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Anotace: 
Účelem této prezentace je předvést různé možnosti vytváření sestavy pomocí typu zobrazení. Uživatel na základě 
obrázků nazná, který způsob kdy použít. Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: 
únor 2013. 

 



Vytváření sestav 
Princip vytváření sestav je obdobný jako při práci s formuláři. Liší 
se zejména tím, že nejsou určeny pouze pro prohlížení na 
obrazovce, ale především pro tisk. Obdobně jako u formuláře lze 
sestavu zobrazit ve více režimech: 
1. Návrhové zobrazení – v tomto režimu měníme návrh sestavy. 
Nelze pracovat s daty, ale mnoho pokročilých možností pro 
vzhled formuláře můžeme učinit pouze zde. 
  

Obrázek 1: Návrhové zobrazení sestavy.  



V menu Návrh v pásu karet Ovládací prvky najdeme spoustu 
prostředků i pro vytváření sestav. Významná je zejména tzv. 
souprava nástrojů (v červeném obdélníku). 

Obrázek 3: Ovládací prvky formuláře a sestavy.  

Obrázek 2: Aktivace nabídky Vlastnosti pro objekt 
ve formuláři.  

I v sestavě lze nastavovat vlastnosti 
všech možných objektů. 



Využití soupravy nástrojů je však menší než u formulářů. Tlačítka 
typu Seznam, Pole se seznamem, Přepínací tlačítko, aj. nejsou 
statická a působila by ve vytištěné sestavě rušivým dojmem. 

Obrázek 4: V návrhovém zobrazení sestavy působí pole Město jako pole se seznamem „zbytečně“. Vybrat 
hodnotu stejně nemůžeme.  

Zobrazení rozložení – jedná se o kombinaci návrhového a 
formulářového zobrazení. Platí obdobné vlastnosti jako u 
formuláře. Je možné vidět konkrétní data, je možné i měnit návrh 
sestavy. Novinka verze 2007.  
 



3. Náhled – toto zobrazení je klasickým náhledem před tiskem. 
Sestava se zobrazí ve tvaru, v jakém bude vytištěna.  

Obrázek 5:  Formulářové zobrazení.  

Při vícestránkových sestavách si 
lze prohlížet jednotlivé stránky a 
podle potřeby je vytisknout. 

Obrázek 5: Sestava půjčitelů  



Pro práci se sestavami aktivujeme menu Vytvořit, potřebná 
tlačítka pak najdeme v pásu karet Sestavy. 
Vytvoření přednastavených sestav je pak obdobné jako pro 
formuláře.  

Obrázek 8:  Vytvoření sestavy  
na základě tabulky Knihy pomocí 
tlačítka Sestava. Je vidět, že 
generování automatické sestavy se 
poněkud minulo účinkem.   

Obrázek 7:  Nabídka pásu karet Sestavy.  



Doplňující příklad: 
Na základě vhodných dat vytvořte sestavu nejprve na základě 
tlačítka Sestava a poté využijte tlačítko Průvodce sestavou. V čem 
vidíte základní rozdíl? Zkuste nastínit výhody a nevýhody těchto 
tlačítek při vytváření sestav. 


