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Autor
Pavel Lasák je nadšenec do programu Microsoft Excel,
poslední 3 roky vlastní prestižní ocenění MVP (Most
Valuable Profesional pro Excel – Office Apps). Přes 20 let
tvoří web o Microsoft Excel (web obsahuje přes 1200
článků, 500 sešitů a šablon). Ve spolupráci se SEDUO
tvoří výuková videa pro práci v Microsoft Excel. Učí Excel
včetně Power Query, Power Pivot a programování ve
VBA nejen na MUNI v Brně, ale také pro neziskovou
organizaci Czechitas (jako senior lektor). Vystupuje i na
různých konferencích.
Ve firmách kromě školení konzultuje pro prestižní české
firmy. Programuje a tvoří šablony i s využitím Power
Query a VBA.
Informace o autorovi:
•
•

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pavellasak/
MVP: https://mvp.microsoft.com/en-us/PublicProfile/5002722

Poděkování
Především vám, protože jste si tuto e-book stáhli.
Velké poděkovaní rodině, která se mnou měla při práci na tomto e-booku trpělivost.

Proč tento e-book
Na školeních se často setkávám s požadavky na praktické použití Excel. Při diskuzích, co a jak
potřebují často směřuje moje odpověď na použití nástroje Power Query. Bohužel na českém trhu
jsem zatím neviděl ucelený návod jak na tento nástroj, rozhodl jsem se vydat tento e-book, který
osvětlí fungování tohoto nástroje.
Bude-li zájem vytvořím i e-book na související nástroj Power Pivot.
Obrovskou výhodou je, že stejný nástroj je součásti Power BI. Nástroje z dílny Microsoft, který se
opět v současnosti dostává do hledáčku. Co se naučíte v Excel budete umět aplikovat i v dalším
nástroji.

Co potřebujete vědět
Pro maximální užitek z tohoto e-booku je potřeba znát:
•
•
•

Umět pracovat se složkami a otvírat , „odzipovat“ (dekomprimovat) soubory
Používat klávesnici (umět napsat znaky <>#&@) a myš (dvojklik)
Základy práce s Excel. Otevřít a uložit soubor. Zapsat vzorec
Pavel Lasák | Jak na Power Query v Excel | Stránka 3 z 21 | Neprodejné.

Jak na Power Query Editor v 10ti krocích - Excel

Konvence e-booku
Pro snadnější zorientování se v textu používám následující konvence.

Ukázka zápisu funkce:
Zápis funkce bude proveden následovně:
=VLOOKUP(hledat;tabulka;sloupec;[typ])

Klávesy pro klávesové zkratky
Bude.-li potřeba využít klávesové zkratky F4, Ctrl + F4

Práce s pásem karet (menu)
Potřebuji-li využít pás karet: Domů > Vložit v angličtině Home > Insert

Zvýraznění v textu:
Upozorňuje na něco důležitého ():



Pozor: Na co nezapomenout, co vyplnit, co může způsobit.



Web: Ukázky ke stažení.



Tip/Poznámka: Co a jak vylepšit, co si zapamatovat.

Poznámky a náměty na vylepšení
Jde o první verzi e-booku. Za jakýkoliv námět na vylepšení, opravu budu rád, když pošlete email na
adresu pavel.lasak@gmail.com pokusím se náměty do další verze zapracovat.

Zdrojové soubory
Můžete použít odkazy, které jsou součásti e-booku, případně si můžete vytvořit (použít) svá data,
pokud nevyužijete data z příslušné kapitoly.
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Kapitola 1. Co je Power Query
V této kapitole se naučíte
•

Co vlastně Power Query umí. Jak jej můžete využít.

Co je PowerQuery
Power Query je skvělý nástroj pro načtení dat z různých zdrojů (excelový sešit, list, csv, xml, web) a
jejich následnou úpravu, čištění, transformací případné propojení. Stejně tak můžete využitím
doplňku tyto transformace provádět dynamicky.

Ve zkratce Power Query umí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Načítat data z různých zdrojů (sešit, web, JSON, XML, databáze atd)
Slučovat data (ze složek, více listů)
Připojovat a propojovat data (data z několika tabulek do jedné a také
"SVYHLEDAT/VLOOKUP")
Provádět čištění a úpravu dat (nahrazování, mazání)
Transformace dat (úžasné věci jako transponování "pivotování" a "unpivotování",
seskupování)
Operace nad sloupci (slučování, rozdělování, výpočty)
Řazení a filtrování (i duplicitní a chybové hodnoty)
Výpočty nad daty (s využitím funkcí i tvorba vlastních funkcí)
Tvořit konstanty seznamy (včetně dynamických)
Vytvářet dynamické dotazy (změna v Excel provede přepočet v Power Query)
M-language (řekněme programovací jazyk, kde můžete vaše dotazy vylepšit k obrazu svému)
Připravit data pro doplněk PowerPivot (případně Power Pivot, Power Map)



Tip/Poznámka: Tento nástroj je zatím opomíjen, ale jak jednou pochopíte jeho sílu
nedokážete bez něj pracovat. Dokáže ušetřit spoustu práce neboli peněz.

