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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

10. Funkce KDYZ – cvič enı́
Cvičení Hrátky s daty
Pozdrav dle denní doby
Do buňky připravte text, který se bude měnit podle aktuálního času.
•
•
•
•

Před devátou ráno se bude vypisovat „Dobré ráno“
V době od 9:00 do 12:00 „Dobré dopoledne“
Po poledni do 18:00 „Dobré odpoledne“
Po zbytek dne „Dobrý večer“

Informace o datu
Do buňky připravte text, který se bude měnit podle aktuálního data.
•
•

Den v týdnu a měsíc vypište slovy. Tedy například „Dnes je pondělí, 3. prosinec 2007“
Vyzkoušejte datum vypsat v různých jazycích, pokud je ovládáte, např.
o “Today is Monday, December 3, 2007”
o „Heute ist Montag, den 3. Dezember 2007“
o “Hoy es lunes, 3 de diciembre de 2007”

Informace o čase
Do buňky připravte text, který se bude měnit podle aktuálního času.
•

Například „Je právě 15 hodin a 46 minut“.

Nezapomeňte, že buňky se přepočítávají v okamžiku, kdy se změní nějaká hodnota v listě (nebo je
k tomu ručně donutíme v kartě Vzorce, sekci Výpočet). Seznam funkcí, pomocí kterých lze dosáhnout
výsledku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCATENATE – provádí zřetězení textů zadaných jako argumenty funkce
DNES – vrací pořadové číslo aktuálního data (tedy vlastně převádí formát datum na číslo)
HODINA – vrací číslo hodiny odpovídající desetinné části daného čísla
HODNOTA.NA.TEXT – převádí číslo na text, takže se např. nedá použít jako součást číselného
výpočtu, ale naopak dá se zřetězovat do složitějších textů pomocí funkce CONCATENATE
KDYŽ
MINUTA – vrací číslo minuty odpovídající desetinné části daného čísla
NYNÍ – vrací pořadové desetinné číslo odpovídající systémovému datu a času. Pokud je formát buňky před zadáním vzorce Obecný, bude výsledek formátován jako datum
DENTÝDNE – vrací pořadové číslo dne zadaného data ve zvoleném formátu
DEN – vrací kalendářní den pořadového čísla zadaného data
MĚSÍC – vrací kalendářní měsíc pořadového čísla zadaného data
ROK – vrací kalendářní rok pořadového čísla zadaného data
vzorce podstatným způsobem zkrátí použití funkce SVYHLEDAT

Cvičení Když
Otevřete soubor když_cv.xlsx. Tento soubor je zcela zaměřen na procvičování funkce KDYŽ a jejího
vnořování pro vyhodnocování složitějších podmínek. Formát a ohraničení buněk můžete zcela ignorovat, potřebujete pouze správně zapsat vzorce. Návod pro vyplnění buněk máte uveden ve spodní
části listu. Vyplňte všechny čtyři listy. Správná podoba tabulek po vyplnění je na obrázcích:

Zdroje:
všechny obrázky jsou vlastním dílem autora
Cvičení Hrátky s daty bylo převzato a upraveno z webové stránky Miroslava Lorence
Cvičení Když bylo původně rovněž převzato
z Internetu, ale stránka, z níž bylo staženo,
již neexistuje

