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Základní informace o předmětu 
 

Vyučující: Ing. Karol Radocha, Ph.D. 

 

Kontakt:  Karol.Radocha@uhk.cz 

 

Hodinová dotace přímé výuky: 0 hodin  

 

Hodinová dotace samostudia: 14 hodin 

 

Zařazení předmětu:  2. semestr  

 

Prerekvizity: předmět navazuje na předmět Informační a komunikační technologie 1, 

který je jeho prerekvizitou. 

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: studenti komunikují s vyučujícím osobně v rámci 

řízených konzultací a elektronicky v prostředí MOODLE (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment).  

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace) 
Náplň předmětu vychází z projektu European Computer Driving Licence (ECDL), který 

je evropským standardem v definování pojmu počítačová gramotnost. Ze sedmi modulů 

ECDL je předmět Informační a komunikační technologie 2 zaměřen na následující tři: 

 Tabulkový procesor 

 Použití databází 

 Prezentace 

 

 

 Cíle předmětu 
Cílem předmětu je navázání na předmět Informační a komunikační technologie 1 a roz-

šíření znalostí a dovedností studentů v oblasti informačních a komunikačních technolo-

gií. Úspěšný student tohoto předmětu musí umět: 

 pracovat s daty v tabulkovém procesoru, 

 realizovat matematické a logické operace se zadanými daty, 

 vytvářet grafy na základě dat v tabulkovém procesoru, 

 založit jednoduchou databázi, 

 řadit a filtrovat data v databázi, 

 sestavit dotazy pro získávání informací z databází, 

 vytvořit tiskové sestavy se získanými informacemi, 

 pracovat s prezentacemi, 

 vkládat grafy, obrázky a další objekty do prezentací, 

 využívat animace a přechodové efekty v prezentacích, 

 spouštět a tisknout prezentace. 
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 Osnova předmětu 
5 h: Tabulkový procesor: 

 vkládání a editace dat v tabulce tabulkového procesoru, 

 vytváření matematických a logických výrazů v tabulce, 

 využívání standardních matematických a logických funkcí tabulkového proceso-

ru, 

 vytváření a formátování grafů, 

 tisk tabulek, grafů i celých sešitů. 

5 h: Použití databází: 

 vytvoření jednoduché databáze s tabulkami, 

 sestavování dotazů pro výběr dat z databáze, 

 vytvoření formuláře pro zadávání dat, 

 vytvoření a úprava sestavy, 

 tisk výsledných sestav. 

4 h: Prezentace: 

 vkládání a formátování textů do prezentací, 

 vkládání a formátování grafů a organizačních diagramů, 

 vkládání a úprava obrázků, klipartů, symbolů a kreslených objektů, 

 využití animací a přechodových efektů v prezentacích, 

 spouštění a tisk prezentací. 

 

Požadavky na ukončení předmětu 
Podmínkou udělení zápočtu je 

 buď zpracování zápočtové práce a její zaslání elektronicky v prostředí MO-

ODLE vyučujícímu; bližší specifikaci zadání zápočtové práce zveřejní vyučující 

na začátku semestru, 

 nebo předložení dokladu o úspěšném získání ECDL certifikátu. 
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Význam ikon v textu 
 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů. 

 

 Časová náročnost 
Udává, kolik času budete přibližně potřebovat k nastudování kapitoly. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl 

opomenout. 

 

 Poznámka 
V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace. 

 

 Kontrolní otázky a úkoly 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné 

a důležité informace. 

 

 Souhrn 
Shrnutí tématu. 

 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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1 Tabulkový procesor 

 Cíle 
Hlavním cílem této kapitoly je zvládnutí základní práce s tabulkovým procesorem 

Microsoft Excel. Po prostudování kapitoly bude student umět: 

 Pracovat s tabulkami a ukládat je v různých typech souborů. 

 Využívat vestavěnou nápovědu pro zefektivnění práce s tabulkovým proceso-

rem. 

 Zadávat data do tabulky, a upravovat je. 

 Kopírovat, přesouvat, mazat jednotlivá data, řádky, sloupce, tabulky i celé listy. 

 Vytvářet matematické a logické vzorce s využitím standardních funkcí tabulko-

vého procesoru. 

 Formátovat data uložená v tabulkách. 

 Vytvářet a formátovat grafy. 

 Přizpůsobit nastavení listu pro tisk, a tisknout tabulky i grafy. 

 

 Časová náročnost 
5 hodin 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 sešit 

 list 

 buňka 

 řádek 

 sloupec 

 

 adresa buňky 

 relativní adresa 

 absolutní adresa 

 vzorce 

 funkce 

 

 kopírování 

 přesouvání 

 typy grafů 

 editace grafů 

 tisk 

 

1.1 Použití tabulkového procesoru 

Existují různé tabulkové procesory. Pro další práci se budeme zabývat procesorem 

Microsoft Excel. 

1.1.1 Práce s tabulkami 

Při předcházejícím studiu předmětu Informační a komunikační technologie 1 byli 

studenti seznámeni s významem a způsobem využití ikon, nabídek apod. Proto jednotli-

vé postupy činností již v dalších kapitolách nebudou podrobně rozepisovány, ale budou 

znázorněny velice stručně pomocí jednoduché symboliky s využitím záložek karet, 

ikon, šipek, položek nabídek či podnabídek, tlačítek apod. 
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Spuštění aplikace tabulkového procesoru 

  , 

nebo      

   , 

nebo na Ploše poklepeme na ikonu . 

Ukončení práce s tabulkovým procesorem 

, 

nebo   . 

Jestliže editovaný soubor nebyl uložen ve své aktuální verzi, pak se v obou předchá-

zejících případech zobrazí dialogové okno, ve kterém je možno určit další postup ukon-

čení práce s tabulkovým procesorem. 

 

Otevření existujícího dokumentu 

Po spuštění tabulkového procesoru zadáme    

v dialogovém okně 
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vybereme složku, soubor a klepneme na tlačítko  

Nebo spustíme aplikaci průzkumník, otevřeme příslušnou složku a poklepeme na 

soubor, který byl vytvořen v tabulkovém procesoru (*.xlsx). 

Vytvoření nového prázdného dokumentu 

Spustíme tabulkový procesor       

Vytvoření nového dokumentu na základě šablony 

Po spuštění tabulkového procesoru zadáme   . Vhod-

nou šablonu vybereme z následující nabídky klepnutím na příslušnou položku. 
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Uložení dokumentu 

   používáme pro první uložení nového dokumentu. 

   používáme pro uložení dokumentu pod novým jmé-

nem nebo v jiné složce či v jiném formátu. 

V obou případech pak v dialogovém okně  
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vybereme složku, zadáme název dokumentu např.  a jeho typ, který můžeme 

vybrat z nabídky 
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Pro průběžné ukládání dokumentu během jeho editace použijeme kterýkoliv 

z následujících postupů:  

   , 

 nebo , 

  nebo zadáme klávesovou kombinaci Ctrl+S, která je uvedena v nápovědě 

. 

Přepínání mezi dvěma otevřenými dokumenty 

Ve stavovém řádku nastavíme kurzor myši nad ikonu  a následně klepne-

me na náhled zvoleného dokumentu  

. 

1.1.2 Zlepšení efektivity práce 

Základní nastavení tabulkového procesoru 

Nastavení předvoleb tabulkového procesoru lze provést v rámci možností Excelu: 

     

 Změnu jména autora tabulky nastavíme v dialogovém okně 

, které otevřeme po klepnutí na tla-
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čítko    

 
a do editačního pole zadáme jméno uživatele 

  . 

 Změnu výchozí složky pro otevírání a ukládání souborů nastavíme v dialogovém 

okně , které otevřeme po zadání 

       

 
V editačních polích zadáme složky, do kterých mají být ukládány příslušné sou-

bory  

 

  . 

Práce s nápovědou 

Základní informace o tabulkovém procesoru získáme z nápovědy po zadání příkazů  
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Nápovědu ke konkrétnímu tématu získáme tak, že stiskneme klávesu F1 nebo klep-

neme na ikonu  a v následujícím dialogovém okně zvolíme další postup vyhledání 

nápovědy zadáním požadovaného hesla do editačního pole nebo klepnutím na příslušné 

heslo v zobrazené nabídce kapitol nápovědy. 
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Volba měřítka zobrazení tabulky 

Na kartě  klepneme na ikonu  pro zobrazení tabulky v základní 

velikosti. Nebo po zadání    zobrazímet dialogové okno 
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 ,  

ve kterém zvolíme požadované měřítko zobrazení tabulky. Kromě toho kdykoliv lze 

měřítko změnit pomocí jezdce na panelu měřítka, který je umístěn v pravém spodním 

rohu stavového řádku okna tabulkového procesoru . 

Panely nástrojů 

    skryjeme panely nástrojů, takže místo původního zobrazení 

  
 

budou zobrazeny pouze názvy jednotlivých karet.  

 

 

Opětné zobrazení panelů nástrojů    . 

1.2 Buňky 

V tabulkovém procesoru MS Excel jsou data ukládána do sešitu, který obsahuje je-

den nebo více listů. Každý list má svoje jméno (List1, List2 apod.), které je uvedeno na 

záložce daného listu ve spodní části okna MS Excelu. 
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Uvnitř listu jsou data ukládána do buněk, které jsou uspořádány do řádků a sloupců. 

Každá buňka je identifikována svojí adresou, která obsahuje písmeno sloupce a číslo 

řádku. Aktuální buňka, ve které se nachází kurzor, je ohraničena černým rámečkem, 

barevně je vyznačena hodnota s písmenem sloupce a číslem řádku (např. A2). Současně 

je adresa buňky zapsána před editačním polem, ve kterém je uveden text obsažený 

v dané buňce. 

 
Každá buňka tabulky obsahuje vždy pouze data jediného typu, to znamená text, čís-

lo, datum apod. Tabulky vytváříme vždy souvisle tak, aby neobsahovaly prázdné řádky 

či sloupce. 

1.2.1 Vkládání a výběr 

Vkládání dat 

Kurzor umístíme do příslušné buňky a začneme zadávat data. Vložené číslo je au-

tomaticky zarovnáno vpravo, text je zarovnán vlevo. Do buňky lze vložit i datum. 

 

Výběr buněk 

 Souvislou oblast buněk vyznačíme tak, že kurzor umístíme do první vybírané 

buňky, stiskneme klávesu Shift a pomocí kláves se šipkami vyznačíme celou ob-

last vybíraných buněk. Obdobně lze tuto oblast vybrat pomocí myši při stisknu-

tém levém tlačítku myši. 

 Nesouvislou oblast buněk vyznačíme tak, že při stisknuté klávese Ctrl postupně 

pomocí myši klepáme na příslušné buňky, které chceme vybrat. 

 Celý list vybereme zadáním klávesové kombinace Ctrl+A. 

Automatické vkládání dat 

MS Excel umožňuje zautomatizovat vkládání textů i čísel. Do výchozích buněk za-

dáme požadované texty a buňky vybereme. 
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Pak při stisknutém levém tlačítku myši uchopíme černý čtvereček, který je umístěn 

v pravém dolním rohu rámečku s vybranými buňkami, a posouváme jím dolů. Jestliže 

vybraná buňka obsahuje neznámý text, pak při kopírování zůstane text zachován i 

v dalších buňkách. Je-li ale text identifikován jako část nějaké známé posloupnosti, pak 

je tato posloupnost textů automaticky vytvořena. 

 
Automaticky lze generovat také číselné posloupnosti. V tom případě je třeba zadat 

první dvě číselné hodnoty vytvářené posloupnosti. Pak vybereme obě buňky, případně 

více dvojic buněk. 

 
Při stisknutém levém tlačítku myši opět posuneme úchyt ve tvaru černého čtverečku 

dolů do dalších řádků listu. Vzniknou posloupnosti představující aritmetické řady. 
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1.2.2 Úpravy a řazení 

Úprava obsahu buněk 

Klepneme na buňku, jejíž obsah chceme změnit. Pak umístíme kurzor do editačního 

pole, ve kterém je zobrazen obsah buňky. Kurzor umístíme do textu na pozici znaku, 

který chceme změnit. K editaci využijeme standardní klávesy pro vymazání znaku před 

či za pozicí kurzoru tak, jako při editaci textu v textovém editoru MS Word.  

 

Příkazy Zpět a Znovu 

Provedeme-li na listu nějakou nežádoucí změnu, kterou chceme zrušit, pak se 

k předcházející verzi listu vrátíme klepnutím na modrou šipku ikony . Jestliže 

klepneme na černou šipku ikony , pak můžeme vybrat několik posledních akcí, 

které chceme současně zrušit a klepneme na poslední rušenou akci.  

 
Jestliže naopak jsme zrušili příliš mnoho posledních akcí, pak je možno poslední 

zrušenou akci vrátit zpět klepnutím na modrou šipku ikony . Několik posledních 

zrušených akcí lze současně vrátit klepnutím na černou šipku ikony  a následným 

výběrem a klepnutím na poslední vybranou akci.  
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Vyhledání obsahu buňky 

    . Do editačního pole dialogového 

okna  

  

zadáme vyhledávaný text a klepneme na tlačítko . Kurzor se automaticky 

přemístí do buňky s hledaným textem. 

