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Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“  

 

Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 

technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 

stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 

kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 

študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 

efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 

počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 

Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 

rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac sofistikovaných IT 

odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 

sveta stalo lepšie miesto pre život.  
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Automatizácia databázovej aplikácie Microsoft Access 2010  

Praktické cvičenie zo série „Od študentov pre študentov“ 

Cieľové publikum: študenti, ktorí ovládajú jazyk VBA (Visual Basic for Applications). 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 1 hodina a 10 minút. 

Programovacie jazyky: VBA. 

Vývojové prostredia: Microsoft Office Access 2010.  

Operačné systémy: Windows 7, Windows Vista, Windows XP. 

Technológie: automatizácia pomocou jazyka VBA, prostredie produktu Microsoft Access 2010. 

 

Obsahom praktického cvičenia je riešenie konkrétnych úloh, s ktorými sa môže používateľ produktu 

Microsoft Access 2010 stretnúť pri vývoji databázovej aplikácie. Vychádzame z aplikácie pre TV servis, 

ktorá je primárne určená na evidenciu životného cyklu jeho zákaziek. Zakladá sa na vytvorení 

databázových objektov v prostredí Microsoft Access 2010 (v slovenskej verzii), ktoré sú previazané s 

vývojovým prostredím jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Aplikácia podporuje vymedzené 

činnosti spojené s životným cyklom zákazky od prijatia prístroja, cez opravu až po výdaj zákazníkovi. 

 

Tip: Aby ste mohli z tohto praktického cvičenia vyťažiť maximum, predpokladáme, že 

spĺňate nasledujúce kritériá: 

 Poznáte prostredie databázového produktu Microsoft Access 2010. 

 Ovládate deklaratívny jazyk SQL.    

 Ste pokročilými programátormi v jazyku VBA.  
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Úvod 

 

Kancelársky balík Microsoft Office je v súčasnosti veľmi obľúbeným softvérovým produktom v celej 

podnikateľskej aj verejnej sfére. Či už ako súbor podporných aplikácií popri rozsiahlych systémoch, ako 

sústava kooperujúcich programov, ktoré riešia rôzne typy činností, alebo ako aplikácie na podporu 

administratívy. Väčšinu informačných potrieb malej firmy možno obslúžiť pomocou tohto 

programového balíka. Existujú však isté špecifiká domény podniku, ktoré si vyžadujú špecializovanú 

aplikáciu na riešenie informačných potrieb v priebehu spracovania jej rutinných činností. Aj keď vývoj 

aplikácie v Microsoft Access 2010 má isté obmedzenia, predstavuje pre malú firmu pomerne 

jednoduché a lacné riešenie, keď nie je nutné obstaranie komplexného a nákladného systému a na 

druhej strane poskytne informačnú podporu presne podľa používateľských požiadaviek. 

 

Microsoft Access 2010 je relačný databázový systém, ktorý zabezpečuje všetky funkcie na definíciu dát 

(DDL – Data Definition Language), manipuláciu dát (DML – Data Manipulation Language) a riadenie 

dát (Data Control Language). Môže vystupovať v úlohe samostatnej aplikácie na jednej pracovnej 

stanici, alebo aplikácie založenej na architektúre klient-server. Má veľmi prívetivé používateľské 

rozhranie a minimalizuje nutnosť písania programového kódu. Na riešenie špecifických 

automatizačných úloh spolupracuje s jazykom Visual Basic for Applications (VBA). VBA je 

implementáciou jazyka Visual Basic aj s jeho vývojovým prostredím do aplikácií balíka Microsoft Office. 

Pracuje s objektmi, pomocou ktorých je k dispozícii množstvo metód a vlastností pripravených na 

použitie pri riešení konkrétnych úloh.  

 

Obsahom praktického cvičenia je riešenie konkrétnych úloh, s ktorými sa môže používateľ Microsoft 

Access 2010 pri vývoji databázovej aplikácie stretnúť. Vychádzame z aplikácie pre TV servis, ktorá je 

primárne určená na evidenciu životného cyklu jeho zákaziek. Zakladá sa na vytvorení databázových 

objektov v prostredí Microsoft Access 2010 (v slovenskej verzii), ktoré sú previazané s vývojovým 

prostredím jazyka Visual Basic for Applications. Aplikácia podporuje vymedzené činnosti spojené s 

životným cyklom zákazky od prijatia prístroja, cez opravu až po výdaj zákazníkovi. Obsahuje tieto 

hlavné súčasti:  

 

 Prihlásenie - vstupný bod do aplikácie. 

 Správa pouţívateľov - na administráciu používateľov a riadenie prístupu k jednotlivým 

službám.  

 Evidencia zákaziek - ťažisková súčasť, v ktorej sa vykonáva väčšina činností spojená 

s predmetom podnikania. 
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 Evidencia porúch - tvoriaca relatívne samostatný celok, ktorý slúži ako podporná služba 

k Evidencii zákaziek.  

 

Aplikácia pracuje podľa nasledujúceho dátového modelu: 

Obr. 1: Dátový model aplikácie 
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1 Úloha č. 1: Prihlásenie pouţívateľa do aplikácie 

 

Na zabezpečenie autorizovaného prístupu môžeme vytvoriť formulár, ktorý bude vstupným bodom do 

aplikácie. Na jeho pozadí sa vykoná overenie prihlasovacieho mena a hesla používateľa.  

V nasledujúcom príklade si ukážeme jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť, aby sa k aplikácii a jej údajom 

dostali len autorizovaní používatelia. Riešenie úlohy pozostáva z nasledujúcich krokov: 

 

1. Návrh formulára. 

2. Nastavenie neviazaných polí. 

3. Vloţenie kódu udalostnej procedúry.  

 

1.1 Návrh formulára 

 

V návrhovom zobrazení si vytvoríme formulár s dvomi neviazanými vstupnými poľami a dvomi 

tlačidlami, napríklad podobne, ako na tomto obrázku
1
: 

 
Obr. 2: Návrh prihlasovacieho formulára 

 

Aby sme zamedzili nežiaducemu opusteniu tohto formulára, nastavíme v hárku vlastností na karte Iné 

vlastnosť Modálne okno na Áno, čím zabezpečíme, že akékoľvek ďalšie riadenie toku aplikácie bude 

možné až po opustení tohto formulára. Taktiež skryjeme tlačidlá minimalizácie a maximalizácie 

a zneprístupníme tlačidlo ukončenia formulára nastavením vlastnosti Tlačidlo zatvorenia na Nie 

a vlastnosti Tlačidlá Min a Max na Ţiadne (Hárok vlastností, karta Formát).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Nastavenie vlastností formulára 

                                                             
1
 V našom prípade sme formulár nazvali Prihlasenie s ovládacími prvkami cmbNick, txtHeslo, btnOK a 

btnKoniec. Prefixy pred názvom charakterizujú typ ovládacieho prvku. 
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Potom je vhodné nastaviť tento formulár ako štartovací, teda taký, ktorý sa automaticky otvorí ihneď 

po otvorení súboru aplikácie. Prejdeme na kartu Súbor a v spodnej časti klikneme na tlačidlo 

Moţnosti. Ďalej v ponuke Aktuálna databáza zvolíme v položke Zobraziť formulár názov formulára, 

ktorý chceme otvoriť ihneď po spustení aplikácie:  

 

 
 
 
 
 

Obrázok 4: Nastavenie štartovacieho formulára 

 

 

Obr. 4: Nastavenie štartovacieho formulára 

 

1.2 Nastavenie neviazaných polí 

 

Je používateľsky prívetivé, ak môžeme vybrať prihlasovacie meno z otváracieho zoznamu (combobox). 

Formulár po úspešnom overení namiesto uzavretia ukryjeme, takže zvolené prihlasovacie údaje máme 

k dispozícii i pri ďalšom spracovaní aplikácie (napríklad pri vystavení faktúry sa automaticky vloží meno 

a priezvisko prihláseného používateľa)
2
. 

