
Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ  CZ.1.07/1.5.00/34.0632 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 

 

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Název: Databázové funkce tabulkového procesoru 

Téma: MS Excel - obecná práce s databázovou 

tabulkou 

Autor: Ing. Kotásek Jaroslav 

Číslo: VY_32_INOVACE_33–05 

Anotace: 
Prezentace objasňuje obecně pojem databáze, srovnává tabulkové procesory a databázové systémy. Poté se žák 
seznámí se základními databázovými pojmy v tabulkových procesorech. Vzorem je databáze FDE ratingu 
nejlepších šachistů. Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: září 2012. 

 



Databázová tabulka - seznam 
• Pro zpracování velkých dat není MS Excel nejvhodnější 

aplikací. Vhodnější je např. MS Access. 
• MS Excel disponuje dosti účinnými nástroji na zpracování 

tabulek – různé databázové funkce, kontingenční tabulky a 
grafy. 

• MS Excel: řádek, sloupec, buňka, MS Access: záznam, pole, 
hodnota pole. 

• MS Excel: menší množství dat, rychlá aplikace příkazů, vesměs 
ihned viditelná odezva, MS Access: velké množství dat, 
mnoho složitých příkazů, výsledky musíme často hledat např. 
v jiných tabulkách 

• MS Excel je na zpracování dat jednodušší a méně účinný než 
MS Access. 



Obrázek 1: Ukázka excelovské tabulky nejlepších šachistů světa 

Datové seznamy se doporučuje převést na tabulku, aby v případě 
např. přidání nového záznamu bylo možné s tímto seznamem 
automaticky databázově pracovat, nebo při třídění, aby se nám 
automaticky třídily všechny sloupce. 
Použijeme kartu Vložení a v pásu karet Tabulky aktivujeme 
tlačítko Tabulka a zadáme hodnoty do dialogového okna Vytvořit 
tabulku. 



Obrázek 2: Dialogové okno Vytvořit tabulku 

Pokud máme ukazatel kurzoru v tabulce, program sám navrhne 
oblast pro tabulku. 
Nyní již se můžeme pokusit data seřadit s tím, že nám program 
seřadí všechna data patřící do tabulky.  
Využijeme  tlačítko Seřadit a filtrovat na kartě Domů v pásu 
karet Úpravy, případně tlačítko Seřadit na kartě Data v pásu 
karet Seřadit a filtrovat. 



Obrázek 3: Pás karet Úpravy v menu 
Domů  

Obrázek 4: Pás karet Seřadit a 
filtrovat v menu Data 

Obrázek 5: Nabídka po aktivaci 
tlačítka Seřadit a filtrovat. 

Obrázek 6: Aktivace nabídky Vlastní řazení. 



Obrázek 7: Výsledný „začátek“ tabulky – hráči jsou setřídění podle ELA a pak podle jména.  

Po aktivaci nabídky Vlastní řazení můžeme realizovat klasické 
databázové řazení v několika úrovních. 


