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Program

Seminář - MS Excel 2016  část I.

• Základní formátování buněk, styly

• Filtrování rozsáhlých dat

• Vzorce, odkazy a vkládání složitějších vzorců

• Podmíněné formátování na základě vzorců

• Základní funkce v Excel
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Program

Seminář - MS Excel 2016  část II.

• Maticové vzorce a funkce

• Základy statistického zpracování dat s využitím funkcí Excel

• Kontingenční tabulky a grafy při přípravě dat do odborných 
textů

• Pokročilé finanční funkce v Excel

• Aplikace ovládacích prvků při vytváření dokumentů a aplikací
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Studijní podklady

Libovolná kniha v češtině o MS Excel 2013, 2016
Nápověda MS + tam doporučené diskusní skupiny a weby
office.lasakovi.com
V angličtině: John Walkenbach
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Verze Excel
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Excel 2013

Excel 2016



Typy dat

Sešit aplikace Excel může obsahovat libovolný počet listů, a každý list 
se skládá z více než 17 miliard buněk.
Buňka může obsahovat některé ze tří základních typů dat:

číselná hodnota
text
vzorec

List může také obsahovat grafy, diagramy, obrázky, tlačítka a další 
objekty. 
Tyto objekty nejsou obsaženy v buňkách. 
Jsou umístěny na listu v kreslící vrstvě, která je neviditelná a je 
umístěna nad každým listem.
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Číselné hodnoty
Rozsah hodnot:

Přesnost čísel v Excel je až 15 číslic. 

Při zadání velké hodnoty, 

např. 123 456 789 123 456 789 (18 číslic), 

Excel uloží ve skutečnosti pouze 15 číslic, takže toto 18 místné číslo 
zobrazí jako 123 456 789 123 456 000. 

Toto omezení přesnosti zřídka způsobuje v praxi problémy.

Největší kladné číslo: 9,9E+307

Nejmenší záporné číslo:− 9,9E+307

Nejmenší kladné číslo: 1E−307

Největší záporné číslo: − 1E−307

Číselné hodnoty mohou být různě interpretovány/formátovány 
(např. se znakem měny, jako datum, jako čas apod.)
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Číselné hodnoty – Datum a čas
Excel považuje datum a čas za zvláštní typy číselných hodnot.
Obvykle jsou tyto hodnoty formátovány tak, aby se zobrazily jako 

běžně vnímaná kalendářní data nebo časy.
Zadání hodnoty data
Excel zpracovává datum jako vzrůstající číselnou řadu: 
Nejstarší datum 01.01.1900 má pořadové číslo 1, 02.1.1900, má 

pořadové číslo 2, a tak dále. Tento systém umožňuje snadnou práci s 
daty ve vzorcích (např. lze zadat vzorec pro výpočet počtu dní mezi 
dvěma daty. 

Pro práci s časem, lze rozšířit princip vyjádření data o desetiny, Excel 
pracuje s časem pomocí zlomků dne. 

Např. číslo vyjadřující 3. leden 2013  je 41 277 
3. leden 2013 ve 23 hodin je pak vyjádřeno číslem

41 277,95833 (23/24 dne)
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Číselné hodnoty – Datum a čas
Obdobně platí pro:
minuty (desetinné vyjádření násobků 1/1440)

3.1.2013 v 14:43 je pak vyjádřeno číslem: 

vteřiny i jejich zlomky (desetinné vyjádření násobků 1/86400)
3.1.2013 ve 14:43:28,31 je pak vyjádřeno číslem: 
41 277,6135221065…
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14 ×60 + 43 883
41277 + = 41277 + = 41277,613194

1440 1440



Základní formátování buněk
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Základní formátování buněk
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Základní formátování buněk

Obecný: Výchozí formát, zobrazí se čísla jako čísla, desetinná čísla, 
nebo v matematickém formátu, pokud je hodnota příliš velká, 
aby se vešla do buňky.