Více informací:
Nepostačí-li vám texty můžete se podívat na seriál o Power Query:



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/jak-na-power-query-editor-Excelserial/

Aktuálnost:



Pozor: Nástroj se vyvíjí tak vaše verze může vypadat mírně odlišně, navíc stejný nástroj
obsahuje i Power BI, funguje stejně jen ikony mohou být přeházeny.
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Kapitola 2. Máte Power Query?
V této kapitole se naučíte
•

Zjistíte, zda váš Excel tento nástroj obsahuje a zda nelze doinstalovat

Obsahuje vaše verze Power Query
Standartně obsahuje Power Query Excel 2016 pod Windows (z balíku Office 2016 z balíku pro
Windows) a novější, stejně tak pokud vlastníte předplatné Office 365, tak tyto verze obsahují nástroj
(doplněk) Power Query.
Pro verze 2013 a 2010 (Přesněji Microsoft Office 2010 Professional Plus s programem Software
Assurance, Microsoft Office 2013) opět pod operačním systémem Windows, je potřeba jen stáhnou
doplněk. Samozřejmě že musíte mít v PC Explorer (což je součásti Windows, ale pro jistotu
upozorňuji, kdyby náhodou byl u vás odinstalován). Navíc si musíte vybrat správnou verzi dle
instalace (32 nebo 64 bitovou).
S tímto vám ale poradí stránka ze které stahujete.



Web: Odkaz na doplněk https://www.microsoft.com/cscz/download/details.aspx?id=39379

Nevýhodou je že pro Excel v strojích Apple, neboli Excel v operačním systému iOS tento doplněk není
k dispozici.



Pozor: Není k dispozici pro Excel v Apple (iOS).

Že máte doplněk nainstalován zjistíte podle pásu karet Data, obsahuje sekce „Načíst a
transformovat“ v angličtině Get&Transform (Excel 2016 a novější). Nebo vlastní pás karet Power
Query (Excel 2013/2010 – po doinstalování)
Excel 365 (CZ verze)

Excel 2016 (EN verze)

Excel 2013 (2010)
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Kapitola 3. Zdrojová data
V této kapitole se naučíte
•

Připravíte si data, která budete v dalším textu používat

Co budeme pro práci potřebovat - data
Pro práci s Power Query budete potřebovat zdrojová data. Pro ukázky potřebuji ať data obsahují text,
čísla, datum. Pro další ukázky, ještě záhlaví je ve dvou řádcích. Tabulka je uložena v samostatném
sešitě například pod názvem Data.xlsx.



Poznámka: Pro pochopení nemusí být data rozsáhlá, lépe a rychleji pochopíte na
menším množství dat, posléze můžete zpracovat i více jak 1.000.000 řádku v 20
souborech.

Pro pokročilejší
Pokud se chcete naučit více, mohou tabulky ještě obsahovat sloučené sloupce, překlepy, chybové
hodnoty, logické hodnoty, čas, souhrny, tabulky můžete mít ve více listech, ve více souborech,
v jiném formátu (txt, xml,…) data můžete mít v databázi. Případně soubory uložena někde na webu.
Co přesahuje rozsah tohoto e-booku, ale v následujících odkazech začít do textů, které vám ukáži jak
no to.



Web: Data ke stažení: http://office.lasakovi.com/Data_PowerQuery-Ebook.xlsx

Pavel Lasák | Jak na Power Query v Excel | Stránka 7 z 21 | Neprodejné.

Jak na Power Query Editor v 10ti krocích - Excel

Kapitola 4. Načítání dat
V této kapitole se naučíte
•

Načtete si data, která budete v dalším textu používat z jiného souboru

Jak načítat data obecně
Power Query umí načítat data z různých zdrojů:
•

Ze souboru - From File (nejen soubor, ale i složka)

•

Z databáze - From Database

•

Z Azure - From Azure

•

Z online služeb - From Online Services

•

Z jiných zdrojů - From Others Sources (web, ale třeba i prázdný dotaz)

•

Starší verze průvodců - pokud je nemáte samostatně v menu v angličtině Legacy Wizards

•

Kombinovat dotazy (Combine Queries) Sloučit a Připojit

Zdrojová data načteme z jiného souboru
Nejčastější případ je načtení dat z jiného souboru. Předpokládám, že máte připraven excelovský sešit
z předchozí kapitoly, který potřebujete načíst do PowerQuery.

