fond pro virtuální osob-
nosti bez domova). Animované postavičky nápovědy z předchozích verzí Office, jako 

Obrázek 1.10: Filtr je nyní více zautomatizován a poskytuje výkonnější filtrování než kdy dříve. 

ODKAZODKAZ
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je například Rek na následujícím obrázku, rušily některé uživatele 
a byly z této verze odebrány:
Povolit popisky ve vzorcích: Tato dobře míněná funkce byla matoucí 
a s chybami, proto byla odebrána. Pokud jste se vzorci s definova-
nými názvy pracovali v existujícím sešitu, Excel zobrazí upozornění 
a převede je na statické odkazy buněk. Měli byste však vědět, že nové 
strukturované odkazy jsou k tomuto účelu vhodnější. Viz část „Práce se strukturova-
nými odkazy“ na straně 452.
Seznamy: Studie užitečnosti prováděné společností Microsoft ukázaly, že vytváření 
seznamů bylo jedním z nejběžnějších úkolů zmiňovaných uživateli Excelu. Proto byla 
tato funkce rozšířena prostřednictvím nových funkcí tabulek.
Formáty souborů v dialogu Otevřít: Seznam podporovaných souborů býval skutečně 
dlouhý. Společnost Microsoft přidávala s každou novou verzí další formáty. Mnoho 
z nich se již nepoužívá nebo je lze nahradit jinou metodou importu či exportu. Z tohoto 
důvodu již v seznamu Soubory typu v dialogu Otevřít nejsou k dispozici následující 
formáty: WK1, WK4, WJ3, WKS, WK3, WK1 FMT, WJ3 FJ3, WK3 FM3, WKI ALL, 
WJ2, WQ1, WJ1, WKS, DBF2 a Microsoft Excel Chart (.XLC).
Formáty souborů v dialogu Uložit: Společnost Microsoft odebrala také mnoho zasta-
ralých formátů souborů z nabídek Uložit, včetně některých vlastních formátů souborů 
Excelu. Ve starších verzích Excelu lze nyní používat externí konvertory k otevírání 
souborů uložených v novém formátu Excelu 2007, takže následující formáty již nejsou 
k dispozici: Excel 97 – Excel 2003 & 5.0/95 Workbook, Excel 3.0 Macro, Excel 2.1 Macro, 
Excel 4.0 Macro, Excel 2.1 Worksheet, Excel 4.0 Worksheet, Excel 3.0 Worksheet, Excel 
Chart (.XLC), Excel 4.0 Workbook, DBF 4, DBF 3, WK1, WK4, WKS, WK3, WK1 
FMT, WK1 ALL, DBF 2, WQ1 a WK3 FM3.
Podpora Lotus 1-2-3: Podle formátů, které již nejsou k dispozici, si možná myslíte, že 
se společnost Microsoft konečně vzdala své podpory Lotus 1-2-3, platí to ale jen čás-
tečně. Ačkoli již nelze ukládat ani otevírat soubory Lotus 1-2-3, lze i nadále používat 
klávesové zkratky Lotus 1-2-3, jako je například stisknutí klávesy s lomítkem (/) pro 
přístup k nabídkám, a poté se pomocí šipek posouvat položkami v nabídce. Mohli byste 
však namítnout, že Excel již nemá žádné nabídky. Tyto klávesové zkratky zůstaly, jsou 
však poněkud skryté. Po stisknutí klávesy s lomítkem se zobrazí tip obsahující jedno 
písmeno náležející k názvům karet a příkazů. Tato funkce nahrazuje podtržítka u pís-
men v nabídkách, kterých jste si možná ve starších verzích Excelu ani nevšimli. I nadále 
lze aktivovat možnosti přechodu (například při přechodu z Lotus 1-2-3 na Excel), které 
ovládají chování navigačních kláves i zadávání a vyhodnocování vzorců.
Jiné: Některé z nových funkcí uvedených dříve v této kapitole nahrazují staré funkce, 
jež podlehly obrovskému vývojovému pokroku; jiné mohou mít podobný název, ale 
radikálně se změnil jejich výkon. Starší způsoby zpracování úkolů mohly zmizet, došlo 
k jejich přejmenování, ke změně jejich účelu nebo byly jednoduše začleněny do sou-
hrnných funkcí. K takovým funkcím patří grafy, kontingenční tabulky, grafické prvky 
a panely nástrojů. Změnám těchto funkcí se budeme podrobně věnovat v dalších 
kapitolách .
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Nepracovali jste s minulou verzí?
Pokud jste neprováděli softwarový upgrade a vynechali poslední velkou verzi Microsoft Office, 
přečtěte si stručný popis několika funkcí, jež pro vás budou v podstatě nové, ale vyskytly se již 
v předchozí verzi:

Odborná pomoc online: V předchozí verzi Excelu se prioritou stala odborná pomoc 
online, s přímým propojením nápovědy s Microsoftem. Systém nápovědy online auto-
maticky vyhledával další témata na webu Microsoftu a díky tomu byla nápověda úpl-
nější a přesnější. Spojení nápovědy online a offline bylo bezchybné – stačilo připojení 
k Internetu a systém nápovědy automaticky využíval obsah dostupný online. Společnost 
Microsoft navíc přidala několik funkcí, jež řídily a zdokonalovaly interakci s webem 
a zpětnými ohlasy zákazníků. V Excelu 2007 byl tento systém nápovědy online ještě 
zdokonalen.
Porovnávání sešitů vedle sebe: Příkaz Porovnat vedle sebe usnadnil zjišťování rozdílů 
mezi dvěma listy, protože umožňuje prohlížení obou listů současně. V Excelu 2007 byl 
tento příkaz nahrazen tlačítkem Zobrazit vedle sebe, jeho funkce je však stejná.
Zdokonalené statistické funkce: Ve verzi Excel 2003 se zpřesnilo několik vestavěných 
funkcí pro statistické analýzy; předchozí verze těchto funkcí měly poněkud odlišné 
výsledky při zaokrouhlování.
Podokno úloh: Společnost Microsoft přidala podokno úloh Zdroje informací, jež 
nabízí různé informace s odkazy a rozšířené zdroje v síti Internet. Funkce Zdroje infor-
mací je nyní k dispozici na kartě Revize na pásu karet.
Spolupráce: S příchodem služby Windows SharePoint Services (verze 2) začal Excel 
2003 poskytovat větší podporu spolupráce na projektech. Ve verzi 2007 byly možnosti 
spolupráce s využitím služby Windows SharePoint Services (verze 3) ještě dále rozší-
řeny.
IRM (Information Rights Management): Funkce IRM (Information Rights Mana-
gement) byly poprvé uvedeny ve verzi Excel 2003 a poskytovaly kontrolu nad neo-
věřeným přístupem k sešitům. Společnost Microsoft tuto funkci ve verzi 2007 aktu-
alizovala a je nutné nainstalovat opravný balíček (SP) pro klienta Windows Rights 
Management.
Správa listů: Rozšířené funkce správy listů v Excelu 2003 pomáhaly zajistit integritu 
listů a usnadňovaly načítání oblastí listů na weby služby Windows SharePoint Services. 
Ve verzi Excel 2007 byl systém listů vyřazen a byl aktualizován systém tabulek.

Co vás čeká
Celkově vzato představují zdokonalení v systému Microsoft Office 2007 a aplikaci Excel 2007 
značný krok vpřed ve zjednodušení práce, spolupráce a publikaci dokumentů s důrazem na 
vizuální vzhled. Pokud jste navíc vynechali minulý upgrade, máte se na co těšit – a budete se 
mít co učit. Neváhejte a čtěte dál!
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22Základy 
Excelu

Dříve, než se začnete seznamovat s ovládacími prvky, musíte 
vědět, kde je najdete. V této kapitole se dozvíte, kde hledat 
nástroje a příslušenství ve verzi Microsoft Office Excel 2007.

K čemu dojde po instalaci 
Excelu?
Jedná se skutečně o základní úkony, máme však morální 
povinnost se zde o nich zmínit. Office Excel 2007 lze spustit 
dvěma hlavními způsoby:

V Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start, pře-
jděte na Microsoft Office Excel 2007 (nebo klepněte 
na Všechny programy, Microsoft Office, Microsoft 
Office Excel 2007).
V Průzkumníkovi Windows poklepejte na kterýkoli 
soubor či zástupce Office Excel 2007.

Témata kapitoly:

K čemu dojde po instalaci 

Excelu?

Pracovní prostor v Excelu 

2007

Základy správy souborů

Importování a exportování 

souborů

Práce se systémem 

nápovědy online

Obnovení po selhání
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Aktivace Excelu
Po prvním spuštění Excelu se zobrazí žádost o registraci či aktivaci programu. Je-li 
váš počítač připojen k Internetu, je nejjednodušší provést registraci online. (Tato 
možnost je skutečně nejvýhodnější – více si k tomu řekneme později.) Registrace 
online je rychlá a bezbolestná a mnohem snazší, než odnést pohled do poštovní 
schránky. Velmi se také doporučuje. Lze také klepnout na tlačítko Storno a aktivo-
vat Excel později klepnutím na tlačítko Office, poté na tlačítko Možnosti aplikace 
Excel a výběrem kategorie Zdroje informací pro otevření dialogu, který vidíte na obrázku 2.1. 
Celý aktivační proces je nezbytné jednou projít – bez aktivace lze Excel spustit přesně 50krát 
a poté přestane program spolupracovat.
Možná máte obavy z jakéhokoli typu registrace, u softwaru se však jedná o skutečně dobrý 
nápad – věřte nám. Po registraci se automaticky stahují opravy (během roku se jistě objeví 
i opravné vydání či opravný balíček ), aktualizace a „zvláštní nabídky“. Například u zahrad-
ního nářadí asi nestojí registrace za tu námahu, pokud byste však za několik měsíců dostali 
zdarma nový nástroj, jistě toho budete chtít využít. Samozřejmě se nesetkáte s tolika upgrady 
nářadí na odplevelování, u softwaru se však můžete spolehnout, že jednou upgrade získáte.

Tlačítko 
Office

Obrázek 2.1: Pokud aktivaci neprovedete po prvním spuštění Excelu, můžete tak později učinit 
prostřednictvím dialogu Možnosti aplikace Excel.
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Získávání aktualizací
Opravná vydání (SR – Service Release) Microsoft bývají k dispozici zhruba rok po vydání 
nejnovější verze systému Microsoft Office. Microsoft pravděpodobně bude vydávat nejméně 
jedno vydání SR pro každou novou verzi Office/Excel, přičemž pro systém Windows to bude 
nepochybně více vydání SR. Opravná vydání SR obsahují softwarový kód, jenž nahrazuje 
chybné kódy, chyby nebo řeší jiné zjištěné potíže. Tyto aktualizace mohou dokonce aktivo-
vat nové funkce, jež byly „skryté“, protože byly při zveřejnění softwaru implementovány jen 
částečně. 
Opravná vydání SR jsou vždy bezplatná, nejsou však příliš dobře oznamována. Je-li váš počí-
tač připojen k Internetu, získáte aktualizace softwaru jednoduchým klepnutím na tlačítko 
Vyhledat aktualizace. Klepněte na tlačítko Office a poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel. 
Tlačítko Vyhledat aktualizace se zobrazí v kategorii Zdroje informací. Klepnutím na toto tla-
čítko zobrazíte dialog (viz obrázek 2.2), v němž naleznete odkazy na všechny dostupné aktuali-
zace pro produkty Microsoft nainstalované ve vašem počítači, včetně systému Windows.

V kategorii Zdroje informací v dialogu Možnosti aplikace Excel (viz obrázek 2.1) se nachází 
také tlačítko Přejít do režimu online, jehož prostřednictvím otevřete web Microsoft Office 
Online, na němž se lze zaregistrovat pro služby online a speciální nabídky. Pro získání 

Obrázek 2.2: Po klepnutí na tlačítko Vyhledat aktualizace lze nainstalovat aktualizace 
pro produkty  Microsoft.
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bezplatných nabídek se nemusíte registrovat, ale pokud tak učiníte, získáte více možností, 
včetně služby Microsoft Office Live. Web Microsoft Office Online je jakési centrální středisko 
pro šablony, obecnou podporu, novinky a menší aktualizace dostupné pro jednotlivé programy 
či doplňky. V každém případě byste si tento web měli projít.

Software v sobě při jeho zakoupení již neobsahuje chyby zabraňující správnému provedení 
implementace; důsledné beta testování obvykle tyto potíže vyřeší. Je zde ale nutné pozna-
menat, že všechny společnosti běžně dodávají software, který je chybami protkaný – tak to 
prostě v marketingovém světě softwaru chodí. Každá softwarová společnost na tom nese 
svůj podíl viny. Ale proč tomu tak je?

V osmdesátých a devadesátých letech zuřila mezi vývojáři aplikací bitva o získání podílu 
na trhu a hlavním heslem vývojářů bylo „Dodávat, dodávat, dodávat!“ Z různých důvodů se 
předháněli v tom, kdo rychleji vydá další verzi svého produktu. Softwarové produkty uspěly 
nebo byly zatraceny na základě přehledů funkcí publikovaných v předních počítačových 
časopisech. Pokud se například nová verze vašeho programu neobjevila ve výročním „Big 
Spreadsheet Showdown Issue“, měla daná vývojová skupina velký problém. Produktoví 
manažeři se tedy snažili podřizovat plán vývoje softwaru datům vydání příslušných časo-
pisů. Většina peněz vydělaných „hlavními“ produkty, jako je Excel, navíc pochází z upgradů, 
takže se prodejci softwaru snažili vydávat nové verze každý rok. Nejen zákazníci to však měli 
těžké při rozhodování, zda si mají každoročně kupovat nové upgrady. Také vývojáři měli co 
dělat, aby s tímto tempem udrželi krok. Nějakou dobu trvá vymyslet nové věci, napsat kód, 
spojit jej s existujícím kódem a poté produkt zdokumentovat, navrhnout, vypracovat, uvést 
na trh a distribuovat. Čím více se program rozšíří, tím složitější a nepředvídatelnější je. A pak 
přichází teorie chaosu. Navíc tyto programy musí být kompatibilní se „staršími“ systémy; 
programy musí rozpoznat starší formáty souborů a funkce, jež lze považovat za zastaralé, je 
nutné sladit s novými funkcemi.

Dokonalé vyladění programu tak složitého, jako je Excel, by mohlo trvat roky. Někdo zastá-
vá názor, že je nemožné zcela eliminovat veškeré potenciální závady v jakémkoli programu. 
Softwarové společnosti určují hranici a závažnost chyb, s nimiž lze dodat „dokončený“ pro-
dukt. Dobrou zprávou je, že tyto chyby jsou obvykle tak skryté, že je většina uživatelů nikdy 
nebude muset řešit. Takže až si příště někdo bude stěžovat, jak je nějaký program „chybo-
vý“, můžete se ho klidně zeptat: „A nejsou takové všechny?“

Pracovní prostor v Excelu 2007
V této části si představíme nejen přístrojovou desku programu Office Excel 2007, ale také 
zavazadlový prostor a příruční skříňku. Možná si i natáhneme rukavice a podíváme se pod 
podlahové rohože.

Fakta o listech
Následuje několik zajímavých informací o mřížce nazývané list (viz obrázek 2.3).

CHYBY V SOFTWARU
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Písmena v označení sloupců mají rozsah od A do XFD. (Po sloupci Z následuje sloupec AA, 
po sloupci ZZ následuje sloupec AAA atd. až do XFD.) Čísla řádků mají rozsah od 1 do 
1 048 576. 
Aktuálně vybraná buňka se označuje jako aktivní buňka. Vyberete-li oblast buněk, považuje se 
za aktivní buňku pouze buňka v levém horním rohu. Odkaz na aktivní buňku se zobrazí v Poli 
názvů v levé části řádku vzorců.
Hlavičky pro řádky a sloupce obsahující vybrané buňky jsou zvýrazněny, což usnadňuje ori-
entaci.
List obsahuje 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, což představuje více než 16 bilionů samo-
statných buněk. Nezapomínejte však, že počet buněk, s nimiž můžete pracovat, je omezen 
velikostí paměti vašeho počítače. Ačkoli Excel přiděluje paměť pouze buňkám obsahujícím 
data, v případě využití všech buněk by pravděpodobně došlo k potížím bez ohledu na velikost 
paměti, kterou máte k dispozici.

Okno sešitu je jako světlík, skrz nějž vidíte pouze část sešitu. Přirovnat bychom ho mohli 
k malému čtvercovému otvoru vyříznutému v lepenkové krabici, kterou bychom umístili 
nad stránku. Přes otvor vždy vidíte pouze část stránky. Pohybováním krabice nad stránkou 
si však lze prohlédnout celou stránku. Prohlížení sešitů v Excelu je v podstatě stejné. Můžete 
si otevřít i další okno a prohlížet tak různé části stejného sešitu současně.

Obrázek 2.3: Dostupný prostor v listu je v Excelu 2007 mnohem větší.

SVĚTLÍK
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Práce s oknem sešitu
Nový sešit zobrazený jako pohyblivý (tedy není maximalizovaný ani minimalizovaný) na 
obrázku 2.4 se skládá ze tří samostatných listů.

Další informace o práci se sešity naleznete v kapitole 7.

Sešity jsou skvělými organizačními nástroji. Ve stejném sešitu lze například uchovávat všechny 
dokumenty, jež souvisejí s určitým projektem, oddělením či jednotlivcem. Díky sešitům lze 
předejít nepořádku na pevném disku. Čím více dokumentů musíte spravovat, tím hodnotnější 
pro vás sešity budou. Sešity mohou sloužit více uživatelům jako nástroj pro správu. Sešity lze 
například uspořádat do skupin pro jednotlivé úkoly či uživatele. Lze je také sdílet, takže s jed-
ním sešitem může souběžně pracovat více osob.

ODKAZODKAZ

Pole Vybrat vše

Nabídka ovládacího 
prvku okna

Záhlaví 
okna

Záhlaví 
sloupců

Šipka posuvníku

Tlačítko pro svislé rozdělení okna

Tlačítko Zavřít

Tlačítko Maximalizovat

Tlačítko Minimalizovat

Záhlaví řádků

Tlačítka pro posun 
mezi kartami

Ouška listů Tlačítko změny délky 
vodorovného posuvníku

Tlačítko pro vodorovné rozdělení okna

Tlačítko pro diagonální změnu velikosti

Posuvník

Jezdec posuvníku

Obrázek 2.4: Sešity implicitně obsahují tři listy
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Pokud na svém pevném disku často vytváříte složky pro skupiny souvisejících souborů, můžete 
si sešity představit jako složky, v nichž lze uchovávat všechny související listy.

Další informace o práci se sešity a jejich sdílení naleznete v kapitole 24.

Záhlaví
V horní části pracovního prostoru Excelu se nachází záhlaví, které zobrazuje název aplikace 
spolu s názvem sešitu, v němž právě pracujete. Je-li okno pohyblivé, jako na obrázku 2.4, název 
sešitu se zobrazí nahoře v okně, místo v pracovním prostoru Excelu. (Více informací o maxi-
malizaci a minimalizaci sešitu Excel naleznete v části „Změna velikosti okna“ na straně 59.)

Pohyb v sešitu
V dolní části okna sešitu jsou ovládací prvky, jejichž prostřednictvím lze v sešitu přecházet 
z listu na list. Tyto navigační ovládací prvky si můžete prohlédnout na obrázku 2.5.
Tlačítka pro přesun mezi kartami (viz obrázek 2.5) potřebujete pouze v případě, že sešit obsa-
huje více karet listů, než jich lze zobrazit současně.

Pomocí kolečka myši Microsoft IntelliMouse (či kterékoli jiné myši vybavené kolečkem) se 
můžete posouvat v listu. Otáčením kolečka směrem k sobě se v listu posouváte dolů, otá-
čením směrem od sebe se v listu posouváte nahoru. Chcete-li se posouvat doleva nebo 
doprava, stiskněte tlačítko kolečka a přetáhněte myší do požadovaného směru. Jakmile 
stisknete tlačítko kolečka myši, objeví se šedý směrový nástroj, který je ukotven k místu, 
kde jste poprvé stiskli tlačítko kolečka myši. Rychlost posunu do stran závisí na tom, jak 
daleko od ukotveného směrového nástroje myší táhnete. Když stisknete tlačítko kolečka 
myši a táhnete, zobrazí se černá šipka ukazující směr posouvání:

ODKAZODKAZ

Obrázek 2.5: Pomocí navigačních ovládacích prvků se můžete pohybovat mezi nezobrazenými 
listy.

MÁTE-LI MYŠ S KOLEČKEM
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Výchozí chování kolečka lze změnit z posouvání na lupu. Klepněte na tlačítko Office, zvolte 
Možnosti aplikace Excel a v kategorii Upřesnit označte zaškrtávací políčko Ovládání lupy 
pomocí myši IntelliMouse.

Další informace naleznete v části „Práce s lupou v listech“ na straně 173.

Tipy k navigaci v sešitu
Při navigaci v řádcích, sloupcích a listech v sešitu vám může pomoci mnoho funkcí a ovláda-
cích prvků. K těm hlavním patří následující:

Pomocí tlačítek navigace karet listů zobrazíte všechny karty listů v sešitu; klepnutím na 
kartu zobrazíte obsah daného listu.
Chcete-li zobrazit více karet listů na úkor šířky vodorovného posuvníku, přetáhněte 
pole pro rozdělení karet doprava. Pro návrat k původnímu zobrazení karet poklepejte 
na panel pro rozdělení karet.
Pokud chcete aktivovat další list v sešitu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Down; 
pro aktivaci předchozího listu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Up.
Chcete-li odkudkoli z listu přejít do buňky A1, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Home.
Když klepnete pravým tlačítkem myši na jakýkoli posuvník, zobrazí se místní nabídka 
vyhrazená akcím posouvání (viz obrázek 2.6).

ODKAZODKAZ

Obrázek 2.6: Klepněte pravým tlačítkem myši pro zobrazení místní nabídky s navigačními příkazy. 
Posuvníky jsou pouze v aktivním okně sešitu.
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Pro pohyb v listu posouvejte jezdcem posuvníku. Chcete-li se posunout o jednu obra-
zovku, klepněte kamkoli do posuvníku mimo jezdec v požadovaném směru.
Velikost jezdce posuvníku se mění v závislosti na rozsahu oblasti, v níž se posouváte. 
Například jezdce na obrázku 2.6 zabírají více než polovinu posuvníků a v aktivní oblasti 
sešitu lze tedy zobrazit ještě malou část listu – v tomto případě ale nic nového neuvi-
díte, protože se jedná o prázdný sešit. Když přidáte data do více sloupců a řádků, než 
kolik se jich vejde na jednu obrazovku, jezdci posuvníků se zmenší.
Pomocí šipek na obou koncích posuvníků se lze posouvat listem po jednom sloupci či 
řádku.
Pole názvů v levé části řádku vzorců zobrazuje vždy odkaz na aktivní buňku, bez ohledu 
na to, kam se v okně posunete.
Chcete-li se v listu posunout, aniž byste změnili aktivní buňku, stiskněte Scroll Lock. 
Pokud se například chcete posunout doprava o jednu celou obrazovku, aniž byste změ-
nili aktivní buňku, stiskněte klávesu Scroll Lock a poté kombinaci kláves Ctrl+pravá 
šipka.

Aktivní oblast listu je obdélníkový prostor, který obklopuje veškerá data obsažená v listu. 
Pokud tedy máte pouze tři řádky a sloupce s daty v levém horním rohu listu, aktivní oblast 
bude A1:C3. Jestliže by se na stejném listu vyskytl nějaký zbloudilý znak (třeba i mezera) 
v buňce AB1299, aktivní oblast by byla A1:AB1299. V novém, prázdném listu však Excel 
považuje za aktivní oblast zhruba to, co vidíte na obrazovce, i když jste zatím nezadali 
žádná data.

Změna velikosti okna
Na pravém konci záhlaví okna sešitu se nacházejí tlačítka Minimalizovat, Maximalizovat/
Obnovit a Zavřít. Je-li okno sešitu maximalizované, otevře se aktivní okno v pracovní prostoru 
Excelu v plné velikosti.
Poté, co maximalizujete okno, se místo tlačítka Maximalizovat zobrazí tlačítko se dvěma 
malými čtverci – Obnovení z maximalizace. Po klepnutí na tlačítko Obnovit okno se aktivní 
okno změní na pohyblivé.

ZOBRAZENÍ VÍCE ŘÁDKŮ NA OBRAZOVCE
Hlavní panel Windows v dolní části obrazovky lze nastavit tak, aby se automaticky skrýval, 
když s ním nepracujete. Klepněte na tlačítko Start, poté na Ovládací panely, klepněte na 
odkaz Vzhled a motivy a vyberte ikonu Hlavní panel a nabídka Start (ve Windows XP klep-
něte v Ovládacích panelech přímo na odkaz Hlavní panel a nabídka Start). Na kartě Hlavní 
panel označte políčko Automaticky skrývat hlavní panel a poté klepněte na tlačítko OK. 
Hlavní panel nyní zůstane skrytý a otevře se pouze v případě, že přesunete ukazatel myši 
do dolní části obrazovky.

Po klepnutí na tlačítko Minimalizovat (tlačítko s malým podtržítkem) se sešit sbalí do malého 
záhlaví.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

DO DETAILUDO DETAILU
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Minimalizace sešitů je praktický způsob šetření prostoru, když pracujete s více sešity současně. 
Klepnete-li v záhlaví na tlačítko Obnovení z maximalizace, sešit se zobrazí v původní velikosti 
a po klepnutí na tlačítko Maximalizovat vyplní sešit pracovní prostor Excelu.
Velikost pohyblivého okna lze měnit také tažením za jeho okraje. Čím menší okno je, tím 
menší část sešitu vidíte; protože však lze otevřít více oken pro stejný sešit, může být pro vás 
pohodlnější zobrazit různé části sešitu, či dokonce různé části jednotlivých listů vedle sebe 
ve dvou malých oknech, abyste se nemuseli mezi listy přepínat nebo se přesouvat tam a zpět 
v jednom velkém oknu.

MICROSOFT A SDI
Ne, nemáme na mysli Strategic Defense Initiative (neboli Star Wars). SDI (Single Document 
Interface) společnost Microsoft implementovala do svých programů Office v několika 
posledních verzích a v nejnovější verzi Office Excel 2007 se poprvé jedná o možnost. Před 
zavedením SDI se v systému Windows aplikace zobrazovaly a byly dostupné pro přepí-
nání pouze stisknutím kombinace kláves Alt+Tab nebo prostřednictvím hlavního panelu 
Windows, bez ohledu na to, kolik dokumentů bylo otevřených. I když jste v Excelu pracovali 
se třemi listy, viděli jste pouze jednu instanci programu Excel.

Iniciativa SDI společnosti Microsoft vyžaduje, aby každý dokument měl vlastní okno, přičemž 
každé z nich bude představovat samostatnou položku na hlavním panelu. Otevřete-li tři listy 
v Excelu, uvidíte na hlavním panelu tři položky. Někteří uživatelé však mohou upřednostňo-
vat starší metodu, jež snižuje počet otevřených oken na pracovní ploše. V Excelu 2007 máte 
možnost rozhodnout se, zda vám vyhovuje rozhraní MDI (Multiple Document Interface) 
nebo SDI. Chcete-li přepnout rozhraní z SID (výchozí) na MDI, klepněte na tlačítko Office 
a poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel pro zobrazení stejnojmenného dialogu. V kategorii 
Přizpůsobit v oblasti Zobrazení, zrušte označení políčka Zobrazit všechna okna na hlavním 
panelu a poté klepněte na tlačítko OK pro uložení změn. Pokud tak učiníte, bude se na hlav-
ním panelu Windows zobrazovat pouze jedna položka Excelu bez ohledu na to, kolik sešitů je 
otevřených.

Pás karet
Poté, co do Excelu zadáte data, ať již jakýmkoli způsobem, strávíte hodně času prací s pásem 
karet při úpravě a zkrášlování svých dat. Pás karet je jednou z nejzajímavějších změn uživatel-
ského rozhraní, k nimž kdy došlo, a dává nový rozměr pracovním procesům ve všech progra-
mech systému Microsoft Office 2007. V této kapitole si jej stručně popíšeme, ale můžete si být 
jisti, že se s pásem karet budete setkávat v průběhu celé této knihy. Pás karet si prohlédněte na 
obrázku 2.7.
Na pásu je několik karet, z nichž každá obsahuje několik skupin se sadami souvisejících ovlá-
dacích prvků: příkazy, tlačítka, nabídky, galerie a Spouštěč dialogu. Hierarchie v rámci a kolem 
karet byla navržena tak, aby se přiblížila obecnému modelu „pracovního procesu“, s nejčastěji 
používanými funkcemi a možnostmi. Na kartě Domů jsou například příkazy, s nimiž budete 
pracovat při vytváření nového listu a při úkolech, jako je vyjmout a vložit, formátování a řa-
zení. Vpravo od karty Domů se nachází karta Revize s příkazy, které souvisejí s dokumenty 
a řeší potíže, jako je kontrola gramatiky a ochrana dokumentu.

DO DETAILUDO DETAILU

K1487.indd   60K1487.indd   60 7.3.2008   8:39:327.3.2008   8:39:32



61KAPITOLA 2      ZÁKLADY EXCELU

2
Z

á
k

la
d

y
 

E
x

ce
lu

Pás karet hovoří
Mnoho autorů počítačových knih očekávalo brzký odchod do důchodu při čekání na příchod 
úžasně jednoduchých uživatelských rozhraní a „samodokumentujícího“ softwaru. Ve skuteč-
nosti se tento cíl prokázal stejně nesplnitelný, jako „kancelář bez papíru“, takže jsme stejně 
zaměstnaní jako vždy. Tato verze systému Microsoft Office 2007 však představuje další zají-
mavý pokus o prokázání zastaralosti naší profese. Užitečné informace o svém nejbližším okolí 
získáte jednoduchým pohybováním ukazatelem myši. Například levá část na obrázku 2.8 uka-
zuje tip, který se zobrazí, umístíte-li ukazatel myši kamkoli v rozevírací nabídce Formát čísla. 
V pravé části obrázku 2.8 je vidět, k čemu dojde, když klepnete na rozevírací seznam.
Ikony představující různé možnosti v rozevíracím seznamu Formát čísla (viz obrázek 2.8) jsou 
dalším krokem ve správném směru, ačkoli může být nutné bližší prozkoumání, abyste zjistili, 
jaký je význam položek, jako je záhadná ikona „12“ pro formát Číslo. (Viz část „Práce s for-
mátem Účetnický“ na straně 311.) A stejně jako vždy můžete kdykoli stisknout klávesu F1 pro 
otevření okna s nápovědou k programu Excel a získání dalších informací.

Potřebujete-li maximalizovat oblast listu, můžete pás karet dočasně skrýt poklepáním na 
aktivní kartu. Pokud je pás karet skrytý, zobrazíte jej klepnutím na kteroukoli kartu.

Obrázek 2.7: Pás karet s panelem nabídek je hlavním prvkem horní části okna Excelu.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Obrázek 2.8: Umístěním ukazatele myši nad objekt zobrazíte jeho popis. Po klepnutí na jakýkoli 
rozevírací seznam v pásu karet se zobrazí nabídka, seznam či galerie s možnostmi.
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Rozevírací seznamy a spouštěč dialogových oken
Skupina Číslo na kartě Domů (viz obrázek 2.8) obsahuje již dříve zmíněný rozevírací seznam 
Formát čísla, čtyři běžná tlačítka a tlačítko nabídky (znak $), které při normálním klepnutí 
funguje jako kterékoli jiné tlačítko, ale pokud klepnete na šipku vedle tohoto tlačítka, zobrazí 
se rozevírací seznam s dalšími možnostmi pro dané tlačítko. Vždy, když vidíte šipku přímo 
vedle tlačítka či pole na pásu karet, zobrazí se po klepnutí další možnosti. (Abychom to trochu 
zamotali, tlačítko Zmenšit písmo ve skupině Písmo má stejnou šipku, která je ve skutečnosti 
součástí tlačítka a nevyvolává rozevírací seznam.)
Mnoho skupin zobrazuje v pravém dolním rohu malé tlačítko označované jako Spouštěč dia-
logového okna. To znamená, že po klepnutí na toto tlačítko máte k dispozici další možnosti. 
Umístíte-li ukazatel myši nad tlačítko Spouštěč dialogového okna, otevře se tip s podrobnostmi 
o jeho funkci; klepnutím na tlačítko zobrazíte slibovaný výsledek (viz obrázek 2.9).

Obrázek 2.9: Umístíte-li ukazatel myši nad tlačítko Spouštěč dialogového okna, zobrazí se popis 
jeho funkce; klepnutím na tlačítko otevřete odpovídající dialogové okno.
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Spouštěče dialogového okna někdy skutečně otevírají dialogová okna, jak ukazujeme na 
obrázku 2.9; jindy se zobrazí podokno úloh (viz obrázek 2-10). Ve druhé případě funguje tla-
čítko Spouštěč dialogového okna jako přepínač – to znamená, že klepnutím otevřete podokno 
úloh a opětovným klepnutím toto podokno zavřete.
Další možnosti jsou k dispozici po klepnutí na tlačítko se třemi tečkami (...) v dolní části 
nabídek a galerií. Například v rozevíracím seznamu Formát čísla (viz obrázek 2.8) je příkaz 
s názvem Další číselné formáty, jehož prostřednictvím lze zobrazit dialogové okno Formát 
buněk. Stejně jako tomu bylo v předchozích verzích Excelu, znamenají tři tečky před názvem 
příkazu, že se po klepnutí otevře dialogové okno s dalšími možnostmi.