Číslo: Zadejte počet desetinných míst, zda použít oddělovač tisíců 
(mezera) pro oddělení tisíců, a jak se zobrazí záporná čísla.

Měna: Určete počet desetinných míst, zvolte symbol měny, a 
zobrazení záporných čísel. Tento formát vždy používá 
oddělovač tisíců.

Účetní: Liší se od formátu měny v tom, že symboly měny je vždy 
zarovnán vertikálně, bez ohledu na počet číslic zobrazených v 
hodnotě (má význam pro USD atd.)
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Základní formátování buněk

Datum: Vyberte si z různých formátů dat a vyberte národní 
prostředí pro formát data.

Čas: Vyberte si z několika formátů času a vyberte národní 
prostředí pro formát času.

Procenta: Zvolte počet desetinných míst, 
vždy se zobrazí znak %

Zlomky: Vyberte si ze mezi devíti formáty zlomků.
Matematický: Zobrazí čísla v exponenciálním zápisu (s E): 

2,00E+05 = 200000. Můžete si vybrat počet 
desetinných míst pro zobrazení na levé straně E.

Text: Při aplikaci tohoto formátu na číslo, Excel k zobrazí 
hodnotu jako text (i když vypadá, jako číslo). 

Speciální: Obsahuje některé formáty (v závislosti na národním 
prostředí – PSČ, telefonní číslo atd.)
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Automaticky rozpoznávané formáty
Datum

– datum zadané s oddělovačem tečkou, lomítkem nebo pomlčkou
např d.m.rrrr, d.m.rr, dd.mm.rrrr, dd.mm.rr, d/m, dd/mm, d/m/rr, 
d/m/rrrr, d-m, dd-mm-rr, atd.

– pokud zadáváme datum ve formátu, kdy za oddělovačem následuje 
mezera 
např. d. m. je potřeba zadat i rok a to alespoň ve formátu rr. Jinak 
Excel datum nerozpozná.  

– jestliže zadáme datum např. ve formátu 3/8 , pak Excel převede 
toto na datum třetího srpna aktuálního roku.

Čas
– oddělovačem hodin minut a sekund je dvojtečka. 

Excel rozpozná h:mm, h:m, hh:mm, h:mm:ss.
– 7:15 je rozpoznáno jako 7 hodin a 15 minut, 7:15:10 je 

rozpoznáno jako 7 hodin, 15 minut a 10 sekund
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Automaticky rozpoznávané formáty

Procenta
– Jestliže za hodnotu v buňce napíšeme znak procenta %, Excel 

upraví formát buňky na zobrazení v procentech.
– Procenta můžeme psát bezprostředně za hodnotu nebo i s mezerou 

– Excel formát upraví na zobrazení bez mezery.
Měna

– Znak měny zadaný za hodnotu je rozpoznán jako formát čísla 
měna. Symbol měny je možné zadat i bez mezery, ale velikost 
písem hraje roli v rozpoznání symbolu jako měny.

Oddělovač tisíců
– Pokud při zápisu hodnoty do buňky vložíme mezeru jako 

oddělovač tisíců, Excel toto rozpozná a použije ve formátu čísla. 
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Vlastní formát

Možnosti nastavení
– Doplnění jednotek, symbolů - případně různých textů

(např. 12 345 Kč, € 12 345, 53 kg, 750 Kč/hod.)
– Zobrazení čísel ve vyšších řádech (12,345 tis., 0,012 mil.)
– Nahrazení čísla slovem - místo záporného čísla bude uvedeno 

"ztráta"
– Zaokrouhlování (optické), oddělování čísel po řádech - místo 

1000000,0000000 bude zobrazeno 1 000 000,00
– Barevné označení - záporná červeně, kladná modře, nula černě
– Jazyková verze - možno změnit zobrazovaný jazyk (místo českého 

pondělí bude anglické Monday, nebo německé Montag)
– Kombinace a speciality - kombinace předchozích (barvy, jednotky, 

texty), opakování čísel, intervaly, skloňování 
(i skloňovat excel umí, pokud ho to naučíte :) atd.
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Vlastní formát

Znaky - které se ve vlastním formátu vyskytují
Vęeobecný (Excel píše místo Všeobecný š jako ę)

Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle 
kontextu (Excel tedy zarovná text doleva, čísla a časové údaje 
doprava).

