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1. Spustenie MS Excel 2007 

1.1 Kde v počítači hľadať tabuľkový kalkulátor MS Excel 2007 

Možností ako nájsť tabuľkový kalkulátor MS Excel 2007 v počítači je niekoľko: 

a) tabuľkový kalkulátor MS Excel má vytvorený odkaz na pracovnej ploche 

 

obr. Odkaz na spustenie programu 

b) ak nie je na pracovnej ploche odkaz na program, je možné ho vyhľadať cez 

ikonu Štart  → Všetky programy → Microsoft Office → Microsoft Excel 
2007 

 

 

obr. Ponuka Štart – Všetky programy 
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obr. Ponuka Štart – Všetky programy – Microsoft Office   

Ak na pracovnej ploche ikonu Excelu nemáme, môžeme si vytvoriť odkaz na túto 

aplikáciu. Klikneme postupne na tlačidlo Štart → Všetky programy → Microsoft 
Office → Microsoft Office Excel 2007, tu klikneme pravým tlačidlom myši 

a z príslušnej ponuky vyberieme Odoslať kam → Pracovná plocha – vytvoriť 
odkaz a tu klikneme ľavým tlačidlom.  

 

obr. Vytvorenie odkazu na pracovnej ploche  
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Výsledkom je vytvorenie ikony MS Excel na pracovnej ploche (ikona je so šípkou 

reprezentujúcou odkaz na aplikáciu). Ak na takúto ikonu dva krát klikneme ľavým 

tlačidlom myši objaví sa nám nový, prázdny pracovný hárok Excelu. 

c) použitím pravého tlačidla myši na pracovnej ploche vyberieme možnosť Nový 
a následne možnosť Pracovný hárok programu Microsoft Office Excel 

 

 

obr. Spustenie programu Microsoft Office Excel 
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2. Popis prostredia MS Excel 2007 

2.1 Popis prostredia MS Excel 2007 

Po spustení programu (napr. vytvoreným zástupcom na pracovnej ploche, prípadne 

cez Štart → Všetky programy → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2007) sa 

zobrazí grafické prostredie Excelu. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. Grafické prostredie MS Excel 2007  
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2.2 Rýchly prístup 

Panel s nástrojmi Rýchleho prístupu obsahuje nami definované, najčastejšie 

používané alebo obľúbené ikony príkazov využívané pri bežnej práci s dokumentom. 

Microsoft Office má štandardne prednastavenú skupinu týchto zástupcov, ktorú je 

možné prispôsobovať potrebám pridávaním ďalších ikon. 

 

obr. Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup  

Po pridaní zástupcov sa panel s nástrojmi Rýchleho prístupu zmení napr. takto: 

    

pred              po 

obr. Panel s nástrojmi Rýchly prístup pred zmenou        obr. Panel s nástrojmi Rýchly prístup po zmene 
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3. Pracovný hárok 

3.1 Vytvorenie nového pracovného hárku 

Nový pracovný hárok je možné vytvoriť kliknutím na tlačidlo Office  a vybratím 

príkazu Nový. Otvorí sa dialógové okno, kde si vyberieme nový Prázdny zošit. 

 

 

obr. Vytvorenie nového pracovného hárku  

3.2 Otvorenie existujúceho pracovného hárku 

Ak bol pracovný hárok vytvorený a už existuje v počítači, je ho možné otvoriť 

kliknutím na tlačidlo Office  a vybratím príkazu Otvoriť.   
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obr. Otvorenie dokumentu  

3.3 Uloženie pracovného hárku 

Pri prvom uložení dokumentu je potrebné zadať jeho názov a miesto, kde bude 

dokument uložený. Na uloženie dokumentu treba kliknúť na tlačidlo Office  

a vybrať príkaz Uložiť alebo Uložiť ako.  
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obr. Uloženie dokumentu  

Pri prvom uložení treba vždy zvoliť:  

• formát ukladaného dokumentu (napr. xls, xlsx, ...) 

• disk na ktorom bude dokument uložený 

• zložku v ktorej bude dokument uložený 

• názov dokumentu (bez prípony programu) 

 

Ak je dokument už jeden krát uložený, pomenovaný a umiestnený vo vybranej 

zložke, pri každom ďalšom ukladaní stačí kliknúť na ikonu , prípadne kliknúť na 

tlačidlo Office  a vybrať príkaz Uložiť. 

