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Kniha se zamČĜuje na základy programování v Excelu 2003; pokud máte starší verze
Excelu (97, 2000, 2002), mĤžete se podle ní uþit také, z hlediska základĤ programování se
tyto verze neliší.
V prvním dílu knihy se vČnuji tČm záležitostem, které programátor Excelu prostČ „musí“
znát, a tČm technikám, které bude v Excelu používat nejþastČji. Navazující druhý díl je
uþebnicí „pokroþilých“ programovacích technik a objektĤ.
V celém textu se snažím být maximálnČ struþný, což je pĜirozený dĤsledek dlouholeté zkušeností lektora, který ví, že jeho posluchaþi (þtenáĜi) se chtČjí nČco nauþit a ne poslouchat
marketingové a jiné podobné bláboly. Sem tam na nČkteré vČty þi pasáže narazíte vícekrát
– opakování je matka moudrosti.
Programování maker není záležitostí pro úplné poþítaþové zaþáteþníky a také ne pro ty,
kdo si jen rádi hrají. V celém textu knihy pĜedpokládám, že umíte Excel ovládat a víte, k þemu všemu se dá použít. NapĜ. v þásti vČnované programování grafĤ rozhodnČ nenajdete
výklad toho, jak se graf vytváĜí ruþnČ v uživatelském rozhraní …
Poþítejte také s tím, že bez znalosti angliþtiny se toho moc nenauþíte, pro zvládnutí pokroþilých témat je nezbytná, ale i u základĤ se vám bude hodit. ýesky toho totiž pĜíliš nevyšlo
a spoustu materiálĤ seženete na internetu jen v angliþtinČ. Schází pĜedevším þeská referenþní pĜíruþka s kompletním þeským pĜekladem nápovČdy k objektĤm, vlastnostem, metodám
a událostem, i když se v tomto smČru stále dá doporuþit výteþná knížeþka „Programování
Office 97“ od Markéty a Petra Šitinových, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 1998.
Je pĜirozené, že váš pohled na knihu bude jiný než mĤj. Pokud zjistíte, že v knize schází
nČkterá fakta, bez kterých si nevíte rady, napište na adresu sdds@seznam.cz a já se
pokusím vám struþnČ vysvČtlit souvislosti.
Používané konvence
Jak jste již z publikací nakladatelství Grada zvyklí, orientaci v textu vám budou usnadĖovat
rĤzné typografické prvky:
Pozor!

DĤležité pojmy a pasáže textu, které je tĜeba zvýraznit, jsou vysazeny tuÿnč.

Název

Názvy firem, softwarových produktĤ, aplikací a jednotlivých objektĤ
programu oznaþuji kurzívou.

Soubor

Názvy souborĤ, složek a internetové adresy.

Storno

Texty, které se objevují v uživatelském prostĜedí aplikací Windows,
jsou vysazeny jako bČžný text, ale v tuþné kurzivČ. Takto jsou
odlišeny pĜíkazy nabídek, popisky ovládacích tlaþítek, názvy dialogových oken a další „citace z obrazovky“.
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Vložit o Rám

Jednotlivé pĜíkazy v posloupnosti pĜíkazĤ zadávané v nabídkách,
podnabídkách a následnČ otevíraných dialogových oknech oddČlujeme šipkami – napĜ. Nástroje o Možnosti o Zobrazení o Zalomit
do okna.

KLÁVESA

Názvy kláves a klávesových zkratek oznaþujeme KAPITÁLKAMI – napĜ.
ENTER nebo ALT+S.

Program

Pro výpis zdrojového kódu v pĜíkladech a pro odlišení jednotlivých
prvkĤ programu v bČžném textu je použito bezpatkové neproporcionální písmo.

