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Abstrakt

V dnešní době je matematika jeden ze základních studijních oborů. Téměř neexistuje člověk, který by 

se s ní nesetkal. Studenti ovšem k ní často mají odpor a bojí se jí. Cílem této semestrální práce je 

návrh a analýza softwaru pro výuku matematiky studentů základních a středních škol. V práci je 

popsána základní motivace pro vytváření tohoto softwaru a principy fungování. Jedná se o software, 

který je určen výhradně pro samostudium a snaží se, aby se studenti matematiky nebáli a učení je 

bavilo.    

Abstract

Nowadays, mathematics is an elementary study area. A person who has not encountered it is hard to 

find. However, students often loathe mathematics and are afraid of it. Goal of this term project is to 

design and analyze software for mathematics education for elementary school, middle school, and 

high school students. We describe the motivation behind the software and its functionality. The 

software will be used solely for self-study. We attempt to create software which would ensure that 

students are not afraid of mathematics and that they enjoy their studies. 
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1 Úvod

Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro výuku matematiky. Tento návrh jsem se snažil udělat co 

nejrozsáhlejší a co nejvíce do detailů. Z vlastních zkušeností vím, že při implementaci vznikají různé 

změny,  ale  snažil  jsem  se,  aby  tyto  změny  později  byly  co  nejmenší.  Snažil  jsem  se  pokrýt 

problematiku co možná nejvíc obecně, a kladl jsem důraz na modulovatelnost tzn. aby jednotlivé 

bloky  šli  použít  i  v jiné  implementaci.  Nejdříve  popíši  metodiku  výuky,  základy  didaktiky  a 

elearningu a následně samotný návrh. Dokument je výhradně určen pro vývojáře. 

2 Metodika vyučování matematiky

2.1 Didaktika
Didaktika matematiky je vědecká disciplína zkoumající zákonitosti vyučování matematice v souladu 

s cíli vyučování určenými společností. Didaktika matematiky se zabívá studiem procesu vyučování 

matematiky počínaje dětmi předškolního věku až po studenty vysokých škol.

Problémy spadající do didaktiky matematiky jsou dvojího druhu:

• Problémy obsahu (Co učit?)

• Problémy vyučovacích metod (Jak učit?)

Hlavní podmínkou úspěchu je získat zájem žáků. Důležitá je osobnost učitele a jeho přístup 

k žákům. Obecně platí, jaký učitel taková škola. Učitel musí vzbuzovat důvěru.

Učitel zpracovává informaci obdrženou z osnov, vědecké, učební a metodické literatury, resp. 

obdrženou od důverihodných osob. Tuto informaci zpracuje podle úrovně myšlenkové činnosti žáka a 

předá jí žákovi.

Žák přijímá a zpracovává informaci obdrženou od učitele, z učebnice a z jiných zdrojů a na 

požádání učitele mu poskytuje informaci o kvalitě a osvojení si učební látky a dosaženém rozvoji 

myšlenkové činnosti.

Co je tedy cílem učitele matematiky? Zdá se, že je to: naučit se matematiku a přenést jí na žáka. 

Udělat tedy určitou transmisi neboli přenost. Odtud pochází i pojem transmisivní vyučování. Dále 

pak rozlišujeme pojem didaktický konstruktivismus.



2.2 Druhy vyučování

2.2.1 Transmitivní vyučování
Při transmisivním chápání vyučování matematiky se klade důraz na to, jak naučit žáka matematiku, 

tedy cílem je především samotná matematika, její školská forma, množství poznatků a především její 

kvalita. Žák v tomto vztahu není dominantní. Jako by při malování byla důležitější technika malby a 

výběr motivu, než sám samotný malíř. Učitel se hlavně podřizuje učivu a úloze zprostředkovatele.

2.2.2 Konstruktivní vyučování
Při konstruktivním vyučování matematiky se důraz klade především na žáka, přičemž matematika je 

chápána  jako  nenahraditelný  nástroj  na  formování  psychiky  žáka  a  rozvoje  jeho  osobnosti 

prostřednictvím matematiky.

2.2.3 Porovnání
Představíme-li si konstruktivistické vyučování jako jeden pól spektra, na opačné straně mluvíme o 

transmisivním vyučováním. (Transmise-přenos). Učitel v transmisivně vedené výuce se snaží předat 

žákům již hotové znalosti v dobré víře, že toto je nejlepší nejrychlejší cesta k poznání. Žák je viděn v 

roli pasivního příjemce a ukladatele vědomostí do paměti, aniž by se kladl důraz na jejich vzájemné 

propojení.  (Podobné  vyučování  se  také  nazývá  behavioristické  nebo  direktivní-přímé).  V 

transmisivním pojetí jako by vyučování bylo podobné přidávání zboží (znalostí) do skladu (žákovy 

mysli), kde příliš nezáleží, co už je v sousedních odděleních skladiště.

Pozor-transmisivní vyučování nelze zatratit, může vyučovací proces vhodně doplňovat.

Konstruktivistické vyučování Transmitivní vyučování
1 hodnota poznání Kvalita Kvantita
2 motivace Vnitřní Vnější
3 trvanlivost poznání Dlouhodobá Krátkodobá
4 vztah učitel žák Partnerský Submisivní (oddaný)
5 klima Důvěry Strachu 
6 nositel aktivity Žák Učitel
7 činnost žáka Tvořivá Imitativní 
8 poznatek žáka Produktivní Reproduktivní 
9 nosná otázka Co? Proč? Jak?



2.2.4 Postupy vyučování
V současné době se v didaktice matematiky uvádějí čtyři postupy k výuce matematiky:

1. Mechanický - Mechanický přístup k učení odpovídá chápání učení jako systému reakcí. Žáka 

můžeme,  podobně  jako  počítač,  naprogramovat  pomocí  drilu  k  provádění  aritmetických, 

algebraických a geometrických operací a řešení  problémů,  které lze podle určitých znaků 

klasifikovat a dále řešit podle určitých vzorců.

2. Strukturalistický  – Strukturalistický  přístup  k učení  lze  doložit  dvěma  příklady:  tradiční 

geometrií  uspořádanou  na  základě  axiomatické  konstrukce  a  tzv.  moderní  matematikou 

založenou na teorii  množin a logice.  Pro žáky byl  vytvořen strukturovaný svět  množin a 

relací.

3. Empirický  – Empirie je v překladu zkušenost.  Empirický značí-vycházející  ze zkušeností. 

Empirický přístup vychází z potřeb praxe a potřebám praxe má sloužit. Při vyučování jsou 

využívány zkušenosti žáků, nejsou však vedeni k systematickému a racionálnímu zpracování 

těchto zkušeností.

4. Realistický  – Opět se vychází z reálných podnětů, z neustále se rozšiřujícího žákova světa. 

Žák  se  stává  znovuobjevitelem  matematiky,  což  podněcuje  a  rozvíjí  jeho  schopnosti. 

Realistické  vyučování  matematiky  vychází  z principu,  že  učení  matematiky  znamená 

konstruování matematiky vlastními postupy žáků od neformálních přístupů spjatých s realitou 

k něčemu, co je přijatelné jako formální matematika.

Nelze podceňovat nebo zatracovat ani jeden z těchto přístupů. Je na učiteli, aby našel vhodnou míru 

přístupu. 

3 Výuka matematiky s využití

e-learningu

Jednou  možností  jak  přiblížit  matematiku  studentovi  je  využití  potenciálů  výpočetní  techniky. 

Studium s pomocí počítačové techniky bývá pro studenta atraktivnější nežli klasické metody a navíc 

s sebou přináší i další pozitiva.

Pod pojmem e-learning si však nesmíme představovat pouze studijní materiály umístěné na 

internetu,  hlavní  podstatou je  práce s těmito materiály.  Jedním z předpokladů je však i  vzájemná 

komunikace mezi pedagogy a studenty. Ovšem při výuce matematiky s elektronickou podporou se 



pedagogové většinou staví skepticky. Mají názor, že je nutný tzv. „face to face“, čily přímý kontakt 

studenta s učitelem, který nelze nahradit žádnou elektronickou učební pomůckou. Je pravda, že výuka 

matematiky  elektronickou  formou  vyžaduje  náročnější  přístup  než  některé  klasické  výkladové 

předměty, ale ukázalo se, že právě moderní elektronické nástroje umožní výuku matematiky zpestřit a 

více  ji  přiblížit  studentům  než  jen  pouze  suchopárné  knížky  či  učebnice.  Ukazuje  se,  že  nové 

technologie pomáhají lépe přiblížit matematiku studentům, a to z těchto důvodů:

• Individuální tempo výuky - díky elektronické podpoře může student individualizovat 

tempo studia i rozsah látky, což umožňuje po určitém čase srovnat znalosti studentů 

s různými startovacími znalostmi.

• Atraktivnost studia - již samotné využití počítačů ve výuce přidává na atraktivnosti. 

Navíc  oproti  knížkám resp.  tabuli  přináší  další  možnosti,  jako  jsou  multimediální 

záznamy (videa, animace, simulace, zvukový popis apod.)

• Průběžná kontrola studia - vhodně zvolené testy umožňují, aby si student sám ověřil, 

do  jaké  míry  probranou  látku  pochopil.  Při  těchto  testech  navíc  není  stresován 

prostředím, přítomností pedagoga ani hrozbou sankcí v případě neúspěchu.

Troufám si tvrdit, že studenti, kteří studují s elektronickou podporou, mají o studiu větší zájem 

než studenti, kteří studují klasicky. Nesměřují tolik k mechanickému učení látky („biflování“) a raději 

se  snaží  probranou  látku  lépe  pochopit.  Lépe  taky  překonají  obavu  a  ostych,  které  studium 

matematiky provází, a není výjimkou, že se počáteční nedůvěra změní na pozitivní vztah k předmětu.

4 Základní pojmy

Před  tím  než  si  začneme  vysvětlovat  samotný  návrh,  probereme  si  důležité  pojmy,  které  byly 

stanoveny na začátku, že program musí splňovat.

4.1.1 Modularita
Základní požadavek na software je jeho plná modulovatelnost. Jak již bylo řečeno dříve v software si 

lze vybrat z nějaké látky a podle ní je možné používat příslušné objekty. Modulární programování je 

softwarová  technika,  kde  je  software  složen  z oddělených  částí,  zvaných  moduly.  Konceptuálně 

moduly reprezentují koncept rozdělování softwaru a výrazně zvyšuje udržitelnost tím, že se logické 

prvky,  které  spolu  souvisí,  rozdělí  do  jednotlivých  modulů.  Moduly  jsou  obvykle  spojovány 

v programu  pomocí  interfaců  a  tyto  interfacy  vyjadřují  elementy,  které  jsou  zprostředkovány  a 

vyžadovány  moduly.  Pouze  ty  elementy,  které  jsou  viditelné  v interfacu,  jsou  viditelné  ostatním 



modulům. Modularita s pomocí pluginů je pouze jisté rozšíření tím že k přidání modulů není potřeba 

změnit hlavní sestavení základní aplikace.

Pro tento účel byl vyvinut framework pro řízení pluginů. Díky němu aplikace obsahuje pouze 

základní  potřebné operace a  funkce,  jako práce  s multimediálními  daty,  ovládání  a  strukturování 

dokumentů a sekcí, a další. Přidáním modulu s různými komponentami bude možné s komponenty 

ihned pracovat.

Reflexe

Pro konkrétní vysvětlení fungování pluginů musíme znát pojem reflexe.

Reflexe je  jedna z vlastností  platformy .NET a čím větší  aplikaci  vyvíjíme  tím víc  je tato 

vlastnost důležitá. Ve stručnosti je to silný způsob sbírání a manipulování informací shromážděných 

v aplikacích  a  jejich  metadat.  Metadata  obsahují  všechny  typové  informace  použité  v aplikaci. 

Schopnost získat tyto informace „za běhu“ to dělá ještě více prospěšné. Reflexe může být použita pro 

efektivní hledání všech druhů typů nebo dynamicky volat metody podle jejich názvu. Můžeme také 

vytvářet instance typů, svázat typ k existujícímu objektu, nebo získat typ z existujícího objektu a poté 

volat  jeho  metody  nebo  zpřístupnit  jeho  pole  a  vlastnosti.  Právě  díky  této  vlastnosti  je  možné 

jednoduše v prostředí .NET plugin framework. 

4.1.2 E-Learning testovací koncept
Test  je  běžná  forma  zkoušky  k zjištění  studentových  znalostí.  Na  počítači  se  známá  „fulltext“ 

zkouška použít  nedá, protože neexistuje způsob, jak automat tento test  může opravit.  Může se to 

použít  pouze  pro  velmi  krátké  odpovědi,  které  nelze  interpretovat  jinak.  Ovšem test  s několika 

nabídnutými odpověďmi je velice jednoduchá a efektivní volba. Učitel pouze musí žákovi předhodit 

několik možností, mezi kterými žák vybírá a poté označit, které odpovědi jsou správné. Někdy je ale 

možné  použít  i  jiný  způsob  opravy  a  to  například  v případě  kdy  žáka  zkoušíme  z geometrie. 

Vezměme  si  příklad:  úkol  je  aby  žák  správně  označil  střed  úsečky.  Může  použít  jen  základní 

pomůcky jako je pravítko, kružítko a úhloměr. Jak asi víte, tak se to sestrojí tak, že se z dvou bodů 

úsečky udělá kružítkem kruh a z průsečíků těchto kruhů se  udělá přímka  a průsečík této  přímky 

s původní je střed. Na papíře by to bylo jednoduché, ale je velmi složité toto vyhodnotit automaticky 

na počítači.  Ovšem pro tyto účely jsem radši  navrhnul  testovací  systém obecně.  To znamená,  že 

všechny elementy, které jsou určeny pro test, mají 3 stavy. Hned po přidání do dokumentu je stav 

první, např. přepínač není vybraný. Druhý stav je stav, který uvidí žák na slidu při zadání v otázce. 

V případě přepínače je ve většině případů nevybraný. Ale v případě komponenty na vyhodnocování 

analytické geometrie je to např. úsečka s dvěma body. Druhý stav zadává také učitel. Třetí stav je stav 

správného  výsledku  komponentu.  V případě  přepínače  to  je  označený  přepínač,  a  v případě 

komponenty na vyhodnocování analytické geometrie je to správný výsledek. Při vypracování otázky 



studentem počítač pouze musí porovnat studentův stav komponenty se stavem 3, který zadal učitel. 

Tím jsme schopný zadat téměř jakoukoliv otázku při správné implementaci elementů.

5 Architektura

Dále si vysvětlíme základní architekturu, která je pro pochopení potřeba. Dlouho jsem uvažoval, jaký 

vykreslovací  engine  pro  aplikaci  použít.  Jelikož  se  jedná  v podstatě  o  jakýsi  druh  prezentačního 

software, který je schopný interakce s uživatelem, tak jsem si zvolil jako základní vykreslovací API 

OpenGL. Mohl jsem si vše vykreslovat ručně, ale to by bylo zbytečné a velice obtížné v případě kdy 

bylo  potřeba přidat  3D vykreslování.  Ovšem nejedná se o obyčejné OpenGL.  Zvolil  jsem ho i  s 

kombinací window control prvků. To protože někdy je potřeba přidat i prvek, který se těžko převádí 

do OpenGL. Například prvek, který vykresluje HTML. Prvky je samozřejmě lepší psát tak, aby se 

vykreslovali pomocí OpenGL, protože window control prvek je vždy na popředí. Tento návrh lépe 

popisuje obrázek 5.1.