3.4 Automatické uloženie pracovného hárku (súboru) 

MS Excel umožňuje aj automatické ukladanie súboru po určitom čase (predvolený 

čas býva štandardne 10 minút). Automatické ukladanie je vhodným nástrojom 

v prípade, ak dôjde k neočakávanému vypnutiu počítača. Vtedy slúži na obnovu dát 



  Microsoft Excel 2007   

11 

 

súboru, ktoré neboli užívateľom uložené. Nastavenie automatického ukladania 

súboru môžeme nastaviť alebo prestaviť aj manuálne. Klikneme na tlačidlo Office 

, vyberieme Možnosti programu Excel a následne príkaz Uložiť. Tu môžeme 

nastaviť ľubovoľný čas ako aj miesto, kde sa bude súbor automaticky ukladať. 

 

obr. Automatické ukladanie súboru 

3.5 Zatvorenie dokumentu 

V prípade, že sme prácu s dokumentom ukončili môžeme aktuálny dokument 

zatvoriť. Môžeme to vykonať kliknutím na tlačidlo Office  a vybratím možnosti 

Zavrieť. 
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obr. Zatvorenie dokumentu  

Na zatvorenie aktuálneho dokumentu môžeme použiť aj ovládacie tlačidlo Zavrieť 

, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu dokumentu. Po jeho aplikácii sa 

najčastejšie objaví nasledujúce dialógové okno s možnosťou troch akcií: 

 

obr. Dialógové okno zatvorenia dokumentu 

uložiť zmeny pri zatváraní      neuložiť zmeny pri zatváraní         zrušiť zatvorenie 
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4. Bunka 

4.1 Vkladanie údajov do bunky 

Vložiť údaje do bunky môžeme obecne dvoma spôsobmi: 

a) na bunku, do ktorej chceme vložiť údaj klikneme dva krát ľavým 
tlačidlom myši 

 

obr. Vkladanie údajov do bunky  

Výsledkom je, že sa v danej bunke objaví kurzor a môžeme údaj vpísať do bunky. 

Výsledok potvrdíme stlačením klávesy ENTER. 

b) na bunku, do ktorej chceme vložiť údaj klikneme jeden krát ľavým 
tlačidlom myši 

Výsledkom je označenie nami zvolenej bunky. Údaj, ktorý do bunky chceme vpísať 

píšeme do Vzorcového panelu (zároveň sa údaj zjavuje v označenej bunke). 

Výsledok potvrdíme stlačením klávesy ENTER. 
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obr. Vkladanie údajov do bunky  

 

4.2 Výška riadku a šírka stĺpca 

Výšku riadka a šírku stĺpca možno vykonať opäť viacerými spôsobmi: 

a) pomocou vodiacej lišty 

Najrýchlejším spôsobom nastavenia alebo zmeny výšky riadku a šírky stĺpca je 

spôsob s využitím vodiacej lišty. V prípade, že chceme nastaviť výšku riadku, 

nájdeme s pomocou myši deliacu čiaru v sivom poli tak, že sa nám kurzor zmení na 

dve šípky oddelené čiarou    . Po objavení zmeneného kurzora klikneme ľavým 

tlačidlom myši a ťahom nastavíme požadovanú výšku riadka. Obdobne postupujeme 

aj pri zmene šírky stĺpca. 

vzorcový panel 
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obr. Nastavenie výšky riadku a šírky stĺpca pomocou vodiacej lišty 

b) pomocou formátovania bunky 

Zmeniť alebo nastaviť výšku riadku a šírku stĺpca na požadované hodnoty možno aj 

s využitím funkcie formátovania buky. Na karte Domov v skupine Bunky sa 

nachádza funkcia Formát, pomocou ktorej možno vykonať zmeny a nastavenie 

výšky riadku a šírky stĺpca podľa potreby. Táto možnosť nám poskytuje zadávať 

údaje o veľkosti pomocou čísiel. 

 

obr. Karta Domov 

 

obr. Skupina Bunky  
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obr. Veľkosť bunky  

4.3 Formát písma 

MS Excel ako tabuľkový kalkulátor umožňuje vykonávať úpravu písma v akomkoľvek 

rozsahu bunky, prípadne označeného textu, t.j. v rozsahu jedného znaku až po celý 

napísaný text. Pri písme je možné meniť rôzne atribúty ako napríklad typ písma, 

veľkosť písma, farbu písma, atď. Okrem týchto zmien umožňuje Excel aj zmeny 

týkajúce sa zmien vzhľadu textu ako napríklad jeho orámovanie, farbu výplne 

a podobne. 

