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EXCEL PRO EXPERTY II – používání cyklů a výpočtů ve 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.  

Školení navazuje na blok Základy práce ve VBA. Absolventi se seznámí s důležitým prvkem každého 
kódu, tedy s cykly. Znalost práce s cykly Vám dá křídla :) 

Spolu s cykly je důležitým tématem tohoto kurzu používání funkcí a vzorců. Kurz je opět plný 
praktických a v praxi využitelných příkladů. 

Co se na kurzu naučíte, co vám kurz přinese  

• zpracovat tabulky s různým počtem řádků nebo sloupců 

• používat kód opakovaně ve větším počtu buněk 

• používat všechny možné typy výpočtů a funkcí 

• nalézat, řešit nebo obcházet chyby 

Osnova 

• Rekapitulace předchozích znalostí 

o Praktické příklady na úvod 

• Použití cyklů 

o Cyklus FOR ... NEXT 

o Cyklus DO ... WHILE 

o Cyklus DO ... UNTIL 

• Výpočty 

o Použití operátorů ve vzorcích 

o Zápis vzorce do buňky 

o Standardní funkce Excelu 

o Funkce VBA 

• Ladění maker 

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:  

Navazující kurz: Programování maker ve VBA – 3/6  
  

 
Cena kurzu za osobu 
bez DPH / s DPH 

1 250,- Kč / 1 513,- Kč 
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