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Obr.8.51: Jak cldstranit bttňk1:

eabíclka.) Otevře se dialogové okno Odstranit, které se v mnohém poclobá dialogor,érnr_r oknu Vložit,
.tle je jeho přesným opakem - slovnejte s obrázkem B.52.
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Obr. 8.52: OcJstraněn,í
oblasti buněk

.iakcí akce by měla ntisledouat, tlačítko ji uyko?tá bez d,alšíbo u.yptáucíní

Přepnete-li přepínač Odstranit clo polohy Posunout buňky vlevo nebo
Posunout buňky nahofu, 1sou lybrané buňky oclstraněny a jejich obsah
je nahrazen buňkami, které se posunou ze zac]aného smčru, Přepnutím do
polohy Celý řádek nebo Celý sloupec způsobíte oclstlanění celého řádku
nebo sloupce a posun celého zbytku listu na uvolněné místo.

StiskneteJi přímo tlačítko Od.stranit na kartě Domů, bude uyslednd akce
c,lclpcluídat nastauení přepínače Posunout buňk! uleuo . JeJi ušak zřeimé,

Buňky nelze oclstranit stiskem kláues.y- Drtllt:- tctcly se čclstcl chr-bule.Je třeba rozlišouat mezi
u1,,mctzáním obsabtL buněk a,ieiicb úplným cldstrtl,něním. při uymotzání obsabtt bttňky ztisttitlá
.linak celci tabttllaa pohromadě, pokud nebereme u úucthu ťzltiemné záuislo-sti mezi nimi. Při
c,tcJstranění bttněk se celá tabttlka uelmi podstatně mění.

Jak k uymazání obsabu buňky, tak zejména k .iejímtl oclsh"anění je třeba přistttpouat s rozuahou.
Zejména .le třeba si ohlídat, zda u1braná oblast není nesoutislá, kd1l mnohé u_l-bruné buňky
mobou být scbouátty ,,za bukem". ()dstranění buněk, na něž oclkazttjí ťzorce, mťtže způsobit
malou katastrofu.

Jok něco vložir iino
Přcdstavte si situaci, že prodáváte drobné zboží a nlírte v Excelu vLožen cení<. Obchocly nejclor.r, a tak
se rozhodnete ze dne na den snížit ceny o jednr_r korunu.

Ne, nebojte se, že lluciete muset opťa\-ovat sto\-ky číselných hoclnot. Máte přece Excel.

Tuto situaci clemonstrrrje obrázek 8,53, V Lluňce 89 je vložena l-rodnota, o kteíou chcete cenu zboži
zlýšit nebo snížit. Obsah této buňky je zkopírován do scl-rránky a je r,ybrána oblast, jejíž cenu chcete
upIaVit.
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Obr,8.53: Tabulka před úprauou hclclnot

Stiskněte spoclní část tlačítka Vložit na kartě Domů; z íozeyíeflé nabídky zadelte příkaz VloŽit iinak
oter,ře se áialogové okno yložitiinak_viz obrázekS.54. Přepínač Operace přepněte do polohY Ode-

číst, a stiskněte tlačítko ok.

ť|§žjl

ř ur* * EouÉi} rdrnjoqý mrtiv u všech
,* vaqrt" * vie tromě ohraniťeni

*lLodncty fiiFkyilouptů
('} Eormáty {j Vzorte q lorméty ďsla

3 Eomentóře Í) Hodnotla formá|y ťsla

*oÉřtni
ůpe! ůíe

*žádná *Ná§obit

*prrrpt {Jsělit

*iá.ť}ď,l

f] Vyprhat prÉzdné fl lrensponovet

i|.;l1-;,;:l1ri: {::F; 1.1Jllřll
Obr.8.54: Snížení bodnoty ue uybrané clblasti

Jestliže jste postllpovali správně, snížila se kažclá hodnota v dané oblasti liměrně ČÍslu vloŽenému do

prázdné buňky.

pro jeclnodušší ()í)erace není třeba otuírat d,ial(Eoué okno Wožit jinak , ale PřísluŠný Příkaz lze
zaiat přímo z nabídk)) tlačítka Vložit fuapftkladvzorce,Irodnoty, Trans?onooat atd.).

