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Abstrakt a kľúčové slová 

 
  Abstrakt 

 

Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť pokerovú herňu pomocou webových technológií bez 

nutnosti inštalácie akýchkoľvek klientov na počítač. Hru bude umožňovať registráciu hráčov, ich 

prihlásenie, zobrazenie aktuálne prebiehajúcich hier, zakladače nových hier, spájanie herných stolov 

při vypadávaní jednotlivých hráčov a hru podľa pravidiel. Práca obsahuje textovú časť, ktorú tvoria 

popisy existujúcich pokerový herní, návrh a analýza vytváranej pokerovej herne. Druhá časť práce je 

implementačná, ktorú predstavuje samotná aplikácia. 

 

 Kľúčové slová 

 

webová herňa pre poker, webové technológie, užívateľský zážitok, akcie, hráči, priebeh hry, spájanie 

herných stolov, kombinácie 

 

 

 

 Abstract 

 

Object of this bachelor`s essay is to create web poker hall by use of web technologies, 

without required installation of any clients on computer. Poker hall include players registration, 

login, currently running games display, new games creation by players, joining of game tables in 

dropping players and game according the rules. Essay contains text part, including specifications of 

existing poker halls, poker hall analysis and design. Second part is implemented, which means 

application by itself.  

 

 Key words  

 

web poker hall, web technologies, user experience, actions, activity, players, gameflow, joining of 

game tables, combinations 
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1  Úvod 
 

Webová pokerová herňa je aplikácia, ktorá umožňuje hrať poker online. V súčasnosti je pre 

užívateľa k dispozícií množstvo pokerových herní, ktoré môže využívať po stiahnutí a nainštalovaní 

klienta do svojho počítača. Inou možnosťou je využívanie pokerových herní v prehliadači 

prostredníctvom technológie flash. Nevýhodou obidvoch možností je nutná inštalácia klientov 

alebo prehrávačov na klientský počítač.  

Úlohou tejto bakalárskej práce je vytvoriť pokerovú herňu, ktorá by umožňovala hrať 

užívateľovi poker online bez nutnosti inštalácie akýchkoľvek klientov. Herňa musí využívať 

najbežnejšie technológie, ktoré umožňujú využívať ako klienta priamo webový prehliadač. Užívateľ 

sa musí zaregistrovať a po prihlásení má možnosť prihlásiť sa do zvoleného turnaja alebo môže 

založiť nový turnaj.  

Bakalárska práca má dve časti. V prvej sa venujem popisu existujúcich pokerových herní. 

Popisujem ich rozšírenie, vzhľad, funkčnosť. Druhú časť tvorí popis vlastného riešenia pokerovej 

herne. Táto časť sa skladá z analýzy systému, popisu požiadavkou  a z návrhu implementácie. 

Samotná aplikácia je priložená na CD. 
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2 Popis existujúcich riešení 
 

V tejto kapitole popisujem existujúce pokerové herne. Súčasťou popisu sú referencie na dané 

herne. 

2.1 História pokerových herní 
 

Online verzia hry poker je fenoménom súčasnosti. Webovým pokerovým herniam predchádzali 

online kasína. Prvá pokerová herňa bola zavedená do prevádzky v roku 1998 - Planet Poker. Bola to 

relatívne malá herňa. Čoskoro prišli nové herne, ktoré sa neustále zväčšovali a užívateľom ponúkali 

stále viac možností hrania a variant pokru. Herňa Paradise Poker bola spustená v roku 1999 

a okamžite sa stala lídrom herného pokerového priemyslu.  

Obľúbenosť pokerových herní stále rástla. Paradise bol v dominantnej pozícii v hernom 

priemysle až do roku 2003, keď herňa Party Poker spustila svoju televíznu reklamnú kampaň. Tento 

krok bol obrovským marketingovým úspechom a dostal herňu na vrchol. Online poker ponúkal 

potencionálnym hráčom možnosť hry, o veľké peňažné sumy, z pohodlia domova. V roku 2004 

vyústila neustále sa zvyšujúca obľúbenosť pokru do zavedenia virtuálnych pokerových stolov. Na trh 

vstúpili nové firmy ako Full Tilt Poker a Nobel Poker. 

2.2 Súčasnosť pokerových herní 
 

V súčasnosti je na trhu množstvo pokerových herní, od menších, ktoré ponúkajú hru proti 

jednému súperovi a nevyžadujú registráciu až po obrovské herne, ktoré ponúkajú desiatky turnajov 

súčasne s tisíckami hráčov.  