 

Jestliže ale v předcházejícím dialogovém okně klepneme na tlačítko , pak 

se dialogové okno rozšíří o řádky, ve kterých jsou uvedeny všechny nálezy zadaného 

textu. 
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Nahrazení obsahu buňky 

    . Do editačních polí dialogového 

okna  

 
zdáme text, který chceme najít a text, kterým jej chceme nahradit. Pak klepneme na 

tlačítko . Tím dojde k náhradě textu v buňce. 

 
Chceme-li současně nahradit několik výskytů stejných textů, pak v předcházejícím 

dialogovém okně klepneme na tlačítko . Dojde k náhradě všech výskytů 

daného textu a zobrazí se informativní dialogové okno. 

 

Řazení obsahu buněk podle abecedy 

Chceme-li obsah tabulky  
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seřadit vzestupně podle abecedy, pak nejprve umístíme kurzor do libovolné buňky se 

jménem.  

 

    . Obsah buněk se automaticky seřadí 

podle zadaného kritéria. 

 
Obdobně lze seřadit data podle abecedy sestupně, pokud v předcházejícím postupu 

klepneme na tlačítko . 

Chceme-li data v tabulce seřadit vzestupně podle zadané výšky, pak nejprve umístí-

me kurzor do libovolné buňky s výškou. 

 

    . Obsah buněk se automaticky seřadí 

podle zadaného kritéria. 
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Obdobně lze seřadit data podle číselné hodnoty sestupně, pokud v předcházejícím 

postupu klepneme na tlačítko . 

1.2.3 Kopírování, přesouvání a mazání 

Kopírování obsahu buněk 

Princip kopírování obsahu buněk v tabulkovém editoru MS Excel je stejný jako 

např. princip kopírování textu v rámci textového editoru MS Word.  

1. Vybereme buňku nebo více buněk, jejichž obsah chceme zkopírovat,  

2. zadáme příkaz Kopírovat, 

3. umístíme kurzor do buňky, kterou začíná oblast, kam bude kopírovaný obsah 

zkopírován,  

4. zadáme příkaz Vložit.  

Cílová oblast, do které budeme kopírovat vybraná data, se může nacházet na daném 

listu, nebo na jiném listu daného sešitu, případně to mohou být buňky libovolného listu 

jiného sešitu. 

Při zadávání příkazu Kopírovat lze využít standardní kombinaci kláves Ctrl+C, ob-

dobně pro příkaz Vložit lze využít kombinaci kláves Ctrl+V.  

Případně je možno zadat příkaz Kopírovat klepnutím pravého tlačítka myši a vyvo-

lat dialogové okno 
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V něm klepneme na položku .  

Příkaz Vložit lze obdobně zadat pomocí uvedeného dialogového okna a následného 

klepnutí na některou z položek pro vkládání. 

 

Klepneme-li na položku , získáme další možnosti pro vkládání 

pomocí dialogového okna. 

 

Přesouvání obsahu buněk 

Princip přesouvání obsahu buněk v tabulkovém editoru MS Excel je stejný jako 

např. princip přesouvání textu v rámci textového editoru MS Word.  

Oproti výše uvedenému kopírování je třeba místo příkazu Kopírovat zadat příkaz 
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Vyjmout. Ten lze zadat pomocí klávesové kombinace Ctrl+X nebo opět pomocí výše 

uvedeného dialogového okna a klepnutí na položku . 

Vymazání obsahu buněk 

Vybereme buňky, jejichž obsah chceme vymazat a stiskneme klávesu Delete. 

1.3 Správa tabulek 

1.3.1 Řádky a sloupce 

Vybírání řádků 

 Výběr jednoho řádku: klepneme na číslo řádku, např. . 

 Výběr několika sousedních řádků: klepneme na číslo prvního vybíraného řádku 

a při stisknutém levém tlačítku myši vybereme zbývající řádky. 

 
Případně můžeme po výběru prvního řádku stisknout klávesu Shift a pomocí 

klávesy se šipkou dolů postupně vybírat další řádky. 

 Výběr několika nesousedících řádků: klepneme na číslo prvního vybíraného řád-

ku a pak při stisknuté klávese Ctrl postupně klepeme na čísla dalších vybíraných 

řádků. 

 

Vybírání sloupců 

 Výběr jednoho sloupce: klepneme na písmeno sloupce, např. . 

 Výběr několika sousedních sloupců: klepneme na písmeno prvního vybíraného 

sloupce a při stisknutém levém tlačítku myši vybereme zbývající sloupce. 

 
 Případně můžeme po výběru prvního sloupce stisknout klávesu Shift a pomocí 

klávesy se šipkou vpravo postupně vybírat další sloupce. 

 Výběr několika nesousedních sloupců: klepneme na písmeno prvního vybírané-

ho sloupce a pak při stisknuté klávese Ctrl postupně klepeme na písmena dalších 

vybíraných sloupců. 
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Vkládání a odstraňování řádků a sloupců 

 Vložení řádku: umístíme kurzor do libovolné buňky řádku, před který chceme 

vložit nový řádek a klepneme na ikonu   . V plovoucí nabídce 

 

klepneme na položku . 

 Odstranění řádku: umístíme kurzor do libovolné buňky řádku, který chceme od-

stranit a klepneme na ikonu   . V plovoucí nabídce  

 

klepneme na položku .   

 Vložení sloupce: umístíme kurzor do libovolné buňky sloupce, před který chce-

me vložit nový sloupec a klepneme na ikonu   . V plovoucí na-

bídce 

 

klepneme na položku . 

 Odstranění sloupce: umístíme kurzor do libovolné buňky sloupce, který chceme 

odstranit a klepneme na ikonu   . V plovoucí nabídce  

 

klepneme na položku .   
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Nastavení šířky sloupců 

 Přizpůsobení šířky sloupce obsahům buněk: poklepeme na hranice mezi buňka-

mi s písmeny sloupců v záhlaví listu. 

 Nastavení přesně definované šířky sloupce: vybereme libovolnou buňku ve 

sloupci, jehož šířku chceme nastavit   . V dialogovém okně 

 

klepneme na položku . V dialogovém okně 

 
zadáme požadovanou šířku sloupce do editačního pole a klepneme na tlačítko 

. 

Nastavení výšky řádku 

 Přizpůsobení výšky řádku obsahům buněk: poklepeme na hranice mezi buňkami 

s čísly řádků na levém okraji listu. 

 Nastavení přesně definované výšky řádku: vybereme libovolnou buňku v řádku, 

jehož výšku chceme nastavit   . V dialogovém okně 
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klepneme na položku . V dialogovém okně 

 
zadáme požadovanou výšku řádku do editačního pole a klepneme na tlačítko 

. 

Ukotvení příček pro řádky a sloupce 

Jestliže list obsahuje rozsáhlou tabulku, kterou nelze celou současně zobrazit, pak je 

možno do tabulky ukotvit příčky. Buňky, které jsou umístěny nad vloženou příčkou 

nebo vlevo od příčky, zůstanou při rolování tabulkou vždy zobrazeny. 

Vybereme buňku, která je umístěna v levém horním rohu rolovatelné části obrazov-

ky.  

 

Klepneme na ikonu   . V plovoucí nabídce  
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zadáme, zda budou ukotveny řádky nad vybranou buňkou nebo sloupce vlevo od 

vybrané buňky, případně budou ukotveny jak řádky, tak i sloupce. Vložené příčky jsou 

zobrazeny černou čarou. 

 

1.3.2 Listy sešitu 

Přepínání mezi listy sešitu 

Chceme-li v otevřeném sešitu přepnout z jednoho listu na jiný, pak stačí klepnout na 

záložku požadovaného sešitu. 

Vložení a odstranění listu ze sešitu 

 Vložení listu: pravým tlačítkem myši klepneme na záložku listu (v následující 

ukázce List2), před který chceme vložit nový list. V zobrazené plovoucí nabídce 

 

klepneme na položku . V dialogovém okně 
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poklepeme na ikonu . Nový list je pak automatiky vložen před list, na jehož 

záložku jsme na začátku klepli pravým tlačítkem myši. 

 
 Odstranění listu: pravým tlačítkem myši klepneme na záložku listu, který chce-

me odstranit. V plovoucí nabídce 

 

klepneme na položku . Požadovaný list je auto-

maticky ze sešitu odstraněn.  

Pojmenování listů 

Základní názvy listů jsou rozlišeny pouze čísly, což není přehledné. Proto výchozí 

názvy vyměníme za názvy, které jsou smysluplné a zvyšují přehlednost celého sešitu. 
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Pravým tlačítkem myši klepneme na záložku listu, který chceme přejmenovat. 

V plovoucí nabídce 

 

klepneme na položku . Záložka listu se podbarví 

černě. Klepnutím na záložku je zpřístupněn název listu, který lze editovat. Zadávaný 

text může obsahovat libovolné znaky. Změnu názvu potvrdíme klepnutím na klávesu 

Enter. 

Obdobně lze editaci názvu listu zpřístupnit poklepáním na záložku daného listu. 

Přesouvání listů v rámci daného sešitu 

Při stisknutém levém tlačítku myši přesuneme záložku daného listu na zvolené místo 

v seznamu záložek listů.  

Přesouvání a kopírování listů 

Pravým tlačítkem myši klepneme na záložku přesouvaného či kopírovaného listu. 

V plovoucí nabídce 

 

klepneme na položku . V dialogovém okně 
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máme možnost určit nejenom pořadí listů v daném sešitu, ale můžeme listy přesouvat 

mezi otevřenými sešity, případně můžeme vytvářet kopie listů. Úpravy zakončíme kle-

pnutím na tlačítko . 

1.4 Vzorce a funkce 

Vzorce jsou matematické výrazy, které zadáváme do buněk za účelem realizace ur-

čitého výpočtu. Budou-li vzorce obsahovat nějaké parametry, či konstanty, pak jejich 

hodnoty nebudeme zadávat přímo do vytvářeného vzorce, ale do jednotlivých buněk, na 

které se v daném vzorci budeme odkazovat. 

1.4.1 Vzorce 

Vzorce se základními matematickými operacemi 

Při vkládání vzorců vždy nejprve vložíme znak =, za kterým následují adresy buněk 

a příslušné matematické operátory. Vzorce jsou vyhodnocovány zleva doprava se stan-

dardní prioritou matematických operací, kdy např. násobení má přednost před sčítáním. 

V případě nutnosti je možno do vzorců vkládat kulaté závorky, a to i násobně do sebe 

vnořené. 

 Sčítání obsahu dvou buněk 

 
 Dělení obsahu dvou buněk 
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 Sčítání a násobení obsahů buněk 

 

Chybová hlášení 

Při chybném vytváření vzorců poskytuje tabulkový procesor MS Excel chybová hlá-

šení. Nejdůležitější hlášky jsou následující. 

 Jestliže při vytváření vzorce napíšeme nesmyslný odkaz 

 
pak po stisknutí klávesy Enter se v dané buňce objeví chybové hlášení 
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 Jestliže se pokusíme dělit nulou, pak se vypíše chybové hlášení 

 
Chybové hlášení se do dané šířky buňky nevešlo. Proto poklepeme na rozhraní 

názvů sloupců B a C. Tím se sloupec B rozšíří tak, aby se chybové hlášení zob-

razilo celé. 

 

Relativní a absolutní adresy buněk 

 Relativní adresy obsahují pouze písmeno sloupce a číslo řádku (např. A1). 

 Absolutní adresy obsahují před písmenem sloupce i před číslem řádku znak $ 

(např. $A$1). 

 Smíšené adresy obsahují znak $ před písmenem sloupce nebo před číslem řádku 

(např. $A1, A$1). 

 Znak $ můžeme do adresy vložit po přepnutí klávesnice do anglického režimu 

nebo v editačním řádku při psaní vzorce umístíme kurzor na příslušnou adresu a 

stiskneme klávesu F4. Opakovaným stisknutím této klávesy se adresa změní 

z relativní na absolutní, smíšené a zpět na relativní.  

Vzorce s relativními, absolutními a smíšenými adresami buněk 

Při kopírování vzorců s relativními adresami se odkazy na buňky ve vzorcích mění 

tak, že při kopírování vzorců ve sloupci se mění čísla řádků jednotlivých adres buněk a 

při kopírování vzorců v řádku se mění písmena adresovaných buněk. 

Při kopírování vzorců s absolutními adresami, se tyto adresy nemění. 

Při kopírování vzorců s relativními adresami se část adresy, která obsahuje znak $ 

nemění, ale zbývající část adresy se mění. 

Využití vzorců s absolutními a s relativními adresami buněk 

Naším úkolem bude vytvoření vzorců pro vyhodnocení nákupu čtyř druhů zboží 

podle následující tabulky. 
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Cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH) vypočteme tak, že vynásobíme cenu za kus 

počtem kusů. Ve vzorci použijeme relativní adresy buněk. 

 
DPH vypočteme tak, že cenu bez DPH vynásobíme sazbou DPH. Protože 

v následujícím kroku budeme vytvořené vzorce kopírovat do dalších řádků pro zbývají-

cí nakupované položky, je třeba buňku s cenou bez DPH adresovat relativně a buňku se 

sazbou DPH adresovat absolutně. 

 
Celkovou cenu vypočteme jako součet ceny bez DPH a DPH. Buňky ve vzorci bu-

deme adresovat relativně. 
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Nyní zkopírujeme vzorce ze 4. řádku do dalších tří řádků. Vybereme buňky D4 až 

F4 a při stisknutém levém tlačítku myši posuneme černým čtverečkem v pravém spod-

ním rohu rámečku dolů. 

