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Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, t�íd�ní, funkce, výpo�ty 
a souhrny v Excelu 
 

 
Po p�ihlášení se do sít� (viz login name + password v okn� Login) budete mít p�ístupný 
sí�ový disk F:\, na kterém jsou uložena data pro praktická cvi�ení ze statistiky. 
 
 
Otev�ení souboru s daty pro zpracování 
 

• V aplikaci Tento po�íta� zvolte disk F:\ 
• Na disku F:\ otev�ete složku „SOFTWARE \ biostatistika \ data“ 
• Otev�ete excelovský sešit „data_1.xls“ 

 
 
Popis struktury excelovského sešitu s daty 
 

V excelovském sešitu „data_1.xls“ jsou na jednotlivých listech uložena data z r�zných 
klinických studií. 

1. List „data preventivní prohlídky“                  
na listu jsou data z preventivních prohlídek zam�stnanc�. V rámci prohlídek byly u 
zam�stnanc� sledovány rizikové faktory kardiovaskulárního onemocn�ní a na základ� 
t�chto údaj� bylo zjišt�no sou�asné riziko kardiovaskulárního onemocn�ní a bylo 
odhadnuto riziko v 60 letech v�ku zam�stnance. (Použité zkratky:  STK … systolický 
tlak krve, DTK … diastolický tlak krve, BMI … body mass index, LDL … low-
density lipoprotein cholesterol, HDL … high-density lipoprotein cholesterol). 

2. List „screeningová studie“ 
na listu jsou uloženy základní údaje proband� screeningové studie zam��ené na �asný 
záchyt karcinomu prostaty u muž� nad 40 let v�ku. 

3. List „nádory nadledvin“ 
na listu jsou uloženy údaje z CT vyšet�ení pacient� s pozitivním nálezem na 
nadledvinách. V sloupcích rozm�r1, …, rozm�r3  je zaznamenána velikost 
nalezeného útvaru zm��ená ve t�ech sm�rech. 

4. List „pacienti s leukémií“ 
na listu jsou data uložená ve formátu datum. U každého pacienta je uvedeno datum 
stanovení diagnózy leukémie, datum zahájení lé�by lékem Interferon a datum zahájení 
lé�by lékem Glivec (lék Glivec byl nasazen pro nedostate�nou lé�ebnou odpov�� na 
Interferon). 

 
 
Databázová struktura uložených dat 
 

Data na všech listech jsou uložena v tzv. databázovém formátu.  
V 1. �ádku jsou uvedeny názvy m��ených parametr� a na každém dalším �ádku (po�ínaje 
�ádkem �. 2) jsou uloženy údaje vztahující se ke konkrétnímu pacientovi.  
 
Pozor! : Je d�ležité, aby údaje vztahující se k jednomu pacientovi, byly uloženy pouze na 
jednom �ádku. První sloupec tabulky obsahuje v�tšinou identifikaci pacienta. 
 

Tento formát uložení dat umož�uje použít ke zpracování analytické nástroje programu MS 
Excel a je také základním formátem akceptovatelným v�tšinou statistických program�. 
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ÚKOL �. 1 - T�íd�ní tabulky s daty 
 
 

Na listu „data preventivní prohlídky“ set�i�te celou tabulku s daty podle definovaného 
kritéria: 
a) Podle v�ku zam�stnanc� vzestupn�, tj. od nejmladšího až po nejstaršího zam�stnance. 

Zjist�te minimum a maximum v�ku. 
b) Podle hodnot celkového cholesterolu sestupn�, tj. od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjist�te 

maximální hodnotu cholesterolu. 
c) Podle hodnot BMI sestupn�. Zjist�te maximální hodnotu BMI. 

 

Na listu „data preventivní prohlídky“ set�i�te celou tabulku s daty podle dvou definovaných 
kritérií: 
d) Podle pohlaví vzestupn� a sou�asn� podle v�ku sestupn�.                               

