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TÝDEN OD 27. 4. – 1. 5. 2020 

INFORMATIKA 
 

Microsoft EXCEL – tabulka, graf, písmo, ukázkový list 
Moc Vás všechny zdravím. Všichni máte u sebe uloženou tabulku v programu EXCEL 

z minulého týdne. Tento týden s ní budeme pracovat dále a vytvoříme k ní graf a upravíme 
dle Vaší fantazie.  Nelekejte se, že je toho mnoho, není -  je zde jen spoustu obrázků a 

popisků, aby bylo vše pochopitelné a jednodušší. Tak hurá do toho J 

 

Microsoft Excel   

Naše téma: FINANČNÍ ROZPOČET.  

Popisky jsem nechala na Vás. Níže opět uvidíte jak na to a úplně na konci budete mít opět 
vytvořen ukázkový list. 

1. Otevřeme si uloženou tabulku v programu EXCEL. Při psaní do řádků se nám mohlo 
stát, že se nám do jedné kolonky celý text nevešel. Jak na to? U mne to vidíte hned na 
prvním sloupci. Najedu kurzorem nahoru na rozhraní sloupce a udělám 2x klik, 
automaticky se nám sloupec rozšíří dle napsaného textu. Takto můžete upravovat 
každý sloupec. Nebo jednoduše můžete i ručně, kdy si kurzorem uchopíte kraj 
sloupce a posunujete až tak daleko, kam je třeba – směrem doprava. 

 

- Někdy se nám stane, že text je hodně dlouhý a my bychom rádi měli sloupec užší. 
To také lze. Text se nám změní ne do řádku, ale zarovná pod sebe. Můžete si 
vyzkoušet takto:   
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Ø Vidíme na obr. níže, že text není vidět celý. Klikneme tedy na celý sloupec 
a ten se nám celý zabarví - to znamená, že je označen. Vidíte to v sloupci, 
který je označen B.  

 

 

 

 

 

 

Ø Nahoře pod lištou najedeme na ikonu ZALAMOVAT TEXT a klikneme. 

 

Ø Následně uvidíme, jak se nám text ve sloupci B zarovnal pod sebe. 
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2. Nyní začneme upravovat text, styl písma, velikost, barvy – nechám na Vás. Text 
můžeme umístit i do středu řádky. Úprava je úplně stejná jako u předchozích 
programů – WORD, WORDPAD. Ikony pod lištou jsou stejné či hodně podobné. 

 

3. Když máte upraveno dle svého, nyní můžeme změnit barvy sloupce nebo řádků. 
Označíme si vždy sloupec, nebo řádek, který chceme mít zabarvený a pak klikneme na 
ikonu s barvou, klikneme a vybereme barvu jakou chceme, vybarví se nám celý řádek, 
nebo sloupec. 

 

- Takto si můžeme hrát jak s barvou řádku, či sloupce, tak i s barvou textu. Vše 
nechám na Vaší fantazii. 

- Můžete měnit nejen šíři sloupce, ale i šíři řádku. Opět jen stačí najet na kraj a myší 
popotáhnout, nyní směrem dolů a řádek se nám rozšíří. 
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4. Nyní tabulku ohraničíme. Bude nás zajímat ikona se čtverečky. Označím si celou 
tabulku, kliknu na ikonu a vyberu co bych s ní chtěla udělat. Já bych ráda ohraničila 
celou. Proto vybírám mřížku a celá tabulka se mi ohraničí. Nechám opět na vás. 

 

5. Když máme tabulku hotovou, tak nyní provedeme součet peněz v jednotlivých 
řádcích. Uděláme jednoduše J. Označíme sloupec, který chceme sečíst (musíme 
označit pouze části s číslem) a klikneme na ikonu sumy. Dole se nám samo vše sečte. 
Takto postupujeme u celé tabulky, kde chceme sečíst položky. 

 

6. Nyní máme tabulku hotovou. Máme v ní text, který je upraven tučně, velá písmena, 
malá písmena, styl písma, zarovnání na střed, barva, barva sloupce nebo řádku a máme 
ohraničeno. Nyní bych chtěla vytvořit graf, kde uvidíme, jaký den jsem třeba hodně 
utrácela a za co J. Označíme si tabulku, ale jen to, co potřebuji mít v grafu – takže 
vše, kromě řádku, kde máme sumu. 
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7. Klikneme na ikonu VLOŽENÍ a následně na ikonu GRAFY – doporučené grafy.  
Zde si můžete vybrat typ grafu, který se Vám líbí. Klikneme na vybraný graf a ten se 
automaticky vytvoří a uloží. 

 

- Graf si posuneme vedle tabulky, nebo pod tabulku, aby nám ji nepřekrýval a 
můžeme na něm změnit i popisek. Klikneme na název grafu a můžeme popis 
změnit dle názvu naší tabulky. I na tomto grafu můžete upravovat vzhled. Vedle  

 

grafu vidíte ikonky. Ikona + je na prvky grafu, ikona štětce je na vzhled grafu a 
spodní ikona je na kategorie (můžete si vyzkoušet). 
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- GRAF můžeme upravit i ohraničením, nebo podbarvením. Klikneme na něj 
pravým tlačítkem myši a ukáže se nám VÝPLŇ a OBRYS. Výplň je barva a obrys 
je ohraničení grafu – vyzkoušejte. 

