
Zadání pro práci na cvičeních SQL – Analýza internetových aukcí 
pokročilé dotazy (řádkové výpočty, spojování tabulek, vnořené dotazy, práce s datumy, grupování) 

 

Úkolem je sestavit pokročilé dotazy, které odpoví na položené otázky. Zdrojová data jsou reálná 

zdrojem z  aukčního systému Aukro (jejich další šíření a kopírování je zakázáno). Je vybrán vzorek 

databáze zaměřený na problematiku numismatického materiálu. U některých aukcí jsou strojově 

identifikovány položky, které jsou opatřeny katalogovým číslem (= rozpoznané mince v aukcích). 

Cílem je, aby váš dotaz co nejpřesněji řešil požadovaný problém. Tabulky jsou v databází TZD. 

Aukro_coin – Seznam položek pro strojové rozpoznávání 
Coin_label – kód mince 
Coin_name – název mince 
Coin_qulality – kvalita (provedení) mince (proof, uncirculated, unc) 
Coin_year – rok ražby mince 

Aukro_auction – Tabulka aukcí, obsahuje všechny informace o aukcích včetně prodejce a nejvyššího 
přihazujícího (u skončených aukcí je zde vítěz) 

Auction_id – číslo aukce 
Auction_ending_time – datum a čas konce aukce ve formátu UNIXTIME 
Auction_status – stav aukce (progress – aukce probíhá, sold - prodáno, unsold - neprodáno, killed – 
zrušeno provozovatelem) 
Auction_name – název aukce 
Auction_price – dosažená cena aukce 
Auction_starting_price – vyvolávací cena 
Auction_is_buy_now – aukce je v podobě kup teď (1 – ano, 0 - ne) 
Auction_buy_now_price – cena pro aukci kup teď 
Category_id – kategorie aukce z tabulky Aukro_category 
Auction_seller_login – login prodejce 
Auction_bidder_login – login přihazujícího s nejvyšším příhozem 
Coin_label – rozpoznaný identifikátor mince z tabulky aukro_coin 

Aukro_bidder – detailní evidence příhozů a přihazujících 
Auction_id – číslo aukce, na niž se přihazuje z tabulky Aukro_auction 
Auction_bidder_login – login přihazujícího 
Auction_bidder_rating – hodnocení přihazujícího 
Bid_status – stav příhozu (1 – nejvyšší (asi), 0 – ostatní, -1 příhoz zrušen) 
Bidding_item_amount – přihozená částka 
Date_of_bidding – datum a čas příhozu 

Aukro_categories – kategorie pro zatřídění aukce 
Category_id – identifikace kategorie 
Category_name – Plný název kategorie 
Category_path – cesta kategorie 
Category_name_short – zkrácený název kategorie 