Nahléclli jste clo clialogového okna Vložitiinakpoprvé, a určitě ne naposledy.Brzy zjistíte, Že se totc

dialogové okno stane vaším nepostradatelným pomocníkem. Kromě toho, Že s jeho pomocí mŮŽere

změnit hodnoty v cílové oblasti, můžete je také i,l.užít pro kopírování, a to tak, Že c1o cílové oblasti vloŽÍte

jen vzorce, hoclnoty, formáty atd.



Řekněme si tec1 jeŠtě něco o transponování tabulky, protože pozclěli k totnu nebucle už přfležitost.
\-elmi Často se stane, Že'a,Žpo sestavení značné části tabulky se přiicle na to, že by by1o rl,iroclnější ji
lbrátít closlova naruby, tedy transponovat.

\-\-berte oblast tabulky, která se má transponovat, zkopírujte ji do schránky (Cru+Q) a přemístěte buň-
korý kurzor tam, kcle bucle levá horní buňka transponovené tabulky. Otevřete clialogóvé okno Vložit
iinak (třeba z místní nabíclky).

\ otevřenérn dialogor,ém okně Vložit jinak v poli vložit přepněte do polohy Hodnoty, eventr,rálně
\-Še. ZaŠkrtněte políčko Transponovat a stiskněte tlačítko OK. Nyní máte v listu clvakrát tr_rtéž tabulku,
rle v té clrr-rhé jsor_r zarněněny řáclky za sloupce - viz obrázek 8.55.
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obr. 8.55: Transponcnriní tabulk1

8.7 Vzorce
UŽ toho r,rnríte s Excelenr l-roclně, ale pořírcl ještě jsne se nec]ostali k tomu neiclůležitějšúrru, k tomu, co dělír
tabulkor,} kalkrrlátor tabr-rlkor}m kalkulírtorem. Právě nastírvá okamžik, kcly se začnete loučit s kapesní
kalkulačkou. Dostáváme se k vzorcům.

Znrím mnobcl liclÍ, kteřÍ, aČ maií Přecl sebotl Excel, stále ještě kapesní kalkulačkLl p(,)užíuají. Mobtl,
dát.iedi?lé cloponlčení. sedíte,li u počítače, na kapesní kalkulačku zctpotneňte.

Vzorce rYkonávají r' tabr-rlce veškeré výpočty - brzy zlistíte. že je nemyslitelné, abyste si něco lrypočí-
rali na PaPře nebo kalkrrlačkou a pak rýsleclek zapszrli clo Excelu. A co l,íc, y7,orce 7,Ll, všech okolností
uclrží sPrávné l]sleclky, :rť změníte vstupní l-roclnoty jakkoli - Exce] dovecle r,]sleclky automaticky
přepočítávat.

orprcp 2007 - pooRoBNÝ pRůvoDcE 
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Transponovúní tabulky

Vzorce
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lok Excel poznú vzorec

§kutečný obsah buňky

Mocnina

0dmouina

Zúvorky

Aby Exce1 poznal, že mu chcete vložit do buňky vzorec, musíte jako první znak ýrazu v buňce napsa:
symbol =. Potom však zápis všech výrazů podléhá přesnýrn pravidlům. Nejdříve si r,yzkoušíme počítjn:
s konstantami.

Už jsme si v této knize ukazovali, jak Exce1 nahrazuje kalkulačku. Proto jen připomenu - pokud vložrtc
do buňky napřiklad ýraz =5+B+l0+4, buňka z,obrazí součet vstupních hodnot, tedy 27.

Prohlédněte si však pozorně řáclek vzorců. Skutečným obsahem buňky není hoclnota 27, al,e:,ýrlz.
kterym iste tuto hodnotu rrypočítali, tedy vzorec.

Pro výpočty pottžívá Excel tyto matematické operátory: + (plus) pfo sčítání, - (rninus) pro odčítítr::,
- (hvězdička) pro násobení a / (lomítko) pro dělení.

