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EXCEL PRO EXPERTY II - základy práce s VBA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Komu je kurz určen 

Kurz je učen pro uživatele, kteří se chtějí naučit, jak efektivně automatizovat rutinní činnosti, procesy 
a výpočty v MS Excelu, vytvářet profi tabulky pro sebe i své kolegy a významně tak šetřit čas a úsilí, 
věnované každodenní práci s tabulkami.  

První blok školení programování maker Vás na množství praktických a užitečných příkladů seznámí se 
základy práce s nástrojem VBA. Znalosti získané na kurzu je možné bezprostředně využívat v praxi. 

Co se na kurzu naučíte, co vám kurz přinese  

• pracovat s oknem VBA, rozumět struktuře zapsaného kódu a znát pravidla pro jeho zápis a 
úpravy 

• vytvářet vlastní uživatelské funkce 

• vybírat buňky a oblasti v listu, pracovat s nimi a upravovat jejich vlastnosti = vytvářet tabulky 

Osnova 

• Úvod do vytváření maker pomocí VBA 

o Vlastnosti VBA, kdy a proč jej využít 

o Zabezpečení sešitu při práci s makry 

o Ukládání sešitu s makry 

o Čtení kódu vytvořeného záznamem 

makra 

• Práce s oknem Editoru VBA 

o Použití okna editoru  

o Projekt, Modul, Procedura 

o Pravidla pro psaní kódu 

o Automatické doplňování kódu  

o Komentáře 

• Uživatelské funkce  

o Funkce jako procedura 

o Vytváření vlastních funkcí 

o Větvení kódu 

o Deklarace proměnných 

o Použití dialogu MsgBox 

• Buňky a oblasti 

o Odkazy na buňky a oblasti 

o Označování buněk a oblastí 

o Zápis dat do buněk 

o Vlastnosti a metody buněk

 

Zahájení kurzu: 
Při počtu 5 
osob 

8:00   
U1 Začátečník 

Ukončení kurzu: 21.3.2016 14:00   U2 Mírně pokročilý 

Rozsah výuky: 6 vyučovacích hodin  U3 Středně pokročilý 

Místo konání: Tábor, U Bechyňské dráhy 1505  U4 Pokročilý 

Druh: Počítačové vzdělávání  U5 Expert 

Lektor: Ing. Oldřich Hes  
     

Vstupní znalosti: Zjednodušte si práci využitím maker 

Navazující kurz: Programování maker ve VBA – 2/6  
  

 
Cena kurzu za osobu 
bez DPH / s DPH 

1 250,- Kč / 1 513,- Kč 
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