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1. ÚVOD 

Vývoj v oblasti komunikace a komunikačních médií lze pozorovat i ve vzdělávání, které je podstatnou 

součástí lidské existence. Tradiční slovní komunikace vedená mezi vzdělávajícím a vzdělávaným byla 

postupem času doplňována o další média a technologie. Soudobé vzdělávání je celosvětově charakteristické 

postupným zaváděním multimediálních, hypertextových a hypermediálních učebních pomůcek do výuky. 

O to více je vyuţíváno zmíněných prostředků pro studenty kombinovaného studia.  Jsou pouţity zejména 

proto, aby se vytvořily podmínky pro intenzivnější vnímání učební látky, aby do celkového procesu bylo 

zapojeno co nejvíce receptorů, především zrakových a sluchových [2].  

Pod pojmem multimedia je chápáno vše, co se týká zvukových a obrazových signálů i přenosu informací. 

Jedná se o hudbu a videozáznamy (televizní programy, filmy, videoklipy, hry atp.) a také technologie s tím 

spojené či příbuzné [11].  

Cílem práce je názorně, multimediálně, prezentovat moţnosti vyuţití Excelu jako prostředku k práci s daty, 

vysvětlit proč Excel postupuje právě jednou cestou a proč by jinak zvolená cesta mohla být nesprávná.  

Příručka je určena pro studenty 1. ročníku FES
1
 Univerzity Pardubice, kteří studují předmět Zpracování dat 

v Excelu.  

Předmět Zpracování dat v Excelu je soustředěn na pochopení základního fungování programu Microsoft 

Office Excel a všech jeho základních funkcí. Vzhledem k moţnostem MS Excelu je nutné porozumět 

syntaxím a umět vyuţít neomezených rozměrů tohoto programu. Ačkoliv ho naprostá většina populace chápe 

pouze jako tabulkový procesor, Microsoft Office Excel je velmi silný nástroj a nabízí mnohem více. 

Navrţená multimediální příručka nebude řešit rozsáhlé případové studie, ale bude zaměřena na teoretické 

vysvětlení práce s jednotlivými funkcemi na krátkých příkladech. Po dohodě s garantem předmětu bude 

zaměřena na typy funkcí, které jsou pro studenty nejproblematičtější na pochopení, a to textové 

a vyhledávací funkce. 

 

                                                      
1
 FES – Fakulta Ekonomicko-správní 
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2. OBECNÁ PRAVIDLA MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE 

Předmět práce je zaloţen na multimediálních materiálech. Z tohoto důvodu je nutné specifikovat podstatu 

multimedií, čím mohou být definována, popsána a co vše do nich můţe být zahrnuto.  

Multimédia, v některých literaturách značena jako MM
2
, značí spojení různých typů dat (text, hudba, obraz) 

na určitém nosiči – při jejich záznamu i reprodukci. V širších souvislostech sem patří i komplex zařízení 

a programů umoţňujících multimediální produkci. [11]  

Ke zpracování multimedií lze pouţít dle [11] multimediální přehrávače a jiná zařízení zpracovávající obraz 

a zvuk. Jako multimediální materiál je dle Multimediálního slovníku z roku 2004 od Jaroslava Pospíšila [11] 

moţné pojmout také slovníky na webových stránkách a počítačové hry.  

Pro realizaci multimediálního učení je nepodstatné, zda do procesu učení vstupují multimédia (v podobě 

integrovaných interaktivních učebních pomůcek) anebo jednotlivé pomůcky různých formátů (jednotlivá 

média), které umoţňují prezentovat informace (text, obraz, video, zvuk…) působící na smysly člověka 

současně [1]. Tyto informace a jejich působení na člověka jsou znázorněny na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Multimediální učební pomůcka ve vztahu ke studentovi; Zdroj: [2] 

Elektronické materiály pro studium představují veškeré elektronické materiály na podporu vzdělávání. 

Multimediální studijní materiály jsou určeny zejména pro distanční formu studia, případně 

pro kombinovanou formu [5].  Multimediální materiály se opírají o dynamické prvky. Těmito dynamickými 

prvky jsou rozuměny dle [5] animace, coţ je jakýkoliv pohybující se obraz, kde je pohyb omezen 

animátorem (např. běţící člověk), interaktivní prvky, na jejichţ principu pracují webové stránky (něco 

se stane po kliku na odkaz, obrázek nebo tlačítko…), videa, zvuk nebo online aplikace (program, který 

                                                      
2
 MM - Multimédia 
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umoţňuje demonstraci – výpočty, nákresy).  Za multimediální prvek mohou být povaţovány také 

elektronické testy. 

Prezentace informací je důleţitou sloţkou pro pochopení představovaného materiálu. Pro účinnou prezentaci 

se stává čím dál tím více důleţitá grafika, vyuţití barev a layout materiálu. Tyto tři zásady by měly být 

vyuţity a zohledněny jiţ při tvorbě samotného materiálu. Je nutné přihlédnout k tomu, komu jsou informace 

určeny a za jakým cílem. Snahou je zaujmout a především vytvořit paměťové stopy. Layout materiálu 

je z hlediska opor pro distanční studium velmi důleţitý. Vizuální členění skript - stejně jako například 

členění e-learningových kurzů v systému eDoceo – je pojato formou krajního sloupce, v němţ je znázorněna 

pointa daného odstavce, který se stává jistým vodítkem pro orientaci studenta, uţivatele materiálu.  

Multimediální materiály mohou být statické nebo dynamické. Mezi prvky tohoto studijního materiálu je 

řazen samostatný text podloţený obrázky a tabulkami se zdrojovými daty a e-learningový kurz ve volně 

dostupném (tzv. Open-source) programu eXeLearning [3]. Dynamický materiál zpracovaný v eXeLearningu 

je spustitelný ve webovém prohlíţeči. Proto se řadí mezi dynamické prvky. Základním principem všech 

multimediálních materiálů je interaktivita. V této práci je interaktivita se studentem (koncovým uţivatelem 

daného souboru) zajištěna sadami testových otázek, které jsou určeny k ověření prostudované kapitoly. 
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3. STRUKTURA A SYLABY PŘEDMĚTU 

Předmět Zpracování dat v Excelu, dále jen zkratkou ZIT
3
, je vyučován na všech oborech všech programů 

bakalářského studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 

3.1 STRUKTURA 

Předmět ZIT, jehoţ teoretická část je předmětem této práce, se zabývá pochopením logiky tabulkového 

procesoru MS
4
 Excel. Cílem předmětu je ovládat základní funkce, umět je kombinovat a docílit získání 

efektivních souborů dat s vynaloţením minima vlastní manuální práce.  