Obr. 5.1: Způsob implementace hlavního plátna

Existuje tedy základní prvek, který jsem nazval MainBoard (v překladu hlavní plátno), který 

je složen z dvou prvků, SimpleOpenGLControl a Panelu na který se umísťují windows komponenty. 

SimpleOpenGLControl  je  ze  setu  Tao  Framework  a  je  to  v podstatě  plátno  kde  se  vykresluje 

OpenGL.  Pokud  vložíme  na  panel  nějaký  window  control  prvek,  objeví  se  před 

SimpleOpenGLControl a je tak na popředí. Má to bohužel nevýhodu, že je na popředí vždy a není 

možné tento prvek překrýt žádným OpenGL prvkem, pouze dalším window control prvkem. Prvně si 

ale vysvětlíme co to je OpenGL a Tao Framework.

5.1 OpenGL
Pro  úplně  pochopení  je  nutné  pochopit  fungování  vykreslovacího  API  OpenGL.  OpenGL  je 

standardní  specifikace,  která  definuje  multiplatformní  a  multijazykové  API  pro  psaní  2D  a  3D 



aplikací počítačové grafiky. Interface obsahuje přes 250 různých funkcí, které mohou být použity pro 

vykreslení  trojrozměrných scén z jednoduchých primitiv. OpenGL byl  vyvinut  společností  Silicon 

Graphics Inc. V roce 1992 a v nynější době je rozšířená v profesionálních aplikacích jako jsou CAD, 

virtuální  realita,  vědecké  vizualizace  a  i  v počítačových  hrách,  kde  konkuruje  Direct3D  od 

společnosti Microsoft na platformě windows. OpenGL je spravován neziskovou organizací Khronos 

Group.

Když se na to podíváme z úplně základního úhlu, OpenGL je v podstatě množina funkcí a 

akcí, které se vykonají. Dva hlavní cíle jsou:

• Snaha zakrýt komplexní rozhraní různých 3D akcelerátorů a sjednotit  je do jednoduchého 

API

• Skrýt  různé  prostředky  hardwarových  karet  požadováním,  že  všechny  hardwarové 

implementace  podporují  plný  funkční  set  OpenGL  (někdy  ovšem  s použití  softwarové 

emulace).

Mezi základní operace patří vkládání základních primitiv jako jsou body, čáry, polygony a převést je 

do pixelů na obrazovce. Funguje to asi tak, že v jádře existuje základní grafická piperine, který je 

známý  jako  OpenGL  stavový  stroj.  Většina  příkazů  vkládá  primitiva  do  této  piperine,  nebo 

konfiguruje jak piperine zpracuje tyto primitiva. 

OpenGL  je  nízko  úrovňový  procedurální  API,  požadující  aby  programátor  zadal  přesný 

postup  příkazů  pro  vykreslení  scény.  Samozřejmě  zde  existuje  defaultní  stav,  který  obsahuje  ze 

zkušenosti  programátorů  nejčastější  konfigurace.  Ovšem jelikož je  to  nízko úrovňový design,  tak 

vyžaduje celkem vysokou zkušenosti  programátorů a znalost grafického piperine, ale dává velkou 

svobodu v implementaci. 

Existuje  spousta  referencí,  k naučení  tomu jak OpenGL funguje  a  popis  funkcí.  Pro naši 

aplikaci, pro implementaci pluginů je potřeba OpenGL znát. Pro ilustraci tu zde ukáži nejjednodušší 

kód OpenGL:

Tento kód vykreslí zelený čtverec, je víc způsobů jak docílit stejného výsledku, ale tento je jeden 

z nejjednodušších k pochopení.

glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );

vymažeme color buffer

glMatrixMode( GL_PROJECTION ); 

glLoadIdentity();



glFrustum( -1, 1, -1, 1, 1, 1000 );

Inicializujeme projekční matici a nastavíme perspektivu.

glBegin( GL_POLYGON ); 

glColor3f( 0, 1, 0 ); 

glVertex3f( -1, -1, 0 );

glVertex3f( -1, 1, 0 ); 

glVertex3f( 1, 1, 0 ); 

glVertex3f( 1, -1, 0 );

glEnd();

Vykreslí zelený čtverec tak, že prvně řekneme že se kreslí polygon, nastavíme barvu na zelenou a 

zprostředkujeme 4 body čtverce. 

5.2 Tao Framework
Tao Framework  jsou C# knihovny dávající  .NET vývojářům přístup používat  populární  grafické 

knihovny jako jsou OpenGL, SDL a další. Původně to bylo vyvinuto C# OpenGL vývojářem Randy 

Ridge, ale stalo se to velmi populárním a v dnešní době na tom pracuje již mnoho vývojářů. Je to 

Open Source projekt s licencí GPL. Obsahuje to i mosty na knihovny jako jsou Glut a FreeType. 

Vyzkoušel jsem více OpenGL frameworků pro C# a vybral jsem si právě tento. Například SharpGL je 

velmi jednoduchá na použití, v prvních verzích jsem používal tento framework, později jsem bohužel 

narazil  na  velmi  neefektivní  provedení.  Snímky se  renderovali  automaticky s FPS  30  snímků  za 

sekundu. CPU bylo na 100% vytížené po celou dobu spuštění aplikace, a na problémy s rychlostí 

jsem narážel obecně. Hledal jsem tedy jinou implementaci. 

Tao Framework obsahuje window control SimpleOpenGLControl, který se postará o hlavní 

openGL okno a jediné co je potřeba zavolat je inicializační funkci. Vykreslování se dělá na funkci 

Paint pokaždé, když je zavoláno Invalidate na tento control. Celou animaci si tedy můžu řídit sám. 

Animační  funkci  onIdle,  kterou  známe  z frameworku  Glut,  nám zprostředkuje  .NET framework. 

Mimojiné Tao Framework Glut obsahuje také, bohužel není možné používat SimpleOpenGLControl 

a GLUT současně. Já jsem tedy zvolil jednodušší cestu s SimpleOpenGLControl. 

Knihovna, která je také velmi důležitá je FreeType.



5.2.1 FreeType
Jedná se o knihovnu napsaná v jazyce C, implementující jádro pro vykreslování znaků. Tyto znaky 

rasterizuje  ve  formě  bitmapy  a  zprostředkovává  podporu  dalších  textových  operací.  FreeType 

neobsahuje žádně High-Level operace, jako je zarovnání textu, barvy atd. Přesto velice zjednodušuje 

práci, zprostředkováním jednoduchého rozhraní pro přístup do souborů font. V Tao Framework je 

navíc implementováno spoustu dalších podpůrných funkcí, které základní použití ještě zjednodušují. 

Freetype používá velké množství firem, hlavně firmy které vyrábějí počítačové hry, např. společnost 

Blizzard tyto knihovny používá u všech svých produktů. Vše je šířeno pod licencí GPL, takže pro 

nekomerční účely je plně zadarmo. 

V OpenGL aplikací se běžně používají bitmapové fonty,  a použití FreeType není výjimkou. 

Pomocí knihoven vezmeme libovolný systémový font, vykreslíme ho do bitmapy a promítneme na 

plátno. V našem případě se používá Arial. 

5.3 Engine
Jelikož aplikace pro studenta a učitele jsou dvě samostatné aplikace, není možné, aby měli totálně 

rozdílný kód a byly v podstatě od sebe oddělené. Proto sdílejí jádro. Jádro je rozděleno na několik 

částí,  všechny části  si  probereme  detailně  v této  kapitole.  Programové  jádro  není  napsané pouze 

v jedné  DLL  knihovně.  Pro  různé  části  byla  vytvořena  samostatná  DLL  knihovna,  jsou  ovšem 

seskupeny do logických celků. 

5.3.1 Plugin Framework
Úplně  základní  podoba  tohoto  frameworku  byla  navržena  tak,  aby  ho  bylo  možné  rychle 

přilinkovat k libovolnému jinému projektu. Základní kámen je interface ICore, od kterého se dědí 

třída  Core.  Třída  Core  obsahuje  základní  operace  pro  manipulaci  s pluginy.  Více  nám  řekne 

sekvenční diagram, který popisuje funkčnost načítání pluginů.

 



Obr. 5.2: Sekvenční diagram načítání pluginů

Toto se děje při startu programu. Umí načítat menu, toolbar a kursory, to ovšem není dostatečné pro 

naší aplikaci. Pro tento účel stačí z třídy Core podědit naši vlastní a přidat požadované funkce.

Prvně jádro prohledá složku s aplikací a prozkoumá všechny DLL knihovny,  které ve složce jsou. 

Podívá se zda se jedná o DLL knihovnu .NET, a pokud ano tak se pokusí rozpoznat zda se jedná o 

plugin. Pro tento účel byl vyvinut interface  IPluginBase. Každé DLL určitého pluginu musí mít 

v sobě třídu poděděnou od tohoto interfacu. Pokud ano tak Core tuto třídu přes reflexi najde a načte 

požadované informace. Abychom mohli pokračovat dále, je potřeba vědět jakou formou se pluginy 

vytvářejí a jakou mají formu. 

a) Plugin

Plugin je v podstatě pouze DLL knihovna vytvořená v prostředí .NET framework. Pro její vytvoření 

je potřeba udělat následující kroky.



 

1. Ve Visual Studiu vytvořit nový projekt „Class Library“

2. Přidat referenci na knihovnu VSM.Core a na PluginBase

3. Přidat třídu poděděnou od IPluginBase, nezáleží jaké je její jméno

4. Přidat konfigurační soubor config.xml do projektu a nastavit ho jako Embedded Resource

Tímto jsme nastavili základní šablonu a teď hlavně záleží jaké funkce do pluginu dodáme a jak bude 

vypadat konfigurační soubor config.xml, který je v podstatě stavebním kamenem pluginu. Všechny 

funkce volané z config.xml jsou v naší třídě poděděné z IPluginBase. Pomocí reflexe se naleznou a 

zavolají. Musí mít však předepsanou strukturu a to následující: 

public void Funkce(object sender)

sender je v tomto případě reference na objekt který souvisí s funkcí. Například v případě zmáčknutí 

tlačítka to je fyzické tlačítko, které bylo stisknuto. 

Všechny soubory v projektu, které se budou importovat do projektu musí být označeny jako 

Embedded Resource. Jinak je Core nenalezne. Jedná se o všechny ikony, kurzory, obrázky a další 

přídavné soubory.

Základní struktura config.xml:

<FrameworkAddin PluginVersion="1" AddinName="Testovací plugin">
  <Element>informace o elementu</Element>
  …
  …
</FrameworkAddin>

Základní framework má 3 druhy elementu:

ToolBar

Struktura tohoto elementu je následující:

<ToolBar Name = "Objekty"><!—Name=jméno toolbaru, nikde se to neprojeví-->
  <Element>informace o elementu</Element>
  …
  …
</ToolBar>



Elementy toolbaru mohou být následující:

Tab. 5.1: Druhy elementů toolbaru

Sections

<Sections>
  <Section Name="Základní"  <!—Name= pojmenování sekce-->
           Priority="1"/>   <!—Priority= priorita-->
  …
  …
</Sections>

Sekce rozsekají toolbar pomocí separátorů a priorita určuje pořadí. Nižší číslo tím víc nalevo sekce bude. 

ComboBox

<ComboBox Name="Název"><!—Name= pojmenování-->
  <SetupFunction>Funkce</SetupFunction>
  <TextChangedFunction>Funkce</TextChangedFunction>
  <Size>121</Size>
  <Section>Sekce</Section>
</ComboBox>
ComboBox je prvek, který nabízí více možností výběru. SetupFunction je funkce která se zavolá při 

načítání pluginu. TextChangedFunction je funkce která se zavolá při změně prvku. Size je velikost prvku, 

a Section je sekce do které náleží.

Button

<Button Name="Bold">
  <ClickFunction>Funkce</ClickFunction>
  <Icon>ikona.bmp</Icon>
  <ToolTip>1</ToolTip>
  <Section>Sekce</Section>
</Button>
Button je tlačítko bez popisku, pouze s ikonou. ClickFunction je funkce zavolaná při stisku. Icon je ikona 

zobrazená na místě tlačítko. ToolTip je nápověda na najetí. Section je sekce na které se tlačítko nachází

MainMenu



Struktura tohoto elementu je následující:

<MainMenu Name="Název menu">
  <Element>informace o elementu</Element>
  …
  …
</MainMenu>

Elementy MenuBaru mohou být následující:

Tab. 5.2: druhy elementů menubaru

Sections

<Sections>
  <Section Name="Základní"  <!—Name= pojmenování sekce-->
           Priority="1"/>   <!—Priority= priorita-->
  …
  …
</Sections>

Sekce rozsekají menubar podobně jako toolbar, pomocí separátorů a priorita určuje pořadí. Nižší číslo 

tím víc nahoře sekce bude. 

SubMenu

<SubMenu Name="Název menu">
  <Element>informace o elementu</Element>
  …
  …
</SubMenu>

Submenu má stejný formát, jako MainMenu, jedná se pouze o další podmenu

Item

<Item 
  Name="Název" 
  Function="Funkce" 
  Help="nápověda" 
  ToolTip="napověda" 
  ShortCut="Ctrl+H" 



  Icon="ikona.ico" 
  Section="sekce"/>

Item je stisknutelný prvek menu. Name je popisek prvku, Function je funkce která se vykoná při 

stisknutí, Help je nápověda zobrazená ve statusbaru, ToolTip je nápověda zobrazená na najetí, ShortCut 

je klávesová zkratka, Icon je ikona zobrazená vedle popisku, a Section je sekce prvku.

Cursor

Struktura tohoto elementu je následující:

<Cursor Name="Název" Cursor="kurzor.cur" />

Někdy je potřeba použít vlastní kurzor a proto byl implementován následující prvek. Name je název 

použit pro identifikaci a Cursor je soubor ze kterého se kurzor naimportuje. 

Pro názornost zde uvedu příklad pluginu se všemi těmito prvky:

<FrameworkAddin PluginVersion="1" AddinName="Testovací plugin">
  <ToolBar Name = "Objekty">
    <Sections>
      <Section Name="Základní" Priority="1"/>
    </Sections>
  </ToolBar>
  <MainMenu Name="Název menu" ShortcutKeyIndex="1">
    <Sections>
      <Section Name="objekty" Priority="0"/>
    </Sections>
    <SubMenu Name="Další podmenu" ShortcutKeyIndex="2" Section="objekty">
      <Sections>
        <Section Name="prvni" Priority="1"/>
      </Sections>
      <Sections>
        <Section Name="druhy" Priority="0"/>
      </Sections>
      <Item Name="Set Message To App"
            Function="Function2"



            Help="Check Functioning"
            ToolTip="Check Functioning"
            ShortCut="Ctrl+H"
            Icon="test.ico"
            Section="prvni"/>
      <Item Name="22222"
            Function="Function2"
            Help="Check Functioning"
            ToolTip="Check Functioning"
            ShortCut="Ctrl+H"
            Icon="test.ico"
            Section="druhy"/>
    </SubMenu>
  </MainMenu>
  <MainMenu Name="Úpravy" ShortcutKeyIndex="1">
    <SubMenu Name="Druhý" ShortcutKeyIndex="2">
      <Item Name="Set Message To App"
            Function="Function2"
            Help="Check Functioning"
            ToolTip="Check Functioning"
            ShortCut="Ctrl+H"
            Icon="test.ico" />
    </SubMenu>
  </MainMenu>
  <Cursor Name="ResizeLeftRight" Cursor="aero_ew_l.cur" />
  <Cursor Name="ResizeTopBottom" Cursor="aero_ns_l.cur" />
  <Cursor Name="ResizeDiagonal" Cursor="aero_nwse_xl.cur" />
</FrameworkAddin>

Uvádím pro představu obrázek 5.3 popisující fungování frameworku.