Tj. po set�íd�ní bude tabulka „rozd�lena“ na dva bloky – muže a ženy a každý blok bude 
uspo�ádán podle v�ku od nejstaršího zam�stnance po nejmladšího. Zjist�te v�k nejstaršího 
muže a v�k nejstarší ženy. 

e) Podle kou�ení vzestupn� a sou�asn� podle hodnot STK (systolického krevního tlaku) 
sestupn�.  
Tj. na za�átek tabulky se p�esunou údaje o ku�ácích (tj. ano ve sloupci kou�ení) a teprve 
potom budou následovat údaje o neku�ácích (tj. ne ve sloupci kou�ení). Ku�áci i neku�áci 
budou uspo�ádáni podle hodnot STK od nejvyšší hodnoty po nejnižší. Zjist�te nejvyšší 
hodnotu STK u ku�ák� a nejvyšší hodnotu STK u neku�ák�. 

 
 
NÁVOD NA �EŠENÍ: 
 

T�íd�ní podle v�ku 
1) 1) Na listu „data preventivní prohlídky“ klikn�te do jedné z bun�k sloupce v�k. 

2)   

Pozor!  P�i t�íd�ní tabulky nikdy neozna�ujte sloupec, podle kterého chcete t�ídit. Pokud 
byste to ud�lali, set�ídila by se pouze �ísla v ozna�eném sloupci a údaj� ve zbývajících 
sloupcích by se t�íd�ní netýkalo - „z�staly by stát na stejném míst�“ (tj. u jednotlivých 
zam�stnanc� by se potom objevil špatný údaj o v�ku).  

 

3) Z hlavního menu zvolte položku Data. 

4) Ve skupin� Se�adit a filtrovat klikn�te na ikonu  , chcete-li t�ídit vzestupn� (tj. 

od nejnižší hodnoty v�ku po nejvyšší), nebo klikn�te na ikonu   , (chcete-li t�ídit 
sestupn� (tj. od nejvyššího v�ku po nejnižší). Zjist�te minimum a maximum v�ku. 

 
Nástroje skupiny Se�adit a filtrovat 
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5) Stejným zp�sobem set�i�te celou tabulku s daty podle hodnot celkového chlesterolu 
(sloupec cholesterol) sestupn�. Zjist�te maximální hodnotu cholesterolu. 

6) Set�i�te tabulku podle hodnot BMI sestupn�. Zjist�te maximální hodnotu BMI. 
 
T�íd�ní podle dvou znak� - pohlaví a v�k 

1) Klikn�te do libovolné neprázdné bu�ky v tabulce, kterou chcete t�ídit. 
2) Z hlavního menu zvolte položku Data a ve skupin� Se�adit a filtrovat klikn�te na 

ikonu Se�adit 
 
 

3) V poli Se�adit podle vyberte ze seznamu název 1. znaku, podle kterého chcete tabulku 
�adit – (vyberte pohlaví), a v poli Po�adí zvolte typ �azení A až Z, tj. vzestupn�. 

4) Klikn�te na tla�ítko P�idat úrove� a vyberte 2. znak, podle kterého se budou data 
�adit ve 2. úrovni (vyberte v�k), zvolte typ �azení od nejv�tšího k nejmenšímu, tj. 
sestupn�. Potvr�te OK. 

Okno položky Se�adit 

 
    

Zjist�te v�k nejstaršího muže a v�k nejstarší ženy. 
5) Stejným zp�sobem set�i�te tabulku podle znaku kou�ení vzestupn� a podle hodnot 

systolického krevního tlaku (sloupec STK) sestupn�. Zjist�te nejvyšší hodnotu STK u 
ku�ák� a nejvyšší hodnotu STK u neku�ák�. 

 
 
 
 
ÚKOL �. 2 - Výpo�et BMI 
 
 

Na listu „screeningová studie“ vložte do tabulky s daty nový sloupec p�ed sloupec Vzd�lání. 
Pojmenujte tento sloupec BMI a vypo�ítejte pro každého muže hodnotu BMI. 
 
