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Tabulkový editor Microsoft Excel – Vkládání matematických vzorců a práce s listy – Výuková část 

A. Úpravy formátu buněk  

Předpokládám, že formátování buněk by nemělo nikomu činit potíže, takže jen pro kontrolu přikládám obrázek správného 
řešení: 

 
Obr. č. 1 

Správně naformátovaná tabulka krajů 

B. Vkládání matematických vzorců 

Základní funkcí tabulkového editoru Excel je naprogramované zpracování databází. Excel „počítá sám“. Na nás je vybrat 
buňku, kam má program vložit výsledek a zadat, jakou cestou má k výsledku dospět. Jak víme, tak vzorce pro součet 
nebo aritmetický průměr jsou již vestavěnou součástí programu. Program obsahuje i řadu jiných přednastavených funkcí. 
Pokud ale chceme, aby proběhly nějaké specifické výpočty, musíme vložit vlastní vzorec. 

1. Psaní vzorců 

a) vybereme buňku, kam má program vložit výsledek – klikneme na buňku. 

b) v příkazovém řádku začneme psát programu návod, jak na to. Žádná věda. Jen musíme dodržet pravidla: 

• Každý vzorec začíná znamínkem =. 
• Pokud má program použít údaj z tabulky, nepíšeme číslo, ale označení buňky, odkud má program číslo vzít. 

Čísla do vzorce vpisujeme pouze tehdy, když jde o konstantu (třeba čtyřku ve vzorci pro výpočet obvodu čtverce 
= 4 * a). Místo strany čtverce se pak vybere konkrétní buňka, do které je velikost strany vepsaná. 

• Matematická znaménka ve vzorci také nejsou věda: + → sčítání 

       -  → odčítání 

       * 	→	násobení 

       /  → dělení (vzpomeň si, zlomková čára je dělení) 

Naším úkolem je vzít počet obyvatel kraje, vydělit ho množstvím 
čtverečných kilometrů a výsledek vložit do sloupce nadepsaného 
průměrný počet obyvatel na km2. Klikneme tedy do buňky G3 a 
v příkazovém řádku píšeme:  

=F3/E3 

Přeložím to do češtiny:   = 	→  vypočítej  

F3 →	vezmi hodnotu v buňce F3 

 /  	→  vyděl ji 

E3 → číslem v buňce E3 

Výsledek předepsané operace počítač vloží do buňky G3, protože ta byla zakliknutá, když jsme do příkazového řádku 
psali. 

 
3. Kopírování vytvořených vzorců do dalších buněk 

Samozřejmě, že nám nic nebrání, vepsat v celém sloupci stejné vzorce s tím, že 
budeme měnit čísla řádků. Program ale s opakováním vzorců ve sloupci počítá. 
Proto stačí buňku s naším vzorcem nakopírovat a vložit ho do všech buněk ve 
sloupci. Program sám čísla řádků změní, jak je potřeba. 

 

 

 
   

 

Obr. č. 3 
Kopírování vzorce 

Obr. č. 4 
Vkládání vzorce do sloupce 

Obr. č. 2 
Vložení vzorce pro výpočet průměrného počtu 

obyvatel 
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Po vložení vzorce se nám v buňce mohou objevit podivné znaky. Tyto značky hlásí, že buňka navzdory vzorci nezískala 
očekávanou hodnotu výsledku. 

  
 
 
V našem případě proto, že buňky E17 a F17 zatím neobsahují žádná data. Jakmile do nich vložíme funkci pro součet 
(celková rozloha státu, celkový počet obyvatel), buňky E17 a F17 se vyplní čísly a znaky v buňce G17 nahradí vypočítaná 
hodnota. 
Pokud ale zdrojové buňky při prvním pohledu čísla obsahují, pak jsou čísla nepochybně zadaná ve formátu textu a ne ve 
formátu čísla. Takovýto problém snadno opravíme přeformátováním buněk. 

 
 

C. Kopírování listů a jejich přejmenovávání 

Excelový soubor může mít řadu listů, které mohou mít vzájemně provázaná data. Tabulka na druhém listě může používat 
data z tabulky na prvním nebo pátém listu. Tak složité operace zatím provádět nebudeme. Naším úkolem je vytvořit 
tabulky, které budou mít stejná data, ale pokaždé budou jinak řazena a proto budou mít různé názvy. Záložky listů 
najdeme vlevo dole.  

1. pojmenovávání listu 

List, se kterým jsme dosud pracovali, se jmenuje List1. Přejmenujeme ho vyvoláním nabídky (pravým tlačítkem myši) na 
Abecední. 

2. kopírování listu 

Opět vyvoláme nabídku, ale vybereme přesunout nebo zkopírovat. Zaklikneme možnost „vytvořit kopii“. Tím získáme 
zcela identický list pro další úpravy tabulky, aniž bychom zasáhli do změn, které jsme učinili v prvním listě. 

 
           

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 
Chybové hlášení 

Obr. č. 7 
Vkládání součtu 

Obr. č. 8 
Správně upravená a vypočítaná tabulka 

Obr. č. 9 
Nabídka přejmenování listu 

Obr. č. 10 
Nabídka kopírování listu 

Obr. č. 11 
Zvolení vytvoření kopie listu 

Obr. č. 12 
Správně založené a pojmenované listy 


