
Excel pro začátečníky 

(12 - 14 hodin) 

 

Obsah cvičení:  

 

1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) 

Popis prostředí programu 

Aktivní buňka  

Vkládání dat do buňky 

Řádek vzorců  

Oprava zapsaných údajů 

Pohyb po tabulce a listech 

Výběr oblasti  

Výška řádku a šířka sloupce 

Vkládání a odstraňování buněk 

Přesun a kopírování vybrané oblasti 

2. Formátování buněk (1 hodina) 

Formátování buněk 

Písmo   

Ohraničení  

Zarovnání  

Formátování čísla, data a času 

Formátování pomocí galerie stylů - tvorba tabulek 

Styly buněk  

3. Práce se soubory a listy (1 hodina) 

Uložení souboru  

Otevření souboru  

Chráněné zobrazení 

Založení nového souboru 

Zabezpečení sešitu 

Práce s listy  

Šablony  

4. Jednoduché vzorce (3 – 4 hodiny)  

Pravidla pro vytváření vzorců 

Funkce SUMA ()  

Informace na stavovém řádku 

Vkládání vlastních vzorců 

Kopírování vzorců  

Funkce PRŮMĚR (), MAXIMUM (), MINIMUM () 

absolutní a relativní odkazy (klávesa F4) 

Knihovna funkcí  

Nápověda k funkcím 

5. Příprava tabulky k tisku (2 hodiny) 

Náhled před tiskem 

Oblast tisku  



Nastavení vzhledu stránky 

Záhlaví a zápatí  

Tisk tabulky  

Tisk rozsáhlejších tabulek 

6. Pokročilejší práce s tabulkou (3 - 4 hodiny) 

Práce s řadami  

Kopírování vzorců  

Kopírování přes schránku, Vložit jinak a Možnosti vložení 

Zámek buňky a listu 

Kopírování formátu 

Styl tabulky  

Podmíněné formátování 

Vlastní formát  

Komentáře  

Filtrování dat  

Funkce SUBTOTAL () 

Propojení tabulek 

Vkládání objektů do tabulek 

 

 

 

Excel pro pokročilé - vzorce  

(2 – 4 hodiny) 

 

Obsah cvičení:   

 

Formátování tabulky (opakování) 

Vlastní filtr   

Jednoduché vzorce (+ - * /  ^)  

Funkce SUMA () a PRŮMĚR()  

Funkce KDYŽ ()   

Funkce RANK ()   

Funkce COUNTIF ()   

Funkce SUMIF ()   

Funkce ZAOKROUHLIT  

Funkce ZAOKR.DOLU  

Funkce SVYHLEDAT ()  

Absolutní a relativní adresování buněk (F4) 

Výpočet %   

Měna    

Příprava tabulky k tisku (opakování) 

 

 

 

 



 

Excel pro pokročilé - databáze 

(2 – 4 hodiny) 

 

Obsah cvičení: 

Filtr, rozšířený filtr, setřídění 

Kontingenční tabulky 

Souhrny 

Formuláře 

Makra 

 

 

Word pro začátečníky a mírně pokročilé 

(8 – 12 hodin) 

 

Obsah cvičení: 

 

1. Zopakování základních pojmů (2 - 3 hodiny) 

Popis prostředí programu 

Základy práce s dokumentem (vytvoření a uložení dokumentu, pohyb po textu) 

Úpravy v dokumentu (označování textu, kopírování, přesun, mazání, obnovení) 

Formátování dokumentu (formátování textu a odstavce) 

Odrážky v dokumentu 

Tisk (nastavení stránky a tiskárny, náhled a vlastní tisk) 

Záhlaví/zápatí (vytvoření, nastavení parametrů a vkládání symbolů) 

Nástroj pro opravu pravopisu a gramatiky 

Základní typografické zásady 

 

2. Vytváření delších dokumentů s využitím stylů dokumentu (3 - 4 hodiny) 

Co je to styl dokumentu - jeho použití 

Vytvoření osnovy na základě stylů odstavce a její číslování 

Vytvoření obsahu na základě stylů odstavce 

Vytvoření rejstříku (abecedně seřazená určitá slova s odpovídajícím číslem stránky) 

Bibliografie (seznam použitých pramenů) 

Titulní stránka 

Oddíly dokumentu (nastavení číslování stránek) 

Poznámky a vysvětlivky 

Citace 

 

3. Vkládání objektů do dokumentu (2 - 3 hodiny) 

Vkládání obrázků a klipartů 

Titulky obrázků 

Seznam obrázků 

Vložení textu (z jiného dokumentu, z Internetu) 