“text“ přidání textového řetězce k obsahu buňky
@ zástupný symbol textu – přidá text na zadanou pozici
0 zástupný symbol čísla v buňce - zobrazuje i nevýznamné nuly
# zástupný symbol čísla v buňce - NEzobrazuje nevýznamné nuly
? zástupný symbol číslic - místo nevýznamných číslic zobrazí 

mezery - může sloužit pro zarovnání čísel podle desetinných čárek 
pod sebe nebo může sloužit k "optickému" zaokrouhlení nebo lze 
použít pro formátování zlomků.

% přidá procenta a hodnotu vynásobí 100

19



Vlastní formát
Znaky - které se ve vlastním formátu vyskytují
E± matematický formát - exponenciální vyjádření čísla
- + zobrazení plus mínus (není nijak vázáno s hodnotou buňky –

doporučuje se volit z rozmyslem)
$, €, Kč

symboly měny  - lze zapsat přímo
( ) může být použito i bez uvozovek - přímo zobrazitelné znaky
mezera

– zapsaná před formát čísla se promítne přímo jako zapsání 
mezery;

– slouží jako oddělovač skupin čísel - tisíců, miliónů, atd. jestliže 
je zapsána mezi znaky # nebo 0;

– zapsaná za číslem (za znaky # nebo 0) - zobrazení v tisících, dvě 
mezery - zobrazení v milionech, atd.
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Vlastní formát
Znaky - které se ve vlastním formátu vyskytují
* musí být doplněna dalším znakem, který vyplní zbytek buňky
, desetinný oddělovat (pro EN verzi je to tečka)
. tečka oddělení dnů.měsíců.roků

(pokud nejde o datum musí se doplnit uvozovkami)
: dvojtečka oddělení hodin:minut

(pokud nejde o hodiny musí se doplnit uvozovkami)
; oddělení sekcí/polí kladné číslo;záporné číslo;nula;text –

viz dále barvy a příklady
\ zpětné lomítko - zobrazí následující znak (\@) - aby se daly 

zobrazit i znaky co mají specifickou vlastnost)

[ ] hranaté závorky, lze využít jen tři intervaly (kdy třetí je pro 
zbývající hodnoty) viz dále.

Pravý Alt+F       [ Pravý Alt+G        ]
Pravý Alt+Q \
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Vlastní formát
Znaky - které se ve vlastním formátu vyskytují

d Zobrazení čísla dne bez vodící nuly - 1-31
dd Zobrazení čísla dne včetně vodící nuly - 01-31
ddd Zobrazení prvních dvou písmen z názvů dnů týdnu - po-ne
dddd Zobrazení názvů dnů týdnu - pondělí-neděle
m Zobrazení čísla měsíce bez vodící nuly - 1-12
mm Zobrazení čísla měsíce včetně vodící nuly - 01-12
mmm Zobrazení čísla měsíce římskými číslicemi (bez tečky) - I-XII
mmmm Zobrazení názvů měsíců - leden-prosinec
mmmmm Zobrazení prvního písmene z názvu měsíců - l-p
rr Zobrazení posledního dvojčíslí z letopočtu - 00-99
rrrr Zobrazení celého letopočtu - 1900-9999 (resp. 1904-9999)
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Vlastní formát

Znaky - které se ve vlastním formátu vyskytují

h Zobrazení hodin bez vodící nuly - 0-23
hh Zobrazení hodin včetně vodící nuly - 00-23
m Zobrazení minut bez vodící nuly - 0-59
mm Zobrazení minut včetně vodící nuly - 00-59
s Zobrazení minut bez vodící nuly - 0-59
ss Zobrazení sekund včetně vodící nuly - 00-59
dop./odp. Zobrazení dvanáctihodinového systému
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Vlastní formát

