
Origin poskytuje 4 flexibilní způsoby vkládání dat interakce s Excelem:  
1) Lze importovat data přímo z Excelu do sešitu v Originu,  
2) Otevřít sešit pracovní plochy v Excelu uvnitř Originu.  

 
Pokud se ale požaduje dokonalý přístup ke všem grafům a analýzám řady výpočtů a funkcí v 
Originu, je třeba excelovské soubory dat do Originu vložit raději importem.  
 
Je-li třeba ponechat excelovský soubor také pro jiné výpočty v excelu třeba pro jiné kolegy, kteří 
nepracují s Originem, lze pak bokem otevřít data v excelovském souboru.  
 
 
 
 
 
Souhrn: 
1. Kopírování a vkládání dat z Excelu se zachováním přesnosti dat.  
2. Import excelovských souborů do sešitu Origin.  
3. Otevření excelovského souboru v Originu.  
4. Uložení excelovského souboru s cestou k souboru v Originu. 

8. Vkládání dat z Excelu 



8.1 První způsob tvorby grafu –  
dragováním obou sloupců dat do plochy grafu 

 



C801, str. 788, Szyszkovského rovnice: File, Open Excel, Samples, Kompendium, 
8Kapitola.xls, zmenšete excelovské okno na poloviční velikost v pravé části obrazovky, File, 
New, Graph, označit pouze buňky dat obou sloupců C801x, C801y, pak se dotknout levou myší 
pravé hrany C801y sloupce až vznikne šipkový kříž a táhnout až do prázdného  grafu a pustit 
levou myš. Uprav obrázek kliknutím na jeho osy a čáry a body. 



C802a, str. 789, Tenze par na teplotě: File, Open Excel, Samples, Kompendium, 
8.kapitola, zmenšete excelovské okno na poloviční velikost v pravé části obrazovky, File, New, 
Graph, označit pouze buňky dat obou sloupců C802ax, C802ay, dotknout se levou myší pravé 
hrany C802ay sloupce až vznikne šipkový kříž a táhnou až do prázdného  grafu a pustit levou 
myš. Uprav obrázek kliknutím na jeho osy a čáry a body. 



C804a, str. 789, Tenze par na teplotě dle Antoineovy rovnice: File, Open Excel, Samples, 
Kompendium, 8.kapitola, zmenšete excelovské okno na poloviční velikost v pravé části 
obrazovky, File, New, Graph, označit pouze buňky dat obou sloupců C804ax, C804ay, 
dotknout se levou myší pravé hrany C804ay sloupce až vznikne šipkový kříž a táhnou až do 
prázdného  grafu a pustit levou myš. Uprav obrázek kliknutím na jeho osy a čáry a body. 



C818, str. 798, Absorbce NOx: File, Open Excel, Samples, Kompendium, 8.kapitola, 
zmenšete excelovské okno na poloviční velikost v pravé části obrazovky, File, New, Graph, 
označit pouze buňky dat obou sloupců C818x, C818y, dotknout se levou myší pravé hrany 
C818y sloupce až vznikne šipkový kříž a táhnou až do prázdného  grafu a pustit levou myš. 
Uprav obrázek kliknutím na jeho osy a čáry a body. 



S813, str. 815, Ultrazvuková kalibrace: File, Open Excel, Samples, Kompendium, 
8.kapitola, zmenšete excelovské okno na poloviční velikost v pravé části obrazovky, File, New, 
Graph, označit pouze buňky dat obou sloupců S813x, S813y, dotknout se levou myší pravé 
hrany S813y sloupce až vznikne šipkový kříž a táhnou až do prázdného  grafu a pustit levou 
myš. Uprav obrázek kliknutím na jeho osy a čáry a body. 



8.2 Druhý způsob – překopírování dat z Excelu do Originu 
Lze překopírovat oba sloupce dat (x, y) z Excelu do Originu, bez importu nebo bez otevření 
Excelu a přenést data v zachované původní přesnosti desetinných míst, i když zobrazení 
desetinných míst v Excelu je jiné, kratší.  