NÁVOD NA �EŠENÍ: 
 

1) Klikn�te na záložku listu „screeningová studie“. 
2) Vložte nový sloupec p�ed sloupec Vzd�lání – tj. klikn�te na záhlaví sloupce E pravým 

tla�ítkem myši a z místní nabídky zvolte Vložit bu�ky. Do bu�ky E1 napište BMI. 
3) K výpo�tu BMI použijte údaje o t�lesné výšce a t�lesné hmotnosti muž�. Vzorec pro 

výpo�et BMI: 

][
][

22 mvýška
kghmotnost

BMI =  
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Poznámka:  MS Excel nemá definovanou funkci pro výpo�et BMI, vzorec pro výpo�et proto 
musíte definovat sami. 
Ve vzorci pro výpo�et BMI se používá údaj o výšce v metrech. V tabulce s daty je výška 
zaznamenána v centimetrech a musí být p�evedena na metry (nap�. vyd�lena 100). 

4) Klikn�te do bu�ky E2 a napište jeden z následujících vzorc�: 

=D2/((C2/100)*(C2/100)) 
=D2/(C2/100)^2 
=D2/POWER(C2/100;2) 
=D2/(C2*C2/10000) 

 
Poznámka:   
Použijete-li ve vzorci místo konkrétních �ísel adresy bun�k s t�mito �ísly, m�žete vzorec 
zkopírovat jednoduchým zp�sobem na zbývající �ádky. 
K p�evodu výšky na metry m�žete místo C2/100 použít také zápis C2*.01 
Pro zapsání znaku ^ (st�íška) p�epn�te na anglickou klávesnici, nap�. levým Alt+Shift, znak 
^ najdete na klávese s �íslem 6. 
 
5) Výslednou hodnotu BMI zaokrouhlete na 2 desetinná místa. 
6) Klikn�te pravým tla�ítkem myši na bu�ku s výsledkem a z místní nabídky zvolte Formát 

bun�k, 
7) Na kart� �íslo zvolte Druh: �íslo a v poli Desetinná místa nastavte 2.  
8) Potvr�te OK.  
 

Okno Formát bun�k – nastavení po�tu desetinných míst 

 
 

9) Zkopírujte vzorec s výpo�tem BMI na zbývající �ádky. 
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10) Klikn�te na bu�ku E2 s výpo�tem a zatažením za výpl�ový úchyt zkopírujte výpo�et i na 
ostatní �ádky tabulky (nebo dvakrát klikn�te na výpl�ový úchyt a tabulka se automaticky 
doplní). 

 
Vložení vzorce pro výpo�et BMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚKOL �. 3 - Výpo�et maximální a pr�m�rné hodnoty 
 
Na listu „nádory nadledvin“ dopl�te pro každého pacienta:  

a) maximální rozm�r (z �ísel ve sloupcích rozm�r1, rozm�r2 a rozm�r3) 
b) pr�m�rný rozm�r (z �ísel ve sloupcích rozm�r1, rozm�r2 a rozm�r3). 

 
NÁVOD NA �EŠENÍ: 
1) Klikn�te na záložku listu „nádory nadledvin“.  
2) K výpo�tu maximální hodnoty z �ísel ve sloupci rozm�r1, rozm�r2 a rozm�r3 použijte 

funkci MAX() 
a) Klikn�te kurzorem do bu�ky G2 a klikn�te na ikonu Vložit funkci        na za�átku 
�ádku vzorc�.  

 

 
 

b) V seznamu Vybrat kategorii zvolte Statistické a v seznamu Vybrat funkci: vyberte 
funkci MAX, potvr�te OK. 

c) Do pole �íslo1 napište adresu oblasti bun�k D2:F2 (nebo klikn�te na tla�ítko na konci 
pole �íslo1 a v excelovské tabulce ozna�te kurzorem oblast bun�k pro výpo�et 
a klikn�te op�t na tla�ítko na konci �ádku s adresou). Potvr�te OK. 