Pro mocninu použijete operátor n, například :B^2, Protože ,,střfiku" nebýwá jeilnoduché z české k]j-
vesnice napsat, je r,}hodnější použít stisk klávesové zkratky 6y1+)+4 (na numerické části klávesnice
Klávesy 9 a 1 je třeba stisknout postupně při nepřetržitém stisku klávesy Arr. Druhou mocninu ČÍs_:

zapGete výhoclněji jako násobeni napří<lacl =B*8.

Pro odmocninu má sice Excel v zásobě funkci, ale my si připomeneme pravidlo, že clruhá odmocnin:
je totéž jako mocnina na jeclnu polovinr,r, tedy odmocninu z hodno§ 25 zapšete jako :25n(.1,/2').

Je-li ýraz složitějši Excel počítá zleva cloprava . PIaíí zde praviclla nadřazenosti operátor-r-r, steině jak:
ve škoiní matematice - nejdříve se počítají r,}razy s mocninou (odrnocninou), potom vy-razy obsahuir.:
násobení (dělenO a nakonec součty (odčítán|. Ve vzorci =10+7*5 se nejdříve násobí hodnoty 7*5 a r:;

se přičtou k hodnotě 10.

Má-li mít přednost podíazený operátor, musí se dát ýraz do závorky. Ve vzorci =(10+7)*5 se nejpn-c
sečte výraz v závorce, tecly 10+7, a tepn-e potom se násobí 5. Zkuste vložit do tabulky oba vzorc:
a porovneite l}sledky.

Může se stát, že se pŤi zadivánívzorce dopustíte chyby. Nejčastěišími přestupky proti pral.idlůrn je nc-
správný počet závoíek nebo naclbytečné znarnénko. Exce1 várn nesprávně sestavený vzorec neclovolí c _

buňky vložit, tlpozornív/rs r,šak na chybu a někdy nabíclne i náprar..u, podobně jako na obr,ázkr-r B.5, .

kcle byl zadánvzorec =25+7+4+. Záležílen na vás, zdanayrženou úpral-u přijmete nebo se rozhodnet.
pro njprarrr vIestnrnti si|:rrni.

&

1

q

Ě

§

4a

Obr.8.56: Excel naut,buje clprauu chllbně zaclanébc; uzorce

Áplikace ili{ťg§oft ůfřice Errel naleala t zadaném vznrci rhlbu, ih{ete pňjmou|: óFíÉV! náVržEnúu nižE?

=l5+7++

. KlEpnUlíŤ ně llaftko Ano oprdvu EřiimelE,

. KleEnulim nd tlěčltko |',Je Uravřele |:oto hlášení a Vžore. budele mÉci oBrBvil sEmi,

í-1;-:l l*--í,J"--_l
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:ižť jste r,ýsleclnou lloclnotu v buňcc rypočítali, ncní už ž,ácloucí, lrllv 1lr_rňka obsalrt;r.ala vzorec i ry
-1ck. Prclto mťlžcte r.zotec nahraclít přínrc> r,ypoc*tenou lroclnot<ll-t,

.crte llr_tňku, kterír clbszrl-rujc \-zofec, a zkopírltíte ji c1<l schrírnk1 (CTfl+C). Pal{ ()te\.řete clialogor-é
lo VloŽit iinak (napřÍ<l:rc] z místní nabídky). Irřcpínač Vložit přepnčtc clcl polohy Hodnoty a stisk-
t tllc-Yítkrl oK.
jntl'oltljcte-11 si nyrrí ollsalr 1lr_rňky r, řátlkr-r t zotcťt, zjistíte, žc lltrňka obsahuje již jenom lroclnotu.