Autorská práva 



Tvary, kreslící program 

Wordart 

Textová pole 

SmartArt 

Tabulka (i z Excelu, včetně propojení) 

Graf (i z Excelu, včetně propojení) 

 

4. Vytváření hromadné korespondence (1 - 2 hodiny) 

Vytvoření standardního dokumentu pro slučování 

Vytvoření datového souboru nebo volba externího datového souboru 

Vložení slučovacích polí do vytvořeného standardního dokumentu 

Automatické slučování, slučování pouze pro tisk nebo do souboru 

Výběr určitých parametrů pro slučování 

Další způsoby slučování (externí zdroje dat, dotazy na databáze a výběr záznamů) 

 

PowerPoint pro začátečníky 

(4 – 6 hodin) 

 

Obsah cvičení: 

Popis prostředí programu 

Vytvoření prezentace s využitím připravených průvodců 

Snímek – vložení textu, obrázků, odkazů, tlačítek, tabulek, grafů, Wordart 

Animace obrázků 

Vložení zvuku a video souborů 

Animace snímků, zvukové přechody 

Časování snímků 

Jednotný vzhled snímků prezentace 

Typy pro předvedení prezentace 

Různé způsoby uložení prezentace 

Náhled a tisk prezentace 

 

 

Digitální fotografie – Zoner Photo Studio 

(4 – 6 hodin) 

 

Obsah cvičení: 

Princip práce digitální fotoaparátu 

Optický senzor, clona, čas, hloubka ostrosti, ohnisková vzdálenost, šum 

Expozice fotografie 

Kompozice digitální fotografie (portrét, krajina, pohyb, večer, noc) 

Popis prostředí programu ZPS 

Přenos fotografie do PC 

Organizace fotografií 

Hromadné konverze 

Nástroje pro výběr části snímku 



Úpravy fotografie (ořez, otočení, vylepšení expozice, horizont, perspektiva, 

kolinearita, klonovací razítko, žehlička) 

Histogram, úrovně, křivky 

Publikování fotografie (promítání, tisk, vytvoření internetového fotoalba, 

odesílání obrázků do fotosběrny) 

Prezentace – Historie fotografie 

 

 

 

Internet a E-mail, zabezpečení počítače 

(7 – 11 hodin) 

 

Obsah cvičení: 

 

1. Seznámení se základními pojmy Internetu (1 - 2 hodiny) 

Základní informace o Internetu 

Charakteristika služeb, které Internet poskytuje 

Rychlost Internetu, agregace, symetrické – nesymetrické připojení 

Charakteristika různých způsobů připojení k Internetu 

www adresa, Internetová doména 

Protokol http a https 

 

2. Vyhledávání informací na Internetu (1 - 2 hodiny) 

Internetový vyhledávač a Internetový katalog 

Typy pro rychlé vyhledávání informací na Internetu 

Kopírování informací z Internetu a jejich úprava (ve Wordu) 

Vyhledávání a stahování souborů z Internetu 

Autorská práva 

Licence softwaru 

 

3. Webové prohlížeče (1 hodina) 

Popis prostředí programu 

Nastavení domovské stránky 

Složka oblíbené  

Historie 

 

4. Možnosti sdílení vlastních dat na Internetu (1 hodina) 

Úložiště 

Sdílení fotografií a videa 

 

5. Možnosti komunikace přes Internet (1 hodina) 

Možné způsoby komunikace 

Zasílání sms, chat, telefonování přes internet 

Sociální sítě 

 



6. Elektronická pošta (1 - 2 hodiny) 

Možnosti přístupu k elektronické poště 

Založení e-mailové adresy 

Používání e-mailu přes webové rozhraní 

Odeslání a přijímání mailů 

Odeslání a přijmutí přílohy 

Odpověď, přeposlání, kopie, skrytá kopie 

Adresář 

Prezentace – Historie elektronické pošty 

 

7. Zabezpečení počítače (1 - 2 hodiny) 

Škodlivý software – Malware (počítačový virus a červ) 

Prezentace – Nejničivější počítačové viry a červy 

Internetové podvody (Loterie, Phishing, Nigerijské dopisy, falešný antivirový 

program, podvodný e-shop….) 

Prezentace – Jak si zabezpečit počítač 

Komplexní antivirové balíky 

Zálohování informace 

 

 

 

Osnovy jednotlivých kurzů a časové dotace jsou pouze orientační. Zpravidla je přizpůsobím dle potřeb 

jednotlivých skupin. 

 

 

V případě zájmu mohu dodat osnovy kurzu: 

 

Operační systém Windows 8 

Vektorová grafika – Zoner Callisto 

 

Ing. Petr Kvíz 

19.8.2014 