V textu se budete þasto setkávat s odstavci oznaþenými ikonou, která bude charakterizovat
druh informace v daném odstavci:
ҏ

Píšící ruka oznaþuje poznámku, která není nezbytná k pochopení dané problematiky, ale týká se tématu a prozrazuje další souvislosti.
„UsmČváþek“ vás upozorní na rĤzné tipy a triky, kterými si mĤžete usnadnit
nČkteré þinnosti nebo které vám umožní dosáhnout efektních výsledkĤ.
„Mraþoun“ oznaþuje text, v nČmž vás upozorĖuji na nČco, co nefunguje tak, jak
byste oþekávali nebo jak popisuje dokumentace.
VarovnČ vztyþený prst oznaþuje text, který vás upozorĖuje na nČco, na co
byste si mČli dát pozor, co vás mĤže nepĜíjemnČ pĜekvapit nebo co by vám
mohlo zpĤsobit problémy.
ҏ

Bomba je pĜedzvČstí katastrofy nebo alespoĖ velkých nepĜíjemností. Tato
ikona totiž oznaþuje text upozorĖující na skuteþnosti, vedoucí ke ztrátČ dat,
zhroucení systémĤ a podobným havarijním stavĤm.

Takto oznaþené pasáže textu jsou použity v pĜípadČ, kdy je tĜeba na chvíli pĜerušit
normální bČh výkladu a upozornit na skuteþnosti, které je tĜeba znát pro pochopení
další látky, nebo na skuteþnosti, které by mohly být pro þtenáĜe zajímavé, ale které
s vykládanou látkou souvisí pouze nepĜímo.
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1. Makra v Excelu
Nejen u poþítaþĤ, ale i u jiných oborĤ se vyplatí držet se pĜísloví „dvakrát mČĜ a jednou
Ĝež“. U programování však nejde jen o to, abyste pĜílišným spČchem nevyrobili pĜíliš mnoho
chyb, jak Ĝíká pĤvodní smysl staré lidové moudrosti. Základní otázkou tu je, zda má vĤbec
smysl se do nČþeho podobného pouštČt. A náplní první kapitoly jsou právČ odpovČdi na
otázky: „K þemu je programování? Proþ bych to mČl dČlat? Jak se do toho pustit?“

1.1

Proç je v Excelu obsažen i programovací jazyk

ýím více zkušeností s prací v Excelu budete mít, tím rychleji zjistíte, že mnohdy urþité þinnosti
a operace stále a stále opakujete – a to tak þasto, že zatoužíte po nČjakém „pomocníkovi“,
který by tyto operace dČlal za vás.
V mnoha pĜípadech vám bude nČkterá operace pĜipadat pĜíliš složitá – napĜ. zapisování
vstupních údajĤ do složitČ strukturovaných tabulek, ve kterých budete muset pro každý
nový údaj vyhledat pĜíslušný sloupec þi Ĝádek. Ztráta þasu bude dost velká, a vy opČt zaþnete uvažovat o „pomocníkovi“, který by celou þinnost zrychlil.
Tyto pocity zažívaly tisíce uživatelĤ pĜed vámi, takže do vČtšiny populárních kanceláĜských
(i jiných) programĤ byly zaþlenČny i prostĜedky pro psaní maker (má je nejen Excel, ale i Word
a další programy). Makro je sled pĜíkazĤ, jehož cílem je automatizovat nČkteré pracovní postupy, vylouþit tak opakované operace a snížit poþet pĜípadných chyb pĜi zpracování dat.
Ve kterých pĠípadech je vhodné používat makra?
Otázku je možné položit i jinak – co mĤžete pomocí maker udČlat? Možností je mnoho, pĜiblížíme si alespoĖ ty nejdĤležitČjší:
1. Automatizace ÿasto provádčných úkonĥ. Zkuste si sami vzpomenout, které þinnosti
provádíte vždy pĜed odchodem z práce, na konci týdne, na konci mČsíce, po vytvoĜení
sešitu … patĜit sem mĤže napĜ.:

OtevĜení sešitu, vytištČní jeho þásti a následné uzavĜení.

OtevĜení více sešitĤ najednou, slouþení jejich obsahu do nového sešitu a jeho
uložení.