Galerie a přímý náhled
Princip galerií není novinkou, i když se ve verzi Office Excel 2007 jedná o nový termín. 
Záměrem je poskytnout vizuální představu o tom, co se stane, když zvolíte určitý příkaz nebo 
klepnete na tlačítko. Tato možnost už nějakou dobu byla k dispozici pro náhled písma. Když 
klepnete na nabídku Písmo nebo rozevírací seznam, zobrazí se názvy jednotlivých písem v pří-
slušné podobě. Excel 2007 nabízí další galerie, v nichž jsou podobné vizuální prvky, a na-
víc zajímavá funkce označovaná jako přímý náhled. Na obrázku 2.11 vidíte rozevírací seznam 
Písmo s dostupnými písmy v jejich podobě. Díky přímému náhledu lze jednoduše umístit 

Obrázek 2.10: Klepnutím na některý Spouštěč dialogového okna otevřete podokno úloh.
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ukazatel  myši nad název písma a vybrané buňky se zobrazí ve formátu daného typu písma. (Na 
obrázku je vybraný celý list.)
Jak vidíte na obrázku 2.11, typ Algerian možná není tím pravým písmem pro tabulku s přehle-
dem prodejů, tímto způsobem si však můžete snadno prohlédnout mnoho možností. Obsah 
buněk tím není nijak ovlivněn; jedná se pouze o vizualizaci toho, co se stane, když písmo sku-
tečně vyberete. Zkuste si pohybovat ukazatelem myši nad jednotlivými typy písem v seznamu 
a sledujte, jak se písmo stejně rychle mění.

Dialogové okno, jež se otevře po klepnutí na tlačítko Office a poté na příkaz Možnosti 
Excelu, je pravděpodobně tím nejdůležitějším. Obsahuje možnosti, jež se v Excelu týkají 
téměř všeho, včetně obecných nastavení, jako je počet listů, které se zobrazují ve výchozím 
sešitu, a název a velikost výchozího písma:

U mnoha položek v dialogovém okně uvidíte malou ikonu i (jako informace); chcete-li zobra-
zit popis, umístěte na danou ikonu ukazatel myši. Dialogové okno Možnosti aplikace Excel 
nabízí také zvláštní nastavení pro výchozí formáty při ukládání souborů, nastavení zobraze-
ní úrovní listů a sešitů a mnoho dalších možností. Věnujete-li chvíli času prohlídce jednot-
livých karet v levé části dialogového okna, získáte představu o rozsahu programu a úrovni 
kontroly, jakou můžete mít nad vlastním pracovním prostorem. Pokud si nejste jisti, k čemu 
konkrétní nastavení či možnost slouží, jednoduše klepněte na tlačítko Nápověda (ikona 
otazníku) v záhlaví dialogového okna, aby se otevřel systém nápovědy.

VŠEMOCNÉ DIALOGOVÉ OKNO MOŽNOSTI APLIKACE EXCEL
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Tuto funkci nenabízejí všechny položky na pásu karet. Mohli byste si například myslet, že 
v rozevíracím seznamu Formát čísla by byl přímý náhled užitečný, není však k dispozici. Při 
podrobném vysvětlování funkcí v této knize vždy uvedeme všechny možnosti přímého 
náhledu.

Kontextové sady nástrojů
V několika posledních verzích jste se již s kontextovými funkcemi setkávali. Ve verzi Excel 
2000 se výchozí nabídky a panely nástrojů „učily“ a samy se upravovaly na základě práce 
s jednotlivými příkazy, což nebylo příliš oblíbené, protože příkazy se „skrývaly“, pokud jste 
je nepoužívali. Některé z těchto funkcí se objevily i ve verzi Excel 2003, s poněkud vhodnější 
implementací. Kontextové funkce ve verzi Office Excel 2007 jsou inteligentnější a navíc neo-
debírají málo používané položky – ve skutečnosti zůstává pás karet a jeho běžný obsah stále 
stejný a na kartách se v případě potřeby zobrazují kontextové nástroje. Na obrázku 2.12 vidíte, 
co se stane po klepnutí na objekt grafu.

Obrázek 2.11: Názvy písem se v rozevíracím seznamu zobrazují v příslušném formátu a navíc se 
po umístění ukazatele myši nad název písma dočasně změní i písmo ve vybraných buňkách.

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Na pásu karet na obrázku 2.12 jsou nejen tři nové karty – Návrh, Rozložení a Formát – nad 
těmito kartami vidíte také hlavičku vyšší úrovně s názvem Nástroje grafu. Tato hlavička se 
objeví nad sadou kontextově zobrazovaných karet, aby definovala jejich celkovou funkci. 
Objekty grafu jsou dostatečně složité na to, aby se klepnutím na jeden z nich zobrazilo několik 
karet s kontextovými nástroji; pro jiné objekty se může otevřít jen jedna karta. Tato funkce 
pomáhá omezovat nepořádek v rozhraní, protože nástroje související s určitými úkoly zůstá-
vají skryty, dokud je nepotřebujete.

Kde je nabídka Soubor?
Jedná se pravděpodobně o jednu ze tří věcí, kterých si hned všimnete, když začnete praco-
vat s programem Office Excel 2007. Na první pohled to vypadá, že nabídky jsou podél hor-
ního okraje obrazovky, stejně jako dříve. Jakmile však na ně zkusíte klepnout, uvidíte, že se 
žádné nabídky neotevřou. A pak si všimnete, že názvy „nabídek“ jsou jiné, než jaké si pama-
tujete. A když se pokusíte otevřít jeden ze svých souborů Excel, dojde vám to – kde je nabídka 
Soubor?
Na scénu přichází nová nabídka Soubor s názvem tlačítko Office, kterou zastupuje velké logo 
Microsoft Office – velké kulaté tlačítko v levém horním rohu obrazovky (viz obrázek 2.13).

Obrázek 2.12: Vyberete-li objekt, na kartách se zobrazí nástroje související s daným objektem. 
V tomto případě se po výběru grafu zobrazí tři karty s nástroji pro práci s grafem.
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Jak vidíte, dokonce ani tato jediná „nabídka“ vlevo není nabídce příliš podobná, ale mnoho 
příkazu původní nabídky Soubor je stále k dispozici v levé části nabídky. Nabídka Soubor ve 
verzi Excel 2003 bývala tou vůbec nejdelší! Nové tlačítko Office má tedy v každém případě 
dokonalejší uspořádání.

Práce s panelem nástrojů Rychlý přístup
Není těžké představit si pás karet jako panel nástrojů, protože na panely nástrojů si zvykl každý, 
kdo v posledních 10 letech pracoval s programy Microsoft Office. Pás karet není podle spo-
lečnosti Microsoft panel nástrojů, přičemž v programu zbyl jediný „skutečný“ panel nástrojů. 
Nachází se nahoře na obrazovce a nazývá se nyní Rychlý přístup (viz obrázek 2.14).

Obrázek 2.13: Nová nabídka Soubor se skrývá v kulatém logu Microsoft Office 2007.

Obrázek 2.14: Seznamte se s jediným přeživším Velkého masakru panelu nástrojů 2006, 
Rychlý přístup.
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Na panel nástrojů Rychlý přístup lze přidávat tlačítka a dokonce i celé skupiny pásu karet. 
Více informací naleznete v části „Úprava panelu nástrojů Rychlý přístup“ na straně 109.

Panel nástrojů Rychlý přístup je v podstatě stejný jako dosud známé panely nástrojů, ovšem 
s několika výjimkami. Můžete jej ukotvit pouze ve dvou místech – nad nebo pod pásem karet 
– na rozdíl od starších panelů nástrojů, které mohly být volně umístěny nad listem nebo ukot-
veny k horní či dolní části obrazovky nebo po stranách. Navíc není možné panel nástrojů 
Rychlý přístup zavřít ani skrýt.

ÚPRAVY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
Někteří z nás věnovali spoustu času úpravám panelů nástrojů a nabídek v uživatelském roz-
hraní Excelu a dalších programů Microsoft Office. V Office Excel 2007 je pouze jeden panel 
nástrojů, nelze vytvářet nové a není možné upravovat ani pás karet. Asi vás však nepře-
kvapí, že 98 procent uživatelů Excelu nebude tuto funkčnost postrádat. (Jedná se o přesné 
číslo získané z průzkumů!) Zbývající 2 procenta uživatelů sice nezískají své panely nástrojů 
zpět, ale mohou si upravit panel nástrojů Rychlý přístup a ti odvážnější z nás si budou moci 
upravovat pás karet díky pomoci na webu Microsoft Developer Network. Provádění úprav 
v uživatelském rozhraní již není činnost pro každého a spíše se „skrývá pod povrchem“ pro 
ty, kteří umí pracovat s jazykem Visual Basic for Applications (VBA). Nástroje pro pás karet si 
můžete prohlédnout na webu MSDN.com.

Přístup k příkazům pomocí klávesnice
Stisknete-li klávesu Alt, Excel aktivuje režim příkazů klávesnice a zobrazí malé popisky před 
každou kartou a tlačítkem na panelu nástrojů, jak vidíte v horní části obrázku 2.15.
Pokud například stisknete klávesu Alt a aktivujete tak popisky příkazů, můžete stisknout klá-
vesu V pro zobrazení karty Vložení a přidání popisků k příkazům na této kartě. Poté stisknete 
klávesu M – popisek u tlačítka SmartArt – pro zobrazení dialogového okna Zvolit obrázek 
SmartArt (viz obrázek 2.15). Pro otevření tohoto dialogového okna tedy nemusíte sahat po 
myši a jednoduše stisknete Alt, N, M. Díky tomu je přístup k příkazům velmi rychlý.

Pro přístup ke struktuře příkazů Excelu lze místo klávesy Alt použít klávesu s lomítkem (/). 
Lze však také změnit klávesy pro aktivaci nabídek. Klepněte na tlačítko Office, zvolte pří-
kaz Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii Upřesnit, přejděte na možnosti Kompatibilita 
s produkty společnosti Lotus a do textového pole Přístupová klávesa zadejte jiný znak.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

DO DETAILUDO DETAILU

MOŽNOSTI AKTIVACE KLÁVESOVÝCH PŘÍKAZŮ
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Obrázek 2.15: Stisknutím klávesy Alt spustíte režim klávesových příkazů a zobrazíte popisky 
s písmeny, jež lze stisknout k aktivaci příslušné karty, tlačítka či příkazu.

Pohodlí místních nabídek
Místní nabídky obsahují pouze příkazy, které souvisejí s položkou určenou ukazatelem myši, 
když nabídku aktivujete. Místní nabídky nabízejí skvělý způsob přístupu k příkazům a mini-
malizují počet pohybů myší (které nejsou dobré pro zápěstí!).
Chcete-li získat přístup k místní nabídce, stiskněte pravé tlačítko myši. Nabídka se otevře před 
ukazatelem (viz obrázek 2.16).
Místní nabídky mohou obsahovat mnoho kombinací příkazů v závislosti na umístění ukaza-
tele a typu listu. Zobrazíte-li například místní nabídku, přičemž ukazatel je umístěn na buňce, 
některé z příkazů jsou jiné, než kdyby byl ukazatel na záhlaví.
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Nová funkce ve verzi Office Excel 2007 má název Miniaturní panel nástrojů – jedná se o malý 
panel nástrojů, který se otevře spolu s místní nabídkou, obsahuje-li vybraný objekt jakýkoli 
typ textu (viz obrázek 2.16). Zobrazování tohoto panelu nástrojů lze ovládat prostřednic-
tvím dialogového okna Možnosti aplikace Excel. Klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz 
Možnosti aplikace Excel a v kategorii Oblíbené označte nebo zrušte označení zaškrtávacího 
políčka při výběru zobrazit miniaturní panel nástrojů.

Seznamte se s řádkem vzorců
Buňky v listu jsou stavebními kameny Excelu. Ukládají a zobrazují vámi zadané informace 
v listu Excel, s nimiž chcete provádět kalkulace. Informace lze zadávat přímo do buněk nebo 
prostřednictvím řádku vzorců (viz obrázek 2.17).
V řádku vzorců se zobrazuje obsah aktivní buňky a její adresa se objeví v poli názvů v levé 
části řádku vzorců. Úchyt změny velikosti řádku vzorců a tlačítko Vložit funkci jsou k dispozici 
vždy, další dvě tlačítka pro úpravu vzorců se však zobrazují pouze při zadávání či úpravě dat 
v buňce (viz obrázek 2.17). Klepnutím na tlačítko Storno zrušíte aktuální akci v buňce, k čemuž 
lze stisknout i klávesu Enter (stisknutí klávesy Enter také obvykle aktivuje buňku přímo pod 
aktivní buňkou). Úchyt změny velikosti řádku vzorců lze přetáhnout doleva pro rozšíření pro-

Obrázek 2.16: Místní nabídku zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši.

MINIATURNÍ PANEL NÁSTROJŮ
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storu pro vzorce nebo doprava pro zvětšení velikosti pole názvů. Klepnutím na tlačítko Vložit 
funkci zobrazíte dialogové okno, jež vám pomůže se sestavováním vzorců. Informace o vytvá-
ření vzorců a prací s dialogovým oknem Vložit funkci naleznete v kapitole 12.

Při výchozím nastavení je řádek vzorců v pracovním prostoru Excel zobrazen. Chcete-li jej 
skrýt, klepněte na kartu Zobrazení a zrušte označení zaškrtávacího políčka Řádek vzorců ve 
skupině Zobrazit či skrýt. Řádek vzorců lze znovu zobrazit označením tohoto zaškrtávacího 
políčka.

Novinkou ve verzi Office Excel 2007 je schopnost řádku vzorců roztahovat se a zmenšovat při 
zobrazování či skrývání dlouhých vzorců. Trochu při tom pomáhá úchytka změny velikosti 
řádku vzorců, ale pro skutečně dlouhé vzorce lze řádek vzorců rozšířit i svisle (viz obrázek 2.18). 
Dříve by se kvůli dlouhým vzorcům řádek otevřel a zakryl data v listu, takže se v každém pří-
padě jedná o zdokonalení.

Obrázek 2.17: Řádek vzorců zobrazuje obsah aktivní buňky.

Pole názvů

Úchyt změny velikosti řádku vzorců

Enter

Storno Vložit funkci

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Obrázek 2-18: Řádek vzorců se roztahuje a zmenšuje při skrývání či zobrazování dlouhých vzorců.
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Vyberete-li buňku obsahující dlouhý vzorec, uvidíte v řádku vzorců pouze část tohoto vzorce. 
Pokud není určitá část vzorce vidět, zobrazí Excel na pravém konci řádku vzorců sadu šipek, 
s jejichž pomocí se lze ve vzorci posouvat po jednom řádku. Na pravém konci řádku vzorců 
se nachází tlačítko Rozbalit řádek vzorců, jehož prostřednictvím lze řádek vzorců rozšířit. 
Řádek vzorců lze rozšířit tažením za dolní okraj (viz obrázek 2.18). (Tento konkrétní vzorec se 
100 buňkami je dobrý pro znázornění rozšíření řádku vzorců, ale použití funkce SUM v tomto 
případě může způsobit chybu.) Po příštím klepnutí na tlačítko Rozbalit řádek vzorců se řádek 
rozšíří na naposledy definovanou velikost.

Funkce jsou velmi podstatnou součástí Excelu – dělají většinu tvrdé práce. Vše o funkcích se 
dozvíte v kapitole 13.

Fakta o stavovém řádku
Stavový řádek, umístěný v dolní části okna Excelu, zobrazuje informace o tom, co se odehrává 
v pracovním prostoru Excelu. Excel například většinou zobrazuje slovo Připraven na levém 
konci stavového řádku. Když píšete, zobrazuje stavový řádek slovo Zadání; poklepete-li na 
buňku obsahující data, stavový řádek zobrazí slovo Úpravy.
Na pravém konci stavového řádku se zobrazuje několik položek: různá tlačítka, jezdec a oblast 
sloužící k různým účelům včetně souhrnných informací, režimů klávesnice, čísel stránek 
a mnoho dalších, z nichž většinu lze vypnout nebo zapnout. Po klepnutí pravým tlačítkem 
myši kamkoli ve stavovém řádku se zobrazí místní nabídka Vlastní nastavení stavového řádku 
s možnostmi (viz obrázek 2.19).
Všechny příkazy v nabídce Vlastní nastavení stavového řádku, před nimiž vidíte zatržení, jsou 
při výchozím nastavení zapnuty. Většina příkazů v tomto ovládacím prvku zobrazuje různé 
typy informací v závislosti na tom, co jste vybrali. Režim buňky souvisí s dříve zmíněnými 
indikátory Připraven/Zadání/Úpravy při práci v buňkách. Ikona, jež vypadá jako list s malou 
červenou tečkou (viz obrázek 2.19), v levé části stavového řádku, je tlačítko pro záznam makra. 
Jeho zobrazení lze ovládat pomocí příkazu Záznam makra. Poslední tři příkazy v nabídce 
ovládají zobrazování položek v pravé části stavového řádku. Tři tlačítka (Normálně, Rozložení 
stránky a Zobrazit konce stránek) zobrazená vedle procenta a jezdce lupy mají také odpovída-
jící příkazy, jež kontrolují jejich zobrazování. Procenta lze změnit přetažením jezdce lupy nebo 
klepnutím na tlačítko Lupa pro zobrazení dialogového okna Lupa.

Když vyberete dvě či více buněk obsahujících hodnoty, Excel zobrazí ve stavovém řádku 
souhrnné informace s využitím těchto hodnot:

POZNÁMKAPOZNÁMKA

RYCHLÉ SOUHRNY VE STAVOVÉM ŘÁDKU
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Jedná se o funkci automatických výpočtů. Oblast automatických výpočtů ve stavovém 
řádku obvykle zobrazuje součet a průměr vybraných hodnot, spolu s počtem vybraných 
buněk, jež obsahují jakýkoli typ dat (prázdné buňky se nepočítají). Jak vidíte na obrázku 
2.19, jsou k dispozici i další možnosti funkce automatických výpočtů, včetně minimálních 
a maximálních hodnot ve vybraných buňkách, funkce Počet buněk s číselnými hodnotami, 
která počítá pouze buňky obsahující čísla a ignoruje buňky s textem.

Další informace o režimech klávesnice naleznete v části „Pohyb v oblastech pomocí kláves-
nice“ na straně 148. O zobrazeních se více dozvíte v kapitole 11.

Obrázek 2.19: Máte mnoho možností zobrazování informací ve stavovém řádku.

Indikátor režimu

Záznam makra Normálně

Rozložení stránky

Zobrazit konce stránek 

Ovládací 
prvky lupy

ODKAZODKAZ
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Základy správy souborů
Jednou z výhod práce s počítači je pohodlí práce s elektronickými soubory. V této části popí-
šeme obvyklé i neobvyklé možnosti správy souborů Excel.

Vytváření sešitů
Chcete-li vytvořit nový sešit, klepněte na tlačítko Office a zvolte příkaz Nový pro zobrazení 
dialogového okna Nový sešit (viz obrázek 2.20). Po klepnutí na položku Prázdný sešit a stisku 
klávesy Enter (nebo klepnutí na tlačítko Vytvořit v dolní části dialogového okna) se otevře 
prázdný sešit. Každý nově vytvořený sešit v aktuální relaci Excel je posloupně číslovaný: Sešit1, 
Sešit2 atd.

Prostřednictvím dialogového okna Nový sešit lze vytvářet všechny typy nových sešitů ze šab-
lon či existujících sešitů. Podle kategorie vybrané v levé části dialogového okna se mění obsah 
pravé části. Při prvním otevření dialogového okna se ve skupině Šablony zobrazí kategorie 
Prázdné a nedávné. V kategoriích v levé části se setkáte s těmito položkami:

Prázdné a nedávné: Jak už název napovídá, klepnutím na ikonu Prázdný sešit vytvo-
říte nový, prázdný sešit. V oblasti Naposledy použité šablony vidíte několik naposledy 
otevřených šablon.

Obrázek 2.20: Klepnutím na tlačítko Office a následnou volbou příkazu Nový otevřete dialogové 
okno Nový sešit.
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Šablony: Klepnutím na tuto položku lze otevřít vlastní šablony.
Nový z existujícího: Klepnutím na tuto šablonu otevřete dialogové okno, jež si můžete 
prohlédnout na obrázku 2.21. Prostřednictvím tohoto dialogového okna lze otevřít 
jakýkoli existující soubor Excel jako šablonu. Oproti dialogovému oknu Otevřít se zde 
změnily dvě věci: neotevře se přímo daný sešit, ale jeho kopie; pokud sešit uložíte, přidá 
se za název souboru číslo a zobrazí se dialogové okno Uložit jako, což v podstatě zne-
možní přepsání původního souboru.

Nainstalované šablony: Pokud jste již používali nějaké šablony, dialogové okno Nový 
sešit přidá do oblasti Prázdné a nedávné další skupinu – Naposledy použité šablony (viz 
obrázek 2.20). Vyberete-li kategorii Nainstalované šablony, zobrazí se všechny šablony 
uložené ve vašem počítači jako součást úvodní instalace Excelu (viz obrázek 2.22).
Microsoft Office Online: Je-li váš počítač připojen k Internetu, lze v oblasti Microsoft 
Office Online dialogového okna Nový sešit vybrat určitou položku nebo vyhledávat 
další šablony na webu společnosti Microsoft.

V dialogovém okně Nový sešit lze určit, zda se má v oblasti Microsoft Office Online zobrazo-
vat aktivní obsah, který se automaticky aktualizuje prostřednictvím připojení k webu. Další 
informace naleznete v části „Možnosti ochrany soukromí“ na straně 132.

Obrázek 2.21: Vyberete-li v dialogovém okně Nový z existujícího sešitu existující soubor, vytvoří-
te jeho kopii.

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Office Excel 2007 využívá své propojenosti s webem a ukládá většinu šablon na webu Microsoft 
Office Online. Tím se nejen šetří prostor na vašem pevném disku, ale lze také nabízet mnohem 
více šablon, než by to bylo možné na discích CD, a navíc mají vývojáři jednodušší jejich aktua-
lizace. Na obrázku 2.23 vidíte jen několik dostupných šablon v jedné z kategorií.

Instalace vlastních šablon
Instalace vlastních šablon je skvělou možností využití listů, s nimiž často pracujete. 
V dialogovém okně Nový sešit lze klepnutím na tlačítko Nový z existujícího otevřít kterýkoli 
sešit jako šablonu. Navíc lze jakýkoli sešit vložit do zvláštní složky, kde se z něj automaticky 
stane instalovaná šablona. Tuto složku naleznete v následujících umístěních:

Windows XP: C:\Documents and Settings\<vaše jméno>\Data aplikací\Microsoft\
Templates
Windows Vista: C:\Users\<vaše jméno>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Vše, co uložíte do této složky, se objeví v dialogovém okně Nový (viz obrázek 2.24), které se 
otevře po poklepání na ikonu Šablony v dialogovém okně Nový sešit. Skvělý trik.

Obrázek 2.22: Po první instalaci Excelu je k dispozici mnoho šablon.
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ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH SLOŽEK WINDOWS
Abyste našli složku AppData (Data aplikací ve Windows XP), bude pravděpodobně nutné 
změnit nastavení systému Windows, protože při výchozím nastavení bude tato složka skry-
tá. V Průzkumníkovi Windows přejděte do složky s vaším jménem, jak ukazují výše uvedené 
cesty. V nabídce Uspořádat (nebo Nástroje ve Windows XP) zvolte příkaz Možnosti složky 
a na kartě Zobrazení klepněte na položku Zobrazit skryté soubory a složky. <vaše jméno> 
znamená uživatelské jméno, s nímž se přihlašujete do systému Windows.

Vytváření vlastních karet šablon
Obsah dialogového okna Nový je založen na obsahu zvláštní složky nainstalované systémem 
Microsoft Office 2007, jak jsme popsali výše v části „Instalace vlastních šablon“. Vytvoříte-li 
podsložky v této zvláštní složce, které obsahují soubory šablon, stanou se z nich karty v dia-
logovém okně Nový. Název jednotlivých složek bude tvořit název nové karty. Na obrázku 2.25 
vidíte dialogové okno Nový s novou kartou, jež se otevřelo po vytvoření podsložky ve složce 
Templates a přidání souboru šablony Excel.

Obrázek 2.23: Microsoft Office Online nabízí obrovské množství šablon.

DO DETAILUDO DETAILU
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V předchozí verzi Excelu bylo možné vložit do složky Šablony a jejích podsložek jakýkoli typ 
souboru Excel a program Excel je všechny považoval za šablony. Verze Office Excel 2007 již 
toto neumožňuje – v dialogovém okně Nový se zobrazují pouze soubory šablon.

KARTY ŠABLON VE VŠECH APLIKACÍCH OFFICE
Vytvoříte-li vlastní složku v rámci složky Templates, je k dispozici i v dalších aplikacích 
Microsoft Office 2007. Vlastní složky se zobrazují jako karty v dialogovém okně Šablony 
v každé aplikaci Microsoft Office 2007, ale jedná se pouze o složky, které skutečně obsahují 

Obrázek 2.24: Do dialogového okna Nový lze přidávat vlastní šablony.

Obrázek 2.25: V dialogovém okně Nový je vytváření vlastních karet snadné.

DO DETAILUDO DETAILU
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šablonu v nativním formátu dané aplikace. Jestliže například vytvoříte ve složce Templates 
podsložku Účetnictví a zkopírujete do ní dokument Microsoft Office Word 2007, zobrazí 
se složka Účetnictví jako karta v dialogovém okně Šablony v aplikaci Office Word 2007. 
Pokud by složka obsahovala pouze soubory Excel, karta se v aplikaci Office Word 2007 
neobjeví.

Ukládání souborů
Pravděpodobně nejdůležitější funkcí kterékoli počítačové aplikace je uchovávání dat. V Excelu 
lze ukládat soubory mnoha různými způsoby, pomocí příkazů Uložit, Uložit jako, Publikovat, 
Zavřít, přičemž nejjednodušším způsobem je klepnutí na tlačítko Uložit na panelu nástrojů 
Rychlý přístup.
Ve skupině Změny na kartě Revize je k dispozici i další příkaz – Sdílet sešit. Zvolíte-li tento 
příkaz, uložíte sešit ve sdíleném režimu. Vedle uložení je soubor k dispozici v síti dalším uživa-
telům, kteří jej mohou otevřít a provádět v něm vlastní změny.

Další informace naleznete v části „Sdílení sešitů v síti“ na straně 746.

Při prvním ukládání souboru se otevře dialogové okno Uložit jako (viz obrázek 2.26).

Pracujete-li většinu času se stejnou složkou, můžete ji určit jako výchozí umístění pro dia-
logová okna Otevřít, Uložit a Uložit jako. Klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz Možnosti 
aplikace Excel, vyberte kategorii Uložit a do pole Výchozí umístění souborů zadejte úplnou 
cestu a název požadované složky. 

Dialogové okno Uložit jako ve verzi systému Windows Vista nabízí mnohem více možností 
úprav než předchozí verze. To platí také pro další dialogová okna poskytovaná operačním 
systémem, včetně Uložit a Otevřít. Pokud jste zatím nepřešli na verzi Windows Vista máte 
také určité možnosti. V Microsoft Office 2007 se učíte mnoha různým věcem, z nichž mnoho 
bylo navrženo kolem funkcionality systému Vista a dialogové okno Uložit jako je toho dob-
rým příkladem. Klepnete-li na tlačítko Procházet složky, dialogové okno se rozšíří a zobrazí se 
nové propracované rozhraní s množstvím užitečných funkcí Windows Vista, jako je například 
možnost přiblížení zobrazení souborů pomocí jezdce a provádění úprav v rozvržení dialogo-
vého okna. Podrobné informace lze zobrazit klepnutím na tlačítko Nápověda (ikona otazníku) 
v dialogovém okně Uložit jako.

Pravidla pro názvy souborů
Názvy souborů v Excelu mohou mít až 218 znaků. Mohou obsahovat kombinace alfanumeric-
kých znaků, mezery a zvláštní znaky s výjimkou lomítka (/), zpětného lomítka (\), znaku větší 
než (>), znaku menší než (<), hvězdičky (*), otazníku (?), uvozovek („), rozdělovacího znaku 
(|), dvojtečky (:) a středníku (;). Ačkoli lze používat jakoukoli kombinaci velkých a malých pís-
men, nezapomínejte na to, že Excel nerozlišuje velikost písmen v názvech souborů. Pro Excel 
jsou například identické názvy MUJSOUBOR, MujSoubor a mujsoubor.

ODKAZODKAZ

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Aby bylo zajištěno správné uložení nové kopie souboru před odstraněním originálu, Excel 
vytvoří při ukládání dočasný soubor, poté odstraní původní a přejmenuje dočasný soubor 
podle názvu původního souboru. Předchází se tak případné ztrátě původního souboru 
a ukládané verze, pokud by došlo k potížím během ukládání. Z tohoto důvodu nelze ote-
vřít, provádět změny, ani uložit soubor, který je větší než polovina dostupného prostoru na 
disku. Pracujete-li například se souborem na disketě 1,44 MB (ano, lidé stále využívají i této 
možnosti), nelze otevřít, provádět změny a poté ani uložit soubor, pokud je větší než zhru-
ba 720 kB (což je skutečně velký soubor). V tomto případě by bylo nutné provést všechny 

Obrázek 2.26: Při prvním ukládání souboru se otevře dialogové okno Uložit jako.

KOLIK PROSTORU NA DISKU POTŘEBUJI?
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požadované změny a soubor uložit na disketu až po dokončení práce. Je nepravděpodob-
né, že byste se s tímto problémem setkali na pevném disku nebo CD, jestliže se však setkáte 
se symptomy nedostatku prostoru při ukládání souboru Excel, možná přišel čas na malý 
úklid disku nebo instalaci jiné diskové jednotky.

Stará známá přípona souboru se třemi znaky z MS-DOS nyní získala i verzi se čtyřmi znaky 
a pomáhá rozlišovat soubory Excel, přičemž se přidává automaticky při ukládání souboru. 
V tabulce 2.1 naleznete přehled některých výchozích přípon Excelu.

Tabulka 2.1 Výchozí přípony Excelu

Typ dokumentu Přípona

Doplněk .xlam

Šablona s povolenými makry .xltm

Sešit s povolenými makry .xlsm

Binární sešit Excel .xlsb

Data XML .xml

List XML 2003 .xml

Šablona .xltx

Sešit .xlsx

Pracovní prostor .xlw

ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH PŘÍPON SOUBORŮ
Přípony souborů se nemusí u názvů v systému Windows zobrazovat, přičemž závisí na 
vašem nastavení. Chcete-li zobrazit přípony souborů, klepněte na tlačítko Start a zvolte 
Počítač (nebo Ovládací panely ve Windows XP). Poté zvolte položku Možnosti složky (v sys-
tému Windows Vista ji naleznete v nabídce Uspořádat) a na kartě Zobrazení zrušte označení 
políčka Skrýt příponu souborů známých typů.

Formáty souborů
Vedle zadání názvu a umístění souboru můžete v dialogovém okně Uložit jako určit i jiný formát 
souboru. Klepnutím rozbalte rozevírací seznam Typ souboru se všemi dostupnými formáty.
Výchozím formátem je XLSX (Excel Workbook) a s touto možností budete pracovat téměř vždy. 
Pokud však budete chtít exportovat soubor Excel do jiného programu, můžete využít jedné 
z dalších možností sloužících k převodu souboru do formátu čitelného daným programem.

Další informace o formátech exportovaných souborů Excelu naleznete v části „Import 
a export souborů“ dále v této kapitole na straně 94.

DO DETAILUDO DETAILU

ODKAZODKAZ
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Zajištění kompatibility souborů s předchozími verzemi Excelu
Pokud ve verzi Office Excel 2007 otevřete sešit vytvořený v předchozí verzi Excelu, auto-
maticky se otevře v režimu kompatibility, což je podmínka uvedená v záhlaví okna Excel 
(viz obrázek  2.27). Podle záhlaví vždy poznáte, zda jste soubor převedli do nového formátu.

V režimu kompatibility lze normálně pracovat, a pokud soubor uložíte, zůstane v původním 
formátu. Jestliže však provedete změny s využitím funkcí, jež nejsou kompatibilní se starší 
verzí, zakročí při ukládání souboru Microsoft Office Excel – kontrola kompatibility a zobrazí 
dialogové okno, které si můžete prohlédnout na obrázku 2.28.

CO NEBUDE V REŽIMU KOMPATIBILITY FUNGOVAT?
Pokud je zapnutý režim kompatibility, Excel zakáže různé funkce, jejichž výsledky by neby-
lo možné převést do starších verzí Excelu. Na zakázané příkazy lze i přesto klepnout, ale 
pokud tak učiníte, Excel zobrazí zprávu s vysvětlením, proč je nelze použít. Office Excel 2007 
například povoluje 64 úrovní vnoření ve formulářích (výrazy ve výrazech), zatímco předcho-
zí verze povolovaly pouze 7 úrovní. Pracujete-li v listu, v němž se pokusíte překonat výše 
uvedené omezení, Excel tomu zabrání a zobrazí chybovou zprávu:

Obrázek 2.27: Soubory vytvořené v jakékoli předchozí verzi Excelu se otevírají v režimu 
kompatibility.

Obrázek 2.28: Když se pokusíte uložit sešit ve starším formátu, který obsahuje funkce nepodporo-
vané starší verzí Excelu, otevře se dialogové okno Microsoft Office Excel – kontrola kompatibility.

DO DETAILUDO DETAILU
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Chybové zprávy týkající se kompatibility se mohou otevřít v následujících případech:

Sešit obsahuje příliš mnoho řádků a nebo sloupců.
Vzorec překračuje maximální povolený počet znaků.
Vzorec má více než sedm vnořených úrovní.
Vzorec překračuje maximální počet argumentů ve funkci.
Vzorec obsahuje více než 40 operandů.
Sešit obsahuje příliš mnoho maticových vzorců mezi více listy.
Sešit má více než 4 050 jedinečných formátů buněk.
Pole kontingenční tabulky obsahuje více než 32 500 jedinečných položek.
Položka kontingenční tabulky obsahuje řetězec delší než 255 znaků.
Popisek kontingenční tabulky tvoří více než 255 znaků.
Pole kontingenční tabulky obsahuje více než 1 024 polí.

