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Anotace: 
Prezentace nás seznamuje formou výkladu a pak zejména formou složitějších příkladu s různými typy relací. Žák 
pozná na příkladu, o jakou relaci se jedná.. Prezentace je určena pro žáky 4. ročníku strojírenství, zaměření 
informační systémy. Vytvořeno: srpen 2013. 

 



Typy relací 
V relačních databázových systémech rozlišujeme tří typy relací: 
 
1:N – nejčastější relace, každému záznamu v levé tabulce (na 
straně 1) může odpovídat více záznamů se shodným klíčem v 
pravé tabulce (ale nemusí odpovídat žádný záznam). 
Viz Půjčitelé – Knihovna, Třídy – Žáci…  
  
1:1 – nejméně často používaná relace, každému záznamu v první 
tabulce odpovídá maximálně jeden záznam se stejným klíčem v 
tabulce druhé. Kde se tato relace používá: 
• V tabulce máme velký počet sloupců, který je navíc 

nepřehledný, proto tabulku rozdělíme do více tabulek 
(tabulka Žáci s údaji adresními a klasifikačními) 

• Potřebujeme více zabezpečit některé části záznamů 
 



M:N – speciální, tzv. neurčitá relace. Každému záznamu v levé 
tabulce (na straně M) může odpovídat více záznamů se shodným 
klíčem v pravé tabulce (na straně N). Platí to i naopak: každému 
záznamu v pravé tabulce (na straně N) může odpovídat více 
záznamů se shodným klíčem v levé tabulce (na straně M). 
Příkladem může být databáze značek a typů aut a tabulky 
Pohonné_hmoty a Barvy. Auto jezdící na benzín Natural 95 může 
mít libovolnou barvu a naopak auto bílé barvy může jezdit na 
různé typy pohonných hmot. 
Pro vytvoření relace M:N je třeba ji převést na dvě relace typu 
1:N.  
 

Obrázek 1: Příklad výše uvedené relace 
M:N.  



Příklady relace 1:N (1) 
 

Obrázek 2: Relace 1:N dvakrát za 
sebou – hierarchické uspořádání. 

Obrázek 3: Data v jednotlivých tabulkách. 



Obrázek 4: Realizace výběrového dotazu z propojených tabulek. 

Obrázek 5: Výsledek dotazu. 



Příklady relace 1:N (2) 
 

Obrázek 6: Relace 1:N (v levé části) ve 
formě tří číselníků. 

Obrázek 8: Data číselníku vzdělání. 

Obrázek 7: Data číselníku ročníků. 

Obrázek 8: Data číselníku tříd. 



Příklady relace 1:1 

Obrázek 9: Relace 1:1 mezi tabulkou 
Databáze žáků a Předměty a jejich 
výsledné známky. 

Obě tabulky mají navzájem propojený primární klíč – všechny 
záznamy navzájem spolu korespondují a je jich stejný počet. 

Obrázek 10: Data tabulky Databáze žáků. 

Obrázek 11: Data tabulky Předměty a jejich 
Výsledné známky. 



Příklady relace M:N 

Obrázek 14:Data Tabulky (číselníku 
Barvy. 

Relace M:N může často znamenat vzájemné propojení dvou 
pomocných číselníků. 

Obrázek 12: Relace M:N mezi tabulkou 
Barvy a Paliva. 

Obrázek 15: Data Tabulky (číselníku) Paliva. 

Obrázek 13: Data „Pomocné“ tabulky Auta. 
Tabulka musí obsahovat 2 primární klíče. 



Doplňující příklad: 

Pokuste vytvořit propojení čtyř tabulek, ve kterých bude 

obsažena i relace 1:N i relace M:N. 

Nápověda: Vytvořte dvě tabulky s relací 1:N a k jedné z 

nich vytvořte dva číselníky. 