Použití čtyř intervalů
Excel umožňuje definovat číselný kód formátu pro čtyři intervaly, 
oddělené středníkem. 
Kód číselného formátu může vypadat např. takto:
# ##0;[Červená]-# ##0;"nic";[Modrá]@
První část je definicí formátu pro kladná čísla, druhá část pro záporná
čísla, třetí část pro nulu a poslední část pro nečíselné údaje. 
Pro každou kategorii lze definovat jiný formát, případně i barvu písma.
Pokud zadáme pouze definice pro první dvě kategorie, pak bude první 
část použita pro kladná čísla a nulu a druhá pro záporná čísla. Jestliže 
zadáme pouze jednu část, bude použita pro všechna čísla. 
Kód číselného formátu můžeme zadat i tak, že některou část 
vynecháme. Pokud chceme změnit formát pro kladná čísla a text, pak 
stačí zapsat tyto části a oddělit je příslušným počtem středníků.
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Vlastní formát

Použití čtyř intervalů
Excel umožňuje definovat číselný kód formátu pro čtyři intervaly, 
oddělené středníkem. 
Kód číselného formátu může vypadat např. takto:
# ##0;[červené]-# ##0;"nic";[modré]@
První část je definicí formátu pro kladná čísla, druhá část pro záporná
čísla, třetí část pro nulu a poslední část pro nečíselné údaje. 
Pro každou kategorii lze definovat jiný formát, případně i barvu písma.
Pokud zadáme pouze definice pro první dvě kategorie, pak bude první 
část použita pro kladná čísla a nulu a druhá pro záporná čísla. Jestliže 
zadáme pouze jednu část, bude použita pro všechna čísla. 
Kód číselného formátu můžeme zadat i tak, že některou část 
vynecháme. Pokud chceme změnit formát pro kladná čísla a text, pak 
stačí zapsat tyto části a oddělit je příslušným počtem středníků.
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Vlastní formát

Použití tří intervalů
Kromě výše zmíněných kategorií resp. intervalů můžeme v Excelu 
nastavit i jiné intervaly. Intervaly nastavíme tak, že je zapíšeme do 
hranatých závorek. Můžeme definovat dva intervaly pomocí znamének 
rovnosti a nerovnosti, pro třetí kategorii platí zbytek číselné osy.
[<35]"podchlazení";[<36,5]"normální teplota";"horečka "0,0" °C"
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Formátování buněk - styly
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Formátování buněk - styly
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Formátování buněk - styly

29



Filtrování rozsáhlých dat
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Filtrování rozsáhlých dat
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Filtrování rozsáhlých dat

32



Filtrování rozsáhlých dat
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Filtrování rozsáhlých dat – vlastní filtr
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Filtrování rozsáhlých dat – vlastní filtr
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Pro pokročilejší hledání se využívá tzv. hvězdičko 
otazníková konvence. 
Dané znaky mají tento význam:
* nahrazuje libovolný počet znaků (nebo žádný znak)
? nahrazuje právě jeden znak (jeden otazník jeden znak)
Příklady
A?A
Najde AAA, ABA, ACA, ...
A*A
Najde AAA, ABA, ACA, AA, ABBA, ARRRRRA, ...



Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr

36

Jako v základních filtrech, lze využívat:
Operátory

= rovná se
< menší
> větší
<= menší rovná se
>= větší rovná se
<> nerovná se

Speciální znaky
* - několik znaků (i žádný)
? - právě jeden znak
~ - pokud je potřeba hledat speciální znaky v textu jako 
*, ?

Pokud se hledá v textu konkrétní text nutno použít: ="=Text"



Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Sloupec představuje pro rozšířený filtr logickou hodnotu AND.

Řádky představují logickou hodnotu OR.



Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Pokud se kopírují filtrované řádky na jiné místo, lze zadat, které sloupce 
mají být zahrnuty do operace kopírování. 

