
.\rízt.,y btlttěk a oblastí by ntěl.y, b.ýt co n.e.iLystižnéjší, ab1
i:ocl ll.cltt.L se iedrtri.

z nicb b_ylo llaprosto zřejmé, o .fctkott
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Dialogové okno Sprúvce názvů

funkce

iÍt'?aužř"y* tar* ",: ,;.|.

] mlii ttii:em

: !oú(lt :all an] N- l"}
; iami*nin{i_leg*irďa

j.llE($;lb*r|?ěi€:
)?.ép.!§)ér,áť,nžč]l1:
)::é§lý;}}Ě:ffi||Ý
i:É§:lipť*.ť|e,*.:1w2í?rar8*/ýi:
:!§:{ói:E"}::c.
í\**e*#,}!ffi-
W|íř§á|ii|?ia.ýt
"i*i.'::;';9t*:. ;

Obr.8.67: Iil.ožení ná.ztll do t.,zorce

:'.l správu názr:ťl slouŽí clialogor,é okno Správce názwilGiz ollrázek 8,Ó8). které cltevřete stiskem tlačítke
lprávce í|áz\,Ů na kartě Vzorce. Z tohoto okna mťržete ]:ovněž názr,y clefinovxt (sitiskerrl tlacYítk:r Nový
-:'ejclete k clialogol,én-ru okntt Definovat 

'Dlázev), 
název tnťtžete Upfavit nebo odstranit, e\.entLlálně

:lTěnit oblast. ktel,é je nítzel, přířazen.

Uool

5Ešit

5ešit

leiit

a.il,,- j

}

ř,omenlór

] ::] TEt,Ulki13

] 3 TěbulliEl
{"Ě.echl:"l"l{lrlu"l"ír,layer,,,

{"É.e Jt"; "Hori'u"l "ír,]ayer , ,,

='[em jel {2}'!$A$4,,,

= Him jEt'|$A$+|$J, ,,

=Zamě:trrenci! $A$,,,
=Ienrěrlrranci|$E$8

=ldfrÉstnůnťlIsL$H

=ZanĚstnanci|$D$E

_ ZórLĚrřnól|.|_|E,, 1,.,t
] 
;...:-]li!ii_.ell€m

i ,,-,: ieny celkent 23
j 5oui'el teli€m 55

:,-i,.!Ť:a!lŤ!!]$|,$_:1$A_$E; Zaměstnanci|$Aii,+i+l'

l-""řl} l
Obr. 8.68:,Sprárce názťli

lčn:,_{člbe m

1j'lnžit nái!J..,

jcclnín z nejužitečnc:jších prostřeclků, které rná Excel k dispozici. a po-
problérrl ocl jednocluchého sor:čtu až po oblast vyšší 1natematik},..

8.8 Funkce
Dostír,zíme se k ftrnkcím, Jsor_l
mohou D,řešit praktic]k1, kažclý
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Zópis vzorce

Autonatické shrnuli

Automatický výběr oblosii

Fr_rnkce v Excelu je vestavěný vzofec, ktery vypočítá r}sledky matematických operací mnohem rychlej:
a přesněji, než byste to dokázali pomocí vlastnorr_rčně sestavených jednoduchých vzorců, poktrd bvste
to tak vůbec dokázal|

Protože je funkce vzofec, zapisuje se steině jako každý jiný vzorec - buc1 přímo clo buňky, nebo lze
použít dialogové okno. K dispozici jsou však i nástroje na kartě Vzofce, a na ty se podíváme nejdříi,
Prozkor-rmejte Knihovnu funkcí- viz obrázek 8.69.

:/ DoŤu \ 1o:€n; R.s:lůien, ď}rnř} , lor(a Dat] R#,ž.