Předpokladem pro porozumění předmětu je alespoň základní znalost ovládání Windows a základy práce 

s balíčkem Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), ale současně není účelem porovnávat starší verze 

Microsoft Excel s Microsoft Office Excel 2007. 

Přesto, ţe Excel se dnes vyučuje na téměř kaţdé střední škole, studenti bývají zaskočeni moţnostmi, které 

MS Excel nabízí a absolvování ZIT se stává velmi náročným. V neposlední řadě na kombinovanou, 

popřípadě dálkovou, formu studia stále nastupují lidé, kteří mají vlastní děti dospělé, a s programem MS 

Excel se nikdy předtím nesetkali. 

Předmět je koncipován od nejsnazší látky k nejsloţitější. Kaţdá kapitola předpokládá zvládnutí obsahu látky 

kapitoly předchozí. Struktura předmětu koresponduje se Sylaby, je tedy zahájena seznámením s podmínkami 

předmětu, formátováním, adresací a přes práci s funkcemi, grafy a seznamy je ukončena u práce s funkcemi 

data a času a s textovými funkcemi. 

Po analýze mezi studenty bylo usouzeno, ţe největší problémy činí kombinace funkcí textových 

a vyhledávacích, proto bude tento materiál zaměřen na práci s těmito funkcemi.  

3.2 SYLABY 

Cílem předmětu je seznámení s produktem MS Excel tak, aby ho student byl schopen efektivně vyuţívat 

v praxi [4]. Pro potřeby této práce je pouţita verze MS Excel 2007. 

Poţadavky na studenta jsou v sylabech předmětu rozděleny na poţadavky k zápočtu a poţadavky 

ke zkoušce, kde zápočet je udělen za 60% splnění zadaných úkolů a zkouška, podmíněná zápočtem, spočívá 

ve vypracování praktických příkladů. Sylaby předmětu jsou zveřejněny v informačním systému Univerzity 

Pardubice, Informační Systém STudijní AGendy IS/STAG – dále jen STAG.
5
 

Základní literatura k předmětu je tvořena skripty - JONÁŠOVÁ, Hana. Zpracování dat v Excelu 

(verze 2007) : Distanční opora. Pardubice : [s.n.], 2009. 120 s. ISBN 978-80-7395-192-4 [5], a knihami 

od Milana Broţe, který dle [1] přednáší výpočetní techniku na soukromé Vysoké škole obchodní a Vyšší 

                                                      
3
 ZIT – Základy informačních technologií, zkratka pro předmět Zpracování dat v Excelu 

4
 MS - Microsoft 

5
 STAG – Informační Systém STudijní AGendy 
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obchodní podnikatelské škole v Praze. Práci s počítači, převáţně s tabulkovými procesory, věnoval několik 

seriálů, mnoţství článků a 25 knih [1] - Broţ, M., Microsoft Excel pro manažery a ekonomy, Computer 

Press [10] a Broţ, M., Microsoft Office Excel 2007, Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, 

408 stran, Computer Press 2007[1]. Další literatura je rozšiřující a doplňující – více viz sylaby předmětu 

na STAG. 

Obsah předmětu je v sylabech vytýčen v bodech určujících oblasti studentových znalostí. Tyto okruhy 

jsou [10]:  

 Základní pojmy a principy práce s tabulkovým procesorem. 

 Formátování, grafická úprava tabulky, adresace. 

 Základní údaje o vzorcích a funkcích. 

 Práce s grafem. 

 Příprava k tisku. 

 Práce s rozsáhlým seznamem, filtrování, kontingenční tabulka. 

 Funkce (logické, informační, statistické, matematické, vyhledávací, chybové). 

 Manipulace s textem a datem. 

 Základy práce s podmíněnými funkcemi. 

 Odhalování problémů.  

Předpoklady předmětu jsou znalost MS Excel a znalost práce na PC
6
. Posledním bodem sylabu (vyjma 

vyučovacích a hodnotících metod) jsou získané způsobilosti. 

                                                      
6
 PC – Personal Computer, z angličtiny Osobní Počítač 
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4. FUNKCE 

Do této práce byly vybrány funkce textové a vyhledávací. Vzhledem k nabídce MS Excel nelze v této práci 

obsáhnout všechny funkce z těchto dvou oblastí, byly vybrány jen nejvíce vyuţívané – tedy VYHLEDAT, 

VVYHLEDAT, SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, NAHRADIT, DOSADIT, HLEDAT, NAJÍT, 

CONCATENATE, OPAKOVAT, DÉLKA, ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA, MALÁ, VELKÁ, VELKÁ2, 

PROČISTIT a VYČISTIT. 

Celkem MS Excel disponuje ve zmiňovaných oblastech 46 funkcemi. Dostudování těch, které nebyly 

zmíněny, je ponecháno na aktivitě studentů. 

4.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZORCÍCH A FUNKCÍCH 

Vzorce jsou matematické výrazy, které obsahují nezávisle proměnné nebo konstanty, mezi nimiţ jsou 

operátory a vrací závisle proměnnou. Vzorec můţe obsahovat i několik funkcí. Do funkce vstupují nezávisle 

proměnné a vystupuje závisle proměnná. Jde o předem určený algoritmus výpočtu. [1] 

Funkce vrátí výsledek do buňky, ve které je umístěna. Vidíme ji stále v řádku vzorců. [1] Jiţ od roku 2000 

představuje MS Excel přes 300 funkcí, které se dělí na přímé (ty dále na textové, matematické, logické, 

vyhledávací a další), doplňkové (analytické nástroje) a speciální.  

