
Modul 5 – Databáze/systémy pro úschovu dat

Následující kapitola obsahuje sylabus modulu 5, Databáze/systémy pro úschovu dat11, který je 
podkladem pro praktické testy v této oblasti. 

Cíle modulu 
Modul 5 – Databáze/systémy pro úschovu dat – požaduje, aby uchaze  rozum l základní koncepci 

databází a byl schopen je používat na osobním po íta i. Uchaze  by m l být schopen vytvo it
a upravit tabulky, dotazy, formulá e a sestavy, ale také je vhodn  upravit k distribuci. Uchaze
by také m l p edvést svoji schopnost získat informace z existující databáze pomocí nástroj
pro výb ry a t íd ní dat. 

Kategorie Oblast znalostí Znalosti

5.1.1.1 Rozum t pojmu databáze.
5.1.1.2 Rozum t následujícím základním pojm m souvisejícím

s uchováváním dat v tabulce: záznamy, pole, typy
datových polí, vlastnosti polí.

5.1.1.3 Rozum t pojmu primární klí .
5.1.1.4 Rozum t pojmu index.
5.1.1.5 Rozum t pojmu relace. 

5.1.1 Databázové 
pojmy

5.1 Za ínáme
pracovat s 
databází

5.1.1.6 Rozum t významu správného nastavení relací mezi
tabulkami.

5.1.2.1 Spušt ní a uzav ení databázové aplikace.
5.1.2.2 Otev ení nové nebo p ihlášení se do již existující databáze.
5.1.2.3 Vytvo ení nové databáze.
5.1.2.4 Uložení databáze do ur itého adresá e/složky na disk.
5.1.2.5 Používání funkcí on-line nápov dy.

5.1.2 První kroky s 
databází

5.1.2.6 Uzav ení databáze.
5.1.3.1 Zm na režim pohledu (tabulka, formulá , sestava).5.1.3 Úprava 

základních nastavení 5.1.3.2 Zobrazení i skrytí panelu nástroj .
5.2.1.1 Vytvo ení a uložení tabulky v etn  jednotlivých polí a

specifikace jejich datových typ .
5.2.1.2 Vložení a odstran ní záznamu z tabulky.
5.2.1.3 P idání pole do existující tabulky.
5.2.1.4 Vložení a úprava dat v záznamu.
5.2.1.5 Smazání dat v záznamu.
5.2.1.6 Použití p íkazu zp t.
5.2.1.7 P echázení mezi záznamy v tabulce (na další, p edchozí,

první, poslední) a vyhledání ur itého záznamu v tabulce.

5.2 Tabulky 5.2.1 Základní 
operace

5.2.1.8 Smazání tabulky. 

11 Sylabus modulu 5 je založen na databázovém softwaru, který používá rela ní datový model.
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5.2.1.9 Uložení a ukon ení práce s tabulkou.
5.2.2.1 Definování primárního klí e.5.2.2 Definování klí
5.2.2.2 Nastavení indexu pole s nebo bez duplicity.
5.2.3.1 Zm na nastavení atribut  pole, nap . velikost pole,

datumový i íselný typ. 
5.2.3.2 Chápat d sledky zm ny velikosti pole jako atributu tabulky.
5.2.3.3 Vytvo ení jednoduchého valida ního kritéria pro vkládání

ísel, textu, datum i asu nebo m ny.
5.2.3.4 Zm na ší ky jednotlivých sloupc  v tabulce.

5.2.3 Návrh tabulky 

5.2.3.5 P esunutí sloupce v tabulce.
5.2.4.1 Vytvo ení relace typu 1:1 nebo 1:N mezi tabulkami.
5.2.4.2 Odstran ní relace mezi tabulkami. 

5.2.4 Tabulkové relace 

5.2.4.3 Použití pravidel, která se využívají k zajišt ní platnosti
relací (nap . odstran ní záznamu) mezi záznamy vázaných
tabulek.

5.3.1.1 Otev ení formulá e.
5.3.1.2 Vytvo ení a uložení formulá e.
5.3.1.3 Použití formulá e pro vkládání, úpravu a smazání

záznamu.
5.3.1.4 P echázení mezi záznamy ve formulá i (na další,

p edchozí, první, poslední) a vyhledání ur itého záznamu
ve formulá i . 

5.3.1.5 P idání  a úprava textu v záhlaví nebo zápatí formulá e.
5.3.1.6 Odstran ní formulá e.

5.3 Formulá e 5.3.1 Práce s formulá i

5.3.1.7 Uložení a uzav ení formulá e.
5.4.1.1 Nalezení záznamu podle zadaných kritérií (ur itého slova,

ísla i datumu).
5.4.1.2 Filtr použitý na data zobrazovaná v tabulce nebo formulá i.

5.45.4 Získávání 
informací

.1 Základní
operace

5.4.1.3 Odstran ní filtru z tabulky nebo formulá e.
5.4.2.1 Vytvo ení a uložení jednoduchého dotazu vycházejícího

z jedné nebo dvou tabulek na základ  ur itých kritérií.
5.4.2.2 P idání kritéria do dotazu pomocí následujících operátor :

< (menší než), <= (menší nebo rovno), > (v tší než), >= 
(v tší nebo rovno), = (rovno), <> (není rovno), And (a
zárove ) nebo Or (nebo).

5.4.2.3 Editování dotazu (p idání nebo odstran ní kritérií).
5.4.2.4 Editování dotazu (p idání, odstran ní, p esunutí, skrytí i

zobrazení polí).
5.4.2.5 Spušt ní dotazu.
5.4.2.6 Odstran ní dotazu.

5.4.2 Dotazy 

5.4.2.7 Uložení a uzav ení dotazu. 
5.4.3 T íd ní záznam 5.4.3.1 T íd ní dat v tabulce, formulá i, dotazu vzestupn  nebo 

sestupn numericky nebo abecedn .
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5.5.1.1 Vytvo ení a uložení sestavy vycházející z tabulky nebo 
dotazu.

5.5.1.2 Zm na uspo ádání datových polí v návrhu sestavy (v etn
záhlaví).

5.5.1.3 Seskupování ur itých datových polí v sestav  vzestupn
nebo sestupn .

5.5.1.4 Slu ování ur itých datových polí ke zjišt ní sou tu,
minima, maxima, pr m ru a po tu s vhodným po tem
desetinných míst.

5.5.1.5 P idání a úprava textu v záhlaví nebo zápatí sestavy.
5.5.1.6 Odstran ní sestavy.

5.5 Sestavy 5.5.1 Práce se 
sestavami

5.5.1.7 Uložení a uzav ení sestavy.
5.6.1.1 Náhled tabulky, formulá e a sestavy.5.6.1 P íprava pro tisk 
5.6.1.2 Zm na orientace stránky (na výšku, na ší ku) nebo

velikosti stránky.
5.6.2.1 Tisk12 stránky, vybraného/ných záznamu/  nebo celé

tabulky.
5.6.2.2 Tisk všech záznam , ur itých stránek nebo celého

formulá e.
5.6.2.3 Tisk výsledku dotazu.

5.6 Tisk 

5.6.2 Volby tisku 

5.6.2.4 Tisk stránky, ur itých stránek nebo celé sestavy.

12 Tiskové možnosti nejsou zahrnuty v Sylabu, ale mohou být po uchaze i vyžadovány v závislosti na tiskové vybavenosti i
omezeních testovacího st ediska.
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