Aplikace pro překlad funkcí
Názvy funkcí
Zhruba 40 % funkcí je lokalizováno česky, zbytek je anglicky. Řešení je zálohovat soubor
xllex.dll a nahradit příslušným souborem z dll-files.com. Všechny názvy pak po resetu
aplikace budou anglické, oproti anglickému Excelu je zde pár rozdílů (uložení v souboru v
českém Excelu a otevření v anglickém a naopak naštěstí tyto změny provede automaticky):



oddělovač parametrů funkce není ,, ale ;
oddělovač desetinných míst není ., ale ,

Oddělovač tisíců je možné zvolit mezeru, pokud však zkopírujeme takto upravená čísla z
externího souboru, Excel je nerozpozná a neumí převést (číslo je ve výchozím formátování
zarovnáno doprava). Řešením je označit sloupec či oblast s čísly a volba nahradit (Ctrl+H)
mezery za prázdný znak.
Užitečná vyhledávací funkce je například SVYHLEDAT (S jako sloupec), která se v anglickém
Excelu jmenuje VLOOKUP (V jako Vertical). Abychom předešli peklu s názvy funkcí, vytvoříme
si aplikaci, která převádí částečně lokalizované funkce na anglické názvy a zpět.
Pavel Lasák si na svých stránkách dal tu práci, že vytvořil seznam lokalizací funkcí v Excelu.
Jeho tabulky označíme a zkopírujeme (ve finále mu v naší aplikaci dáme kredit) do List1. Na
objevivší se záložce (Ctrl) v dolní části tabulky vybereme Přizpůsobit formátování cíli .

Což změní podobu na

Sloupec D nebudeme potřebovat: odstraníme ho kliknutím pravým tlačítkem na jeho záhlaví
a volbou Odstranit.

Příčky
Data obsahují bezmála 500 řádků. Aby se nám při rolování neztrácelo záhlaví, ukotvíme
příčky. Tato funkce vezme jako referenční bod levý horní roh aktivní buňky a obsah vlevo
nahoře od něj ponechá statický a vpravo dole rolovatelný. Aktivujeme tedy buňku A3 a na
kartě Zobrazení vybereme Ukotvit příčky (opětovnou volbou příčky opět odstraníme). Pro
zvýšení přehlednosti odstraníme první řádek (Funkce A) a všechny řádky záhlaví krom
prvního, který podbarvíme světle šedou či světle modrou barvou (pravý klik na záložky
prvního řádku → Formát buněk → karta Výplň). Klikneme také pravým tlačítkem na záložku
List1 a přejmenujeme tento list na Data. Výsledek by měl vypadat takto:

Obdobně můžeme Rozdělit aktuální okno do 2 či 4 částí, kde každou můžeme posouvat
nezávisle - lze tak opticky porovnávat vzdálené části dokumentu. Otevřeme-li více sešitů, lze
mezi nimi přepínat pomocí Ctrl+Tab (podobně jako v záložkách prohlížečů). U této rotace je
možné některé ze sešitů Skrýt či Zobrazit.

Podmíněné formátování
Pro přehlednost bychom mohli označit, které hodnoty ve sloupcích A a B jsou stejné. Toho
docílíme podmíněným formátováním. Označme buňku A2 a na Kartě Domů v části Styly
rozklikněte Podmíněné formátování. Rozbalí se nabídka vztahující se k rychlým nastavením
absolutních, převážně číselných hodnot. Zvolte Pravidla zvýraznění buněk → Rovná se.

V modálním dialogu nastavte jako hodnotu =B2. Znak = znamená, že bude následovat vzorec,
ne text. Je to stejná hodnota, zvolíme proto zelený styl.

B2 bez znaku $ znamená, že jde o relativní pozici buňky. Toho využijeme pro kopírování stylu

do dolních buněk. Kopírujte buňku tažením do všech hodnot sloupce A2 a na objevivší se
záložce (+) zvolte Pouze vyplnit formátování.