 
Výsledná tabulka pak bude obsahovat tato data. 

 
Chceme-li zobrazit všechny vzorce, které jsme v tabulce vytvořili, pak klepneme na 

ikonu   . 

 
Zatímco ve sloupcích D a F se čísla řádků u adres buněk mění, ve sloupci E je tomu 

tak pouze u relativní adresy, ale absolutní adresa buňky se sazbou DPH zůstává zacho-

vána. 

Pro návrat k původnímu zobrazení tabulky zadáme   .  

1.4.2 Funkce 

Do vzorců můžeme vkládat funkce, které jsou na kartě  seskupeny do jed-

notlivých dílčích knihoven.  
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Podle potřeby klepneme na příslušnou ikonu zvolené knihovny funkcí a pak na námi 

požadovanou funkci. Chceme-li např. vypočítat aritmetický průměr zadaných dat, pak 

příslušnou funkci vyvoláme zadáním       

.  

Jednoduché součty lze zadávat nejenom klepnutím na ikonu   

, ale také přímo z karty   . 

Základní často používané funkce lze také vyvolat klepnutím na černou šipku ikony 

   nebo klepnutím na černou šipku ikony   

. V obou případech se zobrazí plovoucí nabídka dalších funkcí. 

 

Ukázky využití základních funkcí 

Na výše uvedené tabulce s nákupem si ukážeme způsob zadávání některých funkcí. 

 Součet: vybereme buňku F8 a zadáme   . 
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Automaticky je vytvořen potřebný vzorec, jsou vyznačeny buňky, jejichž obsah 

bude sčítán a také je zobrazena příslušná nápověda. Navržený vzorec můžeme 

potvrdit klepnutím na klávesu Enter nebo můžeme změnit adresy buněk a zadá-

vání vzorce ukončit klepnutím na klávesu Enter. 

 Průměr: vybereme buňku F9 a zadáme     

. Automaticky navržený rozsah buněk F4:F8 je ale nutno 

upravit na F4:F7. 

 
 Obdobně lze zadávat vzorce pro výpočet minimální či maximální hodnoty.  
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Využití logické funkce Když 

Nyní do tabulky s nákupem zadáme logickou funkci Když, která do sloupce G zapí-

še slovo „pod“, jestliže celková cena za nakoupenou položku je menší než příslušný 

aritmetický průměr. V opačném případě se vypíše slovo „nad“. 

Zadáme     . V editačních polích dialogo-

vého okna 

 
vyplníme údaje, které představují parametry funkce. Relační znaménko < zadáváme po 

přepnutí klávesnice do anglického režimu. Adresu buňky, ve které je uložena vypočtená 

hodnota aritmetického průměru, adresujeme absolutně, abychom vytvořený vzorec 

mohli následně kopírovat i do dalších řádků. 

 

Zadávání funkce ukončíme klepnutím na tlačítko  a vzorec zkopírujeme 

do zbývajících řádků. 
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1.5 Formátování buněk 

1.5.1 Čísla a datum 

Vybereme oblast buněk, jejichž obsah chceme formátovat. Pak zadáme   

  . V následujícím dialogovém okně zadáme 

požadavek na způsob formátování obsahu vybraných buněk. 

Formát čísel 

Číselné hodnoty ve sloupcích B, C a D necháme zobrazovat bez desetinné části 

s oddělením tisíců. Číselné hodnoty ve sloupcích E a F zobrazíme na dvě desetinná mís-

ta a s oddělením tisíců. 
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Tabulka s nákupem po naformátování. 

 

Formát procent 

Buňku se sazbou DPH naformátujeme tak, aby zadané desetinné číslo bylo vyjádře-

no v procentech bez desetinné části. 
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Naformátovaná tabulka. 

 

Formát data 

Pod tabulku připíšeme datum poslední aktualizace a zadáme formát zobrazení data. 
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Naformátovaná tabulka. 

 

Formát měny 

Data ve sloupci F můžeme doplnit o symbol měny. 

 



 

 
  45 

 
Naformátovaná tabulka. 

 

1.5.2 Obsah buněk 

Formát písma 

Při formátování písma v jednotlivých buňkách nejprve vybereme dané buňky a pak 

postupujeme tak jako při formátování písma v textovém editoru MS Word. K formáto-
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vání tedy můžeme využít klepnutí na některou z ikon na kartě . 

 
Jestliže klepneme na tlačítko , pak se zobrazí standardní dialogové okno pro for-

mátování obsahu buněk, ve kterém zadáme zvolený formát písma.  

 

Pozadí buněk 

Při formátování obsahu buněk můžeme zadat barvu pozadí, která může být jednotná, 

nebo může obsahovat různé zvolené efekty. 

Pozor na příliš rozličné formátování buněk v rámci jedné tabulky. Výsledný efekt 

může být nežádoucí, celková přehlednost tabulky se může výrazně zhoršit. 
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Kopírování formátu 

Vybereme buňku, jejíž formát chceme kopírovat. Pak klepneme na ikonu  

 . Při stisknutém levém tlačítku myši vybereme cílové buňky, do 

kterých chceme zkopírovat formát výchozí vybrané buňky. 

1.5.3 Zarovnání a ohraničení obsahu buněk 

Zarovnání textu 

Vybereme buňky, ve kterých chceme provádět zarovnání textu a jeho zalomení do 

řádků (pokud text v buňce je velmi dlouhý). Pak zadáme      

. Konkrétní hodnoty zarovnání textu zadáme 

v dialogovém okně. 
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Sloučení buněk a zarovnání na střed 

Vybereme slučované buňky a zadáme   . Vy-

brané buňky jsou sloučeny do jedné společné buňky, v níž je daný text vycentrován. 

Ohraničení buněk 

Vybereme ohraničované buňky a formu ohraničení zadáme pomocí dialogového ok-

na. 
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Výsledná tabulka s nákupem může mít např. následující formu. 
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1.6 Grafy 

1.6.1 Vytváření grafů 

Nejprve vybereme buňky, které obsahují data pro budoucí graf. Vybrané buňky mo-

hou tvořit souvislou oblast, ale také nemusí. Pak zadáme typ grafu. 

Výsečový graf 

Pro tabulku s nákupem vybereme buňky A3:A7 a F3:F7. Pak zadáme   

  . 

Získáme výchozí graf, který lze dále upravovat. 

 

Výběr grafu 

Typ grafu volíme tak, aby optimálním způsobem graficky vyjádřil data z tabulky. 

U vytvořeného grafu můžeme změnit jeho typ klepnutím na graf (tj. jeho vybráním) a 

zadáním příkazu   . Zobrazí se tak nabídka všech typů grafů, ze které 

lze standardním postupem vybrat požadovaný typ. 
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Zásadní rozdíl je mezi spojnicovým grafem  a bodovým grafem .  

U spojnicových grafů jsou data vynášena v ekvidistantních vzdálenostech. To zna-

mená, že na vodorovné ose jsou vynášeny zadané hodnoty, které nemusejí být číselné, 

ale mohou to být také texty typu leden, únor, březen atd. 

U bodových grafů jsou data vynášena tak, že na vodorovné ose jsou zadány číselné 

hodnoty, které představují reálná čísla.  

Oba typy grafů lze porovnat např. vynesením dat z tabulky,  

 
ve které jsou hodnoty závisle proměnné vypočítávány z lineární závislosti, takže grafem 

by měla být přímka. 

Spojnicový graf = nesprávné řešení. 
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Bodový graf = správné řešení. 

 

Přesouvání grafu 

Klepnutím na graf nejprve graf vybereme. Rámeček grafu bude zvýrazněn. Posune-

me kurzor myši nad graf tak, aby se kurzor změnil ve čtyřstrannou šipku a v plovoucí 

nápovědě se objevil text . Při stisknutém levém tlačítku myši můžeme graf 

posunout na libovolné místo na listu. 

Změna velikosti grafu 

Klepnutím myši vybereme graf. Kurzor myši umístíme do středu jedné ze stran rá-

mečku grafu. Kurzor se změní v oboustrannou šipku. Při stisknutém levém tlačítku myši 

můžeme změnit velikost grafu ve směru dané šipky.  

Umístíme-li kurzor myši do některého roku rámečku grafu, pak při stisknutém le-

vém tlačítku myši můžeme současně měnit šířku i výšku grafu ve směru dané šipky. 
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1.6.2 Úprava grafů 

Popisky grafu 

Vybereme graf, klepneme na kartu  a zvolíme další postup pro zadávání 

popisků. 

 Název grafu:   . Do grafu 

se tak vloží textové pole, do kterého zadáme konkrétní název grafu. 

 Název vodorovné osy:     

. Do vytvořeného textového pole 

zadáme název vodorovné osy. 

 Název svislé osy:     

. Do editačního pole zadáme název svis-

lé osy. 

 Název legendy: jestliže jsou v grafu vyneseny alespoň dvě různé závislosti, pak 

je třeba obě křivky vzájemně odlišit legendou.   

. Do editačního pole připíšeme legendu 

k ukázkám jednotlivých křivek. 

Popisky dat 

Vybereme graf, zadáme   . Další nabídka závisí na konkrétním 

typu grafu. Např. pro výše uvedený graf  . 
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Barva pozadí grafu 

Vybereme graf, kurzor myši umístíme nad graf tak, aby v plovoucí nápovědě se zob-

razil text . Pravým tlačítkem myši klepneme na zobrazovanou oblast 

a v plovoucí nabídce klepneme na položku . Formát 

zobrazované oblasti zadáme v následujícím dialogovém okně.  

 

Barva výseče či sloupce grafu 

Klepnutím na libovolnou výseč grafu vybereme všechny výseče, které pak následně 

můžeme editovat. Jestliže na danou výseč dvakrát klepneme, pak bude vybrána pouze 

tato jedna konkrétní výseč. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíme plovoucí na-

bídku, ve které klepneme na položku . Výplň dané výseče 

pak budeme definovat pomocí dialogového okna. 
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Změna písma 

Vybereme příslušný text a dále postupujeme standardním způsobem pro formátová-

ní písma jako v textovém editoru MS Word nebo při formátování písma v buňkách listu. 

Graf po provedených formátovacích úpravách. 

 

1.7 Příprava tiskových výstupů 

1.7.1 Nastavení 

Základní nastavení parametrů tisku provádíme po zadání   

. Pro další postup zvolíme příkazy z nabídky. 
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Okraje listu 

    

 
Předvolené hodnoty vybereme z nabídky. 
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Zadáme-li položku , pak mů-

žeme nastavit vlastní velikosti okrajů v dialogovém okně. 

 

Změna orientace tisku 
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. 

V dalším kroku zvolíme orientaci tisku na výšku nebo na šířku. 

 

Formát papíru 

    

. 

V dalším kroku z nabídky vybereme formát papíru, na který budeme tisknout. 

 

Měřítko tisku 

    

. 

V dalším kroku zadáme měřítko tisku, kdy můžeme definovat rozsah buněk listu, 
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které budou vytisknuty na jedné stránce. 

 

Záhlaví a zápatí 

Na kartě  v kapitole  klepneme na černou 

šipku ve žlutém čtverečku. V zobrazeném dialogovém okně přepneme na kartu Záhlaví 

a zápatí, kde zadáme požadované texty. 

 
Další možnosti úprav záhlaví, jako je vkládání data, čísla stránek apod., umožní kle-

pnutí na tlačítko , kterým se zobrazí dialogové okno. 
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Obdobně lze upravit i zápatí tisknutých stránek. 

1.7.2 Revize a tisk 

Úpravy listu 

Na kartě  v kapitole  klepneme na černou 

šipku ve žlutém čtverečku. V zobrazeném dialogovém okně  
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můžeme specifikovat další možnosti tisku. Jedná se především o nastavení řádků či 

sloupců, které budou opakovaně tisknuty na všech stránkách, o zobrazení mřížky apod. 

Dříve, než zadáme tisk, klepneme na tlačítko , které slouží k zobrazení tisk-

nuté stránky před jejím vlastním vytištěním. 

Dialogové okno lze také zobrazit zadáním příkazů    

 . 

 

Rozsah tisku 

    

 
V dalším kroku můžeme zadat rozsah tisku. 

 

Tisk samotného grafu 

Vybereme graf a zadáme     

. 

Tisk 

Máme-li všechny formátovací úpravy hotovy, zadáme poslední příkaz k tisku strá-

nek. 

    . 

 

 Kontrolní otázky a úkoly 
1. Jak jsou ukládána data v rámci jednoho sešitu, který je vytvořen v tabulkovém 

procesoru MS Excel? 

2. Jaký je rozdíl v zápisu relativní a absolutní adresy buňky? 

3. Pro jaké výpočty je vhodné použít relativní adresu a pro jaké absolutní adresu 

buňky? 
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4. Otevřete nový sešit a jeho listy pojmenujte: Zaměstnanci, Tarify a Grafy. 

5. Na listu Zaměstnanci vytvořte tabulku s názvy sloupců: Jméno, Příjmení, Počet 

odpracovaných hodin, Platová třída, Tarif, Hrubá mzda, Zdravotní pojištění, So-

ciální pojištění, Mzda k výplatě. 

6. První čtyři sloupce tabulky na listu Zaměstnanci vyplňte alespoň pro 20 zaměst-

nanců s tím, že platové třídy vyznačíte písmeny A, B, C, D. 