'r E Áutlflfl;fi1e shtnut; . fu! Legic*a *; v5n,Ěd*anl a íeíer€n(€ '
Jk e ;.;;-.*;;;;; " T ;;" 

" 
ffi ;.;;;;;;;,.gono**,",

. |rinl{ra i:nhit' _ _

"lil'i:''iliiiig obr.".ig, ň"iŮiň;;;;*'*--"*-

Nejjednodušší a nejčastěii používané jsou funkce dostupné stiskem tlačítka Automatické strrnutÍ. Jsou
zde k dispozici záklaciní funkce pro součet (SUX,{,A.), aritmetický průměr (PRŮMĚR), stanovení minimáln:
a maximální hodnoty (MIN, MAX) a počet čísel ve lyllrané oblasti (POČET).

Před vložením funkce je třeba umístit buňkový kurzor do té buňky, kam vkládáte yzoíec, a pak už l'át-.
nic nebrání například pro vložení ftrnkce pfo součet - vtz obrázek 8.70.

m' fu: a tii?1|;,' *1,*,.r|*

a lZarněstnanci ve firrně ABCD

7

?

6

ó

{r,
.:l,.,,l
:t,í1 :.

Obr. 8.7a Wožení.ftt nkce SUXLA

Funkce eutomaticky r,ybere oblast, která se zdá pro r,ýpočet nejvhodnější. Většinou Excel usuztrje
správně, ale někdy jej rnusíte trochu poopravit. V tom přípaclě ještě přecl powrzením vzorce oblast bucí
přesuňte, nebo uprar,te její velikost. Obrázek B.70 naznačuje kurzorem umístěným v levém hornírl-i

rohu změnu velikosti oblasti.

Tento jednoducbý způsob uložení přímo rto buňky bez dalšícb tiprau je možný práuě jen u skuPi-
ny.funkcí Automatické slxrnutí . LI dalšícb funkcí se uětšinau oteuře dialogoué okno Argumenty

.funkce.

:

3 ,Provoz

4A
]

-o

fi:C
t l}

'*, ;Celkem

Muži
}t]

1ů

!l

aL
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Argumenty íunkce

2

:
:1

'l,

__ó ___ i

Obr.8.73: _klk í)očít.rt s ddIy

fl_rr-rkci zírpiscrn.

x zx nítn r,žcly tnttsí být zár-orke. I)oložkírrr-l

llrrňku. \-zofce. Některé funkce al€+lnlcnt_v

Půlr*lěr §

aJbíčd =ž'Pi{j"E3
a]frtti =f - |";]']

.Js<lr-l jistč 1]}ťzi v'ltni \,šetečkové, kteří pírtrají p<l funkcíclt prcl
zítřek rTebo vcYerejšek. Tekovou ír_rnkci Excel sice nemá. ale
p()raclit si mťlŽťtc sllni. JiŽ \.ítc, že připoc:ítat k cletLL ČÍslo 1
Zn,lll]en|Í posllnout Sc o ieden dcn clo Llttdclucnosti. Protcl
pťo zítřek stlcií zaps,.tt =DNES()+1, pfo vc:cl,eišek neopllk
:l)NES()-1. L]liázku použití funkce I)NES hlcclcjtc nll ob,
rázkr_r 8.73: r, buňce 82 je rložene fl_rnkce =DNF]S().

z se k clalšír,n fr,rnkcírrr clost:rnemc, rrkažtlre si, jak rložit

::kce je uveclena symllolem =, násleclLlíe nízer- ilinkce
.ir clrcc se řrl,iá argumenty funkce,

,.) :iígulnent mŮŽcte z:rclet hoclnot}., Oblast, oclkazy na
:llltřcbuíí pak or.šenr rlusíte psát prítzclnor_t zírvorku.

.,l oclclělovací znal-nénko 1nezi ,t€Lllnenty se pclužír..í střeclník.

