
Formátování textu  

a odstavců 

 

Časová dotace: min. 8 výukových hodin 

 

 

 

 

 

  

Procvičíte si a zároveň upevníte základní 

znalosti ve Wordu. Dále se naučíte  nové    

dovednosti v oblasti formátování  textu         

a odstavců. 

Vkládání a úprava 

 objektů 

Časová dotace: min. 8 výukových hodin 

Naučíte se vkládat a upravovat ob-
rázky, obrazce, grafy, stavební bloky. 

Budete umět úpravy fotografií a dal-
ších obrazců, které MS Word nabízí. 

Vhodné  například pro pracovníky, 
kteří připravují graficky upravené  
přehledy, jako jsou organizační    
struktury a podobně. Dále je kurz 
vhodný pro pracovníky, kteří vytváří 
grafy do prezentací a zpráv o činnosti. 

          

Hromadná 

korespondence 

Časová dotace: min. 8 výukových hodin 

Naučíte se využívat data ke snadnému 

hromadnému rozesílání dopisů             

a e-mailů. 

Budete umět nadepisování obálek      
a štítků. Vytvářet dopisy určené       
většímu počtu lidí a rozesílat            
hromadně e-maily pomocí hromadné 
korespondence . 

Vhodné pro pracovníky, kteří kontaktují 
větší množství příjemců totožnými 
zprávami. 

Budete umět upravit dokumenty,    
aby byly přehledné a správně         
upravené. 

Vhodné pro začátečníky, kteří si chtějí 
upevnit své znalosti nutné pro požado-
vanou úpravu textu. 
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Tvorba formulářů 

 

Časová dotace: min. 4 výukové hodiny 

 

 

 

 

   

Naučíte se tvorbu formulářů s využitím 

ovládacích prvků. 

Naučíte se využívat šablony formulářů. 

Vhodné například pro pracovníky, 

kteří vytváří přihlášky, faktury a další 

podklady pro tiskové i elektronické 

výstupy. 

Práce s objekty 

Časová dotace: min. 4 výukové hodiny 

Naučíte se vkládat grafy, obrázky, 

obrazce. 

Budete umět aktualizovat vložené 

objekty po změně vstupních údajů.  

Vhodné  například pro pracovníky, 

kteří připravují graficky upravené  

přehledy, jako jsou organizační    

struktury a podobně. Dále je kurz 

vhodný pro pracovníky, kteří vytváří 

grafy do prezentací a zpráv o činnosti. 

Filtrování a řazení.       

Kontingenční tabulka.  

Časová dotace: min. 8 výukových hodin 

Naučíte se tvorbu požadovaných      

seznamů a souhrnů. Budete využívat 

nástroje filtrování a podmíněného for-

mátování. Vytvářet tabulky s určitými 

Budete umět získat potřebné            

informace z určitého seznamu.         

Vytvořit úhlednou tabulku. Zvýraznit   

Vhodné pro pracovníky, kteří pracují    

s tabulkami a potřebují z nich zjistit 

statistické údaje. Například pro pracov-

níky, kteří kontrolují plnění vybraných     

podmínek (sledování povinného     

vzdělávání, atd.) 
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Základní matematické 

funkce 

 

Časová dotace: min. 8 výukových hodin 

 

 

 

 

   

Budete umět převádět výsledky svých 

výpočtů na jiný list nebo do jiné       

tabulky. 

Naučíte se výpočty v tabulkách,        

vyhledávání požadovaných dat             

a vytvářet hypertextové odkazy. 

Vhodné například pro pracovníky, 

kteří vytváří tabulky, ze kterých lze  

vyčíst, jak se plní indikátory projektu, 

nebo pro pracovníky, kteří plánují 

směny, vytváří výkazy práce a podob-

ně. 

Logické funkce 

Časová dotace: min. 8 výukových hodin 

Naučíte se využívat funkce pro      

vyhodnocení, zda jsou splněny       

zadané podmínky. 

Budete umět vytvořit podmínky,      

na základě kterých se ukáže pořadí   

ve výsledkové listině. Tato dovednost        

se dá  využít ke sledování úhrady  fak-

tur, zda je daná položka uhrazena ve 

stanovené lhůtě.   

Vhodné  například pro pracovníky, 

kteří vytváří tabulky, ze kterých lze 

vyčíst, jak se plní indikátory projektu 

na vyšší úrovni, nebo vytváří           

formuláře, kde se na jeden list        

zadávají data a na jiném listu je slovní 

vyhodnocení.  

Databázové funkce 

Časová dotace: min. 8 výukových hodin 

Naučíte se vyhodnocovat údaje            

v tabulkách vyexportovaných z jiných 

databází. Například z databáze Access, 

Cygnus. 

Budete umět vytvářet souhrn dat bez 

nutné znalosti dalších funkcí.             

Databázové funkce umožňují snadnější 

vytváření vzorců a určování počtu     

záznamů splňujících zadaná kritéria.   

K dispozici je i efektivní filtrování. 

Vhodné pro pracovníky, kteří pracují   

s rozsáhlými tabulkami. A to nejen      

z jiných databází, ale i s daty             

zadávanými přímo do Excelu. 
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