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Excel učební text 

Tento učební text jenom doplňuje učebnici a zdůrazňuje některé části práce s Excelem. 

Učební text slouží žákům SSOŠ a SSOU Bean s.r.o. Text je doplněn cvičením. 

Menu programu Excel 

 

 

Panely nástrojů 

Po umístění kurzoru nad ikonu se objeví bublinková nápověda s textem, označujícím k čemu 

ikona slouží.. 

 

        A        B    C  D  E    F   G   H   I        J  K        L     M   N 

A. Typ písma 

B. Velikost písma 

C. Písmo tučné 

D. Písmo kurzíva 

E. Písmo podtržené 

F. Zarovnání vlevo 

G. Zarovnání na střed 

H. Zarovnání vpravo 

I. Sloučit a zarovnat na střed 

J. Přidat desetinné místo¨ 

K. Odebrat desetinné místo 

L. Ohraničení 

M. Barva výplně 

N. Barva písma 

 

 

1   2 3        4    5    6   7    8  9  10   11    12  13             14    15   16   17    18       19 

 

1. Nový 

2. Otevřít 

3. Uložit 

4. Hledat 

5. Tisk 

6. Náhled 

7. Pravopis 

8. Vyjmout 

9. Kopírovat 

10. Vložit 

11. Kopírovat formát 

12. Zpět 

13. Znovu 

14. Vložit funkci 

15. Seřadit vzestupně a seřadit sestupně 

16. Průvodce grafem 

17. Kreslení 

18. Měřítko zobrazení 

19. Nápověda 
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Ovládání Excelu pomocí klávesnice 

Pohyb po sešitu 
Kurzorová klávesa↑ Posun o jednu buňku nahoru 
Kurzorová klávesa ← Posun o jednu buňku doleva 
Kurzorová klávesa → Posun o jednu buňku doprava 
Kurzorová klávesa ↓ Posun o jednu buňku dolů 
Ctrl + ↑ Posun na horní okraj tabulky 
Ctrl + ← Posun na levý okraj tabulky 
Ctrl + → Posun na pravý okraj tabulky 
Ctrl + ↓ Posun na dolní okraj tabulky 
Home Přesun na první buňku řádků 
Ctrl + Home Přesun na první buňku listu 
PgUp Skok o okno nahoru 
PgDown Skok o okno dolů 
Shift + ↑ Označit nahoru 
Shift + ← Označit doleva 
Shift + → Označit doprava 
Shift + ↓ Označit dolů 
F5 nebo (Ctrl + G) Přesun na vybranou adresu 
 

Vybrané klávesové zkratky 
Ctrl + N Nový 
Ctrl + O Otevřít 
Ctrl + P Tisknout 
Ctrl + S Uložit 
Ctrl + A Vybrat vše 
Ctrl + C Kopírovat 
Ctrl + V Vložit 
Ctrl + X Vyjmout 
Ctrl + F Najít 
Ctrl + H Nahradit 
Ctrl + G  nebo (F5) Přejít na (vybranou adresu buňky) 
Ctrl + D Vyplnit dolů 
Ctrl + R Vyplnit doprava 
Ctrl +1 Formát buňky 
F7 Pravopis 
F4 Kruhové přepínaní absolutní a relativní buňky 
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Adresy buněk 

Každá buňky má svou adresu která, se skládá z písmena a z čísla,. např. A1, B12, g8 

(je jedno, jestli použijeme velké nebo malé písmeno) 

Absolutní adresa a relativní adresa buňky 
Adresy se stringem  např. $A$1, $B$12, $g$8  budeme nazývat absolutní adresy. Ty se 

chovají odlišně při kopírování a hromadných výpočtech. Vysvětlíme si to na kopírování (viz. 

str. ) Variantami mohou být : $A$1-absolutní sloupec a absolutní řádek, $A1 - absolutní 

sloupec a relativní řádek , A$1- relativní sloupec a absolutní řádek, A1 relativní sloupec a 

relativní řádek 

Adresu relativní buňky na adresu absolutní změníme v řádku vzorců. Kliknutím na adresu a 

následným stisknutím klávesy F4 (přepíná v kruhu do všech výše uvedených variant). 

Relativní adresy např. A1, B12, g8 tedy bez stringu. 

Vkládání vzorců 

1. Klikneme na buňku, ve které chceme mít výsledek. 

2. Na začátek vložíme z klávesnice „=“. 

3. Zadáme adresy buněk a  matematické operátory z klávesnice nebo kliknutím na 

buňku. 

 

4. Po zadání vzorce klikneme na Enter. 

 

Příklad obr. 

=A1+B1 (sčítání), =A1-B1 (odčítání), =A1*B1 (násobení nebo součin), =a1/b1 (dělení nebo 

podíl). 

