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Komu je kurz určen 

Všechny tyto kurzy jsou určeny uživatelům, kteří importují data z různých externích zdrojů, pracují 

s obsáhlými databázemi a zpracovávají obsáhlé seznamy. Pro tyto uživatele MS Excel nabízí takové 

datové nástroje, jež umožňují data vhodně upravovat, analyzovat a získávat z nich takové výstupy, 

které budou mít kvalitní výpovědní hodnotu.  

Co se na kurzu naučíte  

Během našich kurzů se naučíte, jak z nepřehledných dat získat profesionální a přehledný výstup v 

jednoduché, přehledné tabulce nebo grafu. Kurz je učen pro uživatele, kteří již v MS Excel pracují a 

potřebují svoji práci zefektivnit. 

Osnova 

Kontingenční tabulky a grafy 

- tvorba a úpravy kontingenční tabulky 

- výpočtová pole v kontingenční tabulce 

- kontingenční graf (v případě zájmu) 

Makra 

- tvorba makropříkazů s možností přiřazení k tlačítkům formuláře (makra použitelná 

ve více sešitech, např. makro pro tisk přes záznam makra) 

- praktické cvičení 

Inteligentní tabulky 

- nástroje pro ověření dat 

- vytváření inteligentních sešitů 

- možnosti ochrany proti zápisu neplatných dat 

- zámek sešitu, zámek listu 

- formulářové prvky 

Filtrování a seskupení dat 

- výpočty při využití filtrů 

- rozšířený filtr – pokročilé způsoby filtrování 

- přehledy a seskupení dat, souhrny 

Pokročilé funkce Excelu 
- využití běžných i pokročilých tabulkových funkcí v jejich vzájemné kombinaci 

- databázové funkce, datumové funkce, statistické funkce, textové funkce 

Maticové vzorce - vytvoření a využití maticových vzorců 

Grafy - kombinace grafů 

Propojení s kancelářskými 

programy 

- v případě zájmu účastníků: 

- propojení s kancelářskými programy Word, PowerPoint 

Podmíněné formátování 
- podmíněné formátování buněk na základě vzorců 

- využití tabulek v grafických prezentacích (propojení Word , PowerPoint) 

 

Zahájení kurzu: 26.2.2019 8:00   U1 Začátečník 

Ukončení kurzu: 5.3.2019 13:30   U2 Mírně pokročilý 

Rozsah výuky: 16 hodin  U3 Středně pokročilý 

Místo konání: České Budějovice, U Výstaviště 1429  U4 Pokročilý 

Druh: Počítačové vzdělávání  U5 Expert 

Lektor: Tým GLOBIS/Jintes   

Vstupní znalosti 
v rozsahu kurzu: 

Excel pro mírně pokročilé  
 

Navazující kurz: Excel – tvorba maker  

Cena kurzu za osobu 
bez DPH / s DPH 

2 750 Kč/3 328 Kč  
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