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Školení MS Excel pro začátečníky, osnova: 

(osnova školení pro pokročilé je uvedena níže) 

školení je vždy možné modifikovat dle přání 

 

1) Úvod  

 

- popis prostředí aplikace Excel 

- možnosti aplikace Excel, práce s nápovědou 

- základy práce s tabulkami a buňkami 

 

2) Rozjezd 

 

- aktivní buňka, vkládání dat do buňky 

- řádek vzorců, zapisování a oprava údajů, vkládání textu 

- pohyb po tabulce a listech, vybírání oblastí 

- nastavení výšek řádků a sloupců, práce s řádky a sloupci 

- vkládání, rozdělování, slučování a odstraňování buněk 

- přesun a kopírování vybrané oblasti 

 

3) Formát tabulky a textu 

 

- formátování buněk, písmo 

- ohraničení, zarovnání, mřížka 

- formát buňky, formát čísla, data, času, šablony pro nastavení vzhledu 

- styly buněk 

- práce se soubory, vytvoření, otevření a uložení souboru 

- zamykání listu a sešitu, zabezpečení 
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4) Vzorce, součty, sumy a další výpočty, excel jako kalkulačka 

 

- první jednoduché výpočty 

- aritmetická znaménka, funkce suma, průměr, sčítaní, násobení… 

- vkládání dalších vzorců, nejčastěji používané vzorce 

- vzorce aritmetické, logické, textové… 

- kopírování vzorců, hledání chyb ve vzorcích, nápověda k vzorcům 

 

5) Grafy 

 

- grafy obecně, příprava dat pro graf 

- tvorba grafu, formátování 

- úprava existujícího grafu 

- druhy grafů, smysl jejich využití 

 

6) Další práce s tabulkou 

 

- tisky, náhledy 

- nastavení tisku, šířky stránek, přizpůsobení 

- nastavení vzhledu stránky, oblast tisku a náhledy 

- vytváření textových a číselných posloupností 

- kopírování posloupnosti čísel, dat, vzorců, textů 

- práce se schránkou, ctrl+c a ctrl+v v Excelu 

- absolutní odkazy 

- možnosti usnadnění při práci s tabulkami 

- klávesové zkratky a urychlení práce 

- práce s listy, styly tabulky, styly listů 

- podmíněné formátování, další možnosti formátování 

- komentáře v buňkách 

- podrobnější popis formátu buňky 

- zaokrouhlování čísel 

- nastavení excelu, práce s možnostmi editoru 

- ukotvení příček, rozdělení oken 

- hledání v tabulce, přejít na 

- záhlaví a zápatí 

- filtrování a řazení dat, nastavení filtrů a řazení 
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Školení MS Excel pro pokročilé, osnova: 

školení je vždy možné modifikovat dle přání 

 

 

1) Úvod  

 

- krátké opakování základů  

- formátování buněk, práce se sloupci, řádky  

- komentáře k buňkám  

 

2) Rozjezd  
 

- klávesové zkratky  

- urychlení práce s excelem  

- formát hodnoty buňky  

- snadné kopírování buněk a tabulek  

- slučování, tvorba řad  

- zamykání dokumentu a listu  

 

3) Více dokumentů, slučování, propojení  

 
- práce s více listy  

- úprava prostředí, zamykání a ukotvování buněk  

- propojování, vazby  

 

4) Vzorce a práce s nimi 

 

- význam symbolů  

- řádek vzorců, přehled  

- základní vzorce, jejich užití  

- automatické součty  

- kopírování vzorců  

- zamykání vzorců  

- další, pokročilejší a nejpoužívanější vzorce  

- chybová hlášení a jejich oprava  
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5) Formátování, seznamy, další zajímavé funkce  
 

- formátování buněk  

- podmíněné formátování  

- import externích dat  

- rozdělení textu do buněk  

- automatické filtrování  

- vytváření seznamů  

- spojování textů  

- souhrny, seskupování  

 

6) Grafy  

 

- tvorba grafu  

- typy grafů, možnosti  

- úprava grafu  

- úprava popisů, os, legendy, prostředí  

- přidání hodnot do grafů  

 

7) Kontingenční tabulky 

 

- vytvoření kontingenční tabulky, její možnosti a využití 

- úpravy kontingenční tabulky, změna údajů a dat 

- přidávání sledovaných polí, úprava možností pro sledování hodnot 

- kontingenční grafy 

 

8) Závěr  

 

- otázky, diskuse  


