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KDYŽ EXCEL NESTAČÍ III. – POWER BI PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ 

 

 

 

 

 

 
 

Komu 

je kurz určen 

Uživatelům, kteří již pracují v Power BI, vědí, co je datový model a potřebují svá data dále čistit, 

oddělovat, uspořádat, slučovat nebo připojovat k sobě.  

Co se na kurzu naučíte  

Během kurzu se naučíte, jak jednoduše využít Editor dotazů Power Query k transformaci a tvarování 

dat a dotazy v něm upravené zužitkovat pro tvorbu vizualizací v Power BI Desktop. 

K čemu slouží Power BI? 

• Připojení k datům v systému a zjednodušení opakujících se postupů 

• Transformace a vyčištění dat v datovém editoru Power Query  

• Vytváření vizuálů, jako jsou grafy a dashboardy, které nám obsáhlá data zpřehledňují 

 

 

Osnova 

Power BI 

- tvorba vizuálů a sestav 

- úprava vizuálů (formátování, analýza, podmíněné formátování) 

- interaktivita vizuálů 

- modelování dat, výpočty (tvorba míry) 

Úprava dotazů v Editoru 

dotazů (Power Query) 

- transformace a tvarování dat v Editoru dotazů 

- získání doby trvání z časových údajů 

- porovnání výsledků ve stejném období v různých letech 

- přidání sloupce pomocí výpočtu 

- slučování dotazů 

- připojování dotazů 

 

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: 

Power BI pro mírně pokročilé 
 

Navazující kurz: Power BI pro 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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