.



Obr. 5.3: Způsob fungování plugin Frameworku

Obr. 5.4: Menu a toolbary přidané pluginy

5.4 Rozšířený plugin framework
Pro naši aplikaci si nevystačíme pouze s toolbary, menubary a kurzory a tak jsem vytvořil poděděný 

model, který zprostředkovává veškerou funkcionalitu, kterou aplikace požaduje. Pojmenoval jsem tu 

třídu engine a knihovnu VSM.Core a přidává načítání těchto elementů

ObjectCategory



Struktura tohoto elementu je následující:

<ObjectCategory Name="Jméno" 
                Icon="Ikona.ico" 
                IconSelected="Ikona_pri_vybrani.ico" />

Jedná se o kategorii objektů. Objekty lze separovat na kategorie. Jak je ukázáno na obrázku, v mojí 

implementaci  používám 2 kategorie.  Základní,  což jsou všechny základní  objekty použitelné  pro 

prezentaci, a Základní test což jsou objekty použitelné pouze pro test. 

Obr. 5.5: Příklad kategorie

ObjectControl

Struktura tohoto elementu je následující:

<ObjectControl Name="Jméno" 
               Category="Kategorie"
               Assembly="TomasPanik.VSM.PluginTest.Test" 
               IconName="Test.bmp" />

Tento element představuje základní objekt, který lze umístit na dokument. Name je jméno elementu, 

které se zobrazí.  Category je kategorie vytvořená pomocí  ObjectCategory.  Assembly je assembly 

třídy reprezentující interface IControl. IconName je ikona, která se zobrazí v seznamu objektů. 

Kategorie může být vytvořena i v jiném pluginu. Posloupnost načítání vystihuje diagram níže. 

Z něho je vidět, že z hlediska elementů, pořadí načítání pluginů je irelevantní. Nejprve se tedy načtou 

všechny elementy ObjectCategory, ObjectControl a další do paměti a pak se začne stavět aplikace na 

základě těchto informací z paměti. 



Obr. 5.6: Sekvenční diagram načítání configurace

Ještě je potřeba zdůraznit pořadí provádění implementovaných elementů a to je následující:

1. ToolBar

2. MainMenu

3. Cursor

4. ObjectCategory

5. ObjectControl

6. Command

Z toho je vidět, že pokud například implementujeme všechny kategorie v samostatném pluginu, jsou 

načteny dříve, než začne načítání samotných objektů z libovolného jiného dalšího pluginu.

Command

Struktura tohoto elementu je následující:

<Command Name="Příkaz">
  <FunctionName>NázevFunkce</FunctionName>
</Command>



Command je speciální element, který se používá v kombinaci s ObjectControl. Je to v podstatě název 

funkce, která se má zavolat. Tyto funkce jsou používány objekty. Například objekt Image ho volá při 

kliknutí  a  lze  ho  nastavit  ve  vlastnostech.  FunctionName  je  název  funkce  z třídy  na  základě 

IPluginBase z pluginu. Funkce musí mít již námi známou strukturu a to: 

public void Funkce(object sender)

Příklad configuračního souboru se všemi možnostmi naleznete v příloze.

6 Návrh

Jedná se o software pro výuku matematiky,  který je určen primárně pro samostudium. Není určen 

například pro přímou výuku ve školních hodinách ani není řešená žádná síťová komunikace. Základní 

cíl softwaru je aby učitelé měli možnost vytvořit si vlastní plán výuky a všechno co k němu patří. 

Základní podporované vlastnosti jsou:

• Výklad - program studentovi podrobně popisuje vybranou látku, včetně názorných ukázek a 

příklady postupů řešení

• Test -  student si sám vyzkouší řešit příklady,  kde na výběr má určitý počet odpovědí. Na 

konci mu program test vyhodnotí a příslušně oznámkuje

Podrobněji je postup výuky popsán dále. 

Software je rozdělen na 2 samostatné části:

• Architect - Tímto programem se výuka vytváří. Určeno pro pedagogy

• Reader  -  Interpretuje  samotnou  výuku  z vytvořené  šablony  vytvořené  pomocí  Architect 

modulem.



Obr. 6.1: Způdob rozdělování dokumentů

Architect a reader jsou dvě samostatné a nezávislé aplikace. Ovšem z pohledu vývojáře mají společné 

jádro. Jádro aplikace se skládá z několika, důležitých součástí, které si teď popíšeme.

6.1 Šablona výuky
Je  předem jasné,  že  souborů  výuky bude  víc.  Jedná  se  o  multimediální  soubory,  jako  je  zvuk, 

obrázky,  video  ale  taky  samotná  výuka,  která  bude  mít  formát  XML,  ale  o  tom  níže.  Soubor 

s výukou,  který je  předáván studentovi  musí  být  kompaktní.  Je  sice  možné  mu  předat  složku se 

soubory, ale výrazně to zvyšuje možnost, že některá data budou chybět a snižuje to bezpečnost. Pro 



tento  účel  nebudu  vymýšlet  speciální  formát  pro  data.  Uchýlil  jsem se  jednoduchou,  ale  velice 

efektivní  cestou.  Všechny soubory budou zabaleny pomocí  zip.  Díky tomu se  soubor  i  znatelně 

zmenší a není problém do šablony ukládat tzv. hrubá data, jako obrázky ve formátu BMP nebo XML 

soubory. Dokumenty mají příponu *.vsm, což ve zkratce znamená „Výukový software matematiky“. 

Adresář, kde se dokumenty musí nacházet je ve složce Documents.

Adresářová struktura je následující:

• [images] -- všechny obrázky

• [others] -- ostatní soubory

• [sounds] -- všechny zvukové soubory

• [textThumbs] -- náhledy HTML textu

• [thumbs] -- náhledy obrázků

• [videos] -- videa

        template.xml

Hodně důležitý je pak formát souboru template.xml. Byl zvolen následovně

<Document Appver=“Verze aplikace“ Name=“jméno dokumentu“>
  <Plugins> --potřebné pluginy
  </Plugins>
  <Body>
    <Size Width="Šířka" Height="Výška" /><!--rozměry hlavního 
                                        plátna(bez menu, toolbar atd.)-->
    <EditingFormSize Width="Šířka" Height="Výška" /><!--rozměry formu-->
  </Body>
  <Sections>
    <Section Name=“Jméno sekce“>

<Chapters>
  <Chapter Name=“Jméno kapitoly“>
    <Slides>
      <Slide Name=“Jméno stránky (slouží pouze jako identifikátor)“>

<BackgroundColor Red=“Červená“ Green=“Zelená“ Blue=“Modrá“ />
  <Objects>

          <Typ objektu>
Vlastnosti a nastavení objektu (styly, fonty, barva, 
pozice, atd.)

    </Typ objektu>



    ......
          ......

  </Objects>
            </Slide>
            ......

      ......
          </Slides>
        </Chapter>
        ......

  ......
      </Chapters>
    </Section>
    ......
    ......
  </Sections>
  <TestChapters>
    <TestChapter Name=“Jméno kapitoly (slouží pouze jako identifikátor)“>

<Slides>
    <Slide Name=“Jméno stránky (slouží pouze jako identifikátor)“>

<BackgroundColor Red=“Červená“ Green=“Zelená“ Blue=“Modrá“ />
<Points Value=“Počet bodů za slide“ />
<Objects>

        <Typ objektu>
Vlastnosti a nastavení objektu (styly, fonty, barva, 
pozice, atd.)

  </Typ objektu>
  ......

        ......
</Objects>
<ResultExists Value=“Zda je nastaven výsledek“ />
<TastExists Value=“Zda je nastavena otázka“ />

          </Slide>
          ......

    ......
       </Slides>
    </TestChapter>
  </TestChapters>
</Document>

Formát jednotlivých objektů bude popsán v kapitole 6.1, při detailním popisu objektů. 



6.1.1 Šablona slidů
Pokud vytváříme dokument, je pravděpodobné, že většina slidů bude mít stejný nebo alespoň hodně 

podobný základ. Základem se myslí  barva pozadí, titulek atd. Bylo by tedy hodně zdlouhavé tyto 

společné prvky přidávat pokaždé znovu. Pro tento účel byly implementovány šablony slidů. 

Šablona slidu je  velmi  podobná šabloně dokumentu,  s několika  rozdíly.  Ten hlavní  je  že 

obsahuje informace pouze o slidu. Ovšem hierarchii multimediálních souborů dodržuje stejně. Tedy:

• [images] -- všechny obrázky

• [others] -- ostatní soubory

• [sounds] -- všechny zvukové soubory

• [textThumbs] -- náhledy HTML textu

• [thumbs] -- náhledy obrázků

• [videos] -- videa

        template.xml

Formát souboru template.xml je následující:

<Slide Name=“Jméno stránky (slouží pouze jako identifikátor)“>
<BackgroundColor Red=“Červená“ Green=“Zelená“ Blue=“Modrá“ />
<Objects>

<Typ objektu>
Vlastnosti a nastavení objektu (styly, fonty, barva, 
pozice, atd.)

</Typ objektu>
......
......

</Objects>
</Slide>

Dokumenty mají příponu *.vst, a adresář, ve kterém se šablony musí nacházet je Templates. 

6.2 Architect
Základní stavební kámen softwaru. Zde učitel vytvoří výuku pomocí prostředků, které má software 

k dispozici. Při samotném spuštění se zobrazí úvodní průvodce, pomocí kterého se vybere, zda se má 

založit tvorba výuky nové, či otevřít stávající. 



Na úvodní obrazovce se software zeptá, zda chcete vytvořit nový projekt nebo otevřít stávající. 

Nový dokument je čistý dokument bez jakýchkoliv sekcí, kapitol nebo slidů. 

Obr. 6.2: Formulář nového dokumentu

Po výběru jedné z možností se objeví hlavní obrazovka. Po vytvoření nového dokumentu ještě není 

možné přímo vkládat prvky, protože nemáme vytvořený žádný slide. Takže prvně musíme vytvořit 

architekturu  sekcí,  kapitol  a  slide  v hierarchii.  Při  kliknutí  na  určitý  slide  je  možné  s ním začít 

pracovat. Při načtení již existující dokumentu je opět nutné označit nějaký slide.

Nyní si popíšeme jednotlivé části aplikace.

 

Obr. 6.3: Formulář aplikace Architect



a) Menu

Seznam menu jak přidanými pluginy,  tak i výchozí menu Soubor. Soubor obsahuje tyto základní 

operace: 

• Nový – vytvoří nový dokument

• Načíst – Načte již existující dokument

• Uložit jako – Uloží aktuální dokument

• Uložit šablonu jako – Uloží šablonu slidu

• Konec – ukončení programu

b) Toolbary

Seznam toolbarů, které jsou přidány pomocí pluginy, tak i dva výchozí. Pro některé toolbary platí 

pravidlo, že pro jejich povolení je mít potřeba vybraný nějaký prvek. Všechny tyto vlastnosti si teď 

popíšeme. Výchozí toolbary jsou tyto:

Toolbar na zpracování textu

Obr. 6.4: Toolbar na zpracování textu

Klasický toolbar potřebný k editaci textu s těmito operacemi:

• Styl fontu – Všechny fonty podporované operačním systémem

• Velikost fontu – podporované velikosti 0 – 7, 0 nejmenší, 7 největší

• Tučné

• Kurzíva

• Podtržení

• Barva textu

• Barva pozadí

• Vodorovná čára

• Zarovnání vlevo

• Zarovnání na střed



• Zarovnání vpravo

• Zarovnání na celou šířku

• Odrážky číslovaný seznam

• Odrážky

• Tabulátor zpět

• Tabulátor vpřed 

Při implementaci byly vytvořeny základní rozhraní z kterých se textové prvky musí podědit, aby pro 

ně byl tento toolbar přístupný. IAdvancedText je rozhraní které zpřístupňuje základní funkce pro 

práce s textem a to Tučné, Kurzíva, Podtržení, Barva textu a Barva pozadí. Pokud chceme zpřístupnit 

i ostatní prvky, musí se prvek podědit od rozhraní IHTMLText. 

Výchozí toolbar

Obr. 6.5: Výchozí toolbar

Levá část obsahuje základní objekty, které lze vložit na slide. Vložení se provede, že se označí dané 

tlačítko prvku a klikne se na slide na místo, kde chceme vytvořit prvek. 

Pravá část je speciální toolbar pro ovládání komponenty Sketch. Tyto vlastnosti si popíšeme 

dále.

c) Objekty

Část  určená pro zobrazení  seznamu všech komponent  (objektů),  které  lze  na  slide  umístit.  Je  to 

stromovitá struktura, i když pouze s dvěmi úrovněmi. První úroveň jsou kategorie a každá kategorie 

obsahuje  svůj  seznam komponent.  Umísťování  objektů  na  hlavní  plochu  je  možné  dělat  dvěma 

způsoby.  Buď přes toolbar,  jak bylo popsáno výše. Toto je ovšem možné jen u objektů, které se 

programátor rozhodl umístit na toolbar. Nebo tak že zde v seznamu objektů stiskne myší příslušný 

prvek, a myší přetáhne na místo, kde chceme objekt mít. Tomuto se říká drag and drop. 

d) Hierarchie

Zde se zobrazuje stromová struktura dokumentu. Jako kořen je dokument, ten má pod sebou seznam 

sekcí nebo testovacích kapitol, každá sekce má pod sebou seznam kapitol, každá kapitola má pod 

sebou seznam slidů a každý slide má pod sebou seznam objektů. Ikony byly zvoleny tak, aby co 



nejlépe znázorňovali hierarchii dokumentu. Zde se dá provést několik operací. Můžete zde vytvářet a 

mazat sekce, kapitoly, slidy a provádět jednoduché operace s objekty. 

Vytvoření sekce

Kliknutím pravým tlačítkem na dokument, zobrazí se plovoucí menu a je zde jediná možnost. Přidat 

sekci. Kliknutím na tuto volbu vyjede průvodce, kde se prvně zvolí jméno sekce a poté typ, zda se 

jedná o test nebo o výuku. Pokud vyberete test, není vytvořená sekce, ale testovací kapitola, která má 

pod sebou přímo slidy.

Vytvoření kapitoly

Klikneme pravým tlačítkem na příslušnou sekci a vybereme přidat kapitolu. Zobrazí se průvodce kde 

jediné co je potřeba zadat je jméno kapitoly. 

Smazání kapitoly

Klikneme pravým tlačítkem na příslušnou sekci a vybereme smazat kapitolu. 

