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Kontingenèní tabulky
Kontingenèní tabulky jsou interaktivním nástrojem pro
sestavy, které zobrazují souhrnná data. Pouhým pøetaením a poloením názvù sloupcù je moné snadno
zobrazit v datech rùzné dimenze. Umoòují jednoduí
a pøehlednìjí pohled na rozsáhlá data.
Excel 2000 poskytuje v mnoha ohledech vylepené pohledy kontingenèní tabulky. Asi nejvýraznìji je vylepeno
rozhraní, které èiní kontingenèní tabulky mnohem pøístupnìjími. Pohledy kontingenèní tabulky lze vytvoøit
obecnì mnohem snadnìji. Tam, kde bylo nutné k provedení zmìn pouít dialogové okno, mùeme nyní
pøidávat a odstraòovat pole pøímo v tabulce. Jasné pøetahovací zóny poskytují nápovìdu pøi umisování polí.
Rozvírací pole umoòuje snadno vybrat poloky, které
chceme zobrazit nebo skrýt.

Prùvodce tvorby kontingenèní tabulkou
Pro vyvolání prùvodce pouijeme nabídku:
Data kontingenèní tabulky a graf
Skládá se ze tøí krokù.
1. Definuje se typ zdroje dat a je moné si vybrat mezi
tvorbu tabulky nebo kontingenèního grafu.
2. Místo zdroje dat, ve kterých se buòka nachází.
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3. Definice cíle dat  pod tabulku nebo na nový list.
Pod tlaèítkem Rozvrení se skrývá nastavení polí
do pøeddefinovaného formuláøe nebo je moný výbìr rovnou na tzv. slepou tabulku do které se doplòují
pole a pozdìji.
Dále je moné v tomto kroku nastavit parametry Monosti  ve kterém se specifikují podrobná nastavení.

Obr. 5

Prùvodce s kontingenèní tabulkou

Uití pole Rozvrení
Funguje totonì jako u starích verzí. Prostøednictvím
tohoto pole se dají pøemisovat jednotlivá pole a tím tvoøí
rychlou trantsponaci bunìk.
A

17

Novinky Microsoft Excel 2000

Uití Slepé tabulky
Umoòuje pøetáhnout pole do tabulky pomocí funkce
drag and drop. Z tìchto polí se stávají rozvírací pole,
která pøi filtraci specifikují pøesná data, která poadujeme. Do èásti Strana je moné zadat hlavní pole výbìru.

Uloení kontingenèní tabulky
jako HTML stránky
Menu Soubor/uloit jako stránku WWW  Publikovat
V tomto dialogovém oknì se nachází tlaèítko Publikovat  umoòuje publikovat tabulku. Spoutí prùvodce,
ve kterém se definují monosti uloení  jestli jako kontingenèní tabulku nebo jako soubor.
Tato funkce umoòuje zpracovávat data v programu
Excel a jejich výsledky prezentovat na Webu pøípadnì
firemním Intranetu. Po vytvoøení se pøímo v prohlíeèi
dají mìnit nejen data, ale také rùzné pohledy a transponace polí dané tabulky. Data ve výsledku tedy nejsou
závislé na editaci a opravách jen v programu Excel.

18

A

Novinky Microsoft Excel 2000

Dalí monosti úprav v prohlíeèi
1. Tøídìní  tøídìní podle jakéhokoliv sloupce. Ikonky
A-Z; Z-A.
2. Automatický Filtr  filtrace v rámci èásti data.
3. Automatický pøepoèet  pøepínaè pro zobrazení
rùzných základních vzorcù.
4. Pøesunout do oblasti øádkù nebo sloupcù  pøesouvání jednotlivých rozbalovacích polí. Tato funkce
lze provést i myí.
5. Aktualizovat  aktualizace dat.
6. Exportovat do Excelu  zobrazí samostatný soubor v Excelu a umoní upravit data do odpovídajícího
zobrazení.
7. Panel vlastností  zobrazí dalí dialogové okno
s podpùrnými nástroji pro formátování.
8. Seznam polí  zobrazí vechna pole, která náleí
tabulce. Pøes tento dialog je moné pøidávat, odstraòovat, pøemisovat pole v tabulce.

A
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Obr. 6
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Internet Explorer s kontingenèní tabulkou
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Dalí monosti úprav
kontingenèních tabulek
Automatický formát  usnadòuje tvorbu tabulek, má
profesionálnìjí vzhled. Odpadlo dialogové okno kategorií. Nyní je vidìt pouze ukázka v levé èásti dialogového
okna.
Aktualizovat data  aktualizace dat. Má stejnou funkci
jako ikona s vykøièníkem. Zajiuje, e pøi zmìnì dat ve
zdrojové tabulce se automaticky aktualizují data i v tabulce
kontingenèní.
Zobrazit stránky  funkce, která podle pole vytvoøí tolik listù kolik poloek má pole v èásti stránky. Má zejména
význam pro vìtí pøehlednost. Na kadém listu je pak
vidìt samostatný pohled na konkrétní oddíl tabulky.
Vybrat data  umoòuje rùzné výbìry do bloku (podle
názvù, dat atd.). Pøi aktivaci této funkce je nutné nejdøíve vybrat celou tabulku do bloku funkcí Umonit výbìr.
Vzorce  výpoètová pole  tato funkce umoòuje pracovat s pøiøazenými vzorci, které se objevují v rozvíracím
seznamu.
Skrýt detaily, Zobrazit detaily  podporují skrývání
a zobrazování dat, která jsou podmínìna urèitým skupinám. Funkce se pojí s volbou Zobrazit stránky. Je pak
pouze na zváení, kterou z tìchto voleb vybereme.
A
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