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ZADÁNÍ 
Výbor mysliveckého sdružení (spolku) potřebuje pro svou práci vést databázi svých členů 
obsahující specifické údaje (adresa, vlastnictví psa, zbraně atd.). Vytvořte v programu MS 
Access databázi, která umožní spolehlivou a snadnou orientaci v potřebných údajích. 

ŘEŠENÍ 
Pro potřeby databáze byly založeny tabulky: Seznam členů (obr. 1), Město (obr. 2), Lovečtí 
psi (obr. 3) a Seznam zbraní (obr. 4). V tabulkách Lovečtí psi a Seznam zbraní je použito 
kódové označení pro kód zařazení psa: S = slídič, H = honič, B = barvář a typ zbraně: K = 
kulovnice, B = brokovnice, C = kombinovaná ráže. U vytvořených tabulek byly nadefinovány 
vzájemné interakce (obr. 5). 

 
Obr. 1: Tabulka – Seznam členů 

 
Obr. 2: Tabulka – Město 
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Obr. 3: Tabulka – Lovečtí psi 

 
Obr. 4: Tabulka – Seznam zbraní 

 

U

Obr. 5: Relace mezi tabulkami databáze 
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Databáze byla připravena tak, aby po jejím spuštění se automaticky otevřel vstupní formulář – 
Seznam členů (obr. 6) k vyplnění údajů. V databázi je možno filtrovat např. Jaké psy vlastní 
člen s ID 1? – Obr. 7, nebo kteří členové vlastní zbraň s kombinovanou ráží? – Obr. 8. 

 
Obr. 6: Ukázka formuláře, který se automaticky spustí po otevření databáze 
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Obr. 7: Ukázka výsledků filtrace – jaké psy vlastní člen s ID 1 

 
Obr. 8: Ukázka výsledků filtrace – kteří členové vlastní zbraň s kombinovanou ráží 

ZÁVĚR 
Databáze je pro účel semestrální práce pouze v pracovní verzi (počet členů a dalších údajů je 
příliš malý) a lze ji na základě požadavků případných zadavatelů rozvíjet a zdokonalovat. 
K semestrální práci je přiložen soubor MS Access (databáze) s názvem: Myslivci.mdb 
(512 kB). 