Vytvoření slidu

Klikneme pravým tlačítkem na příslušnou kapitolu a vybereme přidat slide. Zobrazí se průvodce. 

První zadáme jméno, a dále vybereme příslušnou šablonu, podle které se má slide vytvořit. 

Smazání slidu

Klikneme pravým tlačítkem na příslušný slide a vybereme smazat slide

Dále jsou zde základní operace s prvky. Pokud máme na slidu umístěných mnoho prvků a vzájemně 

se překrývají a není už jednoduché s nimi manipulovat z hlavního plátna, tak je možné je označovat 

z hierarchie. Při kliknutí na prvek se označí i na hlavním plátně. Dále jsou tu další volby při 

stisknutím pravého tlačítka myši na vybraný prvek.

Smazaní prvku

Klikneme pravým tlačítkem na příslušný prvek a vybereme smazat prvek.

Přesunutí prvku na popředí

Tuto funkci využijeme, pokud si překryjeme nějaký prvek a nevíme, kde se nachází. V tomto případě 

klikneme pravým tlačítkem na tento prvek a vybereme položku přesunout na popředí. Každý prvek 

má určitý takzvaný „Z-order“ což je hloubka, ve které se nachází. Přesunutí na popředí neudělá nic 

jiného, než že přesune prvek na poslední místo v tomto Z-order listu. Tím se vykreslí jako poslední a 

bude na popředí. 

Přechod testovacího slidu do nastavování výsledku



Platí pouze pro testovací slidy. Když je stav ve výchozím stavu, nebo v hotovém stavu, tak se po 

kliknutí pravým tlačítkem na specifický slide, zobrazí volba „Nastavování výsledku“. Detailní popis 

této funkce je v kapitole Test.

Přechod testovacího slidu do režimu hotovo 

Podobným způsobem jak se přechází do stavu nastavování výsledku, se přechází do stavu „hotovo“. 

Tato volba se objeví, pokud je slide ve stavu nastavování výsledku.

e) Vlastnosti

Část, kde se zobrazují všechny vlastnosti prvku. Tyto vlastnosti lze měnit, a jejich změna se okamžitě 

projeví na hlavním plátně. Konkrétní vlastnosti jednotlivých prvků si popíšeme v detailním popisu 

prvků. Jelikož existuje několik typů vlastností,  tak si  zde popíšeme všechny,  které se v programu 

objevují a jak se nastavují.

Kategorie vlastností:

• Návrh – vše týkající se návrhu (jméno, a další specifické vlastnosti objektů)

o Název – název prvku, měl by být unikátní. Je to prostý text.

o Zvuk – u prvku zvuk, vybere se wav soubor zvuku.

• Rozložení  –  vše  týkající  se  grafického  rozložení  z pohledu  hlavního  plátna  (umístění, 

velikost, natočení atd.)

o Kotva – určuje, na jakou stranu se má prvek zakotvit. Výchozí je nahoru, vlevo a to 

znamená,  že  při  změně  velikosti  plátna  se  prvek  neposunuje,  to  znamená,  že 

vzdálenost mezi levým a horním okrajem se nemění. 

o Pozice – pozice vzdálenost prvku v pixelech od horního levého rohu. Hodnoty jsou 

oddělené středníkem.  Je ovšem možné kliknout na + a hodnoty nastavit  zvlášť X 

souřadnici (vzdálenost zleva) a Y souřadnici (vzdálenost zhora)

o Rotace –  rotace  prvku  ve  stupních  po  směru  hodinových  ručiček.  Tuto  funkci 

nepodporují  window control  prvky.  Rotaci  se  doporučuje  udělat  až  jako poslední 

transformaci, protože s rotovaným prvkem se o poznání hůř manipuluje.

o Velikost – velikost prvku v pixelech. Nastavování je stejné jako u pozice, hodnoty je 

možné vložit oddělené středníkem nebo zvlášť po rozbalení.

o Zaoblení  rohu – Většina prvků podporuje zaoblení  rohů.  Obdelník se zaoblenými 

rohy  vypadá  lépe.  Hodnota  0  znamená  žádné  zaoblení.  Číslo  udává  vzdálenost 

zaoblovacího  čtvrt  kruhu  od  rohu  obdelníku  (v  pixelech).  Některé  prvky  mají 

nastavené výchozí zaoblení a některé ho mají vypnuté (hodnota 0)



o Okraje –  Někdy je prvek rozložen na okraj  a vnitřní  část.  Tomuto  prvku je  tedy 

možné  nastavit  vzdálenost  vnitřní  části  od  okraje  prvku.  Tato  hodnota  je  opět 

v pixelech. Tuto vlastnost používá například prvek Obrázek.

o Zachovat poměr – Vlastnost opět užitečná výhradně u obrázku. Při načtení obrázku 

většinou  chceme,  aby  poměry  šířka/výška  byly  zachovány.  Tato  možnost  se  dá 

vypnout a to vede k deformaci objektu.

• Vzhled – vše týkající se grafického návrhu objektu samotného (barva, průhlednost atd.)

o Barva pozadí – Barva pozadí je důležitá u průhledných prvků. Většinou je dobré mít 

tuto hodnotu nastavenou na stejnou hodnotu jako je barva pozadí  slidu.  To udělá 

dojem alfa  transparentnosti  prvku.  Barva se  vybere  kliknutím na šipku.  Může  se 

vybrat z přednastavených nebo z vlastních a ty jsou v záložce vlastních. V případě že 

chceme  vybrat  úplně  novou  barvu  z hodnot  RGB  nebo  jiných,  musíme  vybrat 

v záložce  vlastní  jednu  z bílých  kolonek  z dolních  dvou řádků pravým tlačítkem. 

Objeví se dialog pro výběr konkrétní barvy. 

o Barva rámečku – Relevantní pouze pokud je rámeček širší než 0 pixelů. Hodnota se 

nastavuje stejně jako u barvy pozadí.

o Obrázek – Soubor obrázku. Pouze u prvku Obrázek. Výběr se dělá tak že se klikne na 

tlačítko s třemi  tečkami  a vybere  se příslušný soubor.  V ikonce napravo je potom 

vidět náhled vybraného obrázku.

o Povolit transparentní barvu – Pokud je hodnota nastavena na true, vezme se barva 

v levém horním rohu a tato barva se označí jako barva transparentnosti. Tedy jakási 

hodnota alfa.

o Průhledné pozadí -   Pokud je hodnota nastavena na true, je prostor mezi okrajem a 

vnitřní částí transparentní a v tomto prostoru se zobrazí pozadí, nebo prvek za ním. 

o Průhlednost  –  Hodnota v procentech mezi  0 – 100.  0 značí,  že prvek není  vůbec 

transparentní a 100 značí, že je dokonale průhledný. Relevantní pouze u čistě OpenGl 

prvků.

o Šířka rámečku – Rámeček prvku. Mnohdy prvek s rámečkem vypadá lépe. Rámeček 

kopíruje vlastnost zaoblení.

f) Hlavní plátno

Toto je hlavní plátno, na kterém se v podstatě zobrazuje to, co student uvidí. Vezměme si prvek a 

umístíme ho na plátno. Při kliknutím levým tlačítkem a držením, měníme jeho polohu. Při kliknutím 

levým tlačítkem na jeho okraj a jeho držení se mění jeho velikost. Prvek nepřekročí hranice plátna. 

Dále při stisknutí pravým tlačítkem vyjede stejné plovoucí menu jako při kliknutím pravým tlačítkem 



v hierarchii. Tuto funkcionalitu jsme si již popsali. Při pouhém kliknutí levým tlačítkem na objekt se 

objekt vybere. Toto vybrání je poznat, že prvek má kolem sebe jakousi červenou bublinu. Vlastnosti 

takto vybraného prvku se okamžitě objeví a je možné s nimi okamžitě pracovat. Při kliknutí kdekoliv, 

kde se  nenalézá žádný prvek,  se  prvek odoznačí,  a  do vlastností  se  vypíšou  vlastnosti  slidu.  Ve 

výchozí implementaci má slide jedinou vlastnost a to barvu pozadí. 

6.2.1 Základní rozhraní a třídy
Nejprve si probereme věc z implementačního hlediska. Specifikujeme si rozhraní a třídy, které jsou 

při implementaci prvků použity. Nejsou to třídy přímo implementující prvky, ale ze kterých prvky 

dědí.

a) Rozhraní

IControl

Základní  rozhraní,  které  sjednocuje  veškerou  funkčnost  prvků.  Každý prvek  se  musí  podědit  od 

tohoto rozraní. Předpisuje funkce pro slinkování prvku se slidem, Load a Save, které jádro volá při 

ukládání a načítání prvku, a pak funkce které mají charakter událostí. A to jsou události při vybrání 

prvku,  při  vstupu  do  slidu,  a  při  změně  jména.  Je  možné  přidat  další  funkce,  ale  museli  by  se 

implementovat i do všech již existujících prvků. Je nutné zdůraznit, že v jádře se výhradně pracuje 

s rozhraními a ne s konkrétními třídami. 

IComponent

Další důležité rozhraní, které předpisuje, že prvek který bude poděděn od tohoto rozhraní, lze ovládat 

editovat na scéně. Obsahuje události jako MouseMove, MouseOver, MouseDown, Click atd. a také 

obsahuje  údaje  o  pozici,  rotaci,  velikosti  a  několika  dalších.  Je  samozřejmé,  že  je  toto  rozhraní 

poděděné od IControl.

IWindowComponent

Jelikož  naprostá  většina  prvků  je  vykreslována  pomocí  OpenGL,  najdou se  i  takové,  které  jsou 

poskládány z window control komponent.  Takový prvek zapouzdřuje toto rozhraní.  Nemá žádnou 

speciální funkci, předpisuje pouze funkci invalidate, která se volá, při požadavku na překreslení. Je 

poděděná z IComponent.



ITestControl

Znovu rozhraní, které zapouzdřuje jistou množinu prvků. Tentokrát jsou to prvky, které jsou určeny 

pro testovací slidy.  Předpisuje funkce, které rozhodují,  kolik bodů se za slide získalo,  maximální 

možné množství bodů, zda je vůbec slide správně a také ukládání a načítání vlastností prvku určené 

pro test. Je poděděný z IComponent.

b) Třídy

GlobalizedObject

Tato třída je určená pro globalizaci prvků. 

Prvně vysvětlím pojem globalizace. Globalizace znamená psát kód aplikace takovým 

způsobem, že je jazykově neutrální. To znamená, že izolovat jazykově specifický kód a izolovat ho 

od ostatních částí kódu. V aplikaci je použita komponenta .NET frameworku, která mi velice 

usnadnila možnosti editovat vlastnosti, ale je v angličtině. Je to propertyGrid, který se používá pro 

změnu vlastností prvků. Tyto vlastnosti se pomocí reflexe tahají přímo z kódu a vypíšou se tam 

všechny veřejné vlastnosti dané třídy. I kdybych ale psal názvy těchto vlastností česky, nemůžu je 

napsat s mezerami. Proto jsem hledal způsob jak tento propertyGrid počeštit. Toto řešení je, že se 

všechny objekty musí podědit od této třídy a pak všechny tyto třídy musí mít vlastní ressource, kde 

jsou definované překlady. Tento ressource se musí jmenovat stejně jako jméno třídy jen s příponou 

resx. 

Je zde určitý formát těchto ressource, který se musí dodržet. Přeložit se může název, pak 

kategorie a popis. Pro přeložení je potřeba mít v hodnotě value určité ressource vlastnost ze třídy, 

kterou chceme přeložit. V případě kategorie tato hodnota musí mít sufix Category a v případě popisu 

sufix Description. 

V praxi to vypadá asi takto. Máme třídu Test, ve které je vlastnost jmenující se „Name“. Tuto 

vlastnost pomocí .NET atributu zařadíme do kategorie „General“.  Vytvoříme si ressource nazvanou 

Test.resx, a v ní si vytvoříme 3 položky. 

Tab. 6.1: Příklad ressource

Name Jméno
NameDescription Jméno objektu
General Základní

Uložíme. Od této chvíle se bude vlastnost „Name“ v propertyGridu zobrazovat jako „Jméno“, její 

popis bude „Jméno objektu“ a kategorie, ve které se nachází, se zobrazí jako „Základní“. Třída Test 



ovšem musí být poděděna od třídy GlobalizedObject. O nic jiného se programátor nemusí starat. Pro 

objekty poděděné od objektu Test, už není potřeba nastavovat stejné vlastnosti. 

SceneObject

Třída, která je poděděná od IControl a v podstatě implementuje všechny funkce základního rozhraní. 

Výrazná většina funkcí jsou virtuálních, aby je poděděné třídy mohli přepsat. Nemusí se nutně jednat 

o  grafický  prvek,  není  tedy  poděděná  od  IComponent.  Tato  třída  neobsahuje  žádnou  funkci  na 

vykreslení prvku, protože na slide jde umístit i prvek, který se vykreslovat nemusí. Příklad takového 

prvku je například prvek Zvuk. 

VisibleObject

Třída poděděná od SceneObject. Tato třída zapouzdřuje všechny prvky, které lze nějakým způsobem 

vykreslit na slide. Je to základní třída rozhraní IComponent, definuje ale i jednu z nejdůležitějších 

funkcí:  DoDraw.  Protected funkce určená pro přetížení  a  napsání  jakým způsobem se má objekt 

zobrazovat. Tato funkce je volána vždy když je potřeba překreslení, to znamená v případech, kdy si 

překreslení vyžádá operační systém, např. když je okno překryté, nebo v případech kdy si to jiná část 

aplikace  vyžádá  sama.  Tyto  případy  jsou  například  změna  vlastností  libovolného  prvku,  pohyb 

s prvkem, zvětšení, zmenšení, změna slidu a další. Obsahuje způsob jak vykreslit jednoduchý barevný 

obdelník.

PaintedControl

Zapouzdřuje další skupinu prvků, se kterými se můžeme setkat. Implementuje vlastnost transparency 

a barvu pozadí a implementuje způsob, jakým se to vykreslí v OpenGL. Dědí z VisibleObject.

RoundedRectangle

Třída dědící z PaintedControl a implementující navíc vlastnost CornerSize, což je šířka zaobleného 

rohu. Vykreslí zaoblený obdelník. 

BorderedControl

Dědí z RoundedRectangle a navíc přidává okraj.

WindowControl

Dědí  z BorderedControl  a  implementuje  jednoduchý  základ  pro  prvky,  které  jsou  vykresleny 

kombinací OpenGL a window control prvku. 



ChapterSlide

Třída představující slide. Jak víme, tak i slide se dá označit a obsahuje jednu vlastnost a to barva 

pozadí. 

TestSlide

Poděděno od ChapterSlide. Přidává funkce pro obsluhu testu a jednu další vlastnost. Počet bodů.



Diagram tříd

Obr. 6.6: Diagram tříd 



6.2.2 Základní sada objektů
V této kapitole si popíšeme základní implementovanou sadu objektů, způsob jejich využití a jejich 

vlastnosti a specifikace.

a) Rámeček

Rámeček byl vytvořen pro účel ohraničování ostatních objektů. Samotný rámeček neumí téměř nic, 

jedná se pouze o grafický prvek. Obsahuje tyto vlastnosti: Název, Kotva, Pozice, Rotace, Velikost, 

Zaoblení  rohu,  Barva  pozadí,  Barva  rámečku,  Průhledné  pozadí,  Průhlednost,  Šířka  rámečku. 