 

Namiesto fixného zadania hodnôt je najvhodnejšie otvárací zoznam naplniť údajmi z databázovej 

tabuľky. V zozname sa potom premietne akákoľvek zmena v prístupových právach, používateľoch a ich 

                                                             
2
  Stačí do neviazaného textového poľa zostavy alebo formulára zadať výraz:  

=[Formuláre]![Prihlasenie]![cmbNick].[Column](7), čím sa odvoláme na hodnotu 8. stĺpca (podľa indexovej 

notácie) otváracieho zoznamu cmbNick v skrytom formulári Prihlasenie. 
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roliach, pričom zoznam takto zostáva stále aktuálny. Dátová štruktúra tabuľky Pouzivatel pre 

navrhovaný otvárací zoznam je takáto:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 5: Návrh jednoduchej dátovej štruktúry pre tabuľku Pouzivatel 

 

Zdroj riadkov (dát) pre otvárací zoznam cmbNick tvoria všetci aktívni používatelia podľa tohto dopytu: 

 

SELECT Pouzivatel.idPouzivatel, Pouzivatel.Nick, Pouzivatel.Heslo, Pouzivatel.Admin, 
Pouzivatel.Aktivny, Pouzivatel.Meno, Pouzivatel.Priezvisko, [Meno]+" "+[Priezvisko] 
AS MenoPriezvisko, Pouzivatel.PorPristup  

FROM Pouzivatel 
WHERE (((Pouzivatel.Aktivny)=-1)); 

Obr. 6: Výsledok dopytu pre otvárací zoznam cmbNick
 3
 

 

Naplnenie otváracieho zoznamu viacerými stĺpcami zabezpečíme definovaním vhodného dopytu ako 

zdroja dát (riadkov) a upravením vlastností Počet stĺpcov v našom prípade na 9 a nastavením ich 

viditeľnosti pomocou Šírky stĺpcov (karta Formát). Na obr. 7 vidíme, že jediný viditeľný stĺpec nášho 

otváracieho zoznamu bude 2. stĺpec, teda Pouzivatel.Nick.  

 

Na to, aby nás Microsoft Access 2010 bezprostredne po nesprávnom zvolení prihlasovacieho mena 

neupozornil na neexistenciu hodnoty v zdroji otváracieho zoznamu, je vhodné nastaviť vlastnosť 

Obmedziť na zoznam na Nie (karta Údaje). V tomto prípade sa upozornenie o nesprávnej 

autentifikačnej informácii zobrazí až po spracovaní procedúry vyvolanej pomocou tlačidla btnOK. 

Preddefinovaná hodnota tejto vlastnosti je Áno.  

 

                                                             
3 Pole txtHeslo má nastavenú vstupnú masku typu „Heslo“, aby neboli viditeľné znaky hesla. To je možné nastaviť 

pri definovaní tabuľky, alebo aj vo formulári po vybratí konkrétneho ovládacieho prvku v hárku vlastností (na 

karte Údaje, vlastnosť Vstupná maska). 



Automatizácia databázovej aplikácie Microsoft Access 2010 

 

8 

 

Obr. 7: Dôležité vlastnosti pre otvárací zoznam cmbNick 

 

 

1.3 Vloţenie kódu udalostnej procedúry 

 

Samotné overenie prebieha podľa procedúry vloženej za tlačidlom btnOK. V hárku vlastností, karta 

Udalosť, pri vlastnosti Pri kliknutí vyvoláme editor VBA kódu a vložíme nasledujúci zdrojový kód: 

 

Private Sub btnOK_Click() 
 
 On Error GoTo btnOK_Click_Err: 
      
    Dim nullNick As Boolean 
    Dim nullPass As Boolean 
    Static PassCount As Integer 
        'Test na nezadané prihlasovacie meno (cmbNick). 
        If IsNull(Me.Nick) = True Then 
            MsgBox "Zadajte prihlasovacie meno. ", vbCritical, "Nie je zadané " & _ 
                "prihlasovacie meno"             
            nullNick = True 
            Exit Sub 
        Else: nullNick = False 
        End If  
                
        'Test na nezadané heslo. 
        If IsNull(Me.Heslo) = True Then 
            MsgBox "Zadajte heslo.", vbCritical, "Nie je zadané heslo" 
            nullPass = True 
            Exit Sub 
        Else: nullPass = False 
        End If         
         
        'Ak je vyplnené meno a heslo, tak sa začne proces overenia. 
        If nullNick = False And nullPass = False Then 
            'Ak sa heslo vložené do txtHeslo rovná 3. stĺpcu (index 2) hodnoty cmbNick  
            'a teda aj údajom v tabuľke Pouzivatel, otvorí sa hlavná ponuka. 
            If Me!txtHeslo = Me!cmbNick.Column(2) Then  
                DoCmd.OpenForm "Menu" 
                'Ukrytie vstupného formulára na uchovanie údajov o prihlásenom  
                'používateľovi. 
                Me.Visible = False 
            Else 
                'Ak overenie zlyhá, zobrazí sa hlásenie a zráta sa počet pokusov. 
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                MsgBox "Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo.", vbCritical, _ 
                    gstrAppTitle 
                PassCount = PassCount + 1 
                'Spätné získanie zamerania na pole txtHeslo. 
                Me!txtHeslo.SetFocus 
                 
                'Po 5 neúspešných pokusoch o prihlásenie sa aplikácia ukončí.  
                'Tu by sa mohlo implementovať počítanie napríklad do 100, aby sa   
                'čiastočne znížila pravdepodobnosť nežiaduceho uhádnutia hesla. 
                If PassCount > 4 Then 
                    MsgBox "5 neúspešných pokusov o prihlásenie, aplikácia sa" _  
                        & "ukončí.", vbCritical, "Koniec aplikácie" 
                    DoCmd.Quit 
                    Exit Sub 
                End If 
                'Vynulovanie nesprávneho hesla. 
                Me.txtHeslo = Null 
            End If 
    End If 
    btnOK_Click_Exit: 
        Exit Sub 
    'Zachytenie chybovej výnimky. 
    btnOK_Click_Err: 
        MsgBox vbCrLf & Err.Number & ": " & Err.Description, vbCritical, "Chyba pri" & _ 
            " prihlásení " 
        Resume btnOK_Click_Exit 
End Sub 

 

Procedúra najprv overí, či používateľ zadal prihlasovacie meno a heslo. Ak sú vstupné polia prázdne, 

aplikácia zobrazí výzvu na zadanie prihlasovacích údajov. Potom overí vložené údaje s údajmi 

uloženými v tabuľke Pouzivatel, teda aj v otváracom zozname cmbNick. Keď sú prihlasovacie údaje 

zhodné, procedúra ukryje formulár Prihlasenie a zobrazí formulár hlavného menu. V prípade, že 

vložené údaje nesúhlasia s údajmi uloženými v databáze, zobrazí sa upozornenie a spočíta sa počet 

pokusov o prihlásenie. Pokiaľ je počet pokusov väčší ako 5, aplikácia sa ukončí. 

 

Pre úplnosť uveďme, že za tlačidlom formulára btnKoniec sa skrýva udalostná procedúra, ktorá 

zabezpečí termináciu aplikácie a parameter acQuitSaveAll sa postará o uloženie všetkých prípadných 

zmenených databázových objektov (tabuľky, dopyty, formuláre, makrá, moduly) bez zobrazenia výzvy. 

 

Private Sub btnKoniec_Click() 
   DoCmd.Quit acQuitSaveAll 
End Sub 
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1.4 Pouţitie 

 

Po úspešnom overení prihlasovacích údajov je zobrazené hlavné menu, kde je na základe prihláseného 

používateľa nastavená viditeľnosť jednotlivých položiek hlavného menu:  

Obr. 8: Hlavné menu pre rôznych používateľov 

 

To zabezpečíme nastavením udalosti Pri zavedení (hárok vlastností, karta Udalosť) formulára 

hlavného menu, ktorej kód sa odvolá na hodnoty skrytého formulára Prihlasenie a podľa nich zobrazí 

položky menu v závislosti od prihláseného používateľa. V našom prípade chceme riadiť prístup do  

segmentu Pouţívatelia (na základe hodnoty atribútu Pouzivatel.Admin) a segmentu Poruchy (na 

základe hodnoty atribútu Pouzivatel.PorPristup). Udalostná procedúra potom vyzerá takto: 

 

Private Sub Form_Load() 
    'K stĺpcu otváracieho zoznamu pristupujeme prostredníctvom indexovej notácie. 
    'Ak je hodnota v stĺpci Pouzivatel.Admin pravda, zobrazí sa tlačidlo Používatelia    
    '(btnPouz), inak sa toto tlačidlo skryje. 
    If Forms!Prihlasenie!cmbNick.Column(3) = True Then 
        Me.btnPouz.Visible = True 
    Else Me.btnPouz.Visible = False 
    End If 
 