7. Na listu Tarify vytvořte tabulku, ve které budou uvedeny tarifní mzdy zaměst-

nanců za jednu odpracovanou hodinu, a to v jednotlivých platových třídách A, 

B, C, D. Dále vytvořte tabulku, ve které budou uvedeny výše odvodů na zdra-

votní pojištění a na sociální pojištění. 

8. Tabulky na listu Tarify vyplňte podle svých představ. Buňky se mzdovými tarify 

naformátujte tak, aby čísla byla vyjádřena bez desetinných míst s přidáním sym-

bolu Kč. Buňky s odvody na pojištění naformátujte tak, aby čísla byla vyjádřena 

v procentech bez desetinných míst. 

9. Na listu Zaměstnanci ve sloupci Tarif vytvořte výraz s logickou funkcí Když, 

pomocí které bude do příslušné buňky pro daného zaměstnance překopírována 

hodnota tarifu z listu Tarify v závislosti na platové třídě konkrétního zaměstnan-

ce. Ve vzorci využijte jak relativní, tak absolutní adresy buněk. 

10. Na listu Zaměstnanci ve sloupci Hrubá mzda vypočítejte výši hrubé mzdy jako 

součin odpracovaných hodin a tarifu. 

11. Na listu Zaměstnanci ve sloupci Zdravotní pojištění a Sociální pojištění vytvořte 

vzorce, které umožní vypočítat výši příslušných odvodů jako procentuální část 

hrubé mzdy, a to s využitím zadaných procentuálních výší odvodů na listu Tari-

fy. 

12. Na listu Zaměstnanci ve sloupci Mzda k výplatě vytvořte vztah, který umožní 

vypočítat výši mzdy k výplatě jako rozdíl hrubé mzdy a obou odvodů na pojiště-

ní. 

13. Vytvořené vzorce zkopírujte do všech řádků tabulky se zaměstnanci. 

14. Pod tabulkou vytvořte součtové vzorce pro součet všech odpracovaných hodin, 

hrubé mzdy, zdravotního pojištění, sociálního pojištění a mzdy k výplatě. 

15. Všechny buňky, ve kterých se vyskytují finanční částky, naformátujte 

s vyjádřením v Kč bez desetinných míst. 

16. Texty v záhlaví všech tabulek zvýrazněte a tabulky ohraničte. 

17. Na listu Grafy vytvořte výsečový graf, ve kterém budou uvedeny celkové hod-

noty: mzdy k výplatě, zdravotní pojištění, sociální pojištění. 

18. Ve vytvořeném grafu proveďte formátovací úpravy: jednotlivé výseče vyplňte 

podle Vašich představ, k výsečím doplňte popisky s číselnými hodnotami. 

19. Připravte vytisknutí listu Zaměstnanci se záhlavím a zápatím, do kterého vložte 

aktuální datum a vymyšlený název organizace či firmy. 

20. Vytiskněte všechna data z celého sešitu a sešit uložte do zvoleného adresáře. 

 

 Souhrn 
Po prostudování této kapitoly a úspěšném zvládnutí všech výše uvedených otázek a 

úkolů je čtenář seznámen se základními operacemi realizovanými v tabulkovém proce-

soru MS Excel. Umí zadávat data, realizovat základní matematické, logické a statistické 

operace, formátovat tabulky, vytvářet grafy a tisknout požadované výstupy. 
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2 Použití databází 

 Cíle 
Hlavním cílem této kapitoly je zvládnutí základní práce s databázovým procesorem 

Microsoft Access. Po prostudování kapitoly bude student umět: 

 Pracovat s existujícími databázemi. 

 Vytvářet jednoduché databáze a prohlížet jejich obsah v různých režimech zob-

razení. 

 Vytvářet tabulky, definovat a upravovat pole tabulky, zadávat a modifikovat da-

ta v tabulce. 

 Řadit a filtrovat data s využitím dotazů. 

 Sestavit formulář pro zadávání a úpravu dat. 

 Vytvářet sestavy a připravit je pro tisk. 

 

 Časová náročnost 
5 hodin 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 databáze 

 data 

 tabulka 

 záznam 

 pole 

 

 datový typ 

 vlastnosti polí 

 primární klíč 

 index 

 relace 

 

 dotaz 

 řazení dat 

 formulář 

 sestava 

 tisk 

 

2.1 Pochopení databází 

Práce s databázemi bude demonstrována s využitím aplikace Microsoft Access.  

2.1.1 Klíčové pojmy 

Databáze 

Pod pojmem databáze rozumíme aplikaci, která obsahuje data týkající se subjektů se 

stejnými či obdobnými parametry a vlastnostmi.  

Databáze velkého rozsahu 

Databáze mohou být organizovány v rámci určité instituce, jako je např. univerzita a 

její databáze studentů, knihovna a její databáze knih a zákazníků knihovny. Na celostát-

ní úrovni jsou databáze vytvářeny pro evidenci občanů republiky, evidenci přihlášených 

automobilů apod. Na mezinárodní úrovni se může jednat o databáze bank, leteckých 

společností apod. 
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Data a informace 

Data představují konkrétní údaje o subjektech, kterých se databáze týká. V databázi 

studentů univerzity je to např. datum narození, trvalé bydliště, datum zahájení studia 

apod. 

Informací pak rozumíme celkovou znalost o daném subjektu. To znamená např. in-

formaci o úspěšném či neúspěšném studiu daného studenta. 

Organizování databází 

 Tabulky: data jsou v databázích ukládána do tabulek, ve kterých jsou organizo-

vána do záznamů a polí. Jednou z tabulek databáze studentů univerzity může být 

např. tabulka, která obsahuje osobní údaje studentů.  

 Záznamy: v jednotlivých řádkách tabulky jsou ukládána data, která se týkají jed-

notlivých studentů. Tyto řádky tabulky jsou označovány jako záznamy databá-

zové tabulky.  

 Pole: pro každého studenta pak je v jednotlivých sloupcích tabulky uvedeno jeho 

jméno, příjmení, datum narození atd. Tyto sloupce tabulky jsou označovány jako 

pole databázové tabulky. 

2.1.2 Struktura databáze 

Obsah tabulek 

Každá tabulka databáze by měla obsahovat data, která se týkají pouze jednoho druhu 

subjektu. V databázi univerzity tak v jedné tabulce jsou data, která se týkají osobních 

údajů studentů, v jiné tabulce jsou data, která se týkají konkrétního studijního oboru 

apod. 

Obsah polí 

Každé pole tabulky by mělo obsahovat pouze jeden typ dat. Není dobré, aby v jed-

nom poli bylo uvedeno současně příjmení studenta a např. datum jeho narození. 

Datový typ 

Obsah pole tabulky je vždy spojen s odpovídajícím datovým typem. Např. pole, do 

kterého budou zapisována příjmení studentů, bude datového typu text. Pole, do kterého 

budou zapisována data narození studentů, bude datového typu datum. 

Vlastnosti polí 

Každé pole má svoje vlastnosti. Např. pole typu text, do kterého budou ukládána pří-

jmení studentů, má svoji velikost, tj. počet znaků, který určuje maximální možnou délku 

zadávaného příjmení. Obdobně pole typu datum pro ukládání data narození má specifi-

kovaný formát pro ukládání data. 

Primární klíč 

Primární klíč představuje unikátní pole tabulky, pomocí kterého jsou realizovány 

vazby mezi jednotlivými tabulkami. V databázi studentů univerzity se tak může jednat o 

číslo, které je studentovi přiřazeno při jeho zápisu ke studiu. Pomocí tohoto klíče pak je 

možno propojit tabulku s osobními údaji studenta s dalšími tabulkami, které se týkají 

průběhu studia daného studenta. 
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Index 

V rozsáhlých tabulkách je možno záznamy indexovat, což urychlí pozdější vyhledá-

vání dat. 

2.1.3 Relace 

Relace představují vazby mezi jednotlivými tabulkami databáze. 

Význam relací 

Relace mezi tabulkami jsou vytvářeny především proto, aby se v databázi nevysky-

tovala na dvou různých místech stejná data.  

Význam klíče pro vytváření relací 

Klíč představuje unikátní pole jedné tabulky, kterému odpovídá pole jiné tabulky. 

Tím jsou data obou tabulek vzájemně propojena a vzniká tak relace mezi tabulkami 

dané databáze. 

Referenční integrita 

Udržování relací mezi tabulkami databází je důležité pro zachování referenční inte-

grity, tedy neporušenosti vzájemných vztahů mezi tabulkami databáze. 

2.1.4 Obsluha 

Tvůrci databází 

Databáze vytvářejí profesionální databázoví specialisté na základě požadavků zada-

vatelů. 

Uživatelé databází 

Zadávání dat do databází, získávání dat a potřebných informací realizují uživatelé 

databází. Např. uživateli informačního systému univerzity jsou nejenom pracovnice 

studijních oddělení jednotlivých fakult, ale také akademičtí pracovníci, studenti a další 

zaměstnanci univerzity. 

Správce databáze 

Správce databáze uděluje uživatelům databáze práva přístupu k určitým datům. 

Např. v databázi univerzity mají jednotliví vyučující právo zapisovat studijní výsledky 

studentům v předmětu, který vyučují. Studenti pak mají právo si tyto výsledky pouze 

přečíst a vytisknout. 

Odpovědnost správce databáze 

Správce databáze je odpovědný za bezporuchový chod databáze. V případě havárie 

je povinen obnovit chod databáze. 
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2.2 Použití databázové aplikace 

2.2.1 Práce s databázemi 

Spuštění databázové aplikace 

  , 

nebo      

   , 

nebo na Ploše poklepeme na ikonu . 

Ukončení práce s databázovou aplikací 

,  

nebo   . 

Jestliže editovaná databáze nebyla uložena ve své aktuální verzi, pak se v obou 

předcházejících případech zobrazí dialogové okno, ve kterém je možno určit další po-

stup ukončení práce s databázovou aplikací.  

 

Otevření uložené databáze 

Spustíme databázovou aplikaci    v dialogovém 

okně  
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vybereme složku, soubor   

Nebo spustíme aplikaci průzkumník, otevřeme příslušnou složku a poklepeme na 

soubor, který byl vytvořen v databázové aplikaci (*.accdb). 

Vytvoření nové databáze 

Spustíme databázovou aplikaci     

 

Vytvoření nové databáze na základě šablony 

Spustíme databázovou aplikaci     vhodnou 

šablonu vybereme z nabídky klepnutím na příslušnou položku. 
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Uložení databáze 

  . V dialogovém okně 

 
vybereme složku, do které chceme uložit databázi a zadáme název databáze např. 

 . 

Přepínání mezi dvěma otevřenými databázemi 

 Na stavovém řádku nastavíme kurzor myši nad ikonu  a následně klepne-

me na náhled zvoleného dokumentu. 
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Panely nástrojů 

Klepnutím na ikonu  skryjeme panely nástrojů, takže místo původního zobrazení 

 
budou zobrazeny pouze názvy jednotlivých karet. 

 

Opětovné zobrazení panelů nástrojů zajistíme klepnutím na ikonu . 

Práce s nápovědou 

Základní informace o tabulkovém procesoru   

  

Nápovědu ke konkrétnímu tématu získáme tak, že stiskneme klávesu F1 nebo klepneme 

na ikonu  a v následujícím dialogovém okně zvolíme další postup vyhledání poža-

dované nápovědy zadáním požadovaného hesla do editačního pole nebo klepnutím na 

příslušné heslo v zobrazené nabídce kapitol nápovědy. 
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2.2.2 Běžné úkoly 

Vytvoření nové tabulky, dotazu, formuláře, sestavy 

Otevřeme databázovou aplikaci a pak budeme pracovat na kartě . 

 Vytvoření tabulky:   , nebo:   . 

 Vytvoření dotazu:   , nebo:   . 

 Vytvoření formuláře:   , nebo:   . 
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 Vytvoření sestavy:   , nebo:   . 

Otevírání, ukládání a zavírání tabulek, dotazů, formulářů a sestav 

Jednotlivé postupy budou dále uvedeny pro tabulky. Obdobně postupujeme i při 

práci s dotazy, formuláři a sestavami. 

 Otevírání tabulek: v seznamu objektů aplikace klepneme na konkrétní název ta-

bulky např. . 

 
Obdobně otevíráme i další objekty. 

 Ukládání tabulek: pro průběžné ukládání během editace použijeme kterýkoliv 

z následujících postupů:  

o   , 

o nebo , 

o  nebo zadáme klávesovou kombinaci Ctrl+S, která je uvedena v nápově-

dě . 

Vytvoříme-li novou tabulku, pak při jejím prvním uložení se automaticky zobra-

zí dialogové okno  

 
s dotazem na jméno nové tabulky. 

Chceme-li z tabulky vytvořit novou jinou tabulku s jiným názvem, pak zadáme 

   a v následujícím dialogovém okně 
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zadáme jméno nové tabulky. 

 Zavírání tabulek: kurzor umístíme do pravého horního roku okna tabulky. Au-

tomaticky se zvýrazní černý křížek na světlém pozadí a zároveň také plovoucí 

nápověda, která informuje o tom, co bude následovat, pokud na křížek klepne-

me.  Pak klepneme na . 

Kromě toho můžeme pravým tlačítkem myši klepnout na záložku tabulky a 

v zobrazené plovoucí nabídce 

 
klepneme na položku  

. 

Přepínání mezi dvěma režimy zobrazení 

Postup bude uveden opět jenom pro tabulky. Obdobně postupujeme při práci 

s dotazy, formuláři či sestavami. 

