
Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka - začínáme 

A. Práce s informacemi uloženými v databázi a předdefinovanými výběry 

Po spuštění programu se nám otevřela úvodní obrazovka. Zatím zde nemáme žádnou 

minulou aktivitu ani naplánované akce. 

 

1) Přejdeme do modulu „Kontakty“. To můžeme udělat dvěma způsoby. Nejjednodušší 

je poklepat na ikonku „panáčka“ (viz 1a). Alternativně můžeme poklepat na volbu 

„Moduly“ (1b) a z nabídnutých voleb zvolit „Kontakty“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Otevřela se nám obrazovka kontaktů se zvoleným výběrem „Všechny záznamy“. 

Obrazovka je členěna do tří sloupců: vlevo jsou ikony pro volbu modulů. Vedle nich 

vidíte názvy společností, které získaly alespoň jedno ocenění v soutěži. Společnosti 

jsou seřazeny podle abecedy. Poklepáním na název společnosti se v pravé části 

obrazovky otevřou informace o zvolené společnosti (1). 

 

 

 

 

 

 

 



a) Práce s předdefinovanými výběry: V horní části obrazovky je umístěno pole pro volbu 

výběrů z databáze (při vstupu do modulu je zde implicitní volba –Všechny záznamy-). 

Poklepáním na pole se otevře nabídka předdefinovaných výběrů. Poklepáním na 

zvolený výběr se zobrazí společnosti, které splňují podmínky zadané pro příslušný 

výběr (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Fulltextové vyhledávání: Vlevo vedle pole pro zadávání výběrů je pole pro 

vyhledávání podle (částí) názvů s popiskem „Hledej kontakt“. Po poklepání na pole je 

možné zadat slovo (kombinaci znaků) pro vyhledávání. Výběr se zúží na společnosti, 

jejichž název obsahuje zvolenou kombinaci znaků (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upozornění: vyhledává se pouze mezi společnostmi, které jsou součástí zadaného výběru. 

c) Telefonní seznam vybraných: Zadáme výběr. Zvolíme modul výkazy - prostřední 

ikonka v levém sloupci nebo volba „Moduly“ vlevo nahoře (1)a z nabídnutých voleb 

zvolit „Výkazy“. V databázi je předdefinovaný výkaz „WWW stránky vybraných“ (2). 

Poklepeme na něj a poté na ikonku „Náhled výkazu“ (ikonka z okem vlevo nahoře 

(3)). V pravé části obrazovky se zobrazí údaje o webových stránkách společností ze 

zvoleného výběru. Tyto údaje je možné vytisknout - ikonka vpravo nahoře (4), vlevo 

vedle ní je možné upravit umístění na stránce(5).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Definujeme si vlastní výběry z databáze 

Jako modelový příklad vytvoříme výběr: Výrobky, které získaly v letech 2016 a 2017 ocenění 

Česká chuťovka v kategoriích Cukrářské a Pekařské výrobky. 

1) Přejdeme do modulu „Kontakty“. 

2) Poklepeme na pole pro volbu výběrů z databáze. Zvolíme poslední položku (úplně dole) 

*Přidat nový výběr* Tím se nám otevře okno pro zadávání nových výběrů (1). 

 

 

 

 

 

 

 



a) Zadáme název výběru. Název můžeme volit libovolně, doporučujeme volit názvy tak, aby 

bylo z názvu zřejmé, co výběr obsahuje. Pro náš modelový příklad zadáme název „ČCH 2016 

a 2017, kat. Cukrářské a pekařské“(1) 

b) Poklepeme na ikonku „+“ (2) . Zvolíme položku, podle které chceme vybírat a zadáme 

podmínku. To opakujeme pro všechny podmínky daného výběru. Nakonec zvolíme řazení 

vybraných kontaktů (v jakém pořadí mají být zobrazovány). 

 

 

Pro náš modelový příklad zadáme tyto 4 podmínky: 

Česká chuťovka v letech; obsahuje; 2016 

Česká chuťovka v letech; obsahuje; 2017 

kategorie; obsahuje; Cukrářské 

kategorie; obsahuje; Pekařské 

Seřadit; Vzestupně; podle; Jméno  

Definici výběru potvrdíme ikonou „zaškrtnutí“ (1). 

 



 

 

Pozn.: U podmínek vztahujících se ke stejné položce musí být vždy splněna alespoň jedna. 

Pokud je v definici výběru použito několik různých položek, musí být splněna alespoň jedna 

podmínka pro každou položku. 

 

C. Jaké jsou další možnosti práce s databází – nabídka možností pro pokročilejší uživatele 

Databázový program MarkAs (marketingový asistent) nabízí řadu možností pro každého, kdo 

při své činnosti potřebuje komunikovat s větším množstvím (potenciálních) zákazníků nebo 

obchodních partnerů. Všechny jeho možnosti jsou přístupné i pro práci s Databází vítězů 

České chuťovky. Jedná se zejména o tyto funkce: 

1) MarkAs Mailer: Možnost vytvořit a hromadně rozeslat e-mailovou zprávu vybrané 

skupině společností zahrnutých do libovolného výběru. Každý adresát přitom dostane svůj 

„individuální e-mail“ včetně případných příloh. 

2) Plánování aktivit: Program umožňuje velmi snadno plánovat další postup komunikace 

s vybranými společnostmi. Při důsledném použití této možnosti je zaručeno, že žádný 

kontakt již „nevyšumí do ztracena“, což se v běžném provozu jinak často stane. 

3) Historie kontaktu: Program nabízí možnost zachycení historie komunikace s každou 

společností v databázi. Databáze Vám tak připomene i to, na co už jste dávno zapomněli. 

Práci usnadňuje i to, že velká část „historických událostí“ se ukládá automaticky. 



4) Možnost měnit strukturu údajů v databázi: Uživatel má možnost si podle potřeby 

upravovat strukturu údajů – přidávat nové údaje, upravit pořadí zobrazovaných údajů, 

případně potlačit zobrazování některých údajů. 

5. Možnost práce s několika databázemi: program umožňuje (střídavě) pracovat s několika 

databázemi. Typicky se může jednat například kromě Databáze vítězů soutěže Česká 

chuťovka o Databázi (potenciálních) odběratelů, Databázi dodavatelů, … 

Návod pro realizaci uvedených činností najdete …….. (MarkAs pro marketingové činnosti) 

 


