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V dokumentu jsou představeny logické funkce Excelu. Příklad na
procvičení se zaměřuje na podmínkovou funkci KDYŽ s vnořenou funkcí
NEBO a A.

LOGICKÉ FUNKCE V EXCELU
Logické funkce Excelu neprovádějí numerické výpočty, jak tomu je např. u funkce PRŮMĚR nebo SIN,
ale vyhodnocují zadané podmínky. Výstupem je pak logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Základní logické funkce jsou:
A - výsledkem funkce A je PRAVDA, jsou-li splněné všechny podmínky, a NEPRAVDA, pokud alespoň
jedna z podmínek je nesplněna. Podmínek může být až 30.
NEBO – výsledkem funkce NEBO je PRAVDA, je-li splněna alespoň jedna z podmínek, a NEPRAVDA,
není-li splněna žádná podmínka. Podmínek může být až 30.
KDYŽ – provede určitou akci (výpočet nebo zapíše text), pokud je podmínka splněna, a jinou akci,
pokud podmínka splněna není. Může obsahovat až 64 vnořených funkcí.
NE – provede negaci výrazu (hodnoty)
IERROR – kontroluje zadaný výraz a pokud neplatí, ohlásí chybu.
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Příklad – KLASIFIKACE ŽÁKŮ (zjednodušený model):
Úkolem je na základě vypočteného průměru ve sloupci J doplnit do sloupce K slovní hodnocení
PROSPĚL(A) S VYZNAMENÁNÍM, PROSPĚL(A), NEPROSPĚL(A) podle následujících kritérií:
PROSPĚL(A) S VYZNAMENÁNÍM ten žák, který má průměr maximálně 1,5 a přitom ze žádného
předmětu nemá horší známku než 2.
PROSPĚ(A) ten žák, který má průměr horší než 1,5 ale z žádného předmětu nemá známku 5.
NEPROSPĚL(A) ten žák, který má z jednoho či více předmětů známku 5.

Zdrojová tabulka s vypočtenými průměry:

Dialogové okno pro funkci KDYŽ:
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Funkce KDYŽ s vnořenou funkcí NEBO a A:
 Má-li žák pětku alespoň z jednoho předmětu, pak neprospěl

 Nemá-li žák žádnou pětku, z žádného předmětu nemá horší známku než 2 a má průměr do 1,5
včetně, pak prospěl s vyznamenáním.
 Ve zbylých případech prospěl.
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Ukázka zápisu vnořené funkce v řádku vzorců:

Ukázka zápisu vnořené funkce v buňce:

Zdroje: pokud není uvedeno jinak, pochází všechny materiály z archivu autorky.
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