Pokud se ptáte, jak přejít z režimu kompatibility, jednoduše stačí uložit sešit v jednom 
z nových formátů, například XLSX nebo XLSM, a poté zavřít a znovu otevřít právě uložený 
soubor.

Microsoft Office Excel – kontrola kompatibility vás informuje, jaký je důvod potíží, takže 
můžete klepnout na tlačítko Storno a přepracovat svůj list jiným způsobem nebo jej i přesto 
uložit. V dialogovém okně Microsoft Office Excel – kontrola kompatibility jsou k dispozici 
odkazy Najít nebo Opravit, jejichž prostřednictvím lze zvýraznit či opravit položku způsobu-
jící potíže s kompatibilitou. Klepnete-li na tlačítko Kopírovat do nového listu, přidá se do stá-
vajícího sešitu nový list s názvem Sestava kompatibility obsahující kopii informací zobrazených 
v dialogovém okně. Pokud zrušíte označení políčka Zkontrolovat kompatibilitu při uložení 
tohoto sešitu, nebude se toto dialogové okno při ukládání aktuálního sešitu otevírat. Tato mož-
nost je vhodná v případě, že chcete opakovaně upravovat a ukládat bez aktualizace sešitu do 
nového formátu. Nemusíte však mít obavy, protože důvod potíží lze kdykoli vyhledat; klepněte 
na tlačítko Office, zvolte příkaz Připravit a poté možnost Spustit kontrolu kompatibility pro 
zobrazení dialogového okna, které vidíte na obrázku 2.28.
Jestliže potřebujete uložit soubory v jiných formátech, nabízí rozevírací seznam Typ sou-
boru v dialogovém okně Uložit jako různé formáty, včetně Sešit aplikace Excel 97-2003 a Se-
šit Microsoft Excel 5.0/95. Uživatelé všech těchto verzí Excelu mohou otevřít soubor uložený 
v daném formátu, ale pokud uživatel verze Excel 95 nebo Excel 5 uloží změny do tohoto sou-
boru, budou ztraceny všechny změny i formátování provedené pomocí jakékoli funkce z verzí 
Excel 2000 až 2003. Tyto a další potíže lze řešit pomocí programu Compatibility Pack pro 
Office 2007, který lze stáhnout z webu Office Online. Díky tomuto programu můžete oteví-
rat a upravovat soubory Excel 2007 ve starších verzích Excelu. Při práci s těmito převáděcími 
programy není třeba ukládat soubory ve starém formátu a nemusíte ani upgradovat původní 
instalaci Excelu. Ve vašem počítači však musí být nainstalovaný nejnovější opravný balíček 
(SP). Nejjednodušším způsobem vyhledání převáděcích programů i opravných balíčků je 
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stisknutí  klávesy F1 – otevřete tak okno nápovědy, kde klepnete na odkaz File Conversion 
(nebo napíšete převod souborů do pole Hledat). Téma Převod souborů a kompatibilita odka-
zuje na související informace, které obsahují příslušné umístění souboru ke stažení na webu 
Microsoft Office Online.

Další informace o nových, méně restriktivních omezeních Excelu naleznete v části „Zvýšená 
kapacita a rychlost“ na straně 41.

Formáty „XL“
Ačkoli společnost Microsoft odebrala některé méně používané formáty ze seznamu s typy sou-
borů, počet formátů ve verzi Excel 2007 se poněkud zvětšil. Excel 2007 nabízí 11 formátů; 
hlavní rozdíly jsou následující:

XLSX (Sešit aplikace Excel): Nový výchozí formát souborů verze Excel 2007 založený 
na jazyku XML, jenž používá komprimaci ZIP pro omezení velikosti souboru a zdoko-
nalené zabezpečení. Na rozdíl od výchozího formátu ve starších verzích Excelu (XLS) 
nepodporuje tento formát kód makra v jazyce VBA nebo XLM.
XLSM (Sešit aplikace Excel s podporou maker): Společnost Microsoft vytvořila zcela 
samostatný typ souboru založený na jazyku XML, který slouží pro ukládání sešitů 
obsahujících kód makra VBA nebo XLM. Zvyšuje se tak zabezpečení, protože nelze 
vložit kód makra do sešitů bez povolených maker a usnadňuje identifikaci souborů 
obsahujících kód.
XLSB (Binární sešit aplikace Excel): Tento formát slouží k co nejrychlejšímu načítání 
a ukládání souborů. Podporuje všechny funkce verze Office Excel 2007 a navíc i kód 
makro, přitom však není založen na jazyku XML, nepoužívá komprimaci a je méně 
bezpečný než formáty založené na jazyku XML.
XLTX (Šablona aplikace Excel): Verze nového formátu souborů Office Excel 2007 
určená pro šablony. Tento formát nepodporuje kód makro v jazyku VBA nebo XLM.
XLTXM (Šablona aplikace Excel s podporou maker): Verze nového formátu souborů 
Office Excel 2007 určená pro šablony, jež podporuje kód makro v jazyku VBA nebo 
XLM.
XLS (Sešit aplikace Excel 97-2003): „Starý“ formát souborů používaný v předchozích 
verzích Excelu.
XLT (Šablona aplikace Excel 97-2003): „Starý“ formát šablon používaný v předcho-
zích verzích Excelu.
XLAM (Doplněk aplikace Excel): Zvláštní typ sešitu s povoleným jazykem VBA, který 
může být do Excelu načítán jako doplňkový program.

Vedle těchto typů souborů „XL“ existují také dva typy XML, které spolu poněkud souvisí. List 
2003 (XML) je předchozí formát XML, jenž byl k dispozici ve verzi Excel 2003. Další formát 
sdílí stejnou příponu, ale má zcela jiné výsledky: XML Data (XML) je formát XML, který před 
uložením souboru vyžaduje přítomnost konkrétních programových datových map.

ODKAZODKAZ
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CO JE XML?
Nový formát Office Excel 2007 je založen na jazyku XML, jenž byl vytvořen za účelem pře-
vodu strukturovaných dat a byl původně určen pro web. Verze Excel 2003 představila XML 
jako volitelný formát souborů; v novém Excelu 2007 je XML výchozím formátem, což indiku-
je nová přípona souboru .xlsx. Jazyk XML společnosti Microsoft je založen na specifikaci for-
mátu s názvem SpreadsheetML a od svého uvedení prošel podstatnými změnami. Formát 
neměl dostatečné jazykové schopnosti na to, aby vyhověl všem funkcím Excelu, včetně 
objektů, jako jsou grafy a grafické prvky. Nejnovější verze formátu SpreadsheetML doká-
že zpracovat vše, co Excel nabízí, a činí tak mnohem efektivnějším způsobem než původní 
formát XLS, díky čemuž je velikost souborů mnohem menší. Nové formáty SML nabízejí 
také lepší obnovení poškozených souborů a celkové zabezpečení. Formát SpreadsheetML 
je součástí formátu Open XML s možností rozšíření a díky tomu je pro vývojáře jednodušší 
vymýšlet způsoby pro spojování různých prvků.

Další informace o jazyku XML naleznete v části „Práce se soubory XML“ na straně 715.

Určení výchozího formátu souborů
Nový sešit budete obvykle ukládat ve formátu Sešit Excel (XLSX). Výchozí formát ukládaných 
souborů však lze změnit. To může být vhodné například v případě, že pravidelně sdílíte sou-
bory s uživateli Excelu 2003. Chcete-li změnit formát, klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz 
Možnosti aplikace Excel a poté vyberte kategorii Uložit (viz obrázek 2.29).
Rozevírací seznam Uložit soubory v tomto formátu obsahuje stejné formáty souborů jako 
rozevírací seznam Typ souboru v dialogovém okně Uložit jako.

Automatické vytváření záložních souborů
Excel může při každém ukládání vytvářet duplicitní kopii souboru na stejném disku a ve stejné 
složce jako původní soubor. Klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz Uložit jako, v dolní části 
dialogového okna Uložit jako klepněte na položku Nástroje a poté klepnutím na Obecné mož-
nosti zobrazte dialogové okno, jež vidíte na obrázku 2.30. Následně označte zaškrtávací políčko 
Vždy vytvořit záložní kopii.
Záložní soubor je duplikát, který má shodný název s originálem, před název se však přidá 
předpona Záloha a soubor má příponu .xlk.

Pamatujte si, že Excel při vytváření záložních souborů vždy používá příponu .xlk, bez ohledu 
na typ souboru. Předpokládejme například, že pracujete se souborem Mujsoubor.xls a se 
souborem šablony na disku s názvem Mujsoubor.xlt a pro oba soubory označíte zaškrtávací 
políčko Vždy vytvořit záložní kopii. Protože může existovat pouze jeden soubor s názvem 
Mujsoubor.xlk, uloží se jako soubor .xlk naposledy ukládaný soubor a Excel přepíše existu-
jící záložní soubor.

DO DETAILUDO DETAILU

ODKAZODKAZ

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
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Obrázek 2.29: Formát ukládaných souborů lze změnit

Obrázek 2.30: Chcete-li otevřít dialogové okno Obecné možnosti, klepněte na tlačítko 
Office, zvolte příkaz Uložit jako a poté klepněte na Nástroje, Obecné možnosti.
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Ochrana souborů
Své soubory můžete chránit heslem. K tomu slouží nastavení v dialogovém okně Obecné mož-
nosti (viz obrázek 2.30). K dispozici jsou dva typy hesel: Heslo pro otevření a Heslo pro úpravy. 
Hesla mohou mít až 15 znaků a rozlišují se velká a malá písmena. Pokud tedy k souboru přiřa-
díte heslo Tajný, nelze jej otevřít zadáním slova TAJNÝ nebo tajný.

Heslo pro otevření: Excel vás vyzve k zadání hesla před opětovným otevřením souboru.
Heslo pro úpravy: Každý uživatel si může soubor prohlížet, ale pro jeho otevření pro 
úpravy či uložení je nutné zadat heslo.
Doporučeno jen pro čtení: Zvolíte-li tuto možnost, uživateli je navrženo, že by měl 
soubor otevřít pouze pro čtení.

POUŽÍVEJTE VHODNÁ HESLA
Ačkoli společnost Microsoft v posledních letech zostřila možnosti zabezpečení v Excelu, 
někteří lidé stále nadšeně hledají nové a lepší způsoby prolomení hesel. Bránit se může-
te tvořením lepších hesel. Heslo by mělo mít minimálně osm znaků – čím delší, tím lepší 
– a zároveň byste měli kombinovat velká a malá písmena, čísla a jiné znaky.

Přidávání souhrnných informací do souborů
Pokud klepnete na tlačítko Office, zvolíte příkaz Připravit a poté klepnete na Vlastnosti, Excel 
zobrazí pás karet Vlastnosti, jenž slouží k zaznamenávání obecných informací o aktivním 
sešitu (viz obrázek 2.31).
Pracujete-li s velkým množstvím souborů, může vám přidávání vlastností velmi usnadnit 
vyhledávání. Vlastnosti se přidávají prostřednictvím dialogového okna Otevřít (viz obrázek 
2.32).
Klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz Otevřít, vyberte soubor a v nabídce tlačítka Nástroje 
klepněte na položku Vlastnosti pro otevření dialogového okna s informacemi. Všechny sou-
hrnné informace jsou k dispozici na kartě Obecné. Upravovat lze dokonce mnoho popisných 
a základních informací, jež se zobrazují na kartě Souhrnné informace – jednoduše vyberte 
položku, kterou chcete změnit, a zadejte požadovanou hodnotu (viz obrázek 2.32). Systém 
Windows prohledává všechny tyto vlastnosti, když použijete příkaz Hledat k vyhledání sou-
borů ve svém počítači.

Uložení celého pracovního prostoru
Chcete-li uložit snímek aktuální prostředí Excelu, klepněte na kartu Zobrazení a ve skupině 
Okno klepněte na tlačítko Uložit pracovní prostor. Pokud uložíte pracovní prostor, zaznamená 
Excel umístění všech aktuálně otevřených sešitů a mnoho nastavení, díky čemuž lze získat sou-
bory a nastavení ve stejné konfiguraci, v jaké jste je uložili. K nastavením ukládaným s pracov-
ními prostory patří různá zobrazení a výpočty. Při ukládání je navržen výchozí název souboru 
Resume.xlw, lze jej však přejmenovat.

DO DETAILUDO DETAILU
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Obrázek 2.31: Pás karet Vlastnosti slouží k přidávání popisných informací, jež mohou později 
posloužit při vyhledávání.

Příkaz Uložit pracovní prostor se zcela liší od příkazu Vytvořit pracovní prostor dokumen-
tů, jejž lze vyvolat klepnutím na tlačítko Office a následně na odkaz Publikovat. Pracovní 
prostor dokumentu je nástroj pro spolupráci týmů na projektech ve verzi Microsoft Office 
2007. Více informací naleznete v části „Vytváření nového pracovního prostoru dokumentu“ 
na straně 771.

K nazvaným buňkám v listu lze připojovat vlastní vlastnosti. Obsah nazvané buňky bude 
tvořit hodnotu vlastnosti a změní se vždy, když dojde ke změně hodnoty v buňce. Buňku 
je nutné nejdříve nazvat (viz část „Pravidla pro zadávání názvů“ na straně 79). Klepnutím na 
slova Vlastnosti dokumentu a následně na Upřesnit vlastnosti v záhlaví pásu karet Vlastnosti 
pak otevřete dialogové okno Vlastnosti a klepnete na kartu Souhrnné informace. Nachází-li 
se v sešitu nazvaná buňka, aktivuje se na kartě Vlastní v dialogovém okně Vlastnosti zaškr-
távací políčko Propojit s obsahem. Pokud toto políčko označíte, definované názvy sešitu se 
zobrazí v rozevíracím seznamu Hodnota (jež se při propojování obsahu změní na Zdroj), jak 
je vidět na obrázku 2.33.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

PŘIPOJOVÁNÍ VLASTNÍCH VLASTNOSTÍ K BUŇKÁM
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Obrázek 2.32: Vlastnosti kteréhokoli souboru si můžete prohlédnout ještě před jeho otevřením.

Obrázek 2.33: Pomocí nazvaných buněk lze vytvářet dynamické vlastnosti založené 
na buňkách listu.
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V poli názvů vyberte nebo zadejte nový název. (Pokud propojujete obsah, není rozevírací 
seznam Typ dostupný.) Jestliže jste stanovili Zdroj (nazvanou buňku, k níž chcete připojo-
vat), klepněte na tlačítko Přidat a daná vlastnost se zobrazí v seznamu Vlastnosti.

Je-li propojení poškozeno (například dojde k odstranění příslušného názvu), dialogové 
okno Vlastnosti uloží poslední zaznamenanou hodnotu dané vlastnosti.

Pokud název definuje oblast buněk, zobrazí se jako hodnota vlastnosti pouze buňka umís-
těná v levém horním rohu oblasti.

Otevírání souborů
Vedle ukládání souborů patří k běžným činnostem také jejich otevírání. Klepněte na tlačítko 
Office a zvolte příkaz Otevřít pro zobrazení stejnojmenného dialogového okna (viz obrá-
zek 2.34).

Klepnete-li na ikony Poslední dokumenty v levé části dialogového okna, zobrazí se v pravé 
části odpovídající soubory. Klepnutím na ikonu Dokumenty zobrazíte při prvním otevření 
dialogového okna obsah složky se stejným názvem, pokud jste předtím nezměnili výchozí 
umístění souboru (klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz Možnosti aplikace Excel a vyberte 
kategorii Uložit).

Klepnutím na ikonu Poslední dokumenty lze v chronologickém pořadí zobrazit sou-
bory a složky, jež jste otevřeli. Ve skutečnosti se zobrazí obsah složky Data aplikací 

Obrázek 2.34: Při otevírání dokumentů lze klepnutím na šipku u tlačítka Otevřít zobrazit 
další možnosti.
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s názvem Recent, do níž se automaticky přidávají zástupci souborů a složek, s nimiž jste 
pracovali v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako.
Prostřednictvím ikony Plocha přejdete do nejvyšší úrovně systému souborů vašeho 
počítače a můžete se pohybovat v rámci této hierarchie.
Pomocí ikony Dokumenty zobrazíte obsah složky Dokumenty.
Ikona Tento počítač zobrazí všechna umístění dostupná ve vašem počítači, včetně 
disků, jednotek CD, DVD a sdílených složek.
Klepnutím na ikonu Místa v síti otevřete soubory v jakémkoli dostupném umístění ve 
vaší síti nebo na webu.
Rozevírací seznam vpravo od textového pole Název souboru v dolní části dialogového 
okna Otevřít určuje, které soubory jsou k dispozici. Výchozí možnost Všechny soubory 
aplikace Excel zobrazí názvy souborů, jejichž přípona začíná xl. Klepnutím na šipku 
vpravo od nabídky lze zobrazit konkrétní typy souborů.

Chcete-li otevřít více souborů současně, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte soubory, které 
chcete otevřít.

Klepnete-li na tlačítko Zobrazení, lze vybrat různé způsoby zobrazování souborů v dia-
logovém okně.
Tlačítkem Nástroje zobrazíte rozevírací seznam obsahující příkaz Mapovat síťovou jed-
notku, jehož prostřednictvím se lze připojit k umístění ve vaší síti.

Na většinu souborů uvedených v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako lze klepnout pra-
vým tlačítkem myši a zobrazit tak místní nabídku s příkazy. Prostřednictvím místní nabídky 
lze například odstranit soubor zobrazený v dialogovém okně Otevřít.

Všimněte si, že se nad seznamem v dialogovém okně Otevřít zobrazují hlavičky. Klepnete-li na 
jednu z těchto hlaviček, soubory se seřadí na základě zvolené hlavičky. Klepnete-li například 
na hlavičku Změněno, seřadíte soubory podle data. Když umístíte ukazatel myši na hlavičku, 
objeví se vpravo od hlavičky šipka směřující dolů; klepnutím na tuto šipku zobrazíte nabídku 
s dalšími možnostmi (viz obrázek 2.35).
Každá hlavička má vlastní nabídku s možnostmi, přičemž některé z nich jsou založeny na 
souborech obsažených v aktuální složce. Pokud například klepnete na nabídku u hlavičky Typ, 
zobrazí se seznam typů souborů uložených v dané složce.

Zvláštní způsoby otevírání souborů
Vpravo od tlačítka Otevřít ve stejnojmenném dialogovém okně se nachází malá šipka. 
Klepnutím na tuto šipku (viz obrázek 2.34) zobrazíte nabídku s následujícími možnostmi:

Otevřít jen pro čtení: Soubor se otevře tak, že do něj nelze ukládat žádné změny, aniž 
byste jej přejmenovali.
Otevřít kopii: Vytvoří se kopie vybraného souboru, k názvu souboru se přidá Kopie 
a originál zůstane nedotčený.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Otevřít v prohlížeči: Tato možnost platí pouze pro dokumenty HTML a otevře vybraný 
soubor ve vašem výchozím webovém prohlížeči.
Otevřít a opravit: Jedná se o výkonnou funkci, jejímž prostřednictvím můžete zkusit 
otevřít poškozené soubory. Více informací naleznete v části „Obnovení poškozených 
souborů“ na další straně.

Otevírání souborů při spuštění Excelu
Pracujete-li s určitými soubory každý den, můžete je uložit do zvláštní složky s názvem 
XLStart. Při každém spuštění Excelu se automaticky otevřou všechny soubory obsažené ve 
složce XLStart.

Do složky XLStart lze ukládat soubory pracovního prostoru, které se pak automatic-
ky načtou při každém spuštění Excelu. Více informací o souborech pracovního prostoru 
naleznete v části „Uložení celého pracovního prostoru“ dříve v této kapitole na straně 87.

Složka XLStart se vytvoří při instalaci Excelu a nachází se v následujícím umístění:
Windows XP: C:\Documents and Settings\<vaše jméno>\Application Data\Microsoft\
Excel\XLStart
Windows Vista: C:\Users\<vaše jméno>\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart

Obrázek 2.35: V dialogovém okně Otevřít lze při vyhledávání souborů definovat další kritéria 
pomocí tlačítek u jednotlivých hlaviček v seznamu souborů.

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Chcete-li spustit Excel a současně otevřít soubory, které jsou v jiné složce než XLStart, můžete 
určit jinou složku pro spouštění. Klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz Možnosti aplikace 
Excel, vyberte kategorii Upřesnit a do pole Umístění souborů při spuštění: pod možnostmi 
Obecné zadejte úplnou cestu složky. Tato funkce je obzvláště užitečná v případě, že je váš počí-
tač připojen k síti a chcete otevírat soubory ze sdílené složky.

Obnovení poškozených souborů
Na obrázku 2.34 vidíte dialogové okno Otevřít, klepněte na šipku vedle tlačítka Otevřít, v němž 
se nachází nabídka obsahující příkaz Otevřít a opravit. Díky tomuto příkazu máte šanci opra-
vit poškozený soubor nebo z něj extrahovat data v případě, že se oprava souboru nezdaří. 
Vyberete-li soubor a klepnete na příkaz Otevřít a opravit, zobrazí se okno se zprávou, které 
vidíte na obrázku 2.36.

Nejdříve zkuste klepnout na tlačítko Opravit a pokud se Excelu přesto nepodaří soubor otevřít, 
klepněte na tlačítko Extrahovat data. Zobrazí se okno se zprávou, jež vidíte na obrázku 2.37.

Při obnovování je nutné učinit rozhodnutí – pokud si myslíte, že vzorce budou po extraho-
vání v pořádku, klepněte na tlačítko Obnovit vzorce; v opačném případě klepněte na tlačítko 
Převést na hodnoty. Obnovení vzorců bude pravděpodobně fungovat, pokud vzorce neobsahují 
odkazy na buňky, které se poškozením ztratily. Ať již zvolíte kteroukoli možnost, lze pomocí 
funkce Extrahovat data získat data z vašeho sešitu, včetně všech listů a karet, a to ve stejném 
pořadí, v jakém byla v původním souboru. Proces obnovení bohužel ignoruje veškerá formáto-
vání, grafy a další objekty – obnovit lze pouze vlastní obsah buněk (což je nejpodstatnější).
Pokud poškozená část souboru nebyla tou, jež ukládala hesla, pravděpodobně nebude možné 
použít tento postup k získání dat z heslem chráněného souboru.

OBNOVOVÁNÍ DAT POMOCÍ ODKAZŮ
Data lze z poškozeného sešitu obnovit i dalším způsobem. V podstatě se jedná o stejný 
trik, jako je použití příkazu Otevřít a opravit v Excelu, stojí však za vyzkoušení v případě, že 
příkaz Otevřít a opravit selže.

Obrázek 2.36 Prostřednictvím příkazu Otevřít a opravit máte šanci obnovit ztracená data.

Obrázek 2.37 Tlačítko Extrahovat data nabízí dvě možnosti obnovení dat.

DO DETAILUDO DETAILU
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Nejdříve otevřete dva nové sešity. V jednom ze sešitů vyberte buňku A1 a stiskněte kombi-
naci kláves Ctrl+C pro kopírování. Aktivujte druhý sešit a pravým tlačítkem myši klepněte do 
buňky A1. Zvolte příkaz Vložit jinak a poté klepněte na tlačítko Vložit propojení. Následně 
klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz Připravit, klepněte na položku Upravit odkazy na 
soubory, poté na možnost Změnit zdroj a vyhledejte poškozený sešit. Klepněte na tlačítko 
OK a pomocí tlačítka Zavřít zavřete dialogové okno Upravit propojení.

Budete-li mít štěstí, objeví se v buňce A1 data z buňky A1 ve ztraceném sešitu. Pokud se tak 
stane, stiskněte klávesu F2 pro aktivování režimu úprav a poté stiskněte třikrát klávesu F4, 
čímž změníte absolutní odkaz $A$1 na jeho relativní formu – A1. Nakonec zkopírujte 
všechna data, která potřebujete získat. Stejně postupujte u všech listů v sešitu. Ztratíte 
samozřejmě formátování a vzorce a v každé prázdné buňce se zobrazí nula, alespoň 
však získáte všechna důležitá data. Ačkoli lze list uložit s propojovacími vzorci, můžete 
zvážit převedení všech vzorců na jejich zdrojové hodnoty pro případ, že by v původ-
ním poškozeném souboru došlo k dalším potížím. Chcete-li tak učinit, vyberte všechny 
buňky obsahující právě vytvořené vzorce, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C, klepněte 
pravým tlačítkem myši, zvolte příkaz Vložit jinak, zvolte možnost Hodnoty a poté klep-
něte na tlačítko OK.

Další informace o obnovování dokumentů naleznete v části „Obnovení po selhání“ dále 
v této kapitole na straně 104. Více informací o heslech naleznete v části „Skrývání a ochrana 
sešitů“ na straně 192.

Importování a exportování souborů
Excel přijímá data vytvořená v mnoha jiných aplikacích. Usnadňuje také import dat z texto-
vých souborů a pomáhá při rozdělování do sloupců v listu.

O importování a exportování souborů existuje celá řada velmi podrobných materiá-
lů. Potřebujete-li takové informace, jako je přenos stovek makry řízených souborů do 
Excelu, měli byste nahlédnout do Microsoft Office 2007 Resource Kit vydávaný společností 
Microsoft Press. Informace týkající se sdílení dat s dalšími aplikacemi Microsoft Office 2007 
a práce s externími databázemi naleznete v kapitolách 31 a 23.

Práce s příkazy Otevřít a Uložit jako při importování 
a exportování souborů
Chcete-li importovat soubor z jiné aplikace nebo ze starší verze Excelu, klepněte na tlačítko 
Office, zvolte příkaz Otevřít a v dialogovém okně Otevřít zvolte soubor, jejž chcete importovat. 
Pokud chcete zúžit seznam souborů a zaměřit se na konkrétní typ souborů, jež se chystáte 
importovat, použijte rozevírací seznam Název souboru v dolní části dialogového okna (viz 
obrázek 2.38). Zvolíte-li typ souboru, budou v dialogovém okně Otevřít uvedeny pouze sou-
bory daného typu. Při importování souboru není nutné uvádět jeho příponu, protože Excel 
určuje formát souboru na základě jeho obsahu, a ne podle názvu.

ODKAZODKAZ
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Pokud chcete exportovat soubor Excel do jiné aplikace nebo do starší verze Excelu, klepněte 
na tlačítko Office a zvolte příkaz Uložit jako. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte 
aplikaci, do níž exportujete. Ačkoli je položka Text (oddělený tabulátory) jediným textovým 
formátem v dialogovém okně Otevřít, lze soubor Excel uložit v mnoha různých textových for-
mátech, včetně textu odděleného tabulátory, textu Unicode, formátovaného textu a dalších.

Sdílení dat s Excelem pro Macintosh
Excel pro Macintosh používal od roku 1998 stejný formát souborů jako Excel 97 až 2003 pro 
Windows. Tyto soubory můžete sdílet s uživateli Macintosh jednoduchým přenosem z jed-
noho počítače do druhého.
Chcete-li uložit soubor Excel 2007, jejž budete sdílet s uživateli verze Excel pro Macintosh, 
klepněte na tlačítko Office, zvolte příkaz Uložit jako a v rozevíracím seznamu Typ souboru 
vyberte možnost Sešit aplikace Excel 97-2003.
Pokud budete importovat soubory Macintosh do svého počítače, nejdříve je zkopírujete pro-
střednictvím kabelu, disku, sítě, e-mailu, webu či nástroje, jako je například MacOpener. 
Exportování souborů z Windows do verze pro Macintosh je stejně snadné jako importování 
souborů Macintosh. Jednoduše přenesete soubor z počítače Macintosh do systému Windows 
a poté použijete příkaz Otevřít pro načtení souboru do Excelu.

Obrázek 2.38: Prostřednictvím rozevíracího seznamu určete soubory vytvořené konkrétní aplikací.
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Sdílení dat v jiných programech
Ano, někteří lidé nepoužívají Excel a jednoho dne se s nimi můžete setkat i vy. Vážně, existuje 
mnoho důvodů pro to, aby byla data Excel přístupná i mimo tento program. Umístění dat na 
web nebo vytvoření datových sad pro softwarové analýzy jsou dvě z možných využití dat nezá-
visle na Excelu.

Ačkoli verze Excelu pro Windows a Macintosh sdílejí mnoho vlastností a funkcí, nepou-
žívají stejný systém pro datum. Ve verzi pro Windows je základní datum 1. ledna 1900. 
Ve verzi pro Macintosh je základní datum 2. ledna 1904. Přenášíte-li soubory do nebo 
z verze pro Macintosh, zachová Excel typ data výběrem nebo zrušením možnosti Použít 
kalendářní systém 1904 v oblasti Při výpočtech v tomto sešitu v kategorii Upřesnit v di-
alogovém okně Možnosti aplikace Excel. Tato metoda je obvykle vhodná, může však 
způsobit potíže, pokud se datum ze souboru Macintosh porovná s datem ze soubo-
ru Windows. Z tohoto důvodu doporučujeme používat stejné nastavení data ve všech 
vašich počítačích.

Práce s formáty souborů pro web
V rozevíracím seznamu Typ souboru v dialogovém okně Uložit jako jsou k dispozici dvě 
možnosti, jejichž prostřednictvím lze soubory ukládat jako webové stránky: Webová stránka 
(HTM, HTML) a Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT, MHTML). Výsledek 
jejich použití je v podstatě stejný, rozdíl spočívá v tom, že formát Webová stránka neukládá 
jen hlavní soubor HTML, ale i složku obsahující podpůrné soubory. Jak pravděpodobně oče-
káváte, formát Webová stránka tvořená jedním souborem vytvoří jen jeden soubor bez použití 
podpůrné složky. Formát Webová stránka tvořená jedním souborem nabízí více kontroly nad 
jednotlivými prvky. Při použití formátu Webová stránka je vytvořen samostatný list s kaská-
dovým stylem, spolu s jednotlivými soubory HTML pro každý list v sešitu. Na obrázku 2.39 
vidíte obsah podpůrné složky, jež se vytvořila po uložení sešitu se sedmi listy s využitím for-
mátu Webová stránka.
Pokud se vyznáte v jazyku HTML, můžete podpůrné soubory otevřít v jiných programech. 
Obsahuje-li původní sešit jakékoli grafické prvky, Excel je uloží jako samostatné grafické sou-
bory (JPEG, PNG nebo GIF), jež lze upravovat v programu pro úpravu obrázků. Prostřednictvím 
textového editoru lze upravovat písma použitá při úpravách listu s kaskádovým stylem. Tato 
práce je však jen pro odvážné. Nejmenší chyba při úpravách v kódu HTML kteréhokoli ze 
souborů může způsobit nepoužitelnost všech souborů.

Importování a exportování textových souborů
Chcete-li exportovat soubor Excel jako textový soubor, klepněte na tlačítko Office, zvolte pří-
kaz Uložit jako a v rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte jeden z následujících osmi tex-
tových formátů. Ve všech těchto formátech ukládá Excel pouze aktuální list. Zachová se pouze 
formátování čísel a veškeré zbývající formátování je odstraněno.

Formátovaný text (oddělený mezerami) (*.PRN): Vytvoří se soubor, v němž je 
zachováno zarovnání sloupců, přičemž se v každém sloupci přidají mezery, takže jsou 
všechny sloupce doplněny na svou maximální šířku.

PŘIZPŮSOBENÍ DATA
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Text (oddělený tabelátory) (*.TXT) Buňky každého řádku jsou odděleny tabulátory.
Text Unicode (*.TXT) Celosvětový standardní textový formát, jenž ukládá každý znak 
jako jedinečné číslo; formát Unicode určuje číslo pro každý znak ve všech jazycích 
a v kterékoli počítačové platformě.
CSV (oddělený středníkem) (*.CSV) Tento formát odděluje buňky v každém řádku 
čárkami. Textové soubory oddělené čárkou jsou vhodnější pro importování do databá-
zových programů než soubory oddělené tabulátory. (Mnoho databázových programů 
přijímá buď textové soubory, nebo pouze soubory ve formátu .csv.) Soubory .csv pou-
žívá také mnoho textových aplikací k ukládání informací pro slučování pošty.
Text (Macintosh) (*.TXT) Tento formát ukládá aktuální list jako textový soubor s vy-
užitím znakové sady Macintosh.
Text (MS-DOS) (*.TXT) Tento formát ukládá aktuální list jako textový soubor oddě-
lený tabelátory, kompatibilní s rozhraním MS-DOS založeným na znacích.
CSV (Macintosh) (*.CSV) Tento formát ukládá textový soubor oddělený čárkami s vy-
užitím znakové sady Macintosh. Rozdíly mezi normální, Macintosh a MS-DOS varian-
tou spočívají pouze ve znacích, jež jsou mimo běžný 7bitový rozsah ASCII.
CSV (MS-DOS) (*.CSV) Možnosti MS-DOS využívají rozšířené znakové sady IBM 
PC. (Můžete se setkat i s označením text OEM.) Jednu z těchto možností zvolte v pří-
padě, že chcete importovat svůj soubor do aplikace založené na jiném systému než 
Windows.

Obrázek 2.39: Formát Webová stránka vytváří spolu s hlavní webovou stránkou i složku 
s podpůrnými  soubory.
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Office Excel 2007 používá formát souborů, který není kompatibilní se staršími verzemi Excel. 
Excel 2003 sdílí se svými předchůdci (Excel 2002, Excel 2000, Excel 97) formát souborů, jenž 
není kompatibilní s ještě staršími verzemi Excelu. Pomocí příkazu Uložit jako však lze expor-
tovat sešity Excel 2007, jež budou spolupracovat se staršími verzemi Excelu. V seznamu Typ 
souboru jsou k dispozici dva formáty: Sešit aplikace Excel 97-2003 a Sešit aplikace Excel 
5.0/95.