3) Pr�m�rný rozm�r vypo�ítejte obdobným zp�sobem pomocí funkce PR�M	R(). 

Funkci MAX(), resp. PR�M	R() m�žete do bu�ky napsat také p�ímo z klávesnice ve 
tvaru   

=MAX(D2:F2), resp. =PR�M	R(D2:F2).   
 

Poznámka:  Názvy funkcí, podobn� jako adresy bun�k, m�žete psát malými nebo velkými 
písmeny. Do kulatých závorek vždy napište adresu oblasti bun�k, v nichž se nachází �ísla pro 
výpo�et. 

 

  výpl�ový úchyt bu�ky 

zatáhn�te dol�, 
nebo 2krát klikn�te 
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4) Zaokrouhlete výpo�et pr�m�rné hodnoty na 1 desetinné místo. 
5) Klikn�te na bu�ku pravým tla�ítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bun�k. 
6) Zkopírujte oba výpo�ty pomocí výpl�ového úchytu na zbývající �ádky – m�žete kopírovat 

bu� každý výpo�et zvláš�, nebo po ozna�ení obou bun�k m�žete kopírovat oba výpo�ty 
najednou. 
 

 
 
 

 
7) �ísla v bu�kách s výpo�ty zarovnejte na st�ed bun�k. 
8) Ozna�te celý sloupec G a H, z hlavního menu zvolte položku Dom� a na kart� Zarovnání 

klikn�te na ikonu Zarovnat na st�ed. 
 

 

 
 
 
ÚKOL �. 4 - Dopln�ní �asových údaj�, po�ítání s údaji typu datum 
 
Na listu „pacienti s leukémií“ dopl�te na konec tabulky t�i nové sloupce: 

 
 
Zformátujte text v bu�kách. Pro každého pacienta vypo�ítejte tyto �asové údaje ve dnech. 

 
 

NÁVOD NA �EŠENÍ: 
 

1) Klikn�te na záložku listu „pacienti s leukémií“ 
2) Do bu�ky E1 napište text „doba od Dg. do nasazení Interferonu“ 
3) Do bu�ky F1 napište text „doba od Dg. do nasazení Glivecu“ a 
4) Do bu�ky G1 napište text „délka lé�by Interferonem“. 
5) Upravte formát bun�k E1, F1 a G1 (nastavte tu�né písmo, zalomení textu, barevnou výpl� 

a ohrani�ení bun�k). 
a) Ozna�te bu�ky E1, F1 a G1. 
b) Klikn�te do bloku pravým tla�ítkem myši a z místní nabídky zvolte Formát bun�k.  
c) Z karty Zarovnání vyberte Zarovnání textu vodorovn�: – na st�ed. 
d) Zaklikn�te volbu Zalomit text.  

zatáhn�te za výpl�ový úchyt, 
nebo na úchyt poklepejte 
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e) Z karty Písmo zvolte �ez písma: Tu�né a Velikost: 12.  
f) Z karty Výpl� zvolte barvu výpln� bun�k. 

Poznámka: K formátování m�žete použít také formát konkrétní bu�ky. Klikn�te na bu�ku D1 

a zkopírujte její formát – tj. na kart� Dom� klikn�te na tla�ítko   ve skupin� Schránka. 
Potom klikn�te na bu�ku, nebo ozna�te oblast bun�k, na kterou chcete tento formát použít.  

 
6) Do bu�ky E2 napište vzorec =C2-B2 (výsledkem bude po�et dní od stanovení diagnózy 

do za�átku lé�by Interferonem) 
7) Do bu�ky F2 napište vzorec =D2-B2 (výsledkem bude po�et dní od stanovení diagnózy 

do za�átku lé�by Glivecem) 
8) Do bu�ky G2 napište vzorec =D2-C2 (výsledkem bude po�et dn� lé�by Interferonem). 
9) Ozna�te bu�ky E2:G2 a zatažením za výpl�ový úchyt (nebo poklikáním na výpl�ový 

úchyt) zkopírujte vzorec i na ostatní �ádky tabulky. 