.,,]ecl l'rrnkce uŽ znáte - je to Íirr-rkce St]N,lA, její ,zitpis jc n,.rpřrtlacl :SUN{A(A1:Ai0), což znatlená
_:čet hoc]not v rlblasti A-l :A l()

í:li*?j*1l,U,Ě!il
.É.: ::,;{:,,]
:{á1":!_c:!,
§f ;1"_'_a:i..,.N:.:,"",;"-:.

_ :X" : _ 
j"' .'o'i i^ ."g l:l:.:,:] ,:

:4#y.ij::,r::1ó:6|.||:r:tr|14
):2a:a|irra!|::|)|?}9491ť

|;'ii'iil:i.ť,|,,,|,,l:,ii\,,ó.\,,|é

;"1
i

l

]

]

]

]

]

.]

]

]

]

11j_

l,
|:|,,
| +:
t.]i-]'Iel.
L-:.,-"-,..

.':11|'!'|'!.|i 1|1:.,

L,*

: !_l lii]

Obr. 8.7 1 : Pot Lžit í.fi n kce l'I
r zliouŠejme si nyní v plaxi, jak tzrkovou frrnkci zadet. Zkuste si to s nejjeclnoclušší tl,tožnorr funkci
clclu Excel dispontlje: jc to ftlnkce n - Luclollovo číslo. Napište do Libovolné buňky rÝr,az =pI() - viz
]]':lzťk lJ 'I

:lllccl si l,tlťlžete vyzkollšťt, iak tuto funkci prakticky vy-
.žít, Do lluňk1. E3 r,,ložte lr<lc]nottt poloměru, r, brrňkírch
Ei a E5 \,vpočítejte ol]sxh 1 obr.rlcl kruhrr. Jak, to r-írtrr
: 
,.lvněž nazttlLc-'ujc obrírzek B,71.

:rk viclíte, funkci je nclžtré vložit clo lluňky s.ullostzltně,
:lcllo ji zapsat přínro clcl vzorce. Stcjnou íirnkci rllůžete
, Ložit stiskcrn tlačítkir Matematika a trigonometrie a nít-
Jcclr"rý,m r}běretn nán-u fr-rnkce z c]lor_rlréhtl seznartlu. Exce l

_Llc nejdi,írle oter,ře infortnační okncl jako na obrázklr 8.72;
:l_rnkce PI() nerní žíclné argunlcntv.

T:tkcl jiný příklacl Íunkce vklírc]ané zápiscm moholt poslollžit kaIenclírřní funkcc. Zapňetc-li clo 1lLrňky
tfraz =DNES(), Excel okarrržitě r-rítí ekttrální c]atum. C) toln, jestli bucle spt,ílvt-tc<, lozhocluic, j:rk rnáte
cllttutrr nast:tvencl r-e \iťinr]ov',s

Funkce Pl

kalendářní íunkce

Funkce pro zíířek a víereišek

t/ťé[i hodnútu ďsle p' 5 Fiesnúsli nd 15 ťElic, ,lý9ledek je hodnÉtĚ

Ttsto l:unl.iE nÉlyióduie iédnÉ nrEumÉnt,/

V,sled=k = 1,1+15'.J]|554

l,- ,Ť-l

fujr|}Jj. l ,..'. l| ,1l l ,. Di ] !:oín. I

""-4'

Obr.8.72: Informctčttí clktto při t,ložr:ní litnkce
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tunkce s argumenlem

knihovng íunkcí

Diologové okno Vložit íunkci

Ale ted si ukážeme funkci, která již v závorce musí mít argu-

ment, jinak vámvrátíjen chybové hlášení. Chcete-li napří-

klac1 zjistit, kolik 1et uplynu1o mezi dvěma různými dary, ie
nejvhodněiší neipffe z ýrazl lyčlenit rok a s ním počítat
jako s číslem. Při zápisu funkce postLtpuite následovně:

Do buňky82 je vloženo aktuálníclatum =DNESO. Do buň§
C4 napište :ROK a do závorky vložte odkaz na brtňku 82,

Výsledek polovneite s obrázkem B.74. Podobným způsobem

můžete vložit fi,rnkci nlĚSíc a OgN.

ffi"vtžtiix|aitx.lar..-_;: Á
;9:i]1.,3i.:],. ] i.,,l],,j.,,,, l,-,,.]]i,.]