 

2.3 Poker online v prehliadači 
 

2.3.1 Herne využívajúce technológiu flash 

 

 Menšie herne predstavujú vlastne len jednoduché virtuálne miestnosti s jedným stolom, pri 

ktorom sedia dvaja hráči. Nevyžaduje sa inštalácia klienta herne na počítač, je možné hrať 

v prehliadači. Tieto herne využívajú technológiu flash. Zväčša nie je možné sa prihlasovať do turnajov 

s väčším počtom hráčov, užívateľ sa prihlási k inému čakajúcemu hráčovi alebo užívateľ čaká na 

nového hráča. Po vytvorení páru hráč - súper sa začína hra. Hráči majú k dispozícii rovnaký počet 

herných žetónov – chips. V hre postupujú striedavo podľa pravidiel až kým jeden hráč nevyhrá. Po 

odohratí hry sa všetky výsledky mažú a neexistuje možnosť neskoršieho vyhľadania výsledkov. 

Niektoré menšie herne umožňujú registráciu a ukladanie výsledkov hier na určitej základnej úrovni 

napr. ukladá sa len počet vyhratých turnajov registrovaného hráča. Tieto herne neumožňujú 

vkladanie peňazí a hru o peniaze. Najčastejšie sú súčasťou herných portálov.  
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 Príkladom menšej pokerovej miestnosti je miestnosť na portáli www.hry.cz. Umožňuje 

prihlásenie do náhodnej hry alebo vytvorenie páru hráč - súper s určenou osobou prostredníctvom 

linku k hráčovmu stolu. Po registrácii na portáli je možné ukladať počet odohratých a vyhratých hier. 

 

 

Obr. 1. Pokerová miestnosť na portáli www.hry.cz 

 

2.4 Poker online – klient  
 

Väčšie pokerové herne si vyžadujú inštaláciu klienta na počítač užívateľa. Klienta je možné 

získať na webových stránkach danej herne. Pre prístup do herne je na prvom mieste vyžadovaná 

registrácia hráča. Po prihlásení má hráč k dispozícii obyčajne možnosť vloženia peňazí – po zvolení 

bude presmerovaný na zabezpečený web s príslušným formulárom. V klientovi je na výber 

z množstva turnajov, do ktorých je prihlásenie zadarmo alebo s poplatkom. Jedného turnaja sa 

v priemere zúčastňuje niekoľko stovák až tisíc hráčov. Okrem týchto turnajov ponúkajú herne aj 

takzvané cash games – mini turnaje, ktoré sú tvorené jednou miestnosťou a hra prebieha v štýle sit 

and go – je možné odohrať jedno kolo a opustiť hru. V týchto cash games sa namiesto hracích 

žetónov používajú skutočné peniaze. Pokerové herne spravidla neumožňujú užívateľovi zakladať nové 

turnaje.  

Po začatí turnaja sa otvorí nové okno s príslušným stolom hráča. 

 V súčasnosti sú medzi najznámejšími herňami Bwin Poker, Party Poker, Full Tilt Poker, a iné... 

 

http://www.hry.cz/
http://www.hry.cz/
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2.4.1 Bwin Poker 

 

Bwin patrí medzi najstaršie a najznámejšie pokerové online herne. Klient herne Bwin poker sa 

vyznačuje jednoduchosťou užívateľského rozhrania a jednoduchým používaním. K dispozícii je verzia 

klienta pre Mac aj pre Windows. Najnovším doplnkom je pokerový klient pre mobilné zariadenia. 

2.4.1.1 Bwin Poker – turnaje 

 

Na Bwin Poker je pravidelne k dispozícii niekoľko desiatok turnajov.  

 

Obr. 2. Ponuka turnajov herne Bwin 

2.4.1.2 Bwin Poker – hra 

 

Obr. 3. Ukážka hry herne Bwin 
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2.4.2 Party Poker 

 

Party Poker je jedna z najväčších pokerových herní na svete s veľkým počtom 

zaregistrovaných a každodenne hrajúcich hráčov. 

Software  herne Party Poker prešiel v posledných rokoch mnohými vylepšeniami 

a v súčasnosti je jedným z najrýchlejších a najbezpečnejších pokerových klientov v histórii. Jednou zo 

špecialít tejto herne je možnosť nastavenia spustenia výstražného okna pri obdŕžaní špecifikovaných 

kariet po rozdaní. Užívateľské rozhranie a grafika sú jednoduché, čisté a jasné. Vďaka tomu užívateľ 

rýchlo pochopí a osvojí si funkcie klienta. 