→

Totéž provedeme ve sloupci B2, pouze pro pravidlo Formátovat buňky, které jsou
ROVNY zvolíme =A2. Tento formát nemůžeme zkopírovat ze sloupce A2, neboť jsme tam
použili relativní buňku B2, tedy o 1 doprava. Pravidlo by se zkopírovalo jako =C2.
Nyní označíme všechny hodnotové buňky ve sloupcích A2 a B2 a přebarvíme je na červeno.
Podmíněné formátování přebije nepodmíněné, červené buňky budou jen ty, které nejsou
stejné.
Toto bude náš datový podklad pouze pro čtení. Je dobré ho ochránit proti nechtěným
změnám zamknutím (pravý klik na záložku listu → Zamknout list). Kliknutím na + vedle
záložky listu přidáme další List, který přejmenujeme na Vyhledávání. Táhnutím tento list
posuneme vlevo od listu Data, aby se vyhledávání zobrazilo jako první při otevření sešitu:

Vyhledávací funkce
Do listu vepíšeme následující obsah (buňka B2 bude obsahovat vzorec s vyhledávací funkcí
VLOOKUP):

Vyhledávací funkce VLOOKUP má jako parametry:
1. buňka, která obsahuje vyhledávaný text
2. oblast prohledávaných zdrojových dat
3. pořadové číslo sloupce v zadané oblasti, ze které se vezme řádek, ve kterém se
nachází vyhledávaný text; prohledává se vždy první sloupec oblasti
4. TRUE = vyhledej nejpodobnější výsledek, FALSE = vyhledej přesný výsledek
Pokud tedy do buňky B1 zapíšeme např. VLOOKUP, v B2 by se mělo objevit SVYHLEDAT.

Tato funkce má zjevné nevýhody:



umí prohledávat pouze doprava
pokud potřebujeme najít hodnotu o 20 sloupců vpravo, musíme zadat oblast
zdrojových dat všechny tyto sloupce, což je náročné na paměť a může selhat u
velkých sešitů s desítkami tisíc řádků

Můžeme však napsat lepší vyhledávací funkci kombinací funkcí INDEX (v češtině INDEX) a
MATCH (v češtině POZVYHLEDAT, těžko říct, co tím měl brigádník pracující na lokalizaci na
mysli).


INDEX(oblast dat; pořadové číslo) vrátí hodnotu zadanou pořadovým číslem v

oblasti dat


MATCH(hodnota; oblast dat; 0) vrátí pořadové číslo hodnoty v oblasti dat




Volání INDEX zde vrátí druhou hodnotu z A2:A8, tedy green
Volání MATCH zde nalezne index cyan v oblasti A2:A8, tedy 4

Obě dvě funkce tedy můžeme zkombinovat k vyhledávání doleva:

Hyperlink
Hypertextový odkaz vkládá funkce HYPERLINK(odkaz, text), kde




odkaz může být internetový protokol (např. http), pro který musí být v počítači

asociovaný prohlížeč (Ovládací panely  Výchozí programy Nastavit výchozí
program), jinak Excel zobrazí mystickou hlášku o tom, že politika vaší společnosti
znemožňuje otevření odkazu. Odkaz také může být ve tvaru [soubor
sešitu]list!buňka, kde parametry zleva jsou nepovinné
text tvoří proklikatelný text odkazu, pokud není vyplněn, je dosazen odkaz.
Proklikatelný je vždy celý text buňky, nelze pouze část

Vložíme kredit na Pavla Lasáka:
=HYPERLINK("https://office.lasakovi.com/excel/funkce/ms-excel-funkce-encz/"; "Datové podklady: Pavel Lasák, 2004")

Transpozice
Občas je užitečné transponovat tabulku, tj. prohodit její řádky a sloupce. K tomu slouží
funkce TRANSPOSE, která je neobvyklá tím, že vrací pole. Jako návratový typ je proto nutné
označit pole buněk, kde počet řádků odpovídá počtu sloupců transponované tabulky a
naopak. Vzorec se pak zapíše do složených závorek, např. {=TRANSPOSE(B2:F3)},
ozávorkování automaticky provede Ctrl+Shift+Enter.

