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Usnadňuje vkládání, úpravy a zobrazování 
dat v databázi. 



• Formulář vytváří uživatelské rozhraní databáze – zjednodušují pohled na databázi 

• Formulář usnadňuje uživateli vkládání, úpravu a zobrazování dat v databázi 

• Formulář je přímo svázán se zdrojem dat – tabulka, dotaz 

• Je přehlednější než tabulka databáze 

• Obsahuje POLE a OVLÁDACÍ PRVKY(tlačítka, posuvníky, zatržítka,..) 

• Součástí formuláře mohou být i výpočty, souhrny, grafy, obrázky,.. 



Formulář se skládá z ovládacích prvků. 
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Vázané ovládací prvky 

 jsou přímo připojeny k databázi. Slouží k vkládání dat do databáze a zobrazují data 
uložená v databázi. Umožňují měnit data a zobrazují změny dat, ke kterým v 
databázi došlo. 

Vypočítané ovládací prvky  

provádějí výpočty s daty databáze, ale nemění tato data. 

Nevázané ovládací prvky 

obsahují informace, ale nejsou přímo připojeny k datům databáze. 



pomocí modulu Automatický formulář 

pomocí Průvodce formulářem 

ručně - pomocí Návrhového zobrazení 









1. Otevřete databázi SKOLA a projděte si jednotlivé záznamy. 

2. V databázi SKOLA vytvořte formulář pomocí modulu Automatický formulář. 

Formulář zobrazte v režimu Formulářové zobrazení a pojmenujte FORM1. 

3. V databázi SKOLA vytvořte formulář pomocí modulu Průvodce formulářem. Do 

formuláře vložte všechna pole a zvolte rozložení Tabulka. Upravte šířku sloupců a  

formulář zobrazte v režimu Formulářové zobrazení a pojmenujte FORM2. 

4. V databázi SKOLA vytvořte formulář pomocí modulu Návrh formuláře. Do formuláře 

vložte všechna pole. Upravte zarovnání. 

5. Do formuláře vložte obrázek OBRAZEK.PNG. 

6. Změňte titulek formuláře na Evidence žáků a změňte barvu pozadí na světle modré. 



• http://office.microsoft.com/cs-cz/access-help/vytvoreni-formulare-
HP005187641.aspx 

• http://office.microsoft.com/cs-cz/access-help/ovladaci-prvky-RZ001034134.aspx   
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Database.svg  
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