Jak načíst
Soubor máte a více že chcete načíst první list tak je potřeba začíst.
V pásu karet Data > Načíst a transformovat > Načíst data > Soubor > Ze souboru
V angličtině Data > Get & Transform > Get data > File > From File
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Zobrazí se dialogové okno Navigátor, kde vidíte název vámi vybraného sešitu a seznam listů.
Vyberete vámi požadovaný list který chcete načíst (pro více listů je popsáno níže).

Vyberete Transformovat data (a angličtině Transform), nebo-li ono prostřední tlačítko (tlačítko může
mít i jiný název, Microsoft různě překládá dle verze), ať můžete vybraný list načíst přímo do Power
Query, kde načtená data můžete rovnou upravovat.



Tip/Poznámka: Pokud budete testovat několik dnů, může se v navigátoru objevit i
informace, že soubor je neaktuální a budete moci náhled zaktualizovat (načítáte-li
poprvé neuvidíte).

Po kliku na Transformovat data (a angličtině Transform) se spustí Editor Power Query.

Načítat jinak případně jinde



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/Nacist-data-Get-Data-PowerQuery-Excel/
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Kapitola 5. Upravit řádky
V této kapitole se naučíte
•

Pracovat s řádky – hlavně jak upravit první řádek jako záhlaví

Data načtená
Jen tabulka v Editor Power Query,
nevypadá jak je potřeba. Zdrojová tabulka
totiž obsahuje dva řádky záhlaví, Power
Query načetl do prvního řádku tabulky
druhý řádek záhlaví.

Práce se záhlavím
Při načtení dat může dojit ke třem situacím:
• Načte se správně - v záhlaví jsou popisy
sloupců a data
• Záhlaví je jako první řádek tabulky – náš
případ upravíme
• První řádek tabulky je záhlavím ač jde o data
Nejrychlejší oprava. Pravý nebo levý klik na ikonu tabulky v sekci s tabulkou. Vyberete první možnost
– Použít první řádek jako záhlaví a máte hotovo.

Další možnosti
K přenastavení lze využít pás karet. Máte na výběr:
• Domů > Použít první řádek jako záhlaví a vyberete si co a jak Použít první řádek jako záhlaví
• Transformace > Použít první řádek jako záhlaví

Další Informace



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/prace-radky-power-query-editorExcel/
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Kapitola 6. Upravit sloupce
V této kapitole se naučíte
•

Jak smazat, přejmenovat, změnit typ, sloučit/rozdělit

Začneme mazat nepotřebné sloupce
Začnete-li upravovat tabulku, je často potřeba promazat sloupce, které nebudete ve výstupu
potřebovat. Navíc nemusíte mazat po jednom, jde využít možnost označovat více sloupců najednou
(pomocí Ctrl - stejně jako v Excel). Dokonce lze u mazaní využít i negace, neboli smažete sloupce,
které nejsou označeny.
Jak na to buď pravým tlačítkem nad sloupcem, který chcete smazat a pak vybrat
buď Odebrat nebo Odebrat ostatní sloupce (ty které nejsou označeny). Nebo z pásu karet
Transformace.

Přejmenovat sloupec
Sloupce máte přeuspořádaný a je potřeba je přejmenovat. Ať víte co je ve sloupci, když se na něj
budete odkazovat.



Pozor: Případné názvy mohou být v prvním řádku. Tak ať zbytečně nepřepisujete.

Nejjednodušší metoda. Dvojklik na názvu daného sloupce vstoupíte do názvu a přejmenujete.

Nebo nad vybraným sloupcem
pravé tlačítko a
vybrat Přejmenovat.

Případně mate-li vybraný
sloupec lze v
menu Transformace v sekci
Libovolný sloupce klik
na Přejmenovat
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Sloučit sloupce
Máte-li v samostatných sloupcích den měsíc rok hodí se spojit (získáte datum), stejně tak někdy je
potřeba mít v jednom sloupci jméno a příjmení.
Opět máte dvě možnosti jak sloučit sloupce:
• Přidáním sloupce (přibude další sloupec)
• Transformací (původní slučované sloupce zmizí a vznikne sloučený)
Než vybereme sloučení. Musíte označit sloupce, které chcete sloučit (přes Ctrl lze související
sloupce označit).



