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Anotace: 
Prezentace nás seznamuje s výběrovými dotazy. Dozvíme se, k čemu a jak se tvoří výběrový dotaz. Žák se naučí 
výběrové dotazy používat na příkladech, naučí se omezovat počet polí, třídit záznamy, zobrazovat pole a zadávat 
nejjednodušší kritéria výběrových dotazů. Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno : 
červenec 2012. 

 

 



Výběrové dotazy 

Výběrový dotaz je nejčastěji používaný dotaz. Slouží k výběru dat 
z tabulky (z více tabulek, dotazu) a nemůže způsobit žádné 
změny v datech (oproti akčním dotazům). 
 

Obrázek 1: Ukázka formátu výběrového dotazu 

Nahoře – tabulka, nad jejichž 
daty vytvoříme dotaz. 
Pole – název pole, výraz 
Tabulka – původ pole 
Řadit – zda budeme pole řadit 
Zobrazit – pole nemusíme 
zobrazit 
Kritéria – zadáme podmínky 
zobrazení 
Pomocí obsahu sloupců 
zadáváme zobrazená pole . 



Příklady na výběrové dotazy 

Mějme k dispozici data tabulky Autoři v níže uvedeném tvaru a 
realizujme nad nimi jednoduché výběrové dotazy. 
 

Obrázek 2: Ukázka dat z tabulky Autoři.  

Obrázek 3: Struktura tabulky Autoři.  

Příklad 1: Nad daty této tabulky vytvoříme 
výběrový dotaz, který vypíše jméno a příjmení 
dohromady (v jednom sloupci) a dále již jen 
pole ID-autor. 
Vše setřídíme podle pole Příjmení a Jméno.  



Obrázek 4: Výběrový dotaz na základě tabulky Autor.  

Řešení: Výběrový dotaz zobrazuje všechna tři pole (2. – 4. 
sloupec). Pouze pole ID-autor zobrazí, zbylá dvě pole Příjmení a 
Jméno nezobrazí, pouze setřídí).  
V 1. poli je výraz: slučuje pole Příjmení a Jméno oddělená 
mezerou. Odkaz na konkrétní pole tabulky musí být vždy v 
hranatých závorkách! 
 



Příklad 2: Nad daty dané tabulky vytvoříme další dotaz. Tento 
dotaz omezí počet záznamů na ty, u nichž se v poli Příjmení 
vyskytuje hodnota „Čapek“. Vypíšeme všechna pole tabulky. 

Obrázek 6: Výsledek dotazu.  

Obrázek 5: Dotaz na Příjmení=„Čapek“ 

Po realizaci dotazu vidíme všechna pole, počet záznamů se snížil 
na dva.  



Příklad 3: Nad stejnými daty vytvoříme obdobný dotaz s tím, že 
hledané příjmení zadá až uživatel dotazu. Jedná se o tzv. dotaz s 
parametrem (musí být v hranaté závorce!). 

Obrázek 8: Výsledek dotazu.  

Obrázek 7: Dotaz s parametrem na Příjmení 

V případě zadání příjmení „Čapek“ uživatelem bude výsledek 
dotazu stejný jak v předchozím příkladu.  