1. EXCEL a ORIGIN: Spusťte odděleně oba 
programy, Excel a Origin. 

  
2. EXCEL: Zablokujte v Excelu sloupce B až L a 

pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyvolejte 
dialog Formát Cells a nastavte počet 
desetinných míst Decimal Places na 2. Nyní 
bude Excel zobrazovat méně desetinných míst 
než v něm bylo původně nastaveno.  

Kroky: 



4. EXCEL: Klikněte na levou horní buňku v 
listu Excelu, abyste zablokovali celý list a 
pak klikněte pravým tlačítkem myši zvolte 
příkaz Copy (nebo můžete také použít 
klávesovou zkratku Ctrl+C) pro 
překopírování tohoto označeného obsahu.  

5. ORIGIN: Přejděte do nového prázdného 
sešitu pracovní plochy v Originu, umístěte 
kurzor ve 2. řádku 1. sloupce a  proveďte 
Ctrl+V nebo klikněte pravým tlačítkem myši a 
zvolte Paste.  



ORIGIN: a obdržíte takovouto matici dat v Originu: 



6. ORIGIN: Čísla se překopírovala do Originu 
se zachovanou původní přesností (ale 
skrytou), nikoli jenom na počet dvou zde na 
obrazovce zobrazených číslic, jak bylo 
předtím upraveno v Excelu.  

7. ORIGIN: V Originu nyní klepněte pravým 
tlačítkem myši na řádek 1 záhlaví a v 
otevřené roletce vyberte Set As Comment a 
vytvoříte na tomto řádku sloupcový 
komentář v Originu (obrázek vpravo).  



8. ORIGIN: Klepněte znovu pravým tlačítkem 
myši na řádek 1 a vyberte Set as Long Name 
a nastavte ho jako dlouhý název. Pak se řádky 
1 a 2 v Excelu stanou názvem listu v Originu. 

9. ORIGIN: Nyní můžete dvoj-klikem na 
sloupec 1 otevřít roletku a kliknout dole na 
volbu Properties a otevře se dialog Column 
Properties a nastavíte v uzlu Options v 
okénku Format na Date a dále Display na 
2012 a ukončíte OK (proveďte dle obrázku 
vpravo). 



ORIGIN: a obdržíte matici dat dle obrázku níže: 



H801, str. 809, Časový pokles teploty při kalení: File, Open Excel, Samples, 
Kompendium, 8.kapitola, a v Excelu: označte pouze potřebné sloupce dat H801x, H801y, 
Ctrl-C, a v Originu: umístěte myš do  řádku Comments v okně dat Originu a pak Ctrl-V. V  
Originu označte sloupec y a klikněte dole na ikonku bodového grafu. Upravte obrázek kliknutím 
na jeho osy a čáry a body. 



C810a, str. 794, A-pH křivka pyrokatechinové violeti: File, Open Excel, Kompendium, 
8.kapitola, a v Excelu: označte pouze potřebné sloupce dat C810ax, C810ay, Ctrl-C, a v 
Originu: umístěte myš do  řádku Comments v okně dat Originu a pak Ctrl-V. V  Originu 
označte sloupec y a klikněte dole na ikonku bodového grafu. Upravte obrázek kliknutím na jeho 
osy a čáry a body. 



C811a, str. 794, A-pH křivka 4-Capazoxsu: File, Open Excel, Kompendium, 8.kapitola, a 
v Excelu: označte pouze potřebné sloupce dat C811cx, C811cy, Ctrl-C, a v Originu: umístěte 
myš do  řádku Comments v okně dat Originu a pak Ctrl-V. V  Originu označte sloupec y a 
klikněte dole na ikonku bodového grafu. Upravte obrázek kliknutím na jeho osy a čáry a body. 



8.3 Třetí způsob - import excelovských souborů do Originu 
Origin umožňuje import excelovských souborů přímo do sešitu v Originu. Příkaz Multiple sheets 
je zde podporován excelem a ovládací prvky jsou k zadání konkrétních řádků v listu Excelu, 
které mají být uvedeny do listu Originu (jako jsou informace, záhlaví, včetně dlouhého názvu a 
komentáře). Chcete-li však provést analýzu dat nebo manipulaci s daty či jiné operace v 
excelovských datech, doporučuje se pak raději provést import dat do Originu.  