VytváĜení grafĤ.

Stejné formátování bunČk.

Tisk urþité þásti sešitu.
2. Vytvoĝení vlastní funkce ÿi pĝíkazu. Pomocí vlastní funkce se dají zjednodušit nČkteré vzorce, vlastním pĜíkazem mĤžete zkombinovat nČkolik pĜíkazĤ z nabídek Excelu.
3. Vytvoĝit celé nové aplikace. Programovací jazyk vČtšinou nabízí i vlastní dialogová
okna nebo panely nástrojĤ, která výraznČ zjednoduší práci s programem.
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V zásadČ jsou možné dva zpĤsoby :

Makro si mĤžete nahrát pomocí záznamníku maker. PĜi nahrávání makra jsou všechny
þinnosti, které v Excelu provádíte, automaticky zapisovány do tzv. modulu. Po zastavení
záznamníku mĤžete nahrané makro okamžitČ spouštČt, ve vČtšinČ pĜípadĤ je ovšem nutné
ho trochu upravit. Výhody a nevýhody záznamníku maker jsou popsány ve druhé kapitole.

Makro mĤžete napsat ruþnČ, aĢ již celé, nebo pouze upravit jiné, již existující. Tento pĜístup
má mnoho výhod, ale jednu zásadní nevýhodu – musíte ovládat daný programovací jazyk.
Kdo makra obvykle vytváĠí?

Každodenní uživatelé Excelu, ovládající programování špatnČ þi vĤbec, kteĜí si ale
dokáží makro nahrát a urychlit tak nČkteré úkoly.

VývojáĜi (programátoĜi), jejichž úkolem je vytváĜet rozsáhlejší tabulkové aplikace pro
pracovníky vlastního podniku þi zákazníky.
Jak se dají hotová makra spoušt÷t?
Hotové makro je uloženo v modulu, kde ho lze upravit þi spustit, bČžný uživatel se ovšem
s modulem v praxi pĜímo nesetká (to by musel otevĜít editor jazyka Visual Basic). Proto je
nutné, aby mohl spouštČt makra pĜímo z uživatelského prostĜedí. Excel v tomto ohledu nabízí dostateþné množství variant:

Makro mĥžete vždy spustit z dialogového okna Makro, které otevĜete pĜíkazem
Nástroje o Makro o Makra (nebo klávesovou zkratkou ALT+F8). V dialogovém oknČ
Makro vidíte seznam všech dostupných maker, pokud nČkteré z nich v seznamu oznaþíte, staþí pak už jen stisknout tlaþítko Spustit.

Makru mĥžete pĝiĝadit klávesovou zkratku. Z urþitých nepochopitelných dĤvodĤ vám
však Excel v dialogovém oknČ možností makra nabízí jen zkratky typu C TRL+PÍSMENO ,
pĜípadnČ CTRL+S HIFT + PÍSMENO. Neznamená to, že byste makro nemohli spouštČt i jinými kombinacemi kláves, ale ty již musíte urþitým zpĤsobem naprogramovat.

Makro se dá spouštčt urÿitým pĝíkazem nabídky. PĜíkaz pro spuštČní makra se dá
pĜidat do libovolné nabídky, dokonce si mĤžete vytvoĜit i vlastní nabídku.

Makro mĥžete pĝiĝadit nčjakému tlaÿítku na panelu nástrojĥ. Jde o velmi þasto
používanou možnost, protože toto tlaþítko mĤžete graficky upravit tak, aby vizuálnČ naznaþovalo, jaké makro se po jeho stisknutí spustí.

