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KDYŽ EXCEL NESTAČÍ I. – ÚVOD DO POWER BI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Komu je kurz určen 

Uživatelům, kteří pracují v MS Excel a potřebují svoji práci zefektivnit. Je určen všem, kteří importují 

data z různých externích zdrojů, zpracovávají obsáhlé databáze a seznamy, a kterým již Excel „nestačí“.  

Co se na kurzu naučíte  

Během kurzu se naučíte, jak jednoduše a efektivně připravit data v MS Excel k dalšímu zpracování 

nejen v Excelu, ale zejména pro další využití v nové aplikaci Power BI Desktop ze sady Business 

Inteligence.  Dozvíte se, jak z nepřehledných dat získat profesionální a přehledný výstup v jednoduché, 

přehledné tabulce, grafu, či jiném moderním vizuálu.  

OBJEVÍTE NÁSTROJ, KTERÝ UMOŽNÍ VAŠE DATA VIZUALIZOVAT SNADNO, PŘEHLEDNĚ A HRAVĚ. 

Osnova 

Příprava dat v MS Excel  
- práce s listy  

- automatická (formátovaná) tabulka a její funkcionality 

Power BI 

- seznámení s prostředím Power BI 

- načtení dat z MS Excel 

- tvorba relací – nastavení vztahů mezi tabulkami (alternativa funkce 

SVYHLEDAT) 

- jednoduchá úprava dat – filtrování, řazení 

- změna datového typu  

- tvorba vizuálů 

Úprava dotazů v Editoru 

dotazů (Power Query) 

- seznámení s prostředím 

- jednoduchá transformace dat v Editoru dotazů 

- nahrazování dat 

- odstranění sloupců nebo řádků 

- rozpoznání nebo změna datového typu  

- vyplňování údajů 

 

Zahájení kurzu: dle domluvy 9:00   U1 Začátečník 

Ukončení kurzu: dle domluvy 13:30   U2 Mírně pokročilý 

Rozsah výuky: 4,5 hodiny (60 minut)  U3 Středně pokročilý 

Místo konání: 
Centrum Univerzita Tábor,  
Vančurova 2904, Tábor 

 
U4 Pokročilý 

Druh: Počítačové vzdělávání  U5 Expert 

Lektor: Tým GLOBIS  

Vstupní znalosti 
v rozsahu kurzu: 

Uživatelská práce v MS Excel 

Tvorba kontingenčních tabulek  
Navazující kurz: Power BI pro mírně pokročilé  

Cena kurzu za osobu  
Cena pro členy JHK: 1.600,- Kč (vč. DPH) 

Cena pro ostatní:     2.400,- Kč (vč. DPH) 
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