':a';,l ;:,.:.|| |r,a| :.: 1lr,,,|,'.a;.|

|.:,,| ,:, ,Á ] § ,

l :VzgrEvátabuika
1 ., r-=--3: {,rJoA l t\l-$-"J; C:ioB 1ú

převedení vzorce na říslo

Chybo ve vzorci

D

iiiii+j;i'il
6lť:!1,";]-

\dkazy .&.:,l-,g,,,
l! b';ď,!;-_ ,

;'É":.:j: ."é"_-

letlnoduchý vzorec s odkazy ,#i,};,:il{
'W§y§§l|Řii!1,

11 1:i;í;l;:;} :

{,rÝ §á.§9§,$f

"*Ý'*nnáopslzx

!:pj\.§ , la\M

Ťip

lýp
w

f Jl]i:LťL

:],ltrlIn stacYÍ psítt pouze matenlxti(]k'l ztlaménka :t zít-
,lrk],. Vz<llec pocllc obl-irzku 8,57 1;r,,ste r,1<lžili taktcl:

.,jlil,eszr =, klcpnutí na lluňku 83. klál,esa +. klcpnutí
:l:l 1luňkr_l 84. k1:'rr.esa Ex,LlH.

:1h
1:

1.

Obr. 8.57: l'kĚení cňkctzt.i

r re Žimu l'klirdání l'zorců nclze použít kiírl,,esy s kurzoror-lími šipkarni k r-rkor'cjení ec]itace. Tyto c*tyři
,l:Ír'est' tnolrclu nyní porr'oci při urciení tlclkazů. B]_lclcte,li při vklírclziní vzoíce z obrázktl B.57 postupovat:
,lír-esa =. clvakrát klár.esa N_lIItlHt. klírr.esa +, íeclno].l klírr-csa NÁHoRtl, Elll:rr. r,ložítc iclentickÝ \ržoíec.

()c}ka.zttleteJí na bltň.ky. .isot.L beihetn etlitctce t,yío odkaz1, ť_l)znače.ll|, t, bt,tňce bat.er.ltě. Síefrunt
bcnrott je pak rýlraničena í btllikct. na J<terou se o.\kazule,

Při t:klricltíttí ocíkazů nertí možné oclkazotlat na stejnut buiktt, r]o které tklridóte t.;z()rec. l,žnikri
tíill ízť. c.yklicki rldkaz, ktetý .znemožní sprciutt,li t:.ytr,rrlnr.

.|akmile zntěníte ťstLt|llí bodl,toí.y, t., bttňkrjch. rrct které se oclkazrLfe, okclmž,itě se změní u.ýsledek
tl btuice se ťzorceln. Říkó se tonlLt cttltol]tdt.ickd rekalktLlctce,

\e r'Žclr" zlrcláte vzorec spl,írvnč, l pek je nlltnó iL,i opflvit. Bttňku oter,řete pro opfllvl] \.zorce stiskem
kl/rr.csl, F2 nebo p()stac\í. kcll,ž na ni p<l1ilepete ,

0dkozy

llstant,V se vŠak ve vzorcích zpraviclla nepoužíve|i je to ner,Ýhodné, Nlnohell c*astčji se použír.,:1 oclkaz
lllrňky, což znanlenít, že se pclc*ítzi s lrocinotatni vložen1,;rni clo buněk, na které se oclkazuje. Zapslt
krz na lluňktl jc jcclnoclrrclré - c1o vzorce napište přímo jcjí aclresu.

l:r'ebujctcJi napřitlecl l. burice 85 sečíst hodnoty
..rrěk 83 a 84. r,ztlrcc bucle r,l,paclat takto: =B3+B4.

,r ncjil t , rI rr;12|.E,m §.i-.

J \,ětších tallulkírcll se uživatel zprar.idh těžko orier-r-
..lr, x špatně se vvlrleclávají lclres\- buněk. Potom ie
-,'h<lclnější při sest:rvor,ání r,zorce místcl nepsání ocl
_rzLt klcpnc;rtt tnyší na buňku, n:r kterrlu oclkazujete.
kližerne si to nx konkrétnírn přitladč.
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Kopírovdni vzorců

Vzorec se otevře pro úprar.ry a můžete jej libovolně zrněnit, I ted jsou odkazy na buňky označenr- :
revně ste'ně jako buňky, na které se odkazuje,

Excel sice hlídá spráuné uložení uzorce, ale už uám nemůže oblídat spráunost matematicke
operace. Za spráuné sestauení uzorce jste tedy clclpouědni sami sobě a uězte - Excel za U)to Cb),b_\

nemůže.