Pozor: Záleží na pořadí v jakém budete označovat!

Přidáním sloupce
Přes menu Přidání sloupce v sekci Z textu klik na Sloučit sloupce. Sloupce se spojí do nového
sloupce (dojde k přidání sloupce).

Zobrazené okno je popsáno výše.

Transformací
Přes menu Transformace v sekci Z textu klik na Sloučit sloupce. Dojde ke sloučení označených
sloupců do jednoho (minimálně jeden sloupec zmizí, pokud byly označeny dva, neboli z
označených sloupců se stane jeden!).

V obou případech se zobrazí se dialogové okno Sloučit sloupce, které si probereme.

Sloučit sloupce - dialogové okno
V dialogovém okně vyberete:
•
•

Oddělovač Co za oddělovač bude oddělovat sloupce (nemusí být žádný) nebo si vyberete z
přednastavených případně si zvolíte vlastní
Název nového sloupce můžete zvolit vlastní název pokud se vám nelibí přednastavený
název od Query editoru
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Výsledkem bude
Sloučený sloupec „ Celé jméno“.

Nastavit datový typ sloupce
Sloupce máte doplněny, ale vhodné i upravit jejich datový tip (co
je v sloupci za datový tip říká ikonka vlevo u názvu sloupce). Ne
vždy Power Query Editor při načítání odhadne správně typ, proto
je třeba upravit ručně.
Proč? Zpřehledníte. Pokud jde pouze o dny proč ve sloupci
zobrazovat hodiny, minuty a sekundy, nebo desetinné číslo? Jak
na to? Levým tlačítkem na ikonkou typu a vybrat co potřebujete:
• Desetinné číslo
• Měna
• Celé číslo
• ...

Další Informace



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/prace-se-sloupci-Query-editorExcel/
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Kapitola 7. Řadit a filtrovat
V této kapitole se naučíte
•

Jak filtrovat a řadit v tabulkách načtených do Power Query Editoru.

Jak řadit
Klasické řazení, které znáte z Excel, asi nemusím připomínat. Podobně můžete řadit i v PowerQuery.
Vyberete sloupec a zda chcete seřadit vzestupně (A až Z, 0 až "nekonečno") nebo sestupně (Z - A ,
"nekonečno" - 0 potažmo "mínus nekonečno"):

Filtrovat číslo
Stejně jako u řazení, klik na ikonu u příslušného sloupce. A
vybrat buď příslušné číslo.
Nebo klikem na Filtry čísel si můžete filtrovat, větší než,
menší než atd.

Filtrovat texty
U filtrování textů v Excel možná znáte hvězdičkovou a otazníkovou
konvenci (což na první pohled se vám v PowerQuery nepodaří). Jak
na to ale v Power Query.
Můžete v menu využít, a možností jako začíná na, obsahuje, atd.
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Dialogové okno – Filtrovat řádky
Výběrem například volby Obsahuje obdržíte dialogové okno Filtrovat řádky, kde můžete
nastavit požadované parametry (případně přidat další za využití logických spojek A a Nebo):

Vyberu si například písmeno „M“ nad sloupcem Příjmení. Výsledkem bude (Jen příjmení začínající na
velké písmeno M):

Velká a malá písmena
Pozor Power Query Editor rozlišuje malá a velká písmena.



Tip/Poznámka: PowerQuery rozlišuje malá a velká písmena.

Další informace
V článku se mžete dozvědět další informace, jak přesouvat sloupce, jak rozdělovat sloupce a mnoho
dalšího.



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/prace-radky-power-query-editorExcel/
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Kapitola 8. Podmíněný sloupec
V této kapitole se naučíte
•

Jak vytvořit podmíněný sloupec reagující na podmínku

Jak na podmínky
V tabulce potřebuji na základě státu ČR / SR mít vypsáno Česko / Slovensko. Pro provedení stačí v
pásu karet Přidání sloupce (a angličtině Add Colomns) klik na Podmíněný sloupec (Conditional
Column):

Podmíněný sloupec
Obdržené dialogové okno stačí vyplnit:
•
•
•
•
•
•

Nový název sloupce
Název sloupce - nad kterým se podmínka bude tvořit
Operátor - rovno, větší atd
Hodnota – na jakou hodnotu zareaguje
Výstup - co se stane pokud
Jinak - co se stane v ostatních případech.
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Výsledek
Nový sloupec Podmíněný obsahuje požadované informace na základě typu státu.