1 Une§ni ilatufi]

, ř, 1no*
4 iMésír
\ Uen

,ť1 ,

]:].l.j],l. " "., ...:: *,. x

nř

j"s,ž.2807

Zffi7

=MĚ§ir{*2J
=Dt$,{ts2}

Obr,8,74: íunkce s argLlmentem

Pokud se u buňkcícb zobrazuje něco jinébo než prosté čklo, .le třeba uprauit formoít Rozeuřete

seznam Formát čísla na kartě Domů a z rozeuřenébo seznamu uyberte PoloŽkuČÍslo - uiz obrcÍ-

zek B.7B. Zbytečná desetinnri. místa skryjete několikanrisobným stiskem tlaČÍtkaIfurat desetinné

místo.

Funkci 1ze c1o tabulky vložtt za pomoci clialogového okna Argumenty funkce. Nejdříve je třeba funkci

r,ybrat. K tomu slouží nabíclky tiačítek v Knilrovně funkcí (Fínanční, Logická, Text atd.), nebo tlaČÍtko

\rložit funkci, umístěné v 1evé části knilrovny funkcí. Můžete rovněž stisknout klávesovou zkratku

SHrlr+F3. K dispozici je i tlačítko Vložit funkci v řádku vzorců,

Vktádáte_lifunkci clo buňky prostřednictuím dialogouébo okna, je důležité, alry byl předem buň-

kot5l kurzor umístěn prcíuě na té buňce, do níž mcí být funkce uložena,

Dialogové okno Vložit funkc i(viz obrázek8.75) a násleclně ote\rřené dialogové okno Argrrmenty funk-

ce váin umožní přeclevším rrybrat vhoclnou funkci, ale r,1,rvoří i vhodné prostředí pro přesné vložení

všech argumentů lunkce. Ušetří vás přitom všech syntaktických nepříjemností, takže nebudete muset

psáí žádné závorky, středníky, dvojtečky, uvozovky,

uyhledď tUnkíiI

,zedejle *ruiný popi, po;uaou"ne nňoii;;Éň k]-p#i; ;l { _a, i+ ,].1
, tldčltkE Piejit,

'"á*
t9brělLótBgflílil ií,,]n|emĚtiERe W|

ilépgli!§,u I t__q{li----:ry:_t
Obr. 8,75: Dialogoué clkno Vložit funkci



j>tliŽe ZnÍlte Přesný název fr-tnkce, ktcr<lu chcete r-l<>žir. tltťtžete jej napsat clo pole Vyhledat funkci.
:lt'PříPed nastane, Pokucl n2ÍZev fllnkce r-rapišetc chvllně. neb<l. což je častějš( iei neznáte přcsně. Ále eni
-ik není tČŽké sc nízvu fr-rnkce cl<lpátrat. Funkcc jsotr rozclělent c]o ketegolií poclle tl,pu. I)r.ťrměr bucle
-P(]ch\,l)ně řazen clo kategorie statisticl<Ých funkcí, zrokr<luhlení je nep<lch,vbně fl.rnÉce 1natenatická.
', Lllte kategorii v rozer'ře nétrl sezna1]lLl a pek už r,t,bertc, firnl<ci z ellcc-eclnč řazeného sczll2lttllt.
l:iteJi názer' fi"rnkce rr-brírn, stiskněte tlac*ítko OK. Vzíqlčtí sc, cltcl.ře c]ialog<,lr.é rlkno Argumenty funkce _

l)|lf:lZťK lJ, (].

{,elkem Pro.elltú laokrorlbíeno
7 lE ?9,ú9*9|lT{E4Ě l

*

il

1?