Hlavně si při sestavo\,ání vzorců dávejte pozoí na závorky. Porovnejte dva vzorce na obrázku B.jB -
myslíte, bucle r,ýsleclek §počtu steiný nebo iiný?

PoktLcl je to,ien trochtL možné, nikd1l neukládeite do
uzorců kc,lnstclnty, tecly čísla. Racíěji uložte ustupní
bodnoty do několika buněk a sestaute potom uzorec
s oclkazy. Niktly totiž neuíte, kd! se pozděii ustupní
bodnota změní a mnohem lépe se oprauuje jed,iná
hunku naž složit11 t,zoret,

Za kc.lnstantu se u tomto plYíp(tdě nePouažuje
borlnota 1O0 při ry,počtll procent. Tu klidně do
uzorce napište.

/

8 (.icló A i
9 Císio B 3

, 1S Cisirr C 2

'. 17 Cásla D 7

1J VVi}o(eí 1 =ltJĎ+iJg]/ttstU+Ď .rt]
'i4 Vúnnčpl7 =R8+Bc/B10+B11
1€

Obr. 8.58: Porounání uzorců

Kopírovóní vzOrců

Každá tabulka obsahuje velké množství vzorců - clesítky, mnohdy i stovky. Brzy zjistíte, že jednotlir,.
vzorce jsou si podobné jako vejce vejci, jen s tím malým rozdilem, že odkazují na jiné řádky a jin.
sloupce. Pak ,|e výhodné vzorce kclpírovat. Vytvořte si jeclnoduchou tabulkrr podle obrázkll B.59, plc-
tože se naučíme kopírovat vzofce na tomto iednoduchém přitlactě. Do buňky D4 vložte vzorec pocli.
obrázkrr.

ZamĚstnanci ve firrně ABCD

! ^ ,,/efiy Lelt(en]

a

Lz
4

Obr.8.59: Tr.lbulka určencí pro kclpírouání uzorcti



]lCť ll]ťlŽete kopírovat pornocí schrirnk,v (Crru+C. Crnr+\-). rle E,xce] nabízírýhoclnější postupy.

-jrst D4:D7, do které buclete kopírovzrt vzolec, je možné lr-pLr-iit. e to několika způsoby:

/ \Tl,crte celorr oblast D4:D7 (buňka D4 je ve rÝběr r_r |eko pn-ní a tech, zbarvená ocllišnč) LI z n^-
llíclky tlačítke Vyplrrit na kartě Domů zaclejtc přrtaz Dolů.

"/ \rvbertc celou oblast D4:D7, otevřete buňku D4 pro eclit,.rci sti.skťm klávesy l'2 a stiskněte klá-
vesovotl zkratkr_r Crnt,+ENrln.

"/ Uchopte úcl-ryt buňkor.ého kurzoru r. buňce D4 a q.plňtc oblzlst snrěrenr dolů. jako na obráz,-
ku l] 60

L

5 lvlU Zf

í§
ŤJ

h 11

1^l+
čs

t

ženy
a

z
5
oo

Obr. 8.6O: Vyplnění tlblasti tl.zorci

Lr ncjLcpšímetoclu jsme si tlkázali nakonec, úchl,t 1luňkor,ého kr.rrzortl je r,árrr r,žclv k disptlzici. Časerrr
: islíte , že vlastně ani jinou rnetoclu kopírování t zotcťt používat nebuclete.

:tk sc ot,šenl cl-ror,íi takclrŤ l,zorec při kopírtlr,áníl
-c-Li 

várrr clivné, že l'šeclrny vzorce přes zclánlir,ě absurclní opeface soulrlasí pak ie třebe si r_trrědotnit,
zc při kopíror'Írní r,zorcťt clo jiných buněk se rnění postupně i aclresování. Kclyž se r-rezrnýlíte l, adreso-
,:inír,' btrňce , do níž r,klác]átc vzofec, jc v takto pravoúl-rle trspořáclané tabulce zeručeno, že se počítejí
, r'slcclkt, yžrll, ze sprír,nýclr hoclnot.