4.2 FUNKCE VYHLEDÁVACÍ 

Vyhledávací funkce vrací hodnotu z tabulky tím, ţe vyhledává jinou hodnotu (vytváří relace mezi 

seznamy). [5] Vyhledávací funkce jsou zařazeny mezi funkce přímé a lze je nalézt v rolovacím menu 

dialogového okna (stejně jako ostatní funkce). Dialogové okno lze spustit například tlačítkem fx napravo 

vedle řádku vzorců. 

4.2.1 VYHLEDAT, SVYHLEDAT, VVYHLEDAT 

VYHLEDAT [5], str. 101 

Funkce VYHLEDAT je pouţita, kdyţ není zajištěna základní podmínka pro SVYHLEDAT nebo  

VVYHLEDAT = hledané poloţky se nevyskytují v prvním sloupci nebo řádku v tabulce dat. Stejně jako 

u funkcí VVYHLEDAT a SVYHLEDAT nejsou rozlišena malá a velká písmena. 

Tuto funkci lze zapsat ve vektorové i maticové formě. Vektorovou formou funkce je hledána hodnota 

v oblasti o jednom řádku nebo sloupci (vektor) a vracena hodnota s odpovídajícím umístěním v druhé oblasti 

o jednom řádku nebo sloupci. 
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Syntaxe: VYHLEDAT(co;hledat;výsledek)  

Co je parametr, který je funkcí vyhledán v prvním vektoru (sloupci nebo řádku). Argumentem je text, 

logická hodnota nebo odkaz na buňku.  

Hledat je první vektor, tedy oblast prvního vektoru (řádku nebo sloupce) ve kterém má být vyhledán 

parametr co. Hodnoty argumentu hledat mohou obsahovat, stejně jako u parametru „co“, logické hodnoty, 

text nebo odkazy na buňky. 

Výsledek je oblast obsahující jeden řádek nebo sloupec. Argument by měl mít stejnou velikost jako 

prohledávaný vektor.  

Tato funkce nemá moţnost určit si typ vyhledávání – umoţňuje pouze nepřesné hledání, proto hodnoty 

argumentu musí být seřazeny vzestupně.  

VVYHLEDAT 

Slouţí pro vodorovné vyhledávání, tedy vyhledávání v řádku, konkrétně v 1. řádku. Funkce vrátí hodnotu 

v buňce v určeném řádku podle sloupce zjištěného prohledáním prvního řádku tabulky [1]. Prohledá horní 

řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky [9]. 

Funkce nepodporuje zástupné znaky. 

Syntaxe / zápis funkce vypadá následovně: VVYHLEDAT(hledat;tabulka;řádek;typ) [1,5,9] 

Parametr hledat je to, „co“ se má hledat, tedy hodnota, která je hledána v horním, prvním řádku, tabulky. 

Touto hodnotou můţe být textový řetězec, odkaz na buňku nebo číslo. 

Parametr tabulka označuje oblast buněk, tabulku, ve které má Excel vyhledávat poţadované „co“. 

Parametr řádek vyţaduje zadat číslo řádku v tabulce, z něhoţ se vrátí hodnota. Číslování řádků je od 1, 

kde 1 je první řádek, tedy ten, ve kterém je vyhledán parametr „hledat“. Pozor na počet řádků tabulky. 

Parametr typ je nepovinný údaj, který nabývá logických hodnot 0 nebo 1. Jedné nabývá, pokud je parametr 

vynechaný nebo pokud je pravdivý. Pro hodnotu 1 je pouţito přibliţné vyhledávání, funkce vrací hodnotu, 

která je největší z menších neţ zadaná hodnota. Pokud hodnoty nejsou seřazeny vzestupně, vrací funkce 

nesprávné výsledky. Pro hodnotu 0 není nutné řazení podle prvního řádku, ale funkce hledá přesně zadanou 

hodnotu, tedy stejnou. Pokud tato není nalezena, vrátí funkce chybovou hodnotu #N/A. 
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SVYHLEDAT 

Slouţí pro svislé vyhledávání, tedy vyhledávání ve sloupci, konkrétně v 1. sloupci. Funkce vrátí hodnotu 

v buňce v určeném sloupci podle řádku zjištěného prohledáním prvního sloupce tabulky [1]. Prohledá levý 

sloupec matice a vrátí hodnotu určené buňky [9]. 

Stejně jako VVYHLEDAT nepodporuje funkce SVYHLEDAT zástupné znaky „*” a  “?” a nerozlišuje malá 

a velká písmena. Funkce SVYHLEDAT a VVYHLEDAT fungují analogicky, tedy syntaxe vypadají téměř 

stejně a poţadují zadání podobných parametrů.  

Syntaxe / zápis funkce vypadá následovně: SVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;typ) [1,5,9] 

Parametr hledat je to, „co“ se má hledat, tedy hodnota, která je hledána v levém, prvním, sloupci tabulky. 

Touto hodnotou můţe být textový řetězec, odkaz na buňku nebo číslo. 

Parametr tabulka označuje oblast buněk, tabulku, ve které má Excel vyhledávat poţadované „co“. 

Parametr sloupec vyţaduje zadat číslo sloupce v tabulce, z něhoţ se vrátí hodnota. Číslování sloupců je od 1, 

stejně jako u řádků funkce VVYHLEDAT. Pozor na počet sloupců tabulky.  

Parametr typ je nepovinný údaj, opět fungující analogicky jako u funkce VVYHLEDAT.  

4.2.2 POZVYHLEDAT, INDEX 

INDEX  

Funkce INDEX můţe být zapsána formou vektoru, tedy odkazu nebo formou matice. Funkce INDEX zvolí 

hodnotu pomocí rejstříku, vrací hodnotu z pole na pozici určené druhým argumentem. Stejně jako 

VYHLEDAT má i funkce INDEX dvě moţnosti zápisu argumentů, z čehoţ vyplývá podoba výsledku, 

který je vracen.  

Funkce INDEX je přepočtena při kaţdé změně sešitu, můţe být pouţita například pro zobrazení měsíce 

slovem, častěji v kombinaci s jinými funkcemi, např. POZVYHLEDAT.  

