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OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opav� Ing. Kate�ina Slaninová 
 

TÉMA: Vytvá�ení složit�jších vzorc� 
 
Sekretá�ka spole�nosti Naše zahrada, a.s. pot�ebuje zjistit pouze p�íjmení zam�stnanc� (pro 
další statistické zpracování dat) a dále pot�ebuje za�adit jednotlivé zam�stnance do kategorií 
dle jejich v�ku dosaženého v letošním roce.  
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor Zamestnanci.xls. 

1. Do pomocného sloupce délka vložte délku textového �et�zce ve sloupci Zam�stnanec. 
2. Do pomocného sloupce mezera vložte pozici první mezery v textovém �et�zci ve 

sloupci Zam�stnanec. 
3. Do sloupce P�íjmení vložte druhé slovo ze sloupce Zam�stnanec, pro výpo�et použijte 

hodnoty z pomocných sloupc� délka a mezera. 
4. Do sloupce V�k dopl�te v�k zam�stnanc� dosažený v letošním roce. 
5. Do sloupce V�ková skupina dopl�te text do 20, 21 - 60 a nad 60 dle dosaženého v�ku 

zam�stnanc�. 
6. Sešit uložte a  uzav�ete. 
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�EŠENÍ: 
 
Nabídka Soubor/Otev�ít, nebo tla�ítko Otev�ít na standardním panelu nástroj�. Objeví se 
dialogové okno Otev�ít. Najít cestu dle zadání, vybrat soubor Zamestnanci.xls, tla�ítko 
Otev�ít. 
Provedení úkol�: 

1. Do bu�ky C3 vložit funkci DÉLKA (nabídka Vložit/Funkce…/kategorie Text, do pole 
Text vložit odkaz na bu�ku A3). Nebo klávesa F2, vepsat vzorec =DÉLKA(A3). 
Vzorec rozkopírovat do celého sloupce (Ctrl + C, Ctrl + V). 

2. Do bu�ky D3 vložit funkci HLEDAT (nabídka Vložit/Funkce…/kategorie Text, do 
pole Co vepsat znaky “ “ - mezera v uvozovkách, do pole Kde vložit odkaz na bu�ku 
A3). Nebo klávesa F2, vepsat vzorec =HLEDAT(“ “;A3). Vzorec rozkopírovat do 
celého sloupce (Ctrl + C, Ctrl + V). 

3. Do bu�ky E3 vložit funkci �ÁST (nabídka Vložit/Funkce…/kategorie Text, do pole 
Text vložit odkaz na bu�ku A3, do pole Start vložit odkaz na bu�ku D3, p�idat text 
+1, do pole Po�et znak� vložit odkaz na bu�ku C3). Nebo klávesa F2, vepsat vzorec 
=�ÁST(A3;D3+1;C3). Vzorec rozkopírovat do celého sloupce (Ctrl + C, Ctrl + V). 

4. Do bu�ky F3 ru�n� vepsat vzorec se vno�enými funkcemi ROK() a DNES() - klávesa 
F2, vepsat vzorec =ROK(DNES())-ROK(B3). Vzorec rozkopírovat do celého sloupce 
(Ctrl + C, Ctrl + V). 

5. Do bu�ky G3 ru�n� vepsat vzorec se vno�enými funkcemi KDYŽ() a A() - klávesa F2, 
vepsat vzorec  
=KDYŽ(F3<=20;“do 20“;KDYŽ(A(F3>=21;F3<60);“21 - 60“;“nad 60“)). Vzorec 
rozkopírovat do celého sloupce (Ctrl + C, Ctrl + V). 

6. Nabídka Soubor/Uložit nebo tla�ítko Uložit na standardním panelu nástroj�. Dále 
nabídka Soubor/Konec nebo tla�ítko Zav�ít (�ervený k�ížek vlevo naho�e). 


