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Microsoft Excel 2003 - Milan Brož ke stažení
PDF Excel je dnes už neodmysliteľnou
výbavou každého užívateľského počítača,
podobne ako napríklad textový procesor
Word. Podrobná príručka od jedného z
najskúsenejších autorov príručiek a

sprievodcov ku kancelárskym programom na
trhu vás zoznámi so všetkými dôležitými

nástrojmi a možnosťami Excelu 2003 a naučí
vás všetko, čo potrebujete pre jeho využitie v
každodennej kancelárskej alebo súkromnej
praxi. V knihe nájdete nasledujúce kapitoly:

Úvod do Excelu 2003 zoznámite sa s
prostredím programu a filozofiou

tabuľkového dokumentu (buniek, listov,
zošitov). Práca zo zošitmi zvládnete operácie,
ktoré budete vykonávať ako nevyhnutnú
samozrejmosť veľakrát denne, i tie, ktoré
rozšíria alebo zjednodušia vašu prácu,

napríklad obnovu dokumentu pri poškodení,
import a export zošitu, využitie šablón a
ochrana zošita. Základné techniky práce s
Excelom ťažisková kapitola, v ktorej sa
naučíte vytvárať tabuľky vo forme, akú

potrebujete; zvládnete vytváranie vzorcov a
automatizáciu výpočtov využití funkcií a
kopírovaním dát. Náležite je vysvetlené i

formátovanie tabuliek a ich tlač. Rozširujúce
techniky kúzlo Excelu spočíva v množstve
drobných elegantných nástrojov, ktoré
významne šetria prácu alebo umožňujú

vytvárať profesionálne tabuľky s minimálnou
námahou; ide napríklad o automatické

formáty tabuliek, kontrolu chýb vo vzorcoch
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a podobne. Práca s grafmi kapitola podrobne
sprevádza tvorbou a úpravami rôznych typov

grafov. Nástroje pre analýzu dát tu sa
zoznámite predovšetkým s citlivostnými

analýzami a scenármi. Práca zo zoznamami
zoznamy sú špecifickým, ale častým využitím
Excelu. Vďaka zoradeniu a filtrovaniu dát,
vytváraniu súhrnov, prehľadov a skupín s
nimi zábavou. Interaktívne tabuľky a grafy
predstavenie výborných nástrojov Excelu

2003 slúžiacich k získaniu rôznych
prehľadných pohľadov na dáta z rozsiahlych

tabuliek. Vkladanie obrázkov, rovníc a
ďalších objektov v tejto kapitole sa naučíte

vylepšovať vzhľad tabuliek rôznymi
možnosťami vloženia obrázkov, ozdobného
textu, zápisom vzorcov v matematickej

podobe a vytváranie diagramov. Spolupráca
užívateľov zo zošitom je možné pracovať i na

viacerých počítačoch. V tejto kapitole
spoznáte prácu viacerých užívateľov na
jednom zošite, prácu s kópiami zošitu,

odosielanie zošitu elektronickou poštou a
rôzne podoby publikovania zošitu na

webových stránkach. Prílohy užitočných
prehľad funkcií, klávesových skratiek a
základných pojmov pre prácu s Excelom
2003. Výklad je podporený množstvom
príkladov, radom tipov a rád. Milan Brož
(*1946) prednáša výpočtovú techniku na

súkromnej Vysokej škole obchodnej a Vyššej
obchodnej podnikateľskej škole v Prahe. Je
externým redaktorom magazínu CHIP a
pracuje ako konzultant pre firmy. Práci s
počítačom venoval niekoľko seriálov a
množstvo článkov a predovšetkým už 22
kníh, napríklad Majstrovstvá v Microsoft

Excel 2000 a 2002, Microsoft Excel 2000 pre
manažérov a ekonómov alebo Microsoft
Office Word 2003 Podrobná užívateľská

príručka.
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