Pokud pravidelně sdílíte soubory se svými kolegy, kteří pracují s jinými verzemi programu, 
může být pro vás zajímavá část „Zajištění kompatibility souborů s předchozími verzemi 
Excelu“ na straně 82.

Další formáty souborů
K dispozici jsou i další formáty souborů, z nichž většinu nebudete potřebovat, pokud nemáte 
určitý program, s nímž chcete sdílet data. DIF (Data Interchange Format) je starý formát, 
který umožňuje specifikaci dat v řádcích a sloupcích, ukládá pouze aktivní list a nezpracovává 
grafický obsah. Formát SYLK (Symbolic Link) pochází z dob VisiCalc a Multiplan. Jedná se 
o jakýsi formát „RTF“ pro tabulkové procesory, jenž ukládá jen aktivní list a nezpracovává 
grafický obsah.
Se systémem Microsoft Office 2007 měly být k dispozici i formáty PDF (Portable Document 
Format) a XPS (XML Paper Specification), jež umožňují přesné grafické znázornění doku-
mentů v různých platformách, ale komplikace při legalizaci v době vzniku této knihy tento 
plán ohrozily. Nemusíte však mít obavy – nejméně jeden z těchto formátu bude možné stáh-
nout z webu Office Update (www.officeupdate.com), pokud nebude přímo součástí Excelu.

Práce se systémem nápovědy online
Excel byl výkonným programem již od svých počátků v roce 1985. Během let se Excel vyvi-
nul do nesmírně komplexní a propracované aplikace. Ve skutečnosti je Excel tak rozsáhlý, že 
většina uživatelů se potřebuje naučit pracovat přibližně jen s 20 procenty jeho funkcí. Někteří 
lidé se obrací ke knihám, jako je tato, aby zjistili smysl toho všeho. Téměř každý uživatel Excelu 
však v určitém bodě využije systém nápovědy. A po letech vývoje dosáhla společnost Microsoft 
toho, že systém nápovědy Excelu je srozumitelnější a práce s ním je jednodušší.

Přímá nápověda
Ačkoli naše představy o snadno pochopitelném, samodokumentujícím softwaru ještě čekají na 
svou realizaci, Excel 2007 se ubírá tím správným směrem. Dynamicky se zobrazující popisky 
označované jako Zobrazování tipů již nějakou dobu existují a nabízejí vizuální nápovědu k prv-
kům v rozhraní. Tentokrát se však mnoho tipů podstatně rozšířilo a obsahuje lepší informace. 
Stačí umístit ukazatel myši nad kterékoli tlačítko či příkaz na pásu karet nebo panelu nástrojů 
Rychlý přístup a tip se zobrazí (viz obrázek 2.40).
Nápověda v podobě tipů je k dispozici i pro mnoho dalších položek v dialogových oknech, 
například Možnosti aplikace Excel (chcete-li toto dialogové okno otevřít, klepněte na tlačítko 
Office a zvolte příkaz Možnosti aplikace Excel). V této souvislosti hledejte u položek v dialogo-
vém okně ikony s malým písmenem i (jako informace). Po umístění ukazatele myši nad ikonu 
se zobrazí tip (viz obrázek 2.41).

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Obrázek 2.40: Umístíte-li ukazatel myši nad jakýkoli příkaz či tlačítko na pásu karet nebo panelu 
nástrojů Rychlý přístup, zobrazí se tipy na obrazovce.

Obrázek 2.41: Malá ikona s písmenkem i znamená, že lze zobrazit další informace.
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Podrobná nápověda
Potřebujete-li více informací, než vám nabízí tipy, je čas otevřít dialogové okno nápovědy. 
Klepněte na tlačítko Nápověda (ikona s otazníkem), jež je vždy k dispozici v pravém hor-
ním rohu obrazovky (či v jakémkoli dialogovém okně). Když poprvé zobrazíte dialogové okno 
nápovědy, pokusí se Excel připojit k webu Microsoft Office Online (viz obrázek 2.42). Jste-li 
připojeni k Internetu, mělo by dialogové okno rychle zobrazit úvodní nabídku témat, podob-
nou té v dolní části obrázku 2.42. Jak jsme již uváděli, je jednou z výhod nápovědy založené 
na připojení k webu možnost pravidelné aktualizace, takže se obsah úvodní obrazovky může 
časem změnit; měla by přibývat i další témata nápovědy.

Obrázek 2.42: Dialogové okno Nápověda se při prvním otevření pokouší připojit k webu.
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Pokud jste otevřeli dialogové okno nápovědy a jste připojeni k Internetu, zůstává nápověda 
z webu k dispozici. V dialogovém okně v horní části obrázku 2.42 vidíte odkaz Zobrazit obsah 
pouze z tohoto počítače. Klepnete-li na tento odkaz (nebo se odpojíte od Internetu), Excel 
skončí s pokusy o připojení k webu a zobrazí systém nápovědy „offline“ – pracuje tedy pouze 
s tématy nápovědy nainstalovanými ve vašem počítači. V takovém případě uvidíte mírně 
odlišnou úvodní obrazovku nápovědy (viz obrázek 2.43). Tuto obrazovku lze zobrazit také 
klepnutím na nabídku v dolní části dialogového okna nápovědy (nabídka Zobrazit obsah 
z webu Office online na obrázku 2.42) a následným klepnutím na položku Zobrazit obsah 
pouze z tohoto počítače.

Prostřednictvím dialogového okna Centrum zabezpečení lze zakázat pokusy Excelu o auto-
matické připojení k webu. Více informací naleznete v části „Možnosti zajištění soukromí“ na 
straně 132.

I když nejste připojeni k webu, je k dispozici mnoho užitečných informací. Pokud však máte 
možnost připojení k Internetu, můžete získat podstatně více. Na webu je obrovské množství 
obsahu, který nelze vměstnat na CD, včetně šablon, zkušebních souborů, a dokonce i interak-
tivních kvizů, jejichž prostřednictvím můžete zdokonalit své znalosti.

2007: ODYSEA NÁPOVĚDY
Význam termínu Nápověda online se během let poněkud změnil. Dříve znamenal, že vedle 
primárního zdroje informací – tištěná příručka – byla po stisknutí klávesy F1 v počítači 
dostupná témata a vysvětlení k příkazům a funkcím. V současné době je to nejlepší z ná-
povědy skutečně online a připojení k Internetu je téměř nezbytné – pokud možno široko-
pásmové.

Tvůrci témat a celého systému nápovědy byli omezeni velikostí prostoru, jenž byl přidě-
len souborům nápovědy na instalačních discích CD (či disketách!). V několika posledních 
verzích Office se snížila nutnost ukládání souborů nápovědy na CD. Důvodem byla nová 
forma nápovědy, jež byla nyní založena na připojení k webu. Taková nápověda přináší 
obrovské výhody. Ukládání souborů nápovědy na webu umožňuje přístup k téměř neo-
mezenému množství informací. Navíc lze zachovávat aktuálnost informací, což je nesmír-
ně důležité.

V původní formě by musel být obsah nápovědy vytvořen mnoho týdnů před uvedením 
softwaru na trh – často předtím, než vývojáři dokončili úpravy funkcí. (A přidejte další měsíc 
pro tištěné příručky! Pamatujete si je ještě?) Kvůli omezení prostoru na disku musela být 
často učiněna rozhodnutí týkající se odebrání užitečných témat a rad, jako jsou videa či 
prezentace. Není proto divu, že systémy nápovědy bývaly zatracovány pro svou nepřesnost 
a neúplnost. V novém světě skutečné nápovědy online by se témata v žádném případě 
nevešla na CD, a jsou proto k dispozici na webu, kde se aktualizují a přidávají další témata, 
videa, prezentace a šablony i po uvedení produktu.

V dialogovém okně Nápověda je malý panel nástrojů s ovládacími prvky, jež vypadají – a fun-
gují – podobně, jako ovládací prvky na panelu nástrojů webového prohlížeče. Prvními dvěma 
tlačítky jsou Zpět a Vpřed, jež fungují stejně jako jejich protějšky v prohlížeči – přesunou vás 

ODKAZODKAZ

DO DETAILUDO DETAILU
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k předchozím či k dalším tématům v seznamu historie. Tlačítko Zastavit ukončí datový proud 
v případě, že již nechcete stahovat určitý webový obsah s pomalým připojením k Internetu. 
Pomocí tlačítka Obnovit lze jednoduše znovu načíst aktuální téma, což se může hodit v pří-
padě, že jste během stahování klepnuli na tlačítko Zastavit. Tlačítkem Domů se vrátíte k úvodní 
obrazovce nápovědy a klepnutím na tlačítko Tisk lze vytisknout aktuální téma. Prostřednictvím 
tlačítka Změnit velikost písma zobrazíte nabídku s velikostmi písma. Jako malá kniha vypadá 
tlačítko Skrýt obsah, s jehož pomocí ovládáte navigační podokno (viz obrázek 2.44). Toto tla-
čítko funguje jako přepínač; pokud na něj klepnete znovu, zobrazíte navigační podokno.

V podokně Obsah vidíte témata nejvyšší úrovně. Klepnutím na ikonu zavřené knihy zobrazíte 
příslušná témata. Jste-li připojeni k Internetu, bude seznam obsahovat také další témata, jež 
jsou k dispozici na webu společnosti Microsoft.
Posledním tlačítkem na panelu nástrojů v dialogovém okně Nápověda je Vždy navrchu 
a vypadá jako malý připínáček. Zobrazuje-li se diagonálně, jako na obrázku 2.44, chová se 
dialogové okno Nápověda jako běžné okno, přičemž uvolňuje prostor pro aktivní okno. Toto 
chování lze změnit klepnutím na tlačítko s připínáčkem. Dialogové okno pak zůstane vždy 
nahoře, takže při své práci můžete využívat témat nápovědy. Jedná se o přepínač; v diago-
nální poloze má název Ne navrchu a po klepnutí Vždy navrchu. Nastavení v dialogovém okně 
zůstane stejné i při jeho příštím otevření.

Obrázek 2.43: Systém nápovědy se poněkud liší v případě, že nejste připojeni k Internetu.
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Většina dialogových oken (kromě okna Nápověda!) obsahuje v záhlaví tlačítko 
Nápověda (označené ikonou otazníku). Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí téma 
nápovědy popisující funkci možností v rámci daného dialogového okna. Klepnete-li na 
tlačítko Nápověda v dialogovém okně s kartami, zobrazí se informace týkající se kon-
krétní karty.

Protože je nyní k dispozici tolik obsahu nápovědy, rozhodla se společnost Microsoft přidat 
do dialogového okna Nápověda několik možností pro vyhledávání. Na obrázku 2.45 vidíte 
nabídku Hledat, jež se otevře, když klepnete na šipku vedle tlačítka Hledat.
V nabídce Obsah vidíte hlavní kategorie nápovědy Excel a Offline Developer Help s podkate-
goriemi, jež se mohou v tomto „živém“ systému nápovědy s postupem času měnit. Jak vidíte na 
obrázku 2.45, můžete volit mezi nápovědou online a offline, jež jsou rozděleny do dalších kate-
gorií. To je užitečné při vyhledávání obsahu nápovědy, protože v režimu online jsou k dispo-
zici stovky šablon a mnohdy je nalezeno několik témat nápovědy mezi obrovským množstvím 

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Obrázek 2.44: Klepnutím na tlačítko Obsah zobrazíte či skryjete navigační podokno.
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šablon a odkazů na školení. Při hledání tedy můžete vyloučit šablony a odkazy na školení ze 
zobrazovaných výsledků.

Obnovení po selhání
V minulosti vyžadovalo „obnovování po selhání“ mnoho doplňků následovaných rychlou pro-
cházkou po kanceláři a možná i několika aspiriny. Office Excel 2007 nabízí něco nového pro 
řešení digitálních nehod – skutečný mechanismus, jenž se pokusí odklidit otevřené soubory, 
než se program zasekne. A funguje to vskutku dobře. Jestliže Excel zaznamená problém, pokusí 
se uložit všechny soubory otevřené v době, kdy k potížím došlo a předtím, než program selže.

Práce s funkcí Automatické obnovení
Ačkoli Excel velmi zdokonalil svou schopnost obnovit ztracenou práci poté, co dojde k selhání 
programu, měli byste využívat i další pojistku, již nabízí funkce Automatické obnovení.
Tato funkce je při výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li ji vypnout, klepněte na tlačítko 
Office, poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii Uložit a zrušte označení 
políčka Ukládat informace pro automatické obnovení po (viz obrázek 2.46).

Obrázek 2.45: Pomocí nabídky Hledat lze zúžit výsledky.

K1487.indd   104K1487.indd   104 7.3.2008   8:39:557.3.2008   8:39:55



105KAPITOLA 2      ZÁKLADY EXCELU

2
Z

á
k

la
d

y
 

E
x

ce
lu

V poli Umístění souboru automatického obnovení je nastavena podsložka skrytá na vašem 
pevném disku – to je v pořádku, protože nebudete chtít ukládat soubory pro obnovení do 
svých pracovních adresářů. Umístění lze však snadno změnit. Možná budete také chtít zakázat 
funkci Automatické obnovení pro určité sešity, aniž byste tak museli činit jednotlivě. K tomu 
slouží oblast Automaticky obnovit výjimky pro ve stejném dialogovém okně. V rozevíracím 
seznamu zobrazujícím právě otevřené sešity vyberete sešit, v němž chcete funkci zakázat, 
a označíte zaškrtávací políčko zakázat automatické obnovení pouze pro tento sešit. Takto lze 
postupovat u každého otevřeného sešitu.

Zavolejte Dr. Office
Excel se po selhání snaží co nejlépe obnovit všechny neuložené soubory a je při tom vcelku 
úspěšný. Pokud při práci v jakémkoli programu Microsoft Office 2007 neustále dochází ke 
zvláštním a neobvyklým událostem, vyžádejte si odborný názor od Dr. Office – diagnostického 
programu Diagnostické nástroje sady Microsoft Office. Předtím je nutné připojit se k Inter-
netu a vždy byste měli nejdříve zavřít jiné spuštěné programy (pokud to jde!). Poté klepněte na 
tlačítko Office a zvolte Diagnostika Microsoft Office. Otevře se dialogové okno Diagnostické 
nástroje sady Microsoft Office (viz obrázek 2.47).

Obrázek 2.46: Ve funkci Automatické obnovení lze určit, jak často má Excel automaticky ukládat 
vaši práci.
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Diagnostiku Microsoft Office lze spustit také z Excelu. Klepněte na tlačítko Office, poté na 
Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii Zdroje informací, klepněte na Diagnóza, v dialo-
govém okně Diagnostické nástroje sady Microsoft Office klepněte na tlačítko Pokračovat 
a poté na tlačítko Pokračovat.

Program Diagnostické nástroje sady Office prozkoumává mnoho okolností; zjišťuje například, 
zda není nutné aktualizovat programy, vyhledává „známá řešení“, kontroluje paměť a pevný 
disk vašeho počítače, prohlédne instalační soubory a hledá známky potíží týkajících se kompa-
tibility s jinými nainstalovanými programy Microsoft Office 2007.
Diagnostika Office nahrazuje funkci Najít a opravit z verze Excel 2003.

Doporučujeme, abyste při hledání odpovědí na své otázky využili nejdříve dokumentaci 
k Excelu, nápovědu online, web Microsoft Excel (www.microsoft.com/excel/) a zvláště pak 
tuto knihu a po telefonu sáhli teprve v případě, že vám skutečně již nic jiného nezbývá. 
Po vyčerpání těchto zdrojů je čas zavolat technickou podporu Microsoft. Než tak učiníte, 
klepněte na tlačítko Office, poté na Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii Zdroje infor-
mací, klepněte na tlačítko Informace a následně na tlačítko Systémové informace. Zobrazí 
se dialogové okno s informacemi o konfiguraci vašeho systému, zobrazení, s přehledem 
spuštěných aplikací a mnoha dalšími daty:

Obrázek 2.47: V dialogovém okně Diagnostika Microsoft Office máte možnost vrátit svou 
pochroumanou instalaci Office zpět do formy.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

NEŽ ZAVOLÁTE TECHNICKOU PODPORU K PRODUKTU
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Informace lze vytisknout v sestavě nebo uložit jako soubor na disk. V dialogovém okně 
O produktu Microsoft Office Excel můžete klepnout na odkaz Technická podpora pro ote-
vření dialogového okna s informacemi o možnostech kontaktování technické podpory na 
celém světě. Budete-li volat technickou podporu, měli byste mít po ruce informace o systé-
mu, jež mohou pomoci při diagnóze potíží a ušetří vám čas.
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K A P I T O L AK A P I T O L A

Přizpůsobení 
pracovního 
prostoru Excel

Ačkoli nelze strukturu příkazů a systémů ovládacích prvků 
ve verzi Office Excel 2007 univerzálně nakonfigurovat, jako 
ve starších verzích, můžete ji přizpůsobit způsobu své práce.

Úpravy panelu nástrojů 
Rychlý přístup
V předchozích verzích Excelu bylo možné zaplnit obrazovku 
vestavěnými a vlastními panely nástrojů, jež byly ukotveny ke 
čtyřem stranám obrazovky nebo byly volně umístěny kdekoli 
na obrazovce. V Excelu 2007 je pouze panel nástrojů Rychlý 
přístup. Dobrá zpráva je, že Excel 2007 nabízí tlačítka pro 
všechny příkazy a navíc přibylo několik tlačítek pro sady pří-
kazů zvané skupiny pásu karet.

Umístění panelu nástrojů
Při prvním spuštění Excelu se panel nástrojů Rychlý přístup 
zobrazí nad pásem karet (viz obrázek 3.1). Tuto pozici lze 
změnit tak, aby se tento panel nástrojů zobrazoval pod pásem 
karet. Klepněte na tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý 
přístup (malá šipka na pravém konci panelu nástrojů) a zvolte 
příkaz Zobrazit pod pásem karet. Pokud tak učiníte, změní se 
i název tohoto příkazu (viz obrázek 3.2).

33
Témata kapitoly:

Úpravy panelu nástrojů 

Rychlý přístup

Ovládání dalších prvků 

v rozhraní Excel 2007

Zdokonalení přístupnosti
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Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup pod pás karet má dvě výhody. První z nich je to, že 
je blíže k listu. Druhou výhodou je, že je k dispozici více prostoru pro další nástroje, čemuž se 
budeme podrobněji věnovat v části „Přidávání příkazů na panel nástrojů“. Nevýhoda umístění 
panelu nástrojů pod pás karet spočívá v tom, že zabírá prostor v listu; pokud panel nástrojů 
ponecháte na původním místě, využije se volný prostor v záhlaví.

Přidávání příkazů na panel nástrojů
Při výchozím nastavení jsou na panelu nástrojů tři tlačítka – Uložit, Zpět a Znovu. Tyto pří-
kazy se nesporně používají velmi často, stejně jako jiné příkazy, jež chcete mít také k dispozici. 
Panel nástrojů lze snadno upravit dvěma způsoby.

Tlačítko Office není součástí panelu nástrojů Rychlý přístup – za každé situace  
zůstává v levém horním rohu okna.

Obrázek 3.1: Panel nástrojů Rychlý přístup se obvykle zobrazuje nad pásem karet v záhlaví.

Obrázek 3.2: Panel nástrojů Rychlý přístup lze přesunout pod pás karet.

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Přidávání příkazů při práci
Pokud se stále vracíte ke stejné kartě na pásu karet a pracujete s určitým příkazem, můžete 
uvážit jeho přidání na panel nástrojů Rychlý přístup. Nejjednodušším způsobem je klepnutí 
pravým tlačítkem myši na daný příkaz pro zobrazení místní nabídky (viz obrázek 3.3).
Na obrázku 3.3 jsme na panel nástrojů přidali příkaz Přepnout okna klepnutím pravým tla-
čítkem myši na příkaz a zvolením příkazu Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup v místní 
nabídce. Na panelu nástrojů se zobrazí tlačítko podobné příkazu na pásu karet. Každé nově 
přidané tlačítko se zobrazí vpravo od dříve přidaného tlačítka. Ne všechna tlačítka na panelu 
nástrojů lze snadno rozpoznat, proto se po umístění ukazatele myši na tlačítko zobrazuje tip 
vysvětlující jeho funkci (viz dolní část obrázku 3.3). Přidáte-li velký počet tlačítek, jsou tyto 
tipy nezbytné.

Odebírání příkazů
Příkazy lze z panelu nástrojů Rychlý přístup odebrat s využitím stejné metody, jejiž prostřed-
nictvím jste je přidali. Klepněte pravým tlačítkem myši na kterýkoli nástroj na panelu nástrojů 
a v místní nabídce zvolte příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup.

Přidávání a uspořádání nástrojů
Na panel nástrojů Rychlý přístup lze pomocí místní nabídky přidat v podstatě jakýkoli příkaz 
či skupinu, pokud však chcete vytvořit skutečně uspořádaný panel nástrojů, použijete kategorii 
Přizpůsobit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. Klepněte pravým tlačítkem myši na 
panel nástrojů a zvolte příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Otevře se kategorie 
Přizpůsobit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel (viz obrázek 3.4).

Obrázek 3.3: Klepnete-li pravým tlačítkem myši na kterýkoli příkaz či skupinu, můžete je přidat na 
panel nástrojů Rychlý přístup.

K1487.indd   111K1487.indd   111 7.3.2008   8:39:577.3.2008   8:39:57



112 ČÁST 1      PROZKOUMEJTE PROSTŘEDÍ EXCELU

Jak vidíte na obrázku 3.4, ukazuje pole v pravé části tlačítka, jež jsou aktuálně umístěná na 
panelu nástrojů, včetně příkazu Přepnout okna, který jsme přidali dříve. V levé části okna 
vyberete položku a poté klepnete na tlačítko Přidat, aby se tato položka přesunula do listu 
vpravo. Jestliže chcete položku odstranit, označíte ji v seznamu vpravo a klepnete na tlačítko 
Odebrat; položky lze v seznamu posouvat pomocí tlačítek Nahoru a Dolů. Pokud budete chtít 
zrušit všechny provedené změny a vrátit původní nastavení, klepnete na tlačítko Původní.

Všimněte si na obrázku 3.4, že první položkou v seznamu vlevo je <Oddělovač>. Tato položka 
je první v každé kategorii příkazů a jejím prostřednictvím lze na panel nástrojů Rychlý přístup 
vkládat malé vertikální příčky pro grafické oddělení skupin souvisejících příkazů. Oddělovače 
lze po přidání posouvat nahoru a dolů v seznamu v pravé části dialogového okna, stejně jako 
příkazy.
Při prvním otevření kategorie Přizpůsobit zobrazuje rozevírací seznam Zvolit příkazy z položku 
Oblíbené příkazy. Klepnutím na tento rozevírací seznam zobrazíte další dostupné možnosti 
(viz obrázek 3.5).
Položky v rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z odpovídají kartám na pásu karet a nachází 
se zde i další kategorie, jež na první pohled nemají s pásem karet nic společného. Jedná se 
o kategorie, které obsahují příkazy dostupné na kontextových kartách, jež se zobrazují na pásu 
karet pouze v případě, že vyberete určitý objekt. Zavřete například dialogové okno Možnosti 
aplikace Excel, klepněte na položku SmartArt na kartě Vložení a poté klepněte na tlačítko OK. 
V listu se objeví objekt, jako je ten na obrázku 3.6, a zároveň uvidíte dvě nové karty na pásu 

Obrázek 3.4: Kategorie Přizpůsobit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel je příkazovým 
centrem pro panel nástrojů Rychlý přístup.
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karet pod hlavičkou Nástroje pro obrázky SmartArt – Návrh a Formát. Tyto karty se zobrazí 
vždy, když vyberete objekt SmartArt, a nabízejí související nástroje. Tyto dvě karty odpovídají 
dvěma položkám SmartArt v rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z (viz obrázek 3.5).

Obrázek 3.5: Každá položka v rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z odpovídá jedné kartě na pá-
su karet.

Obrázek 3.6: Vyberete-li v listu objekt, objeví se další karty odpovídající příslušným položkám 
v rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z.
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V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z se zobrazuje několik „neviditelných“ skupin, napří-
klad Nástroje grafu, Nástroje kontingenční tabulky a Nástroje kreslení, jež odpovídají kartám 
kontextově spouštěným výběrem určitého typu objektu.
Poslední tři položky v rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z si zaslouží zvláštní pozornost. 
Vyberete-li položku Makra, zobrazí se všechna dostupná makra, jež lze přiřadit k tlačítkům; 
více informací se dozvíte dále v části „Vytváření vlastních tlačítek“ na straně 116. Užitečná je 
i položka Příkazy mimo pás karet, jejímž prostřednictvím lze hledat tlačítka pro panel nástrojů 
Rychlý přístup. Položka Všechny příkazy je obzvláště užitečná v případě, že si nejste jisti, do 
které skupiny by mohl příkaz spadat.

VYTVOŘENÍ MINI PÁSU KARET
Pokud nechcete neustále procházet všemi kartami na pásu karet nebo jen chcete maxima-
lizovat prostor na obrazovce. Provádíte-li často stejné úkony prostřednictvím různých karet 
na pásu karet, může vám snížení počtu nutných klepnutí ušetřit čas. Na následujícím obráz-
ku vidíte panel nástrojů Rychlý přístup s minimalizovaným pásem karet (stačí poklepat na 
kteroukoli kartu) a s tlačítky odpovídajícími jednotlivým skupinám v kartách na pásu karet:

Účelem je, aby byly k dispozici všechny příkazy, jež jsou obvykle dostupné na pásu karet, 
aniž byste skutečně museli klepnout na kartu v pásu karet. Tento konkrétní panel nástro-
jů obsahuje pouze tlačítka, jež odpovídají skupinám (ne jednotlivým příkazům) na každé 
kartě. Klepnutím na tlačítko Vzhled stránky zobrazíte rozevírací seznam s příkazy, jež 
se shodují s těmi ve skupině se stejnojmenným názvem na kartě Rozložení stránky. Při 
úpravě panelu nástrojů byste měli pracovat s kategorií Přizpůsobit v dialogovém okně 
Možnosti aplikace Excel. Ačkoli lze podobný panel nástrojů vytvořit i s využitím pravého 
tlačítka myši, práce v tomto dialogovém okně nabízí možnost vložení oddělovačů mezi 
skupiny tlačítek.

Položky v dialogovém okně Přizpůsobit
Většina položek v seznamu příkazů v levé části kategorie Přizpůsobit v dialogovém okně 
Možnosti aplikace Excel je k dispozici v podobě tlačítek. To znamená, že klepnutím na tlačítko 
na panelu nástrojů okamžitě provedete související příkaz. U některých položek se také nachází 
malá ikona (tzv. modifikátor příkazu), jež vám naznačuje, že daná položka není jen tlačítkem, 
ale může být i něčím více (viz tabulka 3.1).
Chcete-li získat více informací o příkazech v seznamu, umístěte ukazatel myši nad příkaz pro 
zobrazení tipu (viz obrázek 3.7).

DO DETAILUDO DETAILU
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 Tabulka 3.1: Modifikátory příkazů

Položka Popis               Obrázek

Rozevírací seznam Ovládací prvek, který zobrazuje nabídku 

či paletu, z níž lze vybrat určitou možnost, 

například tlačítko Podmíněné formátování 

na kartě Domů

Rozdělené tlačítko Položka se dvěma částmi – jedna část 

vypadá a funguje jako tlačítko a druhá část 

má malou šipku, jež zobrazuje rozevírací 

seznam, například tlačítko Barva písma na 

kartě Domů

Ovládací prvek pro úpravy Ovládací prvek, do nějž lze psát – napří-

klad rozevírací seznam Písmo na kartě 

Domů

Skupina pásu karet Ovládací prvek, který zobrazuje paletu 

položek, například skupina ovládacích 

prvků Písmo na kartě Domů

První část tipu vám oznamuje, kde se na pásu karet příkaz zobrazuje. Na obrázku 3.7 se tla-
čítko Účetnický číselný formát (podle ikony vpravo od příkazu rozpoznáte, že se jedná o roz-
dělené tlačítko) zobrazuje ve skupině Číslo na kartě Domů. Část tipu v závorkách ukazuje 
název, jenž slouží jako programový odkaz na příkaz s využitím jazyka VBA (Visual Basic for 
Applications).

Další informace o jazyku VBA a vytváření maker naleznete v kapitole 26.

Příliš mnoho nástrojů?
Na panel nástrojů Rychlý přístup lze jistě přidat více tlačítek, než kolik se jich vejde na obra-
zovku, a to i v případě, že panel nástrojů přesunete pod pás karet. Pokud k tomu dojde, zobrazí 
se na pravém konci panelu nástrojů tlačítko Další ovládací prvky, jež vypadá jako tlačítko pro 
přetáčení (>>). Jak vidíte na obrázku 3.8, zobrazí se po klepnutí na toto tlačítko skryté ovládací 
prvky. Chcete-li, aby se některé z těchto ovládacích prvků zobrazovaly v hlavní části panelu 
nástrojů, vyberte v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel kategorii Přizpůsobit a pomocí 
tlačítek Nahoru a Dolů změňte uspořádání ovládacích prvků v seznamu.
Na obrázku 3.8 si všimněte, že jsme sbalili pás karet. Chcete-li tak učinit, poklepejte na kterou-
koli kartu nebo klepněte na příkaz Minimalizovat pás karet v nabídce Přizpůsobit panel nástrojů 
Rychlý přístup (viz obrázek 3.2). Pás karet obnovíte klepnutím na kteroukoli kartu. Pokud se 
zobrazí tlačítko Další ovládací prvky, přesune se tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup 
do skryté oblasti panelu.

ODKAZODKAZ
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Vytváření vlastních tlačítek
Pravým tlačítkem myši klepněte na kterékoli tlačítko na pásu karet, zvolte Přizpůsobit panel 
nástrojů Rychlý přístup a poté klepněte na rozevírací seznam Zvolit příkazy z. Uvidíte zde 
jednu zvláštní možnost: Makra. Makra jsou sekvence příkazů, jež lze vytvořit k provádění 
opakovaných úkolů. Vyberete-li možnost Makra, nezobrazí se v pravé části dialogového okna 
žádné položky, dokud neotevřete sešit s povolenými makry, jenž skutečně obsahuje nějaká 
makra. Poté se zde zobrazí všechna dostupná makra. Na obrázku 3.9 vidíte seznam Přizpůsobit 
panel nástrojů Rychlý přístup obsahující jedno přidané makro.

Obrázek 3.7: Tipy vám pomáhají s rozpoznáním příkazů v seznamu.

Obrázek 3.8: Pokud jste přidali více tlačítek, než jich může být zobrazeno, klepněte na tlačítko 
Další ovládací prvky.
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Možná jste si všimli, že je nyní poprvé aktivní tlačítko Změnit umístěné pod seznamem. 
Klepnete-li na toto tlačítko, můžete upravit obrázek tlačítka zobrazovaný na panelu nástrojů, 
pokud vám výchozí obrázek nevyhovuje. Upravovat lze pouze vlastní tlačítka maker, což je také 
důvod, proč tlačítko Změnit nebylo k dispozici po výběru vestavěných příkazů. Po klepnutí na 
tlačítko Změnit se zobrazí dialogové okno Tlačítko změnit (viz obrázek 3.10), v němž lze zvolit 
jiný obrázek.

Další informace o sešitech s povolenými makry naleznete v části „Ukládání souborů“ na 
straně 79 a také v kapitole 26.

STRUČNĚ O RIBBONX
Společnost Microsoft provedla v systému Microsoft Office 2007 mnoho změn, mezi něž 
patří i pás karet (Ribbon) a nový formát souborů založený na jazyku XML. Co získáte, když 
tyto dvě změny spojíte dohromady? RibbonX! Ve skutečnosti to samozřejmě není tak jed-
noduché, ale pokud chcete provádět podstatné změny v novém uživatelském rozhraní, 
bude nutné seznámit se s modelem RibbonX, který řídí ovládací prvky v Excelu 2007.

Obrázek 3.9: Můžete přidávat vlastní tlačítka pro spouštění maker v sešitech s povolenými makry.

ODKAZODKAZ

DO DETAILUDO DETAILU
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V předchozích verzích Excelu vládly panely nástrojů a nabídky. Mohli jste je snadno změ-
nit a vytvářet vlastní panely nástrojů a nabídky. Praxe však ukázala, že v uživatelském 
rozhraní panovala anarchie. Průzkumy ukázaly, že obrazovky zaplňovaly nepotřebné 
panely nástrojů. Proto se společnost Microsoft rozhodla odebrat většinu nástrojů pro 
úpravy uživatelského rozhraní. Pás karet lze nyní změnit pouze prostřednictvím jazyka 
VBA. Pokud vám tedy nestačí úpravy panelu nástrojů Rychlý přístup, budete potřebovat 
alespoň základní znalosti v programování. Chcete-li učinit první krok, nahlédněte do 
kapitoly 26.

