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Atribútová tabuľka

▪Kontextové menu vrstvy – Open
Attribute Table alebo Ctrl+dvojklik na 
názov vrstvy alebo Ctrl+T pri označenej 
vrstve.

▪V dolnej časti je informácia o počte 
vybraných objektov, celkovom počte 
objektov a názve vrstvy, ktorej 
atribútová tabuľka sa zobrazuje.
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Atribútová tabuľka

▪Možnosti tabuľky (Table Options) v 
ľavom hornom rohu.

▪Find and Replace – podľa voľby 
umožňuje vyhľadávať alebo meniť obsah 
atribútovej tabuľky. Zmena bude 
aktívna iba pri zapnutej editácii vrstvy.

3



/40

Atribútová tabuľka

▪Možnosti tabuľky (Table Options) v 
ľavom hornom rohu.

▪Niektoré nástroje sú dostupné aj 
priamo na lište atribútovej tabuľky.

▪Select By Attributes... – výber objektov 
na základe atribútových hodnôt

▪Clear Selection – zrušenie aktuálneho 
výberu

▪Switch Selection – opačný výber k 
aktuálnemu

▪Select All – vyber všetko
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Atribútové výbery - dopyty

▪Možné použiť 2 spôsoby na spustenie:

▪1. Cez hlavnú lištu Selection – Select
By Attributes – je potrebné určiť 
vrstvu, na ktorej sa dopyt vykoná

▪2. Pri zapnutej atribútovej tabuľke 
Select By Atributes – dopyt sa 
automaticky vykoná na vrstve s 
aktívnou atribútovou tabuľkou.

▪Pri oboch postupoch ide o určenie 
klauzuly WHERE v SQL dopyte.
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Atribútové výbery - dopyty

▪Okno nástroja pre tvorbu dopytu 
zobrazuje v poradí zhora nadol:

▪Typ výberu

▪Atribúty tabuľky -klikateľné

▪Operátory a logické spojky (význam 
by mal byť známy z predmetu GBÚ)

▪Výber z jedinečných hodnôt 
vybraného stĺpca (Get Unique Values) 
- klikateľné

▪Znenie klauzuly WHERE
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Atribútové výbery - dopyty

▪Po vytvorení je možné dopyt v dolnej 
časti:

▪Odstrániť – Clear

▪Overiť – Verify

▪Načítať – Load...

▪Uložiť – Save...

▪Na spustenie dopytu je potrebné 
kliknúť na Apply

▪Vybrané objekty sú v mapovom okne aj 
v atribútovej tabuľke zvýraznené 
farebne.
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Ukážka výberu
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Atribútové výbery - dopyty

▪Okno nástroja pre tvorbu dopytu 
zobrazuje v poradí zhora nadol:

▪Typ výberu

▪Nový výber

▪Pridaj k aktuálnemu výberu

▪Odstráň z aktuálneho výberu

▪Vyber z aktuálneho výberu
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Štruktúra atribútovej tabuľky

▪Pridanie nového stĺpca/atribútu –
Možnosti tabuľky – Add Field...

▪Je možné iba pri vypnutej editácii.

10



/40

Atribútová tabuľka

▪Layer Properties – Fields – zobrazenie 
stĺpcov

▪Nastavenie poradia stĺpcov

▪Vypnutie zobrazenie stĺpca cez kvačku 
pri názve

▪Nastavenie aliasu stĺpca a zvýraznenie 
stĺpca.
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Ukážka zapnutého zvýraznenia
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Atribútová tabuľka

▪Usporiadanie záznamov v atribútovej 
tabuľke:

▪Dvojklikom na názov stĺpca

▪Cez kontextové menu stĺpca

▪V prípade potreby komplexnejšieho 
zoradenia možnosť použiť Advance
Sorting...
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Atribútová tabuľka

▪Sumarizácia údajov cez kontextové 
menu stĺpca - Summarize

▪V novom okne je možnosť zvoliť 
požadované informácie podľa 
dátového typu stĺpca.

▪Špecifikovať cestu pre 
novovytvorený sumár.