Výpočet procent 

=A1*23% 

 

Nezáleží na tom jestli, zadáváme velká nebo malá písmena. 
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Kopírování vzorců 
V případě, že máme v tabulce opakující se výpočty, je jednodušší udělat výpočet v jedné 

buňce a pak vzorec táhnutím za „pupík“ – černý čtvereček vpravo dole u označené oblasti a  

zkopírovat do dalších buněk. V tabulkách čítajících několik set řádků a sloupců můžeme 

ušetrit i několik hodin práce oproti provádění výpočtu v každé jednotlivé buňce. 

1. Vložíme vzorec pro výpočet a umístíme kurzor (další obrázek) na malý čtvereček 

vpravo dole v označené oblasti . 

                                             
 

2. Se stisknutým  levým tlačítkem myši taháme v požadovaném směru (dole nebo 

vpravo). Po označení požadované oblasti, ve které chceme, aby se výpočet opakoval, 

uvolníme levé tlačítko myši (další obrázek) a vzorec z první buňky se zkopíruje do 

dalších. 

                                           

Kopírování vzorců s použitím absolutní adresy buňky 

 

Porovnání výsledných vzorců z výše uvedených příkladů 
 

S relativními adresami buněk S použitím absolutní adresy buňky 
C D E C D E 
25 30 =C1*D1 25 30 =$C$1*D1 
80 30 =C2*D2 80 30 =$C$1*D2 
20 10 =C3*D3 20 10 =$C$1*D3 

 
Jak je možno vidět z tabulky při použití absolutní adresy se při kopírování vzorce odkazuje na 
tu samou buňku. 
Výsledky  výpočtů jste si určitě všimly na předešlých obrázcích. 
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Formát buňky 

Do nastavení formátu buňky se dostaneme přes Formát/Buňky. 

 

Objeví se nám okno se záložkami Číslo, Zarovnání, Písmo, Ohraničení, Vzorky, Zámek. 

V rolovací nabídce nastavujeme formát obsahu buňky. 

Obecný – nastavený jako výchozí formát. 

Číslo – nastavujeme počet desetinných míst kvůli přehlednosti oddělování tisícovek. 
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Měna - nastavujeme počet desetinných míst a z rolovacího menu Symbol měny. 

 

Datum – nastavení datumu 

Čas – nastavení času 

Text – všechno, co je napsáno v buňce, je bráno jako text (můžeme tam napsat i =, 007 atd.) 

Speciální – pro PSČ 

Vlastní – můžeme nastavit vlastní formát (je často zdrojem chyb) 

Záložka obsahuje ještě formáty – Účetnický, Procenta, Zlomky, Matematický 

 

Ukázky některých formátu 
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Zarovnání 

 

Zde nastavujeme zarovnání obsahu buňky (vlevo, vpravo, na střed, nahoru, dolu atd.) a to ve 

vodorovném a svislém směru. 

Vpravo jsou „hodiny“, kde nastavujeme uhel, pod kterým je text napsán. Nastavíme to 

tažením za červený bod nebo zadáním hodnoty. 

V zaškrtávacích okénkach nastavujeme zalomení textu, slučujeme buňky, přizpůsobujeme 

text velikosti buňky. 

 

Příklad zalomení textu 

Na obrázku je text, který přesahuje do druhé buňky 

 

Klikneme na buňku. Z menu vybereme Formát / Buňky / Zarovnání a zaškrtneme zalomit 

text. 
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Výsledek by měl vypadat asi takto. 

 

Barvu pozadí buňky nastavíme ve Formát /Buňky / Vzorky  

 

Text ještě můžeme zarovnat na střed vodorovně a svisle. 

 

 

Příklad změny orientace textu  

Formát /Buňky / Zarovnání 
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Nastavíme počet stupňů  na 90 nebo červenou tečku přesuneme myší. 

Výsledek otočení textu o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček bude vypadat takto. 

 

 

Práce s listem 

Kliknutím pravým tlačítkem myši se zobrazí menu. Můžeme list Vložit, Odstranit, 

Přejmenovat, Přesunout nebo zkopírovat, Vybrat všechny listy, atd. (viz obrázek). 

 

Roztažení sloupce a řádků 
V případe, že se nám zobrazí v buňce mřížka „########“, je buňka moc malá na to, aby nám 
zobrazila hodnotu v ní obsaženou. Řešení je jednoduché : 

1. Umístíme kurzor na rozhraní dvou sloupců. Kurzor se změní na oboustrannou šipku. 
 

 
2. Podržíme levé tlačítko myši a zatáhneme do strany. Sloupec změní šířku. 

 

 
Stejně postupujeme, i když potřebujeme zvětšit výšku řádku. Kurzor však umísťujeme mezi 
čísla na levé straně tabulky. 
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Písmo 

 

Nastavujeme typ písma (font), řezy písma (obyčejné, kurzíva, tučné atd.), velikost písma 

(10,12,20 atd.), barvu, efekty (horní a dolní index, přeškrtnuté atd.). Vpravo dole vidíme 

náhled a můžeme si zkontrolovat aktuální nastavení. 