Klient je dostupný len pre operačný systém Windows, avšak webová verzia využívajúca 

technológiu Flash sprístupňuje herňu aj pre operačný systém Apple MAC OS a operačný systém 

Linux. 

2.4.2.1 Party Poker – Turnaje 

 

Jednoduchosť užívateľského rozhrania sa prejavuje už pri výbere turnaja. 

 

Obr. 4. Ponuka turnajov herne Party Poker 

2.4.2.2 Party Poker – Hra 

 

Obr. 5. Ponuka hry herne Party Poker 

 



11 
 

 Na obrázku č.5 je možné ukážku hracieho stolu herne Party Poker. Užívateľ má 

k dispozícii len tri ovládacie tlačidlá a jeden posuvník na určovanie výšky stávky pri navyšovaní. 

Osvojenie si ovládanie hry je teda rýchle a jednoduché. Ako doplnok je k dispozícii aj mini chat vľavo 

dole. 

 

2.4.3 Full Tilt Poker 

 

Od spustenia herne v roku 2004 sa stala Full Tilt herňa jednou z najväčších 

a najvyužívanejších herní na svete a neustále upevňuje svoju pozíciu ako lídra na trhu online pokru. 

Jednou zo špecialít ponúkaných touto herňou je možnosť hrať, chatovať a učiť sa od skutočných 

profesionálov. 

Software herne sa vyznačuje širokým spektrom možností vlastných užívateľských nastavení 

klienta, prepracovanou grafikou a vysokou spoľahlivosťou. V poslednej verzii klienta je umožnené 

prihlásenie sa a následný priebeh až 18 hier súčasne. Z mnohých špecifických vlastností softwaru Full 

Tilt spomeniem jednu, ktorú neobsahuje žiadna iná herňa. Je ňou vlastnosť Rush Poker, ktorá umožní 

hráčovi obdŕžať nové karty ihneď po zložení stávajúcich kariet. Hra s novými kartami je už súčasťou 

ďalšieho kola. 

 

2.4.3.1 Full Tilt Poker – Turnaje 

 

 

Obr. 6. Ponuka turnajov herne Full Tilt Poker 
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2.4.3.2 Full Tilt Poker – Hra 

 

 

Obr. 7. Ponuka hry herne Full Tilt Poker 

 

2.5 Zhrnutie 
 

Z popisu existujúcich riešení a z uvedených obrázkov vyplýva, že pokerová herňa by mala 

užívateľa zaujať grafikou, ale súčasne by mala ponúkať jednoduché užívateľské rozhranie a funkcie, 

ktorých používanie si užívateľ rýchlo osvojí. Samotné okno hry musí byť taktiež jednoduché 

a užívateľsky prívetivé. Ovládacie prvky hry by mali byť orientované v spodnej časti okna hry. Údaje 

jednotlivých hráčov pri samotnej hre by mali byť jasne oddelené navzájom ako aj od ovládacích 

prvkov hry. Ponuka turnajov musí byť ľahko k dispozícii, jednoduchá a zrozumiteľná.  

Získané poznatky využijeme v návrhu vlastnej webovej herne pre poker. 
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3 Analýza systému 
 

3.1 Popis požiadavkou 
 

Pokerová herňa by mala byť vizuálne príťažlivá, rýchla a spoľahlivá. Užívateľské rozhranie musí 

byť jednoduché, s jasným popisom jednotlivých prvkov a s oddelením od ostatných vizuálnych prvkov 

aplikácie. Osvojenie si ovládania aplikácie musí byť rýchle a jasné. Aplikácia musí spĺňať všetky 

základné funkcionality webovej herne pre poker.  

 

3.1.1 Stránka aplikácie 

 

Základná webová stránka aplikácie musí v užívateľovi vyvolať pozitívne dojmy a predstavu 

spoľahlivosti. Užívateľ musí byť pri prechádzaní stránkami spokojný, musí nájsť rýchlo to čo 

potrebuje. Tieto podmienky zaručujú neskorší návrat užívateľa na náš web. Tým sa zvýši 

pravdepodobnosť návratu klienta k našej aplikácii, čo je v oblasti herného priemyslu kľúčové. 