73
1n

lř

Obr. 8.76: I)i a klgo L,é okl r l Ar,g t L tn a n l.y.fi t n kc e

l'rllnrtto oknu nahoře clrlrllirltlje sekce nazr.aní pclclle íirnkce. kteror_r vklácláte; \.nxšell} přípaclě ZA-()KltOLiHLiT Livnitř ték) sekcc,.se r-rachírzcjí pole určcnír pr<> rložení argr:tllentů. V přípaclě této funkcc
se nabízejí pole dr,ě - Číslo a Čísfice,

Dť]leŽitý je zPťrsoll, jakýlrr je r-tvec]cn popisek lrtgťltnct-ttt_l rlevo ocl l-str:pní1lo pole:
r' Pokucl je názel' argltllrcntll napsán tučnÝm pístnetlr, ie tťnto lr!]ument povinnÝ a rtlusí ll\ít vlože n,

V opačnérr. přípeclě Excel p<l r,]<lžení tinkcc olrlásí chybLl.

r' .le-li název argunentlt uveclen netuc:ným píst-tlelll, je ncpor-innÝ. Vsttlpní pole tlrůžete ncclrat
Prázdné, ele rtlnohdy je tento lllg]_lment clťlležit]í k tolnu. ally fllrrkce llr]la v]ožena uspok<ljir.Ý,lrl
zpťtsol;en.

VPrer-<l Ocl těchto vstuPrrích Polí přínro na plošc okna rt-tůžetc slcclor,,at hoclnotv. s nirrriž se r. cllrnénr
argltnenttt pclčítá.

\,- 1ll,ostoru pocl sckcí s nílzr,-cttt fur-rkce nejclcte r-reljclřír.e 1lrťillěžný rÝslec]ck této íunkce, Krorně toh<l jc
zcle rtvc.clcn i stlr_lčný popis flrlll<ce, poc1 nír-t-r pxk stejl]ě strllčný popis xrlatllnenttl. kte rý jc právč r.klíclírn.
tccl1. ten. r" jcilož poli se nachitzí texto\-\í kurzor.

\'' cl<llní c'Ílsti okna se z<ll>reztlje plťrilčžrrr'iís]cclcli cclélrcl r.zclrce. Pc>clle nčj se llťtžctc i>rtentovet pl,i
úprlr,č lrtgutrrentli a <lpravit je 1eště clřír-. než tcltrl cllelclgor-é okncl zel,řete.

Zlipis ťurrkcc r'loŽené pclcllc olllázkLl 8.-(l illlrcllí tlLktcl: =ZAOKIIOL_}1LIT(E:i;2).
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lak vyhledat íunkci

Funkce ZAOKROUHI|\

Povinné a nepovinné

argumenly
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íormúI iisla

FormúI buňky z púsu karel

seznam tornóI čísla

Obecný íormúI

Formót Čblo

',,,,,,, .,_,.l,,_,,:i,]'i-;::, ;]l]:]:;]]:;ii,",, ]:, .-|

1,;ťk,ro - :i
]:],_]lj,':,a_!,.:.,.ll-]i1.,l.,,i.:lj:l.]j,i.a.]],].:]l],.:,]
i;]]]J;,l,.,1_,;i;]];rl]r:i!,,lj]:,.i]];,!]:.i49:];1

:j,ffiŘ;,Wi;:$wjtffiffi,ir

Lfi}ě 
",__.. ":]E_l

Obr.8.77: Nastauení

formátu čísla

8.9 Formút říslu
o tom, jak formátovat buňky, tecly nastavit výplň a ohraničen! jsme si už řekli v kapitole 4.5 OhraniČen:

a stínování. V Excelu je ale navíc důležiý formát čísla. Excel nastavuje formát ČÍsla automaticky podle

typu vložených dat, tzv. Obecný fotmát,

Pro nastavení íormátu čísla slouží skupina číslo na kartě Domů _ viz obň_

zek B.77.