    'Ak je hodnota v stĺpci 'Pouzivatel.PorPristup' pravda, zobrazí sa tlačidlo Poruchy   
    '(btnPor), inak sa toto tlačidlo skryje. 
    If Forms!Prihlasenie!cmbNick.Column(8) = False Then 
        Me.btnPor.Visible = False 
    Else Me.btnPor.Visible = True 
    End If 
 
    'Zobrazenie uvítacej správy s menom prihláseného používateľa.  
    'lblUvitanie je neviazaný ovládací prvok typu značka (label). 
    Me.lblUvitanie = "Vitajte v systéme, " & Forms!Prihlasenie!cmbNick.Column(5) & "!" 
End Sub  

 

Pre úplnosť spomeňme, že v prípade spustenia aplikácie v Microsoft Access 2010 sú všetky databázové 

objekty priamo dostupné z navigačnej tably.  
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Keby sme chceli úplne kontrolovať tok aplikácie, dalo by sa: 

 

 skryť vybrané poloţky navigačnej tably - klikneme pravým tlačidlom myši na položku, ktorú 

chceme skryť a v kontextovej ponuke zvolíme Skryť, 

 

 skryť celú navigačnú tablu - v Moţnostiach programu Access (Karta Súbor)  vyberieme  

ponuku Aktuálna databáza a v položke Navigácia deaktivujeme pole Zobraziť navigačnú 

tablu,  

 

 spustiť aplikáciu v reţime Runtime
4
 - napríklad zmenou prípony súboru na .accdr, 

 

 vytvoriť aplikáciu s príponou .accde (Execute Only) – Na karte Súbor pod položkou Uloţiť 

a publikovať zvolíme Uloţiť databázu ako a vzápätí vpravo vyberieme položku Vytvoriť 

databázu ACCDE. Týmto spôsobom zostane navigačné podokno k dispozícii, avšak 

zamedzíme používateľom meniť návrhy formulárov, zostáv, kódu v makrách a moduloch, čo 

predstavuje ďalšiu možnosť zabezpečenia aplikácie. 

  

                                                             
4 Režim Runtime umožňuje spúšťať vytvorené databázové aplikácie bez nutnosti inštalácie Microsoft Access 2010. 

Je voľne prístupný na stiahnutie na stránke Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/. Avšak v tomto 

režime nie je k dispozícii pás kariet, navigačné podokno, kontextová ponuka pravého tlačidla myši a obmedzená 

je aj ponuka tlačidla Office.  

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=57a350cd-5250-4df6-bfd1-6ced700a6715&displaylang=en


Automatizácia databázovej aplikácie Microsoft Access 2010 

 

12 

 

2 Úloha č. 2: Duplikácia záznamu formulára so zdrojom dát z dopytu 

z viacerých tabuliek 

 

Niekedy môže byť naším cieľom snaha o koncentráciu informácií z viacerých tabuliek na jednom 

formulári. Ako príklad môžeme uviesť tabuľku Zakazka, na ktorú sa viažu údaje o zákazníkoch 

z tabuľky Zakaznik, či o prístrojoch z tabuľky Pristroj. Každý prístroj je určitého typu (tabuľka 

TypPristroj) a má svojho výrobcu (tabuľka Vyrobca). Zákazka má ku konkrétnemu časovému okamihu 

nejaký stav (tabuľka Stav), pričom môže byť nejakým spôsobom podané avízo o oprave (tabuľka 

Avizo), apod. Všetky tieto informácie je z hľadiska evidovania zákaziek potrebné zobraziť na jednej 

obrazovke. Riešenie úlohy si dekomponujme na nasledujúce podúlohy: 

 

1. Definícia dopytu ako zdroja dát pre formulár. 

2. Návrh formulára. 

3. Definícia dotknutých atribútov. 

4. Vloţenie kódu udalostnej procedúry za tlačidlo. 

 

 

2.1 Definícia dopytu ako zdroja dát pre formulár 

 

Zdroj dát pre formulár môžeme definovať vytvorením a uložením dopytu, ktorý potom priradíme 

vlastnosti formulára Zdroj záznamov na karte Údaje. Dopyt bude vyberať dáta z rôznych tabuliek. 

Graficky môžeme tieto vzťahy znázorniť pomocou tohto obrázka:  
 

Obr. 9: Tabuľky slúžiace na definovanie dopytu ako zdroja dát pre formulár 
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Na obr. 9 vidíme dva typy väzieb. Preddefinované je vnútorné spojenie, označené spojnicou dvoch 

tabuliek. Avšak spojnica končiaca šípkou znázorňuje určitý typ vonkajšieho spojenia (ľavé alebo pravé). 

Toto spojenie môžeme nastaviť vyvolaním nástroja na zobrazenie vzťahov, karta Databázové 

nástroje, položka Vzťahy. Dvojklikom myši na väzbu vyvoláme dialógové okno, v ktorom môžeme 

nastaviť vlastnosti väzby. Stlačením tlačidla Typ spojenia zvolíme žiadaný typ. Nasledujúci obrázok 

znázorňuje možnosti nastavenia typu väzby. 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Nastavenie typu väzby 

 

Väzba INNER JOIN (vnútorné spojenie) vyberie len tie záznamy z oboch tabuliek, ktorých väzobné 

atribúty sú zhodné. Naproti tomu vonkajšie spojenie LEFT (OUTER) JOIN | RIGHT (OUTER) JOIN  

vyberie všetky záznamy na ľavej | pravej strane väzby a k nej prislúchajúce záznamy na pravej | ľavej 

strane väzby, prípadne aj s hodnotou NULL (pokiaľ žiadnu takú hodnotu kľúča neobsahuje). FULL 

OUTER JOIN (úplné vonkajšie spojenie) vyberie všetky záznamy z oboch tabuliek, čo znamená, že 

konštanta NULL sa môže nachádzať na jednej, ale aj na druhej strane väzby. Avšak tento typ spojenia 

Microsoft Access 2010 nepodporuje. 

 

Väzbu RIGHT JOIN sme zvolili z dôvodu, že atribúty [Zakazka.TypDoklad], [Zakazka.Avizo] a 

[Zakazka.Antena] môžu nadobúdať v istom časovom okamihu aj prázdne (null) hodnoty. Väzba 

INNER JOIN by spôsobila vyfiltrovanie len tých záznamov, kde sú tieto atribúty nenulové, teda 

redukciu záznamov.  

 

Primárne chceme zobrazovať údaje o zákazke (Zakazka.*) a k nej podrobnosti o nadviazanom 

zákazníkovi (Zakaznik.Obec, Zakaznik.Telefon, Zakaznik.Email...) a podrobnosti o nadviazanom 

prístroji (Pristroj.Model, Pristroj.Chassis, Pristroj.VyrCislo...). Zdroj dát pre formulár bude teda 

nasledujúci: 

 

SELECT Zakazka.*,  
 Zakaznik.Obec, Zakaznik.Telefon, Zakaznik.Email, Zakaznik.Mobil1, Zakaznik.Mobil2, 

Zakaznik.SMSprijima, Zakaznik.ICO, Zakaznik.DIC, Zakaznik.Memory, 
        
 IIf(IsNull([Priezvisko]), 
 IIf(IsNull([Meno]),[Firma]+","+[Ulica],[Meno]), 
 IIf(IsNull([Meno]),[Priezvisko],[Priezvisko]+" "+[Meno]+", "+[Ulica]) 
 ) AS Zákazník, 
 
       Pristroj.Model, Pristroj.Chassis, Pristroj.VyrCislo, Pristroj.PrevHod 
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FROM Zakaznik     INNER JOIN  
    (Vyrobca      INNER JOIN  

    (TypPristroj  INNER JOIN  
    (Stav         INNER JOIN  
    (Pristroj     INNER JOIN 
    (TypDoklad    RIGHT JOIN  
    (Avizo        RIGHT JOIN  
    (Antena       RIGHT JOIN  
    Zakazka ON Antena.IdAntena = Zakazka.idAntena)  
            ON Avizo.idAvizo = Zakazka.idAvizo)  
            ON TypDoklad.idTypDoklad = Zakazka.idTypDoklad)  
            ON Pristroj.idPristroj = Zakazka.idPristroj)  
            ON Stav.idStav = Zakazka.idStav)  
            ON TypPristroj.idTypPristroj = Pristroj.idTypPristroj)  
            ON Vyrobca.idVyrobca = Pristroj.idVyrobca)  
            ON Zakaznik.idZakaznik = Zakazka.idZakaznik; 

