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Anotace: 
Účelem této prezentace je seznámit uživatele s možností konverze dat do jiných programů a naopak.. Uživatel se 
pak orientačně seznámí s konverzí dat z MS Excelu do MS Accessu. Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku 
technického lycea. Vytvořeno: březen 2013. 

 



Konverze dat v prostředí MS Accessu 
Jedním z nejdůležitějších požadavků moderního software je 
možnost importu vhodných dat z jiného programu do daného 
programu a naopak. 
V databázovém prostředí se možnosti importu a exportu do 
konce 80. let minulého století většinou omezovaly na převody dat 
přes klasické textové rozhraní – jeden řádek obsahuje právě 
jeden záznam, každý záznam má stejný počet polí oddělený 
stejným oddělovačem (často středník), jednotlivá data často 
bývají v uvozovkách.   

Obrázek 1: Formát s pevnou šířkou dat.  Obrázek 2: Formát dat s oddělovačem středník.  



Obrázek 3: Uvedená data převedená do formátu MS Excelu. 

Import a export dat v prostředí MS Accessu provádíme 
nejčastěji z těchto důvodů: 
Máme data v jiné aplikaci, která nám již nepostačuje, proto 
chceme přejít do MS Accessu. Typickým příkladem jsou data v 
„tabulkovém“ tvaru v MS Excelu. 
Některé údaje nemáme v MS Accessu přímo, ale potřebujeme 
je dodat z externích zdrojů. 
Naše údaje v MS Accessu potřebujeme předat dalším uživatelů 
a to v jiném formátu (textový formát, formát MS Excel aj.). 



Příklad: Převedeme „tabulková“ data z MS Excelu do MS 
Accessu.  

Obrázek 4: Data v MS Excelu včetně názvu polí na 
prvním řádku, celkem 200 záznamů. 

Řešení: Pro převod dat 
musíme spustit MS Access, 
aktivovat menu Externí data 
a pás karet Import. 

Obrázek 5: Realizace importu v prostředí MS 
Access. 

Pak již využijeme průvodce MS Accessu pro import dat. 



Obrázek 6: Vybereme požadovaný zdroj dat v MS 
Excelu. 

Obrázek 7: Vybereme správný excelovský list. 

Obrázek 8: Potvrdíme hlavičky sloupců (alias názvy 
polí). 

Obrázek 9: Upřesníme informace o jednotlivých polích. 



Obrázek 10: Primární klíč zadávat nemusíme. Obrázek 11: Zvolíme název tabulky v MS Accessu. 

Obrázek 12: Výsledkem je accesovská tabulka. 



Obrázek 13: Realizace exportu v prostředí 
MS Access. 

Co se týče převodu dat z textového rozhraní, tam je situace 
obdobná, MS Access sám „najde“ v daném souboru příslušný 
formát a jeho průvodce reaguje obdobně jako v uvedeném 
příkladu na převod excelovských dat. 
Při převodu dat z MS Accessu „jinam“ využijeme menu Externí 
data a pás karet Export. 

Pak už převod proběhne velmi jednoduše pomocí průvodce. 
Převádíme data vždy jen z jedné aktivní tabulky! 

Obrázek 14: Ukázka části průvodce převodu dat z MS Accessu 
do textového souboru. 



Doplňující příklad: 
Zkuste převést data z MS Accessu do excelovské tabulky a z ní 
ještě do textového souboru. Potom převeďte data z MS Accessu 
přímo do textového souboru. Bude v tom nějaký rozdíl? 


