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Anotace: 
Prezentace seznamuje uživatele s pojmem složitějšího filtru v tabulkovém procesoru. Na složitějším příkladu se žák 
naučí využívat jiný způsob realizace filtrování. Vše je dokumentováno na praktických příkladech. Prezentace je 
určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: srpen 2012. 

 



Složitější filtrování databáze 
Složitější filtrování databázových dat nám opět umožní pracovat s 
vybranou skupinou záznamů. Zobrazí se pouze ty řádky, které 
odpovídají kritériím filtru. 
Při složitějším filtrování zadáváme podmínky ve více sloupcích a 
podmínky v jednotlivých sloupcích mohou být „složené“.  

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

Pro podmínky filtru opět využijeme výše uvedenou nabídku s 
tím, že u některých složitých podmínek využijeme tlačítko 
Upřesnit. 



Příklad 1: vypište pouze hráče s ELO mezi 2700 a 2750. 
1. řešení: V menu po aktivaci filtru sloupce ELO vybereme Filtry 
čísel a potom Vlastní filtr.  

Obrázek 2:  Úprava v tabulce Vlastní automatický filtr. 

Po spuštění tohoto filtru se nám zobrazí 32 záznamů. 



2. řešení: Využijeme již zmíněné tlačítko Upřesnit a podmínku 
zadáváme mimo tabulku – nejlépe pod ní (ještě před aktivací 
tlačítka Upřesnit). Takto se filtry realizovaly ve starších 
tabulkových procesorech, výhodou jsou rozsáhlé možnosti 
zadání. 

Obrázek 3:  Zadání podmínky pod tabulkou s daty. 

Podmínka „a“ znamená zápis vedle sebe, „nebo“ pod sebou. 

Obrázek 4:  Rozšířený filtr po aktivaci tlačítka 
Upřesnit. 



Po aktivaci tlačítka Upřesnit zadáme v rozšířeném filtru Oblast 
seznamu Všechna data) a  Oblast kritérií (včetně názvu sloupců). 
Výsledek je stejný jako v předchozím řešení. 
 
Příklad 2 (složitější podmínka z předchozího příkladu): vypište 
pouze hráče s ELO mezi 2700 a 2750 nebo hráče s ELO vyšším než 
2800. 
Řešení: Nyní nám již 1. způsob řešení stačit nebude, opět 
využijeme zápisu podmínek mimo tabulku a tlačítka Upřesnit. 
 

Obrázek 5:  Rozšířený filtr po aktivaci tlačítka Upřesnit s „prodlouženou“ oblastí kritérií. 



V kritériích musíme podmínku „nebo“ (>2800) zadat pro oba 
sloupce. Po aktivaci se nám zobrazí 36 záznamů.  

Obrázek 6:  Výsledek realizace složitějšího rozšířeného filtru. 