Obr. 11: Výsledok dopytu ako zdroja dát pre formulár Zakazka 

 

Zložený podmienkový výraz zabezpečuje správne zobrazenie zákazníka vo formulári bez ohľadu na to, 

či je to právnická, alebo fyzická osoba. Plnenie tabuľky prebieha nasledujúcim spôsobom:  

Obr. 12: Návrh formulára pre tabuľku Zakaznik 
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Keďže je navrhnutá jedna tabuľka na zadávanie fyzickej osoby aj právnickej osoby s tým, že pri 

zadávaní sa vyplnia len relevantné polia, na to, aby sa vždy zákazník v poli zobrazil správne, vložíme 

zložený výraz, ktorý pracuje podľa prototypu:  

 

IIf(podmienka, vyraz_pri_TRUE, vyraz_pri_FALSE) 

IIf(IsNull([Priezvisko]), 
    IIf(IsNull([Meno]),[Firma]+","+[Ulica],[Meno]), 
    IIf(IsNull([Meno]),[Priezvisko],[Priezvisko]+" "+[Meno]+", "+[Ulica]) 
   ) AS Zákazník 

 

Slovne môžeme tento výraz popísať takto: Pokiaľ nie je vyplnené [Zakaznik.Priezvisko], a zároveň nie 

je vyplnené [Zakaznik.Meno], potom zobraz reťazec zložený z atribútov 

[Zakaznik.Firma]+","+[Zakaznik.Ulica], inak zobraz len meno [Zakaznik.Meno]. Ale pokiaľ je 

vyplnené [Zakaznik.Priezvisko] a zároveň nie je vyplnené [Zakaznik.Meno], potom zobraz len 

priezvisko [Zakaznik.Priezvisko], inak zobraz reťazec zložený z atribútov [Zakaznik.Priezvisko]+" 

"+[Zakaznik.Meno]+", "+[Zakaznik.Ulica]. 

 

 

2.2 Návrh formulára 

 

Ak máme definovaný zdroj dát, môžeme si podľa vlastného vkusu rozvrhnúť jednotlivé ovládacie prvky 

na obrazovku. Buď si vytvoríme prázdny formulár cez kartu Vytvoriť  sekcia Formuláre  položka 

Návrh formulára, alebo si môžeme zjednodušiť návrh zvolením položky Ďalšie formuláre a následne  

Rozdeliť formulár, kde sa nám formulár čiastočne predgeneruje a potom ho stačí už len v návrhovom 

zobrazení upraviť. Zoznam všetkých polí definovaných zdrojom dát nájdeme na karte Návrh  sekcia 

Nástroje  položka Pridať existujúce polia (polia do formulára umiestnime ťahaním).  

 

V našom prípade je pole s menovkou Zákazník v skutočnosti atribút [Zakazka.idZakaznik] a pole 

s menovkou Prístroj [Zakazka.idPristroj], teda cudzie kľúče integrálneho dátového typu z tabuliek 

Zakaznik, respektíve Pristroj. Podobne je to s atribútmi [Zakazka.idStav], [Zakazka.idAvizo], 

[Zakazka.idAntena], [Zakazka.idTypDoklad]. Priradenie cudzieho kľúča k zákazke sa pohodlne 

realizuje pomocou poľa so zoznamom. Na to, aby  sme zmenili preddefinovaný typ poľa z textového 

na rozbaľovacie pole (combobox), prepneme sa do zobrazenia návrhu, označíme si príslušné pole 

a kliknutím pravého tlačidla myši zvolíme Zmeniť na...  Rozbaľovacie pole. Následne musíme 

definovať zdroj dát pre toto pole, teda vybrať všetkých zákazníkov z tabuľky Zakaznik. Tým 

zabezpečíme korektné priradenie zákazníka k zákazke bez porušenia referenčnej integrity (priradenie 

záznamu zákazky také id zákazníka, ktoré by neexistovalo v tabuľke Zakaznik). V hárku vlastností, na 

karte Údaje, na položke Zdroj riadkov, klikneme na konci riadku (tlačidlo ), čím vyvoláme nástroj na 

zostavenie dopytu. Prepneme sa do režimu SQL a definujeme zdroj dát pre otvárací zoznam pomocou 

jazyka SQL nasledujúcim spôsobom:  

 

SELECT Zakaznik.idZakaznik,  
 IIf(IsNull([Priezvisko]), 
  IIf(IsNull([Meno]),[Firma]+","+[Ulica],[Meno]), 
  IIf(IsNull([Meno]),[Priezvisko],[Priezvisko]+" "+[Meno]+", "+[Ulica]) 
     ) AS Zákazník 
FROM Zakaznik 
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ORDER BY IIf(IsNull([Priezvisko]),IIf(IsNull([Meno]),[Firma]+", 
"+[Ulica],[Meno]),IIf(IsNull([Meno]),[Priezvisko],[Priezvisko]+" "+[Meno]+", 
"+[Ulica])); 

Obr. 13: Výsledok dopytu ako zdroja dát pre otvárací zoznam cmbIdZakaznik 

 

Nakoniec by mal otvárací zoznam disponovať nasledujúcimi vlastnosťami (hárok vlastností): 

 

Karta Poloţka vlastnosti Hodnota Opis 

Údaje Viazaný stĺpec 1 
Prepojenie sa realizuje cez atribút idZakaznik, teda 

Zakazka.idZakaznik = Zakaznik.idZakaznik. 

Údaje Obmedziť na zoznam Nie 

Pokiaľ by používateľ pri zadávaní zákazky zadal 

zákazníka, ktorý ešte neexistuje v tabuľke Zakaznik 

Microsoft Access 2010 po výzve umožní vložiť do 

databázy nový záznam. 

Údaje 
Formulár na úpravu 

položiek zoznamu 
Zakaznik 

Formulár, ktorý má byť otvorený na zadanie nového 

záznamu o zákazníkovi. 

Formát Počet stĺpcov 2 
Počet stĺpcov, ktoré má pole zobrazovať. (Zdrojový 

select môže definovať viac stĺpcov.) 

Formát Šírky stĺpcov 0cm; 2cm 
Prvý stĺpec poľa so zoznamom má nulovú dĺžku, 

teda zostane skrytý, druhý stĺpec má dĺžku 2 cm. 

 

Podobným spôsobom môžeme nastaviť polia [Zakazka.idPristroj], [Zakazka.idStav], 

[Zakazka.idAvizo], [Zakazka.idAntena], [Zakazka.idTypDoklad].  

 

Výhodou takéhoto formulára je jednoduché priradenie identifikátora z iných tabuliek a zobrazenie ich 

podrobností na jednom mieste. Pokiaľ by v našom prípade používateľ priradil pomocou 

rozbaľovacieho poľa ku konkrétnej zákazke id zákazníka, formulár zobrazí aj jeho kontaktné údaje, 

fyzicky uložené v tabuľke Zakaznik. Takže keď je záznam o zákazníkovi už raz založený, jeho 

priradenie k zákazke spočíva jednoducho vo vybratí jeho id v poli so zoznamom. Nespornou výhodou 

je aj aktualizácia týchto polí v jednom formulári, napriek tomu, že sa nachádzajú vo viacerých 

tabuľkách. To znamená, že zmeny súvisiace so zákazníkom, ktoré vykonáme vo formulári Zakazka sa 

premietnu aj do tabuľky Zakaznik.  
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Výsledný návrh formulára môže vyzerať napríklad takto: 

 

 
Obr. 14: Návrh formulára Zakazka 

 

2.3 Definícia dotknutých atribútov 

 

Po splnení predchádzajúcich krokov môžeme pristúpiť k riešeniu samotnej úlohy. Vo všeobecnosti nie 

je duplikácia záznamov v relačných databázach príliš žiadaný jav, pretože pokiaľ by jedinečný 

identifikátor záznamu nebol umelý autosekvenčný kód, mohlo by dôjsť k porušeniu jedinečnosti 

záznamov. Avšak v niektorých prípadoch je duplikácia jednoduchým spôsobom, ako vytvoriť záznam 

s rovnakými hodnotami atribútov a následne ho upraviť. Keďže vo všetkých tabuľkách našej aplikácie 

sú všetky identifikátory typu automatické číslo, môžeme duplikáciu bez obáv použiť na riešenie 

predostretej úlohy. 