Formát čísla lze nastavit z rozevíeného seznamu Formát čísla (viz obrj_

zek B.7B) na kartě Domů, nebo z dialogového okna, které otevřete stisken:

tlačítka Více ve skupině Číslo na kartě Domů.

Seznam Formát čísla poslouží k hrubérnu a rychlému nastavení, všechnr,

podrobností však nastavíte iedině r, dialogovém okně - viz obrázek B,79,

Dialogoué okno Formót buněk je uniuerzální, kroměformrí,tu čísla lze
otlsucl nastauit i zarounání obsahu buněk, formát písma, obraničení,

úplň a také zámek buněk.

seznámím vás ted s několika základními formáry čísla. Na obrázcích vedle

textLl můžete Vidět, jakým způsobem daný formát naloží s vloženou hod-

notou 1 000.

/ Obecný - to je základní formát, kdy se Excel snaží poclle možnosti
r,yhovět uživateli, tedy s číslem píacuje jako s číslem a S textem iako
s textem. Pokud nemáte na Excel žádné zvláštní nároky, můžete

s tímto formátem pfacovat vlastně stále.

/ číslo - tento formát použijete, chcete-li obecně zclbrazit jakékoli
čís1o. Vložená data se budou zarovnávat k pravému okraji. V poli
Ukázka můžete průběžně kontrolovat, jak bude vaše číslo po úpra-

vách r,ypadat. Číselným vstupním polem Desetinnámísta nastavíte

počet desetinných míst, která se mají zobrazovat. To zmfilená, že

se příslušný počet desetinných míst zobrazí i v případě, ieli vlože-
né číslo celé. Zaškrtnutím políčka Oddělovat 1000 () zaíídíte, že se

v zobrazeném čísle ukážou vždy po třech místech mezery. V se-

znamlZápotnáčísla určíte, ja§m zpťrsobem se buclou zobrazovat
záporná čísla. Podle potřeby mohou záŤit z obrazovky červeně, obr.8,78: NastaDeni

formótu čísla

Počet clesetinnych míst můžete nastauit přímo na kaně DomŮ, ue skupině ČÍsla, a to stiskem

tlačítek pňd,at desetinné místo nebo t]brat d.esetinné místo.

V žcidném přípatlě tc,l neznamená, že b1l Excel čísla takto zaokroubloual. Obsabem dané buňlaY

je stcile dané číslo s maximální možnou přesností.
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Obr.8.79: Dialc;gtltlé clkncl F-clnncit l:ltLttěk - karta Čís]rl
/ Měna - u tolroto fortnátu nlťtŽete nestavit rovnc:Ž počet clesetinných r-níst 21 t\-ar Zlípisll clcsetin_nýclr ČÍsel, ale navíc mŮžete vÝraz doplnit sytnboleln me:nv, a ,o á"rl"., poclle libosti, V\berctesi jej r- seznarl-ru Symbol.

/ ÚČetnicto7 formát urnoŽňrrie precov.lt s přesnÝrn počtetn desetinnlígfu lníst a znakcn tněn1,.

Některé ÚČetn,ickéJilrmát1: lz:e n,olil z rtabícJky tlotčítkct účemicky číselnýformát tta karíě Domůt,e skupín.ě Číslo.

Datum - zcle se n;illÍzÍ v seznatl]Ll §p sl<rrtcčně mnolro možností _le-li v buňce vloženo c*íslo,Excel ztnc:nítuto hoclnotrr,na clatrrrn. bl,v 1sor, !irl,r.,an_., po 1 počína,je 1.1.i900. Tentcl íbrnlát
ff::'rl;':.řlřJ;:i:i'i:.:'"'Íte cio buňkr",i;,,; ,. t.,aru Den,N{ěsíc.Rok. Jeclncltlir.é h<lclnot1.

