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 Microsoft Excel 2010 
 

 
 
 
 
 
 

1 Úvod do Excelu 

Je součástí programového balíku MS Office 2010. Jedná se o tabulkový kalkulátor. Jeho 
prostřednictvím tvoříme tabulky, třídíme je podle zadaných klíčů, definujeme vzorce a 
funkce. Excel umožňuje třídit a filtrovat data podle zadaných parametrů, vytvářet grafy a 
obsahuje mnoho dalších možností, což z něj vytváří velice silný profesionální pracovní 
nástroj, ale může být i užitečným pomocníkem a zdrojem zábavy běžného uživatele. Dnes je 
nasazen prakticky ve většině firem a zvládnutí jeho základů je již nutností pro výkon povolaní 
v mnoha profesích. Setkáme se s ním jak v administrativních oborech, tak například i ve 
skladech, v podobě celého balíku MS Office.  

2 Otevření Excelu 

Práci zahájíme například aktivací z nabídky OS Windows, 

 
nebo kliknutím na již vytvořený soubor  *.xlsx  s ikonou  
 
Rovněž je možné vytvořit si zástupce pro otevření na ploše. Pokud otevřeme Excel 
prostřednictvím již vytvořeného souboru, spustí se Excel a rovnou se tento soubor načte. 
Otevřeme-li Excel z nabídky programů, otevře se do jeho pracovního prostředí. Aktivuje se 
přednastavený list se jménem Sešit1, ze kterého vycházíme při další práci.  
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Pracovní prostředí Excelu 
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Popis k pracovnímu prostředí základní obrazovky Excelu 
1.  Název dokumentu tak jak je uložen 

2.  Tlačítka umožňující dokument maximalizovat, minimalizovat, měnit jeho velikost.  

3.  Tlačítko pro zavření dokumentu, popřípadě celého Excelu 

4.  Panel rychlého přístupu, který si můžeme přizpůsobit k efektivnější práci 

5.  Pás karet rozšiřitelný o další vlastní karty 

6.  Panely nástrojů – seskupují tlačítka a nabídky podle řešených činností. 

7.  Řádek vzorců – zobrazuje informace o obsahu aktivních buněk a jejich adresách. 

8.  Adresa – označení sloupce a číslo řádku aktivní buňky. 

9.  Jezdci posuvníků – posuvníky umožňují pohyb po listech. 

10. Tlačítko pro vodorovné rozdělení okna 

11. Jezdec lupy – umožňuje zvětšení, nebo zmenšení 

12. Buňky – zde je prováděn zápis a formátování 

13. Tlačítka pro výběr zobrazení stránky 

14. Aktivace nápovědy 

15. Jednotlivé listy 

16. Řádky 

17. Sloupce 

3 Pás karet 

Nachází se v horní části okna, je nepřehlédnutelný. Pokud na jeho základní nabídku klikneme 
pravým tlačítkem myši, můžeme zobrazení karet přizpůsobit, nebo i omezit.  
Individuální nabídky ukazují karty s celistvou tematickou nabídkou. Aktivací konkrétních 
karet se pak objeví konkrétní příkazy. 

 Soubor – zde provádíme operace se soubory jako otevření, uložení, tisk a důležitou 
činností je vnitřní nastavení chování a prostředí aplikace Excel v nabídce Možnosti. 

 Domů – nabízí formáty písma, zarovnání, práci se styly, s buňkami, vyhledávání a 
nahrazování.  

 Vložení – umožňuje vkládat tabulky, obrázky, obrazce, grafy, odkazy, zápatí a záhlaví, 
symboly, vytvořit obrázek obrazovky aj.  

 Rozložení stránky – umožňuje nastavit vzhled stránky, poskytuje motivy a definuje 
barevnost listů, umožňuje zobrazit mřížku, záhlaví a zápatí, nastavit oblast tisku 

 Vzorce – nabízí vkládání funkcí, využívání knihovny funkcí, zjišťovat správnost a 
trasování vzorců 

 Data – umožňuje načítat a zpracovat data. Provádět analýzy, seskupovat, slučovat, 
filtrovat, řadit aj. 

 Revize - kontrola pravopisu a gramatiky, nastavuje se zde jazyk, vkládají komentáře, 
nastavuje se zamknutí listů, sešitů 

 Zobrazení – umožní změny v nastavení zobrazení sešitu. Nabídne pravítka, mřížku, 
lupu, dialogová okna maker. Umožňuje zorganizovat zobrazení více dokumentů, nebo 
zobrazit části rozsáhlého dokumentu na jedné obrazovce.   

 Vývojář – umožňuje práci s makry. Nabízí vytvoření formuláře pomocí jeho prvků, 
nastavení zabezpečení maker.  

