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Anotace: 
Prezentace objasňuje obecně pojem databáze, srovnává tabulkové procesory a databázové systémy. Poté se žák 
seznámí se základními databázovými pojmy v tabulkových procesorech. Vzorem je databáze FDE ratingu 
nejlepších šachistů. Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku technického lycea. Vytvořeno: květen 2012. 

 



Tabulkové procesory – pojem databáze 
• Význam databází dnes – personální, ekonomická oblast, 

zdravotnictví, bankovnictví… 
• Zpracování databázových dat především klasickými 

databázovými programy – MS Access, MySQL, Oracle aj. 
• MS Excel pouze obsahuje některé funkce relační databáze, 

umožňuje rychlý přístup k datům 
• Základem pro naši výuku budou data: FIDE rating 200 

nejlepších šachistů na světě, data stažena z www.fide.com 

Obrázek 1: Možnost stažení databázových dat z oficiálního šachového serveru 
Zdroj:  http://ratings.fide.com/download.phtml [cit. 4. 5. 2012] 
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Obrázek 2: Ukázka excelovské tabulky nejlepších šachistů světa 



Výše uvedená tabulka obsahuje: 
• vodorovně - řádky: záznamy (skupiny dat o jednom objektu 

databáze) – informace o jednotlivých hráčích 
• svisle - sloupce: pole (položky – jeden typ informace, který je 

evidován ve všech záznamech) 
 

Obsahy jednotlivých polí: 
ID number – identifikační číslo každého hráče, musí být 

jednoznačné 
Jméno – jméno hráče, vzhledem k rozdílnosti typu jmen na celém 

světě se do jednoho sloupce zapíše celý údaj (u nás příjmení a 
jméno) 

Titul – šachový titul (g = mezinárodní velmistr, m = mezinárodní 
mistr aj.) 
 
 

 



Federace – třípísmenná zkratka státu, v němž je hráč registrován 
ELO – bodové hodnocení hráče, podle tohoto pole je tabulka 

setříděna 
Narozen – rok narození hráče 
Poznámka – udává zda se jedná o ženu (w), případně zda je daný 

hráč neaktivní (i). Neaktivní žena je pak wi. 
 
V Excelu mohou být databázová pole různého typu – text, číslo i 
datum. V naší tabulce je pole ELO a Narozen typu číslo, ostatní 
pole jsou textová. S číselnými poli lze provádět v databázi  
nejrůznější, zejména souhrnné operace: součet, průměr, počet,  
minimum a maximum z daných hodnot.  

 
 



Základní databázové funkce najdete v MS Excelu 2007 pod 
nabídkou menu Data v pásu karet Seřadit a filtrovat a v pásu  
karet Osnova. 

 
 

Obrázek 3: Pás karet Seřadit a filtrovat  Obrázek 4: Pás karet Osnova 



Obrázek 5: Pojmenování databáze v MS Excelu 

Databázi je vhodné si pojmenovat – označíme všechna pole 
databáze včetně názvů polí a po kliknutí pravým tlačítkem 
myši vybereme Pojmenovat rozsah. 


