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

TÉMA: Kontingen�ní tabulky 
 
Sekretá�ka spole�nosti Naše zahrada, a.s. pot�ebuje vytvo�it souhrny dat pomocí kontingen�ní 
tabulky, dále pot�ebuje prezentovat tato data graficky. 
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor KontingencniTabulky.xls. 

1. Na listu Prodejci vytvo�te od bu�ky s komentá�em kontingen�ní tabulku pro 
zobrazení souhrnu Prodej� v jednotlivých m�stech za jednotlivé m�síce. V záhlaví 
sloupc� kontingen�ní tabulky zobrazte M�sta, v záhlaví �ádk� zobrazte M�síce. 

2. V kontingen�ní tabulce zobrazte pouze údaje z Brna a Karviné. 
3. Na listu Zboží vytvo�te od bu�ky s komentá�em kontingen�ní tabulku pro zobrazení 

po�tu výrobk� na sklad� v jednotlivých pobo�kách. Jako záhlaví sloupc� kontingen�ní 
tabulky zobrazte údaj Skladem, v záhlaví �ádk� zobrazte Typy výrobk�. 

4. Na základ� kontingen�ní tabulky vytvo�te kontingen�ní graf s názvem Srovnání 
zboží na skladech. Typ grafu nastavte na prostorový sloupcový. 

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 KontingencniTabulky.xls, 
tla�ítko Otev�ít. 
Provedení úkol�: 

1. Kliknout na bu�ku seznamu, nabídka Data/Kontingen�ní tabulka a graf…/spustí se 
Pr�vodce kontingen�ní tabulkou a grafem. 1. krok: nechat zatrženo Seznam nebo 
databáze Microsoft Excel a Kontingen�ní tabulka, tla�ítko Další. 2. krok: 
zkontrolovat, zda je vybraná oblast seznamu, tla�ítko Další. 3. krok: zaškrtnout 
položku Existující list, kliknout na bu�ku F5. Tla�ítko Rozvržení…/ do oblasti 
SLOUPEC p�etáhnout pole M�sto, do oblasti �ÁDEK p�etáhnout pole M�síc a do 
oblasti DATA  p�etáhnout pole Prodej, tla�ítko OK, tla�ítko Dokon�it. 

2. V kontingen�ní tabulce kliknout na šipku pole M�sto, zatrhnout pouze položky Brno a 
Karviná, tla�ítko OK. 

3. Na listu Zboží kliknout na bu�ku seznamu, nabídka Data/Kontingen�ní tabulka a 
graf…/spustí se Pr�vodce kontingen�ní tabulkou a grafem. 1. krok: nechat 
zatrženo Seznam nebo databáze Microsoft Excel a Kontingen�ní tabulka, tla�ítko 
Další. 2. krok: zkontrolovat, zda je vybraná oblast seznamu, tla�ítko Další. 3. krok: 
zaškrtnout položku Existující list, kliknout na bu�ku F5. Tla�ítko Rozvržení…/ do 
oblasti SLOUPEC p�etáhnout pole Skladem, do oblasti �ÁDEK p�etáhnout pole 
Název výrobku (zkontrolovat, zda je sumariza�ní funkce Po�et). Do oblasti 
STRÁNKA p�etáhnout pole Pobo�ka, tla�ítko OK, tla�ítko Dokon�it. 

4. Kliknout na kontingen�ní tabulku, na Panelu nástroj� Kontingen�ní tabulka 
kliknout na tla�ítko Pr�vodce grafem/na novém listu bude vytvo�en kontingen�ní 
graf na základ� údaj� z kontingen�ní tabulky. Zm�nit typ grafu na prostorový 
sloupcový (nabídka Graf/Typ grafu…/vybrat typ grafu dle zadání, 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). 


