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Anotace: 
Prezentace objasňuje možnosti vytváření souhrnu v MS Excelu, a to nejprve zjednodušeně podle vhodných 
statistických funkcí COUNTIF a COUNTIFS. Na posledním příkladu uživatel pochopí význam klasického souhrnu.. 
Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: říjen 2012. 

 



Pojem souhrnu 
Souhrn je seznam záznamů rozdělených podle vybraného pole do 
skupin doplněný souhrnným údajem za jednotlivé skupiny a 
celkovým souhrnem. 
Příklady souhrnů: Počet žáků v jednotlivých třídách, součet cen 
hospodářského majetku za jednotlivé místnosti, klasifikační 
průměr z daného předmětu za jednotlivého žáka aj. 
Souhrnné údaje: součet, počet, průměr, maximum, minimum, 
součin, počet čísel, směrodatná odchylka, odhad rozptylu, 
rozptyl. 
Pro běžnou potřebu využijeme souhrnné údaje: 
Součet (musí se jednat o číselné hodnoty), 
Počet, 
Průměr (opět se musí jednat o číselné hodnoty).  



Souhrnné funkce lze určitým způsobem nahradit statistickými 
funkcemi COUNTIF, SUMIF a AVERAGEIF, tyto funkce jsou nám 
schopny vyjádřit výsledek pouze k jedné souhrnné hodnotě. 
Příklad 1 (na COUNTIF): Z tabulky šachistů vypište počet hráčů z 
Ruska (Federace=„RUS“). 
Řešení:  Pomocí menu Vzorce, pásu Karet Knihovna funkcí a 
tlačítka Další funkce vybereme Statistická a pak COUNTIF .  

Obrázek 1: Vyhledání funkce COUNTIF. 



Realizace funkce COUNTIF není složitá, oblast je sloupec s 
hodnotami federací, kritérium požadovaná hodnota federace. 
Výsledek bude 42 hráčů.  

Obrázek 2: Realizace funkce COUNTIF. 

Příklad 2 (na COUNTIFS): Složitější by byla situace, kdybychom 
takto chtěli vypsat počet ruských hráčů, ale jenom těch, kteří mají 
ELO vyšší jak 2700. Pak je nutné použít funkci COUNTIFS, která 
umožňuje zadat více kritérií.  



Řešení:  Pomocí menu Vzorce, pásu Karet Knihovna funkcí a 
tlačítka Další funkce vybereme Statistická a pak COUNTIFS. 
Podobně jako v předchozím příkladu zadáme oblasti a kritéria.  
Výsledkem bude tentokrát pouze 13 hráčů.  

Obrázek 3: Realizace funkce COUNTIFS. 



Příklad 3 (na souhrny): Nyní chceme zjistit, kolik hráčů zastupuje 
kterou federaci. V tom případě využijeme tlačítko Souhrny, ale 
ještě předtím seřadíme celou tabulku podle pole Federace. 
Řešení: Seřazení provedeme pomocí menu Data, pásu karet 
Seřadit a filtrovat a tlačítka Seřadit. 

Obrázek 4: Vyplněná nabídka po aktivaci tlačítka  Seřadit. 



V nabídce Souhrny zadáme změnu ve sloupci Federace, funkci 
Počet a přidání souhrnu do sloupce Federace. 

Obrázek 5: Aktivace tlačítka Souhrn 
s naplněním požadovaných hodnot. 

Pak již označíme sloupec s polem Federace a aktivujeme Souhrny 
přes menu Data , pás karet Osnova a tlačítko Souhrn. 



Obrázek 6: Jednoduchý souhrn za federace. 

Výsledek je třeba takový (můžeme si ho regulovat přepínátky 
vlevo): 

Obrázek 7: „Souhrnová přepínátka“ na levé 
straně pracovní plochy 



Doplňující otázka: 
Proč před realizací souhrnů (pomocí tlačítka Souhrny) 
požadovaný sloupec, ve kterém vytváříme souhrn, nejprve 
setřídíme? K jakému problému by v případě nesetřídění došlo? 


