
Stat-Excel 

 

Databáze statistických dat 
veřejných knihoven 



Stat-Excel  - soubor tabulek 
„přesně na míru" 

 předem nadefinované 

 propojené 

 kontrola vložených dat 

 sumarizace 

 tisk do formuláře KULT i do  
tabulek 

 výpočty a vyhodnocení standardu 
VKIS 

 



Stat- Excel 

připravuje zkontrolovaná data pro převod 

do sběrné databáze Nipos 

 

Nenahrazuje celostátní sběr 
statistických dat 

 

Nenahrazuje NIPOS !!! 



Dva stupně 
 

  

 OBLASTNÍ  verze 
   pro pověřenou knihovnu 

 

KRAJSKÁ  verze 
 automatická sumarizace dat z 

oblastních verzí 



Základní schéma 

Statistická databáze 

 soubor PREH (přehled) 

 soubor TISK (tisk 

sumarizovaných dat do 
formuláře KULT 2012) 

 soubor NIPOS (úložiště 

dat pro kopírování do 
databáze NIPOS) 

 

Analytické tabulky 

 podle indikátorů 
standardu VKIS  a 
vybraných indikátorů 
benchmarkingu 



Instalace 

 Zazipovaná  složka  

 Rozbalit  =  4 soubory 

 Instalovat přímo na disk 

 Neměnit názvy souborů  

 Nepřidávat žádné soubory do složky 



DISK -  Složka 

B106_ tisk B106_nipos B106_preh B106_tab

Stat-Excel 2012

DISK   C



Soubor  preh   (přehled) 

 Několik listů 

 pověřená knihovna 

 profesionální knihovny 

 neprofesionální knihovny 

 síť 

 sumář 

 



Soubor  preh   (přehled) 

 jeden řádek = jedna knihovna 

 jeden řádek = celý výkaz KULT 

 součty nahoře – nad řádky knihoven 

 sloupec – orientační číslo podle řádků z 
výkazu NIPOS 

 šedé pole nevyplňujeme – zamčené 
buňky 

 list „Síť“ – vyplňujeme ručně sami 

 



Ostatní soubory 

 tisk    nic nevkládáme 
 vytiskneme vyplněný formulář KULT 2012 

 

 NIPOS  nic nevkládáme  
 úložiště dat pro kopírování do formuláře KULT 

2012 (tlačítko  ve formuláři) 

 

 tab  nic nevkládáme  
 tabulky a výstupy pro další práci (tisk, 

kopírování, filtrování) 

 

 

 



Distribuce programu 

 Oblastní verze   do 20.1.2013 

 Krajská verze   do 20.2.2013 

 Analytické tabulky (oblastní i krajská 

verze)          do 10.3.2013 



Závěrečné pokyny 

 Základní pokyny pro instalaci  budou 
součástí dodávkového e-mailu. 

 

 Konzultace prostřednictvím e-mailu 
dodavatele bude zajištěna po celou 
dobu práce s tabulkami  denně. 

 

 



Děkuji za pozornost 
 


