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Rámcový přehled učiva kurzu Google Apps – pracujeme s tabulkami: 

Standardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin). Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené 
datovým projektorem. Školení probíhají vždy od 9:00 do 16:00 hod. Každý posluchač má k dispozici 
samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a 
během přestávek možnost volného přístupu na internet. 

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat s tabulkovým kalkulátorem v rámci aplikací Google. 
Základním předpokladem ke zvládnutí tohoto kurzu je znalost práce s počítačem a  internetem. 
 
Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 
• Přístup k souborům na Google 
− Vytvoření účtu, zobrazení diskového prostoru 
− Vytvoření sešitu 
− Import sešitu z Excelu, export do Excelu 
− Sdílení sešitu 
• Základní operace se souborem 
− Práce s buňkami a oblastmi 
− Nastavení vzhledu buněk 
− Numerický formát buněk 
− Podmíněné formátování 
− Práce s listy 
− Ověření vkládaných dat 
• Práce se vzorci 
− Vytvoření numerického, datumového a textového vzorce 
− Relativní a absolutní adresace 
− Tvorba a použití názvů 
− Tvorba jednoduchého souhrnu 
− Podmínečný výpočet funkcí KDYŽ, podmínečný součet 
− Vzorce z několika listů a souborů (funkce INPUTRANGE) 
• Tvorba grafů 
− Vložení grafu na list, výběr typu grafu 
− Změna rozsahu zobrazovaných dat 
− Popisky v grafu, úprava os 
• Formátování grafu 
• Tisk a export 
− Nastavení tiskové stránky, tisk listů 
− Odeslání sešitu elektronickou poštou 
− Export do formátu PDF 
• Nové funkce 
− Funkce statistické funkce, textové, datumové a vyhledávací 
− Maticové vzorce funkcí ARRAYFORMULA 
− Řazení a filtrování pomocí funkcí 
− Funkce QUERY (využití příkazu SELECT pro získání dat) 
 
 
Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního 
charakteru, které se samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle 
schopností účastníků kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz 
přizpůsobit jejich konkrétním potřebám. 

 