Výchozí pozadí je nastavené na šedou a šířka rámečku na 2 pixely. 

Z implementačního hlediska se jedná o třídu Box, která dědí z třídy BorderedControl.

Specifikace ukládání je následující:
<Box Name="Název">
  <Position X="Souřadnice" Y="Souřadnice" />
  <Anchor Left="True/False" 
          Top="True/False" 
          Right="True/False" 
          Bottom="True/False" />
  <Size Width="Šířka" Height="Výška" />
  <Rotation Value="0-360" />
  <BackColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Transparency Value="0-100" />
  <CornerSize Value="Číslo" />
  <BorderColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <BorderWidth Value="Číslo" />
  <TransparenctBackground Value="True/False" />
</Box>

b) Obrázek  

Tento prvek je primárně určen pro zobrazení obrázku.  Je to v podstatě nástavba prvku Rámeček, 

přidává ale některé vlastnosti. Obrázek 6.7 nám ukáže, jak je tento prvek konstruován. 



Obr. 6.7: Prvek obrázek

Při stisknutí tlačítka dokončit se otevře hlavní editor výuky. Je rozdělen na 4 části. V levé části 

je stromový seznam kapitol a stromový seznam objektů, uprostřed hlavní okno a vpravo list vlastností 

vybraného objektu. Vykreslení do OpenGL se dělá pomocí textury. Ovšem jak asi víme, tak OpenGL 

podporuje pouze textury násobky dvěma. Při vykreslení se tedy interně mění  velikost obrázku na 

násobek dvěma a pak se promítne na polygon o požadované velikosti. Touto úpravou se může stát, že 

OpenGL na obrázek použije svůj „antialiasing“ a mírně ho rozmázne, ale u obrázku nám to nevadí.

Specifikace ukládání je následující:
<Image Name="Obrázek">
  <Position X="Souřadnice" Y="Souřadnice" />
  <Anchor Left="True/False" 
          Top="True/False" 
          Right="True/False" 
          Bottom="True/False" />
  <Size Width="Šířka" Height="Výška" />
  <Rotation Value="0-360" />
  <BackColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Transparency Value="0-100" />
  <CornerSize Value="Číslo" />
  <BorderColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <BorderWidth Value="Číslo" />
  <TransparenctBackground Value="True/False" />
  <AllowTransparentColor Value="True/False" />
  <Padding Value="Číslo" />
  <KeepRatio Value="True/False" />
  <Functionality>Jméno funkce</Functionality>
  <FileName>Jméno souboru z adresáře images</FileName>
</Image>



c) Matematický vzorec

Jelikož  máme  výukový  software  matematiky,  tak  jedna  z nejdůležitějších  věcí  jsou  matematické 

rovnice. Na papíře matematická rovnice vypadá jednoduše, ale když vezmeme všechny možnosti, 

které matematika nabízí, není vůbec jednoduché nalézt formu do které takové vzorce uložit, a už 

vůbec  ne  je  zobrazit.  V momentální  době  existují  dva  takové  větší  standardy  pro  zapsání 

matematického vzorce v digitální formě: MathML a LaTeX. 

Tab. 6.2: Druhy formátů pro ukládání matematických vzorců

MathML

Anglicky „Mathematical Markup Language“. Založeno na XML formátu, popisující matematickou 

notaci. Hlavní cíl byl integrovat matematické vzorce na internetové stránky. Hlavní výhody jsou, že je 

jednoduše dešifrovatelný a proto ho už začali podporovat některé webové prohlížeče, jako jsou: Opera 

9.5 a vyšší, Internet Explorer s MathPlayer pluginem, Firefox s pluginem Fire Vox. Vidím tedy v tomto 

formátu velký potenciál. Bohužel z uživatelského hlediska je zápis téměř nečitelný proto jsem se pro 

tento formát nerozhodl. Ovšem snadno lze generování toho formátu implementovat. Ukážu zde 

jednoduchý příklad:

Velice známý vzorec řešení kvadratické rovnice  se v MathML zapíše takto:

<math mode="display" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
  <mrow>
    <mi>x</mi>
    <mo>=</mo>
    <mfrac>
      <mrow>
        <mo form="prefix">&minus;</mo>
        <mi>b</mi>
        <mo>&PlusMinus;</mo>
        <msqrt>
          <msup>
            <mi>b</mi>
            <mn>2</mn>
          </msup>
          <mo>&minus;</mo>
          <mn>4</mn>
          <mo>&InvisibleTimes;</mo>
          <mi>a</mi>



          <mo>&InvisibleTimes;</mo>
          <mi>c</mi>
        </msqrt>
      </mrow>
      <mrow>
        <mn>2</mn>
        <mo>&InvisibleTimes;</mo>
        <mi>a</mi>
      </mrow>
    </mfrac>
  </mrow>
</math>   

LaTeX

Tomuto formátu se budu věnovat trochu více, protože pro naše použití je daleko zajímavější. LaTeX 

obecně je formát určený pro sázení textu ve vysoké typografické kvalitě. LaTeX je hodně rozsáhlý, ale 

nás bude zajímat jenom formát na sazbu matematických vzorců. I tak je tak rozsáhlý že není v mé moci 

všechny funkce vyjmenovat, takže zde popíšu jen základní příkazy a více informací najdete 

v referencích. 

Nejprve zde uvedu stejný příklad, řešení kvadratické rovnice :

x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}

základní příkazy:

Exponent: 

•  - 2^2

• - 2^{23}_i

Zlomky

•  - \frac{1}{2}

•  - \frac{2}{x+2}

Odmocniny

•  - \sqrt{2}

•  - \sqrt[3]{x+1}

Suma



•  - \sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}

Ovšem já jsem potřeboval, nějakou knihovnu, která z tohoto formátu dokáže vygenerovat obrázek. Toto 

zprostředkovává knihovna MimeTeX. 

MimeTeX

MimeTeX je knihovna napsaná v jazyce C umožňující generování LaTeX matematických vzorců do Gif 

souboru. Je šířena pod licencí GPL. Je zaměřená spíše na použití ve webových aplikacích, ale jelikož se 

jedná o dll knihovnu, není problém jí použít kdekoliv. Ovšem rozšiřuje to o některé prvky, které jsou 

potřeba a to například velikost textu, barvy atd. Znova se dá říct, že problematika MimeTeX je dost 

rozsáhlá, takže další informace naleznete v [1]. Napíši zde pouze základní příkazy

Velikost textu

MimeTeX podporuje 8 velikostí textu, vyjmenuju je zde od nejmenšího po největší

1. \tiny

2. \small

3. \normalsize

4. \large

5. \Large

6. \LARGE

7. \huge

8. \Huge

Barvy

Jsou podporovány všechny standardní druhy barev, které mají svoje jméno. Např. \red je červená, \green 

je zelená atd.

Příklad:

\blue\Large e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!} vygeneruje

Hodnota TeX matematického vzorce se napíše do vlastnosti „Mat. vzorec(TeX)“ a vzorec se ihned 

vygeneruje. 

Prvek je poděděný z prvku Obrázek, pouze skrývá vlastnost Obrázek a sám si tam vyplňuje 

vygenerovaný matematický vzorec.



Specifikace ukládání je následující:
<Equation Name="Název">
  <Position X="Souřadnice" Y="Souřadnice" />
  <Anchor Left="True/False" 
          Top="True/False" 
          Right="True/False" 
          Bottom="True/False" />
  <Size Width="Šířka" Height="Výška" />
  <Rotation Value="0-360" />
  <BackColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Transparency Value="0-100" />
  <CornerSize Value="Číslo" />
  <BorderColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <BorderWidth Value="Číslo" />
  <TransparenctBackground Value="True/False" />
  <AllowTransparentColor Value="True/False" />
  <Padding Value="Číslo" />
  <KeepRatio Value="True/False" />
  <Functionality>None</Functionality>
  <LatexEquation>Požadovaný TeX matematický vzorec</LatexEquation>
</Equation>

d) Posouvání slidů

Další jednoduchý prvek určený k pohybu mezi slidy. Má 3 možné funkcionality, mezi kterými lze 

vybrat:

1. Další  slide – posune se na  další  slide v kapitole,  pokud není  poslední.  Pokud se  jedná o 

poslední slide v kapitole, prvek to pozná a automaticky se udělá neviditelným.

2. Předchozí slide – vrátí  se o jeden slide zpět v kapitole,  pokud není první.  Pokud je první 

v kapitole, prvek to pozná, a automaticky se udělá neviditelným.

3. Konec kapitoly – vyskočí z kapitoly a vrátí se do seznamu kapitol (tento prvek by měl vlastnit 

každý poslední slide v kapitole, nebo nebude možné vyskočit z kapitoly). Pokud se nejedná o 

poslední slide z kapitoly, stává se neviditelným.

Podobně jak matematický vzorec, i tady je prvek poděděný z prvku Obrázek, pouze zakrývá některé 

vlastnosti, které se doplňují automaticky, jako je funkcionalita, a na jeho základě se vytáhne obrázek. 



Kvůli tomuto prvku byla vytvořena nová třída a to ResourceImage. Vychází z prvku Obrázek, 

pouze mění,  že  obrázek není  načítán ze  souboru,  ale  z ressource v pluginu.  Tudíž se  ani  nemusí 

ukládat ani načítat. 

Specifikace pro ukládání:
<NextSlide Name="Název">
  <Position X="Souřadnice" Y="Souřadnice" />
  <Anchor Left="True/False" 
          Top="True/False" 
          Right="True/False" 
          Bottom="True/False" />
  <Size Width="Šířka" Height="Výška" />
  <Rotation Value="0-360" />
  <BackColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Transparency Value="0-100" />
  <CornerSize Value="Číslo" />
  <BorderColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <BorderWidth Value="Číslo" />
  <TransparenctBackground Value="True/False" />
  <AllowTransparentColor Value="True/False" />
  <Padding Value="Číslo" />
  <KeepRatio Value="True/False" />
  <Functionality>Další slide/Předchozí slide/Konec 
kapitoly</Functionality>
  <PictureName>Další/Předchozí/Konec</PictureName>
</NextSlide>

e) Zvuk

Jednoduchý prvek, který vkládá zvuk do slidu. Zvuk se přehraje vždy při vstupu do slidu. Prvek není 

grafický a jedinou speciální vlastnost, kterou obsahuje, je název zvukového souboru.

Když  se na prvek podívám z konstrukční  stránky,  tak pro přehrání  zvuku nepoužívá žádné 

speciální  knihovny,  pouze  třídu  SoundPlayer  zprostředkovanou  .NET  frameworkem.  Zvukové 

soubory ukládá do složky sounds ve struktuře dokumentu. 

Specifikace pro ukládání:
<Sound Name="Název">
  <FileName>Jméno zvukového souboru v dokumentu</FileName>
  <SoundName>Reálné jméno zvukového souboru (pouze informační)</SoundName>
</Sound>



f) Text

Prvek pro  zobrazování  Textu  všech  forem.  Požadavek  byl,  aby byl  prvek  schopen zobrazovat  i 

složitější  formátování.  Rozhodl  jsem  se  pro  řešení  HTML.  .NET  framework  nepřímo  vyvinul 

komponentu  na  zobrazování  HTML a  s trochou modifikace  jí  je  možné  použít  i  pro  uživatelské 

modifikování takového dokumentu. Ta komponenta se jmenuje Webbrowser. Po konstrukční stránce 

je tato komponenta nejsložitější z výše jmenovaných. 

Nejprve  byla  vytvořena  komponenta,  která  je  nástavbou  na  již  zmíněný  Webbrowser  a 

umožňuje  komunikaci  s ním,  tato  komponenta  se  jmenuje  HtmlRichEdit.  Ona  komunikace 

s komponentou webbrowser není dělána pomocí funkcí, protože HTML příkazů je strašné množství, 

ale posílají se jí informace ve speciálním formátu připomínající zprávy.  Například nastavení textu 

tučně probíhá tak, že uživatel označí příslušný text a pošle se zpráva, prostý řetězec „Bold“. Pro 

získávání informací je v komponentě timer, který si každých 100ms vyžaduje stav označeného textu. 

Další  krok  bylo,  vyřešit  jakým  způsobem  bude  řešeno  umístění  na  slide  a  vykreslování. 

Nejprve jsem prostě umístil komponentu na slide a zobrazoval se ve formě komponenty. Toto mělo 

spoustu nevýhod. Komponentu nešlo překrýt a byl problém s jeho inicializací, při prvním zobrazení 

na slidu. Pak jsem, ale tento problém efektivně vyřešil. Na konci editace se „vyfotí“ komponenta a 

studentovi se zobrazí pouze obrázek. Toto celé již je možné zobrazit pomocí OpenGL a tudíž využít 

všechny výhody s tím spojené, jako využít transparence, rotovat text atd. 

Bohužel s tím se objevil další zásadní problém. Jak již bylo napsáno výše u obrázku, OpenGL 

podporuje  pouze  textury  s velikostí  násobkem  dvěma.  Ano,  u  obrázku  můžeme  interně  upravit 

velikost, ale pak si OpenGL obrázek trochu rozmázne. To u normálního obrázku nevadí, ale u textu, 

který je normálně dokonale ostrý, to už je znatelné. Vynalezl jsem pro to cestu jak text zobrazit bez 

rozmazání.  Obrázek  se  rozseká  na  obrázky  s velikostí  násobky  dvěma.  Nejprve  se  podívejte  na 

obrázek 6.8.



Obr. 6.8:  Způsob dělení prvku Text

Obrázek popisuje, jakým způsobem probíhá dělení. Rekurzivně se prochází celý obrázek, a vždy se 

snaží najít největší možný sektor velikosti násobku dvěma. Na zbytek opět zavolá stejnou funkci. Jak 

je  vidět,  tak úplně na okraji  již  sektor  velikost  násobku dvěma  nemá,  to  nám ovšem už nevadí, 

protože mírné rozmazání na okraji nám už nevadí. Výsledek je dokonalí a absolutně bez antialiasingu 

a to potřebujeme. 

Při editaci se tedy zobrazí komponenta pro editaci,  a je možné provádět všechny operace 

umožněné toolbarem pro editaci textu, popsaném výše. Na konci editace se komponenta „vyfotí“ a 

uloží se jako obrázek do složky textThumbs v souboru dokumentu. Ten se pak zobrazí studentovi. 

Jedná se o HTML formát, takže je v komponentě možné zobrazit všechny možnosti, který 

HTML nabízí, jako jsou: tabulky, obrázky a další. Bylo by, ale nutné HTML kód upravit manuálně, 

nebo vytvořit nástavbu, která by umožňovala uživatelskou editaci. 