 Návrhové zobrazení tabulky:   . V tomto zobrazení můžeme 

navrhovat strukturu tabulky, to znamená, že definujeme jednotlivá pole a formá-

ty dat, která budou do polí zadávána. 

 Pracovní zobrazení tabulky:   . V tomto zobrazení lze zadá-

vat data do jednotlivých polí a záznamů. Zobrazení je využitelné také pro editaci 

dat uložených v tabulkách. 

Odstranění tabulky, dotazu, formuláře či sestavy 

Postup je opět uveden pro tabulku. Obdobně lze pracovat s dotazy, formuláři či se-
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stavami. 

Tabulku, kterou chceme odstranit, musíme nejdříve zavřít. Potom v seznamu tabulek 

klepneme pravým tlačítkem myši na název tabulky, kterou chceme odstranit např. 

. Tím se zobrazí plovoucí nabídka  

, 

ve které klepneme na položku . Jestliže se po-

kusíme odstranit tabulku, která je otevřená, pak se zobrazí informační okno. 

  

Pohyb mezi záznamy v tabulce, dotazech a formulářích 

Tabulku otevřeme v pracovním režimu. Klepnutím levým tlačítkem myši umístíme 

kurzor do buňky požadovaného záznamu a pole otevřené tabulky. Přesunutí do jiného 

pole či na jiný záznam lze realizovat nejenom pomocí myši, ale také s využitím kláves 

se šipkami. 

Obdobně pracujeme s dotazy a formuláři. 

Řazení dat v tabulce, formuláři a výstupu dotazu 

Kurzor umístíme do pole otevřené tabulky, podle kterého chceme řadit data v tabul-

ce. Data daného pole se zvýrazní. 
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Pak pro vzestupné abecední nebo číselné řazení klepneme na kartě  na iko-

nu . Seznam osob se setřídí podle příjmení vzestupně abecedně.  

 
Budeme-li data ve stejné tabulce chtít setřídit podle data narození sestupně, pak 

umístíme kurzor do pole Datum narození a klepneme na ikonu . Seznam 

osob se požadovaným způsobem seřadí. 

 

2.3 Tabulky 

2.3.1 Záznamy 

Přidávání a odstraňování záznamů v tabulce 

 Přidání záznamu: na kartě  ve skupině  klepneme na ikonu 

. Za posledním záznamem v tabulce se vytvoří nový prázdný záznam, do 

kterého můžeme vkládat data. 

 Odstranění záznamu: záznam, který chceme odstranit, vybereme tak, že klepne-

me do buňky vlevo před záznamem. Vybraný záznam bude barevně ohraničen. 

 

Potom zadáme     . Nebo vybereme libovol-

nou část záznamu, která se barevně zvýrazní. 

 

Pak zadáme       . 

Editace dat v záznamech 

Klepnutím do buňky s daty, která chceme měnit, lze umístit kurzor na pozici znaku, 
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který chceme vymazat, přepsat či doplnit o další znaky standardním způsobem jako při 

editaci textu v textovém editoru MS Word. 

Poklepáním na vybranou buňku se celý text uvnitř buňky podbarví a vložením libo-

volného znaku se celý vymaže a v buňce se objeví nově vložený znak.  

Jestliže jsme poklepáním vybrali buňku, pak je možno celý obsah buňky vymazat 

klepnutím na klávesu Delete. 

2.3.2 Návrh 

Vytvoření tabulky 

Tabulky zpravidla vytváříme přímo v návrhovém zobrazení   .  

Při založení nové databáze je automaticky vytvořena nová prázdná tabulka. 

 

Klepnutím na ikonu  přepneme tabulku do návrhového zobrazení. Nejprve 

se ale zobrazí dialogové okno s dotazem na název tabulky. 

 
Po zadání jména nově vytvářené tabulky a klepnutí na tlačítko OK zadáme názvy 

polí a jejich datové typy. 
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Při nově zadávaném poli je jeho datový typ nastaven na . 

Klepnutím na černou šipku zobrazíme nabídku datových typů, ze kterých vybereme 

vhodný typ. 

Např. pro pole Datum narození zadáme datový typ Datum a čas. 

 

Vlastnosti polí 

Jednotlivé datové typy mají svoje vlastnosti, které jsou implicitně nastaveny na vý-

chozí hodnoty, které je možno měnit. 

Např. pole typu Text standardně umožňují ukládat texty v délce 255 znaků. 

 
Pro ukládání jména či příjmení studenta zcela určitě nepotřebujeme rezervovat pole 

o velikosti 255 znaků. Proto klepneme na číslo 255, které můžeme přepsat např. na 20. 

 
Pro pole Datum narození můžeme např. zvolit formát zápisu data narození. Nejprve 

klepneme do buňky s datovým typem, zobrazí se seznam vlastností daného typu, ve 
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kterém klepneme do řádku Formát. Nyní se zobrazí černá šipka , na kterou klepneme. 

Pak se zobrazí nabídka formátů pro ukládání data, ze kterého si vybereme podle svých 

představ. 

 
Obdobně lze definovat hodnoty vlastností i dalších datových typů. Např. u pole Rok 

studia je možno nastavit výchozí hodnotu nově nastupujících studentů na 1. 

 

Ověřovací pravidla 

Definování ověřovacího pravidla slouží k tomu, aby do buněk daného pole nebylo 

možné omylem zadat nesmyslné údaje. Např. v poli Rok studia nemůže být zadána 

hodnota menší než 1. Proto můžeme zadat následující ověřovací pravidlo. 

 

Změna datového typu 

Při vytváření tabulek je třeba vždy si dobře rozmyslet datové typy jednotlivých polí. 

Jestliže budeme dodatečně měnit datové typy polí, která již obsahují zadaná data, může 

se stát, že dojde k porušení nebo přímo ke zrušení dříve zadaných dat. 

Primární klíč 

Primární klíč nastavujeme k poli, které je v rámci celé databáze unikátní. V daném 

případě by se jednalo o identifikační číslo studenta. 



 

 
  78 

 

Indexování polí 

Pro urychlení vyhledávání ve velkých databázích je vhodné povolit indexování polí 

se současným zakázáním duplicit. 

 

Přidání pole do existující tabulky 

Do již existující tabulky je možno v návrhovém zobrazení přidat další pole stejným 

způsobem jako při výchozím vytváření tabulky a definováním jejích polí. 

Změna šířky polí tabulky 

V pracovním zobrazení tabulky umístíme kurzor na rozhraní mezi názvy polí a při 

stisknutém levém tlačítku myši posuneme dané rozhraní podle svých požadavků. 

2.4 Získávání informací 

2.4.1 Hlavní operace 

Vyhledání zadaného data v tabulce a ve formuláři 

Otevřeme tabulku a kurzor umístíme do pole, ve kterém chceme hledat požadovaný 

údaj a zadáme   . Zobrazí se dialogové okno 

, 

ve kterém zadáme vyhledávaný údaj a specifikujeme další požadavky na vyhledávání. 
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 Oblast hledání:  

 Porovnat:  

 Hledat:  

Obdobně postupujeme při vyhledávání dat ve formulářích. 

Filtrování dat v tabulkách a ve formulářích 

Pro filtrování dat v tabulkách a formulářích využíváme příkazy, které lze zadat kle-

pnutím na vybranou ikonu na kartě  ve skupině 

.  

Umístíme-li kurzor do libovolné buňky zvoleného pole, pak lze klepnutím na ikonu 

 seřadit data v tabulce abecedně vzestupně podle dat, která jsou uložena 

v daném poli. Obdobně lze data setřídit sestupně klepnutím na ikonu . 

Pro filtrování dat v tabulce klepneme na ikonu , kterou zobrazíme dialogové 

okno, v němž zadáme požadavek na způsob filtrování pomocí dat zvoleného pole. 

Chceme-li např. z tabulky 

 
vybrat pouze studenty s bydlištěm v Praze, pak v dialogovém okně zadáme následující 

hodnoty. 
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Skutečnost, že data tabulky jsou filtrována podle určitého pole, je znázorněna iko-

nou ve tvaru nálevky pro umístění filtru, která je umístěna u názvu daného pole. 

 
Obdobným způsobem lze filtrovat data také ve formulářích. 

Odstranění filtru 

Nejprve klepnutím na ikonu filtru zobrazíme výše uvedené dialogové okno, ve kte-

rém zadáme  a klepneme na tlačítko . 

2.4.2 Dotazy 

Dotazy jsou používány pro vyhledávání informací a pro analýzu dat. 

Vytvoření dotazu nad jednou tabulkou 

Dotazy zpravidla vytváříme v návrhovém zobrazení   . V dialo-

govém okně 
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zadáme tabulku, ze které budou čerpány informace, a klepneme na tlačítko . 

V dotazu mohou být obsažena data ze všech polí dané tabulky, ale také mohou být 

uvedena pouze data z některých polí, a to tak, že pole nemusejí být uvedena ve stejném 

pořadí, v jakém jsou ve výchozí tabulce.  

 
Postupně tedy zadáme požadovaná pole, ze kterých budou čerpány informace. Pole, 

která mají být i zobrazena, musejí být vyznačena v řádku . 

Chceme-li zobrazit seznam studentů, kteří mají přerušeno studium, pak je třeba v poli 

Přerušení studia nastavit kritérium na hodnotu Pravda. 

 
Pak je nutno dotaz uložit pod názvem, který zadáme v dialogovém okně. 

 
Kromě výše uvedeného postupu je také možno k vytvoření dotazu využít průvodce 



 

 
  82 

tvorbou dotazu   . Pak už stačí jenom postupovat podle požadav-

ků průvodce. 

Spuštění dotazu 

Klepnutím na ikonu  přepneme dotaz z návrhového zobrazení do pracovní-

ho a získáme seznam studentů, kteří mají přerušeno studium. 

 

Relační operátory 

V dotazech lze využívat relační operátory =, <>, <, <=, >, >=. Můžeme tak vytvořit 

např. dotaz, který vypíše seznam studentů, kteří studují alespoň druhým rokem. 

 
Doplníme-li do výchozí tabulky ještě jednu studentku, která studuje již 3. rokem, 

pak nově vytvořený dotaz vypíše seznam studentů. 

 

Logické operátory 

Všechna kritéria, která zapíšeme do jednoho řádku, jsou v dotazech chápána ve 

smyslu logického operátoru A. To znamená, že oba požadavky musejí být plněny sou-

časně. Jestliže jedno z kritérií zapíšeme do řádku Kritéria a druhé kritérium zapíšeme na 

následující řádek Nebo, pak jsou tyto požadavky spojeny ve smyslu Nebo. To znamená, 

že musí být splněno jedno ze zadaných kritérií, nebo obě současně. 

Chceme-li tedy vypsat např. studenty z Prahy a z Chrudimi, pak je třeba tyto poža-

davky zadat ve smyslu logického operátoru Nebo. Neexistuje totiž student, který by byl 

současně z Prahy a z Chrudimi. Buď je z Prahy, nebo je z Chrudimi. 
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Kritéria ale lze také zapsat do jediného řádku, a to pomocí logického operátoru Or. 

 
Výsledný seznam studentů z Prahy a z Chrudimi. 

 

Zástupné symboly 

V kritériu nemusíme zadat přesný text, ale můžeme využít vkládání zástupných zna-

ků  

 *: zastupuje jeden a více znaků, 

 ?: zastupuje jeden znak. 

Chceme-li tedy např. vypsat seznam studentů, jejichž příjmení začíná písmenem N, 

pak do řádku Kritéria v poli Příjmení napíšeme znaky N* a klepneme na klávesu Enter. 

Automaticky se příkaz doplní. 

 
Dotaz opět uložíme pod novým jménem a po jeho spuštění je vypsán seznam stu-

dentů. 

 

Editace kritérií 

Hotová kritéria můžeme kdykoliv opětovně otevřít a libovolně měnit původní krité-

ria. Můžeme tak např. vytvořit nový dotaz na základě již existujícího dotazu. 

Chceme-li např. vytvořit dotaz na studenty z Prahy a z Pardubic, pak otevřeme dotaz 

na studenty z Prahy a z Chrudimi. V kritériu přepíšeme Chrudim na Pardubice a pomocí 
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příkazu    uložíme dotaz pod novým názvem. 

 
Výsledný výpis seznamu studentů. 

 

Práce s poli v dotazech 

V návrhovém zobrazení můžeme provádět editaci dotazů a upravovat jejich pole. 

 Vložení nového pole: do dalšího sloupce vložíme nové pole stejným způsobem 

jako při vytváření nového dotazu. 

 Odstranění pole: klepnutím nad odstraňovaným polem toto pole vyznačíme (celé 

se podbarví černě) a klepnutím pravým tlačítkem zobrazíme plovoucí nabídku 

,  

ze které vyberme položku . 

 Přesouvání pole: kurzor umístíme nad přesouvané pole a při stisknutém levém 

tlačítku myši toto pole přesuneme na požadované místo. 

 Zobrazení pole: v dotazu jsou zobrazována pouze ta pole, která mají vyznačeno 

zobrazení v řádku . 

Dotaz Studenti z Prahy a z Chrudimi tak můžeme např. upravit následujícím způso-

bem. 
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Výpis seznamu studentů. 

 

2.5 Objekty 

2.5.1 Formuláře 

Formuláře jsou prostředkem pro zobrazení, zadávání a editaci záznamů do tabulek 

databází. 

Vytvoření formuláře 

Nejprve vyznačíme tabulku, ke které chceme vytvářet formulář. 