Pozor! Nezam��ujte ozna�ování bun�k s kopírováním pomocí výpl�ového úchytu. P�i 
ozna�ování bun�k vždy klikn�te dovnit� bu�ky. 
 

 
 
 
 
 
 
ÚKOL �. 5 - Výpo�et základních popisných statistik pomocí funkcí Excelu 
 
Vložte do sešitu nový list s názvem „popisné statistiky“, zkopírujte na tento list všechny 
kvantitativní znaky z listu „data preventivní prohlídky“.  
Vypo�ítejte pro tyto znaky základní popisné statistiky, tj. minimum, maximum, medián, 
pr�m�r, sm�rodatnou odchylku, po�et hodnot. K výpo�tu použijte definované funkce MS 
Excel. 
 
TEORIE 
Kvantitativní znaky popisujeme pomocí základních charakteristik polohy (pr�m�r, medián) a 
charakteristik variability (sm�rodatná odchylka).  
Medián je prost�ední hodnota v �ad� nam��ených hodnot uspo�ádaných podle velikosti, 
rozd�luje �adu s uspo�ádanými hodnotami na dv� poloviny – hodnoty v první polovin� jsou 
menší než medián, hodnoty ve druhé polovin� jsou v�tší než medián. Máme-li sudý po�et 
hodnot, medián se potom vypo�te jako pr�m�r dvou prost�edních hodnot �ady.  

zatáhn�te za výpl�ový úchyt 
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Sm�rodatná odchylka se po�ítá podle vzorce  s
n

x xi
i

n

====
−−−−

−−−−
====
����

1
1

2

1

( ) , kde i=1, ..., n  

(x1 je 1. nam��ená hodnota, x2 je 2. nam��ená hodnota, atd.), n je po�et nam��ených hodnot, 
x  je pr�m�rná hodnota. Sm�rodatná odchylka je vlastn� st�ední kvadratická odchylka 
nam��ených dat od pr�m�rné hodnoty, vyjad�uje tedy variabilitu nam��ených hodnot kolem 
pr�m�ru. 
 
NÁVOD NA �EŠENÍ: 
 

1) Vložte do sešitu nový list a pojmenujte ho „popisná statistika“ - klikn�te na ikonu Vložit 
list ve spodní �ásti obrazovky.  

 
 
Klikn�te pravým tla�ítkem myši na název „List1" nov� vloženého listu, z místní nabídky 
zvolte P�ejmenovat a napište text popisná statistika. 
(Nový list m�žete také vložit, kliknete-li pravým tla�ítkem myši na název listu, p�ed který 
chcete nový list vkládat, a z místní nabídky zvolíte Vložit …). 

2) Z listu „data preventivní prohlídky“ okopírujte všechny kvantitativní znaky. 
3) Ozna�te celý sloupec pro kopírování kliknutím na záhlaví sloupce (tj. písmeno, které daný 

sloupec ozna�uje). Zkopírujte sloupce v�k, STK, DTK, BMI, cholesterol, LDL, HDL a 
Triglyceridy. 

4) Zkopírované sloupce vložte na list „popisné statistiky“. 
5) Na volné �ásti listu, vpravo od tabulky s daty, vytvo�te tabulku pro výpo�et popisných 

statistik (viz obrázek dole). 
6) Názvy popisovaných znak� zkopírujte z tabulky s daty, do �ádk� tabulky zadejte názvy 

po�ítaných statistik. 
 

 
 

7) Vypo�ítejte nejd�íve všechny statistiky pro znak v�k, pro ostatní znaky vzorce zkopírujte, 
nap�. použitím výpl�ového úchytu bun�k. 

