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Milí žáci, 

navážeme na předchozí úkol, ve kterém jsme 
vytvářeli tabulku a pracovali s funkcí SUMA 
(součet) = sčítali jsme hodnoty

Použijeme stejnou tabulku a zkusíme použít další Použijeme stejnou tabulku a zkusíme použít další 
funkce.

Pro ty, kteří měli předchozí úkol v pořádku to 
tedy bude velmi jednoduchý úkol, který zabere 
minimum času.  



Nejvyšší a nejnižší hodnota

• V jednoduché tabulce jako máme my, není 
obtížné vybrat políčko s nejnižší či nejvyšší 
hodnotou, v obsáhlých dokumentech je však 
těžší vyhledávat – program nabízí funkci MIN a 
MAX, která vám tyto hodnoty najde sama (stačí MAX, která vám tyto hodnoty najde sama (stačí 
jen vybrat oblast, ve které hledáme – např. 
sloupeček) 



Nejvyšší a nejnižší hodnota

Nejvyšší hodnota – funkce MAX 
pak stačí jen vybrat oblast 
hodnot, ze kterých 
vyhledáváme – (zde sloupeček 
II. Pololetí)



Nejvyšší a nejnižší hodnota

Stejným způsobem funguje také 
funkce MIN – nejnižší hodnota 



Úkol 1. 

• Vyhledat v 
tabulce 
nejnižší 
hodnoty za I. a hodnoty za I. a 
za II. pololetí 



Průměr (aritmetický) 

= součet všech hodnot vydělený jejich počtem

Vyjadřuje typickou hodnotu pro soubor mnoha hodnot.

Jeden z nejčastěji používaných statistických pojmů. Jeden z nejčastěji používaných statistických pojmů. 



Průměr (aritmetický) v tabulce
Pomocí funkce PRŮMĚR lze jednoduše vypočítat, kolik kg sběru 

průměrně odevzdal 1 žák.

Postup: 

Klikneme na políčko,Klikneme na políčko,

kde chceme mít výslednou

hodnotu a dáme vložit funkci 

z nabídky, vybereme PRŮMĚR  



Průměr (aritmetický) v tabulce
Vybereme políčka s hodnotami, ze kterých chceme průměr vypočítat



Úkol 2. 

Vypočítej, kolik žáci průměrně odevzdali kg 
papíru za I. pol., za II. pol a za obě pol. celkově. 



Problém aritmetického průměru

• Aritmetický průměr je sice nejpoužívanější, ale 
ne ve všech případech je vhodným ukazatelem 

• Pokud jste si všimli, tak ve vzorovém příkladu 
jeden z žáků v 1. pololetí (Šimon) odevzdal 
výrazně více kg než jeho spolužáci a díky tomu výrazně více kg než jeho spolužáci a díky tomu 
zvedá průměr všech ostatních (bez něj by byl 
průměr na žáka téměř poloviční) 

• V některých případech by tak bylo vhodnější 
používat jiný ukazatel (např. medián)



Medián
• Nachází se „uprostřed“ souboru hodnot (rozděluje je na 

2 poloviny – nižší a vyšší) 

• Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty 
seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá 
uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet 
prvků, obvykle se za medián označuje aritmetický 
průměr dvou prostředních hodnot

• Výhodou je, že medián není ovlivněn extrémními 
hodnotami (jako jsou ve vzorovém příkladu u Šimona) 



Medián v tabulce
Postup: 
Klikneme na 
políčko,
kde chceme 
mít výslednou
hodnotu a 
dáme vložit 
funkci 
z nabídky, 
vybereme vybereme 
MEDIAN  



Medián v tabulce
Postup: 
Vybereme 
políčka s 
hodnotami, ze 
kterých 
chceme 
průměr 
vypočítat
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Vypočítej medián za I. pol., za II. pol a za obě pol. celkově. 



• Dnešním úkolem je tedy pomocí funkcí 
vypočítat následující tabulku: 



výsledná práce by tedy měla vypadat nějak takhle: 



Přeji krásný den ☺