Prostredníctvom základného menu sa musí užívateľ dostať k registračnému alebo  

prihlasovaciemu formuláru a k informáciám o prebiehajúcich a budúcich turnajoch. 

Po prihlásení musí mať užívateľ možnosť zobrazenia informácií o turnajoch, zobrazenia 

výsledkov zvoleného turnaja, vytvárať nové turnaje alebo prihlásiť sa do už vytvoreného turnaja. Po 

začatí samotného turnaja sa musí automaticky otvoriť okno s hrou. Ak sa užívateľ prihlási do aplikácie 

už po začatí turnaja, okno s hrou sa otvorí automaticky po prihlásení.  

 

 

Obr. 8. Návrh diagramu kontroly prebiehajúcich turnajov po prihlásení užívateľa do aplikácie 
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3.1.1.1 Registrácia a prihlasovanie 

 

Pre možnosť využívania herne bude nutná registrácia hráča. Pri registrácii bude povinné 

zadanie užívateľského mena a hesla. Ak zadá užívateľ také používateľské meno, ktoré je už obsadené, 

bude ho o tomto stave informovať výstražné okno v registračnom formulári. Ďalej bude registračný 

formulár obsahovať prvky pre vloženie mena, priezviska, emailovej adresy, ulice, mesta, PSČ, štátu 

a pohlavia. Vyplnenie týchto údajov je nepovinné a môžu byť použité v budúcich štatistikách 

využívania aplikácie. 

3.1.1.2 Ponuka turnajov a ponuka výsledkov turnajov 

 

Ponuka turnajov bude zobrazovať údaje o štarte turnaja, názov turnaja, počet prihlásených 

hráčov do turnaja, kapacitu turnaja, výšku ante a blindu. Po prihlásení budú súčasťou ponuky 

turnajov aj prvky na registrovanie sa do turnaja a zrušenie registrácie v turnaji. Ďalej bude k dispozícii 

formulár na vloženie údajov o novom turnaji. 

Ponuka výsledkov turnajov bude zobrazovať konečné poradie hráča v turnaji a jeho 

užívateľské meno. 

 

 

Obr. 9. Návrh diagramu vkladania nového turnaja a registrácie do turnaja 
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3.1.2 Okno aplikácie – okno hry 

 

  Okno samotnej hry musí obsahovať dve časti. Jednu časť tvorí hrací stôl s hráčmi. Druhú časť 

tvorí rozhranie ovládacích prvkov. 

 

3.1.2.1 Hrací stôl s hráčmi 

 

Na ploche hracieho stola sa budú zobrazovať sumy stávok všetkých prísediacich hráčov. Ďalej 

sa tu budú zobrazovať sumy ante, blind, karty flop, turn, river, a suma bank. Suma banku sa bude 

zvyšovať po presunutí stávok do banku. Karty flopu sa zobrazia po prvom kole stávok, karta turn sa 

zobrazí po druhom kole stávok, karta river sa zobrazí po treťom kole stávok. Na ploche stola bude 

zobrazený aj časovač, ktorý sa aktivuje pri  stave, v ktorom je na rade v aktuálnom kole prihlásený 

hráč. 

Jednotliví hráči budú zobrazení v okolí plochy hracieho stola. Údaje o hráčoch budú 

zobrazené v samostatných prvkoch. U každého hráča bude zobraná akcia, ktorú hráč vykonal 

v aktuálnom kole, užívateľské meno hráča, celkový počet hracích žetónov hráča, karty, ktoré drží hráč 

na ruke. Prihlásený hráč uvidí hodnoty len vlastných kariet. U ostatných užívateľov bude zobrazená 

zadná strana karty. V prípade, že užívateľ vykoná akciu All-in a niektorý z protihráčov dorovná stávku, 

vykonaním operácie All-in, zobrazia sa hodnoty kariet aj tohto užívateľa. V prípade, že užívateľ 

vykoná operáciu Fold, jeho karty z okna zmiznú. Počet zobrazených hracích žetónov u jednotlivých 

hráčov sa bude okamžite v závislosti výšky stávky jednotlivých hráčov. Jedná sa o to, že ak hráč 

s poradovým číslom 1 vsadí 100 hracích žetónov, táto zmena sa zobrazí okamžite v okne všetkých 

ostatných hráčov. Hráč číslo 2 môže reagovať na akciu hráča číslo 1 a môže tomu prispôsobiť vlastnú 

akciu. Počas hry musí byť zvýraznený hráč, ktorý je v aktuálnom čase na rade. 