1 .l900 do _] ] .12.9999. Před tí}nt() termínen7 a pc) ?lě1l1pr()
zs,lrtit.,ct, zeilltel.ttt Prcl llisklriky ct ptízniuce scij.

/ Čas - tento folnlát srlrtl-isí Přinlo s tilrrlljtctlt c]eturl. cklkonce je r. jeclné buňce možné z,adaíclatum i Čas sor-tČasně, ř-cr-llrlit Čas ltliržetc zlrclet přílrro - Hoclina,Miáut.v nebo Hoclína:Minu§.:Vteřiny. Flodnoty nrusí llr1 clclcle:]crlr. clt cljttr.krlu,

Formát Měna

Účehický íormút

FormúI Daíum

Formút Čas

Excel pu:ažt|e za daítutt tlšechno clcl 1
něj c"as neexistufe, což nen.í tak rJobrcí
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FormúI Matenatický

Formdt procenlo

FomúI TexI

podníněné íormóIovóní

ílaííIko podmíněné

íornúIovúni

Matematický _ tento formát umožňuje zobrazovat čísla trvale v exponenciálním tvarul nastt\:

lze počet desetinných má Hodnota í milion, tedy 1 0O0 000, se zapÁe jako 1E+6, naproti tor:_

hodnota 0,000 0O1 se zapíše jako 1E 6,

Pfocento_pouŽiieteJitentoformát,hodnotavbuňcejeautomatickylrynásobena1O0ac':*
chopitelně cloplněna ,";;;;pfocenta, Tento íormát usnadňule "rpočty, 

protože ve r_zorc:,_l-_

nemusíte polžívat obligátní stovku,

Tento Jormát můžete rouněž nastcr.uit stiskem tlačítka stJ)l procent na kartě Domů ue skupittě

čtsla.

JakzareagljevloŽenáho<lnota1000nazměnuformátučísla,ukazujeobrázek8.B0'

1ffi Ýr*růliltir"ťt::l!lu

i,..,:.,,,,,,,.P,,::,,,,,,,,"i

1*8ú
' t0*0,ú8

1 88s,§i} fiť
: t o8*.&g xč

26. záŤi 19a2
ů:S*:§§

1,úOE€3
18ú*0*,§0y"

"18§*

y' Text_ tento formát ie jediný, ktery snese všechno, snacl kromě grafiky, obsah buňky se sr,:,_

clar<Jně zarovnává,rt.,rá. pokud chcete okamžitě Excel donutit, aby vaše data považo_ual za er;_

musí bý prwním ,,,rutá apostrof. Například zapšete_|í,055, v buňce bude zápis 055; apostrcr

uvidíte pouze v řádku vzorců,

ApostrofnapíšetezčeskéklcíuesnicestiskemklauesAtr+o39(nanumeňckéčcistiklciuesnice),

5 ]Účetrrický f*rrrrát-]
6 ]D*t*t*

7 ]čas
& jMetematickÝ

§ lprogento
1"* lT!x1

8.1 0 Podmíněné íormúlovúní
Excei umožňuie nastavit podmíněné formátování. Buňky, u nichž použijete podmíněné formátor,án:

buclou pružně reaÉ]ovat á obsažené 1rodnoty u .ru.,.r-r.k to budou oznamovat změnou formátu,

Nastavenípoclmíněného formátování je dostupné zrozevíenénabídky tlačítka Podmíněné fottrryátováÍlí-

viz obrázek B.B1.

