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Anotace: 
Prezentace nás seznamuje se složitějšími výběrovými dotazy. Dozvíme se, jaké jsou možností těchto dotazů (i na 
příkladech). Závěr je věnován některým možnostem pro práci s výrazy typu Text a Datum/čas. Prezentace je 
určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: červenec 2012. 

 

 



Výběrové dotazy – složitější kritéria 

Využití různých možností v řádku kritéria: 
• =, <=, >=, <, > – porovnání testované hodnoty 
• Like (“*hodnota*“) – zjištění existence daného podřetězce 
• Between hodnota1 and hodnota2 – zjištění výskytu v daném 
rozsahu hodnot 
• In (“hodnota1“, “hodnota2“, “hodnota3“,…) – zjištění výskytu 
mezi uvedenou množinou hodnot 
• Logické operátory and, not, or  
 

V kritériích zadáváme textové pole do uvozovek, číselné bez 
označení a datumové do mřížky #. 



Na základě dat této 
tabulky 
zrealizujeme 
výběrové dotazy. 

Obrázek 1: Tabulka půjčitelů 



Příklady na složitější výběrové dotazy 

Příklad 1: Vypište všechny půjčitele se jménem Jiří, jejichž PSČ 
není 60200. 

Obrázek 2: Dotaz v návrhovém zobrazení 

Obrázek 3: Výsledek dotazu 

Řešení: Jedná se o dvě 
podmínky, které platí 
najednou – napíšeme je vedle 
sebe. Negovanou podmínku 
uvedeme operátorem Not 

Obrázek 2: Dotaz v návrhovém zobrazení 



Příklady na složitější výběrové dotazy 

Příklad 2: Vypište všechny půjčitele, kteří se narodili v listopadu 
nebo jejichž příjmení obsahuje řetězec „er“ 

Obrázek 5: Výsledek dotazu 

Obrázek 4: Dotaz v návrhovém zobrazení 

Řešení: Jedná se o dvě 
podmínky, z nichž platí aspoň 
jedna – napíšeme je pod 
sebou. Pro zadání měsíce 
použijeme funkci Month. 
Pozn.: pole ve 2. a 3. sloupci 
lépe nezobrazovat – proč?  



Příklady výrazů, které lze použít v dotazech 

Práce s polem typu Text: 
• Left ([pole];počet znaků zleva) – vygeneruje daný počet znaků 
zleva 
• Right ([pole];počet znaků zprava) – vygeneruje daný počet 
(neprázdných) znaků zprava 
• Mid ([pole];od znaku;počet znaků) – vygeneruje daný počet  
znaků od daného znaku 
• Len ([pole]) – vypíše počet znaků daného pole 
 

Obrázek 6: Objasňující dotaz 



Příklady výrazů, které lze použít v dotazech 

Práce s polem typu Datum/čas: 
• Day([pole]) – vypíše den dané datumové hodnoty 
• Month([pole]) – vypíše měsíc dané datumové hodnoty 
• Year([pole]) – vypíše rok dané datumové hodnoty 
• Date() – vypíše aktuální datum (na základě systémového data) 

Obrázek 7: Výsledek objasňujícího dotazu – vypíší se půjčitelé, mající daný den narozeniny včetně 
aktuálního věku (vše dáno systémovým datem) 


