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Komu 

je kurz určen 

Všem uživatelům, kteří se potýkají s problémy při přípravě a zpracování dat po importu do Excelu 
z různých informačních systémů. Využijte takových nástrojů, které Vám je pomohou vyřešit a data 
připravit pro jejich další analýzu. 

Co se na kurzu naučíte  

• Vyčistit a upravit data tak, aby byly po importu z různých databází a informačních systémů 
připraveny pro další pohodlnou práci v MS Excel 

• Spojovat a oddělovat textové řetězce pomocí: 

o datových nástrojů 

o funkcí pro práci s textem 

• Vyhledat a odstranit duplicity 

• Vyhledávat a propojovat data pomocí výpočtů 

o vyhledávací funkce 

o logické funkce 

Osnova 

• Import dat do MS Excel 

• Příprava seznamů pro další práci 

o Funkce pro čištění textu  

o Úprava velkých a malých písmen v textu  

o Duplicity 

o Spojování textových řetězců 

o Dělení textových řetězců do sloupců 

• Spojování a oddělování dat pomocí textových funkcí 

• Vyhledávání a propojování dat pomocí fce SVYHLEDAT 

• Vyhodnocení splnění či nesplnění podmínky – logická funkce KDYŽ 

Zahájení kurzu: 
 Při počtu 
účastníků 5  

9:00   
U1 Začátečník 

Ukončení kurzu:  .....  14:00   U2 Mírně pokročilý 

Rozsah výuky: 6 vyučovacích hodin  U3 Středně pokročilý 

Místo konání: A. Kančeva 2506, Tábor  U4 Pokročilý 

Druh: Počítačové vzdělávání  U5 Expert 

Lektor: Tým GLOBIS s.r.o.  
     

Vstupní znalosti 
v rozsahu kurzu: 

Práce s obsáhlými seznamy, filtrování, 
řazení  

Navazující kurz: KT1 – Analýza dat - kontingenční tabulky 
  

 
Cena kurzu za osobu 
bez DPH / s DPH 
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