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Pri používaní funkcie VLOOKUP v podstate hovoríte: „Tu je hodnota. Prejdi na iné umiestnenie, nájdi zhodu s mojou hodnotou a potom zobraz slová alebo čísla, ktoré sa 

nachádzajú v bunke zodpovedajúcej tejto zhodnej hodnote.“ Možno vám pomôže predstaviť si, že táto tretia hodnota (col_index_num) je výsledok vyhľadávania. Prvé tri 

argumenty pre funkciu VLOOKUP sú povinné, posledný je voliteľný, ak ho však vynecháte, nastaví sa predvolene na možnosť TRUE. 

Príklady 

VLOOKUP(vyhľadávaná_hodnota, pole_tabuľky, číslo_indexu_stĺpca, hľadávanie_rozsahu]) 

Akú hodnotu hľadáte? 

Toto je hľadaná hodnota. 

Program Excel vyhľadá 

zhodnú hodnotu v úplne 

ľavom stĺpci vyhľadávacej 

tabuľky. 

  

Kde chcete hľadať? 

Toto je vyhľadávacia 

tabuľka. Ak chcete kopírovať 

vzorec VLOOKUP, možno 

budete chcieť „zamknúť“ 

rozsah použitím absolútnych 

odkazov. 

V ktorom stĺpci sa nachádza 

výsledok vyhľadávania?  

Táto hodnota sa zobrazí 

v bunke so vzorcom 

VLOOKUP. Ak chcete zistiť, 

aké by toto číslo malo byť, 

počítajte od prvého stĺpca 

a začnite číslom 1. 

Má sa hľadaná hodnota zhodovať 

úplne (FALSE alebo 0), alebo je 

v poriadku aj približná zhoda 

(PRAVDA alebo 1) v prípade, že 

úplná zhoda neexistuje? 

Ak chcete pre hodnotu TRUE 

zobraziť správne výsledky, zoraďte 

poradie v úplne ľavom stĺpci 

vzostupne. 

Odkaz na bunku 
=VLOOKUP(A2, 
$D$2:$G$145, 4, 0) 

Text alebo číslo 
= VLOOKUP("DI-328", A2:D6, 
3, FALSE) 

= VLOOKUP("Ján Kováč", 
A2:D6, 3, FALSE) 

=VLOOKUP(0.7,A2:C10, 3, 
FALSE) 

Rozsah (absolútny odkaz) 
=VLOOKUP(A2, D$2:$G$15, 
4, 0) 

Pomenovaný rozsah 
=VLOOKUP(021345, 
2010SalesData, 4, 0) 

Odkaz hárka 
=VLOOKUP(A2, Grades!
$D$2:$C$10, 3, PRAVDA) 

Odkaz na zošit 
=VLOOKUP(G2, 
[Products.xlsx]Sheet1!
$A$2:$C$200, 3, FALSE) 

Číslo 
=VLOOKUP
(A2,$D$2:$G$145, 2, 0) 

=VLOOKUP

(A2,$D$2:$G$145, 3, 0) 

 

Stĺpec D je v uvedených 

príkladoch 1, stĺpec E je 2, 

stĺpec F je 3 a tak ďalej.  

Úplná zhoda 
=VLOOKUP("Ján Kováč", 
$D$2:$G$145, 4, FALSE) 

Úplná zhoda 
=VLOOKUP("Ján Kováč", 
$D$2:$G$145, 4, 0) 

Približná zhoda 
=VLOOKUP(Predaj, 
2010ComRates, 3, TRUE) 

Približná zhoda 
=VLOOKUP(Predaj, 
2010ComRates, 3, 1) 

Približná zhoda 
=VLOOKUP(Predaj,  
2010ComRates, 3) 

Popis 

Microsoft Excel  

Obnovovacia funkcia VLOOKUP 
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Pozrime sa, ako vzorec VLOOKUP funguje v praxi. Predstavte si, že máte zošit s údajmi o webovej lokalite. V zošite sa nachádza pracovný hárok s názvom Zobrazenia stránky 

(s množinou identifikácií stránok, ktoré sú jedinečnými identifikátormi všetkých stránok lokality a prístupov, ktoré zaznamenajú) a iný s názvom Stránky (s identifikáciami 

stránok a názvami stránok zodpovedajúcimi jednotlivým identifikáciám). Vašou úlohou je nájsť a zobraziť názvy stránok, ktoré zodpovedajú identifikáciám stránok. Vizuálne 

vysvetlenie tohto príkladu nájdete na strane 3. 

