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Anotace: 
Prezentace seznamuje uživatele s pojmem filtru v tabulkovém procesoru. Na jednoduchých příkladech se žák naučí 
vybírat z tabulky řádky odpovídající danému filtru. Vše je dokumentováno na praktických příkladech. Prezentace je 
určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: červenec 2012. 

 



Filtrování databáze 
Filtrování databázových dat nám umožní pracovat s vybranou 
skupinou záznamů. Zobrazí se pouze ty řádky, které odpovídají 
kritériím filtru. 
V naší „šachové“ databázi si můžeme stanovit praktická kritéria 
typu: 
•  hráči pouze z České republiky 
•  hráči s ELEm vyšším než 2720 
•  hráči, kteří v daném období nesehráli žádnou partii 
•  neaktivní hráči 
Lze samozřejmě vymyslet celou řadu kritérií, navíc lze jednotlivá 
kritéria spojit, např. ruští hráči, kteří v daném období nesehráli 
žádnou partii aj.  
 

Obrázek 1:  Pás karet Seřadit a filtrovat v nabídce Data – pomocí těchto nabídek filtrujeme databázi. 



Po aktivaci tlačítka Filtr se objeví u každého pole tlačítko se 
šipkou, které umožňuje k danému poli zadat omezující podmínku.  

Obrázek 2:  Aktivní tlačítka u jednotlivých polí s aktivací pole Federace. 

V nabídce se zobrazují dole Filtry textu – lze vybrat ze všech 
dostupných možností ve sloupci Federace. 



Po aktivaci možnosti ARM (arménská federace) bude výsledek 
následující: 

Obrázek 3:  Tabulka po aktivaci jednoduchého filtru. 

Zobrazení hráčů je nyní omezeno pouze na arménské šachisty. 
Vlevo jsou označeny číslem pouze odpovídající řádky. 
Do původního nastavení (všech záznamů) se dostaneme bud 
zpětným chodem (aktivací tlačítka u pole Federace a zaškrtnutím 
Vybrat vše) nebo nahoře aktivací tlačítka Filtr.  V tom případě ale 
filtr přestává být aktivní a tlačítka se šipkou zmizí. 



Obrázek 5: Filtrování na nenulový počet partií. 

Obrázek 4: Filtrování na hodnotu ELO > 2700. 

V nabídce se zobrazují dole Filtry čísel (u číselného pole) – lze 
vybrat po aktivaci v další nabídce Větší než… 



Obrázek 6: Výsledek složeného filtru ve dvou sloupcích: ELO>2700 and Partie>0 

Po aktivaci obou filtrů se počet záznamů nápadně zmenšil… 


