
Excel 2016 pro Mac

Úvodní příručka 
Tato nová verze Excelu je promyšleně navržená pro váš Mac. Tato příručka vám pomůže naučit se základy.

Rychlý přístup k nástrojům a příkazům
Proklikejte si karty na pásu karet, prozkoumejte nové 
i známé funkce a podívejte se, co Excel 2016  
pro Mac dokáže.

Panel nástrojů Rychlý přístup
Mějte oblíbené příkazy přímo 
na dosah ruky.

Hledání v sešitech
Začněte psát do pole Hledat a okamžitě 
najdete, co hledáte.

Přepínání a vytváření listů
Klikněte na ouška listů 
a pohybujte se tak v sešitu nebo 
případně přidejte další listy.

Zobrazení nebo skrytí pásu karet
Potřebujete na obrazovce víc místa? 
Klikněte na šipku, kterou zapnete 
nebo vypnete pás karet.

Změna zobrazení
Přepínejte mezi možnostmi 
zobrazení pomocí tlačítek na 
stavovém řádku nebo si pomocí 
posuvníku lupy libovolně zvětšete 
zobrazení stránky.

Vkládání a úpravy funkcí
Použijte řádek vzorců 
k zobrazení nebo úpravě 
obsahu vybrané buňky nebo 
vložení funkcí do vzorce.

Kontextové příkazy
Když v sešitech vyberete grafy, minigrafy 
a jiné prvky, objeví se další karty.
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Najděte poslední soubory
Ať už pracujete se soubory uloženými na místním pevném disku počítače Mac 
nebo využíváte různé cloudové služby, kliknutím na Soubor > Otevřít poslední se 
dostanete k naposledy otevřeným sešitům a všem souborů, které jste si připnuli  
do seznamu.

Zůstaňte ve spojení
Potřebujete pracovat na cestách a na různých zařízeních? Přihlaste se a získejte 
tak snadno přístup k posledním souborům kdekoliv a na jakémkoliv zařízení díky 
dokonalé integraci mezi Office 2016 pro Mac, OneDrivem, OneDrivem pro firmy 
a SharePointem.

Nastavte si předvolby
Něco nefunguje podle vašich představ? Nastavení se dají kdykoli snadno změnit 
a přizpůsobit. V nabídce Excel klikněte na Předvolby pak si Excel nastavte,  
jak chcete.

Začněte tvořit
Začněte s prázdným sešitem a hned se můžete pustit do práce. Nebo si ušetřete 
spoustu času výběrem a úpravou šablony, která se podobá tomu, co potřebujete. 
K těmto možnostem se můžete kdykoli vrátit. Stačí kliknout na Soubor >  
Nový ze šablony.
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Objevte kontextové nástroje
Když v sešitu vyberete určité položky, zobrazí se na pásu karet další příkazy.  
Když třeba vyberete graf, objeví se karty Návrh grafu a Formát. Když vyberete 
minigraf, objeví se karta Návrh.

Vkládejte funkce, vytvářejte vzorce
Na kartě Vzorce klikněte na Vložit funkci a zobrazí se podokno Tvůrce vzorců. 
Tady můžete hledat a vkládat funkce, vyhledávat správnou syntaxi, a dokonce získat 
podrobnou nápovědu o vybraných funkcích.

Povolte volitelné doplňky
Získejte všechny statistické funkce, které potřebujete k podrobným analýzám dat 
– povolením doplňků Analytické nástroje a Řešitel. Na řádku nabídek klikněte na 
Nástroje > Doplňky a pak vyberte doplňky, které chcete povolit.
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Stáhněte si další úvodní příručky
Excel 2016 je jenom jedna z nově navržených aplikací v novém Office 2016 pro 
Mac. Navštivte web http://aka.ms/office-mac-guides, odkud si můžete stáhnout 
naše bezplatné úvodní příručky pro nové verze Wordu, PowerPointu, Outlooku 
a OneNotu pro Mac. 

Pokud máte nějaký názor na naše příručky, pošlete nám prosím svoje komentáře ve 
spodní části stránky pro stahování. Děkujeme!

Pošlete nám svůj názor
Líbí se vám Excel pro Mac? Máte nápad, jak ho vylepšit? Klikněte na ikonu 
emotikony v pravém horním rohu okna aplikace a pošlete tak svůj názor  
přímo vývojovému týmu Excelu.

Získejte k Excelu nápovědu
Na řádku nabídek klikněte na Nápověda a vyhledejte funkce a příkazy, se kterými 
potřebujete pomoct, nebo klikněte na Nápověda k Excelu a procházejte oblíbený 
obsah. Na konci každého článku nápovědy je formulář k odeslání názoru, pomocí 
kterého nám můžete dát vědět, jestli pro vás byly nalezené informace užitečné.

Sdílejte práci s ostatními
Když v pravém horním rohu kliknete na tlačítko Sdílet tento sešit, můžete pozvat 
ostatní k úpravám svého aktuálního sešitu, zkopírovat odkaz na umístění souboru 
v cloudu nebo pomocí oblíbené e-mailové služby poslat kopii jako soubor v příloze.

http://aka.ms/office-mac-guides