Ohraničení 
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Nastavujeme ohraničení vybrané oblasti buněk, styl čáry, barvu a její umístění. Můžeme taky 

použít předdefinované ohraničení (Žádné, Vnější, Vnitřní) 

Postupujeme: 

1. Vybereme typ čáry. 

2. Vybíráme umístění. 

Opačný postup nefunguje!!! 

Vzorky 

Zde vybíráme barvu pozadí buňky. 

 

Zámek 

Používáme tehdy když chceme před někým ukrýt vzorce nebo zamknout buňky proti 

změnám. Projeví se to uzamčením listu. 

  

Poznámky: 
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Vkládání funkcí 

Excel má pro složitější výpočty předdefinováno několik stovek funkcí. Stává se tak vhodným 

nástrojem pro ekonomy, inženýry, matematiky, statistiky atd. Pro tuto širokou oblast 

vycházejí speciální publikace. 

 

Postup vkládaní funkcí : 

1. Klikneme na buňku, ve které chceme mít výsledek. 

2. Použijeme Vložit/Funkce. 

 

3. Vybereme funkci a 2x na ni klikneme myší, nebo označíme a klikneme na OK. 

 

4. Do prvního řádku zadáme oblast, pro kterou chceme použít funkci. Uděláme to 

zadáním oblasti z klávesnice, nebo označíme oblast myší (od horního rohu křížem 

k dolnímu rohu). Oblast můžeme označit i šipkami se stisknutou klávesou Shift. 
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5. Klikneme na OK 

 

Na obrázku vlevo dole vidíme, jaký bude výsledek. 

Je ještě několik jiných postupů jak vložit funkci. Uvedený postup funguje pro všechny funkce. 

Funkce, které byste měli zvládnout: PRŮMĚR, MAX, MIN, SUMA, ROUNDUP, KDYŽ. 

PRŮMĚR – vypočítá průměrnou hodnotu z vybrané oblasti buněk 

MAX – vyhledá nejvyšší hodnotu ve vybrané oblasti. 

MIN – vyhledá nejmenší hodnotu ve vybrané oblasti. 

SUMA –vypočítá součet z vybrané oblasti. 

ROUNDUP – zaokrouhlí hodnotu podle zadaného parametru, (-2 na stovky, -1 na desítky, 0 

na celé číslo, 1na jedno desetinné místo , 2 na dvě desetinná místa). Můžete zkusit i další 

hodnoty. Nezapomínejte, že výsledek můžete vidět v okně už při zadání parametru. 

KDYŽ – funkce která zjišťuje splnění podmínky. 

 

Příklad : Všechny funkce si vyzkoušejte a zkušební soubor si uložte. V případě potřeby si do 

něj zapište poznámky pro budoucí zopakování. 

Poznámky: 
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Vkládání grafu 

1. Označíme v tabulce oblast grafu. Označujeme oblast tak abychom označili i text, který 

chceme, aby se objevil v grafu. Text v levém horním rohu bude ignorován. Oblast 

označujeme myší od křížem od levého horního rohu po pravý dolní. (viz obr.) 

 

 

 

2. Vložíme graf 

 

3. Vybereme vhodný typ grafu. Při kliknutí levým tlačítkem myši a podržením na 

„Stisknutím zobrazíte 

ukázku“ se zobrazí náhled 

grafu a můžete posoudit, 

jestli vyhovuje výběr, 

který jste učinili. 

 

Pomocí průvodce grafem 

vytvoříme graf ve 

4 krocích. 

 

Teď jste v kroku 1. výběr 

typu grafu.Vidíte to 

nahoře v modrém pruhu 

okna. (1/4) 
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4. Zde nastavíme zdrojová data grafu. Můžeme je zadat i ručně. Vyzkoušejte, jak se mění 

graf přepínáním sloupců a řádků nabídce „Řády tvoří“. 

 

5. Názvy - napíšeme název grafu a os. 
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6. Osy – nastavení os. 
 

 
 
7. Nastavení zobrazování hlavních a vedlejších mřížek. 
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8. Nastavení a umístění legendy. 
 

 
 
9. Obsahy popisků. 
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10. Volby zařazení původních dat do obrázku grafu. 
 

 
 
11. Poslední čtvrtým krokem (4/4) nastavíme, jestli se má graf zobrazit jako objekt v listu, 
kde je tabulka nebo v jiném listu. 
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Cvičení 

Cvičení 1 

Pokuste se zformátovat tabulku podle předlohy. Pozadí v buňce Formát buněk je žluté. 

Buňka vedle textu  arial je oranžová a vedle červene fialová. Text červené je červený a text 

modré je modrý. 

 

 

Cvičení 2 

Vypočtěte podle návodu s použitím vzorců. Písmena jsou modrá a pozadí žluté. 

 

Cvičení 3 

Vypočtěte s použitím funkcí. Pozadí je žluté a text modrý. 
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Cvičení 4 

Udělejte tabulku. S použitím funkcí vypočtěte a vytvořte graf z tabulky. 

 

Cvičení 5 

Vytvořte a upravte tabulku. Vypočtěte s použitím vzorců a funkcí. 

 