 

3.1.2.2 Ovládacie prvky  

 

Samostatnú časť  okna hry tvoria ovládacie prvky. Prvky musia byť výrazné, užívateľ musí 

okamžite zistiť pozíciu týchto prvkov. Pomocou týchto prvkov bude užívateľ reagovať na aktuálny 

stav hry -  bude môcť dorovnávať stávky ostatných hráčov, navýšiť stávky ostatných hráčov v zadanej 

sume, zložiť držané karty a tým ukončiť pre seba aktuálne kolo.   

Súčasťou ovládacích prvkov bude aj informačné okno, ktoré bude zobrazovať údaje o víťazovi 

poslednej ukončenej hry.    
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3.1.3 Požiadavky na funkcionalitu 

 

Hra musí umožňovať spájanie hracích stolov pri vypadávaní jednotlivých hráčov, ošetrenie 

všetkých možných situácií vyplývajúcich z hry a vlastnú hru podľa pravidiel. 

 

4 Návrh implementácie 
 

4.1 Popis funkčnosti – priebeh hry 
 

Po otvorení okna s hrou, sa užívateľovi zobrazí aktuálny stav aktuálneho lapu prebiehajúceho 

turnaja. Lap je cyklus, ktorý začína pred rozdaním kariet. Končí sa po určení víťaza a kontroly spájania 

stolov.  

Po začiatku lapu sa vezmú karty z balíčka, premiešajú sa  a podľa počtu hráčov pri stole sa 

vygenerujú dvojice kariet – hands, ktoré obdržia títo hráči. Zároveň sa vygenerujú karty, ktoré budú 

vyložené na stôl v priebehu hry. Po rozdaní kariet sa každému hráčovi odpočíta z počtu žetónov ante 

– je to vlastne vstupný poplatok do lapu, ktorý musí zaplatiť každý hráč. Turnaje  sa môžu líšiť výškou 

ante ale v každom turnaji sa ante zvyšuje v závislosti na čase. Ante sa uloží ako aktuálna stávka 

každého hráča. Ďalej sa vyhľadá hráč, ktorý je označený ako dealer a odpočíta sa mu z počtu hracích 

žetónov blind – stávka, ktorú musí zaplatiť dealer na začiatku lapu. Blind sa pripočíta k aktuálnej 

stávke hráča. Začína sa prvé kolo stávok. Jedno kolo začína pred prvou stávkou a končí sa keď sú 

všetky stávky vyrovnané, ale ak je možné určiť víťaza už počas prvého kola. 

Ako prvý je na rade hráč, ktorý sedí k dealerovi najbližšie v smere hry. Ak ide hra v proti smere 

hodinových ručičiek  a dealer sedí na mieste číslo 6, na rade je prvý hráč, ktorý nasleduje v smere 

miesta číslo 5. Po nájdení takého hráča sa skontroluje, či je hráč aktívny alebo neaktívny. Aktívny hráč 

je ten, kto sa zaregistruje do turnaja a počas priebehu turnaja je pripojený do aplikácie. Neaktívny 

hráč je ten, kto sa zaregistruje do turnaja a počas priebehu turnaja nie je pripojený do aplikácie. Ak je 

hráč, ktorý je práve na rade neaktívny, jeho karty sa automaticky zložia a jeho aktuálna stávka je 

prenesená do banku. Hráčovi je aktualizovaný stav na Fold. Ak je hráč, ktorý je práve na rade aktívny, 

môže vykonať vlastnú akciu v závislosti od priebehu lapu. Hráč, ktorý je na rade je zvýraznený 

a odlíšený od ostatných hráčov a aktivujú  sa mu ovládacie prvky. Na výber ma z troch akcií: 

 Fold – vykonaním tejto akcie hráč zhodí svoje karty. Jeho aktuálna stávka sa presúva 

do banku, akcia hráča je aktualizovaná na Fold. Po zvolení tejto akcie aktuálny lap pre 

tohto hráča končí a už nemá možnosť do neho zasahovať. 

 Call/Check – vykonaním tejto akcie dorovnáva najvyššiu stávku, ktorá bola stavená 

v poradí pred ním. Zvolením tejto akcie hráč pokračuje v hre. 

