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Anotace: 
Prezentace je zaměřena na možnost importu a exportu dat. Poskytuje přehled možných formátů dat, podává 
přehled aplikací, které mohou být propojené s databázemi a ukazuje možnost exportu dat do HTML. Prezentace je 
určena pro žáky 4. ročníku strojírenství, zaměření informační systémy. Vytvořeno: prosinec 2013. 

 



Konverze dat 
 
Konverze dat je přizpůsobení a převod dat. Provádí se při importu 
a exportu údajů z/do databáze.  Tímto způsobem lze databáze 
efektivně naplňovat daty, data lze snadno přenášet do jiných 
aplikací  nebo je možno této situace využít pro zálohování dat. 
 
Všechny potřebné příkazy pro import a export dat jsou sloučeny 
do karty Externí data  a do příkazu Uložit jako na kartě Soubor. 

Obrázek 2: Příkaz Uložit jako na kartě Soubor. 



Přehled možných formátů pro import a export dat 

Tabulka 1: Formáty dat pro import a export. 

Formát Import Export 

Databáze aplikace MS Access Ano Ano 

Sešity aplikace MS Excel Ano Ano 

Seznamy SharePoint Ano Ano 

Textové soubory Ano Ano 

XML soubory Ano Ano 

HTML dokumenty Ano Ano 

Soubory databáze dBase Ano Ano 

Libovolné ODBC databáze Ano Ano 

Datové (webové) služby Ano 

Složky aplikace MS Outlook Ano 

Dokumenty MS Word Ano 

PDF nebo XPS dokumenty Ano 

Přílohy emailu Ano 



Import dat 
Je realizován postupně průvodcem v několika krocích: 

1. Výběr souboru a typu importu (nová tabulka, přidání, propojení) 

2. Výběr oblasti zdrojové tabulky 

3. Záhlaví zdrojové tabulky 

4. Upřesnění importovaných polí (s možností neimportování) 

5. Stanovení primárního klíče (nebo jeho automatické doplnění) 

6. Název a analýza tabulky 

7. Uložení importu 

 

Při importu z různých zdrojů (MS Excel, MS Access, textový soubor, jiná 
databáze) se tento obecný postup může mírně odlišovat. Popišme si 
potup při importu ze sešitu MS Excel. 



Krok 1 – výběr souboru 
Po zadání konkrétního souboru je nutno zvolit: 

• Importovat do nové tabulky 

• Připojit kopii záznamů k tabulce 

• Vytvořit odkaz (data zůstanou v Excelu)  

Obrázek 3: Výběr souboru. 



Krok 2 – výběr oblastí 
Lze specifikovat určitý list nebo využít uloženou pojmenovanou oblast ze 
systému MS Excel.  

Obrázek 4: Výběr oblastí. 



Krok 3 – záhlaví tabulky 
Je-li ve zdrojové tabulce v prvním řádku záhlaví – zaškrtnout nabízenou 
volbu. V opačném případě se musí názvy sloupců určit v dalších krocích.  

Obrázek 5: Záhlaví tabulky. 



Obrázek 6: Upřesnění voleb. 

Krok 4 – upřesnění voleb 
Pro jednotlivé sloupce lze volit: 

• Název pole 

• Datový typ 

• Indexovací  
pole  

Je možné také  
pole  
neimportovat.  



Obrázek 7: Primární klíč. 

Krok 5 – primární klíč 
Primární klíč musí být jedinečný. Při použití vlastního klíče se kontroluje 
duplicita. Není-li splněna, primární klíč se nenastaví.  



Obrázek 8: Název tabulky. 

Krok 6 – název tabulky a analýza 
Název musí být v rámci databáze jednoznačný.  

Analýza může řešit formální potíže, které mohou vzniknout převodem. 
Pomůže tabulku vhodně rozdělit na jednotlivé části a provázat je pomocí 
relací. 



Obrázek 9: Uložení importu. 

Krok 7 – uložení importu 
Pro opakované použití lze import uložit. Tato volba je nutná v případě, 
že import se musí provádět pravidelně (např. měsíční výkazy apod.).     
V tomto případě je možné vytvořit úkol do aplikace MS Outlook. 



Import a propojení s aplikací MS Access 
Důvody pro import a propojení MS Accessu s MS Accessem: 

• Převod dat při sloučení dvou databází 

• Převod struktury databáze (vytvoření databáze pro pobočku)  

• Vložení objektů z jiné databáze (formuláře, dotazy, sestavy) 

• Rozdělení rozsáhlých složitých tabulek na více propojených tabulek 

• Převod dat ze starších verzí MS Access 

• Souběžné používání různých verzí MS Accessu 

 

Základní rozdíl při importu z MS Accessu je možnost importovat 
všechny dostupné objekty: Tabulky, Dotazy, Formuláře, Sestavy, Relace, 
Makra a Moduly. 
   

Kopírovat objekty lze i mezi dvěma spuštěnými aplikacemi MS Access 
pomocí známých zkratek Ctrl+C a Ctrl+V.  



Krok 1 – výběr souboru 
Importování je jednorázové a jednosměrné přenesení dat a objektů. 

Vytvoření odkazu vytvoří oboustranné propojení, umožňující změnu 
dat v obou databázích.   

Obrázek 10: Import a propojení z databáze MS Access. 



Krok 2 – výběr objektů 
Základní objekty lze volit na jednotlivých kartách. Doplňující možnosti 
lze upřesnit po stisku tlačítka Možnosti. 

Obrázek 11: Import objektů. 

Posledním krokem je uložení 

importu – pro možnost jeho 

opakovaného využití.  

 

Při volbě Propojení lze vybrat 

pouze databázové tabulky. 

Všechny ostatní objekty se 

musí vždy importovat. 



Export dat 
Umožňuje uložit data z tabulek, z dotazů, z formulářů nebo ze sestav v 
různých výstupních formátech. Postup je obecně snazší než při 
importu: 

1. Vybrat objekt pro export (tabulku, dotaz, formulář, sestavu) 

2. Exportní formát – volí se tlačítkem z kary Externí data (Excel, PDF, 
Word, text, Access, XML, ODBC, HTML, dBase, …) 

3. Zadat jméno výstupního souboru 

4. Zvolit možnosti exportu (data s formátováním a rozložením, po 
exportu otevřít cílový soubor, možnost exportu pouze vybraných 
záznamů) 

5. Volba typu kódování, případně šablony (ne vždy je nutná) 

6. Uložení exportu pro jeho další použití nebo časové naplánování  



Krok 1 – název souboru a možnosti exportu 
Umožňuje zadat cestu a jméno souboru a možnosti exportu 

Obrázek 12: Export. 


