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ZCELA JEDINEČNÉ KURZY

VLÍDNÝ MS EXCEL
ANEB VŠECHNO CO JSTE SE KDY CHTĚLI

ZEPTAT O EXCELU

pro ředitele, vedoucí služeb, pedagogy, ekonomy,
administrativní a projektové pracovníky, sociální pracovníky, IT

specialisty, a další zájemce

ZLEPŠETE  SVÉ DOVEDNOST I ,
ZJEDNODUŠTE  SVOU PRÁCI

MS Excel I
(pro začátečníky a středně pokročilé)

 
Seznámení s prostředím Excelu

Zadávání dat do buněk a jejich formátování
Práce s listy, řádky, sloupci

Práce s formáty buněk (číslo, text, datum, procenta, měna...)
Vkládání vzorců (sčítání i složitější výpočty s buňkami)

Absolutní adresování buněk s $ ($A$1)
Základní funkce (SUMA, POČET, PRŮMĚR, MIN, MAX)

Úpravy před tiskem a tisk
Základní filtrování dat

 
Kurz Úrovně I Vám přinese pochopení, jak a proč Excel
funguje a chová se tak, jak se chová, čímž ubude i jeho

zdánlivý chyb. Poznáte důležité nástroje Excelu a
jejich možnosti využití. Budete v Excelu pracovat

klidněji, rychleji, radostněji a s větší jistotou.
 
 

MS Excel II
(vhodné mj. po absolvování úrovně I nebo pro pokročilé)

 
Řazení a filtrování dat - i pokročilé

Využívání názvu buněk/oblastí
Jednoduché grafy

Užitečné funkce ve vzorcích (KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIFS, DNES,
DENTÝDNE...)

Vnořování funkcí a hledání chyb ve vzorcích
Podmíněné (automatické) formátování buněk - pokročilé

Zamykání buněk, listu, sešitu
Kontingenční tabulky

Hledání rychlejších cest práce účastníků (možná ukázka
nahrávaného makra)

 
Prohloubíte si základní nástroje Excelu z Úrovně I 

do jejich pokročilých možností a synergických
souvislostí. Poznáte další  velmi silné a účinné nástroje

Excelu. Najdete nové, kratší a více  efektivní cesty pro to,
co v Excelu děláte, a některé každodenní činnosti si navíc

zautomatizujete.
 
 

Školená verze je MS Office 365. 
Kurzy je možné po dohodě také sjednat na míru ve Vaší organizaci či službě.

Minimální technické předpoklady: prohlížeč Google Chrome (ZDE), standartní internetové připojení a kvalitní zvuk
(nejlépe repráček u notebooku/PC).

PŘIHLÁŠKU A VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ

Lektoruje: Ing. Petr Vlček
Po VŠE v Praze pracoval v reportingu a controllingu, převážnou část profesního života se věnuje zavádění
podnikových informačních systémů (ERP), finančním analýzám a práci s daty. 

"Excel toho umí fakt hodně. Jen potřebuje, abyste na něj byli "hodní", a dali mu jasné zadání. Klidně i složité,
ale jasné. A právě to, jak pracovat s Excelem tak, aby Vám usnadnil práci, Vás naučím. Dobře zvládnutá práce
v Excelu Vám ušetří čas a zjednoduší práci. Nechte tedy Excel pracovat za Vás."

JEDINEČNÁ NABÍDKA ONLINE KURZU

https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/
http://www.vzdelavaninamiru.cz/