Před filtrováním je nutno zkopírovat popisky požadovaných sloupců do 
prvního řádku oblasti, do níž se budou vkládat filtrované řádky.

Pokud se kopírují filtrované řádky na jiné místo, lze zadat, které sloupce 
mají být zahrnuty do operace kopírování. 

Před filtrováním je nutno zkopírovat popisky požadovaných sloupců do 
prvního řádku oblasti, do níž se budou vkládat filtrované řádky. 



Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Oblast lze pojmenovat názvem Kriteria a odkaz na 
oblast se automaticky zobrazí v textovém poli Oblast 
kritérií. 

Pro oblast seznamu, který má být filtrován, 

lze také definovat název Databáze

a pro oblast, do které mají 

být vloženy řádky, název 

Extrakce. 

Tyto oblasti se automaticky 

zobrazí v textových polích 

Oblast seznamu nebo 

Kopírovat do.



Filtrování rozsáhlých dat – rozšířený filtr
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Vzorce
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Vzorec se skládá ze speciálního kódu zadaného do buňky. 
Provádí výpočet určitého typu a vrátí výsledek, který se zobrazí v 
buňce.
Vzorce používají různé operátory a funkce pro práci s hodnotami a 
textem.
Vzorec vždy začíná znaménkem =, aby ho aplikace Excel mohla 
odlišit od textu
Vzorec může obsahovat některý z těchto prvků:
• Matematické operátory
• Odkazy na buňky (včetně pojmenované buňky a oblasti)
• Hodnoty nebo text
• Funkce



Matematické operátory
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Operátor Význam Příklad

+ Sčítání =2+3

‒ Odčítání =2-3

* Násobení =2*3

/ Dělení =2/3

^ Umocnění =2^3

& Řetězení ="Zboží"&" a Služby"

= Logické srovnání (rovná se) =2=3

> Logické srovnání (větší než) =2>3

< Logické srovnání (menší než) =2<3

>= Logické srovnání (větší nebo rovno) =2>=3

<= Logické srovnání (menší nebo rovno) =2<=3

<> Logické srovnání (nerovná se) =2<>3



Pořadí při vyhodnocení výrazu
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Operáto
ry

Význam
Předno

st

^ Umocnění 1

* / Násobení Dělení 2

+ ‒ Sčítání Odčítání 3

& Řetězení 4

= < >
Logické srovnání 
(rovná se)

5

=(5>3)&(5<8)
=5>3&5<8

=3*5^2
=(3*5)^2

=(5>3)&(5<8) PRAVDAPRAVDA
=5>3&5<8 NEPRAVDA

=3*5^2 75
=(3*5)^2 225

Můžete použít závorky ke změně těchto priorit. 
Výrazy v závorkách jsou vždy vyhodnoceny přednostně.



Odkazy
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V Excelu existují tyto styly odkazů:

• A1 - klasický - tj. že řádky jsou označeny čísly a sloupce písmeny

• R1C1 - programátorský - méně používaný, ale pro programátory 
výhodný (lépe se orientuje v rozsáhlých tabulkách)

• Názvy - jde vlastně o absolutní odkaz, kdy daná buňka (oblast buněk 
nese své jedinečné jméno)



A1 - Relativní, absolutní, a smíšené odkazy
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Typ odkazu na buňku je důležitý pouze pokud plánujete zkopírovat 
vzorec do dalších buněk.

Typy odkazů:

Relativní: řádkové a sloupcové odkazy se mění při kopírování vzorce 
do dalších buněk podle místa vložení

Absolutní: řádkové a sloupcové odkazy se nemění při kopírování 
vzorce.
Absolutní odkaz používá znaky dolaru v odkazu: jeden pro 
sloupce a jeden pro číslo řádku ($A$5).
$ F4 Ctrl+Alt+ů

Smíšený: Buď řádový nebo sloupcový odkaz je relativní, a druhý je 
absolutní. 
(například $A4 nebo A$4).