Syntaxe / zápis funkce vypadá v maticové formě následovně: INDEX(pole;řádek;sloupec) [1,5,9] 

Parametr Pole je oblast buněk nebo maticová konstanta [5,9]. Pokud je argument pole určen pouze oblastí 

s jedním řádkem / sloupcem, můţe být příslušný argument řádek / sloupec vynechán. Pokud oblast pole 

obsahuje více neţ jeden řádek /sloupec, a je pouţit pouze jeden z argumentů řádek nebo sloupec, vrátí funkce 

INDEX celý řádek / sloupec. [9] 

Parametr Řádek určuje řádek pole. Je-li vynechán, je argument sloupec povinný. [9] 

Parametr Sloupec určuje sloupec pole. Je-li vynechán, je argument řádek povinný. [9] 

Druhý typ syntaxe, formou odkazu, vypadá: INDEX(odkaz;řádek;sloupec;oblast) [1,5,9] 
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Parametr odkaz je odkaz na jednu či více oblastí buněk. Pokud se argument odkaz vztahuje na nesouvislou 

oblast, musí být zadán se závorkami. Pokud kaţdá odkazovaná oblast obsahuje pouze jeden řádek 

nebo sloupec, je argument řádek nebo sloupec nepovinný. [9] 

Parametry Řádek a Sloupec určují průsečík, tedy řádek /sloupec, které se mají protínat.  

Parametr Oblast určuje oblast, ve které má leţet průsečík. Oblasti jsou číslovány od 1. Pokud je argument 

oblast vynechán, pouţije funkce INDEX oblast číslo 1. [9] 

POZVYHLEDAT  

Funkce vyhledá zadanou poloţku v oblasti buněk a vrátí relativní pozici hledané hodnoty v oblasti.  Pouţívá 

se místo funkce VYHLEDAT v případě, kdy potřebujete zjistit pozici poloţky v oblasti, nikoli samotnou 

hodnotu poloţky. Funkci POZVYHLEDAT je moţné vyuţít k poskytnutí hodnoty argument řádek 

pro funkci INDEX.[5,9] 

Syntaxe / zápis funkce vypadá následovně POZVYHLEDAT (co;prohledat;[shoda]) 

Hodnota „co“ je povinná, je to hodnota, kterou chceme nalézt v prohledávané oblasti, můţe to být hodnota 

(číslo, text nebo logická hodnota) nebo odkaz na buňku s číslem, textem nebo logickou hodnotou. [9] 

Argument Prohledat je také povinný. Jde o oblast buněk, které bude prohledána[5,9]. 

Shoda je nepovinný argument, číslo -1, 0 nebo 1; určuje, jakým způsobem má aplikace Excel porovnávat 

hledanou hodnotu s hodnotami v prohledávané oblasti. [5,9] 

Funkce při porovnávání textových hodnot nerozlišuje malá a velká písmena. [9]  

4.2.3 OSTATNÍ VYHLEDÁVACÍ FUNKCE 

Mezi další vyhledávací a referenční funkce se řadí SLOUPEC, ŘÁDEK, ZVOLIT, ODKAZ, POSUN. 

SLOUPEC(odkaz) – pořadové číslo sloupce v odkazu 

ŘÁDEK(odkaz) – pořadové číslo řádku v odkazu 

Celkem je v MS Excel popsáno 18 vyhledávacích a referenčních funkcí – včetně jiţ zmíněných.  Všechny 

lze nalézt důsledně popsané v nápovědě aplikace Excel. Vzhledem k tomu, ţe s nepopsanými nebude dále 

v textu pracováno, dostudování tohoto materiálu je ponecháno na aktivitě a iniciativě studentů.  

4.3 FUNKCE TEXTOVÉ 

Mezi textové funkce jsou zahrnuty funkce NAHRADIT, DOSADIT, CONCATENATE, OPAKOVAT, 

DÉLKA, HLEDAT, NAJÍT, ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA, MALÁ, VELKÁ, VELKÁ2, PROČISTIT, 

VYČISTIT a další. Výše popsané budou v této práci rozebrány podrobněji, včetně syntaxí a pouţití.  

Argumenty „text“, „starý“, „nový“ a další zastupující textové řetězce mohou obsahovat text, adresu buňky 

s textem, název buňky nebo vzorec (či funkci) vracející text. Zapisuje-li se text přímo jako argument 

do funkce, musí být v uvozovkách, neboť jde o textovou konstantu. [1] 
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K převodu textu na číslo a čísla na text dochází v buňkách listu mnohde automaticky, a tak se funkce pro 

konverzi jiţ nemusí zadávat. [1] 

4.3.1 NAHRADIT, DOSADIT 

Chcete-li nahradit určitý text v textovém řetězci, pouţijte funkci DOSADIT. Funkce NAHRADIT se pouţívá 

k nahrazení libovolného textu, který se nachází na určitém místě v textovém řetězci. [9] 

NAHRADIT 

Funkce Nahradit nahradí část textového řetězce, na základě zadaného počtu znaků, jiným textem. [5,9] 

Syntaxe / zápis funkce vypadá následovně: NAHRADIT(starý;start;znaky;nový) 

Argument Starý je text, ve kterém chceme nahradit některé znaky. 

Argument Start je pozice v textu „starý“, který chceme nahradit argumentem „nový“. 

Argument Znaky je počet znaků nahrazovaných funkcí. 

Argument Nový je nový text, kterým nahradíte starý text. [5,9]  

DOSADIT 

Nahradí v textu zadaný řetězec jiným.  

Syntaxe / zápis funkce vypadá následovně: DOSADIT (text;starý;nový;instance) 

Text je text nebo odkaz na buňku s upravovaným textem. 

Starý je textový řetězec, který chcete zaměnit. 

Nový je nový textový řetězec. 

Instance určuje, který výskyt daného řetězce chcete zaměnit. Jestliţe zadáte argument instance, 

bude nahrazen pouze zadaný výskyt starého řetězce. Jinak budou všechny výskyty starého řetězce nahrazeny 

řetězcem novým. [5,9] 

4.3.2 HLEDAT, NAJÍT 

Obě funkce slouţí k vyhledávání znaků v textovém řetězci, obě vrátí pozici prvního znaku v řetězci znaků 

počínaje zadanou pozicí. Rozdíl mezi funkcí HLEDAT a NAJÍT je v rozlišování velkých a malých písmen 

v prohledávaném řetězci a ve vyuţití zástupných znaků v argumentu CO. 