Prezentační forma aplikace
Celý formulář můžeme graficky trochu vymazlit:

Efektu lze dosáhnout zrušením zaškrtnutí Řádek vzorců, Mřížka a Záhlaví na kartě
Zobrazení.
Bílé buňky pro vstup odemkneme po uzamčení ( Formát buněk → záložka Zámek → zrušit
volbu Uzamknout), a poté uzamknout list. Bílé buňky jsou tak jediné, které lze v zamčeném
sešitu měnit, nehrozí nechtěné přepsání vzorců.

Ilustrace
Excel 2016 nabízí vcelku použitelné nástroje ilustrace ( Vložení  Ilustrace a Text). Jsou
jimi především:




WordArt dekorované nápisy (čím střídmější, tím lépe; obvykle je vhodné použít 1-2
decentní efekty a zdržet se 3D efektů a rotace)
Ilustrace formou vkládání obrazců
SmartArt přizpůsobitelné ilustrace s doplněním textu

Rovnoměrného rozprostření obrazců dosáhneme volbou na kontextové kartě Formát 
Uspořádat  Zarovnat objekty. Obrazec Rozhodování (kosočtverec) není dobře navržen,
text v něm má příliš velké okraje. Je lepší do něj text nevpisovat, umístit přes něj textové
pole a oba objekty Seskupit. SmartArt lze využít k tvorbě mlžících diagramů, např.

Aplikace pro analýzu počasí
Jako zdrojová data použijeme záznamy NOAA (National Oceanic and Atmosferic
Administration), která sbírá údaje o klimatu po celé planetě. Využijeme Integrated Surface
Database, která je k dispozici na veřejném anonymním FTP ftp://ftp.ncdc.noaa.gov. V
adresáři jsou k dispozici hodinové údaje o teplotách, větru a vlhkosti od r. 1901. V souboru
country-list.txt se dozvíme, že CZ patří Canton Island, Česká republika má překvapivě EZ.
V souboru isd-history.txt najdeme údaje o stanicích, vyhledáme sloupce EZ. Pro tento
úkol můžeme použít Excel, import a filtrování dat.

Import dat
Excel umí data importovat (na záložce Data) z textového souboru (nastavením oddělovačů),
ze schránky, z CSV a XML souborů, do těchto formátů je možné provést export z databáze a

dalších datových zdrojů. Ostatní volby nejsou univerzálně použitelné 1. Data importujeme z
karty Data  Načíst externí data  Z textu.

Zvolíme rozdělení podle Pevná šířka, importovat budeme od řádku 21, neboť tam začínají
strukturovaná data, na znakové sadě nezáleží, je to ASCII soubor. Zaškrtneme Data
obsahují záhlaví.
Ve druhém kroku naklikáme začátky sloupců importovaných dat.
Ve třetím kroku nastavíme sloupce WBAN, ST, CALL, BEGIN, END jako neimportovat
(přeskočit), neboť tyto sloupce nemají pro naše účely užitečnou informační hodnotu a
stejně bychom je vymazali. Sloupce LAT, LON a ELEV obsahují desetinná čísla v americkém
formátu. Ve volbě Upřesnit… nastavíme oddělovač desetinných míst na . a zrušíme volbu
Znaménko minus za záporným číslem (volba platí pro všechny sloupce). Na následujícím
modálním dialogu potvrdíme, že data importujeme do existujícího listu od buňky A1:

1

Excel nabízí též přímý import z databáze, ale pouze MSSQL či Access. Podporuje též univerzální rozhraní
ODBC, ale pouze přes integraci s Internet Explorer 9. Import dat z webu mi při vypnutém Exploreru pokusilo
web otevřít pomocí integrovaného Internet Exploreru 6 (nebezpečný nezabezpečený prohlížeč).

Filtrování dat
Označíme sloupce A-F a na záložce Data klikneme na Filtr: v záhlaví sloupců se
automaticky zobrazí rolovátka. U sloupce CTRY zrušíme vybrat vše a zvolíme pouze český kód
EZ. U sloupce STATION NAME seřadíme záznamy sestupně A-Z:

Za účelem hledání záznamu budeme potřebovat US Air-Force kód. Na FTP serveru otevřeme
adresář s aktuálním rokem, kde jsou soubory ve formátu USAF-WBAN-YEAR.gz, kde WBAN je
aktuálně vždy 99999. V seznamu je nejbližší registrovaná meteostanice České Budějovice Rožnov s USAF 15460. Uložíme tento soubor na lokální disk, rozbalíme jej a importujeme
obsah jako nový list sešitu (listy vhodně pojmenujeme). Ve volbě souboru pro import zvolte v
dialogu pro výběr souboru místo textové soubory volbu všechny soubory (soubor nemá
příponu).