Makro dále mĥžete pĝiĝadit tlaÿítku umístčnému v listu ÿi na formuláĝi, nebo libovolnému grafickému objektu. I tato možnost se hojnČ využívá, zvláštČ u maker urþených
k provádČní operací na konkrétním listu.
KromČ toho umí Excel spustit makro (programový kód) i sám, bez pĜispČní uživatele. Využívá pĜi tom tzv. události, které probíhají pĜi urþitých akcích, napĜ. otevĜení sešitu, tisk
sešitu, aktivace jiného listu apod.
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1.2

N÷co málo o vývoji Excelu z hlediska programování

Excel má dost bohatou historii verzí, i když v dnešní dobČ ty starší (2, 3, 4, 5, 95) jsou již
dávno mimo hru; tČžko se najde nČkdo, kdo by je ještČ používal (Microsoft je již také žádným zpĤsobem nepodporuje).
Ve starých verzích Excelu byl programovací jazyk XLM (viz další þást), v Excelu 5 se
poprvé objevil jazyk Visual Basic for Applications (dále VBA).
Pro nás je výchozí až Excel 97, který se objevil zaþátkem roku 1997, buć samostatnČ nebo jako
souþást balíku aplikací Office 97. (NČkdy je oznaþován jako Excel 8, hlavnČ v názvech souborĤ
nápovČd.) Excel 97 totiž pĜišel se zcela novým uživatelským rozhraním pro programování –
s moduly maker se pracuje ve zvláštním editoru Visual Basicu, starý zpĤsob psaní kódu pĜímo
v uživatelském prostĜedí Excelu byl opuštČn (moduly jsou ovšem stále ukládány jako souþást
sešitĤ XLS). ZnaþnČ se tak zvýšila efektivita práce programátorĤ, protože staré nástroje se
s pohodlím nového editoru nemohly srovnávat. Kupodivu, tento editor byl v þeském Excelu 97
také pĜeložen do þeštiny, zatímco v þeské verzi Excelu 2000 a novČjších zĤstal anglický.
V dalších verzích Excelu se již nic zásadního nedČlo, samozĜejmČ každá verze pĜinesla pár
novinek, obvykle souvisejících s vylepšenými nebo novými funkcemi.

1.3

Základní údaje o zastaralém makrojazyku XLM

PĜestože v této knize se jazyk XLM uþit nebudete, vysvČtlím struþnČ, o co šlo. Makra v jazyku se zapisovala do zvláštních typĤ listĤ (oficiálnČ se tento typ listu jmenuje Makro Microsoft Excel 4.0) jako posloupnosti volání jednotlivých funkcí.
V Excelu 97 a novČjších verzích již nelze makra v jazyku XLM nahrávat, již existující makra
však mĤžete spouštČt nebo upravovat (listy s tČmito makry se objeví pĜímo v Excelu, není
nutné spouštČt editor Visual Basicu).
A proþ se tu o tomto jazyku vĤbec zmiĖuji? Inu, máte šanci – asi tak pĤl promile – na to, že
se k vám nČkdy sešit s makry napsanými v tomto jazyku dostane. Tak abyste nebyli pĜekvapeni. Jak by takové makro vypadalo, vidíte na následujícím obrázku.

Obr. 1.1
Ukázka jednoduchého makra v jazyku XLM.
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Typy listİ v sešitu a jejich vztah k programování

Celkem existuje pČt typĤ listĤ, které se v sešitu Excelu mohou objevit:

pracovní listy (angl. worksheets)

listy typu graf (charts)

listy maker XLM (zastaralé, stále se však podporují)

listy dialogĤ Microsoft Excel 5.0 (zastaralé, jsou však stále podporovány)