Syntaxe / zápis funkce HLEDAT(co;kde;start) – NAJÍT(co;kde;start) 

Argument co – textový řetězec, který se má hledat 

Argument kde – prohledávaný textový řetězec, odkaz na buňku, název buňky, vzorec nebo funkce 

Argument start – pozice prvního znaku pro prohledávání. Pokud je argument start vynechán, začíná 

se od prvního znaku. [1,5,9] 
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HLEDAT 

Nerozlišuje malá a velká písmena. 

Argument  „co” můţe obsahovat i zástupné znaky - otazník (?) a hvězdičku (*). Otazník zastupuje libovolný 

jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků. Chcete-li vyhledat skutečný znak otazníku 

nebo hvězdičky, zadejte před něj vlnovku (~). [1,9] 

NAJÍT 

Rozlišuje malá a velká písmena. 

Argument co neobsahuje ţádné zástupné znaky. [1] 

4.3.3  CONCATENATE, OPAKOVAT, DÉLKA 

CONCATENATE 

Tato funkce sloučí dva nebo více řetězců do jednoho [5,9]. K převodu čísel na text dochází automaticky [1]. 

Syntaxe / zápis funkce je následující: CONCATENATE(text1;text2;…..) 

Text1, 2…je 2 aţ 255 textových poloţek, které mají být sloučeny do jediné. Tyto poloţky mohou obsahovat 

textové řetězce, čísla nebo odkazy na jednotlivé buňky. [5,9] Ve starší literatuře je uváděno maximálně 

30 textových poloţek, protoţe se vychází ze starších verzí programu MS Excel. 

Funkce CONCATENATE vrací stejný výsledek jako operátor & (ampersand).  Při práci s funkcí 

CONCATENATE nebo operátorem & je nutné ošetřit mezery a spojování čísel. 

Př: CONCATENATE(„dobrý“;“den“) = „dobrý“&“den“ => výsledkem je „dobrýden“, protože nebyla 

uvedena mezera 

Př: CONCATENATE(20;07) = 20&07 vrátí 207 (nula na začátku druhého čísla byla odstraněna) 

CONCATENATE(20;“07“) = 20&“07“ vrátí 2007  

OPAKOVAT 

Funkce vrátí řetězec znaků sloţený z vícekrát opakovaného řetězce znaků. [1,5,9] 

Syntaxe / zápis funkce je OPAKOVAT(text;počet) 

Text je řetězec znaků, který se bude opakovat. [1] 

Počet je kladné číslo určující počet opakování. [1,5,9] 

Funkce OPAKOVAT lze pouţít pro histogram (opakování znaku v závislosti na počtu). Je-li argumentem 

desetinné číslo, je desetinná část odříznuta, tedy je číslo „zaokrouhleno dolů“ na celé číslo.  
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DÉLKA(text) 

Funkce vrací počet znaků v řetězci. Mezera je povaţována za znak. [1,5,9] 

Argument text je text nebo odkaz na buňku nebo jiný řetězec, jehoţ délku chceme zjistit. 

4.3.4  ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA 

Tyto funkce slouţí k nalezení vybrané části řetězce. Frekventovaně jsou vyuţívány pro extrakce jmen, čísel 

účtů, kódů bank a podobně.  

ČÁST 

Funkce vrátí zadaný počet znaků z textového řetězce od zadané pozice na základě zadaného počtu 

znaků. [5,9] 

Syntaxe / zápis funkce vypadá: ČÁST(text;start;počet_znaků) 

Text je textový řetězec, odkaz na buňku, obsahující znaky, které mají být extrahovány. 

Start je pozice prvního znaku vybíraného textového řetězce, počítá se od 1. 

Počet_znaků je počet znaků vybíraného textu. [1,5,9] 

ZLEVA, ZPRAVA 

Vrací podřetězec se zadaným počtem znaků odtrhávaných zleva / zprava. 

Syntaxe / zápisy funkcí vypadají následovně: ZPRAVA(text;znaky) a ZLEVA(text;znaky) 

Text je textový řetězec, odkaz na buňku, obsahující znaky, které mají být extrahovány. 

Argument znaky je počet znaků vybíraného textu zleva – od začátku / zprava- od konce řetězce. 

4.3.5 MALÁ, VELKÁ, VELKÁ2 

Tyto funkce provádí změnu velikosti písmen v textu. [5] 

MALÁ 

Vrátí text se všemi písmeny malými (minuskami). [1] 

Syntaxe / zápis funkce: MALÁ(text) 

VELKÁ 

Vrátí text se všemi písmeny velkými (verzálkami). [1] 

Syntaxe / zápis funkce: VELKÁ(text) 
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VELKÁ2 

Vrátí text s verzálkami (velkými písmeny) na začátku kaţdého slova. Na velká písmena se konvertují první 

znaky všech slov a první znak za neabecedním znakem. Všechna ostatní velká písmena se převedou 

na malá.[1] 

Syntaxe / zápis funkce: VELKÁ2(text) 

Argument text je ve všech třech funkcích text, který má být převeden. Opět tento text můţe být zadán 

formou odkazu nebo textovým řetězcem. 

4.3.6 DALŠÍ TEXTOVÉ FUNKCE 

PROČISTIT 

Odstraní nadbytečné mezery z textového řetězce tak, aby byla ponechána pouze jedna mezera mezi slovy. 

Neodstraňuje pevnou mezeru. [5] 

Syntaxe / zápis funkce: PROČISTIT(text) 

Text je textový řetězec, kde mají být odstraněny přebytečné mezery. 

VYČISTIT 

Odstraní z textu všechny netisknutelné znaky. [5] 

Syntaxe / zápis funkce: VYČISTIT(text) 

Text je textový řetězec, ze kterého mají být odstraněny netisknutelné znaky.  