8) Výpo�et jednotlivých statistik m�žete realizovat bu� p�es vkládání funkcí pomocí ikony              
             , nebo m�žete funkci napsat do bu�ky p�ímo:  

=MIN(A:A) 
=MAX(A:A) 
=PR�M	R(A:A) 
=MEDIÁN(A:A) 
=SMODCH.VÝB	R(A:A) 
=PO�ET(A:A) 
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Poznámka: A:A je adresa celého sloupce A (s hodnotami v�ku). Místo adresy A:A m�žete 
také použít adresu A2:A601, což je adresa oblasti bun�k, ve kterých jsou uloženy údaje 
o v�ku. 

 
9) Zaokrouhlete �ísla s vysokým po�tem desetinných míst a upravte formát tabulky (viz 

postup v p�edchozích návodech). 
 

Upravená tabulka s výsledky 

 
 
 
 
ÚKOL �. 6 - Výpo�et základních popisných statistik pomocí nástroje 
Analýza dat 
 
Vypo�ítejte základní statistické charakteristiky znak� v�k, STK, DTK, BMI, cholesterol, 
LDL, HDL a Triglyceridy z listu „popisné statistiky“. K výpo�tu použijte analytický modul 
Analýza dat. Výslednou tabulku upravte. 

 
NÁVOD NA �EŠENÍ: 
 

Dopln�k Analytické nástroje je program aplikace Microsoft Office Excel, který je k 
dispozici po instalaci sady Microsoft Office nebo aplikace Excel. Pokud jej však chcete v 
aplikaci Excel používat, je nutné jej nejprve zavést.  
 

1) Klikn�te na tla�ítko sady Microsoft Office          (vlevo naho�e) a potom klikn�te na 
tla�ítko Možnosti aplikace Excel.  

2) Klikn�te na položku Dopl�ky a v rozevíracím seznamu Spravovat vyberte položku 
Dopl�ky aplikace Excel.  

3) Klikn�te na tla�ítko P�ejít a v seznamu Dopl�ky k dispozici zaškrtn�te Analytické 
nástroje. Klikn�te na tla�ítko OK. 

4) Na listu „popisné statistiky“ zvolte z hlavního menu položku Data, klikn�te na 
Analýza dat a zvolte Popisná statistika.  

5) V okn� Popisná statistika dopl�te adresu Vstupní oblast (na listu s daty ozna�te celé 
sloupce A:H – tedy v�etn� názv� znak� v 1. �ádku). 

6) Zvolte Popisky v prvním �ádku a Celkový p�ehled. 
7) Definujte adresu Výstupní oblast - chcete-li výsledky na listu s daty, klikn�te do pole 

pro definování výstupní oblasti a napište adresu bu�ky, do které se umístí levý horní 
roh výstupní tabulky. (Adresu m�žete také vložit p�ímo, tj. kliknutím na bu�ku). 

8) Potvr�te OK. 
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Výsledná tabulka: 

 
 
Program Analytické nástroje po�ítá, krom� základních popisných charakteristik polohy a 
variability dat, také tzv. charakteristiky rozd�lení (distribuce) dat.  
Šikmost vyjad�uje, jak jsou hodnoty symetricky �i asymetricky rozloženy kolem st�ední 
hodnoty, zda v souboru p�evládají spíše nízké hodnoty (podpr�m�rné) nebo vysoké hodnoty 
(nadpr�m�rné). Je-li hodnota šikmosti kladná, p�evládají nízké hodnoty, je-li záporná, 
p�evládají vysoké hodnoty. Hodnoty blízké nule znamenají, že jsou hodnoty rozloženy 
rovnom�rn�. 
Špi�atost vyjad�uje, jak jsou hodnoty koncentrovány kolem st�ední hodnoty, zda p�evládají 
spíše hodnoty blízké st�ední hodnot� nebo hodnoty odlišné od st�ední hodnoty. Je-li hodnota 
špi�atosti kladná, jsou hodnoty koncentrovány kolem st�edu – tj. pr�m�ru nebo mediánu. Je-li 
hodnota záporná, hodnoty nejsou koncentrovány kolem st�edu. Je-li hodnota blízká nule, jsou 
hodnoty rozloženy rovnom�rn�. 
Statistika rozptyl je charakteristikou variability dat (je to druhá mocnina sm�rodatné 
odchylky). 
 