Specifikace pro ukládání:
<glText Name="Název">
  <Position X="Souřadnice" Y="Souřadnice" />
  <Anchor Left="True/False" 
          Top="True/False" 
          Right="True/False" 
          Bottom="True/False" />
  <Size Width="Šířka" Height="Výška" />
  <Rotation Value="0-360" />
  <BackColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />



  <Transparency Value="0-100" />
  <CornerSize Value="Číslo" />
  <BorderColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <BorderWidth Value="Číslo" />
  <TransparenctBackground Value="True/False" />
  <Text>HTML kód</Text>
  <ThumbFileName>soubor s náhledem ve složce textThumbs</ThumbFileName>
</glText>

g) Sketch

Tento  prvek  byl  vytvořen,  aby  dal  možnost  učiteli  jednoduchým  způsobem  vytvořit  základní 

geometrické útvary, a aby ukázal cestu, jak tvořit geometrické prvky. Úplně původně jsem chtěl dát i 

studentovi možnost interaktivity a tento prvek použít i jako prvek pro vyhodnocování testu. Moje 

představa byla taková: Učitel bude chtít vytvořit výuku konstruktivní geometrie. Na slide tedy napíše 

otázku a jeden prvek sketch. Otázka bude znít  takto: „Zkonstruujte střed úsečky“.  Učitel tedy do 

zadání studentům předhodí dva body a úsečku. Dále co bude muset udělat je označit stav, kdy je 

sketch správně vyřešen. Přepne tedy slide do stavu zadávání výsledku. Použije kružítko a z prvního 

bodu udělá jednu kružnici,  z druhého druhou kružnici  se stejným poloměrem.  Tam kde se kruhy 

protnou, se automaticky vytvoří dva nové body. Na tyto body se umístí pravítko a táhne se úsečka. 

Průsečík původní úsečky a nové úsečky vytvoří další bod a ten se označí jako výsledný. Učitel označí 

slide jako dokončený. 

Studentovy se na začátku zobrazí slide v tom stavu v jakém učitel sketch označil jako zadání. 

Dále se pomocí stejných prostředků bude snažit zkonstruovat výsledek a na konci slide automaticky 

vyhodnotí, zda student byl úspěšný či ne. 

Bohužel takto nastavené požadavky se jevili příliš složité a dá se říci, že jsou kapitola sama o 

sobě. Neříkám, že je to nemožné. Vytvořil jsem tedy tento prvek pouze pro učitele a studentovi se 

zobrazí  pouze  jako  nehybný  obrázek.  Při  konstruování  se  ale  hodně  podobá  systému,  jakým se 

konstruuje pomocí papíru a tužky, tudíž je zde velký prostor pro rozšíření. 

Nyní  detailně  popíši,  jak  je  možné  jednotlivé  nástroje  ovládat.  Implementoval  jsem 3  nástroje, 

všechny mají ale podobný způsob použití. Při označení prvku sketch se klikne na příslušný nástroj na 

toolbaru, a dále se postupuje podle instrukcí na prvku.  

Tab. 6.3: Funkce prvku sketch

Bod

Při zadávání bodu budete vyzvání na vybrání příslušného místa. Kliknete na místo uvnitř plátna a budete 



vyzváni k zadání jména. V geometrii jsou body většinou pojmenovány jedním písmenem, např. A,B,x 

atd. Název se objeví napravo dole od prvku.

Pravítko

Tento nástroj byl implementován tak, aby co nejvěrněji simuloval použití pravítka v reálu. Na začátku 

bude uživatel vyzván k zadání řídících bodů pravítka. Tím se rozumí nastavení dvou bodů, o které se 

bude pravítko „opírat“. Body je možné umístit do již vytvořených bodů, a pokud vybrané místo bude 

v blízkém okolí takového bodu, automaticky se nacentruje do středu. Dále se zobrazí pomyslná čára, 

která představuje samotné pravítko, a kliknutím a táhnutím se nakreslí čára jak je potřeba. 

Obr. 6.9: Příklad pravítka 

Kružítko

Podobně jako pravítko i tady je nástroj konstruován, tak aby měl co největší autentičnost s reálným 

kružítkem. Na začátku je uživatel vyzván na zadání středového bodu. Následně má na výběr. Zadat 

poloměr ručně pomocí myši, nebo v pixelech. Poku si vybere ručně pomocí myši, musí vybrat bod, kde 

vzdálenost od centrálního bude poloměr. Šedou barvou je vyznačen poloměr pro místo, kde se aktuálně 

nachází myš. Po výběru daného bodu je potřeba táhnout s kružítkem a nakreslit kruh jak ho uživatel chce. 

To provede tak, že vybere první bod na kruhu, drží levé tlačítko a táhne podél kruhu. Tak nakreslí kruh 

stejným způsobem, jakým se to dělá ve skutečnosti. Zadání je možné pouze po směru hodinových 

ručiček.



Obr. 6.10: Rýsování kružítkem

Obr. 6.11: Kružítko koncový výsledek

Zkonstruovaný střed úsečky vypadá takto

Obr. 6.12: Příklad prvku sketch



Specifikace pro ukládání:
<Sketch Name="Název">
  <Position X="Souřadnice" Y="Souřadnice" />
  <Anchor Left="True/False" 
          Top="True/False" 
          Right="True/False" 
          Bottom="True/False" />
  <Size Width="Šířka" Height="Výška" />
  <Rotation Value="0-360" />
  <BackColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Transparency Value="0-100" />
  <CornerSize Value="Číslo" />
  <BorderColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <BorderWidth Value="Číslo" />
  <TransparenctBackground Value="True/False" />
  <Objects>
    <Element>
      Specifikace elementu
    </Element>
    …
    …
    …
  </Objects>
</Sketch>

Specifikace tří implementovaných elementů jsou ukázané v Tab. 6.4.

Tab. 6.4: Specifikace ukládání elementů prvku sketch

Bod

<Point>
  <Position X="SouřadniceX" Y="SouřadniceY" Z="0" />
  <Color Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <byUser Value="True/False" />
  <Name>Jméno</Name>
</Point>
ByUser se v současné době nepoužívá, je to pouze hodnota připravená pro editaci od studenta.

Pravítko

<Ray>



  <Position X="SouřadniceX" Y="SouřadniceY" Z="0" />
  <Color Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Point1 X="SouřadniceX" Y="SouřadniceY" Z="0" />
  <Point2 X="SouřadniceX" Y="SouřadniceY" Z="0" />
</Ray>
Point1 je počáteční bod úsečky, většinou 0,0,0 protože jsou to lokální souřadnice. V reálu jsou ještě 

inkrementované o Position. Point2 je koncový bod úsečky, v reálu se také sečte s Position.

Kružítko

<Circle>
  <Position X="SouřadniceX" Y="SouřadniceY" Z="0" />
  <Color Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Radius Value="Poloměr" />
  <AngleStart Value="Úhel" />
  <AngleEnd Value="Úhel" />
</Circle>
AngleStart je počáteční úhel od vektoru směřujícího nahoru a AngleEnd je koncový úhel od stejného 

vektoru. 

h) Výběr z možností (RadioButton)

Tento prvek je výhradně určen pro test. Každý test je v současné době konstruován tak, že se nabídne 

z několika možností a vybere se jedna, či více správných odpovědí. A právě tento prvek je tlačítko, 

které určí, kterou z několika nabídnutých možností si student vybral. Prvek má tedy smysl  umístit 

pouze  na  slide  typu  test.  Prvek  dědí  z rozhraní  ITestControl  a  tak  je  zajištěné,  že  implementuje 

všechny potřebné funkce pro práci s testem.

 Specifikace pro ukládání:
<RadioButton Name="Název">
  <Position X="Souřadnice" Y="Souřadnice" />
  <Anchor Left="True/False" 
          Top="True/False" 
          Right="True/False" 
          Bottom="True/False" />
  <Size Width="Šířka" Height="Výška" />
  <Rotation Value="0-360" />
  <BackColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />
  <Transparency Value="0-100" />
  <CornerSize Value="Číslo" />
  <BorderColor Red="0-255" Green="0-255" Blue="0-255" />



  <BorderWidth Value="Číslo" />
  <TransparenctBackground Value="True/False" />
  <AllowTransparentColor Value="True/False" />
  <Padding Value="Číslo" />
  <KeepRatio Value="True/False" />
  <Functionality></Functionality>
  <PictureName>Checked</PictureName>
  <_Task>
    <Checked Value="True/False" />
  </_Task>
  <_Result>
    <Checked Value="True/False" />
  </_Result>
</RadioButton>
Poslední dva atributy jsou určené pro nastavení stavů testu. _Task určuje stav zadání, to znamená, zda 

má být  stlačený v zadání.  Ve většině  případů tlačítko v zadání  stlačené není.  _Result  určuje  stav 

výsledku. Tímto způsobem se implementují všechny prvky určené pro test. Vlastnosti které se mají 

vyhodnotit, se umístí do části _Task a do části _Result.

6.2.3 Test
Zatímco slidy do normální  výuky se vytvářejí  podobně jako prezentace v powerpointu,  situace u 

testových slidů je trochu odlišná. Nastavování testovacího slidu má 3 fáze. 

1. Výchozí  pozice.  Nastavuje  se,  jak  má  vypadat  zadání.  V tomto  stavu  se  slide  nastavuje 

stejným způsobem, jak se nastavuje slide normální. Také se zvolí kolik bodů lze získat za 

slide. 

2. Nastavování výsledku. Na tento stav se uživatel přepne v hierarchii  dokumentu, kliknutím 

pravým  tlačítkem  myši  na  požadovaný  slide  a  vybráním  volby  nastavování  výsledku. 

V tomto stavu nelze měnit  žádné jiné vlastnosti,  než vlastnosti  potřebné pro vyhodnocení 

výsledku. V tomto stavu nelze s prvky ani hýbat, ani měnit jejich velikost. Uživatel nastaví 

slide do té podoby, v které je slide správně vyřešen. 

3. Hotovo. Opět se do tohoto stavu přejde v hierarchii dokumentu. V tomto stavu nelze ve slidu 

provádět žádné změny a slide je považován za hotový.

Implementačně  jsou  pochopitelně  prvky  pro  testovací  slide  řešené  trochu  jinak.  Prvek  musí 

implementovat  rozhraní  ITestControl.  Tím  musí  implementovat  funkce  SaveTestProperties  a 

LoadTestProperties. Tyto funkce jsou určeny pro uložení těch vlastností, které určují pravdivost slidu. 



Tím jádro automaticky uloží tyto vlastnosti 2x, na základě dvou stavů. A to do _Task a _Result, jak je 

tomu u prvku RadioButton. Dále je to potřeba této vlastnosti nějak sdělit, že je speciální. Pro to byl 

vytvořen .NET Atribut TestResultAttribute, kterým se takto vlastnost označí. 

6.3 Reader
Je to jakýsi interpret, který umožní studentovi projít vytvořenou výuku. Je konstruován, tak aby byl 

jednoduchý. To znamená, obsahoval jenom základní funkce, které student potřebuje, byl na popředí 

všech oken, dokázal plnohodnotně zobrazit naplánovanou výuku a ohodnotil test. 

6.3.1 Uživatelské rozhraní
Projdeme si základní uživatelské rozhraní aplikace a jeho použití.

a) Výběr dokumentu

Jako  úvodní  obrazovka  se  objeví  seznam  dostupných  dokumentů.  Jsou  to  dokumenty  umístěné 

v adresáři Documents v adresáři aplikace. Pokud vybereme dokument a klikneme tlačítko potvrdit, 

dokument se rozbalí do provizorního adresáře a začne se s ním pracovat. Tlačítkem ukončit se ukončí 

aplikace.

Obr. 6.13: Formulář výběru dokumentu

b) Výběr sekce

Obrazovka, kterou student vybere sekci, kterou se chce zabývat. V horním seznamu jsou výklady a ve 

spodním jsou testy. Pro náš příklad na obrázku se pro výklad nabízejí možnosti elipsa, trojúhelník, 



obdelník, kruh atd. Dál pokračuje vybráním příslušné sekce a kliknutím potvrdit. Tlačítkem ukončit 

se ukončí aplikace.

Obr. 6.14: Formulář výběru sekce

c) Výběr kapitoly

V případě,  že  student  zvolil  výklad,  se  objeví  obrazovka  pro  výběr  kapitoly  výkladu.  Výběrem 

kapitoly a stisknutím potvrdit si  student začne procházet jednotlivými slidy.  Tlačítkem ukončit se 

dostane zpět na výběr sekcí. 

Obr. 6.15: Formulář výběru kapitoly



d) Vyhodnocení testu

Po zvolení testu se student dostane přímo na vyplňování testu. Po průchodu všech slidů, se zobrazí 

vyhodnocovací tabulka s výsledkem. Nalezne zde jednotlivé slidy a kolik za ně dostal bodů. Dole je 

sumarizovaný počet bodů, který získal. Při špatných odpovědí se student může podívat na správné 

řešení a to tak, že označí slide, který měl špatně, a stiskne tlačítko „Ukázat správný výsledek“. Otevře 

se okno se slidem a s označeným správným výsledkem.

Obr. 6.16: Formulář vyhodnocení testu

e) Příklad hierarchie dokumentu



Obr. 6.17: Příklad hierarchie dokumentu

6.3.2 Způsob řešení
Program reader je daleko jednodušší, protože většina funkcí, kterých využívá, je již napsaná v jádře 

aplikace. Jádro aplikace má společné s aplikací Architect. Jedná se tedy pouze o přečtení dokumentu 

a  zobrazení  dat  v čitelném formátu.  Na procházení  slidů je  použitý  stejné  plátno jako u aplikaci 

Architect, jen je přepnut na mód pro studenty. V tomto módu jsou vypnuty všechny funkce, které 

umožňují  editaci  dokumentu.  Je  zakázána  jakákoliv  manipulace  s prvky,  a  je  správně  nastavena 

viditelnost pro prvky, které mají být viditelné jen na některých slidech (tlačítka pro posun slidů). 

6.4 Příklad fungování
Popíši zde stručně, jak celý proces proběhne.

 Profesor se rozhodne, že se začne probírat nová látka geometrie. Spustí si architekta, vytvoří 

novou šablonu výuky s názvem „lekce 21“. Vytvoří 2 sekce, „geometrie“ a „test“. Sekce geometrie 

bude klasický výklad nové látky. Zde vytvoří 5kapitol, kde v každé se bude vysvětlovat jiná látka. 

Jedna bude nazvaná „konstrukce trojúhelníku“,  další  „průsečíky“  a další.  V každé z kapitol  udělá 

několik  stránek,  kde  látku  doslovně  popíše  a  ke  každé  stránce  namluví  i  mluvní  popis.  Takto 

vytvořenou šablonu předá studentům.

Student dostane tuto látku jako přílohu k právě probrané látce ve škole. Spustí si modul reader 

a načte šablonu. Zvolí si sekci „geometrie“ a zvolí první kapitolu. Spustí si slovní audio popis a bude 



si postupně látku pročítat. Po projití probrané látky si spustí test, kde si látku vyzkouší. V případě 

nejasností si potřebné stránky může projít znovu, nebo se v příští vyučovací hodině zeptá profesora.

6.5 Demo dokument
Na ukázku jsem vytvořil  jeden dokument  popisující  výuku některých  částí  analytické  geometrie. 

Soubor se jmenuje „Analytický geometrie.vsm“ a lze ho nalézt ve výchozí složce pro dokumenty 

„Documents“. Screenshoty je možné vidět v příloze C. 

7 Možnosti budoucího vývoje

Problematika vytvoření softwaru, který umožňuje profesorovi napsání jeho vlastní e-learning výuky 

je dosti rozsáhlá a určitě převyšuje standardní rozsah diplomové práce. Snažil jsem se udělat funkční 

celek, ale také dobrý základ pro budoucí vývoj. Proto si myslím, že tato práce má dobrý potenciál. 