 Doplňky- umožňují spolupráci např. s bluetooth 
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Podíváme-li se na karty pozorně, vidíme na pásu oddíly ohraničené svislou čarou. Jsou to 
panely nástrojů. Nástroje jsou označeny popiskem a ikonou, která svým vyobrazením 
naznačuje jeho funkci. 
Takto ale výčet karet nekončí, neboť při aktivaci některých příkazů z karty Vložení se oživí 
karty nástrojů pro danou funkci. Například: při vložení Obrazce, nebo Klipartu se při kliknutí 
na obrázek ukáže karta umožňující editovat tento objekt jak barevně, tak jeho ohraničení, 
nebo usazení na stránce, přičemž možností je velké množství. Tato karta se jmenuje Nástroje 
kreslení. Obecně řečeno, tyto karty nástrojů se oživují ve chvíli, kdy použijeme určité nabídky 
z karty Vložit. 
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4 Vytvoření nového dokumentu a jeho uložení 

Nemáme-li vytvořen dokument (v Excelu mu říkáme sešit) a začínáme jej teprve tvořit, 
otevřeme Excel a z karty Soubor vybereme možnost Nový. Zde si vybereme bud´ dokument 
Nový, nebo použijeme vzorovou šablonu. Můžeme rovněž použít šablony umístněné na 
webu Office.com. Požadovaný výběr se načte a můžeme začít pracovat. Jako první krok 
můžeme uložit sešit pod názvem, kde jej budeme příště hledat. K tomu použijeme kartu 
Soubor/Uložit jako. Otevře se okno, kde vypíšeme jméno sešitu a umístění jeho uložení. Po 
ukončení práce se sešitem použijeme k uložení aktualizovaných dat volbu karta 
Soubor/Uložit, nebo klikneme na ikonku diskety na Panelu rychlého přístupu. Chceme-li 
zamezit ostatním otevření, nebo máme-li v úmyslu ostatním zpřístupnit sešit pouze pro 
čtení, nikoliv pro zápis, zvolíme kartu Soubor/Uložit jako a v otevřeném okně klikneme na 
rozbalovací okénko Nástroje a zvolíme Obecné možnosti. Pak už jen zadat příslušné heslo, 
odsouhlasit a zvolit možnost uložit. Pokud sešit bude otevírat uživatel s nižší verzí Excelu, než 
Excel 2007 bude nutné při ukládání změnit volbu Uložit jako typ na Sešit aplikace  
Excel 97-2003. Sešit lze uložit a publikovat rovněž ve formátu PDF. Je to formát s pevným 
rozložením, které zachovává formátování a rozložení dokumentu pro zobrazení i tisk. 

Zabraňuje tak úpravám a kopírování dat. K jeho zobrazení je třeba mít k dispozici program 
Acrobat reader. Uložit dokument tedy musíme jako typ Dokument PDF. 

5 Obsah listu, pohyb v listech a práce s listy 

Po načtení nového sešitu, vidíme, že máme k dispozici 3 listy. Práci začneme na prvním listu, 
je-li třeba, je možné data mezi jednotlivými listy propojovat. Pokud by počet listů nebyl 
dostatečný, máme možnost listy přidávat. Zápis se provádí do buňky. Aktuálně vybraná 
buňka se označuje jako aktivní buňka. Abychom mohli určit polohu buňky, máme je 
uspořádány do řádků a sloupců. Sloupce začínají písmenem A, řádky číslicí 1. List obsahuje 
16.384 sloupců a 1.048.576 řádků. Odkaz na buňku je vidět v Poli názvů. Zápis do buňky  
provedeme kliknutím na buňku a provedením zápisu, který ukončíme klávesou Enter, 
kliknutím myši do jiné buňky, nebo klávesou určenou pro pohyb kurzoru (šipky). Zapisovaná 
data vidíme, jak v buňce, tak i na Řádku vzorců, kde se zobrazují informace o obsahu 
aktivních buněk a jejich adresách.  
 
Pohyb mezi listy 

1. kliknutím na požadovaný list 
2. pomocí tlačítek       
 
 
 
 

 Pohyb po listech 

Přístup k poslednímu listu 
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 Listy, ve kterých jsou data a do kterých se budeme vracet, je vhodné patřičným způsobem 
pojmenovat. U listu, který má obecné jméno, předpokládáme, že neobsahuje zřejmě 
relevantní údaje a není jej proto nutné prohledávat. 

 

 Práce s listy 

Přejmenování – klinout pravým tlačítkem myši na list. 
Ukáže se nabídka možných úkonů/Přejmenovat. Nápis list 
se označí a my můžeme vepsat nové pojmenování. 

Odstranit – touto volbou odstraníme námi vytvořený list, 
který musí být aktivní. Při odebírání více listů použijeme 
vícenásobný výběr pomocí klávesy Ctrl. Je možné na 
označené listy kliknout pravým tlačítkem myši/Odstranit. 

Barva karty – použijeme pro barevné odlišení listu. 
Provedeme výběrem barvy. 

