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TÉMA: Sumarizace dat v seznamech 
 
P�i práci se seznamy dat se sekretá�ka spole�nosti Naše zahrada, a.s. setkává s údaji, které 
musí statisticky zpracovat dle r�zných pohled�. K tomu používá souhrny a slu�ování dat. 
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor Souhrny.xls. 

1. Na listu Nábytek vytvo�te souhrn, který zobrazí po�et hodnot ano/ne ve sloupci 
Skladem. 

2. Na listu Prodejci vytvo�te souhrn objemu Prodej� v jednotlivých m�sících. 
3. Souhrn dopl�te o maximum Prodej� v jednotlivých M�stech. Zobrazte pouze 

souhrnné údaje. 
4. Na listu Celkem prove�te slou�ení dat z listu Leden a Únor dle kategorií ve sloupci 

týden. Jako sumariza�ní funkci použijte sou�et dat, vytvo�te propojení na 
zdrojová data. Slou�ená data vložte od bu�ky s komentá�em. 

5. 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 Souhrny.xls, tla�ítko Otev�ít. 
Provedení úkol�: 

1. Se�adit seznam dle sloupce Skladem (kliknout na bu�ku seznamu, nabídka 
Data/Se�adit…/v seznamu Se�adit podle vybrat položku Skladem, tla�ítko OK). 
Kliknout na bu�ku v seznamu, nabídka Data/Souhrny…/v seznamu U každé zm�ny 
ve sloupci vybrat položku Skladem, v seznamu Použít funkci: vybrat položku Po�et, 
v okn� P�idat souhrn do sloupce zatrhnout pouze Skladem, tla�ítko OK. 

2. Na listu Prodejci kliknout na bu�ku seznamu, nabídka Data/Souhrny…/v seznamu U 
každé zm�ny ve sloupci vybrat položku M�síc, v seznamu Použít funkci vybrat 
položku Sou�et, v okn� P�idat souhrn do sloupce zatrhnout pouze Prodej, tla�ítko 
OK. 

3. Kliknout na bu�ku seznamu, nabídka Data/Souhrny…/v seznamu U každé zm�ny ve 
sloupci vybrat položku M�sto, v seznamu Použít funkci: vybrat položku Maximum, 
v okn� P�idat souhrn do sloupce nechat zatrhnuto Prodej. Odtrhnout položku 
Nahradit aktuální souhrny, tla�ítko OK. Zobrazit pouze souhrnné údaje (v šedé 
�ásti vlevo od seznamu kliknout naho�e na �íslo 3). 

4. Na listu Celkem kliknout na bu�ku A4, nabídka Data/Slou�it…/v seznamu Funkce: 
vybrat položku Sou�et. P�idat odkazy na seznamy dat v listech Leden a Únor (kliknout 
na tla�ítko pro výb�r bun�k vedle pole Odkaz:, vybrat oblast bun�k A5:O37 na listu 
Leden, tla�ítko P�idat. Dále kliknout znovu na tla�ítko pro výb�r bun�k vedle pole 
Odkaz:, vybrat oblast bun�k A5:O37 na listu Únor, tla�ítko P�idat. Zatrhnout 
Vytvo�it propojení na zdrojová data, v sekci Použít popisky nechat zatrhnuty ob� 
položky, tla�ítko OK. 

5. 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). 