Připojení vlastní konfigurace panelu nástrojů k sešitům
Excel ukládá konfiguraci panelu nástrojů Rychlý přístup po ukončení programu. Vlastní kon-
figuraci tohoto panelu nástrojů však lze připojit také k určitému sešitu. Vaše nastavení se akti-
vuje pouze v případě, že otevřete odpovídající sešit. Díky tomu můžete znovu využít panel 
nástrojů Rychlý přístup při určitých úkolech, jež provádíte v konkrétním sešitu. Budete-li posí-
lat kopie sešitů svým kolegům, zobrazí se i v jejich okně Excelu připojená konfigurace panelu 
nástrojů – jen když je sešit aktivní.
Máte-li otevřené dva sešity, z nichž pouze k jednomu je připojená konfigurace panelu nástrojů, 
mění se při přepínání mezi sešity i konfigurace panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud jste 
vytvářeli připojené panely nástrojů v předchozích verzích Excelu, bude to pro vás vítaná změna, 
protože připojené panely nástrojů zůstávaly navždy, dokud jste je přímo neodebrali. Jak pro-
zradily studie využitelnosti, toto chování patřilo ve starším uživatelském rozhraní k problema-
tickým a nakonec vedlo k vytvoření pásu karet.
Chcete-li připojit vlastní konfiguraci panelu nástrojů k sešitu, klepněte pravým tlačítkem myši 
na kterékoli tlačítko nebo kartu a zvolte příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. 
V dialogovém okně Možnosti aplikace Excel klepněte na rozevírací seznam Přizpůsobit panel 
nástrojů Rychlý přístup (viz obrázek 3.11).
Rozevírací seznam obsahuje dvě položky: Pro všechny dokumenty a <název aktivního sešitu>. 
Vyberete-li aktivní sešit, můžete začít přidávat položky do seznamu příkazů. (Ačkoli je seznam 
zpočátku prázdný, zobrazují se na levém konci vlastního panelu vždy výchozí nástroje – Uložit, 
Zpět, Znovu a Rychlý tisk.) Všechny příkazy přidané na panel nástrojů aktivního sešitu souvi-
sejí pouze s tímto aktivním sešitem, budou s ním uloženy a znovu se zobrazí při příštím ote-
vření sešitu. Budete-li chtít odebrat vlastní konfiguraci panelu nástrojů ze sešitu, vyberte její název 
v rozevíracím seznamu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup a klepněte na tlačítko Odebrat.

Obrázek 3.10: Výchozí obrázek tlačítek maker lze změnit.
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CO SE STALO S MÝM VLASTNÍM PANELEM NÁSTROJŮ?
Pokud jste si zvykli upravovat panely nástrojů a nabídky podle svých pracovních potřeb, 
neobejdete se ve verzi Excel 2007 bez programování v jazyce VBA a implementace XML 
zvané RibbonX. Dobrá zpráva je, že jakékoli vlastní panely nástrojů vytvořené a připojené 
k sešitům v předchozích verzích Excelu jsou stále přístupné, ačkoli to tak na první pohled 
nevypadá. Otevřete-li existující sešit s připojeným panelem nástrojů, tento panel se na 
obrazovce neobjeví. Podívejte se však na kartu Doplňky na pásu karet. Možná jste se s kar-
tou Doplňky zatím nesetkali, ale když na ni klepnete, je zde – váš vlastní panel nástrojů, 
podobně jako na tomto obrázku:

Obrázek 3.11: V Excelu 2007 lze nakonfigurovat vlastní verzi panelu nástrojů Rychlý přístup, 
jež cestuje spolu se sešitem.

DO DETAILUDO DETAILU
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Námaha věnovaná vytváření vlastních panelů nástrojů tedy nepřijde vniveč – za před-
pokladu, že je připojíte k sešitům. (Nebo použijete starší verzi Excelu, znovu je vytvoříte 
a poté připojíte!) Poté, co otevřete sešit obsahující připojený panel nástrojů, bude se 
tento panel i nadále zobrazovat na kartě Doplňky při každém spuštění Excelu. Chcete-li 
panel nástrojů odebrat, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Odebrat 
vlastní panel nástrojů. Pokud je vlastní panel nástrojů jedinou položkou na kartě 
Doplňky, zmizí i tato karta. Připojené panely nástrojů bohužel nelze upravovat bez vyu-
žití jazyka VBA. Více informací naleznete v odstavci „Stručně o RibbonX“ v této kapitole 
na straně 117.

Obnovení panelu nástrojů
Pohráli jste si s panelem nástrojů Rychlý přístup a nyní toho možná trochu litujete. Nemusíte 
však mít obavy – snadno jej lze vrátit do normálního stavu.

Obnovení panelu nástrojů V dialogovém okně Možnosti aplikace Excel vyberte Přizpůsobit 
a klepněte na tlačítko Původní. Obnovení potvrdíte klepnutím na tlačítko OK.
Odebrání jednotlivých tlačítek Pravým tlačítkem myši klepněte na tlačítko, jež chcete 
odstranit a zvolte příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup (viz obrázek 3.12).

Obrázek 3.12: Kterékoli tlačítko lze z panelu nástrojů Rychlý přístup snadno odebrat

Další možnosti panelu nástrojů a pásu karet
Následujících několik možností úprav může být vcelku užitečných. Pokud není uvedeno jinak, 
zobrazíte tyto možnosti klepnutím na tlačítko Office, poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel 
a následně vyberete kategorii Oblíbené.

Při výběru zobrazit miniaturní panel nástrojů – první možnost v kategorii Oblíbené 
v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel – ovládá zobrazení „mini panelu“ vždy, 
když klepnete pravým tlačítkem myši na buňku nebo objekt, kde lze využít formátovací 
nástroje (viz obrázek 3.13).
Můžete zvolit schéma zobrazování tipů a upravit popisek, jenž se zobrazuje při umís-
tění ukazatele myši na některou z položek na panelu nástrojů nebo pásu karet. Může 
se zobrazovat jen malý popisek s názvem položky, větší tip obsahující popis nebo lze 
zobrazování popisku zcela zrušit. (Další informace naleznete v části „Zdokonalení pří-
stupnosti“ na straně 125.)
Vyberete-li možnost Povolit dynamický náhled v kategorii Oblíbené, bude se po umís-
tění ukazatele myši na různé položky palety zobrazovat náhled daného formátování 
přímo v listu, aniž byste na položku museli klepnout.
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V kategorii Oblíbené je k dispozici také možnost Zobrazit na pásu kartu Vývojář, 
jejímž prostřednictvím lze přidat novou kartu s ovládacími prvky pro vytváření maker 
a úpravy kódu VBA.

Další informace o písmech, formátování a přímém náhledu naleznete v kapitole 9. Více 
informací o makrech a jazyku VBA naleznete v kapitole 26.

Ovládání dalších prvků 
v rozhraní Excel 2007
Na několika důležitých místech v Excelu lze ovládat způsob zobrazování listů na obrazovce. 
Patří sem kategorie Oblíbené a Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel a karta 
Zobrazení na pásu karet (viz obrázek 3.14). Funkce některých těchto možností, například Barva 
mřížky, je zřejmá na první pohled; v této části se budeme zabývat „spornými“ možnostmi.
Skupina Zobrazit či Skrýt na kartě Zobrazení ovládá zobrazování řádku vzorců a vzhled mří-
žek, hlaviček sloupců a řádků a další. Tyto možnosti se používají nejčastěji a to je také důvod, 
proč jsou k dispozici na pásu karet. (Možnost Pravítko platí pouze pro zobrazení Rozložení 
stránky a možnost Panel zpráv je aktivní pouze v případě zobrazování výstrah zabezpečení.) 

ODKAZODKAZ

Obrázek 3.13: Po klepnutí pravým tlačítkem myši na buňky nebo související objekty se zobrazí 
mini panel nástrojů.

K1487.indd   121K1487.indd   121 7.3.2008   8:40:037.3.2008   8:40:03



122 ČÁST 1      PROZKOUMEJTE PROSTŘEDÍ EXCELU

Uživatelské rozhraní však lze upravovat různými metodami, jež naleznete v dialogovém okně 
Možnosti aplikace Excel (klepněte na tlačítko Office a poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel).

Další informace o zobrazení Rozložení stránky naleznete v kapitole 11. Více informací 
o zabezpečení naleznete v kapitole 4.

V kategorii Oblíbené se nachází rozevírací seznam Barevné schéma, v němž lze zvolit celkový vzhled 
programu. V kategorii Upřesnit se nachází většina možností pro úpravy; jsou zde tři skupiny s nasta-
veními (viz obrázek 3.15), jež ovládají různá zobrazení sešitů, listů a obecně celého programu.

Obrázek 3.14: Karta Zobrazení na pásu karet obsahuje příkazy, jejichž prostřednictvím lze ovládat 
vzhled sešitu.

Obrázek 3.15: Kategorie Upřesnit v dialogovém okně Možnosti Excelu nabízí mnoho možností 
zobrazení.

ODKAZODKAZ
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Nastavení zvolená v oblasti Zobrazit možnosti pro tento sešit ovlivňují pouze sešit vybraný 
v rozevíracím seznamu, v němž jsou uvedeny všechny aktuálně otevřené sešity; tyto možnosti 
nezmění zobrazení v jiných sešitech a neovlivňují vzhled listů po jejich vytištění. Nastavení zvolená 
v oblasti Zobrazit možnosti pro tento list platí pouze pro list, který vyberete v rozevíracím seznamu.

Excel obvykle zobrazuje mřížku k vyznačení hranic jednotlivých buněk v listu a vidíte také 
hlavičky řádků a sloupců. Ačkoli jsou tyto grafické prvky většinou užitečné pro výběr a na-
vigaci, v určitých případech je nebudete chtít zobrazovat. Pokud chcete tyto prvky skrýt, 
zrušte označení zaškrtávacího políčka Mřížka nebo Nadpisy na kartě Zobrazení na pásu 
karet.

Zrušením označení těchto zaškrtávacích políček na kartě Zobrazení odeberete mřížky a hla-
vičky z obrazovky, avšak neovlivníte tím, zda se vytisknou. Chcete-li tyto prvky vytisknout, 
ale nezobrazovat (případně obráceně), klepněte na kartu Rozložení stránky a ve skupi-
ně Možnosti listů označte či zrušte označení možnosti Zobrazit a Tisk v oblasti Mřížka či 
Nadpisy. Obě tyto možnosti Zobrazit na kartě Rozložení stránky jsou kvůli usnadnění pro-
pojeny s odpovídajícími možnostmi Mřížka a Nadpisy na kartě Zobrazení.

Další informace o tisku dokumentu naleznete v kapitole 11.

Zobrazování zdrojových vzorců
Po zadání vzorce do buňky se obvykle zobrazí výsledek, a ne přímo daný vzorec. Podobně není 
při formátování čísla vidět v buňce zdrojová (nezformátovaná) hodnota. Chcete-li zobrazit 
zdrojové hodnoty a vzorce, vyberete příslušnou buňku a podíváte se do řádku vzorců nebo na 
buňku poklepete.
Pokud označíte zaškrtávací políčko Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsled-
ků v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel (viz obrázek 3.15), lze zobrazit zdrojové hod-
noty a vzorce. V rozevíracím seznamu Zobrazit možnosti pro tento list vyberte příslušný list. 
Jak vidíte v dolní části obrázku 3.16, zobrazuje se ve všech buňkách v listu zdrojový obsah 
(například ve vzorcích v řádcích 6 až 10) a všechny buňky jsou zarovnané doleva. (Označíte-li 
políčko Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků, ignoruje Excel 2007 veš-
kerá formátování zarovnání.) Šířka každého sloupce v listu se navíc zhruba zdvojnásobí, aby se 
zdrojové vzorce vešly do buněk. (Skutečná šířka sloupce zůstává nezměněna; sloupce vypadají 
širší pouze na obrazovce.) Když zrušíte označení zaškrtávacího políčka Zobrazit v buňkách 
vzorce namísto vypočtených výsledků, Excel obnoví původní šířku všech sloupců.

ZOBRAZENÉ VS. TIŠTĚNÉ MŘÍŽKY A HLAVIČKY

ODKAZODKAZ
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124 ČÁST 1      PROZKOUMEJTE PROSTŘEDÍ EXCELU

Klepnete-li na příkaz Nové okno na kartě Zobrazení pro vytvoření dvou či více oken, v nichž 
se bude zobrazovat stejný sešit, můžete v jednotlivých oknech použít odlišné nastavení 
zobrazení. V jednom okně lze například zobrazovat vzorce a výsledky těchto vzorců (běžné 
zobrazení) si budete prohlížet v druhém okně.

Zaškrtávací políčko Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků je zvláště 
užitečné, pokud potřebujete upravovat rozsáhlý list. Vzorce vidíte, aniž byste museli aktivovat 
jednotlivé buňky a prohlížet jejich obsah v řádku vzorců. Prostřednictvím tohoto zaškrtáva-
cího políčka můžete také dokumentovat svou práci – po jeho označení lze list vytisknout se 
vzorci.

Skrývání nul
V listu se obvykle zobrazují nuly zadávané do buněk nebo nulové výsledky vzorců. V určitých 
případech, například při přípravě prezentace, je vhodné odstranit nepotřebné nulové hodnoty 
z listu. Chcete-li tak učinit, zrušte označení zaškrtávacího políčka Zobrazit nulu v buňkách 
s nulovou hodnotou v kategorii Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. Zdrojové 

Obrázek 3.16: Zobrazení zdrojových hodnot a vzorců vám může usnadnit práci.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

K1487.indd   124K1487.indd   124 7.3.2008   8:40:047.3.2008   8:40:04



125KAPITOLA 3      PŘIZPŮSOBENÍ PRACOVNÍHO PROSTORU EXCEL

3
P

ři
z

p
ů

so
b

e
n

í 
p

ra
co

v
n

íh
o

 
p

ro
st

o
ru

 E
x

ce
l

položky samozřejmě zůstávají nedotčeny. Upravíte-li položku nebo se změní výsledek vzorce, 
takže buňka již neobsahuje nulovou hodnotu, příslušná hodnota se okamžitě zobrazí. Je-li 
označeno zaškrtávací políčko Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků, nemá 
zrušení označení políčka Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků žádný vliv 
na zobrazení.

Pokud skryjete nuly, buďte při úpravách listu opatrní. Buňka se může zdát prázdná a přesto 
v ní může být skrytý vzorec.

Standardní zobrazované písmo neplatí jen pro text a čísla zadávaná v sešitu, ale určuje také 
písmo v hlavičkách řádků a sloupců. Typ tohoto písma lze změnit v kategorii Oblíbené v di-
alogovém okně Možnosti Excelu. Výchozím písmem je Písmo textu, které používá písmo 
definované v aktuálním motivu. Nové standardní zobrazované písmo nebude aktivní, 
dokud Excel neukončíte a znovu nespustíte. Při příštím spuštění Excelu budou všechny 
nově vytvořené sešity pracovat s novým písmem. Podrobné informace o formátování a mo-
tivech naleznete v kapitole 9.

Zdokonalení přístupnosti
Office Excel 2007 a všechny další programy systému Microsoft Office 2007 nyní podporují 
specifikaci MSAA (Microsoft Active Accessibility). Díky ní jsou různé efektivnější různé 
pomůcky pro přístupnost, včetně čteček obrazovky a zařízení pro zvětšení obrazovky. Více 
informací naleznete na webu Microsoft Accessibility www.microsoft.com/enable/.
Následující vestavěné funkce zdokonalují přístupnost programu Excel:

Tipy na obrazovce: Malé popisky, jež se zobrazují po umístění ukazatele myši nad tla-
čítka na panelu nástrojů a ovládací prvky na pásu karet. V rozevíracím seznamu Styl 
komentáře v kategorii Oblíbené v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel jednu ze 
tří možnosti zobrazování. Další informace naleznete v části „Další možnosti panelu 
nástrojů a pásu karet“ na straně 120.
Fyzická zpětná vazba: Kategorie Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel 
nabízí ve skupině Obecné dvě možnosti: Animovat vkládání a odstraňování a Zvuková 
zpětná kontrola. Řádky či sloupce se nezobrazí jen tak, ale s animací. A uslyšíte zvuky 
při různých činnostech, jako je například klepnutí na tlačítko Zpět a Znovu. Všimněte 
si, že pokud vyberete zvuk, můžete být požádáni o stažení doplňku z webu Microsoft 
Office, což vyžaduje, abyste ukončili a restartovali Excel.
Funkce tipů na obrazovce: Tento popisek zobrazuje syntaxi a argumenty pro funkce 
při jejich zadávání či výběru v řádku vzorců nebo v buňkách. Označte zaškrtávací 
políčko Zobrazit u buněk s komentáři v kategorii Upřesnit v oblasti Zobrazení dialogo-
vého okna Možnosti aplikace Excel. Další informace naleznete v kapitole 13.
Automatické dokončování hodnoty buněk: Při zadávání dat do sloupce vkládá funkce 
automatického dokončování položky, jež se shodují s aktuálním záznamem. Tato 
možnost  ukládá například stisknutí kláves, když opakovaně píšete stejnou položku. 

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ

ZMĚNA STANDARDNÍHO ZOBRAZOVANÉHO PÍSMA
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126 ČÁST 1      PROZKOUMEJTE PROSTŘEDÍ EXCELU

Označte zaškrtávací políčko Povolit automatické dokončování hodnoty buněk v oblasti 
Možnosti úprav v kategorii Upřesnit dialogového okna Možnosti aplikace Excel. Další 
informace naleznete v části „Automatické dokončování v Excelu“ na straně 243.
Barva mřížky Barvu mřížky v listu lze změnit. V oblasti Zobrazit možnosti pro tento 
list v kategorii Upřesnit dialogového okna Možnosti aplikace Excel klepněte do rozeví-
racího seznamu Upřesnit a zvolte požadovanou barvu.
Barevné karty listu Jednotlivé karty listů lze barevně odlišit. Pravým tlačítkem myši 
klepněte na kartu listu, k němuž chcete přidat barvu, přejděte na příkaz Barva karty 
a poté zvolte z palety požadovanou barvu. Další informace naleznete v poznámce na 
straně 167.
Klávesové zkratky Klávesové zkratky nabízejí přístup k jakémukoli příkazu v Excelu 
prostřednictvím klávesnice. Další informace naleznete v příloze B.
Posouvání pomocí myši Máte-li k dispozici ukazovací zařízení Microsoft IntelliMouse, 
můžete se v listu posouvat jednoduchým otáčením kolečkem v požadovaném směru. 
Pokud kolečko stisknete a pohybujete myší, můžete posouvat list v jakémkoli směru.
Lupa Zobrazení listu lze zvětšit až na 400 procent pomocí jezdce lupy v pravém dol-
ním rohu okna Excel, prostřednictvím příkazů Lupa na kartě Zobrazení na pásu karet 
nebo stisknutím klávesy Ctrl a otáčením kolečka na ukazovacím zařízení Microsoft 
IntelliMouse.

USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU V SYSTÉMU WINDOWS VISTA

Systém Windows Vista nabízí mnoho možností pro zjednodušení přístupu. Naleznete je 
v nabídce Windows Vista Start, když klepnete na Ovládací panely a poté na položku Snadný 
přístup pro zobrazení tohoto dialogového okna:

Mnoho z těchto nastavení bylo dříve k dispozici pouze jako doplňky, takže tyto možnos-
ti představují další splněný krok ze závazků společnosti Microsoft slibujících usnadnění 
přístupu. V každém dialogovém okně je k dispozici nápověda přístupná prostřednictvím 
malých ikon s otazníkem.
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K A P I T O L AK A P I T O L A

Zabezpečení 
a soukromí

V této kapitole se budeme zabývat otázkami zabezpečení, 
včetně možností ochrany systému před nebezpečným soft-
warem a skrytí osobních informací před nežádoucími pohledy. 
Budeme se věnovat i digitálním podpisům k ověřování pří-
chozích souborů a certifikaci vašich odchozích souborů. 
Microsoft Office Excel 2007 nabízí i další funkce zabezpe-
čení, jež lze uplatňovat v rámci sešitů, listů či dokonce buněk. 
Informace o těchto funkcích naleznete v části „Ochrana 
sešitů“ na straně 193 a v části „Skrývání a ochrana sešitů“ na 
straně 192.

Centrum zabezpečení
Společnost Microsoft sjednotila typy funkcí zabez-
pečení, jež jsou společné pro mnoho programů 
systémů Microsoft Office 2007, do dialogového 
okna s názvem Centrum zabezpečení. Klepněte 
na tlačítko Office, poté na tlačítko Možnosti apli-
kace Excel a vyberte kategorii Centrum zabezpečení pro zob-
razení prvního dialogového okna na obrázku 4.1.
Tato kategorie v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel 
obsahuje odkazy na prohlášení na webu. Klepnutím na tla-
čítko Nastavení centra zabezpečení otevřete druhé dialo-
gové okno na obrázku 4.1, v němž lze nastavovat možnosti 
zabezpečení .

Pracujete-li ve firmě, může Centrum zabezpečení obsa-
hovat výchozí nastavení určená správcem sítě, jež nelze 
změnit. Chcete-li získat další informace, kontaktujte 
svého interního správce.

44
Témata kapitoly:

Centrum zabezpečení

Zabezpečení souborů

Další funkce zabezpečení

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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128 ČÁST 1      PROZKOUMEJTE PROSTŘEDÍ EXCELU

Možnosti nakonfigurované v dialogovém okně Centrum zabezpečení určují, jak Excel reaguje 
na otevření souboru s aktivním obsahem – to znamená, jakýkoli externí soubor obsahující 
odkazy nebo kód, jenž slouží ke komunikaci s jinou lokalitou v síti Internet či intranet. Pokud 
tak učiníte, zavede Office Excel určitá opatření pro kontrolu důvěryhodnosti. Existují pravi-
dla, na jejichž základě je vydavateli přidělen stav Důvěryhodný. Důvěryhodní vydavatelé soft-
waru musí svůj kód podepisovat platnými, aktuálními digitálními podpisy, jež jsou vydávány 
certifikačními úřady, jako je například IntelliSafe. Otevřete-li soubor, který nesplňuje jedno 
z těchto kritérií, zobrazí se výstraha zabezpečení a budete se muset rozhodnout, zda i přesto 
aktivní obsah spustíte. I když však přidáte vydavatele, nepodepsaný kód od tohoto vydavatele 
bude i nadále spouštět zobrazování výstrahy zabezpečení. Většina kategorií v dialogovém okně 
Centrum zabezpečení řeší otázky, jež přímo ovlivňují spouštění výstrah zabezpečení a schop-
nost spouštět aktivní obsah.

Excel zobrazuje výstrahy zabezpečení v panelu zpráv, jenž se zobrazuje vpravo pod řádkem 
vzorců. Klepnete-li na tlačítko Možnosti v panelu zpráv, otevře se dialogové okno jako na 
obrázku 4.2, s různými možnostmi k aktivnímu obsahu, jenž se skrývá v souboru.

Další informace o podepisování kódu naleznete v části „Práce s digitálními podpisy“ na stra-
ně 134.

Obrázek 4.1: Prostřednictvím dialogového okna Centrum zabezpečení lze ovládat mnoho nasta-
vení zabezpečení.

ODKAZODKAZ
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Důvěryhodní vydavatelé a umístění
V dialogovém okně Centrum zabezpečení lze v prvních dvou kategoriích libovolně přidávat 
či odebírat vydavatele. Excel doplňuje seznam Důvěryhodných vydavatelů vždy, když poprvé 
otevřete makro nebo doplněk, jenž způsobí zobrazení výstrahy zabezpečení. Pokud se rozhod-
nete povolit obsah, Excel přidá vydavatele do seznamu. Následný aktivní obsah od stejného 
vydavatele se otevře bez zobrazení výstrahy zabezpečení.
Důvěryhodnými umístěními mohou být složky na vašem vlastním pevném disku či v síti. 
Doporučujeme vám, abyste určili důvěryhodná umístění na úrovni podsložky – například 
i výchozí složka Dokumenty je příliš široký pojem, zvláště pokud pracujete v síťovém pro-
středí. Měli byste určit podsložky ve složce Dokumenty – či ještě lépe zcela mimo složku 
Dokumenty – a minimalizovat tak možnost vyhledání zajímavých informací ve svém počítači. 
Spolu s Excelem se nainstaluje několik důvěryhodných umístění, například umístění podsložek 
šablon a spouštěcích souborů (viz obrázek 4.1).

Doplňky, Nastavení ovládacích prvků ActiveX a Nastavení maker
Kategorie Doplňky, Nastavení ovládacích prvků Active X a Nastavení maker v dialogovém 
okně Centrum zabezpečení (viz obrázek 4.3) nabízejí možnosti blokování aktivního obsahu. 
U doplňků máte jen dvě možnosti: buď je zakázat všechny, nebo vyžadovat, aby pocházely 

Obrázek 4.2: Výstrahy zabezpečení se zobrazují v panelu zpráv. Klepnutím na tlačítko Možnosti 
v panelu zpráv získáte další informace o aktivním obsahu v souboru.
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130 ČÁST 1      PROZKOUMEJTE PROSTŘEDÍ EXCELU

od důvěryhodného vydavatele. Rozhodnete-li se pro druhou možnost, můžete navíc zakázat 
oznámení v panelu zpráv, jež by se zobrazovalo v případě, že doplňky nejsou podepsané.

Ovládací prvky ActiveX jsou obecnější než doplňky a mohou být spouštěny na webu nebo ve 
vašem počítači, vždy však v rámci hostitelské aplikace. Jazyk ActiveX volilo dříve hodně vývo-
jářů zákeřných kódů (tzv. hackeři), protože umožňuje téměř neomezený přístup do vašeho 
počítače. Nikdy byste neměli povolovat ovládací prvky ActiveX bez omezení – minimální 
ochranou by měla být možnost Před povolením všech ovládacích prvků s minimálním omeze-
ním zobrazit dotaz. Možnost Před povolením ovládacích prvků UFI s dodatečným omezením 
a ovládacích prvků SFI (Safe for Initialization) s minimálním omezením zobrazit data odka-
zuje na interní protokol podepisující kód vytvořený vývojáři pro ověření jeho bezpečnosti. 
Zvolíte-li tuto možnost, bude váš kód procházet několika dalšími úrovněmi omezení. Pokud 
chcete zajistit bezpečnost, a přesto potřebujete pracovat s určitými ovládacími prvky ActiveX, 
je nejvhodnějším řešením nastavení či využití důvěryhodného umístění k uložení těch ovláda-
cích prvků ActiveX, o nichž víte, že budou bezpečné.
Na rozdíl od ovládacích prvků ActiveX se makra vztahují vždy k určité aplikaci, mohou však 
být velmi destruktivní, pokud pocházejí od programátora se špatnými úmysly. Kategorie 
Centra zabezpečení Nastavení maker obsahuje podobné možnosti jako ovládací prvky ActiveX. 
Možnost Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA je určena jen vývojářům, 

Obrázek 4.3: Prostřednictvím nastavení v kategoriích Doplňky, Nastavení ovládacích prvků 
ActiveX a Nastavení maker lze povolit či zakázat většinu typů aktivního obsahu.
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může však být požadována ve vývojovém prostředí, v němž není bezpečný sdílený objektový 
model projektu Visual Basic for Applications.

WEBOVÉ SIGNÁLY A FONETICKÉ ÚTOKY

Výraz phising představuje využití poměrně chytré návnady hackerů k vytahování informací 
od uživatelů. Fonetici používají rozšířenou mezinárodní znakovou sadu k vytváření podvod-
ných webů s adresami URL, jež nahrazují jedno či více písmen anglické abecedy v názvech 
skutečných domén s využitím podobného znaku z jiné znakové sady. Myslíte si, že vidíte 
důvěryhodnou adresu URL, a pokud web navštívíte, mohli byste poskytnout informace hac-
kerovi. Existuje různý spyware, jenž pronikne do vašeho systému, odkud pak odesílá data 
– signály s informacemi. Tyto metody jsou jen dva z mnoha různých způsobů podvodné-
ho získávání dat. Nové Centrum zabezpečení v systému Office 2007 řeší některé problémy 
tohoto nového světa „nejistoty“, v němž žijeme.

Více informací získáte v nápovědě online pro systém Office 2007. K požadovaným tématům 
se nejlépe dostanete prostřednictvím dialogového okna Centrum zabezpečení, v němž 
klepnete na tlačítko Nápověda (malá ikona otazníku v pravém horním rohu).

Panel zpráv
Kategorie Panel zpráv v dialogovém okně Centrum zabezpečení vám umožňuje vypnout 
zobrazování výstrah zabezpečení v panelu zpráv. Nevypnete tak vlastní funkce zabezpečení, 
ale pouze oznamování. Panel zpráv je běžně zapnutý, pokud nezvolíte zakázání všech maker. 
Ovládací prvky ActiveX i nadále generují vlastní výstrahy zabezpečení.

Externí obsah
Externí obsah přichází v mnoha podobách a lidé jej mohou mnoha způsoby využít k imple-
mentaci škodlivého obsahu. Dialogové okno Centrum zabezpečení může zabránit potenciál-
ním potížím zablokováním externího obsahu, jako jsou datová připojení, hypertextové odkazy 
a obrázky, z nichž všechny mohou obsahovat či podporovat škodlivý kód. Na obrázku 4.4 
vidíte kategorii Externí obsah v dialogovém okně Centrum zabezpečení.

DO DETAILUDO DETAILU

Obrázek 4.4: V kategorii Externí obsah naleznete nastavení, jež ovládají datová připojení a odkazy.
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Skutečný rozdíl mezi dvěma sadami možností Externí obsah spočívá v tom, že datová připojení 
jsou odkazy na data z jiných programů, jako jsou databáze, zatímco odkazy sešitů jsou externí 
odkazy používané mezi sešity Excel. Pokud se příliš nevyznáte v propojených či připojených 
zdrojích, je vhodné ponechat výchozí nastavení, přičemž jste požádáni o rozhodnutí, kdykoli 
je zjištěn externí obsah. Stejně jako u všech těchto možností v Trust Center se nedoporučuje 
povolování všech datových připojení ani propojení sešitů.

Možnosti ochrany soukromí
Excel 2007 nabízí více interaktivních funkcí než kdy dříve. Ve skutečnosti používá Excel 2007 
síť Internet na pozadí, aby vám umožnil přístup k informacím. Mnoho lidí chce přesně vědět, 
když jejich počítač získává informace online, proto vám Microsoft umožňuje tyto interakce 
ovládat. Klepněte na tlačítko Office, poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel, Centrum zabez-
pečení a následně na Nastavení centra zabezpečení. V dialogovém okně Centrum zabezpečení 
vyberte kategorii Možnosti ochrany osobních údajů pro otevření dialogového okna, jež vidíte 
na obrázku 4.5.

První skupina možností (viz obrázek 4.5) ovládá, zda může Excel za různých okolností auto-
maticky komunikovat a sdílet informace prostřednictvím sítě Internet:

Při připojení k Internetu hledat obsah nápovědy na webu Microsoft Office Online: 
V určitých případech budete chtít sami převzít kontrolu nad komunikací s webem, 
například pokud používáte vytáčené připojení k Internetu. Zrušíte-li označení tohoto 
zaškrtávacího políčka, můžete se k nápovědě online připojit prostřednictvím dialogo-
vého okna Nápověda.
Aktualizovat hlavní odkazy webu Microsoft Office Online: Tato možnost má 
podobný význam jako předchozí; povoluje dynamický odkaz z webu Microsoft Office 
Online do dialogového okna, jež se zobrazí, když klepnete na tlačítko Office a poté na 
tlačítko Nový. Je-li toto zaškrtávací políčko označeno, grafická oblast v dolní části dia-
logového okna Nový se pravidelně mění na základě aktualizací umisťovaných na webu. 
Pokud zrušíte označení tohoto zaškrtávacího políčka, zůstane tato oblast statická.

Obrázek 4.5: Nechcete-li, aby se Excel automaticky připojoval k webu, můžete zvolit jinou mož-
nost. 
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Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže: Je třeba se 
rozhodnout, zda umožníte společnosti Microsoft odesílat diagnostické programy do 
vašeho počítače. Obáváte-li se ztráty dat při selhání systému, můžete označením tohoto 
zaškrtávacího políčka získat pomoc při případném obnovování systému v budoucnu.
Přihlásit se k programu zlepšování softwaru na základě zkušenosti uživatelů: Během 
let se společnost Microsoft snažila zdokonalovat své produkty na základě toho, jak lidé 
skutečně pracují. Program na základě zkušenosti uživatelů je podobný, ale místo prová-
dění testů v řízeném laboratorním prostředí společnosti Microsoft se data shromažďují 
ve společné „laboratoři“, k níž může potenciálně patřit i vaše kancelář. Data získaná 
tímto způsobem jsou mnohem užitečnější než data vygenerovaná v umělém prostředí 
laboratoře. S tímto programem jste se poprvé mohli setkat ve verzi Excel 2003 a získané 
zkušenosti byly využity k provedení mnoha změn ve verzi Excel 2007. Tento program 
bychom mohli přirovnat k zařízením, jež zjišťují sledovanost různých televizních stanic 
– ano, budou vědět, na co se díváte, ale na druhou stranu se mohou zlepšit vysílané 
programy.
Kontrolovat dokumenty Office pocházející z podezřelých webových serverů nebo 
na takové servery odkazující: Pomocí této možnosti lze zapnout funkci k detekci 
podvodných webů. Jedná se o schéma „phishingu“, kdy jsou názvy webových domén 
nahrazovány podobnými, zároveň však podvodnými názvy webů. Často je obtížné zjis-
tit rozdíl pouhým okem, takže můžete nechat Excel, aby tak činil za vás. (Viz odstavec 
„Webové signály a fonetické útoky“ na straně 131.)

Společnost Microsoft nebude získávat žádná osobní data a slibuje, že účastníci programu 
zůstanou zcela anonymní. Než se rozhodnete označit tato zaškrtávací políčka, přečtěte si 
podrobnější informace v kategorii Centrum zabezpečení v dialogovém okně Možnosti apli-
kace Excel.

Zabezpečení souborů
Zástupy hackerů se snaží získat zásluhy při vytváření virů, prolamování bran firewall a ničení 
ochrany hesly. Program Excel vždy nabízel funkce zabezpečení, ve verzi Office Excel 2007 je 
však několik nových funkcí, jež pomáhají při zabezpečování vašich sešitů.

Další informace o zabezpečení sešitů naleznete v části „Skrývání a ochrana sešitů“ na straně 
192.

Odebrání osobních informací ze sešitů
Je stále důležitější sledovat informace, jež odesíláte prostřednictvím sítě Internet nebo sdílíte 
s dalšími uživateli. Krádež identity je stále větším problémem a je nezbytné zajistit, aby nikdo 
nemohl zneužít vaše osobní data. Ačkoli je na vás, abyste ve svých listech (samozřejmě chráně-
ných heslem!) nepředávali žádné osobní informace, mohou být informace i v místech, kde byste 
je neočekávali. V Excelu 2007 je k dispozici nová funkce Kontrola metadat, jež slouží k vyhle-
dávání takových informací. Klepněte na tlačítko Office, poté na tlačítko Připravit a následně 
na možnost Kontrolovat metadata k zobrazení dialogového okna, jež vidíte na obrázku 4.6. 