\-z<lLce l, našícvičné tallulce r,r,paclajínyní jirko na obrázkr_r 8.61. poclobným zpťrsobem můžete rl,řešit
i sclučt1,- r, řírdku B,

t
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lhpírov úní vz or ce pomocí

Ilačítko

Kopír ov ú ní v zo r ce klúv e s ovou
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Kopírovúni vzorce vyplněnim i§lji}i;!;ii;
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Chování vzorce při kopirováni



Absolutní o relolívni odkoz

Proí ie při kopírovóní vzorec

chybný

Relativní odkoz

AbsoIuhí o relofivní odkoz

Tec1 se však dostáváme k malému problému. Je třeba ziistit, kolik pfocent zaměstnanců je v danÝc!:
provozech.

Ptvní vzorec q/počtěte v buňce E4 podle obrázku 8.62. Celkor.} součet je v buňce D8, na něj se bude
výpoČet procent vzíahovat.
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Obr, 8.62: Vytuoření prun,ího uzorce

Když se však pokusíte r,yplnit oblast E4:E7 vzoíci, zlisííte, že se tabulka začíná hroutit. Otevřete-ij
některou z chybně spočítaných buněk pro úpraly, ie zíejmé, ževzorec počítá z nesprávných buněk -
vlz obrázek 8.63.

s í,r ;;o;n, -.l;,r -,J " - ? Y

.-:: A .B C D ,.i...€..,._: F

i 1Zarněstnenti ve firmě ABťB

3 iProvor , Milži

-Ť-:Ar:n
e- jC

", -]E
E LPlKpITl

,*1

aLJ

felkern pf§{ent§

9

11

4

}L

Zeny

7 ].6 29,§9D9:_.-'-.--'-_)l 10|=nlffi]*10ú
§ 17 #ElV/ůl
8 rz" g*lv/ct

af tcLJ ))

T--^-"-aL --)

Obr. 8.63: Důsled.ek cbybnébcl uyplnění clblasti

V buňce E5, která je otevřenzr pro úprar,y, se sice správně odkazuje na buňku D5, ale zcela chybně n:
buňku D9. Je tomu tak proto, že při kopírování vzorce směrem dolů se oclkaz na řádek zvětší o tolŇ
řádků, o kolik řádků níž vzotec okopírujete. Takovému oclkazi,r řikáme odkaz relativní.

My však potřebujeme, aby při kopírování Excel trvale oclkazoval na buňku D8, tedy na buňku s cel-
kovým součtem.



,-Lr olcjte posleclní:rkci a otcr,řete pro ťlpraDl llLrňkr_l E4 (stisk kljrr-esv F2). Klepnčtc na oclkaz ne buňku
D8 r stiskněte klaíresrr F,1. Vzorec níl nvnítento t\-xf: =I):i/SD$8-100, oclkaz na bttrikrr D8 je cklplnčn
- :llboly clolaru, a to 1ak přecl nítzr.,crrr slor:pce, tek přccl r-rázr.enl řírclktL.

tecl tírnto \lzofcelll vyp|níte oblast E4:E8. ziistr:te. žť jc vše r- pořirclktr - r,iz obrlizel< f].6,1,
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Obr. 8.61: Sprriul té t,l-pl tĚ n í oblcLsti

,.Lkcll'éttlr-l tlcikzrzu, kterysc při kopírovílnínenrěni ří]<jttrre odkazabsolutní. Z rrveclenčlro vypllíl,á, že
_,rlstrr jí tři clrr_rtry <lclkazů :

/ Absolutní odkaz_ pollžijete jcj tehcly, chcete-li. lll1, se ac1l,esor.ánína clanou buňlirr při kopíro-
r'ání ncrrrěni]o. All,v se na buňkrt tlclkazol,a]o ebsolrrtlrě, je třcba jek přcc] oclIiez na slor_tpec, tek
přccl oclkurz ne řjrclek ulllístit sytlLlcll clolaru - n:rpříi<lecl :SI)$7,

Relativrríodkaz-pi,l relrtivtlíllr ac]rcsclr-liníse oclkezy nr 1lulikl. ll.črlítlk. jek se r.zcleluiete ocl
1lŮr"oclni zclrtlj<lr'é lluňlir', _Ie to zcele Llčžný oc1l<az, l<cl ktct,etlll-t nc1lotřcllujete žáclnc< citllert-,
napřrtlacl :l)7,