 Raise – vykonaním tejto akcie hráč navyšuje o zadanú sumu najvyššiu stávku, ktorá 

bola stavená v poradí pred ním. Zvolením tejto akcie hráč pokračuje v hre.  
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Pri zvolení možnosti Check/Call sa skontroluje výška najvyššej stávky, ktorá bola stavená pred 

hráčom, skontroluje sa aktuálna stávka hráča a vypočíta sa rozdiel týchto dvoch stávok. Tento rozdiel 

sa potom odráta od celkového počtu hracích žetónov hráča a priráta sa k aktuálnej stávke hráča. Pri 

zvolení možnosti Raise sa skontroluje výška najvyššej stávky, ktorá bola stavená pred hráčom, 

skontroluje sa aktuálna stávka hráča a vypočíta sa rozdiel týchto stávok. K výsledku sa priráta ešte 

suma, o ktorú hráč stávku navyšuje. Táto čiastka sa odráta od celkového počtu hracích žetónov hráča 

a priráta sa k aktuálnej stávke hráča. Po vykonaní zvolenej akcie sa poradie presúva na nasledujúceho 

hráča. Ovládacie prvky sa deaktivujú. 

 Po vykonaní akcie posledného hráča v poradí sa kontroluje, či je výška stávok rovnaká. 

V prípade, že nie je, aktuálne kolo pokračuje ďalšími stávkami. Toto sa opakuje do vtedy, kým sa po 

vykonaní akcie posledným hráčom stávky nerovnajú. V prípade, že všetci hráči zvolili akciu Fold, 

posledný hráč v poradí je automaticky víťazom aktuálneho lapu a získava bank. V prípade, že sa 

stávky po akcii posledného hráča rovnajú, kontroluje sa číslo kola. Ak je aktuálne kolo prvé, ukončí sa, 

na stôl sa vyloží flop a začína sa nové kolo. 

 V druhom kole prebieha hra rovnako ako v prvom kole. Po ukončení druhého kola sa vyloží 

na stôl river. Začína sa nové kolo. 

 Tretie kolo prebieha rovnako ako predchádzajúce dve kolá. Po ukončení tretieho kola sa 

vyloží na stôl turn. Začína sa posledné kolo. 

 Po ukončení posledného kola stávok sa zisťuje víťaz lapu. V tejto chvíli ma hráč k dispozícii 

sedem kariet. Dve drží v ruke a päť kariet je vyložených na stole. Systém vytvorí z týchto kariet všetky 

možné herné kombinácie a vyberie z nich tú, s najvyššou hodnotou. Následne vytvorí kolekciu 

najlepších kombinácií jednotlivých hráčov a vyberie z nich tu najvyššiu. Výsledok je oznámený 

všetkým hráčom pri stole. Držiteľ víťaznej kombinácie získava bank. V prípade, že víťazov viac, 

napríklad ak dvaja hráči majú hodnotovo rovnaké najvyššie kombinácie, bank sa delí medzi týchto 

hráčov. Po pripočítaní výhry sa kontroluje stav hráčov pri stole. 

 Hráči, ktorí v poslednej hre prišli o všetky hracie žetóny a ich počet žetónov je nula, sú 

odpojený od aktuálneho stola. Z turnaja vypadávajú. Aktuálny lap je nastavený ako ukončený 

a pozícia dealera sa presunie na ďalšieho hráč v poradí. 

 Po uvoľnení miest nastáva kontrola voľných miest pri ostatných stoloch. V prípade, že je 

nájdený stôl, pri ktorom je dostatočný počet voľných miest, hráči sú presunutí k novému stolu. 

Presúvajú sa vždy hráči od stolu, pri ktorom je hra momentálne ukončená.  

V systéme je nutné brať do úvahy možnosť, že počas prebiehajúcej hry sa môžu k stolu pridať 

noví hráči. Na prebiehajúcu hru to ale nemôže mať vplyv. Noví hráči sa zúčastnia na hre pri novom 

stole až po ukončení stávajúcej hry. 

Nakoniec ostane posledný stôl. Hráč, ktorý ostane pri tomto stole ako posledný je víťazom 

celého turnaja. Pri vypadnutí hráča je jeho poradie zaznamenané vo výsledkoch. 
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Obr. 10 Návrh diagramu zobrazujúceho priebeh hry
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V systéme musíme počítať aj s prípadom, v ktorom sú pri niektorých stoloch všetci hráči 

neaktívny. Ak by sme neošetrili takúto situáciu, na týchto stoloch by hra neprebiehala. Hráči by ostali 

v rovnakom stave až kým by sa niektorý z hráčov nepripojil. Táto chyba systému by sa dala zneužiť 

tak, že hráči by sa pripojili do aplikácie po uplynutí určitej doby od začiatku turnaja. V momente 

pripojenia do hry by mali títo hráči toľko hracích žetónov, koľko dostávajú hráči na začiatku turnaja. 