ODKAZODKAZ
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(Přístup k funkci Kontrola metadat získáte také klepnutím na stejnojmenné tlačítko v kategorii 
Možnosti ochrany osobních údajů v dialogovém okně Centrum zabezpečení.)

Jak vidíte na obrázku 4.6, data se mohou skrývat na mnoha místech. Funkce Kontrolovat 
metadata všechna tato místa prohledá a oznámí vám výsledky, jak vidíte v dialogovém okně 
v dolní části obrázku 4.6. Poté lze klepnout na tlačítko Odebrat vše nebo zavřít dialogové okno 
a upravit příslušnou oblast. Většina z těchto položek bude obvykle neškodná. S největší prav-
děpodobností například nebudete chtít odstraňovat informace ze záhlaví a zápatí, pokud neob-
sahují vaši adresu či rodné číslo. Pokud však sdílíte data s dalšími uživateli, nabízí vám funkce 
Kontrola metadat rychlý a snadný způsob vyhledání osobních dat, jež byste jinak nenašli.

Práce s digitálními podpisy
Digitální podpisy se podobají ručním podpisům, protože obě formy mají ověřovat pravost 
dokumentů. Ačkoli však digitální verze může nabízet i grafické znázornění vlastního podpisu, 
používá šifrování, čímž nejen ověřuje pravost dokumentu, ale také integritu souboru a identitu 
podepisujícího. Podpisy lze přidávat do vlastních i cizích dokumentů. Prostřednictvím pod-
pisů lze také ověřovat, zda si dokument přečetli (nebo jej alespoň otevřeli) i další uživatelé, 
když přidali své podpisy.
Pokud digitálně podepíšete sešit, Excel jej uloží jako dokument pouze pro čtení, čímž zabrání 
provádění dalších změn. Ručně psaný podpis, jenž je obvykle posledním přidaným prvkem 
před odesláním dopisu, v tomto případě zajišťuje, že jde skutečně o poslední krok provedený 

Obrázek 4.6: Funkce Kontrolovat metadata prohlíží skrytá místa ve vašich sešitech, v nichž se 
mohou skrývat osobní data.
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v sešitu. Nemusíte však mít obavy – potřebujete-li provést další změny, lze digitální podpis 
odebrat a poté znovu použít. Můžete si tedy být jisti tím, že jakmile přidáte digitální podpis, 
dokument se již nezmění.
Digitální podpis je nutné vytvořit nebo získat samostatně. Excel naštěstí nabízí různé způsoby 
získání digitálního podpisu. Klepněte na tlačítko Office, poté na tlačítko Připravit a následně 
na možnost Přidat digitální podpis. Zobrazí se zpráva, kterou vidíte na obrázku 4.7.

Nemáte-li vlastní digitální podpis, můžete klepnout na tlačítko Podpisové služby z tržiště sady 
Office pro otevření webové stránky, na níž lze vybrat a objednat digitální podpis od někte-
rého z dodavatelů. Pokud klepnete na tlačítko OK před získáním digitálního podpisu, zobrazí 
se dialogové okno, v němž lze vybrat dodavatele nebo vytvořit svůj vlastní digitální podpis. 
Jestliže vytvoříte vlastní digitální podpis, ověřujete jím pouze pravost svých vlastních doku-
mentů, a to pouze v případě, že jsou ve vašem vlastním počítači. V případě potřeby tedy 
můžete vzít v úvahu zakoupení ověřitelného podpisu. Chcete-li i přes tyto nevýhody vytvořit 
vlastní digitální podpis, vyberte možnost Vytvořit vlastní digitální ID a poté klepněte na tla-
čítko OK. Poté, co vytvoříte nebo zakoupíte digitální podpis, zobrazí se po klepnutí na tlačítko 
Podepsat dialogové okno, jež vidíte v horní části obrázku 4.8. Klepnete-li na tlačítko OK, Excel 
uloží aktuální sešit ve formě pouze pro čtení a zobrazí se dialogové okno (viz obrázek 4.9) 
s informací, že váš podpis bude neplatný, jestliže v sešitu provedete další změny.
Pokusíte-li se po zavření tohoto posledního dialogového okna upravit sešit, zjistíte, že to není 
možné – sešit je uzamčený a nelze jej upravovat. V pravé části obrazovky se otevře podokno 
úloh Podpisy (viz obrázek 4.9).
Všimněte si také, že se v záhlaví vedle názvu souboru zobrazí text [Jen pro čtení] a ve stavovém 
řádku vedle slova Připraven uvidíte malou ikonu, jež vypadá jako certifikační stuha. Klepnutím 

Obrázek 4.7: Do svých sešitů můžete přidávat digitální podpisy.

Obrázek 4.8: V Excelu můžete vytvořit vlastní digitální podpis.
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na tuto ikonu lze otevřít a zavřít podokno úloh Podpisy (případně klepnete na tlačítko Office, 
poté na tlačítko Připravit a na možnost Zobrazit podpisy).
Chcete-li odebrat digitální podpis, klepněte na malou šipku směřující dolů vedle příslušného 
podpisu a zvolte příkaz Odebrat podpis. Aktuální sešit se opět uloží, tentokrát bez označení 
[Jen pro čtení]. Více informací o vybraném digitálním podpisu lze zobrazit klepnutím na tla-
čítko Detaily podpisu.

Další funkce zabezpečení
Některé funkce zabezpečení v Excelu souvisejí s tématy podrobně probíranými v jiných čás-
tech této knihy:

Další informace o zabezpečení listů naleznete v části „Ochrana listů“ na straně 175.
Další informace o zabezpečení sešitů naleznete v části „Skrývání a ochrana sešitů“ na 
straně 192.
Chcete-li se dozvědět více o správě oprávnění IRM (Information Rights Management), 
přečtěte si část „Kontrola přístupu k dokumentům pomocí IRM (Information Rights 
Management)“ na straně 50.

Obrázek 4.9: Pokud se pokusíte upravit sešit po přidání digitálního podpisu, otevře se podokno 
úloh Podpisy.
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K A P I T O L AK A P I T O L A

Příprava 
návrhu listu

V této kapitole vzneseme několik jednoduchých otázek, jež vám 
mohou velmi pomoci při přípravě návrhu listu. Samozřejmě 
není nutné trávit čas plánováním každého listu, který vytváříte 
pro osobní potřebu, je však dobré návrh zvážit v případě, že 
vytváříte listy, jež budete sdílet s dalšími uživateli.

Jaká data by měla 
být v řádcích a jaká 
ve sloupcích ?
Většinou je umístění dat zřejmé, ale obecně řečeno, budete 
chtít početnější data umístit spíše do řádků než do sloupců. Při 
rozhodování vezměte v úvahu čitelnost svých dat. Například 
v listu orientovaném na měsíce, jako je ten na obrázku 5.1, lze 
popisky měsíců uvést zprava doleva nebo shora dolů. V tomto 
případě je však pro přehlednost a tisk vhodnější uvést popisky 
měsíců shora dolů. List na obrázku 5.1 obsahuje pouze čtyři 
sloupce s podrobnými daty, ale pokud je ve vašem listu více 
kategorií dat než čísel měsíců, může být vhodnější uvést 
měsíce ve sloupcích.
Podrobná data je obvykle vhodné uvádět v řádcích shora 
dolů. Data lze samozřejmě uvádět i ve sloupcích, s několika 
řádky, později byste toho však mohli litovat. Posouvání v širo-
kém listu při hledání informací může být otravné a při tisku 
je nutné pracovat se zalomením sloupců. Máte-li myš s koleč-
kem, je posouvání dolů a nahoru pomocí kolečka velmi 
snadné, při posouvání vpravo a vlevo je však nutné klepnout 
a táhnout. A jakmile vyplníte sešit daty, je časově náročné jej 
změnit – zvláště pokud jste jej mohli navrhnout jinak už od 
začátku.
Bude-li list spíše delší než širší, můžete při pohybu po obra-
zovce pracovat s klávesami Page Up a Page Down. List na 
obrázku 5.1 je orientovaný na šířku, a jak je vidět na obrázku 
5.2, lze s ním pracovat, ale pro zobrazení všech dat byste se 
museli v listu posouvat doprava.

55
Témata kapitoly:

Jaká data by měla 

být v řádcích a jaká 

ve sloupcích?

Budete list tisknout?

Komu je list určen?

Přežil by váš list bez vás?

Spoléhá se list na 

importovaná data?

Potřebujete více než jeden 

list?

Počítáte s prostorem 

pro nová data?
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Soubory Pojištění ABC.xlsm, Česká hudební.xlsm a Alpaky.xlsm naleznete ve složce Zkušební 
soubory na přiloženém disku CD.

Obrázek 5.1: Listy s měsíčními přehledy jsou často orientovány na výšku jako na tomto obrázku.

Obrázek 5.2: Prohlížení a tisk listů je často obtížnější, pokud jsou orientovány na šířku
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Budete list tisknout?
Než začnete s listem pracovat, měli byste si položit otázku, zda jej budete muset tisknout. 
Možná zjistíte, že se o tisk nemusíte vůbec starat, protože list bude například sloužit pouze 
k ukládání informací.
Pokud však budete chtít list tisknout, měli byste uvážit, jak budou data vypadat a jak bude 
list působit na papíře. Tyto úvahy budou mít podstatný vliv na celkový návrh listu. List na 
obrázku 5.2 bude například nutné vytisknout na dvou stránkách, a to i v případě, že změníte 
jeho orientaci na šířku (pomocí možnosti Na šířku na kartě Rozložení stránky umístěné na 
pásu karet). Druhá stránka bude obsahovat několik měsíčních souhrnů, neuvidíte však názvy 
oblastí, pokud nepoužijete funkci Tisk názvů (nachází se také na kartě Rozložení stránky) 
k opakování hlaviček na každé stránce. Při tisku rozsáhlých listů je využití funkce Tisk názvů 
zcela nezbytné pro zajištění srozumitelnosti vytištěných dokumentů.

Další informace o vzhledu stránky a tisku záhlaví naleznete v kapitole 11.

Měli byste také zvážit, k čemu bude vytištěný list sloužit. Pokud jej chcete použít jako pře-
hled pro vedení společnosti, budete chtít vložit všechny podstatné informace na jednu stránku. 
Bude-li sloužit jako prezentace, bude možná nutné jej profiltrovat, případně vytvořit kratší, 
stravitelnější úseky dat, jež lze shrnout do tabulky s desítkou buněk, jež se vejde na jeden sní-
mek. Pracujete-li s velkým množstvím dat, můžete vytvářet souhrnné přehledy k různým úče-
lům (viz obrázek 5.3), případně sbalit podrobná data v rozsáhlých sešitech a zobrazit pouze 
výsledky, jako na obrázku 5.4.

Další informace o skrývání podrobných dat naleznete v části „Osnova listů“ na straně 264.

ODKAZODKAZ

Obrázek 5.3: Je-li zobrazení všech dat obtížné, můžete vytvořit souhrnné přehledy.

ODKAZODKAZ
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Pokud bude list sloužit k účelům ověřování či jako přehled, pravděpodobně budete chtít vidět 
všechna data. V takovém případě má velký význam orientace. Tisknout lze ve formátu na šířku 
(vodorovně) či na výšku (svisle) a podle toho byste měli svůj list uspořádat. Orientace na šířku 
je vhodná v případě, že je v listu mnoho sloupců. Je-li v listu příliš velký počet sloupců, můžete 
data rozdělit do několika listů – sekce, jež bude možné vytisknout, aniž by došlo ke ztrátě sou-
vislostí nebo čitelnosti. Například karty listů v dolní části sešitu na obrázku 5.3 naznačují, že 
zobrazovaný souhrnný list ve skutečnosti slučuje data z několika listů ve stejném sešitu.

Komu je list určen?
Vytváříte list pro vlastní použití nebo jej budete sdílet s dalšími uživateli online či v tištěné 
podobě? Jinými slovy, musí mít list ohromující vzhled nebo můžete při formátování použít 
svou fantazii? Je skutečně důležité, abyste při rozhodování o vzhledu listu vzali v úvahu své 
budoucí publikum.
Pokud jsou vám data v listu blízká – tedy pokud se jedná o vaši práci – pravděpodobně pro 
vás budou podrobná data mnohem zajímavější než pro jiné. Musíte přemýšlet jako lidé, jimž 
budete data prezentovat, a říci jim přesně to, co potřebují vědět – o nic více a jistě také o nic 
méně. Obsahuje-li váš list mnoho dat, jež vaše publikum nepotřebuje vidět, což platí téměř 
vždy, můžete vytvořit list se souhrnným přehledem (viz obrázek 5.3). Pokud je list určen růz-
ným typům publika, vytvořte různé souhrnné přehledy pro každou skupinu s využitím stej-
ných zdrojových dat.

Přežil by váš list bez vás?
Vytváříte-li listy, s nimiž budou pracovat i jiní uživatelé, měli byste zajistit jejich srozumitelnost 
a vhodnou dokumentaci. Většina z nás nepřemýšlí o dokumentaci, ale každá tabulka určená 
obchodním partnerům či zaměstnancům by měla být vytvářena s předpokladem, že jí další 
uživatelé budou rozumět – pokud možno bez vaší pomoci. Změníte-li zaměstnání, zůstane po 
vás pro vašeho nástupce dobrá práce. Stručný komentář může být velmi užitečný (viz obrázek 
5.5). Pomocí příkazu Komentář v Microsoft Office Excel 2007 lze do listu přidávat poznámky 
se stručným vysvětlením.

Obrázek 5.4: V listu lze skrýt podrobná data za účelem zobrazení souhrnných přehledů.
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Další informace o přidávání komentářů do listů naleznete v části „Přidávání komentářů do 
buněk“ na straně 263.

Pečliví byste měli být i v případě, že připravujete listy obsahující důležité osobní záznamy. 
Kdybyste neočekávaně skonali, měli byste své rodině zanechat srozumitelné finanční pře-
hledy.

Spoléhá se list na importovaná data?
Mnoho lidí pracuje s daty, jež jsou shromážděna v určitém umístění a slouží jako základ pro 
analýzy. Například databáze umístěná ve vašem počítači nebo někde v síti je často úložištěm 
určitých informací, jež extrahujete a analyzujete. V takovém případě byste si měli usnadnit 
práci. Lidé často pracují, aniž by mysleli na budoucnost – tedy udělají práci co nejrychleji a ne-
věnují nijak zvláštní pozornost možnosti opakovaného použití. Získáváte-li informace z data-
báze, můžete vytvořit dotazy, jež lze používat znovu a znovu, kdykoli je potřeba, a nemusíte 
vždy začínat od nuly. Tímto způsobem lze zajistit vždy stejnou strukturu importovaných dat. 
Tato struktura pak může sloužit jako základ pro návrh listu. Vhodné může být i uchovávání 
importovaných dat na samostatném listu, který nikdo neuvidí, a poté vytvořit pěkně zformá-
tované listy, jež mohou obsahovat pouze důležité informace. Takový list si můžete prohlédnout 
na obrázku 5.6. Zdrojová data jsou na samostatném listu za listem s informacemi.

Další informace o práci s daty umístěnými mimo Excel naleznete v kapitolách 23 a 8.

Obrázek 5.5: Důležité listy by měly být srozumitelné a vhodně zdokumentované.

ODKAZODKAZ

ODKAZODKAZ
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Když řeknete slovo databáze, očekávají někteří lidé, že je zahrnete spoustou nesrozumi-
telné terminologie. Ačkoli může být práce s databázovým programem velmi složitá, jsou 
některé z listů, jež vytvoříte v aplikaci Office Excel 2007 (jako je například zdrojový list na 
obrázku 5.6), ve skutečnosti základními databázemi. Příkladem databáze v tištěné podobě 
je telefonní seznam. V databázové terminologii je každé telefonní číslo uvedené v seznamu 
záznam v databázi a každá položka informací (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) 
představuje pole záznamu.

Potřebujete více než jeden list?
Tabulkové programy začínaly jako dobrý způsob ukládání, prezentace a analýz informací, jež 
se dříve zaznamenávaly na papír a počítaly ručně, pouze pomocí kalkulačky. První vytvářené 
listy ve starém Excelu byly často jen dvojdimenzionálními reprodukcemi toho, co bylo na 
papíře. Jednou z možností, jak uniknout z této papírové formy, je využití modulárního návrhu. 
Modulární návrh je jakási metoda „strukturovaného programování“ či „objektově orientovaná 
metoda“, při níž vkládáte data do logických dávek, jež dávají smysl jako samostatné prvky. 
(Druhá metoda návrhu se označuje jako hierarchická, přičemž data jsou uspořádána pro 
zajištění maximální čitelnosti a zjišťování chyb.) Protože obvykle není nutné uchovávat data 
v jakémkoli typu formátu, jenž by bylo možné prezentovat, tak proč se s tím trápit? Zaměřte 
zkrášlovací program listů na souhrnné přehledy a grafy, jež budete s někým sdílet. Vytvořte 
systém listů a nesnažte se vložit všechno do jediného listu. Na obrázku 5.6 vidíte základní 

Obrázek 5.6: Importovaná data můžete umístit na samostatný list a použít zformátovaný list 
k prezentaci důležitých informací.

DATABÁZE, POLE A ZÁZNAMY
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příklad modulárního návrhu – to znamená, jeden list obsahuje data a na druhém listu je kon-
krétní typ analýzy. Ve složitém modulárním systému mohou být desítky listů, z nichž každý je 
vyhrazen určitému úkolu.

Počítáte s prostorem pro nová data?
Při vytváření listu je nezbytné počítat s možností rozšíření a následných úprav. Obvykle je 
vhodné přidat několik řádků a sloupců navíc a oddělit výsledky jedním až dvěma prázdnými 
řádky či sloupci od zbývajících dat. Jednou z nejčastějších úprav bude vkládání nových řádků 
a sloupců.
Říká se, že jistý účetní vložil řádek pod oblast buněk, zapomněl však upravit vzorce součtů 
a dostal výpověď, protože čísla se lišila o 200 000 USD. Poučení: Upravujte listy opatrně a vždy 
si dávejte pozor, aby nedocházelo k chybám.
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Práce s listem

V této kapitole probereme základy, včetně pohybu v rámci 
rozsáhlé mřížky listu, vkládání a výběru dat, práce s více 
sešity a ochrany jejich obsahu. Pravděpodobně již mnoho 
z těchto metod znáte, představíme vám však i alternativní 
postupy. Možná naleznete lepší či rychlejší způsob prová-
dění často opakovaných činností. Microsoft Office Excel 2007 
nabízí mnoho možností.

Pohyb v oblastech
Již víte, jak pracovat s posuvníky a klávesami Page Up a Page 
Down. Office Excel 2007 nabízí mnoho dalších možností 
pohybu v různých oblastech, včetně novinek, s nimiž jste se 
zatím nesetkali.
Oblastí se rozumí položky buněk obklopené prázdnými buň-
kami nebo vymezené hlavičkami sloupců a řádků. Na obrázku 
6.1 vidíte oblasti A3:E7, G3:H7, A9:E10 a G9:H10. (Přesně 
řečeno, buňka A1 je také oblastí, protože sousední buňky 
neobsahují položky.) Například buňka H10 je součástí oblasti, 
přestože je prázdná. Aktivní oblast listu je obdélníkový výběr, 
jenž obklopuje všechny oblasti – tedy všechny vyplněné buňky 
v aktivním listu – na obrázku 6.1 se jedná o oblast A1:H10.
Metody pohybu v oblastech jsou zvláště užitečné, pokud často 
pracujete s velkými tabulkami dat. Přejít do posledního řádku 
tabulky s 500 řádky je jednodušší, pokud nemusíte používat 
posuvníky. V této kapitole se dozvíte, jak postupovat.

Malý čtvereček v pravém dolním rohu aktivní buňky se 
označuje jako úchyt. Pokud tento prvek na své obrazov-
ce nevidíte, znamená to, že tato funkce není zapnutá. 
Chcete-li ji zapnout, klepněte na tlačítko Office, poté 
na tlačítko Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii 
Upřesnit a označte zaškrtávací políčko Povolit operace 
přetažení úchytem a přetažení buňky.

66
Témata kapitoly:

Pohyb v oblastech

Výběr dat

Metody vkládání dat

Správa listů

Prohlížení listů

Ochrana listů

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Pohyb v oblastech pomocí klávesnice
Chcete-li se pohybovat mezi okraji oblastí, stiskněte klávesu Ctrl a poté stiskněte jednu ze smě-
rových šipek. Například na obrázku 6.1 je aktivní buňka A3; pro aktivování buňky E3 stiskněte 
kombinaci kláves Ctrl+šipka doprava.
Stisknete-li kombinaci kláves Ctrl a směrové šipky v prázdné buňce, přesunete se do první 
vyplněné buňky v daném směru nebo do poslední dostupné buňky v listu, pokud v daném 
směru nejsou žádné vyplněné buňky. Jestliže by například na obrázku 6.1 byla aktivní buňka 
F3 a stisknete kombinaci kláves Ctrl+šipka doprava, přesune se výběr do buňky G3; pokud 
bude aktivní buňka H3, aktivujete stisknutím kombinace kláves Ctrl+šipka doprava buňku 
XFD3 – tedy poslední dostupnou buňku v řádku A3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+šipka 
doleva se vrátíte do buňky H3.

Pohyb v oblastech pomocí myši
Umístíte-li ukazatel myši nad okraj aktivní buňky, změní se jeho tvar ze znaménka plus na 
šipku. Po zobrazení šipky lze poklepat na kterýkoli okraj buňky, čímž přejdete z aktivní buňky 
do první buňky v nejbližší oblasti v daném směru – stejně jako kdybyste stiskli kombinaci klá-
ves Ctrl a směrové šipky. Poklepete-li například na dolní okraj aktivní buňky na obrázku 6.1, 
vybere Excel buňku A7.
V levé části stavového řádku se zobrazují indikátory (viz tabulka 6.1) založené na režimu klá-
vesnice.

Tabulka 6.1: Režimy klávesnice

Režim Popis

Rozšíření výběru Stiskněte klávesu F8. V tomto režimu lze rozšířit aktuální výběr 

prostřednictvím klávesnice. (Ujistěte se, že je vypnuta funkce Scroll Lock.) 

Jedná se o ekvivalent k výběru buněk tažením myší. Navíc nemusíte 

stisknout klávesu Shift v kombinaci se směrovou šipkou a rozšíříte oblast 

stisknutím jediné klávesy. Po opětovném stisknutí klávesy F8 se režim 

rozšíření výběru vypne.

Obrázek 6.1: Čtyři bloky buněk v tomto listu představují samostatné oblasti.
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Režim Popis

Přidat k výběru Chcete-li do aktuálního výběru přidat další buňky prostřednictvím 

klávesnice, stiskněte kombinaci kláves Shift+F8. Buňky nemusí být sousední; 

po stisknutí této kombinace kláves klepněte do kterékoli buňky nebo 

táhněte myší přes některou oblast, čímž ji přidáte do výběru. Tento postup je 

stejný, jako kdybyste stiskli klávesu Ctrl a vybrali další buňky myší.

Num Lock Klávesy jsou v režimu čísel. Tato funkce je implicitně zapnutá, její stav se 

však obvykle nezobrazuje ve stavovém řádku. Lze tak ale učinit klepnutím 

pravým tlačítkem myši kdekoli ve stavovém řádku a zvolením příkazu Num 

Lock.

Pevná desetinná 

čárka

Chcete-li přidat desetinnou čárku do číselných položek v aktuálním výběru, 

klepněte na tlačítko Office, poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel, vyberte 

kategorii Upřesnit a ve skupině Možnosti úprav označte zaškrtávací políčko 

Automaticky vložit desetinnou čárku. Excel umístí desetinnou čárku do 

místa, jež určíte v poli Počet. Pokud například zapnete režim Automaticky 

vložit desetinnou čárku, určíte dvě desetinná místa a do buňky zadáte 

číslo 12345, zobrazí se v buňce po stisknutí klávesy Enter hodnota 123,45. 

Existující položky v buňkách nejsou ovlivněny, pokud je neupravíte. Chcete-

-li tento režim vypnout, vraťte se do kategorie Upřesnit v dialogovém okně 

Možnosti aplikace Excel a zrušte označení zaškrtávacího políčka Automaticky 

vložit desetinnou čárku.

Caps Lock Pokud chcete psát text velkými písmeny, stiskněte klávesu Caps Lock. 

Tento režim vypnete opětovným stisknutím klávesy Caps Lock. Stav režimu 

se obvykle nezobrazuje ve stavovém řádku. Lze tak ale učinit klepnutím 

pravým tlačítkem myši kdekoli ve stavovém řádku a zvolením příkazu 

Caps Lock.

Scroll Lock Stisknete-li klávesu Scroll Lock, můžete používat klávesy Page Up, Page 

Down a směrové šipky pro posouvání prohlížené části okna, aniž byste 

změnili aktivní buňku. Pokud je tento režim vypnutý, aktivní buňka se po 

stisknutí klávesy Page Up nebo Page Down posouvá o jednu stránku a po 

stisknutí jedné ze směrových šipek se posune o jednu buňku. Chcete-li tento 

režim vypnout, znovu stiskněte klávesu Scroll Lock.

Režim End Stiskněte klávesu End a poté směrovou šipku pro přesun výběru na okraj 

oblasti nebo do poslední buňky v listu v daném směru. Tento režim funguje 

stejně jako stisknutí klávesy Ctrl a směrové šipky, stačí však stisknout jen 

jednu klávesu. Chcete-li tento režim vypnout, znovu stiskněte klávesu End. 

Režim End se vypne i poté, co stisknete jednu z kláves směrových šipek.

Režim přepisování Chcete-li zapnout režim Přes, klepněte do řádku vzorců nebo poklepejte do 

buňky a stiskněte klávesu Insert. Znaky psané do řádku vzorců se obvykle 

vkládají mezi existující znaky. V tomto režimu se při psaní nahrazují již 

existující znaky vpravo od kurzoru. Režim vypnete opětovným stisknutím 

klávesy Insert nebo stisknutím klávesy Enter či jedné ze směrových šipek.

Režimy klávesnice

K1487.indd   149K1487.indd   149 7.3.2008   8:40:177.3.2008   8:40:17



150 ČÁST 2      VYTVÁŘENÍ LISTŮ

Práce se speciálními klávesami
V tabulce 6.2 uvádíme možnosti používání kláves Home a End samostatné nebo ve spojení 
s dalšími klávesami při výběru dat a pohybu v listu.

Tabulka 6.2: Klávesové zkratky pro navigaci

Stiskněte Pro

Home Přechod do první buňky v aktuálním řádku.

Ctrl+Home Přechod do buňky A1.

Ctrl+End Přechod do poslední buňky v posledním sloupci aktivní oblasti. Například 

na obrázku 6.1 byste stisknutím kombinace kláves Ctrl+End přešli 

do buňky  H10. 

End Spuštění režimu End. Poté stiskněte klávesu se šipkou pro pohyb v oblasti 

buněk.

Scroll Lock+Home Přechod do první buňky v aktuálním okně.

Scroll Lock+End Přechod do poslední buňky v aktuálním okně.

Výběr dat
Výběr buněk, řádků a sloupců v Excelu je základem pro využití veškerého potenciálu tohoto 
programu. Jak uvidíte, existuje mnoho dalších možností pro výběr určitých typů dat, for-
mátů, objektů, či dokonce prázdných buněk. Ačkoli se vám některé z těchto informací mohou 
zdát jako samozřejmé, pravděpodobně naleznete několik tipů, jež vám mohou usnadnit práci 
s listy.

Než začnete pracovat s buňkou nebo oblastí, je třeba ji vybrat – poté je aktivní.
Odkaz na aktivní buňku se zobrazí v poli názvů na levém konci řádku vzorců.
Aktivní může být pouze jedna buňka, lze však vybrat i oblast buněk, a pokud tak uči-
níte, bude aktivní buňka v levém horním rohu vybrané oblasti.
Všechny buňky lze vybrat klepnutím na tlačítko Vybrat vše umístěné v levém horním 
rohu listu, kde se protínají hlavičky sloupců a řádků.

Další informace o možnostech výběru dat naleznete dále v této kapitole.

Výběr dat pomocí myši
Oblast buněk lze vybrat tažením myší. Případně lze oblast rozšířit prostřednictvím dvou dia-
gonálních rohů dané oblasti. Klepněte na buňku v jednom rohu oblasti a poté stiskněte a držte 
klávesu Shift a následně klepněte do buňky umístěné diagonálně od první buňky. Pokud byste 
například chtěli rozšířit výběr A1:B5 na oblast A1:C10, stiskněte klávesu Shift a poté klepněte 
na buňku C10. Potřebujete-li vybrat větší oblast, je tato metoda vhodnější než přetahování 
myší přes celý výběr.

Práce s lupou při výběru velkých oblastí v listu
Na obrazovce nelze zobrazit celý sešit. Jak budete postupovat při výběru obrovské oblasti 
buněk? Mohli byste táhnout ukazatelem myši přes hranici okna a čekat, než se pomocí auto-
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matického posouvání dostanete na konec oblasti, tato metoda však může být problematická, 
zvláště pokud vám vadí pomalá rychlost posouvání a obtížné odhadnutí konce oblasti.
Vhodnější je použití jezdce lupy, jehož prostřednictvím lze list zobrazit z „ptačí perspektivy“, 
jak je vidět na obrázku 6.2. Jezdec lupy lze v dolní části obrazovky přetáhnout na požadovanou 
procentuální hodnotu. Vedle jezdce lupy se nachází indikátor procentuální hodnoty, a pokud 
na něj klepnete, zobrazí se dialogové okno s dalšími možnostmi. Funkce Lupa je omezena 
rozsahem 10 až 400 procent.

Výběr sloupců, řádků a více oblastí
Výběry více oblastí (také označované jako nesouvislé výběry) jsou vybrané oblasti buněk, jež 
spolu vzájemně nesousedí (viz obrázek 6.3). Chcete-li vybrat více oblastí pomocí myši, stisk-
něte klávesu Ctrl a táhněte myší v jednotlivých oblastech. Aktivní bude první buňka, na niž 
klepnete v poslední vybrané oblasti. Na obrázku 6.3 je aktivní buňka G6.
Pokud chcete vybrat celý sloupec nebo řádek, klepněte na jeho hlavičku. Jinými slovy, buňky 
B1 až B1048576 vyberete klepnutím na hlavičku sloupce B. Aktivní bude první zobrazená 
buňka ve sloupci, takže vidíte-li na své obrazovce řádek 1048557, bude po klepnutí na hla-
vičku sloupce B aktivní buňka B1048557. Chcete-li vybrat více sousedících sloupců či řádků 
najednou, táhněte myší přes hlavičky příslušných sloupců nebo řádků, případně klepněte na 

Obrázek 6.2: Pomocí jezdce lupy nebo v dialogovém okně Lupa lze zobrazit velké oblasti listu 
a usnadnit výběr dat.
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hlavičku na jednom konci oblasti, stiskněte klávesu Shift a poté klepněte na hlavičku na dru-
hém konci oblasti. Při výběru nesousedících sloupců či řádků (jako na obrázku 6.4) stiskněte 
klávesu Ctrl a poté klepněte na příslušné hlavičky.

Obrázek 6.3: Stiskněte klávesu Ctrl a tažením myší vyberte více oblastí.

Obrázek 6.4: Celé sloupce či řádky lze vybrat klepnutím na jejich hlavičky. Při výběru nesousedících  
řádků a sloupců stiskněte klávesu Ctrl.
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Při výběru pomocí klávesnice lze postupovat takto:
Chcete-li vybrat celý sloupec, vyberte kteroukoli buňku v daném sloupci a stiskněte 
kombinaci kláves Ctrl+mezerník.
Chcete-li vybrat celý řádek, vyberte kteroukoli buňku v daném řádku a stiskněte kom-
binaci kláves Shift+mezerník.
Pokud chcete vybrat několik celých sousedících sloupců či řádků, vyberte kteroukoli 
oblast, v níž se dané buňky nacházejí, a poté stiskněte kombinaci kláves Ctrl+mezerník 
pro sloupce nebo Shift+mezerník pro řádky. Budete-li chtít například vybrat sloupce B, 
C a D, vyberte oblast B4:D4 (nebo kteroukoli oblast, jež obsahuje buňky v těchto třech 
sloupcích) a poté stiskněte kombinaci kláves Ctrl+mezerník.
Chcete-li vybrat celý sešit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+mezerník.

Výběr oblastí
Pokud stisknete klávesu Shift a poklepete na jedno z ohraničení aktivní buňky, Excel vybere 
všechny buňky od aktuálního výběru po následující okraj oblasti v daném směru. Aktivní 
zůstane buňka, v níž jste výběr zahájili.

Práce s příkazy Najít a Vybrat
Na pravém konci karty Domů na pásu karet nabízí nabídka Najít a Vybrat několik užitečných 
příkazů pro výběr dat (viz obrázek 6.5). Uprostřed nabídky je pět příkazů, jež bývaly ukryty 
v dialogových oknech a v nové verzi Excelu jsou přístupnější: Vzorce, Komentáře, Podmíněné 
formátování, Konstanty a Ověření dat.