 

Naším cieľom je vytvoriť reklamáciu k zákazke. Zjednodušene, zákazka má priradeného zákazníka, 

prístroj a má konkrétnu poruchu. V tabuľke Zakazka rozlišujeme medzi bežnou zákazkou 

a reklamáciou pomocou príznakového atribútu [Zakazka.Reklamacia]. To znamená, že keby sme 

chceli manuálne vytvoriť reklamáciu, vytvorili by sme nový záznam, vyplnili podľa konkrétneho 

záznamu id zákazníka, id prístroja a všetky podrobnosti, ktoré sme už raz zadávali s prvotným 

záznamom a nakoniec by sme aktivovali pole flReklamacia. Toto riešenie je síce možné, ale veľmi 

náchylné na vznik chýb zapríčinených manuálnym zadávaním. Preto je naším zámerom duplikovať 

záznam a zmeniť len tie atribúty, ktoré sú pre vytváranú reklamáciu príznačné.  
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Keďže je formulár Zakazka založený na dopyte z viacerých tabuliek, nemožno jednoducho duplikovať 

záznam štandardným makrom (Karta Návrh  sekcia Ovládacie prvky, vložiť tlačidlo a pomocou 

sprievodcu vybrať preddefinované makro v kategórii Operácie so záznamami  Duplikovať 

záznam). Pokus o realizáciu tohto spôsobu zlyhá. Preto sa musí duplikácia záznamu ošetriť pomocou 

programového kódu, ktorý umožní skopírovať požadované atribúty, nastaví ďalšie detaily zákazky  

a vytvorí tak reklamáciu k vyhľadanej zákazke. Spracovanie služby má priebeh podľa obr. 15.  

Obr. 15: Priebeh spracovania reklamácie 

 

Z obrázka vidíme, že vstupnými hodnotami na vytvorenie reklamácie budú tieto atribúty aktuálneho 

záznamu: 

  

Zakazka.idZakaznik,   Zakazka.Poznamka,  

Zakazka.idPristroj,   Zakazka.PopisPoruchy, 

Zakazka.idAntena,   Zakazka.PopisRiesenia 

 

Atribúty, ktoré je potrebné vyprázdniť, sú v našom prípade takéto: 

 

  Zakazka.VDO,    Zakazka.Zaloha, 

  Zakazka.Kazeta,    Zakazka.Ine,  

  Zakazka.DVD,    Zakazka.DatumVydaja,   

  Zakazka.SnuraSiet,   Zakazka.CasVydaja, 

  Zakazka.SnuraSig,   Zakazka.idTypDoklad, 

  Zakazka.OdhadCena,  Zakazka.CisDoklad 

 

Používateľ Aplikácia

Vyhľadat zakazku

Kopirov at pozadov ane 

atributy

Zobraziť hlásenie o 

úspešnosti / 

neúspešnosti (MsgBox)

idZakaznik

idPristroj

idAntena

Nastav iť stav  = 

"N" (Nov á)

Nastav iť Reklamácia 

= TRUE

Nastav iť 

DátumPrijatia=Date()  

ČasPrijatia=Time()

Poznamka

Popis 

poruchy

Popis 

riesenia

Koniec

Začiatok

Vytv oriť 

reklamáciu k 

zákazke

Vynulov ať polia
VDO

Kazeta

DVD

SnuraSiet

SnuraSig

OdhadCena

Zaloha

Ine

DatumVydaja

CasVydaja

idTypDoklad

CisDoklad

Uložiť záznam

Vytv oriť nov ý 

záznam

Vyplniť 

požadov ané polia

Aktualizov ať dotaz nad 

formulárom (zdroj  

záznamov )

Prejsť na v ytv orený 

záznam
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2.4 Vloţenie kódu udalostnej procedúry 

 

Najskôr si v návrhovom zobrazení pridáme do formulára  tlačidlo, ktoré sme nazvali btnZakazkaRekl 

a v hárku vlastností na karte Udalosti, položkou Pri kliknutí vyvoláme editor kódu udalostnej 

procedúry a vložíme nasledujúci zdrojový kód jazyka VBA:  

 
Private Sub btnZakazkaRekl_Click() 
 
'Definície lokálnych premenných.  
Dim dbs As Recordset  'Odkazová premenná pre objekt typu Recordset. 
Dim idzaka As Integer 
Dim pris As String 
Dim zakk As String 
Dim por As String 
 
On Error GoTo Chyba   'Presmerovanie spracovania pri výskyte chyby. 
 
'Priradenie hodnôt z aktuálneho záznamu. 
idzaka = Me.idZakazka 
zakk = Me.idZakaznik.Column(1)   
pris = Me.idPristroj.Column(1) 
   'Ošetrenie nulovej hodnoty, procedúra nemôže pracovať s nulovou hodnotou. 
    If IsNull(Me.PopisPoruchy) = True Then 
        por = " " 
    Else: por = Me.PopisPoruchy 
    End If 
 
'Duplikácia záznamu.     
Set dbs = Me.RecordsetClone 'Duplikácia záznamu vyvolaním metódy formulára. 
If  dbs.RecordCount > 0 Then 'Pokiaľ je záznam označený... 
    dbs.AddNew '... vytvorí nový záznam... 
    dbs!idZakaznik = Me.idZakaznik  '... priradí hodnoty z vybraného záznamu. 
    dbs!idPristroj = Me.idPristroj 
    dbs!idAntena = Me.idAntena 
    dbs!Reklamacia = True 
    dbs!ReklOpodst = " " 
    dbs!idStav = 1 
    dbs!DatumPrij = Date() 
    dbs!CasPrij = Time() 
    dbs!PopisPoruchy = Me.PopisPoruchy  
    dbs!VDO = Nothing   'Vynuluje určené polia.  
    dbs!Kazeta = Nothing 
    dbs!DVD = Nothing 
    dbs!SnuraSiet = False 
    dbs!SnuraSig = False 
    dbs!OdhadCena = Nothing 
    dbs!Zaloha = Nothing 
    dbs!Ine = Nothing 
    dbs!Poznamka = Me.Poznamka 
    dbs!PopisRiesenia = Me.PopisRiesenia 
    dbs!idAvizo = Nothing 
    dbs!DatumVyd = Nothing 
    dbs!CasVyd = Nothing 
    dbs!idTypDoklad = Nothing 
    dbs!CisDoklad = Nothing 
    dbs.Update    'Aktualizuje vytvorený záznam. 
   Me.Requery    'Opakované spustenie dopytu formulára. 
   Msgbox "Reklamácia k zakázke s ID: " & idzaka & " bola vytvorená." & vbCrLf _ 
        & "Zákazník: " & zakk & vbCrLf _ 
        & "Prístroj: " & pris & vbCrLf _ 
        & "Porucha: " & por, vbInformation, "Reklamácia" 'Hlásenie o úspešnosti. 
Else 
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  Chyba:     'Ošetrenie chybovej výnimky. 
    If Not Err.Number = 0 Then 
        Msgbox Err.Number & ": " & Err.Description, vbCritical, _ 
  & "Chyba pri spracovaní"  'Hlásenie o neúspešnosti procedúry. 
    End If 
End If 
End Sub      

 

 

3 Úloha č. 3: Filtrovanie záznamov cez viaceré polia 

 

V tejto úlohe sa budeme venovať vyhľadávaniu. Vyhľadávanie znamená filtrovanie tých záznamov, 

ktoré spĺňajú podmienku uvedenú za predpísaným kľúčovým slovom. Ide o definovanie výberového 

dopytu s klauzulou WHERE. Microsoft Access 2010 ponúka sofistikované a flexibilné možnosti 

filtrovania, podobne aj Microsoft Excel, avšak vždy sú fixované na konkrétny stĺpec. Z pohľadu 

používateľa však nemusí byť vždy zrejmé, v ktorom atribúte sa hľadaná informácia nachádza. Riešenie 

si rozdelíme na tieto parciálne úlohy: 

 

1. Vloţenie vyhľadávacieho poľa a tlačidla s udalostnou procedúrou. 

2. Vloţenie tlačidla na zobrazenie všetkých záznamov (zrušenie filtra). 

 

 

3.1 Vloţenie vyhľadávacieho poľa a spúšťacieho tlačidla na formulár 

 

Zostaneme vo formulári Zakazka, do ktorého v návrhovom režime formulára pridáme jedno neviazané 

textové pole (u nás s názvom txtFilterbox) a jedno tlačidlo (btnFilterGo) – karta Návrh  sekcia 

Ovládacie prvky.  