Obr. 8.8O: tlkázka formátu čísla
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Obr, 8,81 : N as!ctt,ettí prlc] tllítl ěné br l.filr ntátot:títtí

:cclpoklíclejme, žť \. n:ršítabltlcc z2rlněstnxnců, kterou jsnle již r. této knizc pclužili, je třeba zyýíe7,:nií
- _lň]i\., ktelé rrkazr_rjí počet zalllěstnxncťl nižší než,6, V torn případč: jc třeba \rybrat c]blast, která lluclc takto
' ,t,tllátol.ána. x z nel)ídk.v tlac!ítka Podmíněnífotínátování7,yolit položku Zwýtaznitptavidlabuněk -->

\IenŠí neŽ. V ()te\,řeném clialrlgor.érn okně Menší než jc třeba r., poli Formátovat buňky s hodnotou
_ttlrt hodnotu 6 a v rozevír:rcítn seznalllu zrrolit r,lroc]né fbrnrírttlr,ání (píslna ncbo rlrplně) - r,iz ollrázc]<

-,S2. Pokucl lly vhoclný forrn:it nebyl v sezn2lmll clostr-rpný, lze rl-běreln položky Vlastní formát ote\-řít
_:::rlog<lr.é okno Foťmát buněk a oclsucl přírtlo nastlr.it fbrrrrírt písrrra, r,ýplně nebo olrraničení.
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Možnosti podmíněného

íormóIovdni

Barevné škúly a sody ikon

Dalši praviďla

Správce pravfulel podníněného

íormdlovúní

Nezapclmeňte na to, že tabulka reaguje a poskytuie d,ynamický náhled.

Možnosti podmíněného formátování jsou samozřejmě mnohem širši jak také musíryplynout z pouhéhc
pohleclu na nabídku tlačítka podmíněné fornátováraí. Položka Zv,ýtaznitptavidlabuněk, kterou jsn.e

již použili, vám dále umožňuje zýíazfit napří<lad Větší než, Je fovíro nebo Duplicitní hodnoty.

Druhá položka nabídky vám zase umožní zýíaznlt první nebo poslední položky, nebo také hodnon-

poc1 pruměrem či nad prťrměrem.

Kažclé br,rňce je možné přiřaclit několik pravide1 podmíněného fbrmátování. Znamená to, že napříklac
v naší cvičné tabulce lze každé buňce přiřadit ieden formát pro hodno$ menší neŽ 6, jiný formát prc

hodnoty od 6 do 10 a konečně další pro hodnory větší než 10.

prauidla pro podmíněné J'ormátouání by si neměla odporouat. Znamencí to, že Pokud na|říklad
nastauíte ieden fornlcít pro bodnoty menší než 10 a jiný pro bodnoty uětší než 6, buctre mít Přeclnost
pruní prauidlo. Ale takouou situaci byste uťtbec neměh pnpustit.

Zajímavé jsou možnosti doplnit podmíněné formátování funkcí Barevné škály, které zobrazÍ plynui]..

přechod mezi krajními hodnotami, nebo Sady ikon, o čemž vám podává ma|ý dúkaz obrázek 8.B3. Tlto
možnosti jsor-r dostupné píímo z nabídky tlačítka Podmíněné íorrnátování.

l :Zarněstnanci ve firmě ABCB

Muži 'Že*y : felker* Fr*ce

9

s
řrt§l 3x,§ §

8

1Á )a

t0 18.1

t7 3*,

12 71,
JL L} trq

Obr.8.83: Potlžití sacly ikon

Nastavení některych formátovacích praviclel je trochu složitějši a pťoto zvolte v rozevřené nabídct
(.Zvýtaznit pravidla buněk) položku Dalšípravidla. Otevře se dialogové okno Nové pravidlo formZi
tování jako na obrázku B.B4, kcle je nastaveno formátování hodnot v tabulce podle průměrné hodnon-

lrybrané oblasti.

Někcly můžete bý sami zrnateni, jak to vlastně s poclmíněným formátováním je, jindy buclete postupo\-?;

systematicky. V každém případě se vám tacly hodí dialogové okno Správce pravidel podmíněnébo
folrnátoválni jako na clbrázku 8.85. Otevřete je z nabídky tlačítka Podrníněné forrnátovánízadár.ín
přrkazu Správa pravidel.