Na obrázku 6.5 jsme použili příkaz Vzorce k výběru všech vzorců v listu, jež jsou zvýrazněny 
obdélníky výběru. Tyto specializované příkazy lze používat k různým účelům, jako je napří-
klad formátování vzorců a konstant nebo zjišťování chybného podmíněného formátování či 
buněk pro ověřování dat.
Dva příkazy Přejít na jsou užitečné při vyhledávání a výběru různých prvků listu. Pokud chcete 
rychle přejít do určité buňky nebo oblasti buněk, klepněte na tlačítko Přejít na (nebo stiskněte 
klávesu F5) pro zobrazení dialogového okna Přejít na; do pole Odkaz pak zadejte odkaz na 

Obrázek 6.5: Pomocí příkazů Najít a Vybrat se můžete zaměřit na určité položky.
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buňku, oblast nebo definovaný název oblasti a stiskněte klávesu Enter. Prostřednictvím dialo-
gového okna Přejít lze také rozšířit výběr. Chcete-li například vybrat oblast A1:Z100, klepnete 
do buňky A1, otevřete dialogové okno Přejít na, zadáte Z100 a poté stisknete kombinaci kláves 
Shift+Enter.

Další informace o výběru prvků naleznete v části „Vyhledávání a nahrazování prvků“ na stra-
ně 235 a v části „Výběr a seskupování objektů“ na straně 387. Více informací o definovaných 
názvech oblastí a odkazů naleznete v části „Názvy buněk a oblastí buněk“ na straně 440 a v části 
„Vkládání odkazů na buňky do vzorců“ na straně 428.

Chcete-li přejít do jiného listu ve stejném sešitu, otevřete dialogové okno Přejít na a zadejte 
název listu, za nímž následuje vykřičník a název nebo odkaz buňky. Pokud budete chtít přejít 
například do buňky D5 na listu s názvem List2, zadáte List2!D5. Jestliže chcete přejít do jiného 
listu v jiném otevřeném sešitu, otevřete dialogové okno Přejít na a zadejte název sešitu v hra-
natých závorkách a za ním uveďte název listu, vykřičník a název buňky či odkazu. Například 
při přechodu do buňky D5 v listu s názvem List2 v otevřeném sešitu Prodeje.xlsx napište 
[Prodeje.xlsx]List2!D5.
Excel sleduje poslední čtyři umístění, z nichž jste použili příkaz Přejít na a uvádí je v dialogo-
vém okně Přejít na. Prostřednictvím tohoto seznamu se lze pohybovat mezi těmito umístěními 
v sešitu. To je užitečné v případě, že pracujete s rozsáhlým listem nebo přecházíte mezi mnoha 
místy a listy v sešitu. Na obrázku 6.6 vidíte dialogové okno Přejít na zobrazující předchozí 
umístění.

V dialogovém okně Přejít na zobrazuje Excel v poli Odkaz buňku nebo oblast, z níž jste 
právě přešli. Díky tomu lze snadno přecházet zpět a vpřed mezi dvěma místy stisknutím 
klávesy F5 a opakovaným stisknutím klávesy Enter.

Dialogové okno Přejít na
Pokud v dialogovém okně Přejít na klepnete na tlačítko Jinak (nebo zvolíte druhý příkaz Přejít 
na v nabídce Najít a Vybrat), otevře se dialogové okno, jež vidíte v pravé části obrázku 6.6, 

ODKAZODKAZ

Obrázek 6.6: Obě dialogová okna Přejít na usnadňují přemisťování.

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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obsahující další možnosti výběru. V tomto dialogovém okně lze rychle najít a vybrat 
buňky odpovídající určitým kritériím.
Poté, co určíte jednu z možností Přejít na a klepnete na tlačítko OK, označí Excel 
buňku nebo buňky odpovídající daným kritériím. Pokud vyberete oblast buněk před 
otevřením dialogového okna Přejít na, Excel většinou prohledává pouze tuto vybra-
nou oblast; je-li aktuálním výběrem jedna buňka, případně jeden či více grafických prvků, 
Excel prohledává celý aktivní list. V dialogovém okně Přejít na jsou k dispozici následující 
možnosti:

Konstanty odkazují na všechny buňky obsahující statická data, jako jsou čísla nebo text, 
ale ne vzorce.
Aktuální oblast je užitečná, pokud pracujete ve velkém, složitém listu a potřebujete 
vybírat bloky buněk. (Vzpomeňte si, že oblast je definována jako obdélníkový blok 
buněk oddělený prázdnými řádky, sloupci nebo ohraničením listu.)
Aktuální matice vybere všechny buňky v poli, pokud je vybraná buňka součástí oblasti 
pole.
Poslední buňka vybere buňku v pravém dolním rohu oblasti, jež zahrnuje všechny 
buňky obsahující data, komentáře nebo formáty. Vyberete-li možnost Poslední buňka, 
Excel vyhledá poslední buňku v aktivní oblasti listu, nikoliv v pravém dolním rohu 
aktuálního výběru.
Pouze viditelné buňky vyloučí z aktuálního výběru všechny buňky ve skrytých řádcích 
či sloupcích.
Objekty vybere všechny grafické objekty ve vašem sešitu, bez ohledu na aktuální výběr.
Podmíněné formáty vybere pouze buňky, v nichž bylo uplatněno podmíněné for-
mátování. Lze také klepnout na kartu Domů a v nabídce Najít a Vybrat zvolit příkaz 
Podmíněné formátování.
Ověření dat prostřednictvím možnosti Vše vyberete všechny buňky, v nichž bylo uplat-
něno ověřování dat. Při ověřování dat s využitím možnosti Stejné se vyberou pouze 
buňky se stejným nastavením ověřování jako aktuálně vybraná buňka. Lze také klep-
nout na kartu Domů a v nabídce Najít a Vybrat zvolit příkaz Ověření dat. 

Další informace o grafických objektech naleznete v kapitole 10. Více informací o podmíně-
ném formátování naleznete v části „Podmíněné formátování“ na straně 295.

Některé z možností Přejít na – například Vzorce, Komentáře, Předchůdci a následníci – 
mohou způsobit, že Excel vybere více nesousedících oblastí buněk. Po provedení výběru 
lze změnit aktivní buňku, aniž by došlo ke zrušení vícenásobného výběru. Lze také zadá-
vat hodnoty do více vybraných oblastí a nemusíte přitom používat myš. V obou případech 
se můžete pohybovat mezi vybranými buňkami. Například na tomto listu je vybráno více 
oblastí:

ODKAZODKAZ

NAVIGACE MEZI VÍCE VÝBĚRY

K1487.indd   155K1487.indd   155 7.3.2008   8:40:187.3.2008   8:40:18



156 ČÁST 2      VYTVÁŘENÍ LISTŮ

Chcete-li přesouvat aktivní buňku v těchto oblastech, aniž byste zrušili výběr, stiskně-
te klávesu Enter pro přechod směrem dolů či doprava po jedné buňce; nebo stiskněte 
kombinaci kláves Shift+Enter pro přechod směrem nahoru nebo doleva po jedné buňce. 
Případně stiskněte tabulátor pro přechod směrem doprava či dolů; nebo stiskněte kom-
binaci kláves Shift+Tab pro přechod směrem doleva či nahoru. To není špatné, že? Možná 
vám to nebude připadat tak užitečné, dokud nebudete mít velký počet nesousedících 
dat. Pokud tedy ve výše uvedeném příkladu listu stisknete klávesu Enter, až dojdete do 
buňky A17, přesune se výběr po příštím stisknutí klávesy Enter do další vybrané oblasti, 
v tomto případě do buňky A1. Následným stisknutím klávesy Enter vyberete buňku A2, 
poté B1, pak B2 atd., až do poslední buňky v oblasti – F2. Poté výběr přejde do další 
oblasti, tedy do buňky B4.

Výběr předchůdců a následníků
Možnosti Předchůdci a Následníci v dialogovém okně Přejít na vám umožňují vyhledat 
buňky, jež jsou použity ve vzorci nebo je na nich vzorec založen – nejdříve označte buňku, 
jejíž obsah chcete vybrat. Při vyhledávání předchůdců nebo následníků prohlíží Excel vždy 
celý list. Zvolíte-li možnost Předchůdci nebo Následníci, aktivuje Excel možnosti Pouze přímí 
a Všechny úrovně:

Pokud vyberete možnost Pouze přímí, vyhledají se pouze buňky, které přímo odkazují 
na aktivní buňku nebo jsou na ní přímo závislé.
Zvolíte-li možnost Všechny úrovně, vyhledají se přímo předchůdci a následníci, a navíc 
i buňky, jež nepřímo souvisí s aktivní buňkou.

V závislosti na úkolu pro vás mohou být vestavěné kontrolní funkce v Excelu nepostradatelné. 
Na kartě Vzorce na pásu karet naleznete ve skupině Závislosti vzorců tlačítka Předchůdci 
a Následníci. Klepnete-li na jedno z těchto tlačítek, zobrazí se šipky ukazující cestu a směr 
v relaci vybrané buňky. Více informací naleznete v části „Vyhodnocování a sledování činností 
v listu“ na straně 253.
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Pokud často přecházíte na různá místa v listu, budete se chtít jistě seznámit s několika klá-
vesovými zkratkami, jež vám podstatně usnadní práci:

Pro výběr aktuální oblasti stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+*

Pro výběr aktuálního pole stiskněte kombinaci kláves Ctrl+/

Chcete-li vybrat jen viditelné buňky, stiskněte kombinaci kláves Alt+;

Pro výběr přímých předchůdců stiskněte kombinaci kláves Ctrl+[

Pro výběr všech předchůdců stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+{

Pro výběr přímých následníků stiskněte kombinaci kláves Ctrl+]

Pro výběr všech následníků stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+}

Pro výběr rozdílů v řádcích stiskněte kombinaci kláves Ctrl+\

Pro výběr rozdílů ve sloupcích stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+|

Výběr rozdílů v řádcích či ve sloupcích
Možnosti Rozdíly v řádcích a Rozdíly ve sloupcích v dialogovém okně Přejít na porovnávají 
položky v oblasti buněk pro zjištění případných nesrovnalostí. Chcete-li pracovat s těmito 
možnostmi ladění, vyberte oblast buněk před otevřením dialogového okna Přejít na. Umístění 
aktivní buňky ve vašem výběru určuje, které buňky Excel použije k provedení porovnání. Při 
vyhledávání rozdílů v řádcích porovnává Excel buňky ve výběru s buňkami ve stejném sloupci, 
v němž je aktivní buňka. Při vyhledávání rozdílů sloupcích porovnává Excel buňky ve výběru 
s buňkami ve stejném řádku, v němž je aktivní buňka.
Vedle dalších možností lze pomocí Rozdíly v řádcích a Rozdíly ve sloupcích vyhledávat rozdíly 
v odkazech a vybrat buňky, jež neodpovídají porovnávané buňce. Ověřuje se také, zda všechny 
buňky ve vybrané oblasti obsahují stejný typ položek. Obsahuje-li například porovnávaná 
buňka funkci SUM, označí Excel všechny buňky obsahující jinou funkci, vzorec nebo hodnotu 
než SUM. Pokud porovnávaná buňka obsahuje konstantní nebo číselnou hodnotu, označí 
Excel všechny buňky ve vybrané oblasti, jež neodpovídají porovnávané hodnotě. Možnosti 
však nerozlišují velká a malá písmena.

Metody vkládání dat
Excel přijímá dva typy položek v buňkách: konstanty a vzorce. Konstanty se dělí na tři hlavní 
kategorie: číselné hodnoty, textové hodnoty (také označované jako popisky či řetězce) a hod-
noty data/času. Excel také rozlišuje dva zvláštní typy konstant zvané logické hodnoty a chybové 
hodnoty.

Další informace o hodnotách data/času naleznete v kapitole 15.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY PRO FUNKCI PŘEJÍT NA

ODKAZODKAZ
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Vytváření záznamů v buňkách a v řádku vzorců
Chcete-li vytvořit záznam v buňce, stačí buňku vybrat a začít psát. Když píšete, zobrazuje se 
záznam v řádku vzorců i v aktivní buňce. Blikající svislý kurzor v aktivní buňce se označuje 
jako aktivní pozice.
Po dokončení psaní je třeba „uzamknout“ záznam pro jeho trvalé uložení v buňce stisknutím 
klávesy Enter. Stisknutím klávesy Enter obvykle přesunete aktivní buňku o jeden řádek dolů. 
Toto chování lze změnit tak, aby se po stisknutí klávesy Enter aktivní buňka nezměnila nebo 
se přesunula do sousední buňky v jiném směru. Klepněte na tlačítko Office, poté na tlačítko 
Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii Upřesnit a buď zrušte označení zaškrtávacího políčka 
Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr, nebo změňte výběr v rozevíracím seznamu Směr. 
Záznam lze uzamknout také stisknutím tabulátoru, kombinace kláves Shift+Tab, Shift+Enter 
nebo směrové šipky, čímž přesunete výběr do jiné buňky (viz tabulka 6.3).

Tabulka 6.3: Klávesové zkratky pro vkládání dat

Stiskněte Pro

Enter Aktivování buňky pod aktivní buňkou, případně v jiném směru, jejž jste vybrali 

pro zaškrtávací políčko Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr v kategorii 

Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel.

Shift+Enter Aktivování buňky nad aktivní buňkou nebo v opačném směru nastaveném 

pro zaškrtávací políčko Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr v kategorii 

Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel.

Tabelátor Aktivování buňky o jeden sloupec vpravo od aktivní buňky.

Shift+Tabulátor Aktivování buňky o jeden sloupec vlevo od aktivní buňky.

Směrovou šipku Aktivování sousední buňky ve směru šipky, kterou stisknete.

Jakmile začnete psát záznam, objeví se v řádku vzorců tři tlačítka: Storno, Zadat a Vložit 
funkci. Při psaní vzorce, v němž záznam začíná znaménkem rovná se (=), znaménkem plus 
(+) nebo znaménkem minus (-), se aktivuje rozevírací seznam často používaných funkcí (viz 
obrázek 6.7).

Další informace o upravování vzorců naleznete v kapitole 12.

Zadávání jednoduchých číselných a textových hodnot
Záznam, jenž obsahuje pouze čísla od 0 do 9 a určité zvláštní znaky (například + - E e ( ) . , 
$ % A /), je číselná hodnota. Záznam obsahující téměř jakýkoli jiný znak je textová hodnota. 
V tabulce 6.4 uvádíme několik příkladů číselných a textových hodnot.

Tabulka 6.4: Příklady číselných a textových hodnot

Číselné hodnoty Textové hodnoty

123 Prodeje

123.456 B-1

10,50 Kč Jedenáct

1% Hlavní ulice 123

1.23E+12 č. 324

ODKAZODKAZ
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Práce se zvláštními znaky
Mnoho znaků má v Excelu určité funkce. Při práci se zvláštními znaky máte následující mož-
nosti:

Zahájíte-li číselný záznam znaménkem plus, Excel toto znaménko vypustí.
Zahájíte-li číselný záznam znaménkem minus, Excel záznam převede na záporné číslo 
a ponechá znaménko.
V číselném záznamu určují písmena E a e exponent používaný ve vědeckém zápisu. 
Například záznam 1E6 převede Excel na 1 000 000 (1krát 10 umocněno šesti) a zobrazí 
jej jako 1.00E+06. Chcete-li zadat záporné exponenciální číslo, napište před ně zna-
ménko minus. Například záznam -1E6 (1krát 10 umocněno záporným číslem šest) se 
rovná -1 000 000 a je v Excelu zobrazen jako -1.00E+06.
Excel považuje číselné konstanty obklopené závorkami za záporná čísla, což je běžné 
v účetní praxi. Excel například považuje (100) za -100.
Desetinné čárky lze používat běžným způsobem. Pokud však píšete čísla obsahující 
čárky jako oddělovače, zobrazí se čárky v buňce, ale ne v řádku vzorců; to je stejné, jako 
kdybyste použili jeden z vestavěných formátů čísel Excel.
Zahájíte-li číselný záznam znakem dolaru ($), Excel přiřadí k buňce formát Měna. 
Pokud například napíšete $123456, Excel zobrazí $123 456 v buňce a 123456 v řádku 
vzorců.
Zakončíte-li číselný záznam znaménkem procenta (%), Excel přiřadí k buňce formát 
Procent. Pokud například napíšete 23%, Excel zobrazí 23% v řádku vzorců a přiřadí 
formát Procent k buňce, jež také zobrazuje 23%.

Obrázek 6.7: Když začnete psát vzorec zadáním znaménka rovná se, nabídne vám řádek vzorců 
možnosti jeho dokončení.

Seznam funkcí
                 Storno
                    Zadat
                       Vložit funkci
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Uvedete-li lomítko (/) v číselném záznamu a řetězec nelze pokládat za datum, Excel 
převede číslo na zlomek. Pokud například zadáte 11 5/8 (s mezerou mezi číslem 
a zlomkem), Excel přiřadí k záznamu formát Zlomek, řádek vzorců zobrazuje 11.625 
a v buňce uvidíte hodnotu 11 5/8.

Chcete-li zajistit, aby Excel nepovažoval zlomek za datum, uveďte před zlomkem nulu 
a mezeru. Zlomek 1/2 například zadejte jako 0 1/2, aby jej Excel nepřevedl na 2. leden.

Další informace o vestavěných formátech čísel v Excelu naleznete v části „Podrobné formá-
tování“ na straně 295. Více informací o formátech data a času naleznete v části „Automatické 
doplňování data a času“ na straně 44.

Rozdíly mezi zobrazenými a zdrojovými hodnotami
Ačkoli lze do buňky napsat znaky 32,767, číselný záznam může zachovat přesnost maximálně 
na 15 číslic. To znamená, že do buňky lze psát čísla delší než 15 číslic, ale Excel převede na 
nulu každou číslici uvedenou po patnácté číslici. Pokud pracujete s čísly většími než 999 bili-
onů nebo s desetinnými čísly menšími než biliony, budete možná muset hledat jiná řešení, 
jako je například superpočítač Cray.
Pokud do buňky zadáte příliš dlouhé číslo, Excel je v buňce převede na vědecký zápis v případě, 
že jste nepoužili jiné formátování. Excel přizpůsobí přesnost vědeckého zápisu v závislosti na 
šířce buňky. Napíšete-li velmi vysoké nebo velmi malé číslo, jež je delší než řádek vzorců, Excel 
je v řádku vzorců zobrazí s využitím vědeckého zápisu. Na obrázku 6.8 jsme zadali stejné číslo 
do buněk A1 a B1; buňka B2 je však širší a vidíte proto větší část čísla, přesto je však zobrazeno 
pomocí vědeckého zápisu.

Další informace o rozšiřování buňky naleznete v části „Změna šířky sloupce“ na straně  340.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

ODKAZODKAZ

ODKAZODKAZ

Obrázek 6.8: Protože je číslo 123 456 789 012 příliš dlouhé a nevejde se do buňky A1 
ani do buňky B1, Excel je zobrazí ve vědeckém zápisu.
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Hodnoty, jež se zobrazují ve formátovaných buňkách, se nazývají zobrazované hodnoty; hod-
noty ukládané v buňkách a zobrazované v řádku vzorců se označují jako zdrojové hodnoty. 
Počet číslic, jež se zobrazí v buňce – její zobrazované hodnotě – závisí na šířce sloupce a for-
mátování v buňce. Omezíte-li šířku sloupce, jenž obsahuje dlouhý záznam, může Excel zob-
razit zaokrouhlenou verzi čísla, řetězec číselných znaků (#) nebo vědecký zápis, v závislosti na 
vámi používaném formátu zobrazování.

Vidíte-li v buňce řadu číselných znaků (######) místo očekávaného čísla, rozšiřte buňku.

MÉ VZORCE NESČÍTAJÍ ČÍSLA SPRÁVNĚ
Předpokládejme, že napíšete vzorec a Excel vám oznámí, že 2,23 Kč plus 5,55 Kč se rovná 
7,79 Kč, přičemž správný výsledek by měl být 7,78 Kč. Prohlédněte si zdrojové hodnoty. 
Použijete-li formátování měn, čísla s více než třemi číslicemi vpravo od desetinné čárky jsou 
zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Pokud by zdrojové hodnoty byly 2,234 a 5,552, výsle-
dek se rovná 7,786 a bude zaokrouhlen na 7,79. Buď lze změnit počet desetinných míst, 
nebo označit zaškrtávací políčko Použít oddělovače ze systému (klepněte na tlačítko Office, 
poté na tlačítko Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii Upřesnit a podívejte se do oblas-
ti Při výpočtu v tomto sešitu). Zvolíte-li však možnost Použít oddělovače ze systému, buďte 
opatrní, protože tím trvale změníte všechny zdrojové hodnoty ve svém listu na jejich zob-
razované hodnoty.

Vytváření dlouhých textových hodnot
Jestliže napíšete text, jenž je příliš dlouhý a Excel jej nemůže zobrazit v jedné buňce, přesahuje 
text do sousedních buněk, zároveň však zůstává v původní buňce. Když zadáte do buňky text 
přesahující do další buňky, zobrazí se text zkrácený, jak je vidět v buňce B3 na obrázku 6.8. 
Nemusíte však mít obavy – přesto zde text stále je.

Chcete-li předejít přesahování textu do dalších buněk, nejjednodušší je rozšířit sloupec 
poklepáním na okraj jeho hlavičky. Pokud byste například na obrázku 6.8 poklepali na čáru 
mezi hlavičkami A a B, šířka sloupce A se přizpůsobí tak, aby odpovídala nejdelšímu zázna-
mu ve sloupci.

Práce se zalomením textu
Máte-li v listu dlouhé textové položky, zlepšíte jejich zalomením čitelnost. Zalomení textu vám 
umožňuje psát dlouhé řetězce textu, jež se v rámci jedné buňky zalomí do dvou či více řádků 
a nepřesahují do sousedních buněk. Vyberte buňky, v nichž chcete zalomení použít, poté klep-
něte na kartu Domů na pásu karet a následně klepněte na tlačítko Zalamovat text (viz obrázek 
6.9). Aby se do buňky vešlo více řádků, upraví Excel výšku řádku.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Další informace o zalomení textu naleznete v části „Zalomení textu v buňkách“ na straně 
326.

Číselné textové položky
Někdy můžete chtít zadat speciální znaky, jež Excel běžně považuje za prostý text. Chcete 
například, aby se v buňce objevila hodnota +1. Napíšete-li +1, Excel si záznam vyloží jako číslo 
a vypustí znaménko plus (jak jsme uvedli výše). Navíc Excel vypouští počáteční nuly v číslech, 
jako je 01234. V případě potřeby lze nastavit, aby Excel přijímal speciální znaky jako text.
Chcete-li zadat kombinaci textu a čísel (například G234), jednoduše ji napište. Protože tento 
záznam obsahuje nečíselný znak, Excel jej považuje za textovou hodnotu. Pro vytvoření tex-
tového záznamu, jenž se skládá pouze z čísel, můžete před záznamem uvést znak pro zarov-
nání textu, například apostrof. Lze jej uvést také jako vzorec, když zadáte znaménko rovná se 
a přidáte dvojité uvozovky. Budete-li chtít například zadat číslo 01234 jako text se zobrazenou 
nulou na začátku, napište do buňky buď ‚01234 nebo =“01234“. Zatímco číselné položky jsou 
obvykle zarovnané doprava, je číselný textový záznam zarovnán v buňce doleva, stejně jako 
normální text (viz obrázek 6.10).
Znaky pro zarovnání textu, jako jsou součásti vzorců, se zobrazují v řádku vzorců, ale ne 
v buňce. V tabulce 6.5 uvádíme přehled všech těchto znaků.

Tabulka 6.5: Znaky pro zarovnání textu

Znak Akce

‚ (apostrof) Data se v buňce zarovnají doleva

„ (uvozovka) Data se v buňce zarovnají doprava (viz poznámka)

^ (stříška) Data se v buňce zarovnají na střed (viz poznámka)

\ (zpětné lomítko) Opakuje znaky v celé buňce (viz poznámka)

Obrázek 6.9: Pro zalomení dlouhých textových položek v jedné buňce klepněte na tlačítko 
Zalamovat text.

ODKAZODKAZ
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Pouze znak apostrof lze vždy použít s číselnými či textovými záznamy. Stříška, zpětné lomítko 
a uvozovka fungují pouze v případě, že před jejich zadáním klepnete na tlačítko Office, poté na 
tlačítko Možnosti aplikace Excel, zvolíte kategorii Upřesnit, přejdete do oblasti Kompatibilita 
s produkty společnosti Lotus a označíte zaškrtávací políčko Převod navigačních kláves.
V sekci Zkušební soubory na přiloženém disku CD naleznete soubor Pojištění ABC.xlsm.
Když vytvoříte číselný záznam, který začíná znakem zarovnání textu, zobrazí se v levém hor-
ním rohu buňky malá ikona, jež naznačuje, že v buňce došlo k potížím, které bude nutné řešit. 
Pokud buňku vyberete, zobrazí se vpravo chybová značka. Klepnutím na tuto značku zobrazíte 
nabídku příkazů (viz obrázek 6.10). Protože uvedení apostrofu bylo záměrné, můžete zvolit 
příkaz Ignorovat chybu.

Pokud oblast buněk sdílí stejný problém (jako ve sloupci A na obrázku 6.10), můžete vybrat 
celou oblast buněk a použít nabídku značky při řešení ve všech buňkách současně. Více 
informací naleznete v části „Práce s vlastními inteligentními značkami automatických oprav“ 
na straně 242.

Vkládání symbolů
Budete-li chtít v Excelu používat znaky, jež se nenacházejí na standardní kláves-
nici, máte štěstí. Klepněte na kartu Vložení na pásu karet a poté na tlačítko Symbol, 
abyste získali přístup k celé sadě znaků pro každé nainstalované písmo ve vašem 
počítači. Na obrázku 6.11 vidíte dialogové okno Symbol.

Obrázek 6.10: Čísla pojistek ve sloupci A jsme zadali jako text.

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Na kartě Symboly vyberte požadované písmo v rozevíracím seznamu Písmo; zobrazí se celá 
znaková sada. Prostřednictvím rozevíracího seznamu Podsada lze přejít do určitých oblastí 
znakové sady. V tomto seznamu vidíte také oblast prohlížené znakové sady, pokud používáte 
posuvník k procházení dostupných znaků. Pole Kód znaku zobrazuje kód vybraného znaku. 
Znak lze v zobrazované oblasti označit také zadáním jeho kódu. V rozevíracím seznamu Sada 
lze vybrat desítkové či šestnáctkové kódování znaků ASCII či Unicode. Zvolíte-li Unicode, jsou 
v rozevíracím seznamu Podsada k dispozici další podskupiny znaků. Karta Speciální znaky 
v dialogovém okně Symbol vám nabízí rychlý přístup k množství často používaných znaků, 
jako je výpustka nebo symbol ochranné známky a autorských práv (copyright).

Vytváření záznamů v oblastech
Pokud chcete vytvořit více položek v oblasti sousedících buněk, nejdříve tyto buňky vyberte. 
Poté stiskněte klávesu Enter, Shift+Enter, Tab nebo Shift+Tab pro přesun aktivní buňky do 
oblasti. Například pro vyplnění oblasti vybraných buněk vyberte danou oblast a začněte zadá-
vat položky (viz obrázek 6.12). Po každém stisknutí klávesy Enter se aktivní buňka přesune 
do další buňky v oblasti. Aktivní buňka nikdy neopustí vybranou oblast, pokud nevyberete 
jinou buňku nebo oblast; jinými slovy, když dojdete na okraj oblasti a stisknete klávesu Enter, 
aktivní buňka přejde na začátek dalšího sloupce či řádku. Tímto způsobem můžete pokračovat 

Obrázek 6.11: Symboly lze vkládat z rozšířených znakových sad kteréhokoli 
nainstalovaného písma.

Obrázek 6.12: Vytváření záznamů v oblasti je jednodušší, pokud nejdříve vyberete celou oblast.

K1487.indd   164K1487.indd   164 7.3.2008   8:40:237.3.2008   8:40:23



165KAPITOLA 6      PRÁCE S LISTEM

6
P

rá
ce

 s
 l

is
te

m

v zadávání položek, dokud nevyplníte celou oblast. Výhoda spočívá v tom, že při výběru buněk 
nemusíte zbytečně sahat po myši.

Chcete-li zadat stejnou hodnotu do všech vybraných buněk najednou, napište svůj záznam 
a poté stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

Úprava a zrušení položek
Jednoduché chyby lze při psaní opravovat stisknutím klávesy Backspace předtím, než stisknete 
klávesu Enter pro uzamčení záznamu v buňce. Vymažete tak znaky vlevo od kurzoru. Pokud 
však budete chtít změnit záznamy, které jste již uzamkli v buňce, bude nutné nejdříve aktivovat 
režim úprav. (Indikátor režimu v levém dolním rohu stavového řádku se musí změnit z Připra-
ven na Úpravy.) Režim úprav lze aktivovat prostřednictvím jedné z následujících metod:

Chcete-li buňku upravit pomocí myši, poklepejte do buňky a posuňte kurzor k místu 
chyby.
Při úpravě buňky s využitím klávesnice vyberte buňku a stiskněte klávesu F2. Pomocí 
kláves šipek změňte umístění kurzoru v buňce.

Vyberete-li více znaků, než začnete psát, můžete je nahradit všechny najednou. Při výběru více 
znaků v rámci buňky pomocí klávesnice aktivujte režim úprav, umístěte kurzor před nebo za 
znaky, jež chcete nahradit, a stiskněte kombinaci kláves Shift+šipka doleva nebo Shift+šipka 
doprava pro rozšíření výběru.

Chcete-li přejít z jednoho konce záznamu v buňce na druhý, stiskněte v režimu úprav kláve-
su Home nebo End. O jedno slovo se můžete posouvat stiskem kombinace kláves Ctrl+šipka 
vlevo nebo Ctrl+šipka vpravo.

Pokud potřebujete vymazat celý obsah aktivní buňky, stiskněte klávesu Delete nebo Backspace 
a poté klávesu Enter. Stisknutím klávesy Enter potvrdíte odstranění. Stisknete-li klávesu 
Backspace omylem, klepněte na tlačítko Storno nebo stiskněte klávesu Esc pro obnovení 
obsahu buňky před stisknutím klávesy Enter. Celý obsah buňky lze vymazat i tak, že ji vyberete 
a zadáte nový obsah, jenž nahradí původní. Excel vymaže předchozí záznam, jakmile začnete 
psát. Původní záznam lze obnovit stisknutím klávesy Esc před klávesou Enter.
Pokud chcete obnovit položku po stisknutí klávesy Delete nebo poté, co jste 
potvrdili nový záznam, klepněte na tlačítko Zpět  na panelu nástrojů Rychlý přístup, 
případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z. Příkaz Zpět si pamatuje posledních 16 
provedených akcí. Stisknete-li kombinaci kláves Ctrl+Z opakovaně, vrátíte postupně 
posledních 16 akcí v obráceném pořadí. Klepnutím na malou šipku vedle tlačítka Zpět 
zobrazíte seznam zapamatovaných akcí. Pomocí myši lze vybrat jednu či více akcí 
(viz obrázek 6.13). Jakmile uvolníte tlačítko myši, vrátí se všechny vybrané akce zpět. 
Tlačítko Znovu funguje stejným způsobem; jeho prostřednictvím lze v případě potřeby snadno 
obnovit akce, jež jste právě vrátili zpět.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Zpět

Znovu

K1487.indd   165K1487.indd   165 7.3.2008   8:40:237.3.2008   8:40:23



166 ČÁST 2      VYTVÁŘENÍ LISTŮ

Inteligentní značky vám nabízejí rychlý přístup k příkazům a akcím souvisejícím s aktuálním 
úkolem. Mnoho úprav, jako je kopírování a vkládání buněk, vyvolává inteligentní značky, 
jež se zobrazují vedle poslední upravované buňky. Pokud na značku klepnete, zobrazí se 
možnosti úprav:

Inteligentní značky se zobrazují v mnoha případech, takže se s nimi setkáte i na dalších mís-
tech v této knize. Příklady využití inteligentních značek naleznete v částech „Kontrola chyb“ 
na straně 261, „Výběrové vkládání pomocí příkazu Vložit jinak“ na straně 203 a „Zadávání 
řady dat“ na straně 511.

Je důležité vědět, že nelze vrátit jednotlivé akce uprostřed seznamu. Pokud zvolíte akci, 
jsou vráceny i všechny akce uvedené nad danou akcí.

Obrázek 6.13: Po klepnutí na malou šipku vedle tlačítka Zpět lze vrátit zpět kteroukoli z posled-
ních 16 akcí.

INTELIGENTNÍ ZNAČKY

POZNÁMKAPOZNÁMKA
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Správa listů
V sešitu lze vytvořit libovolný počet listů, omezeni jste pouze pamětí počítače (možná stovky 
listů, v závislosti na množství obsažených dat); není nutné, abyste se snažili vložit vše jen na 
jeden list. V následujících částech vám představíme funkce, jejichž prostřednictvím si můžete 
uspořádat své listy.

Vkládání a odstraňování listů
Chcete-li vložit nový list do existujícího sešitu, klepněte na kartu Vložit list, kterou vidíte v levé 
části obrázku 6.14. Karta nového listu se objeví vpravo od posledního listu v sešitu. Listy lze 
vkládat také rychleji, klepnete-li pravým tlačítkem myši na kteroukoli kartu listu pro zobra-
zení místní nabídky (viz pravá část obrázku 6.14). Po zvolení příkazu Vložit se otevře dialo-
gové okno Vložit obsahující další položky, jež lze vkládat vedle prázdných sešitů, včetně šablon 
a listů makro Excel 4.0.

Tato místní nabídka vám kromě pohodlného způsobu vkládání, odstraňování, přejmenová-
vání, přemisťování a kopírování listů nabízí také příkaz Vybrat všechny listy. Jak již název 
naznačuje, slouží tento příkaz k výběru všech listů v sešitu, což budete potřebovat k provádění 
určitých funkcí (jako je kopírování či formátování) na všech listech současně. Příkaz Zobrazit 
kód v této místní nabídce spustí Visual Basic Editor zobrazující okno Code pro aktuální list.

Další informace o programu Visual Basic Editor naleznete v kapitole 26.

