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Anotace: 
Prezentace nás seznamuje s  podstatou a způsobem vytváření základních databázových funkcí v MS Excelu, žák na 
základě prezentace pochopí konstrukci využití základních databázových funkcí. Prezentace je určena pro žáky 2. 
ročníku technického lycea. Vytvořeno: listopad 2012. 



Základní databázové funkce 
Program MS Excel jistým způsobem je schopen jednoduchou 
formou zastupovat databázové systémy (např. MS Access). 
Základní podmínkou je vytvoření databázové tabulky (řádky – 
záznamy, sloupce – pole), v níž první řádek označuje názvy polí. 
Tuto tabulku pak před samotným databázovým použitím musíme 
pojmenovat. Označíme tabulku a klikneme pravým tlačítkem myši 
a vybereme Pojmenovat rozsah.  

Obrázek 1: Pojmenování aktuální databáze . 



Obrázek 3: Výsledek aktivace tlačítka 
Správce názvů 

Při výběru databázové tabulky vybíráme pouze řádky s daty, 
nikoliv např. poslední součtové řádky. 
Seznam pojmenovaných databází najdeme pod menu Vzorce 
pásem karet Definované názvy a tlačítkem Správce názvů. 

Obrázek 2: Tlačítko Správce názvů 



Databázové funkce mají vesměs shodné argumenty (úsek s 
databází, název pole (sloupce), jehož se funkce týká, a úsek s 
kritérii). Tyto funkce provádějí s databázemi základní statistické a 
matematické operace. 
DPOČET – zjistí počet záznamů splňujících podmínky (pouze 
číselných hodnot) 
DPOČET2 – zjistí počet záznamů splňujících podmínky (neprázdné 
hodnoty všeho typu) 
DSUMA – sečte hodnoty v zadaném poli pro záznamy vyhovující 
zadaným kritériím 
DPRŮMĚR – vypočítá průměr z údajů v zadaném poli pro  
záznamy vyhovující zadaným kritériím 
DMAX – zjistí maximální hodnotu v zadaném poli 
DMIN – zjistí minimální hodnotu v zadaném poli 
DZÍSKAT – zobrazí konkrétní hodnotu ze zadaného pole podle 
kritérií 
 



Při realizaci těchto funkcí tedy musíme mít k dispozici: 
1. excelovskou databázi, kterou je vhodné pojmenovat (pomocí 
pravého tlačítka myši a aktivace nabídky Pojmenovat rozsah... 

Obrázek 4:  Databáze žáků školy – dostává 
název „Škola“. 

2. název pole, kterého se týká funkce. 



Obrázek 5:  První řádek musí obsahovat názvy všech polí. 

3. úsek s kritérii (viz 4. Složitější filtrování databáze). 

Obrázek 7:  Realizace databázové 
funkce DPOČET2. 

Obrázek 6:  Úsek s kritérii. 

Pak už realizujeme vhodnou databázovou funkci. 


