
4 Relační model dat 

Otázky a příklady 
4.1 Vysvětlete základní pojmy relačního modelu dat – relace, atribut, doména, n-tice, stupeň relace, 

kardinalita relace. 

4.2 Vysvětlete, proč se relační databáze jmenují relační, vysvětlete vztah pojmu relace v matematickém 
pojetí a .tabulky v relační databázi. 

4.3 Vysvětlete, jaké výhody přináší omezení, že tabulka relační databáze musí být normalizovaná a jaké 
naopak přináší problémy. 

4.4 Vysvětlete rozdíl mezi obecnými integritními omezeními daného databázového modelu a omezeními 
specifickými a uveďte, jaká obecná integritní omezení musí platit v relačním modelu dat. 

4.5 Vysvětlete pojmy kandidátní a primární klíč a omezení na atribut, který je kandidátním, resp. primárním 
klíčem. Uveďte, jakou podporu pro zajištění integrity tohoto typu poskytuje SQL. 

4.6 Vysvětlete pojmy cizí klíč a referenční integrita a omezení na atribut, který je cizím klíčem. Uveďte, 
jakou podporu pro zajištění integrity tohoto typu poskytuje SQL. 

4.7 Uveďte, jak se řeší definice omezení typu cizí klíč v případě, kdy existuje referenční cyklus. 

4.8 Vysvětlete pojmy relační schéma databáze a přípustná relační databáze. 

4.9 Vysvětlete, co je to relační algebra, jaké operace zahrnuje a jaký je její význam. 

4.10 Uvažujte následující tabulky 
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tlení operací obecné spojení, spojení na rovnost, přirozené spojení a vnější spojení. 

abulkami Dodavatel (IČO, název, město, vzdálenost), Zboží (kód, název, výrobce), 
na), která obsahuje informaci o dodavatelích, druzích zboží a o tom kdo jaké zboží 
vá. IČO je primárním klíčem v tabulce Dodavatel a kód v tabulce Zboží. Sloupec 
álenost dodavatele z místa dodávek. 

o (IČO, název, město) dodává zboží s názvem ‘HD 30 GB‘ a kdo je výrobcem?“ a 

ebry 

o relačního kalkulu 

ho relačního kalkulu. 
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