Jak vidíte na obrázku 6.14, v místní nabídce se nachází také příkaz Barva karty. Možná pro 
vás bude barevné rozlišení listů stejně užitečné jako různé názvy listů.

Do sešitu lze přidat také více listů současně. Klepněte na kartu listu, stiskněte klávesu Shift 
a poté klepněte na další karty pro výběr oblasti listů – stejný počet, jaký chcete přidat – a poté 
zvolte v místní nabídce příkaz Vložit. (Všimněte si, že Excel přidá slovo [Skupina] k názvu listu 

Obrázek 6.14: Pokud chcete vložit prázdný list, klepněte na kartu Vložit list nebo klepněte 
pravým  tlačítkem myši na kteroukoli kartu listu pro zobrazení místní nabídky.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

ODKAZODKAZ
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v záhlaví okna, což indikuje, že jste vybrali skupinu listů pro úpravy.) Excel vloží stejný počet 
nových listů, kolik jste jich vybrali, a umístí je za první list ve vybrané oblasti. Tímto způsobem 
se vybrané listy nezkopírují, jen oznámíte Excelu, kolik nových, prázdných listů chcete vložit 
současně.

Další informace o úpravách skupin naleznete v části „Úprava více listů“ na straně 249.

Vložení nového listu nelze vrátit zpět. Chcete-li odstranit list, klepněte pravým tlačítkem myši 
na kartu a zvolte příkaz Odstranit. Pokud chcete odstranit více než jeden list, stiskněte klávesu 
Shift a vyberte oblast listů, případně stiskněte klávesu Ctrl, vyberte nesousedící listy a poté 
zvolte příkaz Odstranit. Buďte opatrní! Jakmile list odstraníte, nelze jej znovu získat zpět.

Pojmenování a přejmenování listů
Excel čísluje nové listy v závislosti na počtu listů v sešitu. Pokud váš sešit obsahuje tři listy, má 
první vložený list název List4, další je List5 atd. Pokud vám tyto názvy nevyhovují, můžete je 
změnit poklepáním na kartu a zadáním nového názvu.
V názvech listů lze použít až 31 znaků. Neměli byste však zapomínat, že délka názvu ovlivní 
šířku odpovídající karty listu (viz obrázek 6.15). Názvy listů by tedy měly být stručné, abyste 
na obrazovce viděli více než dvě karty listů současně.

Přesouvání a kopírování listů
Jak pravděpodobně očekáváte, Excel nabízí snadný způsob přesouvání listů z jednoho místa 
v sešitu na jiné. Stačí jen klepnout na kartu listu a poté ji přetáhnout na jiné místo. Tento pro-
ces si můžete prohlédnout na obrázku 6.16. Při přetahování listu se zobrazí malá ikona listu 
a malá šipka ukazuje, kam se list vloží.
Při přemisťování listů mějte na paměti následující tipy:

Chcete-li list přetáhnout na místo, jež právě není na obrazovce vidět, táhněte myší za 
poslední viditelné karty v požadovaném směru. Karty listů se budou posouvat.
Přesouvat lze i více listů najednou. Pokud vyberete více listů, ikona ukazatele vypadá 
jako malý štůsek papírů.
Za pomoci podobných metod lze listy kopírovat. Nejdříve vyberete listy, jež chcete zko-
pírovat, a při jejich přetahování na nové místo stisknete a držíte klávesu Ctrl. Jestliže 
list zkopírujete, zobrazí se v novém umístění shodný list. K názvu kopie přiřadí Excel 
číslo v závorce, čímž daný list odliší od původního. Vytvoříte-li například kopii List1, 
výsledkem bude nový list s názvem List1 (2).

ODKAZODKAZ

Obrázek 6.15: Chcete-li zadat nový název, poklepejte na kartu listu. Názvy by měly být stručné.
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Listy lze i mezi sešity přesouvat pomocí myši. Při přesouvání a kopírování postupujete stej-
ně jako u listů ve stejném sešitu. Pokud jste například uspořádali dva sešity vedle sebe, 
můžete přetažením přesunout list z jednoho do druhého:

Chcete-li postupovat tímto způsobem, je nutné uspořádat dva sešity vedle sebe na obra-
zovce. Klepněte na kartu Zobrazení na pásu karet, ve skupině Okno klepněte na tlačítko 
Uspořádat vše a nakonec vyberte možnost uspořádání.

Obrázek 6.16: Klepněte na kartu listu a přetáhněte ji na jiné místo.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

K1487.indd   169K1487.indd   169 7.3.2008   8:40:257.3.2008   8:40:25



170 ČÁST 2      VYTVÁŘENÍ LISTŮ

Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat více nesousedících listů současně, stiskněte 
klávesu Ctrl a poté klepněte na jednotlivé karty listů. Před přetažením karet uvolněte 
klávesu Ctrl, chcete-li listy přemístit, nebo ponechte klávesu Ctrl stisknutou, jestliže 
chcete vytvořit kopie.
V místní nabídce karty můžete klepnout na příkaz Přesunout nebo zkopírovat, jehož 
prostřednictvím lze zpracovat podobné úkoly správy, včetně přesouvání a kopírování 
listů mezi různými sešity.

Prohlížení listů
Excel nabízí několik užitečných funkcí, s jejichž pomocí lze změnit způsob zobrazování listů. 
Svůj pracovní prostor můžete nastavit podle určitých úkolů a uložit stejná nastavení zobrazení 
pro příští provádění daného úkolu.

Rozdělování listů do podoken
Podokna listů vám umožňují prohlížet různé oblasti listu současně. List lze v sešitu rozdělit 
svisle, vodorovně nebo obojí, a to se synchronizovanými možnostmi posouvání. Na obrázku 
6.17 obsahují data sloupce B až M a řádky 4 až 37. Sloupec N a řádek 38 obsahují výsledky. 
V zobrazení Normálně nelze prohlížet výsledky a hlavičky najednou.

Soubor Návrhy 2008.xlsx naleznete ve složce Zkušební soubory na přiloženém CD.

Navigace v listu na obrázku 6.17 by byla jednodušší, kdyby byl rozdělen na podokna. Chcete-
li tak učinit, klepněte na pásu karet na kartu Zobrazení a poté klepněte na tla-
čítko Rozdělit; okno se rozdělí na svislá a vodorovná podokna (viz obrázek 6.18). 
Pomocí myši lze podle potřeby přetáhnout rozdělovací panel. Poklepete-li na ikonu rozdělo-

Vodorovný rozdělovací panel

Svislý rozdělovací panel

Obrázek 6.17: Chcete-li zobrazit výsledky, můžete se posunout do vzorce N nebo řádku 38, 
neuvidíte  však hlavičky.

ODKAZODKAZ
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vacího panelu (umístěnou v posuvnících, jak je vidět na obrázku 6.17), rozdělíte okno zhruba 
v polovině. Pokud umístíte ukazatel na rozdělovací panel, změní se jeho vzhled na dvousměr-
nou šipku.

Než klepnete na tlačítko Okno, Rozdělit nebo poklepete na jednu z ikon rozdělovacího 
panelu, vyberte buňku v místě, kde chcete list rozdělit. List se ihned rozdělí vlevo nebo nad 
vybranou buňkou. Je-li aktivní buňka A1, rozdělení se zobrazí uprostřed listu. Na obrázku 
6.17 jsme vybrali buňku B4 a poté zvolili příkaz Rozdělit. Výsledkem jsou rozdělená podok-
na na obrázku 6.18.

Je-li okno rozdělené do čtyř podoken (jako na obrázku 6.18), jsou k dispozici čtyři posuvníky 
– dva pro každý směr. Pomocí posuvníků lze nyní prohlížet sloupce A až N, aniž byste ztratili 
náhled na jejich hlavičky ve sloupci A. Pokud se navíc posouváte svisle mezi řádky 1 a 38, vždy 
uvidíte odpovídající hlavičky v řádku 3.
Po rozdělení okna lze přetažením přemisťovat rozdělovací panely. Chcete-li vrátit obrazovku 
do normálního zobrazení a odebrat rozdělovací panely, klepněte znovu na tlačítko Rozdělit. 
Jednotlivé rozdělovací panely lze odstranit také poklepáním na panel nebo jeho přetažením 
k horní nebo k pravé části okna.

Ukotvení příček
Poté, co rozdělíte okno na podokna, lze ukotvit podokna v levé či v horní 
části nebo obě podokna. Klepněte na kartu Zobrazení na pásu karet, následně 
na tlačítko Ukotvit příčky a vyberte požadovanou možnost (viz obrázek 6.19). Pokud tak uči-
níte, uzamknete data v ukotvených podoknech. Jak vidíte na obrázku 6.19, čáry rozdělující 
podokna se změnily z tlustých, trojdimenzionálních čar na tenké linky.
Všimněte si také, že na obrázku 6.18 nejsou vidět karty listů, protože vodorovný posuvník 
v levém dolním podokně je příliš malý. Po ukotvení oken, jako na obrázku 6.19, se posuvník 
vrátí do původního stavu a karty listů se znovu zobrazí.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Obrázek 6.18: Pokud okno rozdělíte, můžete se v jednotlivých podoknech posouvat 
nezávisle na sobě.
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Podokna lze ve vybrané buňce rozdělit a ukotvit současně – klepněte na tlačítko Ukotvit 
příčky, aniž byste předtím rozdělili list na podokna. Klepnutím na tlačítko Uvolnit příčky lze 
současně uvolnit a odebrat podokna. (Název příkazu se po ukotvení oken změní.)

Chcete-li otevřít další list v sešitu a nevidíte karty listů, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page 
Up pro otevření předchozího listu nebo kombinaci kláves Ctrl+Page Down pro otevření 
následujícího listu.

Pokud ukotvíte okna, funguje posouvání v jednotlivých oknech odlišně. V horním levém 
podokně se nelze posouvat v žádném směru. V pravém horním podokně lze posouvat pouze 
sloupce (doprava a doleva) a v levém dolním podokně lze posouvat pouze řádky (nahoru 
a dolů). V pravém dolním podokně se můžete posouvat do všech směrů.

USNADNĚTE ZOBRAZOVÁNÍ UKOTVENÝCH PODOKEN
Obecně řečeno se všechny úkoly s podokny provádějí snadněji, pokud jsou podokna 
ukotvená. Bohužel nelze rozdělení ukotvených podoken snadno rozpoznat, protože tenká 
čára mezi podokny vypadá stejně jako ohraničení buněk. K dispozici je formátování, jehož 
prostřednictvím lze ukotvená okna zvýraznit. Vyberte například všechny hlavičky řádků 
a sloupců a vyplňte je určitou barvou.

Obrázek 6.19: Ukotvením podoken uzamknete horní anebo levá podokna v rozděleném okně.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

POZNÁMKAPOZNÁMKA

DO DETAILUDO DETAILU
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Práce s lupou v listech
Jak jsme již uváděli, můžete používat ovládací prvek Lupa v pravém dolním rohu obrazovky 
nebo klepnout na kartu Zobrazení na pásu karet a pomocí dvou tlačítek Lupa změnit veli-
kost zobrazení. Klepnutím na tlačítko Lupa otevřete dialogové okno obsahující jednu mož-
nost rozšíření, tři možnosti zmenšení a možnost Podle výběru, jejímž prostřednictvím lze 
určit potřebné zmenšení nebo zvětšení při zobrazování vybraných buněk. V poli Vlastní určete 
hodnotu lupy od 10 do 400 procent. Tlačítkem Přejít na výběr lze zvětšit nebo zmenšit veli-
kost listu a zobrazit tak všechny vybrané buňky na obrazovce. Pokud například vyberete jednu 
buňku a klepnete na tlačítko Přejít na výběr, přiblíží se list o 400 procent, přičemž vybraná 
buňka bude pokud možno uprostřed.

Příkaz Lupa ovlivní všechny vybrané listy; pokud tedy seskupíte několik listů, Excel je všech-
ny zobrazí s vybranou procentuální hodnotou lupy. Informace o seskupování listů nalezne-
te v části „Úprava více listů“ na straně 249.

Například pro zobrazení celého listu, jako na obrázku 6.17, můžete vyzkoušet různé procen-
tuální hodnoty lupy, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Lze také vybrat celou aktivní 
oblast listu a klepnout na tlačítko Přejít na výběr. Nyní se na obrazovce objeví celý list (viz 
obrázek 6.20). Klepnutím na toto tlačítko změníte zobrazení na 85 procent. Tato hodnota se 
zobrazuje vedle ovládacího prvku lupy v dolní části obrazovky.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Obrázek 6.20: Vyberte aktivní oblast listu a klepněte na tlačítko Přejít na výběr.
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Čtení čísel může být při této velikosti samozřejmě problém, k tomuto účelu však lze zvolit i jinou 
velikost. I v režimu lupy lze běžným způsobem vybírat buňky, formátovat je a zadávat vzorce. 
Pokud sešit uložíte a poté jej znovu otevřete, zůstává aktivované zobrazení v režimu lupy.

Pomocí kolečka myši se obvykle posouváte v listu. Jeho prostřednictvím lze také pracovat 
s lupou. Jednoduše stiskněte klávesu Ctrl a otáčejte kolečkem. Ovládání lupy lze nastavit 
i jako výchozí chování kolečka. Chcete-li tak učinit, klepněte na tlačítko Office, poté na tla-
čítko Možnosti aplikace Excel, vyberte kategorii Upřesnit a v oblasti Možnosti úprav označ-
te zaškrtávací políčko Ovládání lupy pomocí myši IntelliMouse.

Práce s vlastním zobrazením
Předpokládejme, že chcete v listu nastavit určité možnosti zobrazení 
a tisku k jednomu účelu, jako jsou například úpravy, zároveň však potře-
bujete odlišná nastavení zobrazení a tisku k jinému účelu, jako je prezentace. Klepnete-li na 
tlačítko Vlastní zobrazení na kartě Zobrazení, můžete přiřazovat názvy ke konkrétním nasta-
vením, jež zahrnují šířky sloupců, výšky řádků, možnosti zobrazení, velikost okna, umístění na 
obrazovce, nastavení podoken, buňky vybrané v době vytvoření pohledu a volitelně i nastavení 
tisku a filtrů. Uložená nastavení pak lze v případě potřeby vybrat a nemusíte je pokaždé ručně 
měnit.

Předtím, než upravíte nastavení zobrazení k určitému účelu, měli byste uložit aktuální zob-
razení jako vlastní s názvem Normální. Snadno se tak můžete vrátit k původnímu, neupra-
venému zobrazení. Pokud byste tak neučinili, bylo by nutné provést všechny kroky zpětně 
pro vrácení nastavení do původního stavu.

V dialogovém okně Vlastní zobrazení je seznam Zobrazení prázdný, dokud neklepnete na tla-
čítko Přidat pro uložení vlastního zobrazení. Na obrázku 6.21 vidíte dialogové okno Vlastní 
zobrazení se dvěma přidanými položkami a dialogové okno Přidat zobrazení, jehož prostřed-
nictvím položky přidáváte.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Obrázek 6.21: Po klepnutí na tlačítko Přidat v dialogovém okně Vlastní zobrazení zadejte název 
aktuálního zobrazení.
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Ochrana listů
Vedle ochrany listů pomocí hesla nabízí Excel několik funkcí, jejichž prostřednictvím můžete 
ochránit svou práci – sešity, struktury sešitů, jednotlivé buňky, grafické objekty, grafy, scénáře, 
okna a další – před přístupem či úpravami jiných uživatelů. V chráněných listech lze podle 
potřeby povolit určité možnosti úprav.

Další informace o zabezpečení dat v Excelu naleznete v kapitole 4.

Při výchozím nastavení Excel uzamyká (chrání) všechny buňky a grafy, tato ochrana 
je však k dispozici až poté, co na kartě Revize na pásu karet klepnete na tlačítko 
Zamknout list pro otevření dialogového okna Uzamknout list (viz obrázek 6.22). 
(Lze také klepnout na tlačítko Formát na kartě Domů a poté na tlačítko Zamknout 
list.) Vámi určený stav ochrany platí pouze pro aktuální list.

Jakmile zapnete ochranu, nelze změnit uzamčenou položku. Pokud se takovou položku poku-
síte změnit, zobrazí Excel chybovou zprávu. Jak vidíte na obrázku 6.22, obsahuje seznam Akce 
povolené všem uživatelům listu několik možností úprav, jež můžete v chráněných listech povo-
lit. Vedle možností na obrázku 6.22 lze také povolit řazení, práci se sestavami Filtr a Kontin-
genční tabulka a úpravu objektů či scénářů.

Odemčení jednotlivých buněk
Klepnete-li na tlačítko Zamknout list, aniž byste odemkli jednotlivé buňky, uzamknete při 
výchozím nastavení všechny buňky v listu. Většinou však nebudete chtít zamknout všechny 
buňky. Můžete například chtít ochránit vzorce a formátování, zároveň však chcete pone-
chat určité buňky odemčené, abyste mohli zadávat potřebná data a nemuseli odemykat celý 
list. Než nastavíte zámek listu, vyberte buňky, jež mají zůstat odemčené, klepněte na tla-
čítko Formát na kartě Domů a poté vyberte možnost Uzamknout buňku (viz obrázek 6.23). 
Možnost Uzamknout buňku je implicitně vybraná, tímto způsobem ji tedy zrušíte a ode-
mknete vybrané buňky.
Mezi neuzamčenými buňky v uzamčeném listu se lze snadno posouvat stisknutím tabulátoru.

ODKAZODKAZ

Obrázek 6.22: V dialogovém okně Uzamknout list lze nastavit ochranu 
pro mnoho běžných úprav.
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Chcete-li zjistit stav uzamčení buňky, vyberte ji a podívejte se na malou ikonu visacího zámku 
vedle příkazu Zámek. Pokud se ikona zobrazuje jako uzamčený zámek, je buňka chráněna, což 
je výchozí stav pro všechny buňky.

Pamatujte si, že Excel nenabízí žádné označení stavu ochrany pro jednotlivé buňky. Budete-
li chtít odlišit odemčené buňky od chráněných buněk, můžete použít zvláštní formát, napří-
klad barvu či ohraničení.

Ochrana sešitu
V sešitech lze předcházet změnám struktury a uzamknout umístění okna sešitu. 
Chcete-li tak učinit, klepněte na kartu Revize na pásu karet a zvolte možnost 
Zamknout sešit, Zamknout strukturu a okna. Otevře se dialogové okno, jež vidíte 
na obrázku 6.24.

Další informace naleznete v části „Ochrana sešitů“ na straně 193.

Obrázek 6.23: Chcete-li odemknout určité buňky pro úpravy, klepněte na tlačítko Formát a zvolte 
příkaz Uzamknout buňku.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

ODKAZODKAZ
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Heslem chráněný přístup k určitým oblastem buněk
Potřebujete-li více než jen ochranu sešitů či jednotlivých listů, použijte pás karet. Na kartě 
Revize ve skupině Změny klepněte na tlačítko Povolit uživatelům úpravy oblasti. V dialogovém 
okně Povolit uživatelům úpravy oblasti (viz obrázek 6.25) lze určit přístup pro úpravy ke kon-
krétním oblastem chráněného listu. Dokonce můžete přesně stanovit, kdo může úpravy pro-
vádět.

Klepnutím na tlačítko Nový otevřete dialogové okno Nová oblast, v němž lze přidat oblast 
buněk (viz obrázek 6.26). Napište název pro oblast buněk, jež budou uživatelé moci upravovat. 

Obrázek 6.24: V dialogovém okně Ochrana struktury a oken lze nastavit 
možnosti ochrany pro celý sešit.

Obrázek 6.25: V dialogovém okně Povolit uživatelům úpravy oblasti lze určit buňky, jež lze 
upravovat  a zároveň i uživatele, kteří k tomu mají oprávnění.
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Do pole Odkazované buňky zadejte oblast buněk nebo název oblasti, případně klepněte do 
pole a pomocí myši označte požadovanou oblast buněk.

Chcete-li mít přehled, koho a co jste uvedli v seznamu Oprávnění, označte zaškrtávací políčko 
Vložit informace o oprávnění do nového sešitu. Rychlý přístup k dialogovému oknu Uzamknout 
list (viz obrázek 6.22) získáte klepnutím na stejnojmenné tlačítko. Pokud chcete určit uživatele, 
kteří mohou upravovat jednotlivé oblasti, klepněte na tlačítko Oprávnění. Otevře se dialogové 
okno, jež vidíte na obrázku 6.27.

V dialogovém okně Oprávnění jsou uvedeni uživatelé, kteří mají oprávnění upravovat list, 
to zda musí před zahájením úprav zadávat heslo. Pro každou položku v seznamu Název sku-
piny nebo jméno uživatele lze určit oprávnění pomocí hesla; chcete-li omezit upravování bez 
hesla, vyberte možnost Povolit nebo Odepřít. Máte tak vlastně k dispozici dvě úrovně ome-
zení, protože povolujete přístup k úpravám pouze určitým uživatelům, a navíc můžete poža-
dovat zadání  hesla.

Obrázek 6.26: V dialogovém okně Nová oblast určete oblasti, jež mohou uživatelé upravovat.

Obrázek 6.27: Po klepnutí na tlačítko Oprávnění dialogovém okně Povolit uživatelům úpravy 
oblasti lze nastavit oprávnění pro jednotlivé uživatele.
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Chcete-li zapnout nastavené možnosti oprávnění, je třeba určit heslo v dialogovém okně 
Nová oblast (viz obrázek 6.26) nebo ve shodném dialogovém okně Změnit oblast. Pokud 
heslo neurčíte, může oblast upravovat kdokoli.

Pokud chcete přidat uživatele a skupiny, lze do seznamu v dialogovém okně Oprávnění pro 
oblast, klepnout na tlačítko Přidat a poté na tlačítko Upřesnit pro zobrazení dialogového okna, 
jež vidíte na obrázku 6.28. Klepnutím na tlačítko Najít můžete vyhledat všechny uživatele 
a skupiny ve vašem systému. Jste-li však připojeni k rozsáhlé síti, může vyhledávání trvat velmi 
dlouho, proto lze prostřednictvím pole Běžné dotazy omezit možnosti vyhledávání. Navíc lze 
k dalšímu zúžení vyhledávání využít i možnosti Typy objektů a Umístění. Poté, co klepnete 
na tlačítko Najít, můžete vybrat položky v seznamu v dolní části dialogového okna. Chcete-li 
vybrat více položek, podržte stisknutou klávesu Ctrl. Jakmile naleznete požadované uživatele 
a skupiny, klepněte na tlačítko OK.

Uživatele lze přidat nebo změnit prostřednictvím okna Uživatelské účty v Ovládacích pane-
lech.

Nezapomeňte nakonec aktivovat ochranu listu klepnutím na tlačítko Uzamknout list na kartě 
Domů nebo v dialogovém okně Povolit uživatelům úpravy oblasti.

Další informace o nastavování oprávnění na úrovni souboru naleznete v části „Kontrola pří-
stupu k dokumentů pomocí IRM“ na straně 757. Informace o Excelu a sítích naleznete v čás-
ti „Sdílení sešitů v síti“ na straně 746.

POZNÁMKAPOZNÁMKA

POZNÁMKAPOZNÁMKA

POZNÁMKAPOZNÁMKA

Obrázek 6.28: Chcete-li přidat uživatele do seznamu, klepněte na tlačítko Přidat v dialogovém 
okně Oprávnění.
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Skrývání buněk a listů
Pokud v chráněném listu použijete ochranný formát Skrýt vzorce v buňce obsahující vzorec, 
zůstane vzorec skrytý a nezobrazí se v řádku vzorců, ani když buňku vyberete. Chcete-li skrýt 
vybranou buňku či buňky, klepněte na tlačítko Formát na kartě Domů a zvolte Formát buněk 
pro otevření dialogového okna Formát buněk. Poté klepněte na kartu Zámek a vyberte mož-
nost Skrýt vzorce. Vzorce ve skrytých buňkách zůstávají samozřejmě i nadále funkční; pouze 
se nezobrazují. V každém případě je vidět výsledek vzorců.

Další informace o skrývání čísel naleznete v části „Formát skrytých čísel“ na straně 323.

V listu lze skrývat také řádky a sloupce, a dokonce lze skrýt i celé listy v sešitu. Veškerá data 
či výpočty ve skrytých řádcích, sloupcích nebo listech jsou dostupná prostřednictvím odkazů; 
buňky či listy se nezobrazují. Chcete-li skrýt list, klepněte na jeho kartu a na kartě Domů 
klepněte na tlačítko Formát a dále na položky Skrýt a zobrazit, Skrýt list (viz obrázek 6.29). 
Na rozdíl od skrývání buněk je skrývání řádků, sloupců či listů prováděno ihned. Následně lze 
klepnout na odpovídající příkaz Zobrazit pro obnovení skryté položky.
Pokud však skryjete list a poté klepnete na tlačítko Zamknout sešit na kartě Revize, příkaz 
Zobrazit již není k dispozici, což napomáhá k ještě lepší ochraně skrytých listů.

ODKAZODKAZ

Obrázek 6.29: Pomocí příkazů Zobrazit a skrýt lze chránit části sešitů.
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Další informace o ochraně sešitů naleznete v části „Skrývání a ochrana sešitů“ na straně 
192.

Práce s hesly
Klepnete-li na příkaz Zamknout list, Zamknout sešit nebo Zamknout 
a sdílet sešit na kartě Revize, můžete přiřadit heslo, jež je nutné zadat 
pro odblokování ochrany. Lze použít jedinečné heslo pro každý chráněný list či sešit.

Ochrana heslem v Excelu je závažná věc. Po přiřazení hesla nelze odblokovat list či sešit bez 
jeho zadání. Pamatujte si svá hesla! Rozlišují se velká a malá písmena.

ODKAZODKAZ

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
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Práce v sešitu

V prvních verzích Microsoft Excel se listy, grafy a listy 
s makry ukládaly jako samostatné dokumenty. Od verze 
Microsoft Excel 5 jsou však všechny typy dat začleněny do 
sešitů. V sešitu lze uchovávat různé typy dat, je možné otevřít 
více než jeden sešit současně a dokonce lze otevřít i více než 
jedno okno pro stejný sešit. Jediným omezením těchto schop-
ností je kapacita paměti počítače a systémových prostředků.

Správa více sešitů
V této kapitole se budeme věnovat ochraně sešitů, práci s více 
sešity a rozdělení zobrazení sešitu do více oken. Po spuš-
tění Microsoft Office Excel 2007 se obvykle otevře prázdný 
sešit s dočasným názvem Sešit1. Výjimkou je spuštění Office 
Excelu 2007 otevřením existujícího sešitu nebo případ, kdy 
jste uložili jeden či více souborů Excel ve složce XLStart, které 
se otevírají automaticky.
Pokud v Excelu se zobrazeným sešitem Sešit1 otevřete exis-
tující soubor, Sešit1 zmizí, pokud jste jej předtím nezměnili. 
Otevřít lze libovolný počet sešitů, až do vyčerpání paměti 
počítače.

Další informace o práci s více okny naleznete v části 
„Otevření více oken pro stejný sešit“ na straně 189. Více 
informací o složce XLStart naleznete v části „Otevírání 
souborů při spuštění Excelu“ na straně 92.

Navigace mezi otevřenými sešity
Jestliže jste otevřeli více sešitů současně, lze jeden z nich akti-
vovat následujícími způsoby:

Vidíte-li okno sešitu, klepněte na ně.
Pokud jsou okna všech sešitů maximalizovaná, můžete 
se mezi nimi přepínat stisknutím kombinace klá-
ves Ctrl+Tab v pořadí, v jakém jste sešity otevřeli. 
V opačném pořadí lze sešity aktivovat stisknutím 
kombinace kláves Shift+Ctrl+Tab.

77
Témata kapitoly:

Správa více sešitů

Otevření více oken 

pro stejný sešit

Skrývání a ochrana sešitů

ODKAZODKAZ

K1487.indd   183K1487.indd   183 7.3.2008   8:40:297.3.2008   8:40:29



184 ČÁST 2      VYTVÁŘENÍ LISTŮ

Na kartě Zobrazení na pásu karet klepněte na název okna v nabídce Přepnout okna, 
v níž je uvedeno až devět otevřených sešitů. Máte-li otevřeno více než devět sešitů, 
zobrazí se příkaz Další okna, jehož prostřednictvím lze otevřít dialogové okno se sezna-
mem všech otevřených sešitů.

ZAVŘENÍ POSLEDNÍHO OTEVŘENÉHO OKNA V EXCELU
Ohledně několika posledních verzí Office probíhala diskuse týkající se významu rozhraní 
více dokumentů (MDI) a jednoho dokumentu (SDI). Co máme na mysli? Jedná se o rozdíl, 
jakým jsou dokumenty v uživatelském rozhraní zpracovávány. Uživatelé předchozích verzí 
Excelu si zvykli na rozhraní MDI – kde lze otevřít více sešitů, ale na hlavním panelu se zobra-
zuje jen jedna ikona. Excel 2007 přešel k principu SDI: každý otevřený sešit vytvoří na hlav-
ním panelu novou ikonu. Nový sešit, jenž se zobrazuje při prvním spuštění Excelu (nebo 
pokud klepnete na tlačítko Office a poté na příkaz Nový), zmizí poté, co otevřete jiný sešit. 
Pokud klepnete na tlačítko Zavřít v záhlaví Excelu, program se ukončí, i když jste si mysleli, 
že je otevřený jiný sešit, který by tomu zabránil.

Chcete-li toto výchozí chování SDI změnit, klepněte na tlačítko Office, poté na Možnosti 
aplikace Excel, vyberte kategorii Upřesnit a ve skupině Zobrazení zrušte označení zaškr-
távacího políčka Zobrazovat všechna okna na hlavním panelu. Pokud vám rozhraní SDI 
vyhovuje, lze tento problém řešit klepnutím na tlačítko Office, Zavřít, čímž zavřete aktivní 
sešit, zatímco program zůstane otevřený; klepnutím na tlačítko Zavřít v sešitu místo tlačítka 
Zavřít v okně Excel; nebo napsat znak mezery (nebo kterýkoli jiný znak) do buňky A1 ihned 
po spuštění Excelu, aby Sešit1 zůstal otevřený.

Uspořádání oken sešitů
Chcete-li zobrazit všechny otevřené sešity, klepněte na kartu Zobrazení a poté na tlačítko 
Uspořádat vše. Excel otevře dialogové okno Uspořádat okna (viz obrázek 7.1), jež ukazuje také 
sešity uspořádané v konfiguraci Vedle sebe, v níž je obrazovka rozdělena na více částí s otevře-
nými dokumenty. Na obrázku 7.2 vidíte stejné sešity v konfiguraci Vodorovně.

Soubory Odhad 2008.xlsx, Pojištění ABC.xlsm a Česká hudební.xlsm naleznete ve složce 
Zkušební soubory na přiloženém disku CD.

Pokud v dialogovém okně Uspořádat okna označíte zaškrtávací políčko okna aktivního sešitu, 
ovlivní konfigurační nastavení pouze aktivní sešit, a to pouze v případě, že je v aktivním 
sešitě otevřeno více než jedno okno. Excel uspořádá okna podle možnosti zvolené v kategorii 
Uspořádat v dialogovém okně Uspořádat okna. To je užitečné, jestliže jste otevřeli více sešitů, 
ale chcete otevřít více oken jen v jednom z nich a uspořádat tato okna, aniž byste zavřeli ostatní 
sešity.

Další informace o práci s více listy v jednom sešitu naleznete v části „Otevření více oken pro 
stejný sešit“ na straně 189.

DO DETAILUDO DETAILU

ODKAZODKAZ

ODKAZODKAZ
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Pracujete-li často s několika sešity v určitém uspořádání, klepněte na kartu Zobrazení a po-
té na tlačítko Uložit pracovní prostor ve skupině Okno. Aktuální nastavení tak zůstanou 
zachována i po opětovném otevření souboru. Více informací naleznete v části „Uložení celé-
ho pracovního prostoru“ na straně 87.

Získejte ze své obrazovky co nejvíce
Okno sešitu lze v případě potřeby maximalizovat a zobrazit tak více z aktiv-
ního listu, pokud vám však ani tato možnost nestačí, klepněte na tlačítko Celá 
obrazovka na kartě Zobrazení. Jestliže tak učiníte, Excel z obrazovky odebere řádek vzorců, 
stavový řádek, panel nástrojů Rychlý přístup a pás karet – vše kromě maximalizovaného sešitu 
(viz obrázek 7.3).
Obrazovku vrátíte do původního stavu stisknutím klávesy Esc.

Další informace o maximalizaci a minimalizaci oken naleznete v části „Změna velikosti okna“ 
na straně 59.

Obrázek 7.1: Dialogové okno Uspořádat okna otevřete klepnutím na kartu Zobrazení a poté 
na tlačítko Uspořádat vše.
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Tlačítko Celá obrazovka nabízí pohodlný způsob zobrazení většiny informací na obrazovce, 
aniž byste museli měnit velikost zobrazení dat pomocí ovládacích prvků lupy. Více informací 
naleznete v části „Práce s lupou v listech“ na straně 173.

Když uložíte sešit, uloží Excel také jeho vlastnosti, jako je velikost okna, umístění na 
obrazovce a nastavení zobrazení. Při příštím otevření sešitu vypadá okno stejně jako při 
posledním uložení. Excel dokonce vybere stejné buňky, jež byly vybrané při ukládání 
souboru.

Porovnávání listů vedle sebe
Tlačítko Uspořádat vše na kartě Zobrazení je velmi užitečné v případě, že potřebujete 
porovnat obsahy dvou podobných sešitů, tento úkol však ještě více usnadňuje jiná 
funkce. Tlačítko Zobrazit vedle sebe zajistí vodorovné uspořádání oken a nabídne 
několik funkcí pro porovnávání. Toto tlačítko naleznete ve skupině Okno na kartě 
Zobrazení; je umístěné nalevo od příkazu Uložit pracovní prostor (viz obrázek 7.4).

Obrázek 7.2: Tato okna jsou uspořádána v konfiguraci Vodorovně.
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