9) Upravte výslednou tabulku - ze všech vypo�ítaných statistik m�žete nechat jen ty 
nejd�ležit�jší a m�žete také odstranit sloupce, ve kterých se duplikuje název 



 11 

po�ítaných statistik. Upravte formát �íselných hodnot, tj. nastavte formát s menším 
po�tem desetinných míst.  
 
Úpravy tabulky m�žete za�ít tím, že p�ed bu�ku s textem v�k vložíte jednu prázdnou 
bu�ku – tím dosáhnete toho, že se názvy znak� p�esunout nad sloupce s �íselnými 
údaji. 

10)  Klikn�te pravým tla�ítkem myši na bu�ku s textem v�k. 
11)  Z místní nabídky zvolte Vložit bu�ky a potvr�te Posunout bu�ky vpravo. 
12)  Klikn�te na OK. 

Názvy po�ítaných statistik nechejte pouze v prvním sloupci tabulky, z ostatních 
sloupc� je m�žete odstranit. 

13)  Ozna�te všechny bu�ky, které chcete odstranit, klikn�te do ozna�ené oblasti pravým 
tla�ítkem myši a zvolte Odstranit. 

14)  Potvr�te Posunout bu�ky vlevo, klikn�te na OK. 
15)  Zaokrouhlete �ísla s vysokým po�tem desetinných míst. 

 
Upravená tabulka s výsledky by mohla vypadat takto:  

 

 
 
 
 
 
 
ÚKOL �. 7 - Konstrukce jednoduchých �etnostních tabulek 
 
Z dat na listu „data preventivní prohlídky“ vytvo�te jednoduchou �etnostní tabulku pro znak 
kou�ení, pohlaví, v�ková kategorie, BMI hodnocení a cholesterol hodnocení – tj. zjist�te 
po�et a procento zam�stnanc� v jednotlivých kategoriích daného znaku (tj. po�et a procento 
ku�ák� a neku�ák�, po�et a procento muž� a žen, atd.). 
 
 
TEORIE: 
 

Základním nástrojem popisu kvalitativních (kategoriálních) znak� jsou �etnostní tabulky, 
které popisují rozd�lení �etností nam��ených hodnot v jednotlivých kategoriích znaku. 
V programu MS Excel lze tyto tabulky vytvo�it pomocí nástroje Kontingen�ní tabulka. 
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NÁVOD NA �EŠENÍ: 
 

Zjišt�ní po�tu a procenta ku�ák� a neku�ák� v souboru. 
1) Klikn�te na libovolnou bu�ku s daty v tabulce na listu "data preventivní prohlídky".  
2) Z hlavního menu vyberte položku Vložení a klikn�te na tla�ítko Kontingen�ní tabulka. 

Otev�e se okno Vytvo�it kontingen�ní tabulku.  
3) V okn� Vytvo�it kontingen�ní tabulku se definuje adresa oblasti s daty a volí se 

umíst�ní kontingen�ní tabulky (na nový nebo existující list). 
V poli Tabulka/oblast nechejte adresu celé tabulky, která se do pole doplnila 
automaticky. Novou tabulku umíst�te na Nový list.  

4) Klikn�te na OK. 
5) Do sešitu se vloží nový list, který obsahuje schéma prázdné kontingen�ní tabulky a okno 

Seznam polí kontingen�ní tabulky se seznamem všech znak� ze specifikované oblasti 
dat. 
Vytvo�te kontingen�ní tabulku pro znak kou�ení: 

6) Pole kou�ení p�etáhn�te z okna Seznam polí kontingen�ní tabulky do oblasti Popisy 
sloupc�.  
 