mezinárodní list maker (relikt z prastarých verzí Excelu; jeho význam je utajen již v nápovČdČ k Excelu 95)
NejbČžnČjším typem listu je tzv. pracovní list. Tento list má vČtšina lidí na mysli, pokud mluví o tabulkách. Každý pracovní list Excelu 97 a vyšších verzí má 256 sloupcĤ a 65 536 ĜádkĤ
(což je þtyĜnásobek poþtu ĜádkĤ, který byl k dispozici ve starších verzích).
S prvními dvČma typy listĤ pracujete pĜímo v sešitu. Makra jazyka VBA jsou ukládána
výhradnČ v modulech, se kterými je možné pracovat jen v programovacím editoru.
KromČ maker, která jsou složena jen z kódu, mĤžete naprogramovat i vlastní dialogová okna,
tedy grafický prvek uživatelského rozhraní, který lze zobrazit pĜímo nad pracovním listem
Excelu. Ve starších verzích Excelu se tato dialogová okna vytváĜela na speciálních listech
dialogĤ. NovČjší verze (poþínaje Excelem 97) sice stále tyto listy podporují, nabízejí však
daleko lepší alternativu: formuláĜe UserForm.
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2. Nahrávání maker
Jak již víte z první kapitoly, pĜi nahrávání maker je zaznamenávána veškerá þinnost, kterou
v Excelu provádíte. Pro nahrávání maker má Excel vestavČn zvláštní záznamník. Uživatel
nebo programátor pĜíkazem Excelu vyvolá okno pro zadání názvu makra, název zapíše a poté
spustí záznamník. Excel zaþne nahrávat všechny akce myši, stisk kláves, vyvolané pĜíkazy, otevĜené dialogy atp. Jakmile je vše potĜebné nahráno, nahrávání ukonþíme.
ҏ

Nahrávání musíte ukonþit, jinak zĤstane záznamník zapnut a bude do makra
ukládat všechny další þinnosti, a to až do ukonþení Excelu!


2.1

Proç makra nahráváme?

Co získáte, když budete makra nahrávat?

Nahrávání je nezastupitelné bČhem postupného seznamování se s jednotlivými objekty
Excelu. V kapitole vČnované objektĤm se dozvíte, že mají velké množství rĤzných vlastností, které jsou sice popsány v nápovČdČ, nicménČ nahráním makra zjistíte nejrychleji,
které z tČchto vlastností skuteþnČ musíte použít.

Jedná se o nejrychlejší zpĤsob vytvoĜení makra.
Na druhé stranČ stojí (zásadní) nevýhody nahraných maker:

Záznamník vždy jednotlivé objekty (buĖky, listy, grafy) vybírá, v nahraném makru tedy
vždy najdete pĜíkazy pro výbČr – pokud si ovšem požadovaný objekt nevyberete sami
ještČ pĜed spuštČním záznamníku. VýbČr objektĤ ve skuteþnosti není nutný a prodlužuje
dobu provádČní makra.
VýbČr objektĤ má ještČ následující dĤsledky: buć si pĜíslušný objekt (buĖky, graf) oznaþíte ještČ pĜed zaþátkem nahrávání makra – v takovém pĜípadČ pak bude makro vždy
zpracovávat aktuální výbČr. Nebo budete jednotlivé objekty vybírat až pĜi vlastním nahrávání – pak ovšem bude nahrané makro pracovat vždy a právČ jen s tČmito objekty.
Jestli to není jasné, nelamte si s tím hlavu, zopakujeme si to pozdČji na pĜíkladech.

ZpĤsob, jakým záznamník nahrává provádČné operace, se obþas dá tČžko pochopit. Kód,
který byste ruþnČ napsali mnohem efektivnČji, je nČkdy správnČ strukturován, nČkdy ne.

2.2

Zaçínáme s nahráváním maker

V pĜedchozím výþtu nevýhod nahrávání jsem napsal, že záznamník maker vždy nahraje
i veškeré výbČry objektĤ, které pĜi nahrávání provádíte. Nahraný kód navíc ve výchozím
nastavení pracuje s absolutními adresami bunČk, což také nemusí být vždy to pravé.
PĜi každém nahrávání funkÿního makra – makra, která potĜebujete jen k uþení, nejsou
funkþní – je tedy tĜeba si nejdĜíve rozmyslet, jestli zaþnete makro nahrávat již s nČjakým
oznaþeným objektem, nebo ho oznaþíte až bČhem nahrávání. Rozdíl si nejlépe ukážeme na
úvodních jednoduchých pĜíkladech.
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NejdĜíve si pĜedvedeme makro, v nČmž objekt vyberete až po zaþátku nahrávání. OtevĜete
nový sešit a na Listu1 vytvoĜte jednoduchou tabulku podle následujícího obrázku.