Navržená architektura pluginování, umožňuje vývojářům jednoduše přidávat další prvky bez úpravy a 

kompilace jádra. Je ale jasné, že pro pokrytí tak širokého spektra, jako je výuka matematiky, bude 

potřeba  i  jádro ještě  upravit.  Pokusím se  zde shrnout  věci,  kde je,  dle  mého  názoru,  prostor  na 

vylepšení.

7.1 Přehrávání videa
Umístění videa do slidů jsem původně plánoval, bohužel mi to nakonec nepřišlo až tak důležité a 

věnoval jsem se raději něčemu důležitějšímu. Systém je na to připravený, a i .NET framework má 

možnosti,  jak  jednoduše  přehrát  nejzákladnější  typy  videa.  Jednoduše  stačí  implementovat  prvek 

Video, které implementuje window control komponentu, která zobrazuje video načtené ze souboru. 

Bylo by to vždy na popředí, ale to v tomto případě nevadí, ba naopak. 

7.2 Konverze na platformu Linux 
I toto jsem měl na začátku projektu v plánu. Projekt Mono, který dokáže zkompilovat C# kód je již 

celkem zaběhnutý a funguje dobře i pro nové verze .NET frameworku. Konverzovat jsem to zkoušel, 



ale narazil jsem na problém, který vyřešit by znamenalo vypustit nejsložitější a nejdůležitější prvek a 

tím  je  Text.  Komponeta  Webbrowser,  který  prvek  používá,  ještě  není  na  platformě  Mono 

implementován a tak bych musel najít jiný způsob, jak vykreslovat a editovat text. Ovšem rozhodně 

to není zábrana nepřekonatelná a věřím, že i postupem času tuto komponentu do Mono implementují. 

7.3 Grafický editor matematických rovnic
Toto je další kapitola příliš rozsáhlá, aby se vešla do této diplomové práce. Matematické rovnice jsou 

nejdůležitější prvek výukového softwaru matematiky a pro učitele na základních/středních školách 

bude jistě problém se naučit psát matematické rovnice ve formátu LaTeX. Ovšem grafické editory 

matematických rovnic existují  (mají je například Microsoft Office i OpenOffice),  a fungují velice 

dobře.  Mohu  ale  ze  zkušenosti  říci,  že  pokud  člověk  dobře  zná  zápis  LaTeX,  tak  vyprodukuje 

požadovanou matematickou rovnici daleko rychleji, než jí nakukávat pomocí uživatelského rozhraní. 

7.4 Sketch
Tomuto tématu bych se chtěl věnovat trochu více. Jak jsem již vysvětlil v popisu prvku sketch, tak 

původně jsem měl v plánu zahrnout interaktivně studenta do výuky. Dát mu prostředky k tomu, aby 

měl stejné možnosti jako při kresbě na papír a při tom si výsledky nechat opravit od aplikace a ne od 

učitele. Já myslím, že je to možné. Zkusím navrhnout takový prvek. 

Vezměme si jako příklad, ten příklad, který jsem již uvedl při definici prvku sketch „Nalezení 

středu úsečky“. K tomu aby program sám vyhodnotil, že to student provedl správně, to musím uložit 

přesnou cestu, jak toho dosáhl učitel. Teď se tu nabízí několik možností. 

1. Přesné  zkontrolování  učitelova  postupu  –  nepraktické  u  složitějších  úkolů,  většina 

geometrických úkolů je možné řešit více způsoby.

2. Určité  označení  klíčových  bodů,  které  musí  vzniknout  –  tato  možnost  se  už  jeví  lépe. 

Představuju si to tak, že po zkonstruování učitel označí vytvořený bod, který vznikl ve středu. 

Ovšem  je  nutné,  aby  bylo  možné  k cíli  dojít  pouze  „vektorově“.  To  znamená,  že  není 

přípustné, aby student prostě jen naslepo vytvořil bod ve středu úsečky. Tomu se dá zabránit, 

že učitel ještě nastaví, které nástroje může student použít. Dále je potřeba ošetřit, aby student 

nemohl dělat věci tzv. naslepo. 



Problematika, jak ohodnotit automaticky takto vyřešené zadání je dost složitá, ale určitě řešitelná. Ale 

asi jen praxe by ukázala správný směr. Této techniky by se ale určitě dalo využít, kde by student měl 

přijít jen na další správný „tah“.

7.5 Animovaný sketch 
Jelikož  je  aplikace  postavená  na  OpenGL,  dělat  animace  není  problém.  Využití  animace,  při 

demonstraci konstruktivní geometrie,  by bylo hodně efektivní.  V tomto případě by se učitel o nic 

nemusel  starat,  a  prostě jen namalovat  ve  správném pořadí  demonstraci,  a  aplikace by to  potom 

studentům předváděla  v animované  podobě.  Vezmu si  náš  známý příklad,  hledání  středu úsečky. 

Učitel by vykonstruoval, jak se to dělá správně a uložil by dokument. Uložil by se přesný postup a 

pak  se  studentovy  nezobrazil  celý  celek  najednou.  Ale  čáry  by  se  postupně  objevovali  (nebo 

malovali) v tom pořadí v jakém to dělal učitel. 

7.6 Exportování výsledků
V tuto chvíli jsou testy vyhodnocovány tak, že si student sám kontroluje, kolik měl bodů. Pokud se 

jedná o samostudium,  tak to  samozřejmě  stačí.  Ale  pokud se  testy provádějí  při  hodině a  učitel 

potřeboval vědět výsledky testu, tak je potřeba to řešit trochu jiným způsobem. Zase je tu několik 

možností, kterými by se dala problematika řešit

1. Implementovat  tlačítko  export  s tím,  že  by  výsledný  exportovaný  soubor  s výsledky  byl 

zašifrován. Je potřeba zamezit, aby si studenti nebyly schopni v souboru něco změnit.

2. Okamžitě po opravení, posílat výsledky po síti na učitelův počítač. Tady by se musela řešit 

situace síťové komunikace

3. Posílat soubor s výsledky ihned po opravení na učitelův počítač. Pozor toto by i průměrní 

studenti uměli obejít. Můžou si například nastavit cestu na lokální počítač, změnit výsledek a 

poslat to do složky učitele sám. To je ale otázka zabezpečení.

7.7 Dokonalejší šablonování
V implementované verzi se používá šablona na slidy.  Jistě by ale šlo tento systém trochu rozšířit. 

Například udělat šablonu na celou kapitolu. Při tvorbě kapitoly vybrat orientační počet slidů a pak 



jenom implementovat jednoduchý systém na změnu počtu těchto slidů. Jistě by to ještě víc usnadnilo 

práci učitelům.

7.8 Textury na pozadí 
Při implementaci mě rovněž napadlo, když už je na pozadí slidu barva, tak by tam mohla být i nějaká 

textura. Jistě by to vypadalo o mnoho lépe. Obtížnostně by to rozhodně nebylo nijak těžké, protože 

OpenGL přímo podporuje textury všech druhů.



8 Závěr

Softwarů na výuku matematiky existuje velké množství, výuka tam je ale napsaná fixně a ne vždy to 

koresponduje s osnovami konkrétních učitelů. Takové projekty jsou z drtivé většiny komerční a snaží 

se proto pokrýt co největší spektrum látky. Zatím jsem na internetu nenarazil na kompaktní software, 

který by učitelům nabízel vytvořit si výuku a navíc by poskytnul určitou interaktivou se studentem 

(aspoň formou  textu)  a  proto  je  tento  typ  softwaru  celkem nový.  Ano,  program který  jsem zde 

vytvořil,  určitě  není  dokonalý  a  jistě  pro  reálné  nasazení  skutečných  škol  je  ještě  daleko.  Při 

implementaci jsem nechtěl zacházet do přílišných detailů, snažil jsem se primárně udělat kompaktní 

celek. Cíl tohoto projektu byl, udělat reálný základ pro tento nový typ e-learningového programu, a 

myslím tento cíl byl splněn.
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Příloha A – Manuál pro Architect
Jedná se o výtah věcí, které jsou určeny pro učitele a popisují fungování a ovládání aplikace

Architect
Základní stavební kámen softwaru. Zde učitel vytvoří výuku pomocí prostředků, které má software 

k dispozici. Při samotném spuštění se zobrazí úvodní průvodce, pomocí kterého se vybere, zda se má 

založit tvorba výuky nové, či otevřít stávající. 

Na úvodní obrazovce se software zeptá, zda chcete vytvořit nový projekt nebo otevřít stávající. 

Nový dokument je čistý dokument bez jakýchkoliv sekcí, kapitol nebo slidů. 

Po výběru jedné z možností se objeví hlavní obrazovka. Nyní si popíšeme jednotlivé části aplikace.

 



Menu

Seznam menu jak přidanými pluginy,  tak i výchozí menu Soubor. Soubor obsahuje tyto základní 

operace: 

• Nový – vytvoří nový dokument

• Načíst – Načte již existující dokument

• Uložit jako – Uloží aktuální dokument

• Uložit šablonu jako – Uloží šablonu slidu

• Konec – ukončení programu

Toolbary

Seznam toolbarů, které jsou přidány pomocí pluginy, tak i dva výchozí. Pro některé toolbary platí 

pravidlo, že pro jejich povolení je mít potřeba vybraný nějaký prvek. Všechny tyto vlastnosti si teď 

popíšeme. Výchozí toolbary jsou tyto:

Toolbar na zpracování textu



Klasický toolbar potřebný k editaci textu s těmito operacemi:

• Styl fontu – Všechny fonty podporované operačním systémem

• Velikost fontu – podporované velikosti 0 – 7, 0 nejmenší, 7 největší

• Tučné

• Kurzíva

• Podtržení

• Barva textu

• Barva pozadí

• Vodorovná čára

• Zarovnání vlevo

• Zarovnání na střed

• Zarovnání vpravo

• Zarovnání na celou šířku

• Odrážky číslovaný seznam

• Odrážky

• Tabulátor zpět

• Tabulátor vpřed 

Výchozí toolbar

Levá část obsahuje základní objekty, které lze vložit na slide. Vložení se provede, že se označí dané 

tlačítko prvku a klikne se na slide na místo, kde chceme vytvořit prvek. 

Pravá část je speciální toolbar pro ovládání komponenty Sketch. Tyto vlastnosti si popíšeme 

dále.

Objekty

Část  určená pro zobrazení  seznamu všech komponent  (objektů),  které  lze  na  slide  umístit.  Je  to 

stromovitá struktura, i když pouze s dvěmi úrovněmi. První úroveň jsou kategorie a každá kategorie 

obsahuje  svůj  seznam komponent.  Umísťování  objektů  na  hlavní  plochu  je  možné  dělat  dvěma 

způsoby.  Buď přes toolbar,  jak bylo popsáno výše. Toto je ovšem možné jen u objektů, které se 



programátor rozhodl umístit na toolbar. Nebo tak že zde v seznamu objektů stiskne myší příslušný 

prvek, a myší přetáhne na místo, kde chceme objekt mít. Tomuto se říká drag and drop. 

Hierarchie

Zde se zobrazuje stromová struktura dokumentu. Jako kořen je dokument, ten má pod sebou seznam 

sekcí nebo testovacích kapitol, každá sekce má pod sebou seznam kapitol, každá kapitola má pod 

sebou seznam slidů a každý slide má pod sebou seznam objektů. Ikony byly zvoleny tak, aby co 

nejlépe znázorňovali hierarchii dokumentu. Zde se dá provést několik operací. Můžete zde vytvářet a 

mazat sekce, kapitoly, slidy a provádět jednoduché operace s objekty. 

Vytvoření sekce

Kliknutím pravým tlačítkem na dokument, zobrazí se plovoucí menu a je zde jediná možnost. Přidat 

sekci. Kliknutím na tuto volbu vyjede průvodce, kde se prvně zvolí jméno sekce a poté typ, zda se 

jedná o test nebo o výuku. Pokud vyberete test, není vytvořená sekce, ale testovací kapitola, která má 

pod sebou přímo slidy.

Vytvoření kapitoly

Klikneme pravým tlačítkem na příslušnou sekci a vybereme přidat kapitolu. Zobrazí se průvodce kde 

jediné co je potřeba zadat je jméno kapitoly. 

Smazání kapitoly

Klikneme pravým tlačítkem na příslušnou sekci a vybereme smazat kapitolu. 

Vytvoření slidu

Klikneme pravým tlačítkem na příslušnou kapitolu a vybereme přidat slide. Zobrazí se průvodce. 

První zadáme jméno, a dále vybereme příslušnou šablonu, podle které se má slide vytvořit. 

Smazání slidu

Klikneme pravým tlačítkem na příslušný slide a vybereme smazat slide

Dále jsou zde základní operace s prvky. Pokud máme na slidu umístěných mnoho prvků a vzájemně 

se překrývají a není už jednoduché s nimi manipulovat z hlavního plátna, tak je možné je označovat 

z hierarchie. Při kliknutí na prvek se označí i na hlavním plátně. Dále jsou tu další volby při 

stisknutím pravého tlačítka myši na vybraný prvek.

Smazaní prvku

Klikneme pravým tlačítkem na příslušný prvek a vybereme smazat prvek.



Přesunutí prvku na popředí

Tuto funkci využijeme, pokud si překryjeme nějaký prvek a nevíme, kde se nachází. V tomto případě 

klikneme pravým tlačítkem na tento prvek a vybereme položku přesunout na popředí. Každý prvek 

má určitý takzvaný „Z-order“ což je hloubka, ve které se nachází. Přesunutí na popředí neudělá nic 

jiného, než že přesune prvek na poslední místo v tomto Z-order listu. Tím se vykreslí jako poslední a 

bude na popředí. 

Přechod testovacího slidu do nastavování výsledku

Platí pouze pro testovací slidy. Když je stav ve výchozím stavu, nebo v hotovém stavu, tak se po 

kliknutí pravým tlačítkem na specifický slide, zobrazí volba „Nastavování výsledku“. Detailní popis 

této funkce je v kapitole Test.

Přechod testovacího slidu do režimu hotovo 

Podobným způsobem jak se přechází do stavu nastavování výsledku, se přechází do stavu „hotovo“. 

Tato volba se objeví, pokud je slide ve stavu nastavování výsledku.

Vlastnosti

Část, kde se zobrazují všechny vlastnosti prvku. Tyto vlastnosti lze měnit, a jejich změna se okamžitě 

projeví na hlavním plátně. Konkrétní vlastnosti jednotlivých prvků si popíšeme v detailním popisu 

prvků. Jelikož existuje několik typů vlastností,  tak si  zde popíšeme všechny,  které se v programu 

objevují a jak se nastavují.

Kategorie vlastností:

• Návrh – vše týkající se návrhu (jméno, a další specifické vlastnosti objektů)

o Název – název prvku, měl by být unikátní. Je to prostý text.

o Zvuk – u prvku zvuk, vybere se wav soubor zvuku.