A1 - Relativní, absolutní, a smíšené odkazy
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Pokročilejší odkazy
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Odkazovat se nemusíte jen na buňku v daném listě, ale také:

=A1 - odkaz na buňku ve stejném listu

=List2!A1 - odkaz na buňku v jiném listu téhož sešitu

=[priklad.xls]List1!A1 - odkaz na buňku v listu jiného sešitu
sešit musí být otevřen

='[jiny nazev s mezerami.xls]List1'!A1
musí být uvedeno v uvozovkách

='C:\Dokumenty_moje\Excel\[priklad.xls]List1'!A1



Karta Vzorce  skupina Definované názvy 

Definované názvy (pojmenované oblasti)
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Pro přidělování názvů oblastí v Excelu
existuje pár pravidel:

• Název nesmí obsahovat mezeru

• Název nesmí začínat číslem

• Název musí začínat písmenem, nebo podtržítkem

• Nelze používat symboly (kromě podtržítka)

• Max délka 255 znaků

• Lze použít i jedno písmeno (mimo C a R)

• Velikost písmen nerozhoduje

• Nesmí být shodný s názvem funkce



Definované názvy (pojmenované oblasti)
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Odkazové operátory pro oblasti
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Operátor

: odkazu na oblast

; sloučení více oblastí

Mezera průsečíku oblastí



Definované názvy (pojmenované oblasti)
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Použití názvů pro konstanty Použití názvů pro vzorce



Funkce

Pokud se Excel nepoužívá jako jednoduchá kalkulačka, je k dispozici 
mnoho funkcí, které umožňují provádět různé výpočty. 
Od jednoduchých funkcí (vzorců) např. SUMA, PRŮMĚR přes 
složitější (PLATBA, SVYHLEDAT). 
Většina uživatelů si s funkcemi, jež jsou k dispozici v Excelu, vystačí a 
využije max. 10% těchto funkcí.
Funkce jsou předdefinované vzorce provádějící specifické kalkulace,

57

Funkci lze vložit:

• Ručním zápisem

• Výběrem funkce z menu

• Dialogové okno Vložit funkci



Funkce

58

Ruční zápis



Funkce
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Karta Vzorce skupina  Knihovna funkcí

Výběrem funkce z menu



Vložit funkci
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Funkce

Argumenty v závorce, oddělené středníkem:

bez argumentů =PI()

s jedním argumentem =SIN(3,14/4)

s pevným počtem argumentů
=KDYŽ(A1=1;"Platí";"Neplatí")

s proměnným počtem argumentů
=CONCATENATE("A";"B";"C";"D")
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Práce s textem, textové funkce

Rovnost dvou řetězců =
Operátor řetězení &
Zobrazení hodnoty jako součást textu
Zobrazení formátované hodnoty jako součást textu
Opakování znaků =OPAKOVAT(co, kolikrát)
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Textové funkce

CONCATENATE
ČÁST (MID)
DÉLKA (LEN)
DOSADIT (SUBSTITUTE)
HLEDAT (SEARCH)
HODNOTA (VALUE)
HODNOTA.NA.TEXT (TEXT)
KČ (DOLLAR)
MALÁ (LOWER)
NAHRADIT (REPLACE)
NAJÍT (FIND)
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OPAKOVAT (REPT)

PROČISTIT (TRIM)

STEJNÉ (EXACT)

VELKÁ (UPPER)

VELKÁ2 (PROPER)

VYČISTIT (CLEAN)

ZAOKROUHLIT.NA.TEX
T (FIXED)

ZLEVA (LEFT) 

VLEVO

ZNAK (CHAR)

ZPRAVA (RIGHT)



Práce s textem, textové funkce

Délka řetězce =DÉLKA(text)

Velikost znaků =VELKÁ(text)
=VELKÁ2(text)
=MALÁ(text)

Vyjmutí znaků =ZLEVA(text;kolik)
=ZPRAVA(text;kolik)
=ČÁST(text;odkud;kam)
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Práce s textem, textové funkce

