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Anotace: 
Účelem této prezentace je ukázat především na příkladech význam databázových formulářů a sestav. Uživatel 
pochopí rozdíl mezi formulářem a sestavou a naučí se základní pojmům, které s těmito objekty souvisejí. 
Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: leden 2013. 

 



Formuláře a sestavy – základní pojmy 
Formuláře jsou efektivním nástrojem pro zpracování dat v 
tabulkách. Umožňují přehledný způsob zadávání nových a editaci 
původních dat. Ve formuláři mohou být zobrazeny obrázky a 
spousta ovládacích prvků. Zpravidla na obrazovce monitoru bývá 
zobrazen ve formuláři jeden datový záznam. 
Sestavy jsou databázové objekty určené nejen k prohlížení dat, 
ale často i k jejich souhrnům.  Sestavy jsou především určeny k 
tisku na tiskárně – tudíž jsou statické. Ovládací prvky se zde proto 
vyskytují v menším množství. Zpravidla na jedné tiskové stránce 
se vyskytuje více datových záznamů, které jsou řádkově 
odděleny. 
Datovým zdrojem formulářů i sestav může být tabulka, více 
tabulek navzájem propojených, ale i dotaz.  



Obrázek 1:  Formulář Půjčitelé – 
obsahuje 2 karty a větší množství 
ovládacích prvků (především 
příkazových tlačítek). 

Obrázek 2: Formulář Menu – zpravidla úvodní 
formulář ve složitějších aplikacích.  



Obrázek 3: Sestava knih s uvedením případného půjčitele – sestavu je třeba generovat z dotazu, ve kterém jsou 
propojeny tabulky Knihy a Půjčitelé. 



Vytváření formulářů i sestav se v prostředí MS Accessu 2007 
realizuje pomocí menu Vytvořit a dále pomocí pásu karet 
Formuláře nebo Sestavy, kde najdeme potřebná tlačítka pro naši 
práci. 

Obrázek 4: Menu Vytvořit, pás karet Formuláře. 

Obrázek 6: Návrhové zobrazení pro vytváření 
nového formuláře po aplikaci tlačítka Návrh 
formuláře v pásu karet Formuláře. 

Obrázek 5: Pás karet Sestavy. 



Do návrhového zobrazení lze vkládat různé ovládací prvky, stačí 
aktivovat menu Návrh. 

Obrázek 7: Pás karet Ovládací panely,  pomocí kterého vytvoříme design formuláře nebo sestavy. 


