
 

 

 

 
 
Osnova kurzu pro pokročilé 
  



 

 

Vychytávky v kontingenčních tabulkách 
Umíte v kontingenčních tabulkách používat počítaná pole, počítané položky, průřezy? 

Nebo prezentovat data z datového modelu? 

Datový model 
Umíte pracovat s datovým modelem excelovských souborů? Víte, ve kterých situacích vy Vám 

pomohl? A umíte ho naplnit pomocí Power Query? 

Podmíněné formátování na vyšším levelu 
Jak souvisí podmíněné formátování a vzorečky, třeba ty s funkcemi SVYHLEDAT nebo COUNTIFS? 

Vyhodnocení závislostí mezi daty 
Poznáte z vašich dat, jestli má jedna veličina vliv na jinou? Tedy např. jaký vliv má reklamní kampaň 

na prodeje? Nebo cena vašich produktů na zisk? 

Řešitel 
Řešitel vám pomůže i v situacích, kde běžné vzorce nestačí. Naplánuje vám rozložení pracovníků do 

směn nebo optimální plán výroby. Umíte ho použít? 

Power Query (Načíst a transformovat) 
Připojovat se k rozličným externím zdrojům (kromě klasických databází také např. k Facebooku nebo 

k internetovým stránkám) 

• Načítat data nejen do listů, ale i do tzv. datového modelu Excelu 

o Upravovat data při načítání 

o Čistit 

o Doplňovat 

o Měnit datové typy 

o Slučovat 

o Počítat 

o atd. atd. atd. 

• Slučovat více tabulek pomocí klíče 

• Slučovat načítané tabulky pod sebe 



 

 

 

Power Pivot 
• Spravovat datový model v Excelu 

• Načítat data přímo, pomocí Power Query nebo z propojených tabulek 

• Stavět datové sklady - vytvářet relace, hierarchie atd. 

• Prezentovat data z Power Pivotu pomocí běžných i kontingenčních tabulek 

• Sdílet reporty na SharePointu 

• Vytvářet explicitní i implicitní míry a prakticky je používat 

• Zapisovat výpočty v jazyku DAX - např. typické funkce RELATED, SUMX, FILTER... 

• Pracovat s datumy 

 

Power View 
• Tvorba reportů obsahujících např.: 

• Elegantně prezentovaná tabulková data 

• Mapové grafy 

• Obrázkové sestavy se symboly, fotografiemi atd. 

https://exceltown.com/wp-content/uploads/2017/01/spojov%C3%A1n%C3%AD.png
https://exceltown.com/wp-content/uploads/2016/03/vlastnosti-KPI.png


 

 

 

Úvod aneb co je co 
• Nahrání jednoduchého makra a něco málo teorie 

• Spouštění maker - klávesové zkratky, makra, automatické spouštění 

• Proměnné a datové typy - jak je využít pro zrychlení makra, jak je sdílet v modulech atd. 

• Jak najít chyby a jak je ošetřit 

• Zabezpečení a ukládání souborů, které obsahují makra 

  

Základní techniky a triky 
• IF, Select Case - větvení maker dle podmínek, podobně jako to dělá funkce KDYŽ ve funkcích 

• Cykly For Next, Do While  a další - vícenásobné opakování části kódu a jak ho využít v praxi 

• MsgBox, InputBox - dialogové boxy pro komunikaci makra s uživatelem, pomáhají vytvářet 

uživatelsky přívětivá makra 

  

https://exceltown.com/wp-content/uploads/2016/12/power-view.png
https://exceltown.com/wp-content/uploads/2017/09/bunky-makro.png


 

 

 

Makra a práce s buňkami 
• Načítání hodnot z buněk a naopak vkládání hodnot do buněk 

• Kopírování, vkládání pomocí maker 

• Práce se soubory, s listy, s buňkami 

• Kdy pracovat s buňkami a kdy s Arrays 

  

A něco navíc 
• Jak makro zrychlit 

• Jak zařídit, aby makro nebylo blokováno systémovými hlášeními 

• Makro, které automaticky reaguje na změnu hodnot buńky 

• Využití maker pro grafickou úpravu buněk 

• A spoustu dalšího... 

https://exceltown.com/wp-content/uploads/2017/09/neco.png
https://exceltown.com/wp-content/uploads/2017/09/soubory.png
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