Nahrazení textu =NAHRADIT(text;odkud;kolik;čím)
=DOSADIT(text;co;čím;kolikátý výskyt)

Nalezení řetězce =HLEDAT(co;kde;start) 
– nerozlišuje malá/velká

=NAJÍT(co;kde;start) 
– rozlišuje malá/velká
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Práce s textem, textové funkce

Odstranit nadbytečné mezery =PROČISTIT(text) 

Odstranit všechny netisknutelné znaky =VYČISTIT(text) 

Řetězení textů =CONCATENATE(text1;text2..)
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Práce s textem, textové funkce

Převod:

Textu na číslo =HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát)

Čísla na text =HODNOTA(text) 

Čísla na text v měnovém formátu =KČ(číslo;desetiny)
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Podmíněné formátování buněk

Zvýraznit buňky dle pravidel:
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Podmíněné formátování buněk

Zvýraznit buňky dle pravidel:
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Podmíněné formátování buněk

Zvýraznit buňky dle pravidel:
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Podmíněné formátování buněk

Zvýraznit buňky dle pravidel:
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Podmíněné formátování buněk
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Podmíněné formátování buněk
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Podmíněné formátování buněk

74



Podmíněné formátování buněk
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Logické funkce

A (AND) 
NEBO (OR)
NEPRAVDA (FALSE)
PRAVDA (TRUE)
NE (NOT)

IFERROR (IFERROR)

KDYŽ (IF)

76



Logické funkce - KDYŽ
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Funkce KDYŽ vrátí jednu hodnotu, pokud je zadaná podmínka 
vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná 
podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA.

=KDYŽ(podmínka;ano;ne)



Logické funkce - IFERROR
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Vrátí zadanou hodnotu, jestliže je výsledkem vyhodnocení vzorce chyba; v opačném 
případě vrátí výsledek vzorce. 
Funkce IFERROR se používá pro zachycení a zpracování chyb ve vzorcích.

=IFERROR(hodnota;hodnota_při_chybě)



Další funkce základní funkce
Informační Datum a čas:
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Další základní funkce
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POČET

Spočítá buňky, které obsahují čísla, a čísla v seznamu argumentů.

Počítají se argumenty, které jsou vyjádřeny čísly, kalendářními daty nebo 
čísly formátovanými jako text (jako jsou čísla uzavřená do uvozovek, 
například "1").

=POČET(oblast1;[oblast2];...)

POČET2

Zjišťuje počet buněk v oblasti, které nejsou prázdné.

Počítá buňky obsahující libovolný typ informací včetně chybových 
hodnot a prázdného textu ("")

=POČET2(oblast1;[oblast2];...)



Další základní funkce
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COUNTIF

Spočítá počet buněk v oblasti, které splňují jedno 
zadané kritérium.

=COUNTIF(oblast;kritéria)

COUNTBLANK

Spočítá prázdné buňky v dané oblasti.

=COUNTBLANK (oblast)



Další základní funkce - příklady

82



Další základní funkce - příklady
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Další základní funkce

84

SUMIF

Sečte hodnoty, které splňují určitou podmínku (kriterium). 

Podmínkou může být hodnota, interval hodnot, text nebo část textu. 

Jde vlastně o funkci složenou z funkcí SUMA a KDYŽ.

=SUMIF(oblast;kritéria;[součet])

V argumentu kritéria lze používat zástupné znaky – otazník (?) a 
hvězdičku (*). Otazník zastupuje libovolný jeden znak a hvězdička 
zastupuje libovolný řetězec znaků.

Textová kritéria nebo kritéria obsahující logické či matematické symboly 
musí být uzavřena v uvozovkách (")

Součet je nepovinný argument. Pokud je argument součet vynechán, sečte 
Excel buňky zadané v argumentu oblast (tedy buňky, u kterých je použito 
zadané kritérium).



Vyhledávací funkce - vyhledávací
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SVYHLEDAT

Prohledá první sloupec matice, přesune kurzor v řádku a vrátí hodnotu 
buňky.