Na záložce Data  Připojení je vidět seznam dvou připojených souborů. Je možné nastavit
jejich pravidelnou aktualizaci v sešitu a jejich odebrání při ukládání souboru, což radikálně
zmenší jeho velikost (při otevření se opět načtou). To je užitečné v případech, kdy soubor
generuje jiná aplikace: Excel pak může tato data dále upravovat, aniž by bylo nutno pokaždé
v sešitu cokoliv měnit (soubor se musí nacházet v téže relativní složce). Toto není náš případ,
datové připojení tedy můžeme odstranit. Sešit se tak obejde bez externích souborů a nebude
zobrazováno varovné okno upozorňující na aktualizaci externích dat.
Metadata k souboru (tj. jeho strukturu) se dozvíme ze souboru umístěného na FTP v isdlite/isd-lite-technical-document.txt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Air temperature (degrees Celsius * 10)
Dew point temperature (degrees Celsius * 10)
Sea level pressure (hectopascals)
Wind direction (angular degrees)
Wind speed (meters per second * 10)
Total cloud cover (coded, see format documentation)
One-hour accumulated liquid precipitation (millimeters)
Six-hour accumulated liquid precipitation (millimeters)

Pravým klikem na první řádek zvolíme vložit buňky a doplníme záhlaví podle těchto
metadat. Záhlaví podbarvíme a ukotvíme příčky.

Funkce
Pro účely pozdějšího zobrazení vytvoříme sloupec, který nahradí číslo měsíce (ve sloupci B)
jeho názvem (do sloupce M). To vytvoříme do buňky M2 vložením vzorce
=TEXT(DATE(A2;B2;C2);"mmmm")

České ekvivalenty funkcí (pokud je používáte) si dohledejte v naší předchozí aplikaci.




TEXT(vstup; formát) převede vstup na text podle zadaného formátu
DATE(rok; měsíc; den) vytvoří datum ze zadaného rok, měsíc, den

Vzorec rozkopírujeme dolů pro všechny záznamy (tažením nebo dvojklikem na pravý dolní
roh buňky).

Formát
Do sloupce N vložíme teplotu ve stupních Celsia, tj. podělením hodnoty ze sloupce E deseti a
přidáním °C za číslo, což lze zařídit vlastním formátem buňky 0,0\ °C. Rozkopírujeme.
Sloupce E-L nebudeme potřebovat, je přehledné je skrýt (označení  pravý klik  Skrýt).
Pro opětovné zobrazení lze označit sloupce D-N  pravý klik  Zobrazit.
Chcete-li sloupce stejně široké, označte skupinu a změňte šířku posledního z nich. Ostatní se
přizpůsobí na stejnou šířku. Totéž platí o řádcích.

Makra
V části Data Format Information uvedeného souboru se dozvíme, že chybějící hodnoty
všech sloupců jsou kódovány jako -9999. Tato data musíme ručně opravit: označíme sloupec
E a vyhledáme tyto hodnoty. Údaje nahradíme průměrem mezi předcházející a následující
teplotou. Pokud je těchto hodnot mnoho, usnadníme si práci pomocí makra, což je složený
příkaz, jehož jednotlivé kroky lze zaznamenat a přiřadit klávesové zkratce.
Pro práci s makry je třeba zobrazit pás karet Vývojář, což lze na kartě Soubor  Možnosti 
Přizpůsobit pás karet zaškrtnutím volby Vývojář v nabídce vpravo.