Mezi další funkce se řadí STEJNÉ(text1;text2), HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát), 

HODNOTA(text), ZNAK(kód), KÓD(znak) a další. Textových a datových funkcí v MS Excel 2007 

je celkem 28.  
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5. TVORBA MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍRUČKY 

Tento materiál bude vytvořen v programu eXeLearning, jehoţ nabídka multimediálních prvků je poměrně 

široká. Díky prostředí eXeLearning lze poukázat na problémové příklady různými prvky. Program 

eXeLearning byl zvolen pro jednoduchost jeho spuštění a lehké, poměrně pohodlné, ovládání a orientaci.  

Samotná navigace programu eXeLearning je uţivatelsky přístupná a příjemná. Program eXeLearning pracuje 

na stejné bázi jako eDoceo, se kterým se většina studentů setkala v jiných předmětech. Náhled programu 

je ukázán na obrázku 2 v této práci. 

V případě vlastního zpracování eXeLearningového kurzu je nutné ukládat formát *.elp, ve kterém jsou 

provedeny editace a z nějţ pak exportem vzniká ZIP soubor. V ZIP souboru je uloţeno vše, co bylo pouţito 

na tvorbu kurzu, tedy všechny obrázky, stránky a kódy, včetně souborů, na které je odkazováno 

hypertextovým odkazem. V případě zájmu o tento program ho lze volně získat na www.exelearning.org. [3] 

Uváděné tabulky a obrázky lze povaţovat za ilustrativní. Data jsou vyuţívána pro názornost a pro lepší 

pochopení tvorby syntaxe a logické stavby řešení problémů. Soubor s daty je umístěn na přiloţeném CD, 

z něhoţ lze příklady pouţít a vyuţít k případnému přezkoušení pochopení látky. 

Pouţití jednotlivých funkcí bude názorně ukázáno na dvou navrţených příkladech. Kromě moţnosti 

vyzkoušet si řešení na přiloţených souborech, bude studentům k „sebe-přezkoušení“ k dispozici i sada 

teoretických otázek 

 

Obrázek 2: Náhled programu eXeLearning v prohlíţeči Mozilla Firefox, Zdroj: Autorka 

  

http://www.exelearning.org/
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5.1 Příklad 1 

Úkolem je zjistit sloţení výrobku. Tedy zjistit typ výrobku, z kolika procent je v něm obsaţena čistá sloţka 

(olej, mléko, tuk, ovoce…) a z kolika procent jsou to jen chemické přísady.  

Zdrojová data jsou uloţena jako „Příklad1.xlsx“. Tabulka zdrojových dat je na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Zdrojová data Vyhledávací funkce; Zdroj: Autorka 

Prvním krokem řešení příkladu je zjištění typu výrobku. V komentáři sloupce je definováno, z čeho se má 

vycházet. Vzhledem k vyhledávání ve vodorovné tabulce je pouţita funkce VVYHLEDAT, kde hledat značí, 

co se hledá, v tomto případě hodnota ze sloupce B. Za tabulku se povaţuje tabulka, ve které je hledaná 

hodnota ze sloupce B, která je dána buňkami I12:K14. Adresa oblasti je absolutní. Pokud se uţivatel chce 

vyhnout pouţití absolutní adresace, popřípadě chce mít vzorec přehlednější, je moţné si oblast pojmenovat 

"cena". Další parametr udává, kolikátý řádek sloupce v prohledávané oblasti je ţádoucí vrátit. Typ výrobku 

je třetí řádek tabulky. Poslední parametr typ je závislý na uţivatelově, popř. zadavatelově, poţadavku 

na vyhledávání, resp. na moţnostech daných Excelem. Hodnoty v prohledávané oblasti jsou zadané 

"intervalově", tedy od-do, z čehoţ plyne, ţe argument typ lze vynechat nebo mu zadat hodnotu 1.   

Následující krok – zjištění čistoty – je podmíněný předchozím. Je potřeba vyhledat průsečík řádku, 

tedy hustoty, a sloupce, tedy typu výrobku. Aby bylo moţné tento průsečík získat, je nutné zjistit číslo řádku 

a číslo sloupce, které se protínají. Toto je umoţněno funkcí POZVYHLEDAT. Tato funkce bývá 

kombinována s funkcí INDEX.  

Funkce INDEX je definována dvěma moţnostmi zápisu, pro tento případ je nutné pouţít maticový zápis – 

INDEX(pole;řádek;sloupec). Pole je definováno jako oblast buněk, ve které se hledá výsledná hodnota, 

tedy v daném příkladu oblast hodnot čistoty – pouze hodnoty v procentuálním zápisu. Řádek se vyhledá 

podle hustoty, vyuţitím funkce POZVYHLEDAT(co;prohledat;shoda). Stejný postup se pouţije pro sloupec. 

Ve vyhledávání řádku se povaţuje za parametr „co“ hustota, ve vyhledání sloupce  typ výrobku. Oblast 

prohledávání, druhý parametr „prohledat“, je určen v případě hledání řádku sloupcem H, v případě vyhledání 
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sloupce řádkem 2, přesněji oblastí $J$2:$L$2. Shoda je rovna v případě hledání řádku 1- jedná se o nepřesné 

vyhledávání, seřazené vzestupně, u vyhledání sloupce je hledaná přesná hodnota, tedy je nutné zadat 0. 

Pokud byly funkce zapsané a zadané korektně, měl by výsledek vypadat stejně jako obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Výsledek Příkladu 1; Zdroj: Autorka 
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5.2 Příklad 2 

Druhý uvedený příklad je zaměřen na textové funkce. Zdrojová tabulka dat je na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Zdrojová data k příkladu 2; Zdroj: Ing. Hana Jonášová, Ph.D. 

Kombinace textových funkcí se studentům jeví jako velmi komplikovaná. Celý příklad je přiloţen na CD 

jako Příklad2.xlsx. Ve vysvětlení postupu bude postupováno dle poţadavků zadání postupně po sloupcích 

od písmene G do písmene L. 

Ve sloupci plné jméno je poţadováno spojení titulů, křestních jmen a příjmení. V případě titulu za jménem 

je nutná za jménem čárka, mezera a aţ potom titul. Získání plného jména je provedeno spojením 4 sloupců – 

B-E. Toto spojení lze učinit dvěma způsoby – jedním je vyuţití funkce CONCATENATE, druhé provedení 

se nabízí znakem ampersand, kterým je vracen totoţný výsledek.  

