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TÉMA: Vytvo�ení makra pomocí záznamu 
 
Sekretá�ka spole�nosti Naše zahrada, a.s. si vytvo�ila pomocí záznamu �ty�i makra pro 
usnadn�ní opakujících se �inností. 
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor Makra.xls. 

1. Vytvo�te makro Hledání, které nalezne první výskyt slova kv�tiná� (bude hledat 
v celém sešit�). Makru p�i�a�te tla�ítko na panel nástroj� Formát, tla�ítko bude 
mít název Hledání a vzhled ikonky ve tvaru oka. 

2. Vytvo�te makro Nadpis, které na listu Úvod slou�í bu�ky A2:I3, text ve slou�ené 
bu�ce naformátuje tu�n�, velikost 14. Dále makro slou�enou bu�ku zarovná 
vodorovn� i svisle na st�ed a nastaví jí sv�tle zelený vzorek. Makro p�i�a�te jako 
položku do nabídky Úpravy s textem Nadpis. 

3. Vytvo�te makro Výpo�et, které zkopíruje z listu Nábytek bu�ky C4:D18 do tabulky 
na listu Výpo�ty (pouze hodnoty) a do spodního �ádku tabulky vloží vzorce pro sou�et 
jednotlivých sloupc� tabulky. Pro spušt�ní makra vytvo�te tla�ítko s textem Sou�et 
(zobrazte pouze text) na novém panelu nástroj� Výpo�ty. 

4. Vytvo�te makro Logo, které vloží na list Úvod obrázek ze souboru Zahrada.gif. Dále 
makro obrázku nastaví barvu �áry na dvojitou tmav� zelenou. Makro p�i�a�te 
tla�ítku Logo. 

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

1. Nabídka Nástroje/Makro/Záznam nového makra…/vepsat název makra Hledání, 
tla�ítko OK. Bude spušt�n záznam makra. Nabídka Úpravy/Najít…/do pole Najít: 
vepsat text kv�tiná�, tla�ítko Možnosti/v seznamu Kde: vybrat položku Sešit, tla�ítko 
Najít další, tla�ítko Zav�ít. Na panelu nástroj� Zastavit záznam kliknout na tla�ítko 
Zastavit záznam. 
Nabídka Zobrazit/Panely nástroj�/Vlastní…/záložka P�íkazy/v oblasti Kategorie: 
vybrat položku Makra, z oblasti P�íkazy: p�etáhnout myší položku Vlastní tla�ítko 
na panel nástroj� Formát. Kliknout na nov� vytvo�ené tla�ítko, tla�ítko Zm�nit výb�r, 
do položky Název vepsat text Hledání. Zm�nit vzhled tla�ítka (tla�ítko Zm�nit 
výb�r/Zm�nit vzhled tla�ítka/ vybrat ikonu s okem, tla�ítko Zav�ít. Kliknout na 
vytvo�ené tla�ítko, p�i�adit makro (vybrat makro Hledání, tla�ítko OK. 

2. Kliknout na jiný list než je list Úvod. Nabídka Nástroje/Makro/Záznam nového 
makra…/vepsat název makra Nadpis, tla�ítko OK. Bude spušt�n záznam makra. 
Kliknout na ouško listu Úvod, vybrat myší bu�ky A2:I3. Nabídka 
Formát/Bu�ky…/záložka Zarovnání/Slou�it bu�ky, v seznamech Vodorovn�: a 
Svisle: vybrat položku Na st�ed. Záložka Písmo/v seznamu �ez písma: vybrat 
položku Tu�né, v �íselníku Velikost: vybrat 14. Záložka Vzorky/vybrat sv�tle 
zelenou barvu, tla�ítko OK. Na panelu nástroj� Zastavit záznam kliknout na tla�ítko 
Zastavit záznam. 
Nabídka Zobrazit/Panely nástroj�/Vlastní…/záložka P�íkazy/v oblasti Kategorie: 
vybrat položku Makra, z oblasti P�íkazy: p�etáhnout myší položku Vlastní položka 
nabídky na nabídku Úpravy. Kliknout na vytvo�enou položku nabídky, tla�ítko 
Zm�nit výb�r/zm�nit pole Název na text Nadpis, tla�ítko Zav�ít. Nabídka 
Úpravy/Nadpis/p�i�adit makro Nadpis, tla�ítko OK. 

3. Kliknout na jiný list než je list Nábytek. Nabídka Nástroje/Makro/Záznam nového 
makra…/vepsat název makra Výpo�et, tla�ítko OK. Bude spušt�n záznam makra. 
Kliknout na ouško listu Nábytek, vybrat myší bu�ky C4:D18, nabídka 
Úpravy/Kopírovat. Kliknout na bu�ku D5 na listu Výpo�ty, nabídka Úpravy/Vložit 
jinak…/Hodnoty, tla�ítko OK. Kliknout do bu�ky D20, tla�ítko AutoSum na 
Standardním panelu nástroj�, klávesa Enter. Stejným zp�sobem vložit vzorec do 
bu�ky E20. Na panelu nástroj� Zastavit záznam kliknout na tla�ítko Zastavit 
záznam. 
Nabídka Zobrazit/Panely nástroj�/Vlastní…/záložka Panely nástroj�/tla�ítko 
Nový…/vepsat název Výpo�ty, tla�ítko OK. Záložka P�íkazy/v oblasti Kategorie: 
vybrat položku Makra, z oblasti P�íkazy: p�etáhnout myší položku Vlastní tla�ítko 
na nový panel nástroj�. Kliknout na nov� vytvo�ené tla�ítko, tla�ítko Zm�nit 
výb�r/do pole Název: vepsat text Sou�et, tla�ítko Zm�nit výb�r/Pouze text (vždy), 
tla�ítko Zav�ít. Kliknout na tla�ítko Sou�et na panelu nástroj� Výpo�ty, p�i�adit 
makro Výpo�et, tla�ítko OK. 

4. Kliknout na ouško listu Úvod, nabídka Nástroje/Makro/Záznam nového 
makra…/vepsat název makra Logo, tla�ítko OK. Bude spušt�n záznam makra. 
Nabídka Vložit/Obrázek/Ze souboru…/vybrat soubor dle zadání, tla�ítko Vložit. 
Kliknout na obrázek, nabídka Formát/Obrázek…/záložka Barvy a �áry/ v sekci 
�ára v seznamu Barva: vybrat tmav� zelenou barvu, v seznamu Styl: zvolit dvojitou 
�áru, tla�ítko OK. Na panelu nástroj� Zastavit záznam kliknout na tla�ítko Zastavit 
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záznam.  
Kliknout pravým tla�ítkem myši na tla�ítko Logo/P�i�adit makro…/vybrat makro 
Logo, 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). 