Karta Vývojář by měla vypadat takto

Vybereme buňku s chybějící hodnotou a Klikneme na Zaznamenat makro na kartě Vývojář.
Zobrazí se dialog, kde vyplníme následující informace:

Po potvrzení se začnou zaznamenávat akce až do kliknutí na Zastavit záznam. Pokud je
tedy zvolená buňka např. E52, napíšeme do jejího vzorce =(E51+E53)/2, potvrdíme a
klikneme na Zastavit záznam. Po kliknutí na jinou takovou buňku a stisknutí Ctrl+m se tato
akce provede opět.
Kód makra si můžeme prohlédnout přes Makra  Upravit…, otevře se editor jazyka Visual
Basic, kde by se měl zobrazit:

Objektový model VBA (Visual Basic for Applications) není intuitivně navržen a pokud se na
něj nespecializujete, nemá význam se učit jednotlivé objekty, stačí s pomocí google
deduktivně prozkoumat a případně poupravit kód. Např. příkaz Range("E52").Select

provede výběr buňky E52, neexistuje nic takového jako Cell.Select("E",52)2. Tento
příkaz je každopádně v makru nežádoucí a je vhodné ho umazat.
Všimněte si, že se používá styl buněk R1C1. Zde se pro sloupce používají také čísla, relativní
pozice se udává v hranatých závorkách, absolutní bez nich. Např. R*-1+C znamená buňka nad
aktivní buňkou, R*2+C2 znamená o dvě buňky níže pod aktivní buňkou ve sloupci 2. Všimněte
si též, že pro zápis relativní pozice není nutná znalost aktivní buňky: bez R1C1 odkazů
bychom totéž vzhledem k buňce E52 zapsali jako E51 resp. $B53. Pokud se vám R1C1 odkazy
zamlouvají, lze je zapnou volbou Soubor  Možnosti  Vzorce  Styl odkazu R1C1.
Při ukládání sešitu budete vyzváni k uložení sešitu ve formátu s podporou maker (přípona
.xlsxm). Dle úrovně zabezpečení mohou být makra zakázána, ve výchozím nastavení je při
otevření může uživatel povolit. Volbou Ano se sešit uloží bez maker.
Makro lze přidat do vlastní skupiny na pásu karet (Soubor  Možnosti  Přizpůsobit pás
karet).

Kontingenční tabulka
V průběhu dne teploty kolísají, bylo by vhodné v tabulce (a grafu) zobrazit průměrné teploty
daného dne. Provádět to ručně den za dnem by bylo pracné (ale schůdné, rok má 365 dní, za
dvě hodinky jste hotovi), čas ušetří znalost práce s kontingenční tabulkou (pivot table), která
průměry dopočítá automaticky.
Obecně kontingenční tabulka provádí na zdrojových datech agregační funkce, tj. takové,
které mají jako vstup množinu dat vzniklých agregací (seskupením) řádků: průměr,
maximum, minimum a další 3. Proto kontingenční tabulku oddělíme od zdrojových dat na
následující list, který pojmenujeme třeba Výstupy.
Zvolíme z karty Vložení  Kontingenční tabulka a jsme vyzváni k zadání zdrojových dat,
ze kterých bude čerpat následující průvodce:
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Jako programátor bych místo předcházejícího příkazu očekával existenci ActiveCell.Shift(-1,0).
Také je matoucí míchání výchozích a R1C1 souřadnic. V případě zájmu můžeme v navazujícím kurzu, kde se
probírají makra nevzniklá záznamem (např. spouštěná po otevření sešitu) probrat podrobněji nejčastější idiomy
VBA, pokud ale zvažujete, že byste se začali učit programovat, doporučuji se obloukem vyhnout jazyku VBA.
3
Je to jedna z technik těžby dat (data mining).

To otevře kontextové karty Analýza a Návrh a nastavení kontingenční tabulky v pravém
panelu:

Data naplníme do tabulky přetažením pole s teplotou do políčka ∑ HODNOTY. To vytvoří
kontingenční tabulku s jediným záznamem obsahujícím součet všech naměřených teplot za
celý rok. Suma je nejčastější agregační funkce, v našem případě ale potřebujeme průměr.
Zvolíme proto šipku u záznamu z pole ∑ HODNOTY a zvolíme Nastavení polí hodnot…
Má verze Excel 2016 obsahuje chybu, která vloží agregační funkci o dva řádky níže oproti
výběru, zvolím proto Sum. Karta Zobrazit hodnoty jako má význam pouze pro agregaci
součtu. Tlačítkem Formát čísla nastavíme stejný formát, jako na listu Data: 0,0\ °C.

