
Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze
Kliknutím na ikonu Accessu přesunete obrazovku nebo 
změníte její velikost, případně zavřete databázi. 

Použití ovládacích prvků na panelu nástrojů Rychlý přístup
Můžete rychle přidat nebo změnit ovládací prvky ve formuláři nebo v sestavě, a to kliknutím na ikonu 
nástrojů, pokud je formulář (nebo sestava) otevřený v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení. 

Správa souborů
Otevření, zavření, tisk, sdílení, 
uložení jako předchozí verze, 
jako šablony, a šifrování nebo 
komprimace a oprava databáze.

Stavový řádek
Zobrazuje informace 
o aktuálním zobrazení.

Získání nápovědy 
Kliknutím na otazník přejděte na obsah 
nápovědy. 

Filtrování objektů
Zadáním klíčového slova do 
vyhledávacího pole filtrujte 
objekty v databázi.

Tlačítka zobrazení
Kliknutím na ikony můžete 
přepínat mezi dostupnými 
zobrazeními aktuálního objektu. 

Otevření ikony pro otevření 
dialogového okna
Kliknutím na tuto ikonu použijete 
další dostupné funkce skupiny.

Skrytí pásu karet
Kliknutím na šipku nahoru 
skryjete pás karet, ale 
ponecháte karty v zobrazení.

Úvodní příručka 
Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže 
se s ním rychle seznámit.

Ikony pro otevírání 
dialogových oken
Když u nějaké skupiny 
příkazů pásu karet uvidíte 
tuhle ikonu , můžete 
na ni kliknout a zobrazí se 
okénko s více možnostmi.



Co můžu najít  
na kartě Účet? 
Kliknutím na Soubor > Účet v Accessu 2013 můžete spravovat informace 
o uživatelích, měnit pozadí nebo motiv, zobrazovat a přidávat dostupné webové 
služby, zobrazovat informace o produktech Office a spravovat své odběry 
produktů.

Kam zmizela možnost 
Zálohovat? 
Důležitá data je potřeba zálohovat. V Accessu 2013 to provedete kliknutím na 
Soubor > Uložit jako. Potom v části Uložit databázi jako > Upřesnit klikněte 
na Zálohovat databázi. 



Věci, které budete pravděpodobně hledat 
V seznamu dole najdete některé z běžně používaných nástrojů a příkazů Accessu 2013.

Pokud chcete... Klikněte 
na... A podívejte se na...

Otevřít, zavřít, vytvořit, uložit, tisknout, publikovat nebo spravovat 
databázi

Soubor Zobrazení Backstage (klikněte na odkazy v levém podokně).

Zobrazit objekty, vyjmout, zkopírovat nebo vložit data, formátovat text, 
přidat řádek souhrnů nebo najít data

Domů Skupiny Zobrazení, Schránka, Seřadit a filtrovat, Záznamy 
a Formátování textu.

Přidat součásti aplikace, tabulky, dotazy, formuláře, sestavy nebo makra Vytvoření Skupiny Šablony, Tabulky, Dotazy, Formuláře, Sestavy a Makra a kód.

Přenést soubory nebo odeslat data či odkaz na externí zdroje Externí data Skupiny Importovat a propojit a Exportovat.

Komprimovat a opravit databázi, pracovat s kódem jazyka Visual Basic, 
makry či relacemi a analyzovat data nebo je přenést na SharePoint

Databázové 
nástroje

Skupiny Nástroje, Makro, Relace, Analyzovat a Přesunout data.

Zobrazit a použít objekty v databázi Navigační 
podokno

Skupina Všechny objekty Accessu.

Opravit problémy se soubory nebo přidat heslo do databáze Soubor Skupiny Informace, Zkomprimovat a opravit a Zašifrovat pomocí hesla.

Vytvořit aplikaci pro Access Soubor Možnosti Nový, Vlastní webová aplikace nebo webové šablony.



Co se stalo s funkcí 
Kontingenční graf?
 

V Accessu 2013 nemůžete vytvářet kontingenční grafy ani tabulky. Můžete je ale 
importovat z Excelu nebo jiných aplikací a potom je pomocí ovládacího prvku Graf 
přidat.

Dlouhý text je náhrada 
datového typu Memo
 

Pokud chcete pro dlouhá textová pole použít datový typ Memo, vyzkoušejte místo 
toho datový typ Dlouhý text.

Co je aplikace pro Access?
 

Aplikace pro Access jsou jako webové databáze, které můžete použít k zobrazení 
a sdílení dat v cloudu. Aplikace pro Access nabízejí možnosti zabezpečené a centralizované 
správy a ukládání dat. 

V Accessu 2013 můžete snadno vytvářet a měnit návrh aplikace. Pro začátek využijte 
šablonu aplikace, nebo si vytvořte vlastní webovou aplikaci.

Šablony s názvy, které obsahují slova „desktopová“, vytvoří klientskou databázi. 
Aplikaci pro Access vytvoříte pomocí kterékoli šablony označené ikonou zeměkoule.



Spolupráce s lidmi, kteří dosud nepoužívají Access 2013 
Následuje několik věcí, na které byste neměli zapomínat, pokud sdílíte nebo si vyměňujete soubory s lidmi, 
kteří používají starší verzi Accessu.

V Accessu 2013... Co se stane? Co mám udělat?

Otevřete soubor databáze, 
který byl vytvořený pomocí 
Accessu 2007.

Access 2013 umožňuje otevírat a používat soubory, které byly 
vytvořené pomocí Accessu 2007. V těchto souborech však nejdou 
použít ani zobrazit některé funkce, například kontingenční tabulky 
nebo podmíněné formátování.

Importujte jen tabulky a potom v Accessu 2013 aktualizujte 
formáty.

Uložíte databázi jako soubor 
Accessu 2007.

Databázi budete moct otevřít a použít. Nic.

Uložíte databázi jako soubor 
Accessu 2010.

Access 2007 a 2010 používají stejný formát souboru. Pokud jste 
publikovali webovou databázi Accessu 2010 a otevřete ji v Accessu 2013, 
budete ji moct jen zobrazit. Tahle databáze nepůjde upravovat.

Pokud jste publikovali databázi Accessu 2010 jako webovou 
databázi a chcete ji později změnit na aplikaci pro Access, 
importujte data do vlastní webové aplikace.



Co je na kartě Informace?
 

Ve kterékoli otevřené databázi klikněte na Soubor > Informace.

Použitím možnosti Zkomprimovat a opravit databázi můžete vyřešit problémy 
s databází nebo těmto problémům předejít, anebo můžete zkomprimovat soubory, 
aby zabíraly méně místa.

Soubory uložené v Accessu 2007 nebo novějším formátu jsou už šifrované, 
ale pokud chcete zabezpečení dat ještě zvýšit, můžete přidat nepovinné heslo 
kliknutím na Zašifrovat pomocí hesla.

Kliknutím na Zobrazit a upravit vlastnosti databáze zobrazíte informace 
o objektech v databázi, revizích a velikosti databáze. Na kartě Souhrn, kterou tady 
najdete, můžete také změnit název databáze, autora, společnost nebo informace 
hypertextového odkazu.

Můžu databázi Accessu 
převést na aplikaci pro Access?
 

Přestože se i aplikace pro Access používají ke sledování dat, převádět desktopové 
databáze na aplikace pro Access a naopak není možné. Můžete však v aplikaci pro 
Access použít data z desktopové databáze.

Klikněte na Nový > Vlastní webová aplikace > Vytvořit tabulku z existujícího 
zdroje dat. 


