
Informatika B P�íklad 14 MS Excel 

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

TÉMA: Další grafické objekty, hypertextové odkazy 
 
Dalším materiálem, který je t�eba vypracovat pro prezentaci spole�nosti Naše zahrada, a.s. 
na výstavním veletrhu je ceník produkt� a služeb. Dále bývá každý m�síc ve spole�nosti 
vyhodnocen nejlepší prodejce, hodnocení se provádí ohodnocením max. 5bod�. Sekretá�ka si 
usnadnila práci pomocí grafických objekt� a hypertextových odkaz�. 
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor DalsiObjekty.xls. 

1. Na listu Prodejci vložte sekci Hodnocení nejlepšího prodejce pod text Jméno a 
p�íjmení pole se seznamem. Jako vstupní oblast pole nadefinujte oblast bun�k 
A4:A33, nechte pole zobrazit s prostorovým efektem. 

2. Pod text Bodové ohodnocení vložte posuvník. Posuvník propojte s bu�kou T11, 
nastavte mu hodnoty v intervalu 1-5, krok 1. 

3. Na listu Úvod p�i�a�te obrázku hypertextový odkaz na www stránku 
www.zahrada.cz. Nechte po najetí na odkaz zobrazovat komentá� s textem Diskusní 
fórum ur�ené pro zahradníky. 

4. Do bun�k E10:E13 vložte hypertextové odkazy na p�íslušné listy v tomto sešit�. 
Text hypertextových odkaz� naformátujte tmav� zelenou barvou, velikost 13, tu�n�. 

5. Do bu�ky E15 vložte hypertextový odkaz na pojmenovanou oblast 
Hodnocení_prodejc� v tomto sešit�. Naformátujte odkaz stejn� jako všechny 
p�edchozí. 

6. Pod obrázek vložte tla�ítko s textem Skrýt ouška list�. Tla�ítku p�i�a�te makro 
Ouška_list�. Makro vyzkoušejte, vyzkoušejte si rovn�ž p�epínání mezi listy pomocí 
hypertextových odkaz�. 

7. 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 DalsiObjekty.xls, tla�ítko 
Otev�ít. 
Provedení úkol�: 

1. Kliknout na list Prodejci, zobrazit panel nástroj� Formulá�e (nabídka 
Zobrazit/Panely nástroj�/Formulá�e), tla�ítko Pole se seznamem, kliknout levým 
tla�ítkem myši a tažením ur�it velikost objektu. Nabídka Formát/Ovládací 
prvek…/záložka Ovládací prvek/definovat vstupní oblast dle zadání, zatrhnout 
Prostorové stínování (nebo tla�ítko Vlastnosti ovládacího prvku na panelu nástroj� 
Formulá�e). Kliknout mimo objekt. Po najetí myši na objekt a kliknutí na šipku 
seznamu se zobrazí seznam položek s obsahem definované oblasti bun�k. 

2. Tla�ítko Posuvník na panelu nástroj� Formulá�e, kliknout levým tla�ítkem myši a 
tažením ur�it velikost objektu. Nabídka Formát/Ovládací prvek…/záložka Ovládací 
prvek/nastavit Nejnižší hodnotu na 1, Nejvyšší hodnotu na 5, nechat P�ír�stkovou 
zm�nu 1, v poli Propojení s bu�kou uvést odkaz na bu�ku T11 (nebo tla�ítko 
Vlastnosti ovládacího prvku na panelu nástroj� Formulá�e). Kliknout mimo objekt. 
Po najetí myši na posuvník a kliknutí na jednu z šipek se v bu�ce T11 zobrazí 
p�íslušná hodnota nastavená posuvníkem. 

3. Na listu Úvod kliknout na obrázek, nabídka Vložit/Hypertextový odkaz…/v sekci 
Odkaz na: vybrat Existující soubor nebo webová stránka, do pole Adresa: vepsat 
text www.zahrada.cz. Tla�ítko Komentá�…/vepsat text dle zadání, tla�ítko OK. 
Kliknout mimo objekt. Po najetí myši na objekt se zobrazí text s komentá�em, po 
kliknutí se zobrazí www stránka v prohlíže�i. 

4. Kliknout na bu�ku E10, nabídka Vložit/Hypertextový odkaz…/v sekci Odkaz na: 
vybrat Místo v tomto dokumentu, v prost�ední sekci vybrat list Ná�adí a ná�iní, 
tla�ítko OK. Stejným zp�sobem vytvo�it odkazy v bu�kách E11:E13. Vybrat oblast 
bun�k E10:E13, nabídka Formát/Bu�ky…/záložka Písmo (nebo tla�ítka na panelu 
nástroj� Formát). 

5. Kliknout na bu�ku E15, nabídka Vložit/Hypertextový odkaz…/v sekci Odkaz na: 
vybrat Místo v tomto dokumentu, v prost�ední sekci vybrat Definovaný název 
Hodnocení_prodejc�, tla�ítko OK. Naformátovat bu�ku stejným zp�sobem jako 
v bod� 4. 

6. Tla�ítko  Tla�ítko na panelu nástroj� Formulá�e, kliknout levým tla�ítkem myši a 
tažením ur�it velikost objektu. V dialogovém okn� P�i�adit makro vybrat makro 
Ouška_list�, tla�ítko OK. Vybrat text na tla�ítku, napsat text dle zadání. Kliknout 
mimo tla�ítko. Po kliknutí na tla�ítko bude spušt�no makro, které skryje ouška list�. 

7. 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). 