• Rozložení  –  vše  týkající  se  grafického  rozložení  z pohledu  hlavního  plátna  (umístění, 

velikost, natočení atd.)

o Kotva – určuje, na jakou stranu se má prvek zakotvit. Výchozí je nahoru, vlevo a to 

znamená,  že  při  změně  velikosti  plátna  se  prvek  neposunuje,  to  znamená,  že 

vzdálenost mezi levým a horním okrajem se nemění. 

o Pozice – pozice vzdálenost prvku v pixelech od horního levého rohu. Hodnoty jsou 

oddělené středníkem.  Je ovšem možné kliknout na + a hodnoty nastavit  zvlášť X 

souřadnici (vzdálenost zleva) a Y souřadnici (vzdálenost zhora)



o Rotace –  rotace  prvku  ve  stupních  po  směru  hodinových  ručiček.  Tuto  funkci 

nepodporují  window control  prvky.  Rotaci  se  doporučuje  udělat  až  jako poslední 

transformaci, protože s rotovaným prvkem se o poznání hůř manipuluje.

o Velikost – velikost prvku v pixelech. Nastavování je stejné jako u pozice, hodnoty je 

možné vložit oddělené středníkem nebo zvlášť po rozbalení.

o Zaoblení  rohu – Většina prvků podporuje zaoblení  rohů.  Obdelník se zaoblenými 

rohy  vypadá  lépe.  Hodnota  0  znamená  žádné  zaoblení.  Číslo  udává  vzdálenost 

zaoblovacího  čtvrt  kruhu  od  rohu  obdelníku  (v  pixelech).  Některé  prvky  mají 

nastavené výchozí zaoblení a některé ho mají vypnuté (hodnota 0)

o Okraje –  Někdy je prvek rozložen na okraj  a vnitřní  část.  Tomuto  prvku je  tedy 

možné  nastavit  vzdálenost  vnitřní  části  od  okraje  prvku.  Tato  hodnota  je  opět 

v pixelech. Tuto vlastnost používá například prvek Obrázek.

o Zachovat poměr – Vlastnost opět užitečná výhradně u obrázku. Při načtení obrázku 

většinou  chceme,  aby  poměry  šířka/výška  byly  zachovány.  Tato  možnost  se  dá 

vypnout a to vede k deformaci objektu.

• Vzhled – vše týkající se grafického návrhu objektu samotného (barva, průhlednost atd.)

o Barva pozadí – Barva pozadí je důležitá u průhledných prvků. Většinou je dobré mít 

tuto hodnotu nastavenou na stejnou hodnotu jako je barva pozadí  slidu.  To udělá 

dojem alfa  transparentnosti  prvku.  Barva se  vybere  kliknutím na šipku.  Může  se 

vybrat z přednastavených nebo z vlastních a ty jsou v záložce vlastních. V případě že 

chceme  vybrat  úplně  novou  barvu  z hodnot  RGB  nebo  jiných,  musíme  vybrat 

v záložce  vlastní  jednu  z bílých  kolonek  z dolních  dvou řádků pravým tlačítkem. 

Objeví se dialog pro výběr konkrétní barvy. 

o Barva rámečku – Relevantní pouze pokud je rámeček širší než 0 pixelů. Hodnota se 

nastavuje stejně jako u barvy pozadí.

o Obrázek – Soubor obrázku. Pouze u prvku Obrázek. Výběr se dělá tak že se klikne na 

tlačítko s třemi  tečkami  a vybere  se příslušný soubor.  V ikonce napravo je potom 

vidět náhled vybraného obrázku.

o Povolit transparentní barvu – Pokud je hodnota nastavena na true, vezme se barva 

v levém horním rohu a tato barva se označí jako barva transparentnosti. Tedy jakási 

hodnota alfa.

o Průhledné pozadí -   Pokud je hodnota nastavena na true, je prostor mezi okrajem a 

vnitřní částí transparentní a v tomto prostoru se zobrazí pozadí, nebo prvek za ním. 

o Průhlednost  –  Hodnota v procentech mezi  0 – 100.  0 značí,  že prvek není  vůbec 

transparentní a 100 značí, že je dokonale průhledný. Relevantní pouze u čistě OpenGl 

prvků.



o Šířka rámečku – Rámeček prvku. Mnohdy prvek s rámečkem vypadá lépe. Rámeček 

kopíruje vlastnost zaoblení.

Hlavní plátno

Toto je hlavní plátno, na kterém se v podstatě zobrazuje to, co student uvidí. Vezměme si prvek a 

umístíme ho na plátno. Při kliknutím levým tlačítkem a držením, měníme jeho polohu. Při kliknutím 

levým tlačítkem na jeho okraj a jeho držení se mění jeho velikost. Prvek nepřekročí hranice plátna. 

Dále při stisknutí pravým tlačítkem vyjede stejné plovoucí menu jako při kliknutím pravým tlačítkem 

v hierarchii. Tuto funkcionalitu jsme si již popsali. Při pouhém kliknutí levým tlačítkem na objekt se 

objekt vybere. Toto vybrání je poznat, že prvek má kolem sebe jakousi červenou bublinu. Vlastnosti 

takto vybraného prvku se okamžitě objeví a je možné s nimi okamžitě pracovat. Při kliknutí kdekoliv, 

kde se  nenalézá žádný prvek,  se  prvek odoznačí,  a  do vlastností  se  vypíšou  vlastnosti  slidu.  Ve 

výchozí implementaci má slide jedinou vlastnost a to barvu pozadí. 

Základní sada objektů
V této kapitole si popíšeme základní implementovanou sadu objektů, způsob jejich využití a jejich 

vlastnosti a specifikace.

Rámeček

Rámeček byl vytvořen pro účel ohraničování ostatních objektů. Samotný rámeček neumí téměř nic, 

jedná se pouze o grafický prvek. Obsahuje tyto vlastnosti: Název, Kotva, Pozice, Rotace, Velikost, 

Zaoblení  rohu,  Barva  pozadí,  Barva  rámečku,  Průhledné  pozadí,  Průhlednost,  Šířka  rámečku. 

Výchozí pozadí je nastavené na šedou a šířka rámečku na 2 pixely. 

Obrázek  

Tento prvek je primárně určen pro zobrazení obrázku.  Je to v podstatě nástavba prvku Rámeček, 

přidává ale některé vlastnosti. Obrázek níže nám ukáže, jak je tento prvek konstruován. 



Při stisknutí tlačítka dokončit se otevře hlavní editor výuky. Je rozdělen na 4 části. V levé části 

je stromový seznam kapitol a stromový seznam objektů, uprostřed hlavní okno a vpravo list vlastností 

vybraného objektu. 

Matematický vzorec

LaTeX

Tomuto formátu se budu věnovat trochu více, protože pro naše použití je daleko zajímavější. LaTeX 

obecně je formát určený pro sázení textu ve vysoké typografické kvalitě. LaTeX je hodně rozsáhlý, 

ale nás bude zajímat jenom formát na sazbu matematických vzorců. I tak je tak rozsáhlý že není v mé 

moci všechny funkce vyjmenovat, takže zde popíšu jen základní příkazy. 

Nejprve zde uvedu stejný příklad, řešení kvadratické rovnice :

x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}

základní příkazy:

Exponent: 

•  - 2^2

• - 2^{23}_i

Zlomky

•  - \frac{1}{2}

•  - \frac{2}{x+2}

Odmocniny

•  - \sqrt{2}

•  - \sqrt[3]{x+1}

Suma

•  - \sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}

Velikost textu

1. \tiny



2. \small

3. \normalsize

4. \large

5. \Large

6. \LARGE

7. \huge

8. \Huge

Barvy

Jsou podporovány všechny standardní druhy barev, které mají svoje jméno. Např. \red je červená, 

\green je zelená atd.

Příklad:

\blue\Large e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!} vygeneruje 

Hodnota TeX matematického vzorce se napíše do vlastnosti „Mat. vzorec(TeX)“ a vzorec se ihned 

vygeneruje. 

Posouvání slidů

Další jednoduchý prvek určený k pohybu mezi slidy. Má 3 možné funkcionality, mezi kterými lze 

vybrat:

4. Další  slide – posune se na  další  slide v kapitole,  pokud není  poslední.  Pokud se  jedná o 

poslední slide v kapitole, prvek to pozná a automaticky se udělá neviditelným.

5. Předchozí slide – vrátí  se o jeden slide zpět v kapitole,  pokud není první.  Pokud je první 

v kapitole, prvek to pozná, a automaticky se udělá neviditelným.

6. Konec kapitoly – vyskočí z kapitoly a vrátí se do seznamu kapitol (tento prvek by měl vlastnit 

každý poslední slide v kapitole, nebo nebude možné vyskočit z kapitoly). Pokud se nejedná o 

poslední slide z kapitoly, stává se neviditelným.

Zvuk

Jednoduchý prvek, který vkládá zvuk do slidu. Zvuk se přehraje vždy při vstupu do slidu. Prvek není 

grafický a jedinou speciální vlastnost, kterou obsahuje, je název zvukového souboru.



Text

Při editaci se tedy zobrazí komponenta pro editaci,  a je možné provádět všechny operace 

umožněné toolbarem pro editaci textu, popsaném výše. 

Jedná se o HTML formát, takže je v komponentě možné zobrazit všechny možnosti, který 

HTML nabízí, jako jsou: tabulky, obrázky a další. Bylo by, ale nutné HTML kód upravit manuálně. 

Sketch

Tento  prvek  byl  vytvořen,  aby  dal  možnost  učiteli  jednoduchým  způsobem  vytvořit  základní 

geometrické útvary, a aby ukázal cestu, jak tvořit geometrické prvky. 

Nyní  detailně  popíši,  jak  je  možné  jednotlivé  nástroje  ovládat.  Implementoval  jsem 3  nástroje, 

všechny mají ale podobný způsob použití. Při označení prvku sketch se klikne na příslušný nástroj na 

toolbaru, a dále se postupuje podle instrukcí na prvku.  

Bod

Při zadávání bodu budete vyzvání na vybrání příslušného místa. Kliknete na místo uvnitř plátna a budete 

vyzváni k zadání jména. V geometrii jsou body většinou pojmenovány jedním písmenem, např. A,B,x 

atd. Název se objeví napravo dole od prvku.

Pravítko

Tento nástroj byl implementován tak, aby co nejvěrněji simuloval použití pravítka v reálu. Na začátku 

bude uživatel vyzván k zadání řídících bodů pravítka. Tím se rozumí nastavení dvou bodů, o které se 

bude pravítko „opírat“. Body je možné umístit do již vytvořených bodů, a pokud vybrané místo bude 

v blízkém okolí takového bodu, automaticky se nacentruje do středu. Dále se zobrazí pomyslná čára, 

která představuje samotné pravítko, a kliknutím a táhnutím se nakreslí čára jak je potřeba. 



Kružítko

Podobně jako pravítko i tady je nástroj konstruován, tak aby měl co největší autentičnost s reálným 

kružítkem. Na začátku je uživatel vyzván na zadání středového bodu. Následně má na výběr. Zadat 

poloměr ručně pomocí myši, nebo v pixelech. Poku si vybere ručně pomocí myši, musí vybrat bod, kde 

vzdálenost od centrálního bude poloměr. Šedou barvou je vyznačen poloměr pro místo, kde se aktuálně 

nachází myš. Po výběru daného bodu je potřeba táhnout s kružítkem a nakreslit kruh jak ho uživatel chce. 

To provede tak, že vybere první bod na kruhu, drží levé tlačítko a táhne podél kruhu. Tak nakreslí kruh 

stejným způsobem, jakým se to dělá ve skutečnosti. Zadání je možné pouze po směru hodinových 

ručiček.

 

Zkonstruovaný střed úsečky vypadá takto



Výběr z možností (RadioButton)

Tento prvek je výhradně určen pro test. Každý test je v současné době konstruován tak, že se nabídne 

z několika možností a vybere se jedna, či více správných odpovědí. A právě tento prvek je tlačítko, 

které určí, kterou z několika nabídnutých možností si student vybral. Prvek má tedy smysl  umístit 

pouze na slide typu test. 

Test
Zatímco slidy do normální  výuky se vytvářejí  podobně jako prezentace v powerpointu,  situace u 

testových slidů je trochu odlišná. Nastavování testovacího slidu má 3 fáze. 

f) Výchozí  pozice.  Nastavuje  se,  jak  má  vypadat  zadání.  V tomto  stavu  se  slide  nastavuje 

stejným způsobem, jak se nastavuje slide normální. Také se zvolí kolik bodů lze získat za 

slide. 

g) Nastavování výsledku. Na tento stav se uživatel přepne v hierarchii  dokumentu, kliknutím 

pravým  tlačítkem  myši  na  požadovaný  slide  a  vybráním  volby  nastavování  výsledku. 

V tomto stavu nelze měnit  žádné jiné vlastnosti,  než vlastnosti  potřebné pro vyhodnocení 

výsledku. V tomto stavu nelze s prvky ani hýbat, ani měnit jejich velikost. Uživatel nastaví 

slide do té podoby, v které je slide správně vyřešen. 

h) Hotovo. Opět se do tohoto stavu přejde v hierarchii dokumentu. V tomto stavu nelze ve slidu 

provádět žádné změny a slide je považován za hotový.



Příloha B – Manuál pro Reader

Reader
Je to jakýsi interpret, který umožní studentovi projít vytvořenou výuku. Je konstruován, tak aby byl 

jednoduchý. To znamená, obsahoval jenom základní funkce, které student potřebuje, byl na popředí 

všech oken, dokázal plnohodnotně zobrazit naplánovanou výuku a ohodnotil test. 

Uživatelské rozhraní
Projdeme si základní uživatelské rozhraní aplikace a jeho použití.

Výběr dokumentu

Jako  úvodní  obrazovka  se  objeví  seznam  dostupných  dokumentů.  Jsou  to  dokumenty  umístěné 

v adresáři Documents v adresáři aplikace. Pokud vybereme dokument a klikneme tlačítko potvrdit, 

dokument se rozbalí do provizorního adresáře a začne se s ním pracovat. Tlačítkem ukončit se ukončí 

aplikace.

Výběr sekce

Obrazovka, kterou student vybere sekci, kterou se chce zabývat. V horním seznamu jsou výklady a ve 

spodním jsou testy. Pro náš příklad na obrázku se pro výklad nabízejí možnosti elipsa, trojúhelník, 

obdelník, kruh atd. Dál pokračuje vybráním příslušné sekce a kliknutím potvrdit. Tlačítkem ukončit 

se ukončí aplikace.



Výběr kapitoly

V případě,  že  student  zvolil  výklad,  se  objeví  obrazovka  pro  výběr  kapitoly  výkladu.  Výběrem 

kapitoly a stisknutím potvrdit si  student začne procházet jednotlivými slidy.  Tlačítkem ukončit se 

dostane zpět na výběr sekcí. 

Vyhodnocení testu

Po zvolení testu se student dostane přímo na vyplňování testu. Po průchodu všech slidů, se zobrazí 

vyhodnocovací tabulka s výsledkem. Nalezne zde jednotlivé slidy a kolik za ně dostal bodů. Dole je 

sumarizovaný počet bodů, který získal. Při špatných odpovědí se student může podívat na správné 

řešení a to tak, že označí slide, který měl špatně, a stiskne tlačítko „Ukázat správný výsledek“. Otevře 

se okno se slidem a s označeným správným výsledkem.





Příloha C – Screenshoty z demo dokumentu
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