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Anotace: 
Prezentace nás seznamuje formou úvodního výkladu v relacích a především pomocí podrobně rozebraného 
příkladu s relacemi a jejich typy spojení v dotazech. Žák na základě příkladu pochopí všechny tři typy spojení.. 
Prezentace je určena pro žáky 4. ročníku strojírenství, zaměření informační systémy. Vytvořeno: srpen 2013. 

 



Relace v dotazech 
V případě vytvoření relace 1:N (lze i pro 1:1) ještě můžeme 
nastavit typ spojení v případě dotazu nad propojenými tabulkami. 
1. Budou zahrnuty pouze záznamy, v nichž jsou spojená pole z 

obou tabulek shodná (vnitřní spojení, INNER JOIN). 
2. Budou zahrnuty všechny záznamy z 1. tabulky (s primárním 

klíčem) a z 2. tabulky pouze ty záznamy, ve kterých jsou 
spojená pole shodná (vnější spojení, LEFT JOIN). 

3. Budou zahrnuty všechny záznamy z 2. tabulky (s nevlastním 
klíčem) a z 1. tabulky pouze ty záznamy, ve kterých jsou 
spojená pole shodná (vnější spojení, RIGHT JOIN). 

 
 
 

Obrázek 1: Nabídka 
typů spojení. 



Jednoduché objasnění typů spojení 
V případě relace 1:N mezi tabulkou Půjčitelé (primární klíč) a 
tabulkou Knihy (nevlastní klíč) situace dle nastaveného typu 
spojení vypadá takto: 
1. Jsou zahrnuti pouze ti půjčitelé, kteří mají půjčenou nějakou 

knihu a naopak jsou zahrnuty pouze ty knihy, které jsou 
vypůjčené. 

2. Jsou zahrnuti všichni půjčitelé a pouze ty knihy, které jsou 
vypůjčené. 

3. Jsou zahrnuty všechny knihy a pouze ti půjčitelé, kteří mají 
vypůjčenou nějakou knihu. 
 Obrázek 2: Výsledek realizace 

dotazu pro 1. typ (pole z 1. i ze 2. 
tabulky jsou vyplněná). 



Realizace typu spojení v relaci Půjčitelé – Knihy 

Obrázek 3: Struktura tabulky Půjčitelé. Obrázek 4: Struktura tabulky Knihy. 

Obrázek 5: Data v tabulce Půjčitelé. Obrázek 6: Data v tabulce Knihy. 



Obrázek 7: Návrhové zobrazení dotazu s tabulkami Půjčitelé a Knihy. 

Obrázek 8: Typy spojení mezi tabulkami Půjčitelé a Knihy. 



Obrázek 9: Výsledek spojení 1. typu (pouze navzájem propojené záznamy z obou tabulek). 

Obrázek 10: Výsledek spojení 2. typu (z 1. tabulky s primárním klíčem všechny záznamy, 
z 2. tabulky pouze propojené záznamy).  



Obrázek 11: Výsledek spojení 2. typu (z 1. tabulky s primárním klíčem pouze 
propojené záznamy, z 2. tabulky pouze propojené záznamy).  

Důležité: Typ spojení upravíme v návrhovém zobrazení dotazu 
poklepáním na spojnici mezi tabulkami.  

Obrázek 12: Úprava 
(změna) typu spojení u 
relace. 



Doplňující příklad: 

Pokuste se zamyslet nad typy relací při propojení tabulek 

Třídy a Žáci. Jak bude vypadat spojení 3. typu? 

Nápověda: V tabulce Žáci by měl mít každý žák přiřazenu 

třídu z tabulky Třídy, 3. typ spojení by se počtem záznamů v 

tabulce Žáci neměl lišit od jiného typu (kterého?). 