Obr. 2.1
Tabulka pro nahrávání maker.

A nyní se mĤžeme pustit do nahrávání. Každé makro musí být nČjakým zpĤsobem pojmenováno, proto vás Excel ještČ pĜed spuštČním vyzve k zadání jeho názvu.
V nabídce Excelu vyberte postupnČ Nástroje o Makro o Záznam nového makra. Poté
se objeví dialogové okno Záznam makra:

Obr. 2.2
Tento dialog se objeví tČsnČ pĜed spuštČním záznamníku maker.

Jako první budeme zadávat název makra. Výchozí názvy, které Excel pro nahrávané makra
nabízí (Makro1, Makro2 atd.) jsou nepoužitelné, protože neĜíkají nic o úþelu makra. Proto
v textovém poli Název makra zapište vlastní název, napĜ. Pokus. Pozor, pĜi vymýšlení názvu musíte dodržet urþitá pravidla, jinak vás Excel upozorní na chybu:
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Prvním znakem názvu makra musí být vždy písmeno. Na dalších místech mohou být
písmena, þíslice nebo podtržítka. Název makra nesmí obsahovat mezery ani jiné interpunkþní znaky (napĜ. teþky, þárky, pomlþky) a také nČkteré další znaky (#, %, @, &).
Chcete-li název složený z více slov, oddČlte je pomocí znaku podtržítka.

Maximální délka názvu makra je 255 znakĤ.
Možné pĜíklady platných a neplatných jmen vidíte v následující tabulce:
ҏ

Platný název

Špatný název

MojePrvniMakro

1Makro (zaþíná þíslicí)

Graf_111

Graf 111 (mezera v názvu)

OdesliEmail

Odesli@Postu (neplatný znak)

ҏ

Název makra by mČl odrážet jeho úþel. NapĜ. makro pro formátování bunČk se mĤže jmenovat Tuþné_ýervené_Písmo nebo Rámeþek_Tabulky_Sílaýáry2, makro pro
vložení nového listu s prázdným záhlavím tabulky zase PĜehled_tržeb.
Spodní textové pole Popis obsahuje standardní komentáĜ, který bude zapsán na zaþátek
makra. MĤžete ho ponechat tak, jak je, nebo do nČj doplnit svĤj text. (KomentáĜ je možné
libovolnČ upravit i pozdČji.)
U klávesové zkratky vás možná zarazí, že okno Záznam makra nabízí jen variantu CTRL+PÍSMENO.
Kde je slíbená možnost CTRL+SHIFT+PÍSMENO? VidČt pĜímo není, ale postaþí do pole zadat velké písmeno (se stisknutou klávesou SHIFT) a sami uvidíte, že SHIFT se do klávesové
zkratky dostane. V dalším výkladu nepoþítám s tím, že byste si hned pro první makro klávesovou zkratku vytvoĜili – ale když to udČláte, bude jen dobĜe.
Kam bude makro uloženo?

Poslední – a velmi dĤležitá – volba v tomto dialogovém oknČ se týká místa, kam bude makro
uloženo. Jde vždy o nČjaký sešit, jinam se makro uložit nedá. Excel implicitnČ nabízí uložení do aktivního sešitu („tento sešit“). Uvedená volba je vhodná jen tehdy, když dané makro
chcete používat jen pro daný sešit nebo pokud víte, že aktivní sešit bude otevĜen vždy.
ҏ

V pĜípadČ, že není žádný sešit otevĜen, volba Uložit makro do: tento sešit
není dostupná.
ҏ

Druhým možným místem, kam se dá makro zapsat, je osobní sešit maker. Uživatel se
s ním pĜi bČžné práci v Excelu nesetká – je urþen výhradnČ pro ukládání maker. Excel ho
navíc vytvoĜí až v okamžiku, kdy do nČj chcete první makro uložit. Osobní sešit maker se
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