
Informatika B P�íklad 25 MS Excel 

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

TÉMA: Úprava maker 
 
Sekretá�ka spole�nosti Naše zahrada, a.s. pot�ebuje makra vytvo�ená pomocí záznamu 
upravit následujícím zp�sobem: 
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor Makra.xls s makry vytvo�enými pomocí záznamu dle zadání v p�íkladu �. 24. 

1. Do makra Hledání vložte na za�átek prom�nnou slovo, která pomocí funkce 
InputBox na�te text. InputBox zobrazí text Zadejte hledané slovo: a titulek Hledání. 
Makro bude hledat text zadaný do prom�nné slovo. 

2. Na základ� makra Logo vytvo�te makro Logo2, které vloží na listu Úvod obrázek 
ve stupních šedi. Dále makro zobrazí pomocí funkce MsgBox zprávu s textem Šedá 
varianta, titulek bude Upozorn�ní. Nov� vytvo�ené makro p�i�a�te tla�ítku Logo 
šedé. 

3. Makro Nadpis upravte tak, že když bude na listu Úvod v bu�ce B5 �íslo 1, makro 
zm�ní barvu vzorku slou�ené bu�ky p�i formátování nadpisu na žlutou barvu, jinak 
bude sv�tle zelená. 

4. Makro Výpo�et upravte tak, aby když bude na listu Výpo�ty hodnota ve sloupci Cena 
v K� (bu�ka E20) v�tší než 50000, naformátuje písmo výsledných hodnot v bu�kách 
�erven�. Dále na základ� tohoto makra vytvo�te druhé makro Výpo�et2, které místo 
vzorc� pro sou�et vloží do bun�k D20 a E20 vzorce pro výpo�et maxima. 
Zabezpe�te, aby makro zm�nilo text nadpisu v bu�ce A2 na Maximální ceny nábytku. 
Makru p�i�a�te tla�ítko na panel nástroj� Výpo�ty s názvem Maximum. 

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/Makra…/vybrat makro Hledání, tla�ítko Upravit. Spustí 
se Editor jazyka VisualBasic. Na za�átku makra nadeklarovat prom�nnou slovo typu 
String. Dále na�íst do prom�nné obsah funkce InputBox, v metod� Find nahradit 
�et�zec „kv�tiná�“ prom�nnou slovo. 

2. Pomocí záznamu pomocného makra zjistit, kterými p�íkazy VBA se m�ní barvy 
obrázku na stupn� šedi. Nabídka Nástroje/Makro/Makra…/vybrat makro Logo, 
tla�ítko Upravit. Spustí se Editor jazyka VisualBasic. Vytvo�it kopii procedury Logo, 
zm�nit název na Logo2. Z pomocného makra zkopírovat na konec makra p�íkaz pro 
zm�nu barvy obrázku na stupn� šedi. Za tento p�íkaz doplnit funkci MsgBox s textem 
dle zadání. P�i�adit tla�ítku Logo šedé makro Logo2. 

3. Pomocí záznamu pomocného makra zjistit �íslo vlastnosti ColorIndex pro žlutý 
vzorek. Nabídka Nástroje/Makro/Makra…/vybrat makro Nadpis, tla�ítko Upravit. 
Spustí se Editor jazyka VisualBasic. �ást With Selection.Interior uzav�ít do p�íkazu 
pro podmínku If…Then…Else, zkopírovat �ást pro zm�nu žlutého vzorku 
z pomocného makra. 

4. Pomocí záznamu pomocného makra zjistit, kterými p�íkazy VBA se formátuje písmo 
v bu�ce na �ervenou barvu. Nabídka Nástroje/Makro/Makra…/vybrat makro 
Výpo�et, tla�ítko Upravit. Spustí se Editor jazyka VisualBasic. Na konec makra p�idat 
podmínku If…Then…Else s formátováním bun�k. Vytvo�it kopii procedury Výpo�et, 
zm�nit název na Výpo�et2. Zm�nit v této procedu�e vzorce na MAX. Na konec makra 
p�ipsat zm�nu hodnoty bu�ky A2, variantu s textem Nábytek celkem dopsat i do makra 
Výpo�ty. P�idat tla�ítko na panel nástroj� dle zadání. 

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). 