Toto by im mohlo poskytnúť výhodu oproti hráčom, ktorí sú pripojení v aplikácii od začiatku turnaja 

a ich počet hracích žetónov sa od začiatku hry znížil. 

Ďalším možným vyústením tejto chyby by mohol byť stav, v ktorom sa priebeh turnaja úplne 

zastaví. Ak by ostali v turnaji už len dva hracie stoly, jeden by bol obsadený výhradne neaktívnymi 

hráčmi a u druhého by sa nachádzali aj aktívni hráči, nakoniec by u druhého stolu ostal jediný hráč 

a ten by ostal v tomto stave kým sa neuvoľní miesto u prvého stola.  

 

4.2 Architektúra a štruktúra aplikácie 
 

4.2.1 Technológie 

 

Webová herňa pre poker bude realizovaná pomocou technológií PHP5, CSS1, CSS2, Ajax 

a Javascript.  Pre implementáciu dátovej vrstvy bude použitý databázový systém MySQL. 

Kombináciou týchto technológii je možné dosiahnuť pri tvorbe aplikácií podobného výsledky ako 

napríklad u použitia technológie Flash. Tieto technológie majú niekoľko obrovských pozitív, medzi 

ktoré nepochybne patrí aj fakt, že distribuované pod open source licenciou. Pri používaní aplikácií 

využívajúcich tieto technológie nie je nutná žiadna ďalšia inštalácia nových ovládačov a prehrávačov. 

Úlohu prehrávača berie na seba webový prehliadač, ktorý je nainštalovaný takmer na každom 

počítači. Jediným problémom môže byť vypnutý Javascript v prehliadači klienta. Na uskutočnenie 

priebehu hry u stolov s neaktívnymi hráčmi bude použitý deamon Cron. Aplikácia bude 

optimalizovaná pre webový prehliadač Firefox. V dobe zadania bakalárskej práce je aktuálna verzia 

3.6. Pri vývoji vizuálnej stránky použijeme niektoré poznatky z oblasti User experience. Nasleduje 

stručný popis použitých technológií. 

 

4.2.1.1 CSS1 / CSS2 

 

CSS – Cascading Style Sheets – Kaskádové štýly sú vlastne kolekciou štýlov pre úpravu vzhľadu 

webových stránok. Webovú stránku tvoria dve časti. Prvou je obsahová časť, ktorú tvoria všetky 

články, odkazy, grafy a vlastne všetky objekty, ktoré nie sú súčasťou designu aplikácie. Tieto objekty 

sa obyčajne nachádzajú len na konkrétnych miestach aplikácie – neopakujú sa. Druhou časťou je 

grafická časť. Tá zahrnuje všetky grafické úpravy aplikácie, štruktúrovanie textu, štrukturovanie 

rozmiestnenia prvkov aplikácie, fonty, farby, a podobne. Obyčajne sú to prvky, ktoré sa v aplikácii 

opakujú. Napríklad typ písma textu odstavcov v aplikácii sa nemení pri prechode medzi stránkami 

aplikácie.  
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 Pri tvorbe väčších projektov môže byť miešanie týchto dvoch častí dohromady 

neefektívne, a často vyúsťuje k zťaženiu neskoršej aktualizácie a vylepšovania aplikácie, 

spôsobuje to zvýšenie doby strávenej tvorbou aplikácie. Oddelením častí od seba udržujeme 

čistotu zdrojového kódu aplikácie a urýchľujeme jej vývoj a správu. Kaskádové štýly nám 

umožňujú definovať vzhľad všetkých prvkov jazyka HTML. Jedným súborom obsahujúcim 

deklarácie vzhľadu prvkov možno upravovať všetky stránky aplikácie s danými prvkami.  Celý 

vzhľad aplikácie potom meníme len zmenou dekláracii prvkov v súbore css. 