Vo všeobecnosti je možné zmeny formátu písma realizovať viacerými spôsobmi: 

a) pomocou pásu s nástrojmi a panelom rýchleho formátovania 

Všetky základné vlastnosti písma, o ktorých zmene uvažujeme sa nachádzajú na 

karte Domov v skupine Písmo.  

 

obr. Panel karty Domov - Písmo  
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obr. Ponuka skupiny Písmo  

 

Typ písma .............................. možnosť zmeny vzhľadu písma 

Veľkosť písma ........................ možnosť výberu štandardnej veľkosti, prípadne možnosť 

vpísania vlastnej veľkosti (s presnosťou na pol bodu) 

Zmena veľkosti písma ........... zmena vybratého textu na veľké, prípadne malé písmená 

Farba písma ............................ zmena vybratého textu na zvolenú farbu 

Farba zvýraznenia písma......... možnosť zvýrazniť text zvolenou farbou 

Prečiarknuté ............................. nakreslí čiaru cez stred vybratého textu 

Rez písma ............................... možnosť zmeny druhu písma na tučné, šikmé alebo 

podčiarknuté 

Orámovanie ............................ možnosť voľby orámovania bunky 

 

 

 typ písma  veľkosť písma zväčšiť veľkosť písma 

   

zmenšiť veľkosť písma 

   

 farba písma 

  
 

kurzíva 

   

orámovanie 

   

podčiarknuté písmo 

   

farba výplne 

   

tučné písmo 
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b) pomocou dialógového okna Formát buniek 

Dialógové okno Formát buniek vyvoláme kliknutím na tlačidlo , ktoré je 

umiestnené v pravom dolnom rohu karty Písmo. 

 

obr. Ponuka dialógového okna Formát buniek  

Kliknutím na príslušné tlačidlo sa nám objaví dialógové okno s ponukou na zmenu 

formátu písma. 

 

obr. Písmo  

V dialógovom okne vyberieme nami zvolené parametre a celé nové nastavenie 

potvrdíme kliknutím na tlačidlo OK.  

 

 

veľkosť 
 

rez 
 

typ  písma 

 farba  
 

 špeciálne 
 

náhľad 

 

podčiarknutie 
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c) pomocou klávesových skratiek 

Na vykonanie zmien formátu písma možno využiť aj klávesové skratky, napr. CTRL + 
B (tučné písmo), CTRL + U (podčiarknuté písmo), CTRL + = (dolný index), a 

podobne (základné klávesové skratky s vysvetlené v prílohe na konci metodickej 

príručky). 

4.4 Výplň, orámovanie bunky a farba písma 

a) Výplň bunky 

Výplň bunky nám umožňuje zmeniť farebnú výplň zvolenej bunky (prípadne viacero 

zvolených) na požadovanú farbu. Vykonať zmenu možno pomocou skupiny Písmo 

na karte Domov, kde je funkcia Farba výplne.  

 

obr. Karta Domov  

 

obr. Skupina Písmo 
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Farba výplne nám poskytuje možnosť vybrať z preddefinovaných farieb, prípadne 

zvoliť vlastnú farbu podľa potrieb. 

    

            obr. Farebná výplň                               obr. Farby 

Zmenu farebnej výplne bunky môžeme zrealizovať aj tak, že na požadovanú bunku 

klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme príkaz Formátovať bunky. V tomto 

okne vyberieme príkaz Výplň, kde máme opäť možnosť výberu štandardných alebo 

vlastných farieb. Nami zvolená aktuálna farba sa zobrazuje v ukážke.  

 

obr. Formát buniek 
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Výsledný efekt sa premietne na označenej bunke, prípadne bunkách. 

b) Orámovanie bunky 

Všetky čiary, oddeľujúce v excelovskom dokumente od seba bunky v riadkoch aj 

stĺpcoch sú len pre našu orientáciu v pracovnom liste. To znamená, že pri tlači 

takéhoto dokumentu sa vytlačia len vpísané údaje. Ak chceme zobraziť aj jednotlivé 

čiary oddeľujúce od seba bunky v riadkoch a stĺpcoch volíme príkaz Orámovanie, 

ktorý sa nachádza v skupine Písmo na karte Domov. Tu máme možnosť voľby 

orámovania podľa potreby. 