 

 

POPIS IKON 
a) Na lište máme zakliknuto DOMŮ 
VLOŽIT – můžeme vkládat cokoli. PÍSMO – měníme styl, velikost, barvy, ohraničení, 
apod. ZAROVNÁNÍ – upravuje nám text, zarovnává. Př. když bych chtěla, aby můj 
popis v tabulce byl jak ve štredu řádku, tak ve středu širšího řádku- kolonky, tak si 
řádek označím a kliknu na ikonu s čárkami – vyzkoušejte si různé varianty. ČÍSLO – 
mění styly čísel. STYLY, BUŇKY, ÚPRAVY – proklikejte, jaké funkce nabízí. 
 

 

b) Na liště máme zakliknuto VLOŽENÍ 

Zde si můžete opět projít funkce, nabízí nám spoustu rozmanitého tvoření. 
Kontingenční tabulky zatím používat nebudeme. 
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c) Na lište zaklikneme ROZLOŽENÍ STRÁNKY, VZORCE, DATA – můžete si 
to projít, ale zatím s tím pracovat nebudeme. Zajímavé ale může pro Vás být 
zakliknutí - DATA – FILTR – na tabulce se Vám ukážou šipky, kterou 
rozkliknete a zde si můžete text seřadit, buď dle abecedy, nebo barev apod. 

 

d) Na lište zaklikneme REVIZE – zde by pro Vás mohla být zajímavá ikona 
PRAVOPIS – zde Vám PC nabídne správnost našeho pravopisu a možné opravy. 

 

 

 

e) S ikonou ZOBRAZENÍ, zatím nebudeme pracovat, ale můžete si jí projít. 

 

Program EXCEL je opravdu velmi rozmanitý a brzy zjistíte, že s ním jde doslova 
kouzlit a ulehčí Vám spoustu práce při vytváření tabulek, grafů apod. 

 

Váš úkol. 
1. Vytvořit tabulku a graf. Popisky, styly apod. nechám na Vás. Musí ale obsahovat 

popisky, čísla, sumu, aby se dobře vytvořil graf. A aspoň pár úprav.Uložte k sobě na 
PC a odešlete mi úkol do konce týdne. 

2. Pro ty, od koho nemám úkoly – prosím též doposlat. Děkuji. 
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Přikládám opět odkazy, pokud by bylo třeba nahlédnout. Případně mne neváhejte 
kontaktovat. 

 

Výborné video s přímou ukázkou naleznete zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg 

Pokud by Vás zajímalo více, můžete kouknout i na tyto odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE 

https://www.youtube.com/watch?v=PrYl6k08wLY 

 

 

 

 
Předešlé úkoly prosím posílat na e-mail níže 

 (příloh v jednom e-mailu může být i více) 
PROSÍM PŘEKONTROLUJTE SI ADRESU – stalo se, že mi e-mail nedošel. Vždy Vám na 

každý zaslaný úkol odpovím. Pokud tomu tak není, kontaktujte mne, případně 
odešlete znovu. 

Od koho nemám nějaký zaslaný úkol, má ode mne e-mail, kde popisuji, který zadaný 
úkol chybí. Děkuji 

informatika.zsborek@seznam.cz 

Do předmětu prosím uveďte tento popis: své jméno + WORD 1, ……. dle zasílaného úkolu 

Pokud budete posílat již tento úkol, prosím do popisku uveďte: 

Své jméno + EXCEL 1 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg
https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE
https://www.youtube.com/watch?v=PrYl6k08wLY
mailto:informatika.zsborek@seznam.cz
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Jak jsem k zastižení J 

• Po domluvě kdykoli. 
• Na SKYPE – pondělí – středa – pátek vždy od 9:00 do 10:00 hod (buď mne vyhledáte 

pod jménem Lenka Uhlířová, nebo je vytvořena skupinka INFORMATIKA). Pokud v ten 
den vychází svátek, nebo prázdniny – SKYPE nebude. 

• Na e-mailů - většinou dopoledne a večer, ale jinak kdykoli, čtu vždy průběžně J. 

informatika.zsborek@seznam.cz    (pro zasílání úkolů i konzultaci) 

uhlirova@zsborek.cz    (na konzultaci či jiné informace a dotazy) 

 

 

v PÁTEK 1.5.2020 máme svátek a proto Vám přeji pohodové dny plné štěstí a 

radosti, hlavně zdraví. Mějte se krásně. 

 

Mgr. Uhlířová Lenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informatika.zsborek@seznam.cz
mailto:uhlirova@zsborek.cz
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Ukázková práce 

 

 Finanční rozpočet v týdnu od 20.4. do 26.4.2020  
        
        

POPIS PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE 

nákup potravin 189 85 105 145 1689 0 0 
nákup drogerie 0 0 0 0 567 0 0 
nákup školních potřeb 0 988 0 99 0 0 0 
zábava - kino, výlety… 549 0 0 0 756 699 1000 
jídlo a potřeby pro domácí mazlíčky 0 0 0 0 456 0 0 
půjčka kamarádovi 0 0 200 0 0 0 0 
nákup oblečení, obuv 500 0 0 0 2000 215 0 
nákup potřeb na zahradu 0 0 0 0 0 1200 0 

 1238 1073 305 244 5468 2114 1000 
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