ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Kde zjistím, jakou mám verzi Excelu?
2. Excel mi hlásí, že jsou makra zakázána, kde je mohu povolit?
3. V aplikaci se mi datumy nesprávně zobrazují (nebo nezobrazují vůbec), časové výpočty se
neprovádějí, čím to je?
4. Při stisknutí tlačítka (s naprogramovaným makrem) se nic neděje a objeví se hláška s anglickým
textem, co se děje?

1. Kde zjistím, jakou mám verzi Excelu?
Tabulkový procesor Microsoft Excel spatřil světlo světa někdy kolem roku 1985 (tehdy ještě pod
názvem Lotus). Od této doby prošel třeskutým vývojem. Mezi uživateli jsou používány kromě
posledních čtyř verzí (2007-2010-2013-2016) i jeho starší předchůdci (2000-2002-2003), které se vždy
liší mimo šíře funkcionalit i grafickým rozhraním pracovní plochy. Největší „ grafický třesk“ proběhl
mezi verzemi 2003 a 2007, kdy nedošlo k ani tak zásadním změnám funkcionalit, ale především
v grafickém uspořádání pracovní plochy (mj. se místo „Panelu nástrojů“ začal používat „Pás nabídek“).
Níže uvádíme rozdíly v grafickém rozhraní jednotlivých verzí a umístění informace o verzi
používaného programu.

Excel 2000 (verze 9)
INFO o verzi: Panel nástrojů => Nástroje => O programu

Excel 2003 (verze11) graficky téměř shodná s verzí Excel 2002 (verze 10)

INFO o verzi: Panel nástrojů => Nápověda => O aplikaci Microsoft Office Excel

Excel 2007 (verze12)

INFO o verzi: Tlačítko Office => Možnosti aplikace Excel => Zdroje informací => Informace o aplikaci
Microsoft Office Excel
Excel 2010 (verze14)

INFO o verzi: Soubor => Nápověda => Další informace o verzi a autorských právech

Excel 2013 (verze15)

INFO o verzi: Soubor => Účet => O produktu Excel

Excel 2016 (verze16)

INFO o verzi: Soubor => Účet => O produktu Excel

2. Excel mi hlásí, že jsou makra zakázána, kde je mohu povolit?
Standardně bývá v Excelu přednastaven zákaz spouštění maker (naprogramovaných procedur ve
VBA). Při stisknutí tlačítka (s naprogramovaným makrem) se objeví tato hláška:

Abyste mohli plnohodnotně využívat pořízené aplikace je třeba makra povolit. Jejich povolení se
provede:
Excel 2000-2003
Panel nástrojů => Nástroje => Makra => Povolení maker
Excel 2007-2016
Soubor => Možnosti aplikace Excel => Centrum zabezpečení => Nastavení centra zabezpečení =>
Nastavení maker => Povolit makra.

3. V aplikaci se mi datumy nesprávně zobrazují (nebo nezobrazují vůbec), časové výpočty se
neprovádějí, čím to je?
Při práci s časovými výpočty je třeba mít zavedený a aktivovaný doplněk „ANALYTICKÉ NÁSTROJE“,
který bývá standardní součástí nainstalovaného Excelu.
V případě, že se Vám časové výpočty nezobrazují, znamená to, že tento doplněk nemáte aktivovaný.
Jeho aktivaci provedete:
Excel 2000-2003

Panel nástrojů => Nástroje => Doplňky

Excel 2007-2016

Tlačítko Office / Soubor => Možnosti aplikace Excel => Doplňky

4. Při stisknutí tlačítka (s naprogramovaným makrem) se nic neděje a objeví se hláška
s anglickým textem, co se děje?
Při stisknutí tlačítka (s naprogramovaným makrem) se objeví následující hláška:

S největší pravděpodobností spouštíte pořízenou aplikaci v MS Office, nainstalovaných v 64bitové
verzi. Aplikace obsahuje naprogramovaná makra, využívající DLL knihoven, které nejsou kompatibilní
s 64bitovou verzí. Doporučujeme tedy přeinstalovat MS Office na 32bitovou verzi (nejrozšířenější)
nejen z důvodu řádného chodu pořízené aplikace, ale do budoucna i k plnohodnotnému využívání
jiných programů od ostatních výrobců.
Ostatně sám Microsoft na svých stránkách uvádí:
„UPOZORNĚNÍ: Doporučovanou možností pro většinu uživatelů je 32bitová verze systému Office,
protože zabraňuje případným problémům s kompatibilitou s ostatními 32bitovými aplikacemi,
zejména s doplňky jiných výrobců, které jsou k dispozici pouze pro 32bitové operační systémy.“
Zdroj: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/volba-32bitove-nebo-64bitove-verze-systemumicrosoft-office-HA010369476.aspx#_Toc254341419
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