 

obr. Karta Domov  

 

 

obr. Skupina Písmo 
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                     obr. Orámovanie                                                                obr. Formátovať bunky - Orámovanie 

Orámovať bunku (bunky) môžeme aj formátovaním buniek. Na zvolenú bunku 

klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme príkaz Formátovať bunky. Formát 

buniek obsahuje príkaz Orámovanie, kde okrem preddefinovaných možností 

orámovania máme možnosť meniť aj štýl čiary a jej farbu. 

c) Farba písma 

Farbu písma obsahu vybranej bunky definujeme príkazom Farba písma v skupine 

Písmo na karte Domov. Farba písma nám umožňuje vybrať si zo štandardných 

farieb, prípadne zvoliť farbu vlastnú podľa potreby. 
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                              obr. Farba písma                                                                             obr. Farba písma – Vlastné 

4.5 Zarovnanie údajov v bunke 

Skupina Zarovnanie sa nachádza na karte Domov a poskytuje nám rôzne 

možnosti zarovnania obsahu v bunke, prípadne bunkách.  

 

 
Obr. Možnosti skupiny Zarovnanie 

 

 

 

zarovnať nadol 

 

zarovnať na stred 

 

zarovnať nahor     

  

zarovnať text vľavo 

 

centrovať                 obr. Zarovnanie 

 

zarovnať text vpravo 
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Zarovnať obsah buniek možno aj tak, že na zvolenú bunku klikneme pravým 

tlačidlom myši a vyberieme možnosť Formátovať bunky. Na zvolenej karte máme 

o.i. aj Zarovnanie, ktoré nám poskytuje zarovnanie obsahu bunky podľa našich 

potrieb. 

 

obr. Formát buniek - Zarovnanie  

4.6 Zlučovanie buniek 

Zlučovanie buniek nám umožňuje zlúčiť (spojiť) dve alebo viac susedných 

vodorovných alebo zvislých buniek, ktoré sa zmenia na jednu veľkú bunku 

zobrazujúcu sa cez viacero stĺpcov alebo riadkov. Zlučovanie buniek je vratný 

proces, t.j. umožňuje nám zlúčené bunky spätne rozdeliť.  

Pri zlučovaní buniek postupujeme tak, že najskôr vyberieme a označíme bunky, ktoré 

chceme zlúčiť.  
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obr. Označenie buniek pripravených na zlúčenie 

 

Pri samotnom zlučovaní si treba uvedomiť, že vo výslednej zlúčenej bunke sa 

zachová obsah len ľavej hornej bunky. Ostatné vpísané údaje vo všetkých ostatných 

bunkách vybratého rozsahu sa odstránia !!! Po označení buniek klikneme na kartu 

Domov, kde sa v skupine Zarovnanie nachádza funkcia Zlúčiť a centrovať. 

 

 

obr. Zlúčiť a centrovať  

 Tá nám poskytuje štyri možnosti, a to: zlúčiť a centrovať, zlúčiť cez, zlúčiť bunky 

a oddeliť bunky. S obsahom výslednej bunky je možno vykonávať prípadne ďalšie 

úpravy pomocou funkcie Zarovnať. 
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obr. Zlúčené bunky s centrovaným obsahom 

Obdobne ako pri zlučovaní buniek postupujeme aj pri ich rozdeľovaní. Výsledný 

obsah zlúčenej bunky sa nám zobrazí v ľavej hornej bunke rozsahu rozdelených 

buniek. 

4.7 Kopírovanie buniek 

Kopírovať vybraté bunky môžeme pomocou príkazu Kopírovať v skupine Schránka 
na karte Domov. Predtým než vykonáme samotné kopírovanie je potrebné najskôr 

vybraté bunky označiť. 

 

obr. Karta Domov – skupina Schránka  

Kopírovať označené bunky možno aj tak, že na označené bunky klikneme pravým 

tlačidlom myši a zvolíme možnosť Kopírovať, prípadne pomocou klávesovej skratky 

Ctrl+C. 
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obr. Kopírovať/Prilepiť  

4.8 Presun buniek 

Označené a skopírované bunky môžeme vložiť na ľubovoľné miesto hárku, prípadne 

aj do iného hárku, prípadne aj do iného dokumentu, a to buď s využitím príkazu 

Prilepiť na karte Domov v skupine Schránka, prípadne pomocou klávesovej skratky 

Ctrl+V alebo kliknutím pravého tlačidla myši a zvolením možnosti Prilepiť. 

4.9 Vymazanie obsahu buniek 

Vymazať, prípadne odstrániť časť obsahu v bunke možno použitím kláves Delete 
alebo Backspace. V prípade, že mažeme len časť obsahu bunky, tak na to 

využívame Vzorcový panel.  