SmíŠenýodkaz-při nčlll záležíll,.t t(xll, l<clc jc,.lmístčn c]rller. l)lk se ner-ztalrLrje k celé ac]rcse,
ele jen k jecllré sclrtřirclnici. Dohr urc*uje. ktcrí stlr_třlclnicc je rllsolutni 1tlr se při lrclpír.or-ání
nelrrČnÍ. N'IÍ-li oclkaz tl'ar DS7. pt'i kopú,ol,1iní se nelllční oc]lrlrz na řáclck, Nallrtlti ttltlltl při ko-
píror.íní rlclkeztl $tX sc netrrění tlclklz na slor_rpec.

uŽ klec]ctc otázkll. jak rLrrlísfit ckl lluriliy jen jcclcrr d<i..tl,. Záleží nll t()1ll, I<<llikrírt při lltrňcctxe
prcl l'tpl,e\n- stisknete klír,esrr F,1:

Při ptl,nírn stiskntltí se cllljcví lLbsclltltní oclkaz. rrlipři-l<tacl = $D$8.

Při clt,Llhér-n stislrLt se oclkez rnění nl =D$ij,

Při cialšrll stisku r-rjslecl,.rje clelší ztlrěna, tentol(11íi :SD8,

A ještč jctlncltt :;tisl<nčte ]<llir-esli F,í e jstc, zpět lt rr;r.llzrr =l)8,
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Absolutní odkaz

Relativní odkaz

Sníšený odkaz

lak umístit tlo huňky symbol S

Využití názvů buněk a obiasti
při seslavovúní vzorce

]istč si
t řcné

Využití nózvů buněk o oblosti při sestovovúní vzorce

I]ž \'íte. že jcclncltlir,é bttňkv nell<l c;ll1ltstj Frt,elLt lzc pc>jtrrenil\,lt. N,.uníst() lcllcs llLtněl< Izc p<>tcltlr re

tlízr.ů ll stislicnl l<1lít esv Errr,rr,
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Diologové okno Nový nózev

Jok vložit název

Při vývoření názvi lze použít nástroje, které najclete na kartě
Vzofce ve skupině Definované názlry.

Pro vložení názl,u lze použít dialogové okno Definovat ná-
zev (vtz obrázek 8.65), otevřete 

'e 
stiskem steinoimenného

tlačítka na kaně Vzofce. Pokud byla předem r,ybrána oblast
pro zadání názlls, zobrazuje se odkaz v poli Odkaz na. Jest-
liže tomu tak neni klepněte do tohoto pole a přímo v listu
lyberte buňku nebo oblast pro zadání názvu.

Do poie Nánev zadeite noý název oblasti, můžete jej podle
potřeby doplnit komentářem. Okno zavřete stiskem tlačítka
OK, název je definován. Obr.8.65: Dialogoué okno Noty náza

Některé znakjl, například mezera, jsou při zadáuciní ndzuů nepřípustné. Nikdy se ale nezm7llíte.
poktld budete použíuat.ien písmena a číslice. Namísto mezery lze uýbodně použít podtržítko.

Takto rnůžeme sečíst buňky v řádku 8 naší tabulky zaměstrranců způsobem, 1aký je zíejmý z obňz-
ku 8.66. KlepneteJi během sestavování vzoíce na buňku, která je pojmenována, namísto adresy r-ái:,
skočí do buňky název.
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Obr. 8,66: Názty buněk ue uzorcícb

Velký PoČet názuů si samozřejmě nemůžete pamatouat. Proto, cbcete-li při sestauení uzorce použít
názeu, stiskněte kláuesu Fj nebo tlačítko použít ue uzorci na kartě vzorce .

Stisk klávesy F3 otevře dialogové okno Vložit nánev, které mťržete vidět na obrázku 8.67 vlevo. Názer
pak r,ybíráte ze seznamll \nožitnLáaev. Stisk tlačítka Použít ve lzorci dá k clispozici nabídku názvů tak.

,iako na obrázku 8.67 vpravo.


