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Jak to bude probíhat
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60 min:

• Dárek pro účastníky

• Tipy jak pracovat s pásem karet

• Nejlepší tlačítka na jednotlivých kartách

• Zdroje k učení se zdarma

• Prostor pro otázky a příklady

Vkládejte otázky již v průběhu školení!



Kurzy Excelu na vimvic.cz

6 hodin
• Všechny důležité 

funkce
• Grafy

3 hodiny
• Podmíněné 

formátování
• Tisk
• Práce s textem

3 hodiny
• Zrychlení práce
• Kontingenční tabulky
• Ovládací prvky
• Svyhledat + další

3 hodiny
• Nahrávání maker
• Základy 

programování 
maker

• Příklady použití 
maker 3

Nové

https://www.vimvic.cz/kurz/mirne-pokrocily-kurz-excel?p=120
https://www.vimvic.cz/kurz/mirne-pokrocily-kurz-excel?p=120
https://www.vimvic.cz/kurz/excel-pro-pokrocile?p=120
https://www.vimvic.cz/kurz/excel-pro-pokrocile?p=120
https://www.vimvic.cz/kurz/ms-excel-od-zacatecnika-profikem-v-6-hodinach?p=120
https://www.vimvic.cz/kurz/ms-excel-od-zacatecnika-profikem-v-6-hodinach?p=120
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Triky jak pracovat s pásem karet
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Pás karet se skládá podle vašeho rozlišení
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Chcete ikonky pro rychlý přístup nahoru?
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Chcete ikonky pro rychlý přístup nahoru?
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Dvojklikem na ouško karty pás karet schováte
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Karty můžete přepínat kolečkem  myši

10



Nejlepší tlačítka na každé kartě
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Karta domů: Přepnout měnu na Euro
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Karta vložení: Minigrafy
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Rozložení stránky: Tisk názvů
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Vzorce: Předchůdci a následníci
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Data: Dynamické doplňování
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Revize: Správy oblastí
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Revize: Správy oblastí
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Zobrazení: Ukotvit příčky
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Zobrazení: Ukotvit příčky
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Vývojář: Tajné menu
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Vývojář: Makra
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Kde získat zdroje zdarma?
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www.jiribenedikt.com/excel-videokurz



Práce s textem – Funkce Dosadit()
Náhled zdarma v Kurzu 6 hodin:

Více  v kurzu Ze Začátečníka Profíkem za 6 hodin > 25

https://www.vimvic.cz/kurz/ms-excel-od-zacatecnika-profikem-v-6-hodinach?p=120


Práce s datem a časem

Více  v kurzu Mírně Pokročilý kurz > 26

https://www.vimvic.cz/kurz/mirne-pokrocily-kurz-excel?p=120


Nahrání makra

27Více  v kurzu Makra v příkladech) >

https://www.vimvic.cz/kurz/ms-excel-makra-v-prikladech/?p=120


Kurz zdarma – Tipy a triky

Více  v kurzu Excelentní triky (zdarma) > 28

https://www.vimvic.cz/kurz/excelentni-tipy-pro-rychlejsi-praci-s-tabulkami?p=120


Více než hodina materiálů zdarma

• To je více, než je délka některých placených kurzů jiných autorů ;)
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Certifikát + Garance Vrácení Peněz
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Bude mi formát videokurzu vyhovovat?
Vyzkoušejte, pokud ne, vrátíme peníze.

Kdy se budu moci přihlásit?
Kdykoli. Lekce jsou k dispozici 24 hodin denně, 
opakovaně a navždy.

Co ještě získám?
Certifikát



Praktická část
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www.jiribenedikt.com/excel-videokurz
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Tuto prezentaci najdete na 

www.jiribenedikt.com/excel-videokurz

jiri@jiribenedikt.com
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http://www.jiribenedikt.com/excel-videokurz
mailto:jiri@jiribenedikt.com