1. Máte-li aktivní novou pracovní plochu 
sešitu příkazy File, New, Project 
v Originu, použijte z menu File, Import, 
Excel (XLS, XLSX). 

  
2. Vyberte soubor \Samples\Graphing 
\Excel Data.xls, a ujistěte se, že Show 
Options Dialog je otevřen k vašemu 
dialogovému nastavování. Pokračujte v 
nastavování okna Import and 
Export:impExcel dle obrázku vpravo a 
pokračujte dále…. 

Kroky: 



3. A pokračujte dále: v otevřeném 
dialogovém okně zrušte zaškrtnutí 
okénka v řádku Use Excel COM 
Component to Import. 
 
4. V otevřeném uzlu Column Headers 
nastavte Index of Rows for long Name 
čili index řádků pro dlouhý název na 2. 
 
5. V otevřeném uzlu Column Headers 
nastavte v okénku Index of Rows for 
Comment From čili index řádku pro 
komentáře na 1 a pak OK..  



a dostanete tento výsledek zdrojové matice dat: 



6. V řádku Comments klepněte levou myší na tlačítko buňky v sloupci 1 dle obrázku níže, 
stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak přetáhněte pravý dolní bod buňky přes všechny sloupce, 
a tím nakopírujete tento komentář do všech sloupců. 



s tímto výsledkem v řádku Comments: 



7. Kurzor je nyní umístěn na slově Comments v 1. sloupci. Stisknutím klávesy F4 otevřete 
dialogové okno Worksheet Properties a přejděte na záložku Format. V okénku Apply to 
zvolte Comments a v okénku Dynamic Merge zvolte Horizontal a pak ukončete kliknutím 
na OK. 

Komentáře buňky ve všech sloupcích se zobrazí ve 
středu všech spojených datových sloupců.  

a dostanete tento výsledek: 



a dostanete tento výsledek upravené zdrojové matice dat: 



8.4 Čtvrtý způsob - otevřít excelovský soubor v Originu 
Otevření excelovského souboru (*.xls nebo *.xlsx) v Originu jako sešitu excelovské pracovní 
plochy v Originu se provede spuštěním OLE Instance Microsoft Excelu. Lze  sice takto nakreslit 
graf z dat tohoto excelovského sešitu, ale řada numerických aktivit jako je třeba analýza funkce, 
nebo 3D zobrazení nebudou zde přístupné a vůbec možné.  

1.Vyberte File, Open Excel a soubor 
\Samples\Graphing\Excel Data.xls. 
  
2. Nové okno Excelu se otevřelo uvnitř 

pracovní plochy Originu. Když je 
toto okno aktivní, hlavní menu 
Originu bude mít různé vstupy, z 
nichž některé jsou specifické pro 
Excel a panely nástrojů Excelu a 
budou zde proto také k dispozici. 
Obrazovka Originu bude vypadat dle 
obrázku vpravo. Všimněte si, že 
menu Originu se nyní změnilo k 
jednodušší podobě. 



3. Zvýrazněte data buněk v Excelu A3 až A26 a klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte 
Format buněk (na obrázku je zde Formát Cells),  a data do formátu Vlastní kde ale místo 
yyyy se dá česky rrrr a ukončete OK. 

4. Nyní zvolte v menu Originu oddíl Plot a 
vyberte typ grafu Multi-Curve, Double-Y.  



5. Označte modře buňky A3:A26 na listu Excelu a pak klikněte na čtvercové tlačítko X v okně 
Select Data for Plotting Book2:Sheet1 k zobrazení dialogu přiřazení dat osy X dle obrázku 
níže vlevo:  

6. Nyní označte modře buňky dvou sloupců  
B3:C26 na listu Excelu a klikněte na tlačítko 
Y v okně Select Data for Plotting 
Book2:Sheet1 k přiřazení dat Y a změňte 
obsah okénka Plot Into na Multiple Layers.  