▪Po spracovaní je možné vytvorený 
sumár zobraziť ako tabuľku.
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Atribútová tabuľka

▪Základná štatistika cez kontextové 
menu stĺpca - Statistics

▪Dostupná iba pre číselné atribúty

▪V novom okne budú zobrazené 
základné štatistické ukazovatele a 
histogram početností.
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Atribútová tabuľka

▪Výpočet hodnôt atribútov

▪Cez kontextové menu stĺpca – Field
Calculator...

▪Výpočet je rýchlejší ako v editačnom 
móde, nie je však možný návrat späť 
(Undo alebo Redo)
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Atribútová tabuľka

▪Výpočet hodnôt atribútov

▪Cez kontextové menu stĺpca – Field
Calculator...

▪Výpočet je rýchlejší ako v editačnom 
móde, nie je však možný návrat späť 
(Undo alebo Redo)
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Atribútová tabuľka

▪Nástroj umožňuje tvoriť aj vlastné 
funkcie s podmienkami na výpočet.

▪V prípade existencie výberu budú na 
výpočet použité iba vybrané záznamy.
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Atribútová tabuľka

▪Výpočet na základe geometrie prvkov

▪Cez kontextové menu stĺpca –
Calculate Geometry...

▪Dostupné možnosti závisia od typu 
geometrie, pre bod iba súradnice, pre 
plochu veľkosť plochy, jej obvod...

▪Možnosť voľby jednotiek pre výpočet
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Atribútová tabuľka

▪Cez kontextové menu stĺpca je 
dostupné aj:

▪Vypnutie zobrazovania stĺpca/atribútu 
– pre opätovné zapnutie cez Layer
Porperties danej vrstvy alebo Turn All
Fields On v možnostiach tabuľky.

▪Zamrazenie/odmrazenie stĺpca – pri 
veľkom počet stĺpcov bude stĺpec vždy 
zobrazený najviac vľavo.

▪Vymazanie stĺpca – nie je možno 
vrátiť.

▪Vlastnosti stĺpca
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Atribútová tabuľka

▪Vlastnosti stĺpca:

▪Nastavenie aliasu

▪Vypnutie zobrazovania

▪Nemožnosť editovať

▪Zvýraznenie stĺpca

▪V prípade číselného dátového typu 
nastavenie formátu zobrazenia –
podobné s excelom
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Prepájanie tabuliek

▪Pomocou unikátnych hodnôt atribútu

▪Join prepojenie 1:1

▪Dva spôsoby:

▪Cez kontextové menu vrstvy – Joins
and Relates – Join...

▪Cez možnosti tabuľky (Obr.)

▪Oba spôsoby otvoria to isté okno.
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Prepájanie tabuliek

▪Pomocou unikátnych hodnôt atribútu

▪Join prepojenie 1:1

▪1. Vybrať stĺpec na prepojenie

▪2. Vybrať čo sa má pripojiť

▪3. Vybrať stĺpec z pripájaných dát

▪Možnosť validácie vytvoreného 
pripojenia.
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Prepájanie tabuliek – ukážka pred a po
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Prepájanie tabuliek

▪Pomocou unikátnych hodnôt atribútu

▪Relate prepojenie 1:n

▪Dva spôsoby:

▪Cez kontextové menu vrstvy – Joins
and Relates – Join... (Obr.)

▪Cez možnosti tabuľky

▪Oba spôsoby otvoria to isté okno.
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Prepájanie tabuliek

▪Pomocou unikátnych hodnôt atribútu

▪Relate prepojenie 1:n

▪Rovnaký postup ako pri Join, naviac s 
možnosťou pomenovať vytvorenú 
reláciu.

▪Pozor na to, či pripájaná tabuľka má 
alebo nemá atribút OID.
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Prepájanie tabuliek

▪Pozor na to, či pripájaná tabuľka má 
alebo nemá atribút OID.

