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Úvod 

 



Základní pojmy 

• Data – číslo, text, datum, … 

 

• Informace – osoba X váží 86kg. 

 

• Databázový systém (DBS) – správa dat. 

   

   DBS = BD + SŘBD 

86 

Osoba VáhaKG 

X 86 



     DBS 

BD   + 

Kolekce dat  

• uložená na vnějších 

pamětech, 

• nezávislá na způsobu 

zpracování dat, 

• sama o sobě 

nepoužitelná. 

 

SŘBD 

Programový aparát pro  

• popis a  

• manipulaci s daty. 

 

Databázový 

systém 

Báze dat Systém řízení 

báze dat 



Základní pojmy 
 

• (Relační) 
Tabulka 

 

• Záznam  

(record, věta, 

 řádek tabulky) 
 

• Položka (pole záznamu) 

  vlastnost objektu, atribut  

  důležité charakteristiky – identifikátor, datový typ 

  
   



Vlastnosti relační tabulky 

• Tabulka obsahuje  jeden typ vět. 

• V tabulce je 1-N sloupců, 0-M řádků. 

• Každému sloupci musí být přiděleno 

jednoznačné jméno. 

• Sloupec musí být homogenní. 

• Každý řádek je jednoznačně rozlišitelný podle 

primárního klíče.  

• Všechny hodnoty v tabulce musí být elementární. 



MS – Access 2007 

Vytvoření databázového souboru 



Nový databázový soubor 



…a co může obsahovat 

TABULKA 

DOTAZ 

FORMULÁŘ SESTAVA 



Nástroje pro tvorbu komponent 

• Tabulka 

 

• Formulář 

 

 

• Sestava 

• Dotaz 



Import dat z jiné aplikace 



Zdroj dat 



Import dat z jiné aplikace 

MS Access 2003 



Import dat z MS Excel 

MS Access 2003 



Tabulka 

 



Primární klíč 

 



Zobrazení obsahu a struktury tabulky 



Formulář 



Dotaz v návrhovém zobrazení 

Kolik kterého pečiva objednaly prodejny Astra a Rondo 18.11.2011? 



Výsledek dotazu 



Dotaz v návrhovém zobrazení 

Kolik ks kterého druhu pečiva objednala každá  

z prodejen celkem ve sledovaném období? 
 



Výsledek dotazu 

Odvozené pole 



Dotaz v návrhovém zobrazení 

POZOR na nesprávné použití souhrnných funkcí 

Správně by zde měla 

být funkce průměru 

Zamyslete 

se proč? 



… a výsledek 

Nesprávně odvozené pole 
 



Dotaz v SQL 

 

 

 

 

 

SELECT Pecivo.Prodejna, Pecivo.Druh, 

Sum(Pecivo.[Počet ks]) AS [SumOfPočet ks] 

FROM Pecivo 

GROUP BY Pecivo.Prodejna, Pecivo.Druh; 

Které sloupce použiji 

Kde se dané sloupce nachází 

Které sloupce se mají seskupit 



Sestava 

Prezentace dat 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