7. Klikněte na tlačítko Plot a double-y graf je vytvořen. 

8. Úprava v Originu:Ve výchozím nastavení 
Originu se zobrazuje čas na ose X ve 
formátu DD/MM/YYYY. Double-klikněte 
na osu X a otevře se dialogové okno 
vlastnosti osy X-Axis – Layer 1. Na záložce 
Scale změňte měřítko tak, že nastavíte 
hodnoty od 01.01.1970 do 01.01.2000.  



Na záložce Tick Labels zadejte zobrazení na jediný rok 1991.  

Pak dostanete obrázek: 



B801, str. 785, Králíci: File, Open Excel, Kompendium, 8.kapitola, Plot,  Line+Symbol, 
Line+Symbol, označit B801x, kliknout na malé okénko X, označit B801y, kliknout na malé 
okénko Y, klikni na Plot, uprav obrázek kliknutím na osy a čáry a body. 



C803, str. 789, Síra: File, Open Excel, Kompendium, 8.kapitola, Plot,  Line+Symbol, 
Line+Symbol, označit C803x, kliknout na malé okénko X, označit C803y, kliknout na malé 
okénko Y, klikni na Plot, uprav obrázek kliknutím na osy a čáry a body. 



C811a, str. 795, A-pH Capazoxsu: File, Open Excel, Kompendium, 8.kapitola, Plot,  
Line+Symbol, Line+Symbol, označit C811x, klikni na okénko X, označit C811y, klikni na 
okénko Y, klikni na Plot, uprav obrázek kliknutím na osy a čáry a body. 



E806, str. 806, Ochechule bahení: File, Open Excel, Kompendium, 8.kapitola, Plot,  
Line+Symbol, Line+Symbol, označit E806x, klikni na okénko X, označit  E806y, klikni na 
okénko Y, klikni na Plot, uprav obrázek kliknutím na osy a čáry a body. 



S806, str. 811, Oteplování: File, Open Excel, Kompendium, 8.kapitola, Plot,  
Line+Symbol, Line+Symbol, okénko X, označit S806x, klikni na okénko X, označit  S806y, 
klikni na okénko Y, klikni na Plot, uprav obrázek kliknutím na osy a čáry a body. 



8.5 Nastavení cesty excelovského souboru vzhledem k OPJ 
Origin může obsahovat okno Excelu, které je propojeno s externím souborem Excel. To pak může 
být využito k uložení excelovského souboru do stejné složky jako je projekt Origin, nebo v 
podsložce složky projektu Origin, která zajistí, že oba dva soubory budou přenosné. 

1. Zavřete Excel, pokud je spuštěn. 
  
2. Proveďte kroky Open Excel File v Originu 

jak bylo uvedeno v sekci výše a (volitelně) si 
vytvořte  graf.  

 
3. Nejprve je třeba uložit OPJ do stejné složky, 
jako je "C:\ My Files\My Project.opj".  
 
4. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši v 

nadpisové modré liště okna Excelu a zvolte 
Save Workbook As k uložení sešitu na 
(novou) podsložku OPJ, například "C:\ My 
Files\Data\My Data.xls".  



5. Znovu klepněte pravým tlačítkem na název 
okna Excelu a vyberte položku Properties a 
poté v otevřeném okně Workbook 
Properties zaškrtněte políčko Relative to 
current project (OPJ) path. Všimněte si, že 
cesta k souboru Excelu je v poli níže a značí 
relativní cestu "Data\My Data.xls". 
Ukončete OK. 

6. Znovu uložte OPJ. Nyní můžete zkopírovat celou strukturu podsložky, začít od místa, kde je 
uložena OPJ a dát ji na externí paměťové zařízení (tj. Memory Stick nebo podobně) anebo 
zazipovat celou strukturu složek. Pokud je váš excelovský soubor na jiném místě a chcete jej 
uložit stejnou cestou jako OPJ, můžete otevřít excelovský soubor v Originu, kliknout pravým 
tlačítkem myši na název, zvolit Properties a pak kliknout na tlačítko Switch to OPJ path 
upon Saving. Při uložení OPJ, bude excelovský soubor nakopírován z jeho aktuálního 
umístění stejnou cestou, na které je OPJ uložen. 
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