Skrýt – použijeme, obsahuje-li list záznamy, které mají být 
skryty před ostatními, nebo jako ochranu před 
nezkušenými uživateli. 

Kopírování/Přesun – může nastat potřeba vytvoření kopie, jak do stávajícího sešitu, nebo 
vložení do jiného sešitu. Volba-Přesunout nebo zkopírovat. Otevře se dialogové okno pro 
výběr dalšího kroku. 

Je na výběr 
 a) list přesunout – což je možné učinit v rámci sešitu, 
nebo jiného otevřeného sešitu, kde výběr provedeme 
volbou v horním menším okně. 
b) list zkopírovat - což je možné učinit v rámci sešitu, 
nebo jiného otevřeného sešitu a výběr rovněž 
provedeme volbou v horním menším okně. Při 
kopírování bude zaškrtnuto pole pod výběrem listů 
„Vytvořit kopii“. 
 
 
 

6 Buňky 

Buňka je místem pro samotný zápis a zde probíhá veškerá práce související s tabulkovým 
procesorem. Abychom mohli do ní zapisovat, 
musíme se do ní postavit kurzorem. Že v ní stojíme, 
poznáme podle silnějšího ohraničení, které se liší od 
samotného ohraničení každé buňky. Hovoříme o 
Buňkovém kurzoru. Ohraničení buňky je označováno 

jako mřížka a lze ji na kartě Zobrazení/zrušit. Akce prováděná v buňce je viditelná rovněž 
v Řádku vzorců. Polohu buňky vidíme v řádku Adresy buňky v okamžiku, kdy se do ní 
postavíme. 
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6.1 Adresy buněk  

Relativní adresa  
Zapsání adres ve tvaru A1; B2; C3 je nejběžnějším způsobem zápisu. Nejdříve je uveden 
název sloupce a poté je bez mezery uvedeno číslo řádku. Takovému tvaru říkáme relativní 
adresa. V případě kopírování, nebo kumulovaných výpočtech, takto zapsaná adresa 
automaticky odpovídá na tažení buňky myší. 
 
Absolutní adresa 
Adresy je možné uvést ve tvaru $A1, $A$1. Adresy se $ (string) jsou adresy absolutní. Tyto se 

při některých akcích chovají jinak než relativní. Při 
kopírování v kumulovaných výpočtech, zůstávají 
pevné a nemění se.  
Při vložení adresy do buňky se automaticky zapisuje 
relativní adresa. Stiskem klávesy F4 se poslední 
vložená adresa přemění na absolutní. A1; A$1; A$1$. 

Tímto způsobem lze zamknout vzorec pro kopírování (nebude se přizpůsobovat následujícím 
buňkám/řádkům-vždy bude odkazovat na stejné místo). Je-li například v buňce A1 hodnota, 
na kterou potřebujeme odkazovat v dalších vzorcích, které bychom nakopírovali do dalších 
řádků jako absolutní hodnotu, budou tyto vzorce odkazovat na A2; A3…. Použitím absolutní 
hodnoty A$1$, tak ošetříme „zamčení údaje“.  

6.2 Oblasti buněk 

Excel umí zpracovávat velké objemy dat najednou, a tak 
zpracovávat pouze jednu buňku by bylo neefektivní a 
pracovně zdlouhavé. Proto zpracováváme společně 
buňky mající některé vlastnosti společné, nazýváme je 
Pracovní oblasti.  Pracovní oblast může být libovolně 
velká a můžeme jich zpracovat několik najednou. Při 
vybírání pracovní oblasti postupujeme: označení výchozí 

buňky – stisknutí levého tlačítka myši – bez uvolnění tlačítka vybíráme danou oblast a 
končíme u poslední buňky výběr- uvolnit tlačítko myši. Vybraná oblast se zbarví šedomodře a 
pouze první buňka výběru zůstane bílá vzhledem k tomu, že je aktivní. Jakákoliv operace 
v tomto stavu bude působit stejně na všechny buňky výběru. Nepodaří-li se vybrat 
zamýšlenou oblast, bude nutné výběr opakovat. Tah myší provádíme v co nejkratším 
možném úhlopříčném směru. Pokud máme v úmyslu aplikovat stejné operace na další oblast 
buněk, provedeme přidání výběru tím, že stiskneme klávesu Ctrl a za jejího stálého držení, 
provedeme myší další označení pracovní oblasti. Je-li zapotřebí se v oblasti pohybovat, je 
nutné tak učinit klávesou Tab, nebo Shift+Tab, abychom výběr nezrušili. Stejný zápis do 
všech buněk výběru se uskuteční po zadání do aktivní buňky a potvrzením Ctrl+Enter. 
 
Typy buněk: 

 Řetězec – text 

 Číslo  – jakákoliv číselná hodnota. Nesmí obsahovat jiné znaky. 

 Vzorec  – začíná znakem = 

 Datum  – má stanovenou formu zápisu. 
  