 

obr. Vzorcový panel 



  Microsoft Excel 2007   

28 

 

Klávesa Delete nám slúži na mazanie znakov, ktoré sa nachádzajú od kurzora 

napravo, klávesa Backspace nám slúži na mazanie znakov, ktoré sa nachádzajú od 

kurzora naľavo. Kliknutím na bunku a stlačením klávesy Delete vymažeme celý 

obsah bunky. 

4.10 Formát čísla 

Formát čísla je funkcia, ktorá určuje spôsob zobrazenia číselných hodnôt v bunkách. 

Určuje teda, čo má daná hodnota vyjadrovať (napr. menu, celé číslo, zlomok, 

percento,...). Pri definovaní formátu čísiel si treba uvedomiť, že rôzny spôsob 

zobrazenia nemá vplyv na vlastnú hodnotu, t.j. ak zobrazíme číslo, ktoré má tri 

desatinné čísla na dve desatinné čísla, uvidíme hodnotu v bunke len s dvomi 

desatinnými miestami, ale uložená hodnota má stále tri desatinné miesta. Dôležité je 

si aj uvedomiť, že formát čísla sa priraďuje bunke a nie vlastnému údaju, t.j. výsledok 

sa prejaví nielen u číselného údaju samotného, ale aj v bunkách zo vzorcami. 

Formát čísla nájdeme na karte Domov v skupine Číslo, kde sa nachádza základná 

ponuka obsahujúca Formát čísla, Účtovnícky formát čísla, Štýl percent, Oddeľovač 

tisícov, Pridať desatinné miesto a Odobrať desatinné číslo. 

 

obr. Karta Domov – Skupina Číslo  

 

obr. Skupina Číslo 

Definovať formát čísla možno aj kliknutím na tlačidlo  v skupine Číslo, kedy sa 

nám rozbalí ponuka formátovania buniek a teda aj čísiel. Tu máme možnosť vidieť aj 

konkrétne náhľady jednotlivých formátov číselných hodnôt. 
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obr. Formát čísla  

Vybraný formát čísla aplikujeme buď na označenú bunku s číselnou hodnotou, 

prípadne viacero buniek s číselnými hodnotami, prípadne nami zvolené bunky 

naformátujeme podľa potrieb ešte pred samotným vložením číselných hodnôt. 

Formát čísla: 

a) všeobecné – bunky vo všeobecnom formáte nemajú žiadny špecifický číselný 

formát 

 

obr. Všeobecné číslo 
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b) číslo – číslo sa používa na všeobecné zobrazovanie čísiel (umožňuje nastaviť 

aj desatinné miesta) 

 

 

obr. Číslo 

 

 

 

c) mena – mena sa používa pre všeobecné peňažné hodnoty 

 

 

obr. Mena 
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d) účtovnícke – účtovnícke formáty zarovnávajú symboly meny a desatinné 

čiarky v stĺpci 

 

 

obr. Účtovnícke číslo 

 

e) dátum – formát dátumu zobrazuje poradové čísla dátumu a času ako hodnoty 

dátumu  

 

 

obr. Dátum 
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f) čas – formát času zobrazuje poradové čísla dátumu a času ako hodnoty času 

 

 

obr. Čas 

 

g) percentá – percentá násobia hodnoty bunky číslom 100 a zobrazia výsledok 

so symbolom percent 

 

 

obr. Percento 
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h) zlomky – zlomky prevedú desatinné čísla do formátu zlomku 

 

 

obr. Zlomok 

 

 

i) vedecké – pridáva číslu desatinné miesta 

 

 

obr. Vedecké číslo 
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j) text – bunky v textovom formáte sa považujú za text, aj keď obsahujú číslo, t.j. 

bunka sa zobrazí presne tak, ako ju napíšeme 

 

 

obr. Text 

 

k) špeciálne – špeciálne formáty sa používajú pre hodnoty v zoznamoch 

a databázach, ako sú napr. PSČ, telefónne zoznamy a iné 

 

 

obr. Špeciálne číslo 
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l) vlastné – formát vlastné umožňuje zadať kód číselného formátu (môže 

vychádzať aj z niektorého už existujúceho formátu) 

 

 

obr. Vlastné číslo 

 

V niektorých prípadoch sa môžeme v bunke stretnúť s formátom čísla v tvare 

#######. Tento tvar nemusí automaticky znamenať zlý formát čísla, prípadne 

poruchu počítača, ale býva výsledkom zle nastavenej šírky stĺpca (šírka stĺpca je 

užšia ako vpísaný číselný údaj). 
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5. Graf 

Graf je jedným zo základných výstupov programu Microsoft Office Excel 2007. Slúži 

na prezentáciu hodnôt obsiahnutých v tabuľke do grafickej podoby. Predstavuje tak 

vhodnejší nástroj na porovnávanie hodnôt ako napríklad samotná tabuľka. 