Poznámka: P�etáhnete-li pole kou�ení do oblasti Popisy �ádk�, objeví se popis kategorií 
"ne=neku�ák" a "ano=ku�ák" v �ádcích výsledné tabulky. 
 

7) Pole kou�ení p�etáhn�te 2 krát do oblasti 	 Hodnoty.  
 

Poznámka: Výsledná tabulka by m�la obsahovat dva údaje: 1. absolutní �etnosti (tj. po�et 
ku�ák� a neku�ák�) a také 2. relativní �etnosti (tj. procento ku�ák� a neku�ák� v celém 
souboru) – proto se do oblasti 	 Hodnoty p�etahuje pole 2 krát.  
 

 
 

 

p�etáhn�te myší 
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8) Tla�ítko 	 Hodnoty p�etáhn�te z oblasti Popisky sloupc� do oblasti Popisky �ádk� (viz 
obrázek na p�edcházející stran�). 

9) Nastavte v tabulce výpo�et procent. 
10) Klikn�te pravým tla�ítkem myši na jedno z �ísel v tabulce a z místní nabídky zvolte 

Nastavení polí hodnot.  

 

11) Klikn�te na záložku Zobrazit hodnoty jako a v poli Zobrazit hodnoty jako vyberte 
% celku. Klikn�te na OK. 
Nastavení výpo�tu procent 

 

 
 

12) Zaokrouhlete procenta na jedno desetinné �íslo. 
13) Ozna�te bu�ky s procenty, klikn�te na položku Dom� v hlavním menu a ze skupiny �íslo 

klikn�te na tla�ítko Odebrat desetinné místo 
 
14) Nastavte klasické rozložení kontingen�ní tabulky (v tabulce se místo textu Popisky 

sloupc� zobrazí název pole kou�ení). 
15) Klikn�te pravým tla�ítkem do tabulky a z místního menu zvolte Možnosti kontingen�ní 

tabulky.  
16) Klikn�te na Zobrazit a zaklikn�te Klasické rozložení kontingen�ní tabulky. 
17) Klikn�te na OK. 

 

ze seznamu vyberte 
% celku 
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18) Výslednou tabulku m�žete dále upravit: 
Místo textu Po�et z kou�ení napište po�et, místo Po�et z kou�ení2 napište procento. 
Místo textu ne napište neku�áci a místo ano napište ku�áci. 

 
Upravená kontingen�ní tabulka pro znak kou�ení 
 

 
 
Záv�r:  Z tabulky lze vy�íst, že v souboru 600 zam�stnanc� je 192 ku�ák� (tj. 32,0 %) a 
408 neku�ák� (tj. 68,0 %). 

 
 
19) Klikn�te op�t na libovolnou bu�ku s daty na listu "data preventivní prohlídky" a stejným 

postupem vytvo�te kontingen�ní tabulku pro znak pohlaví. Tabulku umíst�te na list 
s první kontingen�ní tabulkou. 
 

Poznámka: Chcete-li výslednou kontingen�ní tabulku umístit na existující list, zvolte 
umíst�ní Existující list a potom klikn�te na záložku se jménem listu, do kterého chcete 
tabulku umístit. V tomto listu klikn�te do prázdné bu�ky, kam se umístí levý horní roh 
výsledné tabulky. 

 

20) Vytvo�te kontingen�ní tabulku pro znak v�ková kategorie. 
21) Vytvo�te kontingen�ní tabulku pro znak BMI hodnocení. 

 

Poznámka: P�i tvorb� nové kontingen�ní tabulky vždy nejd�íve otev�ete list, na kterém se 
nachází data, z kterých chcete kontingen�ní tabulku vytvo�it. 

 
 