Obr. 16: Návrh ovládacích prvkov na vyhľadávanie 

 

Ďalej za tlačidlo btnFilterGo v hárku vlastností, karta Udalosť, v položke Pri kliknutí vložíme kód 

udalostnej procedúry, ktorý najprv overí zadanie vyhľadávacieho kritéria a pokiaľ je zadané, aplikuje na 

formulár filter pomocou metódy ApplyFilter objektu DoCmd. Argumentom metódy ApplyFilter je 

reťazec definujúci výberovú podmienku aplikovanú na zdroj dát formulára. Tým zabezpečíme 

filtrovanie podľa kľúča, nech sa nachádza v ktoromkoľvek textovom poli formulára. 

 
Private Sub btnFilterGo_Click() 
    'Ak nie je zadané vyhľadávacie kritérium, zobrazíme hlásenie a skončíme.  
    If IsNull(Me.txtFilterBox) Then 
        MsgBox "Nie sú zadané žiadne kritériá.", vbExclamation, "STOP" 
        Exit Sub 
    Else 'Volanie metódy objektu DoCmd s parametrom filtrovacieho pravidla. 
        DoCmd.ApplyFilter, "Zákazník Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Ulica Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Obec Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Telefon Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Mobil1 Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Mobil2 Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
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            & " Email Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " ICO Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " DIC Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " strPristroj Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Vyrobca Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Model Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " VyrCislo Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Chassis Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Typ Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Antena Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " ReklOpodst Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Stav Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " PopisPoruchy Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Ine Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Poznamka Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " PopisRiesenia Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Avizo Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " Doklad Like '" & Me.txtFilterBox & "' OR" _ 
            & " CisDoklad Like'" & Me.txtFilterBox & "'" 
    End If 
End Sub 

 

 

3.2 Vloţenie tlačidla na zobrazenie všetkých záznamov (zrušenie filtra) 

 

V prípade, že používateľ aktivuje filter, mal by mať k dispozícii možnosť, ako filter deaktivovať a znovu 

zobraziť všetky záznamy. To sa dá jednoducho zabezpečiť vložením tlačidla (pre nás je to tlačidlo 

btnZakazkaAll s menovkou „Zobraziť všetko“), ktorému priradíme udalosť Pri kliknutí a vložíme 

krátky kód: 

 

Private Sub btnZakazkaAll_Click() 
  'Volanie metódy objektu DoCmd na zobrazenie všetkých záznamov.   
   DoCmd.ShowAllRecords       
  
  'Vynulovanie vyhľadávacieho poľa.  
   Me.txtFilterBox = Null 
End Sub  
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4 Úloha č. 4: Odoslanie e-mailu s pouţitím údajov v aktuálnom 

zázname 

 

Posielanie e-mailu predstavuje jednoduchý a lacný spôsob komunikácie so zákazníkom. V našom 

prípade chceme po zaevidovaní opravy zákazky dať zákazníkovi vedieť, že si môže prísť daný prístroj 

vyzdvihnúť. V podniku sa pracuje s 3 spôsobmi notifikácie: pomocou SMS správy, pomocou e-mailu, 

alebo telefonicky. Ideálnym prípadom je, keď zákazník uvedie svoj e-mail aj mobilné číslo, kam je 

možné SMS správu poslať. Riešenie automatizácie notifikácie pomocou Microsoft Access 2010 si 

rozdelíme na tieto podúlohy:  

 

1. Prerekvizity.  

2. Definícia zdrojových dopytov. 

3. Vloţenie tlačidla s udalostnou procedúrou. 

 

 

4.1 Prerekvizity 

 

Keďže Microsoft Outlook 2010 aj Microsoft Access 2010 sú súčasťou balíka Microsoft Office 2010, 

dokážu navzájom kooperovať.  

 

Poznámka: Na to, aby bolo možné poslať e-mail pomocou Microsoft Access 2010, je 

potrebné mať nainštalovaný poštový klient Microsoft Outlook 2010 a správne 

nastavené konto na výmenu e-mailových správ. Opis splnenia tohto predpokladu je 

nad rámec tohto praktického cvičenia, preto ho tu z kapacitných dôvodov 

neuvádzame.  

 

Implementácia úlohy potom vyzerá pomerne jednoducho. Z prostredia Microsoft Access 2010 stačí 

zavolať aplikáciu Microsoft Outlook 2010, dodať jej údaje o príjemcovi, predmet a telo e-mailu a 

aplikácia sa už sama postará o odoslanie správy elektronickej pošty. Aby spracovanie úlohy prebehlo 

podľa našich požiadaviek, je nutné splniť tri vstupné podmienky (biznis pravidlá):  

 

1. Zákazka nesmie byť nová, pretože až opravená zákazka môže byť avizovaná.  

2. K zákazke musí existovať vyúčtovanie, lebo vstupným argumentom pre generovaný e-mail je 

vypočítaná celková cena opravy.  

3. K zákazke musí byť evidovaný e-mail zákazníka, na ktorý sa vygenerovaná správa pošle.  

 

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou na riešenie tejto úlohy je pripojenie knižnice do vývojového 

prostredia VBA. Popri implicitne zahrnutých knižniciach je potrebné pripojiť knižnicu Microsoft Outlook 

12.0 Object Library, kvôli správnemu spracovaniu kódu procedúry. Vyvoláme si vývojové prostredie 

VBA (karta Databázové nástroje  Visual Basic), na paneli nástrojov zvolíme Tools  References 

a aktivujeme pole spojené s položkou Microsoft Outlook 12.0 Object Library.  
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Obr. 17: Dialógové okno na pripojenie externých knižníc do prostredia VBA 

 

 

4.2 Definícia zdrojových dopytov 

 

Po splnení prerekvizitných podmienok môžeme pristúpiť k riešeniu úlohy. Najskôr si potrebujeme 

vypočítať sumy prác a sumy materiálov pre jednotlivé zákazky, aby sme potom tieto čiastkové dopyty 

použili v celkovom dopyte. Na vytvorenie nového dopytu klikneme na Páse nástrojov na kartu 

Vytvoriť  sekcia Dotazy  položka Návrh dopytu. Pripomeňme si, ktoré tabuľky z dátového 

modelu nás budú pre túto úlohu zaujímať:  

Obr. 18: Časť dátového modelu pre zdrojové dopyty 

 

Z tabuliek Zakazka, VyuctPrac a CennikPrac si vytvoríme poddopyt, ktorý vypočíta sumu prác pre 

každú zákazku (uložíme si ho ako qCelkomPraca): 

 

SELECT Sum([VyuctPrac].[Pocet]*[CennikPrac].[JednCena]) AS CelkomPrac,  
       Zakazka.idZakazka 
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FROM Zakazka    INNER JOIN  
    (CennikPrac INNER JOIN  
     VyuctPrac ON CennikPrac.idPraca = VyuctPrac.idPraca)  
               ON Zakazka.idZakazka = VyuctPrac.idZakazka 
GROUP BY Zakazka.idZakazka; 

Obr. 19: Výsledok poddopytu qCelkomPraca 

 

Podobným spôsobom vytvoríme poddopyt, ktorý vypočíta sumu materiálu pre každú zákazku (uložený 

ako qCelkomMat): 

 

SELECT Sum([VyuctMat].[Pocet]*[CennikMat].[JednCena]) AS CelkomMat,  
       Zakazka.idZakazka 
FROM Zakazka   INNER JOIN  
    (CennikMat INNER JOIN  
     VyuctMat ON CennikMat.idMat = VyuctMat.idMat)  
              ON Zakazka.idZakazka = VyuctMat.idZakazka 
GROUP BY Zakazka.idZakazka; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 20: Výsledok poddopytu qCelkomMat 

 

Spojením týchto dvoch poddopytov získame kompletný zoznam zákaziek, ktorý tvorí podklad pre 

vyúčtovanie (dopyt sme uložili pod názvom qCelkom): 

 

SELECT qCelkomMat.CelkomMat,  
       qCelkomPraca.CelkomPrac, 
       Zakazka.Zaloha,  
      [qCelkomMat].[CelkomMat]+[qCelkomPraca].[CelkomPrac] AS CenaOpr,  
      [qCelkomMat].[CelkomMat]+[qCelkomPraca].[CelkomPrac]-[Zakazka].[Zaloha] 
 AS Platit,  
      [Vyrobca].[Nazov]+" "+[Pristroj].[Model] AS Pristroj,  
 Zakazka.idZakazka 
FROM Vyrobca     INNER JOIN  
    (Pristroj    INNER JOIN  
    ((qCelkomMat INNER JOIN  
      qCelkomPraca ON qCelkomMat.idZakazka = qCelkomPraca.idZakazka) INNER JOIN  
      Zakazka ON qCelkomMat.idZakazka = Zakazka.idZakazka)  
              ON Pristroj.idPristroj = Zakazka.idPristroj)  
              ON Vyrobca.idVyrobca = Pristroj.idVyrobca; 
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Obr. 21: Výsledok dopytu qCelkom 

 

Dôležité je dôsledné dodržanie počtu zátvoriek, kvôli správnemu poradiu spracovania vnútorných 

spojení. Avšak syntakticky správnu definíciu dopytu nám umožňuje navrhnúť grafický nástroj Query 

Builder (Zostavovač dopytov) pracujúci na princípe QBE (Query By Example). 