Další informace



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/Podmineny-sloupec-PowerQuery-Excel/

Případně můžete využít vlastní funkce:



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/Vlastni-funkce-UDF-PowerQuery-Excel/

Nebo dokonce jazyk M, ale tohle přesahuje rámec tohoto e-booku.



Web: https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/M-code-M-Language-zakladyPowerQuery-Excel/
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Kapitola 9. Zavřít (data do Excel)
V této kapitole se naučíte
•

Jak Zavřít – neboli načít upravená data do Excel

Zavřít a načíst (Close & Load)
Nejjednodušší možnost jak provést vrácení
upravených dat zpět do Excel. K uložení se
dostanete jednak přes menu Domovská stránka a
ikona Zavřít a načíst a vybrat Zavřít a načíst. V
angličtině přes menu Home a následně Close &
Load > Close & Load
Další možnost je využít ikony z pasu
karet Soubor a z menu vybrat Zavřít a načíst.
Poslední možnost křížkem v pravém horním rohu
aplikace a klik na Zachovat.

Načtení do Excel
Data se načtou v Excel do nového listu, tabulka bude samozřejmě zpracována jako tabulka. V bočním
menu budete mít k dispozici všechna Query připojení. Uvidíte zde název upravené tabulky a způsob
načtení. Stejně tak je zde možnost aktualizovat a upravovat.
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Aktualizace
Vaše tabulka například čerpá data z Wikipedie a na Wikipedií došlo k aktualizací (například počet
změna příjmení). Jak teda můžete aktualizaci provést? Podíváme se na jednotlivé možností:

Automaticky
Pokud dobře nastavíte připojení, může se tabulka aktualizovat sama.

Klávesovou zkratkou
Asi nejrychlejší způsob
• Aktualizovat vše Ctrl + Alt + F5
• Aktualizovat Alt + F5

Nad tabulkou
Pravý klik nad tabulkou a vybrat Obnovit.

Z menu (pásu karet Data)
Na pásu karet Data stačí z Aktualizovat vše a nebo si z menu klikem na šipku můžete zvolit, zda
chcete aktualizovat vše nebo jen aktuálně vybranou tabulku (u více a rozsáhlejších tabulek mnohdy
budete chtít aktualizovat jen jednu a nečekat na aktualizaci všeho).

Další způsoby
Jsou i další způsoby, jak data aktualizovat jsem sepsal a publikoval na webových stránkách.

Další informace
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Kapitola 10. Upravit dotaz
V této kapitole se naučíte
•

Upravit provedený dotaz

Úprava
Poslední co člověk v Power Query
potřebujete je úprava nastavení dotazu,
které provádí Power Query. Například
potřebujete smazat další sloupec,
přeuspořádat sloupce. Daná dotaz již
v Excel existuje.
Nebo-li upravujete co provádí
PowerQuery na pozadí (neaktualizujete
data – jak na to je popsáno v předchozí
kapitole).
Návrat zpět do Power Query Editoru v Excel. V Excel stačí v Dotazy a připojení pravý klik nad dotazem
a vybrat z menu Upravit.
Klikem se dostanete zpět do PowerQuery editoru, zde můžete upravit co potřebujete a přes Zavřít a
načíst se aktualizace provede nové zpracování dat a vy se vrátíte zpět do Excel.

Zobrazení dotazů a připojení
Pokud nevidíte pravé okno Dotazy a připojení, využijte pás karet Data > Dotazy a připojení.

Další informace
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Kapitola 11. Více o Power Query
Aneb vždy něco navíc. Nadchl jsem vás pro práci s Power Query pod Excel? Chcete více? Není
problém, máte na výběr:

Web:
Zajímá vás Power Query do větší hloubky, můžete se podívat na seriál, který o možnostech Power
Query tvořím?

https://office.lasakovi.com/excel/Query-editor/Unpivotovat-Pivotovat-PowerQuery-Excel/

Školení ve vaší firmě:
Chcete se naučit efektivně používat Power Query?
Můžete si objednat školení nejen na Power Query, ale na klasický Excel (umět využívat funkce,
kontingenční tabulky, umět tvořit grafy, filtrovat), případně si práci zautomatizovat využitím VBA.
Školení lze objednat/poptat na adrese: pavel.lasak@gmail.com

Konzultace
Potřebujete konzultaci, opět není problém, konzultaci lze objednat na sejné emailové adrese:
pavel.lasak@gmail.com



Tip: Uvedete-li na objednávce heslo „JakNaExcel.cz je boží.“ Máte nárok na slevu 10%.

Děkuji a přeji excelentní den nejen s Excelem
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