Microsoft Excel 

Obnovovacia funkcia VLOOKUP 

=VLOOKUP(A2, PAGES!$A$2:$B$39, 2, FALSE) 

V pracovnom hárku Zobrazenia 

stránky prikáže vzorec VLOOKUP 

nachádzajúci sa v bunke B2 

programu Excel, aby zobral 

hodnotu z bunky A2, prešiel 

do pracovného hárka Stránky 

a vyhľadal zhodu.  

Použitie argumentu FALSE 

na konci vzorca znamená pre 

program Excel, že zhoda musí 

byť presná. 

V pracovnom hárku 

programu Excel 

Zobrazenia stránky sa 

v bunke obsahujúcej 

vzorec zobrazí nájdený 

názov stránky. 

V pracovnom hárku Stránky funkcia 

VLOOKUP hľadá v úplne ľavom stĺpci 

buniek A2 až B39 zhodu s hodnotou 

nachádzajúcou sa v bunke A2 na karte 

Zobrazenia stránky… 

...ak zhoda existuje, vzorec sa posunie 

na stĺpec 2 (Názov stránky) a načíta sa 

zodpovedajúci názov stránky.  

1 
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Argument Poznámky 

vyhľadávaná_ 

hodnota 

Toto je výraz, ktorý hľadáte, alebo slovo či hodnota, ktoré chcete nájsť. Hľadaným výrazom je v tomto príklade 8-miestne identifikačné 

číslo stránky, ktoré sa nachádza v bunke A2 v pracovnom hárku Zobrazenia worksheet. 

pole_tabuľky Predstavte si, že toto je vyhľadávacia tabuľka alebo rozsah buniek, ktoré chcete prehľadať. Bunky sú umiestnené v inom pracovnom 

hárku, preto sa názov pracovného hárka (Stránky) nachádza pred hodnotami rozsahu ($A$2:$B$39). Výkričník (!) oddeľuje odkaz hárka od 

odkazu na bunku. Ak chcete prehľadávať rozsah nachádzajúci sa na rovnakej strane ako vzorec, odstráňte názov hárka a výkričník. Značky 

dolára označujú, že tento rozsah je absolútnym alebo „zamknutým“ odkazom. V prípade zamknutia vyhľadávacej tabuľky program Excel 

odkazuje späť na bunky A2 až B38 bez ohľadu na to, kam ste skopírovali vzorec VLOOKUP.   

číslo_indexu_ 

stĺpca 

V tomto stĺpci vyhľadávacej tabuľky sa nachádzajú hľadané hodnoty. Hľadané názvy stránok sa napríklad nachádzajú v stĺpci B pracovného 

hárka Stránky. Keďže je v definovanom rozsahu buniek (A$2:$B$39) stĺpec B druhým stĺpcom, funkcia použije možnosť 2.  

vyhľadávanie_ 

rozsahu 

Použitie možnosti FALSE znamená, že program Excel sa pokúsi nájsť úplnú zhodu s identifikačným číslom stránky. Ak sa programu Excel 

nepodarí nájsť úplnú zhodu, zobrazí sa chyba #N/A. Ak použijete hodnotu TRUE alebo 1, prípadne tento argument úplne vynecháte, 

funkcia VLOOKUP vráti najbližšiu nižšiu zhodu s hľadaným výrazom. Ak hľadáte napríklad číslo 96 a takéto číslo sa v tabuľke nenachádza, 

no nachádza sa v nej číslo 90, funkcia VLOOKUP vyhodnotí toto číslo ako zhodu a ako výsledok poskytne číslo 90. 

Pozrime sa, ako vzorec VLOOKUP funguje v praxi. Predstavte si, že máte zošit s údajmi o webovej lokalite. V zošite sa nachádza pracovný hárok s názvom Zobrazenia stránky 

(s množinou identifikácií stránok, ktoré sú jedinečnými identifikátormi všetkých stránok lokality a prístupov, ktoré zaznamenajú) a iný s názvom Stránky (s identifikáciami 

stránok a názvami stránok zodpovedajúcimi jednotlivým identifikáciám). Vašou úlohou je nájsť a zobraziť názvy stránok, ktoré zodpovedajú identifikáciám stránok. Vizuálne 

vysvetlenie tohto príkladu nájdete na strane 2. 

Microsoft Excel 

Obnovovacia funkcia VLOOKUP 

=VLOOKUP(A2, PAGES!$A$2:$B$39, 2, FALSE) 

Ako hľadaný výraz použi hodnotu, 

ktorá sa nachádza v bunke A2 

v pracovnom hárku Zobrazenia 

stránky. 

...keď nájdeš zhodu, zobraz 

názov príslušnej stránky 

...keď si na ňom, nájdi presnú 

zhodu hľadaného výrazu 

V úplne ľavom stĺpci buniek A2 

až B39 v pracovnom hárku Stránky 

vyhľadajte zhodu s hodnotou 

nachádzajúcou sa v bunke A2... 