Kontingenční tabulka nyní obsahuje průměrnou teplotu za celý rok

Pokud do řádků přidáme měsíce a pod ně dny, zobrazí se průměrná teplota za jednotlivé
měsíce a jednotlivé dny:

Tabulky též mohou zobrazovat tzv. souhrny, což jsou agregované výpočty za skupinu (zde
jednotlivé měsíce) a celkové součty, tj. celkové agregované výpočty za celou tabulku (zde
za celý rok). Popisek souhrnů je "intuitivní" (All) a popisek celkových součtů (blank) - bez
ohledu na to, že v našem případě neprovádíme součty, ale průměry. Zbavit se alespoň těchto
iritujících popisků lze pouze hackem: označte sloupce tabulky, kde se tyto popisky vyskytují a
zvolte Domů  Podmíněné formátování Pravidla pro zvýraznění buněk  Rovná
se… a nastavte vlastní formát:

Na něm pak na kartě číslo místo Vęeobecný (ať už to znamená cokoliv) zvolte magické tři
středníky (ať už to znamená cokoliv):

Obsah (blank) se pak nebude zobrazovat.

Kontingenční graf
Vybereme kontingenční tabulku (kliknutím do ní) a vložíme též kontingenční graf (vybereme
spojnicový typ).

Kliknutím na šedé + v pravé dolní části grafu zjemníme průměry na jednotlivé dny. Kliknutím
na zelené + v pravé horní části grafu odstraníme legendu a ve formátu osy otočíme její text o
270° (to je ve verzi 2016 to nejlepší, jak osu přizpůsobit, nelze skrýt část dny a ponechat jen
měsíce). Upravíme název grafu, přidáme spojnici trendu datové řady jako klouzavý průměr
za posledních 20 hodnot a původní řadu zprůhledníme na 80%, zkuste docílit následujícího
vzhledu:

Vidíme, že březen byl letos v Č. Budějovicích hodně divoký a že tvrdé léto nastoupilo už v
půlce dubna. Zajímavé je též srovnání maximálních a minimálních denních teplot:

Letos kupodivu nebyla ani jedna tropická noc, kdy by teplota neklesla pod 20 °C.
Ukažme si ještě, jak používat filtry a řádky kontingenční tabulky: vyhledejme teplotní
extrémy průměrů vyšších než 30 °C (vč. noci) a nižších než -10 °C. Nejprve na listu Data
vložíme další sloupec, který tyto extrémy bude indikovat vzorcem OR(N2>30;N2<-10). Poté
vložme na list Výstupy ještě jednu kontingenční tabulku, která bude zahrnovat i tento
sloupec. Zde datové položky nastavme takto:

Pokud políčko výběru Extrem nastavíme na TRUE, vyfiltrují se nám v tabulce pouze údaje s
extrémními dny:

Jak vidno, velká zima byla jen koncem února a začátkem března, horka udeřila poprvé v
červnu a pak non-stop poslední dva dny v červenci a dvě třetiny srpna.
Tyto údaje nejsou v původních datech přímo zachyceny, ale kontingenční tabulky nám je
umožňují vytěžit. Nyní již můžete fundovaně bez mediální masáže odpovědět na otázku,
jestli dochází ke globálnímu oteplování. Slábne efekt Golfského proudu? Na FTP máte údaje
za posledních 118 let z celého světa.

Kopírování do Wordu
Tabulky lze kopírovat normálně Ctrl+C, Ctrl+V. Při vložení je možné zvolit způsob:





použít původní styl Excelu nebo přizpůsobit cíli
použít propojení nebo ne (sešit se musí nacházet na tomž relativním umístění jako při
vložení, na firemních discích lze zajistit propojením MKLINK)
vložit jako text oddělený tabulátory

Při kopírování z Wordu do Excelu je volba pouze ohledně stylů.