5.1 Tvorba grafu 

Keďže nám graf programu Microsoft Office 2007 slúži na prezentáciu hodnôt 

z tabuľky do grafickej podoby, je potrebné mať pred samotnou tvorbou grafu 

pripravenú tabuľku s hodnotami, ktoré chceme graficky znázorniť a pracovať s nimi. 

Po vytvorení tabuľky nasleduje tvorba samotného grafu. 

a) v prostredí Microsoft Excel 2007 vytvoríme tabuľku. 

 

Obr. Tabuľka v prostredí Microsoft Excel 2007 
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b) tabuľku (prípadne len potrebné stĺpce), z ktorej chceme vytvoriť výsledný graf 

si označíme. 

 

Obr. Označenie vybratej časti tabuľky 

c) prejdeme na kartu Vložiť, kde si v skupine Grafy vyberieme graf najbližší 

našim predstavám. Pri výbere hlavného typu grafu máme ďalej možnosť 

vybrať konkrétny typ grafu z ponuky podtypov grafov. Kliknutím ľavým 

tlačidlom myši na príslušný podtyp grafu je graf hotový.  

 

Obr. Karta Vložiť 
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Obr. Skupina Grafy 

    

Obr. Podtypy hlavnej ponuky grafov 

Skupina Grafy na karte vložiť nám poskytuje možnosť vložiť graf aj tak, že klikneme 

na symbol umiestnený vpravo dole v skupine Grafy a tým vyvoláme ponuku Vložiť 

graf. 

 

Obr. Typy grafov 
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V tejto ponuke máme znovu možnosť voliť graf podľa potreby z hlavnej ponuky 

grafov umiestnenej v ľavej časti a následne z ponuky podtypov grafov umiestnenej 

v pravej časti okna.  

 

Obr. Vložiť graf 

 

Obr. Graf  
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d) po vytvorení grafu máme možnosť ďalej graf upravovať. 

5.2 Typ grafu 

Microsoft Excel 2007 nám poskytuje na základnej karte Vložiť v skupine Graf 
nasledujúce typy grafov: 

 

stĺpcový – používa sa na porovnávanie hodnôt medzi niekoľkými 

kategóriami  

 

   čiarový – používa sa na zobrazenie trendov vzhľadom na určitú dobu 

 

 

koláčový – používa sa na zobrazovanie príspevkov každej hodnoty do 

celkovej hodnoty 

 

pruhový – používa sa na porovnávanie viacerých hodnôt 

 

plošný – používa sa na zdôraznenie rozdielov medzi niekoľkými 

množinami údajov počas časového obdobia 

 

X Y – používa sa na porovnávanie párov hodnôt 
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ďalšie – pridá ďalšie typy grafov (napr. burzový, povrchový, prstencový, 

bublinový, radarový)  

Ukážky vybraných typov grafov: 

 

   

              obr. Stĺpcový graf                                                                              obr. Čiarový graf  

   

              obr. Koláčový graf                                                                              obr. Pruhový graf  

   

                obr. XY graf                                                                                    obr. Prstencový graf  

 



  Microsoft Excel 2007   

42 

 

5.3 Úprava grafu 

Po vytvorení grafu máme možnosť graf ďalej upravovať, pridať mu názov, 

pomenovať jednotlivé osi, zvoliť umiestnenie osí, zmeniť typ grafu a podobne.  

Všetky dodatočné úpravy grafu realizujeme cez Nástroje pre grafy. Nástroje pre 

grafy reprezentujú trojicu špeciálnych kariet - Návrh, Rozloženie a Formát, karty 

ktoré sa zobrazia po kliknutí do priestoru grafu.  

 

obr. Nástroje pre grafy 

 

obr. Karta Návrh 

 

obr. Karta Rozloženie 
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obr. Karta Formát 

Program Microsoft Excel 2007 poskytuje celú škálu preddefinovaných rozložení 

a štýlov. V prípade potreby máme možnosť aj manuálneho doladenia vykonaním 

manuálnych zmien v rozložení a formáte jednotlivých prvkov grafu.  

