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Pás karet 

• Aplikace Excel 2007 doznala mnoha vylepšení. Kromě 
designu se jedná o kompletně přepracované menu, které 
bylo nahrazeno Pásem karet 
– Příkazy jsou uspořádány v logických skupinách, které jsou 

společně soustředěny pod kartami 
– Každá karta odpovídá určitému typu činnosti, například psaní 

nebo rozložení stránky 
– Pro snížení množství nadbytečných informací se některé karty 

zobrazují jen v případě potřeby 
– Neexistuje způsob, jak odstranit nebo nahradit pás karet, 

skupiny nástrojů, nabídkami z dřívějších verzí sady Office 
– Pás karet můžeme minimalizovat - získáme více místa na 

obrazovce 
• tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup / Minimalizovat 

pás karet 



Pás karet 
Domů 

Karta Domů 
• obsahuje všechny funkce, které slouží pro práci se schránkou 
• umožňuje změny písem 
• kontrolu nad zarovnáním obsahu buněk 
• zpřístupňuje nastavení formátů buněk, tedy určuje, zda jde o 

číslo, text, datum, … 
• povoluje měnit styly buněk a celých tabulek 
• zajišťuje vkládání nových řádků, sloupců a jednotlivých buněk 
• umožňuje jednotlivá data třídit, filtrovat a vyhledávat 



Pás karet 
Vložení 

Karta Vložení 
• obsahuje všechny prvky a objekty, které můžete do Excelu 

vložit 
• kontingenční tabulky 
• obrázky, kliparty, tvary a tzv. chytré objekty 
• grafy 
• odkazy 
• textová pole 
• … 

• na této kartě najdete vše potřebné pro oživení, ale také 
zvýšení ilustrační a vypovídací hodnoty vašich tabulek 



Pás karet 
Rozložení stránky 

Karta Rozložení stránky  
• nabízí všechny ovládací prvky, pomocí kterých můžete ovlivnit 

nastavení zobrazení a vlastností listů a jednotlivých sešitů 
• obsahuje také připravená témata (grafické vzory) listů, tabulek 

a použitých objektů v listu, nastavuje jejich velikosti a umístění 
• naleznete vše pro ladění okrajů, orientace stránky a jejího 

pozadí … 



Pás karet 
Vzorce 

Karta Vzorce 
• průvodce vkládání funkce nebo vzorce 
• knihovna funkcí 
• nástroje pro analýzu a audit výpočtů 
• možnosti nastavení procesů výpočtů 



Pás karet 
Data 

Karta Data 
• funkce pro získání dat 

• z lokálních zdrojů, nebo souborů - jsou umístěny na 
lokálním disku či intranetu 

• z externích zdrojů – internet 
• zpřístupňuje funkce pro řazení a třídění dat v tabulkách 
• povoluje ověřování konzistence dat 
• zajišťuje kontrolu nad duplicitami 
• seskupuje a ruší logické skupiny řádků a sloupců 



Pás karet 
Revize 

Karta Revize 
• obsahuje veškeré funkce, které jsou potřeba pro revizi 

dokumentu, jeho ochranu (tedy zamykání a nastavení 
přístupových práv) a sdílení 



Pás karet 
Zobrazení 

Karta Zobrazení 
• funkce a přepínače, které zajišťují změnu vzhledu a zobrazení 

jednotlivých dat na listech 
• přepínače, které ovlivňují zobrazení ovládacích prvku Excelu 
• ovlivňují velikost zobrazení pomocí tzv. lupy, zobrazování 

jednoho či více dokumentů v jednom okně Excelu současně 
• je zde i možnost uložení nastaveného vzhledu 