 

Tip: Ak nám nevyhovuje písanie dopytu pomocou jazyka SQL, stačí sa prepnúť do 

návrhového režimu a dopyt si zostaviť z ponúknutých tabuliek a dopytov 

v sprievodcovi. 

 

 

4.3 Vloţenie tlačidla s udalostnou procedúrou 

 

Teraz nám zostáva už len pridať na formulár tlačidlo s procedúrou, ktorej kód zabezpečí odoslanie e-

mailu na základe hodnôt atribútov v aktuálne zvolenom zázname. 

 
Private Sub btnPoslatEmail_Click() 
    Dim appOutLook As Outlook.Application 
    Dim mailOutLook As Outlook.MailItem 
    Dim nullval As Boolean 
    Dim platit As Currency 
    Dim oslovenie As String 
 
    On Error GoTo email_error 
 
    'Ošetrenie 1. biznis pravidla. 
    If Me.idStav = 1 Then 
        MsgBox "Nemožno poslať e-mailom avízo, zákazka nie je vyúčtovaná. ", _ 
            vbExclamation, "STOP" 
        Exit Sub 
    End If 
 
    'Ošetrenie 2. biznis pravidla: 
    'vyhľadá v dopyte "qCelkom" hodnotu atribútu "Platit", kde idZakazka = idZakazka 
    'v aktuálnom zázname formulára. 
    If IsNull(Dlookup("[platit]", "qcelkom", "[idZakazka] = " & Me.idZakazka)) Then 
        MsgBox "Nie je možné zistiť cenu opravy, k zákazke neexistuje vyúčtovanie." _ 
            & vbCrLf & vbCrLf & "Pokiaľ zákazník uviedol e-mail, je možné poslať " _  
            & "neautomatizovaný e-mail kliknutím na hyperlink, vbExclamation, _       
            & "STOP" 
       Exit Sub 
    End If 
 
    'Ošetrenie 3. biznis pravidla. 
    If IsNull(Me.hypEmail) = True Then 
        MsgBox "Nemožno poslať avízo, zákazník neuviedol e-mail.", vbExclamation, _  
            "STOP" 
        Exit Sub 
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    Else 
        'Pokiaľ je k dispozícii priezvisko, pripojí oslovenie, inak sa vynechá. 
        If IsNull(Me.Priezvisko) Then oslovenie = "" 
        Else: oslovenie = " p. " & Me.Priezvisko 
        End If 
   
        'Vyhľadá v dopyte "qCelkom" hodnotu atribútu "Platit", kde idZakazka = idZakazka 
        'v aktuálnom zázname formulára. 
        platit = DLookup("[platit]", "qcelkom", "[idZakazka] = " & Me.idZakazka) 
     
        'Vytvorenie inštancie aplikácie Microsoft Outlook. 
        Set appOutLook = CreateObject("Outlook.Application") 
     
        'Vytvorenie inštancie e-mailu. 
        Set mailOutLook = appOutLook.CreateItem(olMailItem) 
     
        'Nastavenie vlastností inštancie hodnotami zo záznamu formulára. 
        With mailOutLook 
            'Formát e-mailu rtf.        
            .BodyFormat = olFormatRichText 
            .To = Split(Me.hypEmail, "#")(0) 
            .Subject = Me.strPristroj & " je opraveny."  
            'Telo správy v HTML formáte. Značka <br> znamená v HTML prechod na nový riadok. 
            .HTMLBody = "Dobrý deň" & oslovenie & ", <br> prístroj " & Me.strPristroj _  
                & "je opravený. Cena za opravu je " & platit & " EUR. <br>" _     
                & "Vyzdvihnutie je možné každý pracovný deň od 17:00 - 20:00 h. <br> _  
                & "Príjemný deň praje <br> Kováč Igor - OPRAVY TVP" 
            'E-mailová správa sa zobrazí v okne inštancie Microsoft Outlook  
            'pripravená na odoslanie. 
            .Display 
        End With 
    
        'Zmena stavu zákazky na avizovaná pomocou e-mailu. 
        Me.idAvizo = 2 
    End If 
    Exit Sub 
    'Spracovanie chybových stavov. 
     email_error: 
        MsgBox "Nastala chyba pri pokuse o poslanie e-mailu" & vbCrLf & vbCrLf _ 
            & Err.Number & ": " & Err.Description, vbCritical, "Chyba" 
    Resume Error_out 
    Error_out: 
End Sub 

 

Charakterizujme v krátkosti spracovanie procedúry. Najprv testujeme prvé biznis pravidlo, teda či má 

zákazka stav Nová, idStav = 1. Pokiaľ áno, Microsoft Access 2010 zobrazí upozornenie a procedúra 

svoju exekúciu ukončí. Ďalej sa pokúsime vyhľadať taký záznam s hodnotu atribútu Platit 

v pripravenom dopyte qCelkom, kde sa idZakazka záznamu v dopyte rovná idZakazka vybraného 

záznamu vo formulári. Pokiaľ funkcia IsNull vyhodnotí výraz s funkciou DLookup ako pravdivý, potom 

je zrejmé, že k vybranej zákazke neexistuje vyúčtovanie a procedúra taktiež ukončí svoje spracovanie. 

Ošetrenie 3. biznis pravidla spočíva v teste na NULL hodnotu poľa hypEmail v aktuálnom formulári 

(pracujeme s formulárom Vyuctovanie). Pokiaľ nie je vyplnený e-mail zákazníka, nie je možné ho 

poslať a ďalšie spracovanie procedúry sa opäť stáva irelevantným. 

 

Keďže pole hypEmail je typu hyperlink, adresa zadaná v tvare napríklad darina.farkasova@desk.sk 

v skutočnosti obsahuje hodnotu darina.farkasova@desk.sk#mailto:darina.farkasova@desk.sk#. To 

preto, aby bolo možné kliknutím na hyperlink vyvolať Microsoft Outlook 2010 s inicializovaným 

novým e-mailom na túto adresu. Preto aplikujeme funkciu Split(Me.hypEmail, "#")(0), ktorá 

zabezpečí orezanie reťazca od prvého výskytu znaku #. 

mailto:darina.farkasova@desk.sk#mailto:darina.farkasova@desk.sk
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E-mail by sme mohli poslať aj pomocou procedúry, zavolaním metódy Send inštanciovaného objektu 

mailOutLook. Poslanie e-mailu by potom prebehlo na jedno stlačenie tlačidla. Avšak v tomto prípade 

je vhodné, keď umožníme používateľovi nahliadnuť na vygenerovaný e-mail ešte pred jeho odoslaním, 

čím sprístupníme možnosť jeho prípadnej dodatočnej úpravy. E-mail vygenerovaný našou procedúrou 

vyzerá takto:  

Obr. 22: Vygenerovaný e-mail pripravený na odoslanie 

 

Nakoniec ešte procedúra nastaví záznamu hodnotu atribútu idAvizo na 2, čo znamená, že avízo 

o oprave zákazky bolo podané e-mailom. Na formulári sa v otváracom zozname zobrazí príznak „E“.  

Obr. 23: Formulár Vyúčtovanie po spracovaní kódu procedúry 
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5 Úloha č. 5: Generovanie textového súboru s pouţitím údajov 

v databáze 

 

Textové súbory predstavujú univerzálny a často používaný spôsob prenesenia dát medzi 

nehomogénnymi prostrediami, či aplikáciami. Import/Export do a z textových súborov je dnes 

súčasťou mnohých aplikácií, ktoré pracujú s dátami. Aplikácie Microsoft Office 2010 tiež disponujú   

prepracovanými možnosťami na prácu s textovými súbormi. V tejto úlohe budeme pomocou 

textového súboru generovať text SMS správ, ktorými môžeme notifikovať zákazníka o oprave prístroja. 

