
TÝDEN OD 13. 4. – 17. 4.2020 

INFORMATIKA 
 

Nová látka – Microsoft EXCEL 
Věřím, že Velikonoce byly krásné a i nám přálo sluníčko, proto i tento týden budeme 

začínat zvolna a nebude nějaký zásadně veliký úkol. Spíše odpočinkový týden J 

 

Microsoft Excel  - „univerzální nástroj na zpracování informací“ 

• Program Microsoft Excel je nejrozšířenější a zároveň nejpoužívanější tabulkový 
procesor. Umožňuje nejen provádění výpočtů ale i rozborů dat.  U uživatelů se 
většinou vyskytuje jako součást komplexního balíku kancelářských programů 
Microsoft Office. 

• Uplatnění programu -  v ekonomice, managementu, statistice, v osobním finančním 
plánování, tvorbě a evidenci domácí diskotéky, filmotéky či obdobných seznamů. 

Hlavní činnosti, ke kterým je nejčastěji využíván: 

Ø tvorba tabulek a grafů, 
Ø tvorba uživatelských aplikací, 
Ø analýza dat, 
Ø automatické výpočty, 
Ø tvorba seznamů (databází), 
Ø filtrace dat, 
Ø tvorba kontingenčních tabulek a grafů, 
Ø simulace variantních řešení, 
Ø automatizace těchto činností atd. 

Co bude Váš úkol na tento týden? 

1. Úkol pro všechny 
Ø Otevřete si program EXCEL. Sami vidíte, že horní lišta Vám připomíná funkce, 

které již známe z jiných programů. Na Vás tento týden bude, projít, proklikat a 
vyzkoušet, co která ikona, funkce dělá. Vyzkoušíte si tzv. samostudium. 

Ø Samozřejmě jsem Vám plně k dispozici, jak na e-mailu, tak mne najdete i na 
programu SKYPE. Po domluvě i jinak J. 



Ø  Přikládám i některé odkazy, kde se můžete na základy práce s tímto programem 
podívat. Již z osobní zkušenosti vím, že co si sami „osaháte“ vyzkoušíte, lépe 
program pochopíte.  

Ø V dalším týdnu se zaměříme na vytváření tabulky a vytvoření grafu. Psaní textu a 
úprava textu je podobná, jako v programu WORD, ale určitě také vyzkoušejte a 
uvidíte, jak se Vám v tomto programu bude pracovat. Můžete i dle ukázky 
v odkazu vyzkoušet  práci s obrázky. 
 

Výborné video s přímou ukázkou naleznete zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg 

Pokud by Vás zajímalo více, můžete kouknout i na tyto odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE 

https://www.youtube.com/watch?v=PrYl6k08wLY 

Na YOUTUBE určitě naleznete vícero ukázek. Ovšem doporučuji zatím kouknout na 
začátečníky. Prohlubovat vědomosti, můžeme následně J 

 

 

2. Úkol - Pro ty, od kterých stále nemám žádnou odezvu, vypracovaný úkol, nebo jen 
některé úkoly. Využijte tento týden i k tomu, abyste mi zbytek úkolů poslali na e-mail. 
Můžeme pak začít novou látku a pracovat společně J 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg
https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE
https://www.youtube.com/watch?v=PrYl6k08wLY


Úkoly prosím posílat na e-mail níže. 
 (příloh v jednom e-mailu může být i více) 

informatika.zsborek@seznam.cz 

Do předmětu prosím uveďte tento popis: své jméno + WORD 1, ……. dle zasílaného úkolu 

 

Jak jsem k zastižení J 

• Po domluvě kdykoli. 
• Na SKYPE – pondělí – středa – pátek vždy od 9:00 do 10:00 hod (buď mne vyhledáte 

pod jménem Lenka Uhlířová, nebo je vytvořena skupinka INFORMATIKA). 
• Na e-mailů - většinou dopoledne a večer, ale jinak kdykoli, čtu vždy průběžně J. 

informatika.zsborek@seznam.cz    (pro zasílání úkolů i konzultaci) 

uhlirova@zsborek.cz    (na konzultaci či jiné informace a dotazy) 

 

 

Přeji Vám stále krásné dny. Pokuste se hlavně relaxovat využít i tento čas k něčemu novému. 

Nebo udělat něco, co již dlouho odkládáte. J Už se na Vás těším. Informatika je zábava  a 

poznání J. 

 

Mgr. Uhlířová Lenka 
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