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Na Školení Microsoft Excel - Funkce a vzorce vám ukážeme vhodné využití funkcí, vzorců a technik, 

které vám usnadní a obohatí práci v tomto tabulkovém editoru. Kurz obsahuje širokou nabídku jak 

uživatelských znalostí, tak spoustu šikovných vychytávek, které Vám ušetří mnoho času a mnohdy i 

nervů. Funkce a vzorce se zde navzájem kombinují, snažíme se tak zajistit, aby byl kurz pestrý, 

zábavný a hlavně přínosný.  

CO SE NAUČÍTE 

Základní pravidla a výpočty vzorců 

 Relativní adresace, absolutní adresace a smíšená adresace. 

 Obecná pravidla pro psaní vzorců a funkcí. 

 Výpočty mezi listy a sešity. 

 Výpočty pomocí základních funkcí (součet, průměr, počty, maximum, minimum). 

Funkce logické, vyhledávací a matematické 

 Výběr a podrobný popis nejdůležitějších funkcí logických (A, IFERROR, KDYŽ, NE, NEBO, 

NEPRAVDA, PRAVDA). 

 Funkce vyhledávací (SVYHLEDAT, VVYHLEDAT,POSUN, INDEX, FORMULATEXT, …). 

 Funkce matematické (POWER, ROUNDUP, ROUNDDOWN, SOUČIN, SUBTOTAL, SUMIF, 

SUMIFS, …). 

Výběr dalších důležitých funkcí 

 Ukázka zajímavých funkcí, které nejsou v hlavním výběru.  

 Funkce informační, kompatibilita a web. 

 Funkce vybrané účastníky kurzu. 

Vnořené funkce 

 Výběr a ukázka praktického využití vnořených funkcí na předem připravených materiálech. 

 Když – když; když – hodnota na text, když – concatenate, … 
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Funkce textové, statistické a datum a čas 

 Výběr a podrobný popis nejdůležitějších funkcí textových (CONCATENATE, ČÁST, DÉLKA, 

DOSADIT, HLEDAT, HODNOTA, NAHRADIT, NAJÍT, ZLEVA, ZPRAVA, …). 

 Funkce statistické (COUNTBLANK, COUNIF, COUNTIFS, LARGE, SMALL, …). 

 Funkce datum a čas (ČAS, DATUM, DENTÝDNE, DAYS, DNES, EDATE, NETWORKDAYS, 

WEEKNUM, WORKDAY, …). 

Ostatní nástroje a postupy pro výpočty 

 Převody výpočtu na hodnoty. 

 Převedení funkcí na text. 

 Funkce v podmíněném formátování. 

 Rekapitulace a zopakování náročnějších funkcí. 

BLIŽŠÍ INFORACE O KURZU 

 

Osnova kurzu je rámcová a neobsahuje veškeré podrobné části učiva. Uvedená osnova se může lehce 

upravit dle potřeb a znalosti účastníků. Pokud potřebujete podrobnější popis kurzu nebo zjistit, zdali 

se bude probírat nějaké téma, které není v základní osnově, ozvěte se nám - rádi vše zodpovíme. 

  

CENA 
 (nejsme plátci DPH – cena je tedy konečná) 

1700 KČ 

DOBA KURZU 1 DNY 

ČAS KURZU 9:00 - 15:30 
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VŠEOBECNÉ INFORAMCE O KURZECH 

Začátek našich kurzů 

Naše základní kurzy mají standardně 6 vyučovacích hodin. Začínají v 9:00 a končí 15:30. V případě 

rychlokurzu je standartní doba od 9:00 do 14:00 nebo od 15:00 do 20:00. Vybrali jste si večerní kurz? 

Tak počítejte se standartní dobou od 17:00 do 20:00 hodin 3 dny za sebou. 

Občerstvení 

K dispozici Vám je po celou dobu kurzu a především přestávek malé občerstvení v podobě kávy, vody, 

čaje, sušenek a dalších dobrot. 

Přestávky 

V dopoledních a odpoledních hodinách si dopřejeme malou přestávku na vydechnutí a odpočinek. V 

tuto dobu si můžete v případě počítačových kurzů brouzdat na internetu, vyřizovat vše co potřebujete 

nebo si například zajít ven na vzduch. V polední přestávce si můžete dojít na oběd. 

Výukové materiály 

Výuka probíhá na předem připravených materiálech, kde se setkáte s jednoduššími i těžšími 

praktickými příklady.  

Výuková skripta 

V průběhu kurzu od nás vždy dostanete námi vytvořená skripta, která Vám připomenou, co jste se u 

nás učili a svěží nabyté znalosti. 

Po skončení kurzu 

Zavřenými dveřmi to u nás nekončí. Od lektora vždy dostanete kontakt, na který se v případě 

jakéhokoliv dotazu ohledně probrané látky, nebo dalšího kurzu můžete obrátit.  

Specifické požadavky 

Máte specifičtější požadavky? Například Vám nevyhovuje termín nebo čas vybraného kurzu? 

Potřebovali byste kurz, který není v nabídce? Nevadí, ozvěte se a vymyslíme vhodné řešení. 
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