Úlohu si rozdelíme na tieto časti: 

 

1. Vstupné podmienky a obmedzenia. 

2. Definovanie výberového dopytu na generovanie SMS správ. 

3. Vloţenie tlačidla s udalostnou procedúrou. 

 

 

5.1 Vstupné podmienky a obmedzenia 

 

Naším zámerom je, aby aplikácia na požiadanie vygenerovala textový súbor, ktorý bude obsahovať 

mobilné telefónne číslo zákazníka, text správy a počet znakov SMS pre všetky zákazky, ktoré: 

 

1. sú vyúčtované (hodnota atribútu idStav je 2 (Hotová)), 
 

2. nemajú poslané avízo o oprave (hodnota atribútu idAvizo je prázdna (teda NULL)), 
 

3. majú uvedený mobil (hodnota atribútu Mobil1 nie je prázdna (NOT NULL)), 
 

4. a prijímajú SMS (hodnota atribútu SMSprijima je TRUE (respektíve -1)). 

 

 

5.2 Definovanie výberového dopytu na generovanie SMS správ 

 

Tieto obmedzenia musíme zahrnúť do výberového dopytu, ktorý bude neskôr zdrojom dát pre 

procedúru generujúcu textový súbor. Dopyt sa čiastočne podobá na už vytvorený dopyt qCelkom, 

navyše však potrebujeme telefónne číslo zákazníka a údaje o stave a podaní avíza, aby sme mohli 

podľa týchto atribútov filtrovať požadované záznamy.  

 

SELECT qCelkomMat.CelkomMat, qCelkomPraca.CelkomPrac, Zakazka.idZakazka, Zakaznik.Mobil1, 
Zakaznik.SMSprijima, Zakazka.idStav, Zakazka.DatumVyuct, Zakazka.idAvizo, 
Zakazka.Zaloha, Zakaznik.Priezvisko, 

 [qCelkomMat].[CelkomMat]+[qCelkomPraca].[CelkomPrac] AS CenaOpravy, 
 [qCelkomMat].[CelkomMat]+[qCelkomPraca].[CelkomPrac]-[Zakazka].[Zaloha]  
    AS Platit,  
 [Vyrobca].[Nazov]+" "+[Pristroj].[Model] AS Pristroj 
FROM Zakaznik  INNER JOIN  
    (Vyrobca   INNER JOIN  
    (Pristroj  INNER JOIN  
    ((qCelkomMat  INNER JOIN  
      qCelkomPraca ON qCelkomMat.idZakazka = qCelkomPraca.idZakazka) INNER JOIN  
     Zakazka ON qCelkomMat.idZakazka = Zakazka.idZakazka)  
             ON Pristroj.idPristroj = Zakazka.idPristroj)  
             ON Vyrobca.idVyrobca = Pristroj.idVyrobca)  
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             ON Zakaznik.idZakaznik = Zakazka.idZakaznik 
WHERE (((Zakaznik.Mobil1) IS NOT NULL)  
  AND  ((Zakaznik.SMSprijima)= TRUE)  
  AND  ((Zakazka.idStav)= 2)  
  AND  ((Zakazka.idAvizo) IS NULL)); 
 

Obr. 24: Výsledok dopytu qGenSMS 

 

Výberový dopyt si uložíme ako qGenSMS. 

 

 

5.3 Vloţenie tlačidla s udalostnou procedúrou 

 

Teraz do formulára v návrhovom zobrazení vložíme tlačidlo a definujeme udalosť Pri kliknutí vložením 

nasledujúceho kódu jazyka VBA: 

 

Private Sub genSMS_Click() 
    Dim strSMS As String 
    Dim lenSMS As Integer 
    Dim oslovenie As String 
    Dim fs As Object        'Odkazová premenná objektu Filesystem. 
    Dim obj As Object       'Odkazová premenná objektu textového súboru. 
    Dim dbs As DAO.Database 'Odkazová premenná objektu databázy knižnice DAO. 
    Dim rs As DAO.Recordset 'Odkazová premenná objektu množiny záznamov knižnice DAO. 
 
    On Error GoTo chyba 'Presmerovanie spracovania pri vzniku chyby. 
 
    'Nasmerovanie na aktuálnu databázu. 
    dbs = Application.CurrentDb 
 
    'Otvorenie množiny záznamov – uložený dopyt "qGenSMS".  
    rs = dbs.OpenRecordset("qGenSMS", dbOpenSnapshot) 
 
    'Pokiaľ dopyt obsahuje nejaké záznamy... 
    If Not rs.RecordCount = 0 Then 
        'Vytvorí filesystem objekt. 
        fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
        'Vytvorí objekt textového súboru pomocou metódy CreateTextFile objektu Filesystem 
        'na určenej ceste v tvare napr: C:\sms-2010-10-25.txt. 
        Set obj = fs.CreateTextFile("C:\sms" & Format(Date, "-yyyy-mm-dd") & ".txt", True) 
        'Do textového súboru zapíše nasledujúce riadky: 
        obj.Writeline("POSLAT SMS - hotove (po odoslani SMS do aviza zapis *S*). " _  
            & "Správy generované: " & Now) 
        obj.Writeline("============================================================") 
    With rs 
        'Dokiaľ nedosiahne koniec recordsetu. 
        Do Until .EOF 
            'Na hodnoty v recordsete sa odvolávame pomocou vlastností rs.Field a rs.Value. 
            If IsNull(.Fields("Priezvisko").Value) Then  
                oslovenie = "" 
            Else  
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                oslovenie = " p." & .Fields("Priezvisko").Value 
            End If 
 
            'Samotný text sms správy pre 1 záznam z recordsetu.  
            strSMS = "Dobry den" & oslovenie & ",mate opraveny "  _         
                & .Fields("Pristroj").Value & ".Cena opravy je "  _     
                & .Fields("Platit").Value & " EUR.Mozete prist od 17:00-20:00h." _  
                & "Prijemny den praje Kovac Igor-OPRAVY TVP" 
 
            'Počet znakov SMS správy. 
            lenSMS = Len(strSMS) 
       
            'Zapíše do textového súboru telefónne číslo a počet znakov.    
            obj.Writeline (.Fields("Mobil1").Value & vbTab & vbTab & _ 
                "(" & lenSMS & " znakov)") 
 
            'Zapíše do textového súboru text sms správy.    
            obj.Writeline(strSMS) 
            obj.Writeline("") 
 
            'Prejde na nový záznam recordsetu. 
            .MoveNext 
        Loop 
        'Po skončení cyklu uzavrie recordset snapshot. 
        .Close 
    End With 
 
    'Otvorí formulár SMS. 
    DoCmd.OpenForm("SMS") 
 
    'Uzavrie textový súbor a vynuluje odkazové premenné dbs a rs. 
    obj.Close 
    dbs = Nothing 
    rs = Nothing 
    Exit Sub 
 
    'Pokiaľ dopyt neobsahuje žiadne záznamy, zobrazí hlásenie a skončí. 
    Else : MsgBox vbCrLf & "Nie sú k dispozícii žiadne vyúčtované zákazky pre " _ 
               & "generovanie SMS.", vbInformation, "STOP" 
    Exit Sub 
    End If 
 
    'Ošetrenie chybových stavov. 
    chyba: 
        MsgBox vbCrLf & Err.Number & ": " & Err.Description, 48, "Chyba" 
End Sub 

 

Udalostná procedúra najprv v aktuálnej databáze otvorí dopyt qGenSMS s parametrom 

dbOpenSnapshot, ktorý zabezpečí vytvorenie temporárneho snímku, a teda dopyt zostane 

odomknutý pre prípadných ostatných používateľov aplikácie. Potom pomocou objektu na správu 

súborového systému vytvorí textový súbor s určeným názvom, kam zapíše najprv hlavičku súboru 

a ďalej aj telefónne číslo, počet znakov a samotný text sms správ pre každý záznam načítaného dopytu 

qGenSMS. Nakoniec otvorí formulár, ktorý obsahuje hyperlink na vygenerovaný textový súbor. Pokiaľ 

by dopyt neobsahoval žiadne záznamy, procedúra zobrazí varovné hlásenie a skončí.  
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Výsledný textový súbor s SMS správami potom vyzerá takto: 

Obr. 25: Vygenerovaný textový súbor 
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