Při spojování sloupců je nutné mezi jednotlivými přidat mezeru, aby nebyly buňky spojeny v jedno dlouhé 

slovo. Při spojování se musí ošetřit výskyt titulu za jménem, pokud je buňka Titul2 prázdná, byla by 

ve spojovaném textu napsána přebytečná, tedy špatná čárka. Toto ošetření lze provést funkcí KDYŢ. KDYŢ 

Titul2 je prázdná („“), pak prázdné pole, jinak je připojena čárka, mezera a Titul2. Posledním krokem 

při spojování textu je pročištění od zbytečných mezer, coţ se provede zadáním funkce PROČISTIT před celé 

spojování.  

Druhý sloupec, předčíslí účtu, je zaloţen na extrakci části „textu“ z čísla účtu. MS Excel povaţuje řetězec 

číslo účtu za textový kvůli znakům pomlčka a lomítko. Tyto dva symboly jsou klíčové pro vyhledávání 

dalších sloupců, částí textu. Předčíslí účtu je tvořeno znaky před pomlčkou z čehoţ plyne i samotný vzorec –

funkcí najít je hledaná pomlčka, pokud je nalezena, provede se „uříznutí“ textu zleva, tedy ZLEVA počet 

znaků, na kterém je pomlčka méně jeden (aby se pomlčka nezobrazovala ve výsledku), pokud není nalezena, 

je buňka Předčíslí ponechána prázdná. Pro vyhledávací podmínku se doporučuje vyuţít funkci KDYŢ 

v kombinaci s další funkcí JE.CHYBA.  

Analogicky se postupuje při zjišťování kódu banky, pouze není hledaná pomlčka, ale lomítko a text 

se „neodtrhává“ zleva, ale ZPRAVA. Při „trhání“ textu ZPRAVA je pouţito funkce DÉLKA, od které 
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se odečítá pozice hledaného znaku, lomítka. Tímto postupem se získá výsledný počet znaků, které 

se ZPRAVA odtrhnou. 

Nyní lze získat velmi jednoduše Kmenové číslo účtu. Tento postup je poněkud vychytralý, ale zcela funkční, 

ačkoliv za korektnější by se mohlo povaţovat pouţití funkce ČÁST, kde počátek by byl vyhledáván 

na základě pomlčky a konec na základě lomítka. Uţivatel by se zcela jistě „zacyklil“ mezi podmínkami 

KDYŢ  a JE.CHYBA. Proto autorka nabízí jednodušší variantu pomocí funkce DOSADIT a DOSADIT 

(jedna je vloţena do druhé) a za vyuţití předchozích získaných sloupců spojených s vyhledávacími znaky 

jsou tyto nahrazeny „ničím“ („“) a v buňce zůstane pouze Kmenové číslo účtu.  

Posledním sloupcem je opět spojeno, co právě bylo rozpojeno. Pro plné číslo účtu je potřeba získat 

šestimístné Předčíslí, pomlčku, desetimístné Kmenové číslo účtu, lomítko a čtyřmístný Kód banky. 

Pro získání Plného čísla je nutné spojit uvedené sloupce a za vyuţití funkcí DÉLKA a OPAKOVAT 

je doplnit příslušným počtem nul. To vše se opět pojí funkcemi CONCATENATE anebo klávesou 

ampersand. Ve výsledku je nutné ohlídat, aby byla buňka prázdná v případě, ţe zaměstnanec nevlastní 

bankovní účet. 

Výsledné řešení příkladu 2 lze prezentovat jako na obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6: Výsledek příkladu 2; Zdroj: Autorka 

5.3 Otázky a doplnění 

Příručka je doplněna několika sadami testových otázek. Tyto otázky student můţe absolvovat, ale nemusí. 

Zodpovědnost je ponechána na něm, program povolí pokračovat na další stranu i v případě, ţe jsou otázky 

nevyplněné nebo vyplněné špatně. Pro formulaci otázek a jejich odpovědí byl vyuţit soubor 

Ing. Hany Jonášové, Ph.D. ze cvičení pro studenty předmětu ZIT v denní formě studia. Testové otázky jsou 

buď zaškrtávací, nebo doplňovací. Pokud je zvaţováno doplnění textu do otázek, je nutné pouţívat diakritiku 

a pouţít formulace tak, jak byly uvedeny v textu, popř. v doporučené literatuře.  

V příručce je odkazováno na materiály Ing. Miroslava Lorence, který na svých webových stránkách popisuje 

práci s textovými funkcemi například na získávání data narození z rodného čísla. [8] 
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6.  POKYNY PRO PRÁCI SE STUDIJNÍM MATERIÁLEM 

Vyuţívanými studijními materiály jsou soubory v programu Microsoft Office Excel 2007 a v průvodci 

v eXeLearning. 

6.1 Microsoft Office Excel 

U studentů je předpokládána vybavenost balíčkem kancelářských aplikací MS Office. Nyní nejvyuţívanější 

verzí je MS Office 2007, starší verze, pokud nemají doinstalované aktualizace, nebudou od července 2010 

podporovány bezpečnostními „záplatami“, aktualizacemi. Na trhu lze jiţ nyní získat Beta verzi Microsoft 

Office 2010. Tato Beta Verze je zatím publikována pouze v angličtině. Rozsah balíčku aplikací je dán vedle 

čísla verze (rok vydání) i sadou. V sadě Basic není obsaţen Microsoft Office PowerPoint, ostatní sady 

pro domácí či kancelářské vyuţití jsou MS Office PowerPointem vybaveny. Všechny sady jsou vybaveny 

aplikací MS Excel. Více o aplikacích a jejich jednotlivých prvcích, aktualizacích a podpoře lze nalézt 

na www.microsoft.cz nebo http://www.microsoft.com/cze/office/default.mspx . 

Pokud některý z uţivatelů přiloţených materiálů disponuje verzí MS Excel 2003 a starší, je nutné stáhnout 

a nainstalovat Compatibility Pack, coţ je konvertor, který umoţňuje i starším verzím aplikací zpracovávat 

ty aktuálnější – v tomto případě 2007. 