▪S OID bude v atribútovej tabuľke 
možnosť prepnutia sa medzi tabuľkami 
(napr. sumár vytvorený na slajde 15)

▪Bez OID možnosť prepnutia 
neaktívne a informácie z vytvorenej 
relácie budú dostupné iba cez Identify
(napr. excel hárok použitý pri Join)
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Prepájanie tabuliek – ukážka použitia s OID

▪Pri otvorení atribútovej tabuľky sumáru 
a výbere určitého typu krajinnej 
pokrývky budú pri použití vytvorenej 
relácie automaticky vybrané všetky 
objekty daného typu v prepojenej 
vrstve.
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Prepájanie tabuliek – ukážka použitia s OID

▪Pri otvorení atribútovej tabuľky sumáru 
a výbere určitého typu krajinnej 
pokrývky budú pri použití vytvorenej 
relácie automaticky vybrané všetky 
objekty daného typu v prepojenej 
vrstve.
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Priestorové výbery

▪Selection – Select By Location vyberá prvky cieľovej vrstvy (Target), ktoré:

▪sa pretínajú (hraničia) s prvkami referenčnej vrstvy (intersect)

▪sú od nich v určitej vzdialenosti (are within a distance of)

▪úplne ich obsahujú (completely contain)

▪sa v nich úplne nachádzajú (are completely within)

▪zdieľajú s nimi uzol alebo segment (share a line segment with)

▪dotýkajú sa ich hraníc (touch the boundary of)

▪majú identický tvar (are identical to)

▪sú pretínané ich obrysom (are crossed by the outline)

▪ich obsahujú (contain)

▪sa v nich nachádzajú (are contained by)
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Priestorové výbery

▪Popis okna:

▪Typ výberu – rovnaký ako pri výbere na základe atribútov

▪Voľba cieľovej vrstvy

▪Voľba referenčnej vrstvy

▪Priestorové pravidlo/podmienka

▪Podmienkou korektného výberu je správne určený 
súradnicový systém
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Priestorové výbery

▪Intersect

▪Pomocník About select by location

▪Grafické príklady priestorových vzťahov:

▪https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/late
st/tools/data-management-toolbox/select-
by-location-graphical-examples.htm
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Priestorové výbery

▪Výber porovnaním so všetkými/vybranými 
prvkami vrstvy

▪Porovnanie s vybranými je aktívne iba v 
prípade existujúceho výberu nad referenčnou 
vrstvou.

▪Pre použitie výberu z referenčnej vrstvy je 
potrebné začiarknuť danú možnosť.
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Priestorové výbery - ukážky

▪Výber obcí nachádzajúcich sa v KSK, podmienkou je vybrať polygón KSK dopredu.
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Priestorové výbery - ukážky

▪Výber obcí nachádzajúcich sa v KSK a 10000 m od jeho hranice, podmienkou je vybrať 
polygón KSK dopredu.
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Možnosti práce s vybranými prvkami

▪uloženie vybraných prvkov do novej vrstvy cez kontextové menu vrstvy – Data – Export 
Data. Formát údajov (shp, geodatabáza,...) je možné zmeniť až po kliknutí na Browse.
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Možnosti práce s vybranými prvkami

▪V menu Selection:

▪Zoom To Selected Features

▪Pan To Selected Features – centrovať mapové okno v danej mierke podľa výberu

▪Statistics – základná štatistika číselného stĺpca vybraných objektov v danej vsrtve

▪Clear Selected Features

▪Interactive Selection Method – voľba interaktívnej práce s výberom
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Možnosti práce s vybranými prvkami

▪V menu Selection:

▪Selection Options

▪Štýl výberu pre jednotlivé vrstvy Layer  Properties –
Selection
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Možnosti práce s vybranými prvkami

▪Kontextové menu vrstvy – Selection -
Create Layer From Selected Features –
neuloží prvky do novej vrstvy (fyzicky 
na disk), ale vytvorí vrstvu v projekte 
(tzv. selekcia/selection), ktorú je 
možné ďalej používať pri priestorových 
výberoch
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Obmedzenie zobrazovania prvkov/filter

▪Filter zobrazovania prvkov vrstvy 
pomocou atribútového výberu:  Layer
Properties – Definition Query

▪Query Builder na vytvorenie dopytu
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