 

Potom klepneme na ikonu   . Automaticky se vytvoří výchozí 

návrh formuláře. 

 
Formuláře je vhodné ukládat pod stejným názvem jako je uložena tabulka, ke které 

budou tímto formulářem zadávána a editována data. 
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Kromě výše uvedeného postupu je také možno k vytvoření formuláře využít prů-

vodce tvorbou formuláře   . Pak už stačí jenom po-

stupovat podle požadavků průvodce. 

Vkládání nových záznamů 

Formulář, tak jako tabulku či dotaz, můžeme zobrazovat nejenom v návrhovém zob-

razení, ale také ve formulářovém zobrazení. Pro přepnutí do formulářového zobrazení 

zadáme     . 

Ve formulářovém zobrazení je vidět vždy právě jeden záznam. 

 
Na spodním okraji formuláře jsou uvedena tlačítka pro ovládání pohybu ve formulá-

ři. 

 
Klepneme-li na tlačítko , zobrazí se prázdná editační pole formuláře, do kterých 

můžeme zadat data nově vkládaného záznamu. 

Editace dat 

Pomocí šipek  zobrazíme editovaný záznam, pak vy-

bereme příslušnou položku v záznamu, kterou následně můžeme standardně editovat 

jako při editaci textu v textovém editoru MS Word. 
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Záhlaví a zápatí formuláře 

Nejprve formulář přepneme   . V návrhovém 

zobrazení pak můžeme klepnout do pole pro zadávání záhlaví a zadat nový text. 

 
Po přepnutí do formulářového zobrazení pak vidíme celkový vzhled formuláře. 

 
Obdobně lze zadat také text do zápatí formuláře. 

2.6 Výstupy 

2.6.1 Sestavy, export dat 

Sestava slouží pro zobrazení a tisk informací vybraných z tabulek a z dotazů. 

Vytvoření sestavy 

Pro vytvoření sestavy nejprve vybereme tabulku nebo dotaz, ke kterému chceme vy-

tvořit sestavu. Např. klepneme na položku  a pak zadáme 

příkaz   . Automaticky je vytvořena sestava a zobrazena ve formátu 

Zobrazení rozložení, ve kterém lze následně provádět úpravy.  
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Kromě toho lze sestavu vytvořit pomocí průvodce tvorbou sestav.  

Zadáme   . V dialogovém okně  

 

vybereme pole, které chceme zadat do sestavy a klepneme na tlačítko . Chceme-li 

vybrat všechna pole, pak klepneme na tlačítko . 
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Po klepnutí na tlačítko  se zobrazí dialogové okno. 

 
Chceme-li např. v sestavě uspořádat data tak, aby byli studenti setříděni podle roku 

studia, pak toto pole zvýrazníme a klepneme na tlačítko . V dialogovém okně se 

znázorní budoucí uspořádání dat. 
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Klepnutím na tlačítko  získáme další možnosti seskupení dat 

v sestavě. 

 

Klepnutím na tlačítko  zobrazíme dialogové okno 
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, 

ve kterém lze definovat pořadí třídění dat. V uvedeném případě je možno studenty 

v rámci daného roku studia řadit nejprve podle příjmení, jsou-li shodná, pak podle jmé-

na a je-li i jméno shodné, pak podle čísla. 

 

Klepnutím na tlačítko  zobrazíme dialogové okno 
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, 

které je velice důležité v případech, kdy chceme vytvořit sestavy s výpočty např. součtů, 

průměrných hodnot apod. 

Po klepnutí na tlačítko  se zobrazí dialogové okno 

, 

ve kterém definujeme rozložení sestavy a především orientaci tisku. Nakonec v dialo-

govém okně 
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zadáme jméno sestavy a klepneme na tlačítko . Výslednou podobu sestavy 

lze dále editovat v návrhovém zobrazení. 

Editace sestavy 

Sestavu zobrazíme v návrhovém zobrazení. Klepnutím na libovolnou buňku sestavy 

se tato buňka barevně vyznačí a pak lze při stisknutém levém tlačítku myši upravit šířku 

i výšku zobrazovaného pole. V následující ukázce se jedná o prostor pro vypisování 

příjmení studentů. 

 
Jestliže chceme např. změnit záhlaví jednotlivých polí nebo záhlaví celé sestavy, 

pak dvakrát klepneme do zvoleného pole, které se podbarví bíle, a pak můžeme měnit 

např. text záhlaví celé sestavy. 
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Jestliže např. výsledná úprava bude následující, 

 
pak získáme závěrečnou sestavu. 

 

Export sestav do jiných formátů 

Výslednou sestavu lze exportovat do různých jiných datových formátů. 
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Jestliže např. klepneme na ikonu , pak v následujícím okně zadáme složku, 

název souboru a jeho formát. 

 

Klepnutím na tlačítko  se uloží nový soubor ve formátu pro tabulkový 

procesor MS Excel. Exportovaný soubor pak může mít následující formát. 

 

2.6.2 Tisk 

Tisk tabulky 

Nejprve otevřeme tabulku poklepáním na ikonu s jejím názvem 

. Pak zadáme    
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 . Zobrazí se tak náhled 

stránky s tabulkou před vlastním tiskem. 

 

Klepnutím na jednu z ikon  můžeme definovat tisk na výšku nebo na 

šířku stránky. 

Další požadavky na tisk můžeme specifikovat po zadání   

   
Zobrazí se tak standardní dialogové okno pro tisk. 

 

V něm klepneme na tlačítko , kterým otevřeme další standardní dialogo-

vé okno, ve kterém můžeme specifikovat další požadavky jako je např. formát papíru, 

na který budeme tisknout. 
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Vše zakončíme opakovaným klepnutím na tlačítko . 

Obdobně postupujeme při tisku výstupů z dotazů či sestav. Možnosti tisku jsou stej-

né pro všechny aplikace Microsoft Office. 

 

 Kontrolní otázky a úkoly 
1. Co je to databáze a k čemu slouží? 

2. Jak jsou ukládána data do databází? 

3. Co je to tabulka, záznam, pole, datový typ? 

4. Co je to formulář, dotaz, sestava? 

5. Založte novou databázi s tabulkou, která bude obsahovat: Osobní číslo, Jméno, 

Příjmení, Datum narození, PSČ, Město, Ulice, Číslo popisné, Rok studia. 

6. Datový typ pro pole Osobní číslo nastavte tak, aby bylo generováno automatic-

ky, a tomuto poli přiřaďte primární klíč. 

7. Datový typ pro pole Jméno, Příjmení, Město a Ulice nastavte jako text s rozsa-

hem 15 znaků.  

8. Datový typ pro pole PSČ a Číslo popisné nastavte jako text s rozsahem 6 resp. 

10 znaků. 

9. Datový typ pro pole Datum narození nastavte podle vlastního uvážení. 
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10. Datový typ pro pole Rok studia nastavte jako celé číslo na dvě platná dekadická 

místa. 

11. Tabulku uložte pod názvem Studenti. 

12. Vytvořte formulář pro ukládání dat do tabulky Studenti a formulář uložte pod 

názvem Studenti. 

13. Pomocí formuláře vyplňte v tabulce alespoň 20 záznamů. 

14. Vytvořte dotaz, který z tabulky Studenti vybere všechny studenty, kteří studují 

druhým rokem, a dotaz uložte pod názvem Studenti ve druhém roce. 

15. Dotaz upravte tak, aby pro každého studenta bylo vypsáno pouze jeho jméno, 

příjmení a rok narození. 

16. Vytvořte dotaz, který z tabulky Studenti vypíše všechny studenty, kteří mají tr-

valé bydliště v Hradci Králové nebo v Pardubicích, a dotaz uložte pod názvem 

Hradubičtí studenti. 

17. Dotaz upravte tak, aby pro každého studenta bylo vypsáno pouze jméno, příjme-

ní a město trvalého bydliště. 

18. Vytvořte sestavu pro výpis všech dat z tabulky Studenti. 

19. Data v sestavě upravte tak, aby studenti byli seskupeni podle roku studia s vyčís-

lením počtu studentů v daném roce. Studenty dále seskupte podle příjmení, jmé-

na a osobního čísla. 

20. Sestavu vytiskněte a uložte. 

 

 Souhrn 
Po prostudování této kapitoly a úspěšném zodpovězení výše uvedených otázek a vy-

pracování všech úkolů je čtenář seznámen se základními pracemi s databázemi v systé-

mu MS Access. Zvládá založení nové databáze, nových tabulek, definování datových 

typů jednotlivých polí, vytvoření formuláře a jeho použití pro vkládání dat do tabulek, 

vytvoření dotazů a tiskových sestav, včetně jejich vytisknutí a uložení. 
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3 Prezentace 

 Cíle 
Hlavním cílem této kapitoly je zvládnutí tvorby prezentací s využitím programu 

Microsoft PowerPoint. Po prostudování kapitoly bude student umět: 

 Pracovat s prezentacemi a ukládat je v různých formátech. 

 Využívat vestavěnou nápovědu pro zefektivnění práce s prezentacemi. 

 Volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled. 

 Vkládat, upravovat a formátovat text v prezentacích. 

 Vytvářet a formátovat grafy a organizační diagramy v prezentacích. 

 Vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty. 

 Používat animace a přechodové efekty v prezentacích. 

 Připravit prezentaci pro tisk nebo prezentování. 

 

 Časová náročnost 
4 hodiny 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 prezentace 

 snímek 

 zobrazení 

 šablony 

 předloha 

 

 pozadí snímku 

 záhlaví 

 zápatí 

 vkládání textů 

 vkládání objektů 

 

 editace objektů 

 přechody 

 animace 

 promítání 

 tisk 

 

3.1 Použití aplikace pro prezentaci 

Prezentace budou vytvářeny v aplikaci Microsoft PowerPoint.  

3.1.1 Práce s prezentacemi 

Spuštění aplikace pro prezentaci 

  , 

nebo      

   , 
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nebo na Ploše poklepeme na ikonu . 

Ukončení práce s aplikací pro prezentaci 

,  

nebo   . 

Jestliže editovaný soubor nebyl uložen ve své aktuální verzi, pak se v obou předchá-

zejících případech zobrazí dialogové okno  

,  

ve kterém je možno určit další postup ukončení práce s aplikací pro prezentaci.  

 

Otevření existující prezentace 

Spustíme aplikaci pro prezentaci    a v dialogovém okně 

 

vybereme složku, soubor   

Nebo spustíme aplikaci průzkumník, otevřeme příslušnou složku a poklepeme na 

soubor, který byl vytvořen v aplikaci pro prezentaci (*.pptx). 
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Vytvoření nové prázdné prezentace 

Spustíme aplikaci pro prezentaci      

Vytvoření nové prezentace na základě šablony 

Spustíme aplikaci pro prezentaci     vhodnou šablo-

nu vybereme z nabídky 

 
klepnutím na příslušnou položku. 

Uložení prezentace 

   používáme pro první uložení nové prezentace. 

   používáme pro uložení prezentace pod novým jménem 

nebo v jiné složce či v jiném formátu. 

V obou případech pak v dialogovém okně  
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vybereme složku, zadáme název dokumentu např.  a jeho typ, který mů-

žeme vybrat z nabídky 

 

  
Pro průběžné ukládání prezentace během její editace použijeme kterýkoliv 

z následujících postupů:  
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   , 

 nebo , 

  nebo zadáme klávesovou kombinaci Ctrl+S, která je uvedena v nápovědě 

. 

Přepínání mezi dvěma otevřenými dokumenty 

Na stavovém řádku nastavíme kurzor myši nad ikonu  a následně klepneme 

na náhled zvolené prezentace  

. 

3.1.2 Zlepšení efektivity práce 

Základní nastavení aplikace pro prezentaci 

Nastavení předvoleb aplikace lze provést v rámci možností PowerPointu:  

    

 Změnu jména autora tabulky nastavíme v dialogovém okně 

, které otevřeme po klepnutí 

na tlačítko    
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a do editačního pole zadáme jméno uživatele 

   

 Změnu výchozí složky pro otevírání a ukládání souborů nastavíme v dialogovém 

okně , které otevřeme po klepnutí na tla-

čítko    

 
a v editačních oknech zadáme složky, do kterých mají být ukládány příslušné soubory  

 

   

Práce s nápovědou 

Základní informace o aplikaci pro prezentaci     
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Nápovědu ke konkrétnímu tématu získáme tak, že stiskneme klávesu F1 nebo klepneme 

na ikonu  a v následujícím dialogovém okně 

 
zvolíme další postup vyhledání nápovědy zadáním požadovaného hesla do editačního 
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pole nebo klepnutím na příslušné heslo v zobrazené nabídce kapitol nápovědy. 

  

Volba měřítka zobrazení prezentace 

Na kartě  klepneme na ikonu . Snímek prezentace se zobrazí 

v optimálním zvětšení vzhledem k aktuálnímu rozměru okna. Stejnou funkci vyvoláme 

klepnutím na ikonu , která je umístěna v pravém spodním rohu okna. 

Klepnutím na ikonu  lze zobrazit dialogové okno  

,  

ve kterém zvolíme požadované měřítko zobrazení prezentace.  

Kromě toho kdykoliv lze měřítko zobrazení změnit pomocí jezdce na panelu měřít-

ka, které je umístěno v pravém spodním rohu stavového řádku okna tabulkového proce-

soru . 

