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Anotace: 
Prezentace osvětluje nejzákladnější pojmy (základní stavební kameny) databáze MS Access. Dále nás seznamuje s 
pojmem tabulka a datovými typy. Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: duben 
2012. 



Základní stavební kameny databáze MS Access 

Zaměříme se na prostředí MS Access 2007: 

Tabulky – do tabulky se ukládají „uspořádaná“ 
databázová data, důležité pojmy: řádek a 
sloupec. 
Spojování tabulek pomocí relací (vztahů). 
Dotazy – získávání informací z tabulek, třídění 
dat, provádění výpočtů. Pomocí složitějších 
(akčních) dotazů data aktualizujeme, 
odstraňujeme nebo přidáváme. 
Formuláře – usnadňují a zpřehledňují 
zadávání dat v databázi. 
Sestavy – uživatelská tvorba výstupů zejména 
do papírové podoby. 
  
 Obrázek 1: Nabídka všech základních objektů v prostředí MS Access 2007 



Ukázky základních databázových pojmů (1) 

 
  
 

Obrázek 2: Ukázka tabulky 

Obrázek 3: Ukázka dotazu (s využitím relace) 



Ukázky základních databázových pojmů (2) 

 
  
 

Obrázek 4: Ukázka formuláře (včetně 
několika příkazových tlačítek) 

Obrázek 5: Ukázka sestavy 



Tabulka 
Tabulka je základním stavebním kamenem každé databáze. 
Skládá se z jednotlivých sloupců – pole (položky) a řádků –
záznamy (dříve věty). 
Záznam je jeden řádek v tabulce, popisuje jednu konkrétní věc 
(údaje o jednom žáku školy, údaje o jedné součástce). 
Pole slouží pro uchovávání jedné hodnoty (příjmení, datum 
narození, telefonní číslo, atd.). 

pole 

záznam 

Obrázek 6: Záznam a pole 



Tabulka 
Pole v tabulce může být různého datového typu: 
Text – ukládání kombinací znaků a číslic, nejrozšířenější typ 
Memo – podobný jako Text, větší počet znaků, pasívní 
Číslo – využití matematických operací 
Datum a čas – ukládání data, operace pro práci s datem 
Automatické číslo – automatické přiřazení dalšího celého čísla, 
využití jako primární klíč 
Měna – obdobné jako číslo, označení měna 
Ano/ne – využití 2 logických hodnot pravda/nepravda 
Objekt OLE – zejména obrázky 
Hypertextový odkaz – odkaz na e-mail, webovou stránku 
 

Obrázek 7: Návrhové zobrazení v tabulce 
Půjčitelé 