 Konvertor je ke staţení na http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-

4aee-8f43-c6bb74cd1466&DisplayLang=cs . Jedná se o klasický *.exe soubor. Po standardní a jednoduché 

instalaci Compatibility Packu je nutné počítat s drobnými změnami při konverzích souboru. Dialogová okna 

automaticky při konverzích souborů informují o tom, ţe některá data mohou být ztracena – jedná 

se především o formátování, podmíněné formátování a strukturu grafů. Tento problém se vyskytuje 

při konverzi z vyšších verzí do niţších. 

6.2 Multimediální opora 

Pro spuštění materiálu v eXeLearning stačí pouze webový prohlíţeč. Z uţívání webového prohlíţeče plyne 

i výhoda paralelního prohlíţení jiných souborů – ať se jedná o doplňující literaturu, nebo příklady, na které 

je odkazováno. Některé prvky eXeLearningu vyuţívají „vyskakovací okna“, je tedy nutné tento doplněk 

doinstalovat, respektive povolit. Okno prohlíţeče lze kdykoliv ukončit nebo minimalizovat a opět vrátit. 

Celou multimediální oporu lze bez komplikací spustit otevřením „index.html“, čímţ je program přesměrován 

do defaultního internetového prohlíţeče.  

Manipulace s dokumentem zpracovaným v eXeLearningu je řízena navigačními tlačítky, odkazy na stránku 

další či předchozí. Navigační tlačítka jsou umístěna v pravé části obrazovky, výška je určována délkou 

a obsahem textu. Tlačítka jsou koncipována tak, aby byla v pravém dolním rohu. Pohyb na stránkách 

je umoţněn i navigační indexovou lištou v levém sloupci obrazovky, kde se lze dle moţnosti vrátit 

na kterýkoliv předchozí „slide“ nebo se posunout na kterýkoliv následující. S vlastní funkcí navigace 

http://www.microsoft.cz/
http://www.microsoft.com/cze/office/default.mspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&DisplayLang=cs
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&DisplayLang=cs
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se kaţdý setkal ve webových prohlíţečích, jako pouţití odkazů na jiné stránky nebo jinou část prohlíţených 

stránek. 

Průvodcem multimediálních opor jsou piktogramy, jejichţ seznam bývá uveden na začátku dané práce. 

Piktogram je velice zjednodušená forma grafické informace, která můţe informovat, varovat, či upozorňovat. 

Výhodou piktogramů je, ţe jsou pochopitelné bez dalších popisů a vysvětlení. [3] Piktogramy ve studijní 

opoře jsou uvedeny, a vysvětleny, na začátku materiálu. V průvodci pro Zpracování dat v Excelu 

jsou piktogramy na pravé straně strany a není jim, vyjma orientační, přiřazena ţádná funkce. V té samé liště 

jsou umístěny také záchytné názvy kapitol či odkazů. V tištěných verzích slouţí prázdná plocha pravého 

sloupce k poznámkám a lepší orientaci v materiálech. 

Kaţdý příklad je uloţen na CD, takţe si student můţe přímo v souboru Microsoft Office Excel vyzkoušet, 

jak daná funkce funguje. Pro snadné spuštění příslušného příkladu je postačující kliknout na obrázek tabulky 

zadání příkladu v prohlíţeči (v němţ je spuštěn program eXeLearning). Tímto „proklikem“ se otevře 

tabulka, ve které si lze příklad procházet ve stejném čase, kdy je vysvětlován. 
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7. ZÁVĚR 

Při volbě zaměření práce jsem vycházela z komplikací, které jsou způsobeny nedostatečnou kapacitou 

přednášek pro distanční vzdělávání, a z toho nutnou potřebou vzniku příručky pro studenty zpracovávající 

kombinování textových a vyhledávacích funkcí. Nejideálnějším prostředkem komunikace je obecně textová 

podoba oţivena jinými prvky. Z této myšlenky vzešel přiloţený materiál zaměřený na zpracování funkcí 

v Microsoft Office Excel 2007. 

V textové části je shrnuto poznání textových a vyhledávacích funkcí. Přestoţe tématem byla zadána 

teoretická část, pro snadnější a názornější vysvětlení chování funkcí bylo nutné pouţít příkladů zaměřených 

na danou problematiku. V textových částech jsem nezmiňovala funkce logické a informační, které 

jsou v některých vzorcích pouţity, ale jejich dostudování jsem si dovolila ponechat na aktivitě studentů. 

Příklady také nepopisují detailně zcela všechny funkce, které byly v práci zmíněny, ale dostatečně pokrývají 

téma a moţnosti kombinací. Rozsahem tématu a práce samotné byly přiměřeně pokryty nejvyuţívanější 

a nejkomplikovanější příklady. Další aktivity jsem ponechala na studentech, uţivatelích, kterým byly 

doporučeny další materiály k vysvětlení.  

Program eXeLearning je uţivatelsky přístupný i pro samotné psaní kódu, příručky, a protoţe se vyskytuje 

v osnovách předchozího studia, zvolila jsem ho pro vypracování této interaktivní opory. Ačkoliv 

je eXeLearning představován jako zjednodušení práce při psaní kódu, samotné vypracování opory povaţuji 

za velmi zdlouhavé. Pro uţivatele, autora, eXeLearning je značná nevýhoda v opravování gramatiky. 

Na internetové síti je dostupných spousta materiálů a Open-source aplikací, s jejichţ vyuţitím lze tvořit 

kvalitní a poutavé příručky a vedle nichţ eXeLearning vypadá poněkud „chudě“. Za vyvaţující protiklad 

povaţuji u eXeLearningu jeho opravdu snadnou spustitelnost a manipulaci, způsob uloţení dat a nenáročnost 

na softwarové vybavení koncového uţivatele. 

Pro komunikaci s uţivatelem jsem v příručce volila neformální jazyk z důvodu lepší přístupnosti 

a srozumitelnosti. Formální vyjádření lze totiţ nalézt na mnoha webových stránkách a příručkách 

a v mnoţství spojek a komplikovaných vět se stávají i jednoduché věci nepřehledné aţ matoucí.  
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