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Prezentace nás seznamuje s pojmem a využitím parametrického dotazu. Dále je pak objasněn souhrnný dotaz 
včetně agregačních funkcí. Vše je dokumentováno na vzorových příkladech. Prezentace je určena pro žáky 2. 
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Parametrické a souhrnné dotazy 

Parametrický dotaz (dotaz s parametrem) se používá tam, kde 
zadání hodnot v kritériích chceme předat uživateli dotazu.   
Souhrnný dotaz se používá tam, kde z databázových dat chceme 
získat nějaké statistické údaje (počet, součet, střední hodnota, 
nejvyšší a nejnižší hodnota aj.). 
Zajímavé souhrnné (statistické výsledky) najdeme i na Internetu: 

Obrázek 1: Statistiky na stránkách Ministerstva vnitra 
Zdroj: http://www.mvcr.cz/statistiky.aspx   
[cit. 30. 5. 2012] 

http://www.mvcr.cz/statistiky.aspx


Na základě dat této 
tabulky 
zrealizujeme 
parametrické a 
souhrnné dotazy. 

Obrázek 2: Tabulka žáků školy se základními údaji Obrázek 3: Návrhové zobrazení této tabulky 



Příklad na parametrický dotaz 

Příklad 1: Vypište všechny žáky z dané třídy bydlící v daném městě. 

Obrázek 4:  Dotaz v návrhovém zobrazení 

Obrázek 5: Aktivace dotazu s parametrem. Klient 
sám zadá hodnotu pro pole Bydliště. 

Řešení: Jedná se o dvě 
podmínky, které platí 
najednou – napíšeme je vedle 
sebe. Klient sám zadá 
požadované hodnoty. 

Obrázek 6: Výsledek dotazu s parametrem pro žáky ze 
4.F bydlící ve Vyškově. 



Příklady na souhrnné dotazy 

Souhrnné dotazy aktivujeme v poslední nabídce menu Návrh  
v posledním pásu karet Zobrazit či skrýt (aktivace se provede i  
v návrhovém zobrazení dotazu). 

Obrázek 7:  Nabídka Souhrny 

Obrázek 8: Ukázka možností nabídky 
Souhrny v souhrnném dotazu. 

Možnosti nabídky Souhrn: 
Seskupit – seskupení stejných hodnot do jediné (od 
seskupení se odvíjejí možnosti tzv. agregačních funkcí). 
Sum – součet seskupených hodnot 
Avg – průměr seskupených hodnot 
Min – minimální hodnota ze seskupených hodnot 
Max – maximální hodnota ze seskupených hodnot 
Count – počet seskupených hodnot 
Kde – omezující podmínka na počet záznamů 
Vše lze použít i bez využití Seskupit na všechny záznamy 
tabulky. 
Další agregační funkce jsou ještě složitější.  



Příklady na souhrnné dotazy (1) 

Příklad 1: Vypište všechny třídy a počty žáků v nich. Setřiďte 
podle počtu žáky z dané třídy bydlící v daném městě. 

Obrázek 9: Souhrnný dotaz na třídy a 
počty žáků v nich. 

Obrázek 10: Výsledek souhrnného 
dotazu (pouze horní část). 

Řešení: První sloupec naplníme v řádku 
Souhrny Seskupit, druhý sloupec 
Count, navíc zde zadáme v řádku Řadit 
sestupně. Druhý sloupec má v řádku 
pole nový název Počet, tzv. alias. 



Příklady na souhrnné dotazy (2) 

Příklad 2: Vypište všechny obory s počtem žáků pro žáky  
4. ročníku. 

Obrázek 11: Souhrnný dotaz na obory a 
počet žáků v nich ve 4. ročníku. 

Obrázek 12: Výsledek souhrnného 
dotazu. 

Řešení: Oproti předchozímu 
se řešení liší 3. sloupcem s 
funkcí Kde na omezení počtu 
tříd. 


