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Ročník: 1. a 2. 
Obor:  82-51-L/* Uměleckořemeslné zpracování skla/keramiky/dřeva/kamene/kovů,  

82-41-M/* Design, Průmyslový design, Bytový architekt - Design interiéru 
79-41-K/41 Gymnázium 

Časová dotace: 20 minut 
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen správně vytvořit vzorec v tabulkovém editoru (programu). 
Bude mu jasný rozdíl mezi špatným a správným postupem. Bude si uvědomovat nutnost 
pracovat při vytváření vzorců s odkazy na buňky. 
Pomůcky: PC s připojením k internetu, přenosné médium. 
Poznámka: Praktická dovednost i teoretická vědomost k výuce práce v tabulkovém editoru. 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



Excel – od chyby ke správnému využití 
Tabulkový editor je velice užitečný nástroj k výpočtům všeho druhu. Je však třeba využívat 

jeho možnosti správně a nedovolit mu ovládat nás a vytěžovat nás neustálými úpravami 

vzorečků. V metodickém návodu budeme využívat program Microsoft Excel. 

1) Žáci si otevřou tabulkový editor instalovaný v počítači. Dle obrázku (na projektoru) si 
připraví příklad na výpočet obvodu trojúhelníka.  
 

 
 
 
2) Do zvolené buňky (v našem případě B5) žáci zapíší vzoreček pro výpočet. Excel 
samozřejmě příklad správně vypočítá. 
 

 
 
 
3) Žáci zkontrolují výsledek a nyní zapíší nové vstupní hodnoty. Mění hodnoty v buňkách B2 
na 8 a C2 na 10. Nyní již výsledek 18 správný není. Řešením je celý vzoreček předělat. Toto 
však není vhodné řešení. Předělávat každý vzoreček po jakékoli změně vstupní hodnoty nelze. 
 

 



4) Žáci změní absolutní hodnoty ve vzorečku na odkazy na jednotlivé buňky. Hotový 
vzoreček potvrdí entrem.  
 

 
 
 
5) Nyní žáci kontrolují (zkouší) správnost této metody zadáváním dalších nových vstupních 
hodnot do buněk A2, B2 a C2. Teď již excel funguje správně a není už více nutné vzoreček 
měnit a jeho výpočet je platný stále. 
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