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Buňka – typy buněk, formát buňky

Anotace: Žák získá základní informace pro práci s buňkami v programu MS
Excel 2010. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v prezentaci.
Vzdělávací oblast: Informatika
Autor: Mgr. Robert Kecskés
Jazyk: Český
Očekávaný výstup: Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 
vlastnictví. Má přehled v základních funkcích internetového prohlížeče IE.
Druh učebního materiálu: Prezentace
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok
2012-2013
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Sedmý ročník základní školy



Popis obrazovky
Základní pojmy programu Excel

5. Řádek vzorců (Formula Bar)

2. Panel snadné spuštění (Quick Access Toolbar)
3. Pás karet (Ribbons)
4. Pole názvů (Name Box)

1. Nabídka Soubor (File)

6. Horizontální a vertikální rozdělení okna (Split Window)
7. Lupa (Zoom)

8. Různá pracovní zobrazení (Views)

9. Stavový řádek (Status Bar)

10. Listy a jejich ovládání (Worksheets and Worksheets Buttons)



Označování buněk

Myš – přidržení levého tlačítka myši a tažení

Klávesnice – SHIFT + kurzorová šipka

Nesouvislé označování – CTRL a označovat

Označení celého řádku – SHIFT + mezerník

Označení celého sloupce – CTRL + mezerník



Označování buněk

Cvičení

1. Označ buňku B7.

2. Označ nesouvisle buňky B8, C12, A9, D6.

3. Označ celý řádek 10.

4. Označ celý sloupec C.

Pracujeme na jednom listu.



Přesunování buněk

Přesouvání buňky v jednom listu

Buňku (skupinu buněk) chytneme za hranu a 
přetáhneme na požadované místo.

Přesouvání buňky do jiného listu

ALT + chycení buňky (skupiny buněk) a přetažení 
do daného listu



Přesunování buněk

Cvičení

1. Do buňky C5 napiš slovo „auto“.

2. Přesuň buňku C5 na stejném listu do buňky E4.

3. Do buňky A2 napiš slovo „kolo“.

4. Přesuň buňku A2 do jiného listu.



Šířka sloupců, výška řádků

Šířku sloupců a výšku řádků měníme přetažením
za přechodové místo mezi sloupcem nebo řádkem.
Pro optimalizaci šířky nebo výšky podle obsahu lze
na přechodové místo provést dvojklik.



Šířka sloupců, výška řádků

Přesnou výšku řádku nebo šířku sloupce
provedeme kliknutím pravou tlačítkem myši na
záhlaví řádku nebo sloupce (na číslo řádku nebo
písmeno sloupce) a následně vybrat příkaz Výška
řádku, resp. Šířka sloupce.



Šířka sloupců, výška řádků

Cvičení

1. Do buňky A4 napiš slovo „auto“. Uprav šířku
sloupce A podle obsahu dvojklikem.

2. Sloupec E rozšiř tažením myši na 30.

3. Buňku C7 uprav takto: šířka 22, výška 44



Přidávání, odebírání řádků 
a sloupců

Řádky se vždy vkládáme nad pozici aktuální
buňky, sloupce zase vždy nalevo do pozice
aktuální buňky. Můžeme provést např. klávesovou
zkratkou CTRL+Plus, pro odstranění zase
CTRL+Minus. Tuto operaci můžeme provést přes
místní nabídku v záhlaví řádku nebo sloupce nebo
na kartě Domů, ve skupině Buňky, příkazy Vložit
a Odstranit.



Práce s listy
Listy přepínáme v levé dolní části obrazovky. Listy
přejmenujeme dvojklikem na název (ouško).
Můžeme také klinout pravým tlačítkem myši na
názvu listu a provést mnoho operací: přebarvit,
přejmenovat, zamknout atd.



Rychlé formátování
Karta Domů ve skupině příkazů Styly



Styly buněk
Styl buňky je uložené 
formátování, často 
rozsáhlejší, které lze 
snadno aplikovat 
výběrem z nabídky. 
Styly buněk jsou k 
dispozici na kartě 
Domů, skupina 
příkazů Styly, kde je 
lze vybírat, případně 
vytvářet vlastní.



Formátování buněk
Do okna pro podrobné formátování buněk se
dostaneme i pomocí klávesnice: CTRL+SHIFT+1,
v obou případech na alfanumerické klávesnici. Zde
lze velmi podrobně nastavit formát:

Čísla, Zarovnání, Písma, Ohraničení, Výplně, 
Zámku



Formátování buněk
Číslo

Mezi běžné způsoby formátu čísla patří volba
formátu měny, data, času, zlomku a některých
dalších čísel. Praktickou volbou jsou vlastní
formáty, v kterých si můžeme nastavit vlastní
masku čísla.



Formátování buněk
Zarovnání

Na kartě Zarovnání najdeme možnost zarovnání
textu buněk vodorovně a svisle. Kromě základních
voleb zde můžete narazit na Distribuované
(Odsazení), což znamená rovnoměrné upořádání
obsahu o více slovech (se stejnými mezerami).

Můžeme nastavit zalomení textu, přizpůsobení
buňce, sloučit buňky.

V části Orientace lze měnit úhel, pod kterým se
zobrazují buňky. Můžeme zobrazit obsah buňky
vertikálně.



Formátování buněk
Písmo

Na kartě Písmo najdeme možnost typu, řezu,
velikosti, barvy písma.

Dále nalezneme možnost Efekty jako jsou
Přeškrtnuté, Horní index a Dolní index.



Formátování buněk
Ohraničení

Na kartě Ohraničení najdeme možnost styl a
barva čáry.

Dále nalezneme možnost Ohraničení. Zde
provádíme ohraničení daných buněk jak horní,
dolní, zleva, zprava či uvnitř.



Formátování buněk
Výplň

Na kartě Výplň najdeme možnost zvolení barvy
pozadí, efektu výplně, barvy a stylu vzorku.



Formátování buněk
Zámek

Na kartě Zámek najdeme možnost zamknutí
buněk a skrytí vzorců.

Zamknutí buněk a skrytí vzorců se projeví po
zamknutí listu. (Karta Revize, Změny, tlačítko
Zamknout listy).
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