Typ je nepovinný údaj 

• PRAVDA - funkce vrátí výsledek v případě přesné shody, nebo 
nejvyšší hodnotu, která je menší než hodnota hledat (v tomto případě 
je potřeba, aby byly údaje v prvním sloupci tabulky seřazeny 
vzestupně).

• NEPRAVDA - funkce vrátí výsledek pouze v případě, že najde 
přesnou shodu hledaného údaje s údajem v prvním sloupci

=SVYHLEDAT(hledat,oblast,sloupec, [typ])



Další základní funkce - vyhledávací
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Vyhledávací funkce

87

VVYHLEDAT

=VVYHLEDAT(hledat,oblast,řádek, [typ])

Prohledá první řádek matice, přesune kurzor ve sloupci a vrátí hodnotu 
buňky.

Typ je nepovinný údaj 

• PRAVDA - funkce vrátí výsledek v případě přesné shody, nebo 
nejvyšší hodnotu, která je menší než hodnota hledat (v tomto případě 
je potřeba, aby byly údaje v prvním řádku tabulky seřazeny 
vzestupně).

• NEPRAVDA - funkce vrátí výsledek pouze v případě, že najde 
přesnou shodu hledaného údaje s údajem v prvním řádku



Další základní funkce - vyhledávací
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Vyhledávací funkce
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POZVYHLEDAT

Funkce POZVYHLEDAT vyhledá zadanou položku v oblasti buněk a 
vrátí relativní pozici dané položky v oblasti.
Funkce vrátí pozici nalezené hodnoty v oblasti prohledat, nikoli 
hodnotu samotnou. 

=POZVYHLEDAT(co; prohledat;[shoda])

Co: Hodnota, která má být nalezena v oblasti prohledat.

Prohledat: Oblast buněk, která bude prohledána.

Shoda: Nepovinný argument. Může mít hodnotu -1, 0 nebo 1. 

Argument shoda určuje, jakým způsobem má Excel 
porovnávat hledanou hodnotu co s hodnotami v prohledávané 
oblasti prohledat. 
Výchozí hodnota tohoto argumentu je 1.



Vyhledávací funkce
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POZVYHLEDAT

=POZVYHLEDAT(co; prohledat;[shoda])

Shoda:

1 nebo neuveden. Funkce najde největší hodnotu, která je menší nebo 
rovna hledané hodnotě co. Hodnoty v oblasti prohledat musí být 
přitom seřazeny vzestupně.

0 Funkce najde první hodnotu, která se přesně shoduje s hledanou 
hodnotou co. Hodnoty v oblasti prohledat přitom nemusí být nijak 
seřazeny.

-1 Funkce najde nejmenší hodnotu, která je větší nebo rovna hledané 
hodnotě co. Hodnoty v oblasti prohledat přitom musí být seřazeny 
sestupně.



Vyhledávací funkce
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INDEX

INDEX(odkaz, řádek, [sloupec], [oblast])

Vrátí adresu buňky ležící v průsečíku zadaného řádku a sloupce. 
Pokud se odkazovaná oblast skládá z nesouvislých ploch, bude průsečík 
vybraný z plochy určené argumentem.

Odkaz: Jedná se o odkaz na jednu nebo víc oblastí buněk. Pokud se 
argument odkaz vztahuje na nesouvislou oblast, musí být 
zadaný se závorkami. 

Řádek: Určuje řádek, který se má protínat.

Sloupec:Určuje sloupec, který se má protínat.

Oblast: Slouží k výběru oblasti v odkaz, ze kterého má být vrácen 
průsečík zadaného argumenty řádek a sloupec. Číslo 1 je první 
oblast vybraného nebo zadaného je druhý 2 atd. Všechny oblasti 
uvedené v tomto seznamu musí umístěny na jeden list.



Další základní funkce - vyhledávací
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Další funkce 
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Matematické



Děkuji za pozornost.
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