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Anotace: 
Prezentace nás seznamuje s podstatou kontingenční tabulky v MS Excelu, ukazuje i na příkladu na rozdíly mezi 
souhrnem a kontingenční tabulkou. Prezentace končí příkladem na vytvoření kontingenční tabulky. Prezentace je 
určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: říjen 2012. 



Kontingenční tabulka 
Kontingenční tabulka je tabulka, kde v řádcích a sloupcích jsou 
skupiny polí, uvnitř tabulky jsou pak souhrny vytvořené z údajů 
dalšího pole. Kontingenční tabulka na rozdíl od jednoduchých 
souhrnů vytváří tabulku a nikoliv sestavy záznamů. Dá se říci, že 
kontingenční tabulka je dvojnásobný souhrn. 
Jednoduchý souhrn: v tabulce žáků školy vytvoříme souhrn za 
počet žáků v jednotlivých třídách. 
Kontingenční tabulka: v tabulce žáků školy vytvoříme souhrn za 
počet žáků v dané třídě a současně za daný okres bydliště. 



Obrázek 1: Začátek zdrojových dat. 

Obrázek 2: Souhrn za třídy. 

Obrázek 3: Kontingenční tabulka za 
třídy a okresy. 



Příklad: Z datové tabulky žáků vytvořte kontingenční tabulky, kde 
v řádcích budou jednotlivé třídy, ve sloupcích jednotlivé okresy a 
uvnitř tabulky odpovídající počty žáků.  
Řešení:  V menu Vložení vybereme pás karet Tabulky a 
aktivujeme tlačítko Kontingenční tabulka. Pak vybereme nabídku 
Kontingenční tabulka.  

Obrázek 4: Výběr tlačítka kontingenční 
tabulka. 

Pak vybereme pro analýzu data z celé 
tabulky a potvrdíme umístění 
kontingenční tabulky.   

Obrázek 5: Nabídka Vytvořit 
kontingenční tabulku. 



V pravé části pracovní plochy 
se nám objeví nabídka polí 
kontingenční tabulky s 
možností výběru, kam je 
chceme do kontingenční 
tabulky umístit (Popisky řádků, 
Popisky sloupců, Hodnoty). 
Oproti starším verzím MS 
Excelu můžeme sestavu i 
filtrovat. Pole Třída dáme do 
popisku řádků, pole Okres do 
popisku sloupců a pole Třída 
ještě jednou do nabídky 
Hodnoty (upraví se jako Počet z 
Třída). 

Obrázek 6: Prostředí pro konkrétní 
vytvoření kontingenční tabulky. 



Pak se nám již vytvoří příslušná kontingenční tabulka. V 
nabídkách polí se seznamem (červené šipky) můžeme fitrovat 
pole Třída a pole Okres. 

Obrázek 7: Výsledná část kontingenční tabulky. 



Doplňující příklad: 
Vytvořte kontingenční tabulku v rámci klasifikace třídy. Do 
popisku sloupců a řádků nechť náleží jména žáků a jejich 
předměty, hodnotami uvnitř tabulky pak budou známky žáků z 
daných předmětů. 