 

obr. Oblasť grafu 

1 ... oblasť grafu   2 ... zobrazovaná oblasť grafu 

3 ... údajové body radov údajov 4 ... legenda 

5 ... vodorovná a zvislá os 6 ... názov grafu 

5.4 Umiestnenie grafu 

Po vytvorení grafu a jeho prípadnom manuálnom doladení máme možnosť graf 

umiestniť na nami vybrané miesto. Slúži nám na to skupina Miesto v karte Návrh, 

kde sa nachádza funkcia Premiestniť graf. 
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obr. Karta Návrh – skupina Miesto 

Vyvolaním ponuky Premiestniť graf máme v príslušnom okne možnosť zvoliť 

umiestnenie grafu v ľubovoľnom z dostupných hárkov, prípadne máme možnosť 

vytvoriť pre umiestnenie grafu hárok nový.  

 

obr. Premiestnenie graf
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6. Hárok 

Údaje v súbore možno okrem delenia na strany rozdeliť aj na hárky. Takéto 

rozdelenie umožňuje prehľadne spracovávať a usporadúvať rozsiahle údaje (napr. 

zoznamy žiakov v jednotlivých triedach, kde každý hárok reprezentuje jednu triedu). 

Výsledkom je prehľadné zhromaždenie rozsiahlych údajov v jednom súbore.  

Zoznam všetkých hárkov súboru vidíme vo forme záložiek v ľavom spodnom okraji 

okna. Štandardne pri otvorení nového dokumentu máme k dispozícii tri hárky 

(pomenované Hárok 1, Hárok 2, Hárok 3). 

 

obr. Hárky  

Pohyb medzi jednotlivými hárkami nám umožňujú tlačidlá v ľavom spodnom okraji 

okna, prípadne nám na vybratý hárok stačí kliknúť myšou. 

 

 

obr. Posúvanie hárkov  
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S každým hárkom možno v prípade potreby vykonávať ďalšie úpravy: 

 

obr. Operácie s hárkami 

 

- Vložiť – vkladá pracovný hárok (vkladať nový pracovný hárok možno aj 

využitím kontextového menu, prípadne klávesovou skratkou Shift+F11) 

- Odstrániť – odstráni vybraný hárok 

- Premenovať – premenuje vybraný hárok 

- Premiestniť a kopírovať – premiestni vybraný hárok (buď medzi zošitmi, 

prípadne medzi hárkami samotnými) 

- Zobraziť kód – zobrazí kód hárku v programe Microsoft Visual Basic 

- Zabezpečiť hárok – zabezpečí hárok zvoleným heslom (umožňuje užívateľom 

priradiť akcie, ktoré môžu vykonávať s hárkami) 

- Farba tabuľky – priradí tabuľke farebný motív  

- Skryť – umožní skryť vybraný hárok (aspoň jeden hárok ale musí zostať 

viditeľný) 

- Odkryť – umožní zobraziť všetky skryté hárky 

- Vybrať všetky hárky – označí hárky (sú tak pripravené na ďalšie operácie s 

nimi) 
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7. Vzorce a funkcie 

Jednou z ďalších výhod program MS Excel sú výpočty pomocou funkcií. Ide 

o výpočty matematické, štatistické, vedecké a iné. Funkcie programu MS Excel 

vykonávajú štandardné výpočty podľa preddefinovaných vzorcov. 

Jednotlivé funkcie sú pre lepšiu prehľadnosť usporiadané podľa príbuznosti do 

kategórií: 

 

Finančné – využívajú sa pri tvorbe napr. finančných analýz 

 

Logické – spracovávajú údaje v bunkách na základe logickej hodnoty 

 

Textové – slúžia na spracovávanie textu 

 

Dátumové a časové – slúžia na spracovanie dátumu a času 

 

Vyhľadávacie – umožňujú vyhľadávať údaje v tabuľke na základe inej 

tabuľky údajov 

 

Matematické a trigonometrické – vykonávajú matematické 

a trigonometrické operácie s údajmi 

 

Ďalšie 
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7.1 Vloženie funkcie do pracovného hárku 

Program MS Excel nám ponúka viaceré možnosti ako vložiť požadovanú funkciu do 

pracovného hárku: 

a) Pomocou skupiny Knižnica funkcií na karte Vzorce  

 

obr. Knižnica funkcií  

b) Kliknutím na tlačidlo Vložiť funkciu naľavo od vzorcového panela 

 

obr. Vložiť funkciu  

c) Kliknutím do bunky, kde chceme vložiť požadovaný vzorec/funkciu a stlačením 

kombinácie kláves Shift+F3 
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obr. Vloženie funkcie  
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8. Zoznam najpoužívanejších klávesových skratiek programu 
Microsoft Excel 2007 