Panely nástrojů 

Klepnutím na ikonu  skryjeme panely nástrojů, takže místo původního zobrazení 

 
budou zobrazeny pouze názvy jednotlivých karet. 

 

3.2 Příprava prezentace 

3.2.1 Zobrazení prezentace 

Prezentaci lze zobrazit v různých formátech. Změny zobrazení realizujeme na kartě 



 

 
  107 

. 

Normální zobrazení 

Klepneme na ikonu . Zobrazení se využívá pro základní tvorbu snímků pre-

zentace. 

 

Řazení snímků 

Klepneme na ikonu . Zobrazení se využívá pro celkový přehled řazení snímků 

v prezentace a pro přesouvání snímků. 

 

Poznámky 

Klepneme na ikonu . Zobrazení se využívá pro psaní poznámek 

k jednotlivým snímkům prezentace. 
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Zobrazení pro čtení 

Klepneme na ikonu . Zobrazení se využívá pro prohlédnutí celé prezentace, 

kdy se postupně přes celou obrazovku vykresluje snímek po snímku. 

Přepínání mezi různými zobrazeními 

Přepnutí zobrazení lze snadno provést klepnutím na příslušnou ikonu zobrazení na 

kartě . 
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3.2.2 Snímky 

Při tvorbě nových snímků můžeme vytvářet snímek bez jakékoliv předlohy, nebo na 

základě některé ze zvolených šablon. 

Práce se šablonami 

Po spuštění aplikace je automaticky vytvořen první snímek se základní šablonou ty-

pu Úvodní snímek. 

 
Úvodní snímek slouží pro vložení základního nadpisu celé prezentace.  

Nový snímek vytvoříme tak, že pravým tlačítkem myši klepneme na zmenšený ná-

hled prvního snímku. 
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Tím se zobrazí plovoucí nabídka 

,  

ve které klepneme na položku . Automaticky se vytvoří nový 

snímek, a to na základě šablony Obsah a nadpis. 
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Po klepnutí do příslušného pole můžeme začít vkládat text nadpisu snímku a texty 

jednotlivých položek s odrážkami. 
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Kromě toho můžeme na kartě  klepnout na ikonu . Zobrazí se na-

bídka šablon  

,  

ze které lze vybrat tu, která je pro nový snímek optimální. 

 

Barva pozadí snímku nebo celé prezentace 

Nejprve vybereme snímek, ve kterém chceme změnit jeho pozadí. Výběr provedeme 

klepnutím na náhled snímku. Po zadání    můžeme styl pozadí 

snímku vybrat z nabídky  



 

 
  113 

 

Klepneme-li na položku , pak se 

zobrazí dialogové okno 

, 

ve kterém lze definovat různé typy výplně snímku. Práce je velice snadná, neboť navr-

hované typy výplní jsou vždy okamžitě aplikovány na daný snímek formou náhledu. 

Potvrzení správnosti volby provedeme klepnutím na tlačítko . 

Chceme-li takto jednotně nastavit pozadí všech snímků v rámci celé prezentace, pak 

klepneme na tlačítko . 
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Změna rozložení obsahu snímku 

Obsah snímku je složen z různých prvků, které lze editovat. Jestliže např. v úvodním 

snímku  

 
 klepneme levým tlačítkem myši na nadpis, pak se tento nadpis vyznačí rámečkem.  

Při stisknutém levém tlačítku myši lze tímto rámečkem, a tedy i celým nadpisem, li-

bovolně pohybovat po ploše snímku. Kromě toho zelené kolečko u rámečku umožňuje 

opět při stisknutém levém tlačítku myši celým rámečkem otáčet a vytvářet tak šikmé 

texty. 

Kopírování a přesouvání snímků 

Chceme-li vytvořit nový snímek, jehož obsah by byl formálně podobný obsahu již 

stávajícího snímku, pak klepneme na zvolený snímek a tím ho vybereme. Vybraný sní-

mek bude od ostatních snímků barevně odlišen. 
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Klepnutím pravým tlačítkem myši na vybraný snímek zobrazíme nabídku  

, 

ve které klepneme na položku . Tím se vytvoří duplikát pů-

vodního snímku, který můžeme následně editovat. 

Výše uvedená nabídka umožňuje vyjmout snímek, vytvořit kopii snímku, přemístit 

kurzor na nové místo dané či jiné otevřené prezentace a tam vytvořit kopii snímku. Na-
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bídka také umožňuje odstranit vybraný snímek. 

Pro odstranění snímku lze také využít zkrácený postup, kdy odstraňovaný snímek 

vybereme a klepneme na klávesu Delete. 

Přesouvání snímků v rámci dané prezentace provádíme tak, že přesouvaný snímek 

vybereme a při stisknutém levém tlačítku myši snímek přesuneme nahoru nebo dolů. 

Budoucí umístění přesouvaného snímku je signalizováno černou vodorovnou čarou, 

která je umístěna mezi dvěma sousedními snímky. 

Přehlednější je přesouvání snímků v zobrazení prezentace jako Řazení snímků. Opět 

přesouvaný snímek vybereme a při stisknutém levém tlačítku myši ho přesuneme na 

nové místo, které je vyznačeno černou svislou čarou mezi dvěma sousedními snímky. 

 
 

3.2.3 Předloha 

Chceme-li do všech snímků prezentace umístit stejné prvky, jako je např. logo insti-

tuce, číslování snímků, datum prezentace apod., pak tyto prvky umístíme do předlohy, 

kterou následně propojíme se snímky prezentace. 

Vložení grafického prvku do předlohy 

Pro vytvoření předlohy nejprve zadáme   . Potom přepneme 

na kartu  a klepneme např. na ikonu . Z následující nabídky si vybe-

reme typ písma. 
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Po zadání požadovaného textu můžeme provést jeho editaci, tj. můžeme změnit 

např. velikost písma apod. 

 
Rámeček s textem pak přesuneme na požadované místo předlohy. 

Zápatí předlohy 

Do zápatí předlohy lze vkládat libovolné texty, datum, číslo snímku apod. z nabídky  

 

Nejprve klepneme na ikonu . Pak vyplníme položky v dialogovém okně. 



 

 
  118 

 

Klepneme-li na tlačítko , pak se předloha promítne do všech snímků 

celé prezentace. Klepneme-li na tlačítko , pak se předloha promítne pouze 

do daného snímku. 

V předloze můžeme klepnout na ikonu vybraného objektu pravým tlačítkem myši a 

z plovoucí nabídky pak vybereme položku . Zobrazíme 

tak dialogové okno  
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,  

ve kterém lze provádět další úpravy. 

Obdobně po klepnutí na položku  lze další editační 

úpravy realizovat pomocí dialogového okna. 
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Vložení předlohy do prezentace 

Máme-li předlohu vytvořenou, pak na kartě  klepneme na ikonu 

 a vše ukončíme klepnutím na ikonu . Vytvořená předloha se pro-

mítne do všech snímků prezentace. 
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3.3 Text 

Práce s textem je velice podobná práci s textem v textovém editoru MS Word. Proto 

bude v dalším popsána pouze stručně. 

3.3.1 Manipulace s textem 

Snímky prezentace by měly obsahovat krátké stručné texty s využitím odrážek, čís-

lování a grafických objektů. 

Vkládání textu 

V normálním zobrazení prezentace klepneme na vybraném snímku na objekt, který 

je rezervován pro vkládání textu, a vepíšeme požadovaný text, např. ECDL. 

 

Úprava textu 

Klepneme levým tlačítkem myši do objektu, ve kterém je text uveden a dále upravu-

jeme text standardním způsobem s využitím mazání a připisování textu. 

Úprava a přesouvání textu uvnitř prezentace 

Postup je stejný jako v textovém editoru MS Word. Např. pro kopírování textu vy-

bereme kopírovaný text, zadáme příkaz Kopírovat, přemístíme kurzor na cílové místo 

prezentace a zadáme příkaz Vložit. 

Vymazání textu 

Vybereme vymazávaný text a klepneme na klávesu Delete. 



 

 
  122 

Příkazy Zpět a Znovu 

Příkaz Zpět zadáváme klepnutím na ikonu . Příkaz Znovu zadáváme klepnutím 

na ikonu . Použití obou příkazů je stejné ve všech aplikacích MS Office. 

3.3.2 Formátování 

Formátování textu 

Vybereme formátovaný text a na kartě  klepneme na některou z ikon pro 

formátování textu 

 
nebo klepnutím na šipku v pravém dolním rohu této skupiny ikon otevřeme dialogové 

okno  

,  

ve kterém specifikujeme formátovací požadavky. 

Formátování odstavce 

Vybereme odstavec, který chceme formátovat a na kartě  klepneme na ně-

kterou z ikon pro formátování odstavců  

 
nebo klepnutím na šipku v pravém dolním rohu této skupiny ikon otevřeme dialogové 

okno  
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,  

ve kterém specifikujeme formátovací požadavky. 

 

3.3.3 Seznamy 

Postupy s editacemi seznamů jsou stejné jako při práci v textovém editoru MS 

Word. Proto opět bude uveden pouze velice stručný návod. 

Odrážky 

Vybereme texty s odrážkami a na kartě  klepneme na ikonu . Z plo-

voucí nabídky 

  
vybereme požadovaný formát odrážek. 

Případně můžeme klepnout na položku  

a zobrazit dialogové okno  
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,  

ve kterém můžeme specifikovat způsob formátování odrážek. 

Číslování 

Vybereme texty, které chceme číslovat, a na kartě  klepneme na ikonu 

. Z plovoucí nabídky  

  
vybereme požadovaný formát číslování. 

Případně můžeme klepnout na položku  

a zobrazit dialogové okno  
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,  

ve kterém můžeme specifikovat způsob formátování odrážek. 

3.3.4 Tabulky 

Práce s tabulkou je opět stejná jako práce s tabulkou v textovém editoru MS Word. 

Proto v dalším je uvedena jenom stručná informace o tabulkách. 

Vložení tabulky 

Založíme nový snímek se šablonou Nadpis a obsah. Uprostřed prázdného snímku se 

zobrazí ikony , z nichž klepneme na ikonu s tabulkou. V dialogovém 

okně  

  
pak specifikujeme počet řádků a počet sloupců tabulky. 

Vznikne snímek s prázdnou tabulkou. 
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Editace tabulky 

Vkládání textů, vkládání řádků či sloupců, úprava šířky sloupců a výšky řádků se 

provádí obdobně jako v textovém editoru MS Word. 

3.4 Grafy 

Práce s grafy je velice podobná práci s grafy v tabulkovém procesoru MS Excel. 

Proto budou dále uvedeny pouze základní informace. 

3.4.1 Použití grafů 

Vložení grafu 

Založíme nový snímek se šablonou Nadpis a obsah. Uprostřed prázdného snímku se 

zobrazí ikony , z nichž klepneme na ikonu s grafem. V dialogovém 

okně 
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pak specifikujeme typ grafu. 

Vznikne snímek se základním grafem. 

 
Současně se otevře tabulkový procesor MS Excel s výchozí tabulkou dat. 
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Další práce s editací dat a celého grafu je tedy naprosto stejná jako při tvorbě grafů 

v tabulkovém procesoru MS Word. 

Editace grafu 

Vkládání a editace dat, změna typu grafu, zadávání a editace názvu grafu, názvu os, 

přidávání popisků dat do grafu, práce s legendou grafu, změna barvy výplně grafu, vý-

plně sloupců či výsečí atd., to vše provádíme naprosto stejně jako při tvorbě grafů 

v tabulkovém procesoru MS Excel. 

3.4.2 Organizační diagramy 

Organizační diagramy slouží ke grafickému znázornění organizační struktury za-

městnanců určité organizace, ve kterém lze vyznačit vzájemnou podřízenost a nadříze-

nost jednotlivých zaměstnanců. 

Vytvoření organizačního diagramu 

Založíme nový snímek se šablonou Nadpis a obsah. Uprostřed prázdného snímku se 

zobrazí ikony , z nichž klepneme na ikonu 

s obrázkem SmartArt. V dialogovém okně 
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vybereme kategorii  a konkrétní typ organizačního diagramu zvolíme 

např. klepnutím na ikonu . Správnost volby potvrdíme klepnutím na tlačítko 

. Zobrazí se snímek se základním rozložením organizačního diagramu. 

 

Vložení dat do organizačního diagramu 

Klepnutím na zvolený prvek organizačního diagramu tento prvek vybereme a pak do 
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něj začneme vkládat požadovaný text. 

Do diagramu můžeme zadat jméno konkrétního zaměstnance.  

 
Obdobně můžeme zadat jeho organizační zařazení. 

 
Tímto způsobem můžeme vyplnit data v celém organizačním diagramu. 

 

Vložení nového objektu do diagramu 

Chceme-li do organizačního diagramu zařadit dalšího pracovníka např. jako podří-

zeného ke zvolenému pracovníkovi, kterého vybereme, pak ve skupině  

 otevřeme kartu . V ní klepneme na ikonu  
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 a z nabídky  vybereme např.  

. 

Organizační diagram se tak rozšíří o novou položku, ve které můžeme opět doplnit 

jméno zaměstnance a jeho pracovní zařazení. 

 
Obdobně bychom mohli např. ekonomickému řediteli přiřadit referentku. 

Změna struktury organizačního diagramu 

Chceme-li provést nějakou změnu v organizační struktuře, např. vedoucího IT oddě-

lení zařadit jako podřízeného rozvojovém řediteli, pak nejprve klepnutím vyznačíme 

přesouvaný objekt. Nyní na kartě  klepneme na položku . 

