
Informatika B P�íklad 22 MS Excel 

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

TÉMA: Citlivostní analýza 
 
Varianty, rozpis� p�j�ky na zakoupení nábytku, které sekretá�ka spole�nosti Naše zahrada, 
a.s. porovnávala s 3-letým pronájmem v p�edchozím p�íkladu nebyly dostate�né. Dostala tedy 
za úkol je podrobn�ji rozpracovat. 
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor CitlivostniAnalyza.xls. 

1. Na listu Jednokriteriální zjist�te pomocí Citlivostní analýzy, jakým zp�sobem se 
zm�ní hodnoty M�sí�ní splátky, Celkových náklad� p�j�ky a Úspor, zm�ní-li se Po�et 
let splácení p�j�ky na nábytek v rozmezí od 3 do 10 let. 

2. Na listu Jednokriteriální (2) zjist�te pomocí Citlivostní analýzy, jakým zp�sobem se 
zm�ní hodnoty M�sí�ní splátky, Celkových náklad� p�j�ky a Úspor, zm�ní-li se výše 
Úrokové sazby postupn� z hodnoty 7,0% na 9,5%, vždy o 0,5%. 

3. Na listu Vícekriteriální zjist�te pomocí Citlivostní analýzy, jakým zp�sobem se 
zm�ní hodnoty M�sí�ní splátky, zm�ní-li se Po�et let splácení p�j�ky na nábytek 
v rozmezí od 3 do 10 let pro hodnoty Úrokové sazby od 7,0% do 9,5% (s krokem 
0,5%). 

4. Sešit uložte a  uzav�ete.  
 
 



Informatika B P�íklad 22 MS Excel 

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

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

1. Na listu Jednokriteriální vložit v tabulce pro výpo�et do sloupce Po�et let hodnoty 3 - 
10 (bu�ky D5:D12). Dále do prvního �ádku tabulky zkopírovat ze sloupce B p�íslušné 
vzorce pro výpo�et hodnot dle zadání (klávesy Ctrl + C, nabídka Úpravy/Vložit 
jinak…/Vzorce pro bu�ky: B7→E5, B9→F5 a B13→G5). 
Vybrat oblast bun�k obsahující vzorce a seznam vstupních hodnot v�etn� bun�k pro 
výpo�et (D5:G12), nabídka Data/Tabulka…/do pole Vstupní bu�ka sloupce: vložit 
odkaz na bu�ku s Po�tem let (B5), tla�ítko OK. 

2. Na listu Jednokriteriální (2) vložit v tabulce pro výpo�et do �ádku Úroková sazba 
hodnoty 7 - 9,5 s krokem 0,5 (bu�ky E5:J5). Dále do prvního sloupce tabulky 
zkopírovat ze sloupce B p�íslušné vzorce pro výpo�et hodnot dle zadání (klávesy Ctrl 
+ C, nabídka Úpravy/Vložit jinak…/Vzorce pro bu�ky: B7→E5, B9→E6 a 
B13→E7). 
Vybrat oblast bun�k obsahující vzorce a seznam vstupních hodnot v�etn� bun�k pro 
výpo�et (E5:J7), nabídka Data/Tabulka…/do pole Vstupní bu�ka �ádku: vložit 
odkaz na bu�ku s Úrokovou sazbou (B4), tla�ítko OK. 

3. Na listu Vícekriteriální vložit v tabulce pro výpo�et vedle sloupce Po�et let hodnoty 3 
- 10 (bu�ky E5:E12), do �ádku pod textem Úroková sazba vložit hodnoty 7 - 9,5 
s krokem 0,5 (bu�ky F4:K4). dále do bu�ky E4 zkopírovat vzorec pro výpo�et M�sí�ní 
splátky (z bu�ky B7, klávesy Ctrl + C, nabídka Úpravy/Vložit jinak…/Vzorce). 
Vybrat oblast bun�k, která obsahuje vzorec, �ádek i sloupec vstupních hodnot v�etn� 
bun�k pro výpo�et (E4:K12), nabídka Data/Tabulka…/do pole Vstupní bu�ka 
�ádku: vložit odkaz na bu�ku s hodnotou Úrokové sazby (B4), do pole Vstupní 
bu�ka sloupce: vložit odkaz na bu�ku s Po�tem let (B5), tla�ítko OK. 

4. 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). 