 
Ctrl + Shift ..... odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek 

Ctrl + 1 ..... zobrazenie dialógového okna Formát buniek 

Ctrl + 2 ..... použitie alebo odstránenie tučného písma 

Ctrl + 3 ..... použitie alebo odstránenie kurzívy 

Ctrl + 4 ..... použitie alebo odstránenie podčiarknutia 

Ctrl + 5 ..... použitie prečiarknutia 

Ctrl + A ..... výber celého pracovného hárka 

Ctrl + C ..... kopírovanie vybratých buniek 

Ctrl + Shift + F ..... dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo 

Ctrl + G ..... zobrazenie dialógového okna Prejsť na 

Ctrl + H ..... zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie 

Ctrl + K ..... zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového 
prepojenia 

Ctrl + N ..... vytvorenie nového, prázdneho zošita 

Ctrl + O ..... zobrazenie dialógového okna Otvoriť 

Ctrl + P ..... zobrazenie dialógového okna Tlačiť 

Ctrl + S ..... uloženie aktívneho úboru 

Ctrl + V ..... vložiť 

Ctrl + X ..... vystrihnutie vybratých buniek 

Ctrl + Y ..... zopakovanie posledného príkazu (ak je to možné) 

Ctrl + Z ..... použitie príkazu Späť 

F1  ..... zobrazenie Pomocníka 

F2  ..... úprava aktívnej bunky 

Alt + F1 ..... vytvorenie grafu údajov v aktuálnom rozsahu 
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Alt + Shift + F1 ..... nový pracovný hárok 

Ctrl + F2 ..... ukážka pred tlačou 

Shift + F3 ..... zobrazenie dialógového okna Vloženie funkcie 

Ctrl + F4 ..... zatvorenie vybratého okna zošita 

Ctrl + F5 ..... obnovenie veľkosti vybratého okna zošita 

F7  ..... kontrola pravopisu 

Ctrl + F10 ..... obnovenie/maximalizovanie vybratého okna zošita 

Shift + F11 ..... vloženie nového pracovného hárku 

F12  ..... zobrazenie dialógového okna Uložiť ako 

Alt + Enter ..... začatie nového riadku v danej bunke 

ECS  ..... zrušenie zadávania do bunky/vzorcového panela 

HOME ..... premiestnenie na začiatok riadka v pracovnom hárku 

Ctrl + HOME  ..... presun na začiatok pracovného hárku 

PAGE DOWN ..... presun o jednu obrazovku nadol v pracovnom hárku 

PAGE UP ..... presun o jednu obrazovku nahor v pracovnom hárku 

Ctrl + MEDZERNÍK  ..... vyberie celý stĺpec v pracovnom hárku 

Shift + MEDZERNÍK ..... vyberie celý riadok v pracovnom hárku 

Ctrl + Shift + MEDZERNÍK ..... vyberie celý pracovný hárok 

TAB  ..... premiestnenie o jednu bunku doprava v pracovnom hárku 
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9. Zoznam najpoužívanejších ikon programu Microsoft Excel 2007 
 

 ….. vystrihnúť  

 ….. kopírovať 

 ….. kopírovať formát 

 ..... uložiť 

 ..... späť 

 ..... nový 

 ..... otvoriť 

 ..... ukážka pred tlačou 

 ..... kontrola pravopisu 

 ..... zoradiť vzostupne 

 ..... zoradiť zostupne 

 ….. tučné 

 ….. kurzíva 

 ….. podčiarknuté 

 ….. orámovanie 

 ….. farba výplne 

 ….. farba písma 

 ….. zalamovať text 

 ….. zlúčiť a centrovať 

 ….. účtovnícky formát čísla 

 ….. štýl percent 

 ….. oddeľovač tisícov 

 ….. pridať desatinné číslo 

 ….. odobrať desatinné číslo 

 ….. tabuľka 

 ….. obrázok 

 ….. clipart 

 ….. tvary 

 ….. stĺpcový graf 

 ….. čiarový graf 

 ….. koláčový graf 

 ….. pruhový graf 

 ….. plošný graf 

 ….. ďalšie grafy 

 ….. prepojenie 

 ….. vložiť funkciu 
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 ….. automatický súčet 

 ….. naposledy použité funkcie 

 ….. finančné funkcie 

 ….. logické funkcie 

 ….. text 

 ….. dátum a čas 

 ….. vyhľadávacie funkcie 

 ….. matematické 
a trigonometrické funkcie 

 ….. ďalšie funkcie 

 ….. pravopis 
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