Automaticky dojde k přesunu objektu. 
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3.5 Grafické objekty 

Grafickými objekty rozumíme obrázky, fotografie, kliparty, symboly, kreslené ob-

jekty atd. 

3.5.1 Vkládání a manipulace 

Vložení fotografie 

Založíme nový snímek se šablonou Nadpis a obsah. Uprostřed prázdného snímku se 

zobrazí ikony , z nichž klepneme na ikonu Vložit obrázek ze 

souboru. V dialogovém okně 
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vybereme obrázek, který chceme vložit do snímku a klepneme na tlačítko 

. Po doplnění nadpisu získáme snímek. 

 
Kromě toho lze obrázek do snímku vložit tak, že otevřeme příslušný snímek a pak 
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na kartě  klepneme na ikonu . Opět se zobrazí dialogové okno, ve kte-

rém můžeme specifikovat složku a soubor, který chceme do snímku vložit. 

Obdobně lze vytvořit další snímek např. se současnou podobou obou budov. 

 
Budeme-li chtít obě fotografie porovnat vedle sebe na jednom snímku, pak je třeba 

jednotlivé obrázky překopírovat na nový snímek a upravit jejich velikost. 

Kopírování a přesouvání grafických objektů 

Nejprve kopírovaný či přesouvaný objekt vybereme klepnutím na něj. Vybraný ob-

jekt se standardním způsobem vyznačí. Pak přemístíme kurzor do nového snímku a za-

dáme příkaz Vložit.  

Kopírovat a přesouvat objekty můžeme nejenom mezi snímky jedné prezentace, ale 

také mezi snímky dvou či více současně otevřených prezentací. 

Změna velikosti grafického objektu 

Nejprve vybereme objekt. Pak při stisknutém levém tlačítku myši můžeme měnit ve-

likost objektu. Posouváním čtverečků uprostřed obvodových stran objektu měníme ve-

likost objektu v daném směru. Posouváním koleček v rozích obvodu objektu měníme 

současně výšku i šířku objektu při zachování poměru výšky k šířce.  

Změna umístění grafického objektu na snímku 

Vyberme objekt, umístíme nad něj kurzor tak, aby se změnil ve čtyřstrannou šipku. 

Pak při stisknutém levém tlačítku myši můžeme objektem libovolně posouvat po sním-

ku. 
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Umístíme-li kurzor do okolí zeleného kolečka nad objektem, pak při stisknutém le-

vém tlačítku myši můžeme objekt natáčet podle našich požadavků. 

Do jednoho snímku tak můžeme umístit obě fotografie. 

 

Zarovnání objektu vzhledem ke snímku 

Vybereme objekt, který chceme zarovnat. Na kartě  klepneme na ikonu 

. Zobrazíme tak nabídku. 
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V ní vybereme položku , kterou zobrazíme nabídku. 

 
Nyní se rozhodneme o způsobu zarovnání. Takže např. chceme-li objekt zarovnat 

k levému okraji snímku, pak klepneme na položku . 

3.5.2 Kreslení 

Vložení kresleného objektu 

Otevřeme snímek, do kterého chceme vkládat kreslený objekt. Potom na kartě 

 klepneme na ikonu . Příslušný prvek, který chceme nakreslit, vybe-

reme z nabídky. 
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Chceme-li nakreslit např. šipku, pak z nabídky 

 

zvolíme její směr, tvar a klepneme na příslušnou ikonu . Šipku umístíme na požado-

vané místo ve snímku a upravíme její velikost. 

Vložení textu do kresleného objektu 

Pravým tlačítkem myši klepneme na nakreslený objekt. V plovoucí nabídce 
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klepneme na položku . Zadáme text a klepneme na klá-

vesu Enter. 

 

Editace kresleného objektu 

Jestliže jsme vybrali např. nakreslenou šipku, pak posouváním žlutých čtverečků 

můžme upravit šířku šipky či délku jejího zakončení. 

 
Klepneme-li pravým tlačítkem myši na nakreslený objekt, zobrazí se dialogové okno 
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, 

 ve kterém můžeme definovat druh a barvu výplně či obvodové čáry. Je možno nastavit 

také typ a šířku obvodové čáry, způsob zakončení šipky, prostorové efekty, stíny apod. 

Přenášení objektů do popředí a do pozadí 

Vytváříme-li složitý objekt, který je složen z několika dílčích vzájemně se překrýva-

jících kreslených objektů, pak jsou tyto objekty postupně překreslovány tak, že nový 

objekt vždy překresluje dříve vytvořené objekty.  

Můžeme tak např. postupně vykreslit obdélník, kolečko a trojúhelník, které se vzá-

jemně překrývají. 

 
Chceme-li ale obrazce vykreslit tak, aby kolečko bylo v popředí před obdélníkem a 

trojúhelníkem, pak nejprve klepneme na kolečko a tím ho vybereme. 
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Pak na kartě  zadáme   . Kolečko se 

dostane do popředí. 

 
Totéž můžeme zajistit také tak, že po vybrání kolečka přepneme na kartu 

 a klepneme na položku . Zobrazí se tak nabídka, ze které 

můžeme zadat posunutí vybraného objektu o jednu úroveň, nebo zcela do popředí.  

 
Posun o jednu úroveň se projeví v situaci, kdy vytváříme velice složitý objekt 

s mnoha vzájemně se překreslujícími prvky. 

Seskupení kreslených objektů 

Jestliže jsme vytvořili objekt, složený z několika dílčích prvků, pak je třeba vše se-

skupit do jednoho celku. Při stisknuté klávese Ctrl postupně klepneme na všechny gra-

fické prvky, abychom je vybrali. 

 

Pak zadáme     . Případně můžeme 

zadat     . Nakreslené prvky se 

seskupí do jediného objektu, který pak můžeme přesouvat, kopírovat, případně můžeme 

měnit jeho velikost. 

 

Oddělení prvků skupiny 

Chceme-li dodatečně editovat některý z vytvořených prvků, pak je třeba nejprve 
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skupinu rozdělit zadáním     . Případně 

můžeme zadat     . Provedeme 

požadované změny, např. změnu výplně kolečka. 

 
Pro opětovné seskupení dílčích prvků do původní skupiny zadáme  

     nebo  

    .  

3.6 Příprava výstupů 

3.6.1 Příprava 

Přechodové efekty mezi snímky 

Na kartě  klepneme na některý z nabídnutých typů přechodů mezi sním-

ky. 

 

Nebo klepnutím na tlačítko  zobrazíme úplnou nabídku přechodových efektů, ze 

kterých si můžeme vybírat. 

 
Nastavený přechod se okamžitě projeví, takže můžeme posoudit jeho efekt. Vybe-
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reme-li si např. , pak klepnutím na ikonu  můžeme definovat další 

parametry zvoleného přechodu. 

 

Klepnutím na černou šipku položky  zobrazíme nabídku. 

 
V ní můžeme zvolit zvuk, který bude součástí přechodu mezi snímky. 

Dále můžeme určit dobu trvání přechodu v sekundách, použití přechodu pouze pro 

vybraný snímek nebo pro celou prezentaci a přechod na další snímek při klepnutí myší 

nebo po uplynutí definovaného času. 
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Animace objektů snímku 

Jsou-li ve vybraném snímku umístěny např. texty s odrážkami, pak je možno 

k těmto textům přiřadit animace. Na kartě  klepneme na některou 

z nabídnutých animací. 

 

Nebo klepnutím na tlačítko  zobrazíme úplnou nabídku animací, ze kterých si 

můžeme vybírat. 

 
Nastavená animace se okamžitě projeví, takže můžeme ihned posoudit její efekt. 

Vybereme-li si např. , pak klepnutím na ikonu  můžeme definovat 

další parametry animace. 
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K vytvořeným animacím lze přidávat další animace, nastavovat způsob vyvolání 

animace, její časování apod. 

 

Poznámky ke snímkům 

V normálním zobrazení prezentace je pod každým zobrazovaným snímkem prostor 

s textem , do kterého lze zapsat poznámku ke 

snímku. 

Nastavení prezentace 

Na kartě  klepnutím na ikonu  zobrazíme dialogové okno 
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, 

ve kterém můžeme nastavit typ prezentace. 

: standardní způsob zobrazování prezentace přes ce-

lou obrazovku. 

: na spodním okraji obrazovky je ve stavovém řádku vlevo 

zobrazeno číslo aktuálního snímku  a vpravo jsou tlačítka pro pře-

chod mezi snímky a pro zobrazení další plovoucí nabídky . 

: máme-li nastaveno časování jednotlivých snímků, 

pak lze spustit automatické zobrazování snímků prezentace. 

Skrytí snímků 

Chceme-li některý snímek skrýt a nepromítat ho v rámci prezentace, pak tento sní-

mek vybereme a zadáme   . Stejným způsobem je možno snímek 

obnovit. V normálním zobrazení prezentace je skrytý snímek označen přeškrtnutým 

číslem snímku. 
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Promítání prezentace 

Při spouštění celé prezentace od začátku zadáváme   . Nebo 

klepneme na klávesu F5.  

Chceme-li prezentaci spustit od zvoleného snímku, pak nejprve tento snímek vybe-

reme a potom zadáme   . 

Během promítání prezentace můžeme klepnutím pravým tlačítkem myši vyvolat 

plovoucí nabídku, ze které lze specifikovat další postup zobrazování snímků prezentace. 

 
Ukončit zobrazování prezentace můžeme klepnutím na klávesu Esc. 

3.6.2 Revize 

Kontrola pravopisu 

Pravopis zkontrolujeme stejným způsobem jako v textovém editoru MS Word, a to 

zadáním   . 

Tisk prezentace 

Zadáme   .  

Standardním způsobem pak můžeme specifikovat tisk na výšku nebo na šířku. 
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Klepnutím na položku  zob-

razíme nabídku možností snímků prezentace. 

 
Klepnutím na vybranou položku se ve vedlejším náhledu zobrazí tisknutá stránka se 

snímky. Např. klepneme-li na položku , pak se zobrazí náhled 

stánky. 
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Další operace, které souvisejí se způsobem tisku, provádíme stejně jako při tisku vý-

stupů z textového editoru MS Word. 

 

 Kontrolní otázky a úkoly 
1. Vytvořte novou prezentaci, ve které byste prezentovali Vámi studovaný obor. 

2. První snímek založte na šabloně Úvodní snímek. Vložte do něj nadpis, ze které-

ho bude zřejmé Vaše studijní zaměření a přidejte Vaše jméno a příjmení. 

3. Na druhém snímku uveďte hlavní důvody, které Vás vedly k rozhodnutí studovat 

daný obor. Seznam těchto důvodů doplňte odrážkami. Pro tento i další snímky 

vždy zvolte vhodnou šablonu. 

4. Na třetím snímku vypište přehled předmětů, které Vás nejvíce zaujaly. Seznam 
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předmětů opět doplňte odrážkami. 

5. Na čtvrtém snímku vytvořte pruhový graf, ve kterém budou uvedeny Vámi stu-

dované předměty v daném akademickém roce a počet kreditů jednotlivých 

předmětů. 

6. Vhodně zvolenou výplní (např. šrafováním) jednotlivých pruhů odlište předmě-

ty, které již máte úspěšně uzavřené, od předmětů, které jste ještě neuzavřeli. 

7. Do čtvrtého snímku vložte obrázek, či fotografii, která by nějak souvisela s Vá-

mi studovaným oborem. 

8. Vámi vytvářenou prezentaci propojte s předlohou, ve které budete specifikovat 

jednotné pozadí pro všechny snímky, a do pravého horního rohu vložte logo 

Vámi studované fakulty. 

9. Do záhlaví předlohy vložte název studijního programu a studijního oboru. 

10. Do zápatí předlohy vložte aktuální datum a čísla stránek. Vytvořenou předlohu 

propojte se všemi snímky prezentace. 

11. Nastavte přechodové efekty mezi jednotlivými snímky prezentace. 

12. Přechody mezi snímky nastavte tak, aby další snímek byl zobrazen po kliknutí 

myší. Pokud by k tomuto kliknutí nedošlo, tak by se další snímek automaticky 

zobrazil po uplynutí zadaného času. 

13. U snímků se seznamy s odrážkami nastavte animace podle Vašich představ. 

14. K jednotlivým snímkům připište poznámky. 

15. Proveďte kontrolu pravopisu pro celou prezentaci. 

16. Spusťte prezentaci v režimu Předvádění lektorem. 

17. Spusťte prezentaci v režimu Automatické prohlížení. 

18. Vytiskněte prezentaci s poznámkami. 

19. Vytiskněte prezentaci s rozložením 3 snímků na stránku. 

20. Vytvořenou prezentaci uložte do předem definované složky ve formátu Předvá-

dění aplikace PowerPoint. 

 

 Souhrn 
Po prostudování této kapitoly a úspěšném zodpovězení výše uvedených otázek a vy-

pracování všech úkolů je čtenář seznámen se základními pracemi s aplikací MS Power-

Point. Zvládá založení nové prezentace, vytvoření nových snímků s texty, grafy, organi-

začními diagramy, obrázky či grafickými prvky. Umí vytvořit jednotnou předlohu 

snímků, nastavit přechody mezi snímky a nastavit animace prvků jednotlivých snímků. 

Zvládá předvádění prezentací v různých režimech, vytisknutí a uložení prezentací. 
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