 

4.2.1.2 PHP 5 

 

PHP je serverový skriptovací programovací jazyk, slúžiaci primárne pre tvorbu webových 

aplikácií. PHP kód môže byť umiestnený v osobitnom súbore alebo vložený priamo do kódu stránky 

HTML. PHP kód je interpretovaný na webovom serveri a ako výstup môže generovať napríklad HTML 

dokument, ktorý sa zobrazí v prehliadači klienta. Tento jazyk je jedným z najobľúbenejších 

skriptovacích jazykov pre web. Je nezávislý na platforme a jednoduchý na používanie.  

 

4.2.1.3 Javascript a Ajax 

 

Javascript je programovací, multiplatformný, skriptovací jazyk, ktorý sa pravidla používa pri 

vývoji webových stránok a aplikácií. Pomocou javascriptu sa najčastejšie realizujú jednoduché 

animácie a udalosti spustené stlačením tlačidla, časovače a množstvo rôznych miniaplikácií ako sú 

hodiny, kalendáre, kalkulačky a ďalšie. Jedným z najčastejším použitím javasriptu je validovanie 

vkladaných údajov do formulára priamo v prehliadači. Eliminuje sa neustála komunikácia so 

serverom. 

Ajax nie je skutočným programovacím jazykom. Pod pojmom Ajax možno rozumieť súhrn 

určitých technológii a postupov, ktoré  umožňujú prenos informácií na server a späť čo 

najrýchlejšie v pozadí behu aplikácie. Umožňuje zobrazovať na webovej stránke nové dáta 

bez nutnosti načítať celú stránku. Vzhľad a funkčnosti webových aplikácií využívajúcich 

technológiu Ajax pripomínajú vzhľad desktopových aplikácií. Na uskutočnenie komunikácie 

medzi klientom a serverom využíva Ajax niekoľko techník. 

 Jednou z techník je technika skrytých rámcov. Hlavným princípom tejto techniky je 

vytvorenie skupiny rámcov a jeden neviditeľný rámec, ktorý bude použitý pri komunikácii 

klienta so serverom. Skrytý rámec je obyčajný rámec, ktorý ma rozmery nastavené na 0 

pixelov. Staršie prehliadače zobrazovali u takýchto rámcov aj ich okraje. Používanie 

neviditeľného rámca prebieha tak, že užívateľovi sa zobrazí viditeľný rámec s webovou 

stránkou. Stránka ale obsahuje aj neviditeľný rámec a v momente, ako užívateľ požiada 

o nejaké nové dáta zo serveru, zavolá funkcia Javascriptu skrytý rámec. Takto je možné 

presmerovať stránku alebo aj posielať dáta prostredníctvom neviditeľného rámca. Výsledkom 

je odoslanie požiadavku na server. Ďalším krokom je získanie odpovede zo serveru. Keďže 

pracujeme s rámcami, odpoveď bude webová stránka, ktorá sa načíta do neviditeľného 
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rámca. Túto udalosť môžeme odchytiť prostredníctvom funkcie onload a preniesť dáta do 

viditeľného rámca. 

 

 

Volanie       Volanie 

               Javascriptu                                                    Javascriptu 

 
    Webová stránka 

    Požiadavok     

 

Obr. 11 Komunikácie technikou skrytých rámcov 

 Druhou technikou pre komunikáciu medzi klientom a serverom je použitie objektu 

XMLHttp. Jednotlivé prehliadače podporujú rôzne formy objektu XMLHttp. Na prenos 

informácií zo servera využíva značkovací jazyk XML alebo dátový formát JSON (Javascript 

Object Notation). Bakalárska práca bude realizovaná s využitím formátu JSON. 

 JSON je založený na podmnožine syntaxe jazyka Javascript. Je to veľmi jednoduchý 

dátový formát, ktorý na prezentáciu dát využíva len malé množstvo kódu. JSON popisuje len 

dáta a neobsahuje žiadny systém premenných alebo priraďovania.  

 

 

 

Obr. 12 Dátový format JSON 
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4.2.1.4 Cron 

 

Jazyk PHP neposkytuje žiadne funkcie realizujúce časovače alebo rozvrhy. Pri programovaní 

rôznych webových aplikácií sa môže vyskytnúť potreba vykonávania naplánovaných úloh ako 

pravidelné zálohovanie dát, údržba systému, kontrola funkčnosti jednotlivých komponent aplikácie. 

Naplánovať spúšťanie aplikácii na serveri, naprogramovaných v jazyku PHP, nám umožňuje deamon 

Cron. 

Cron je softwarový deamon, ktorý umožňuje plánovanie úloh, ktoré môžu spúšťať scripty 

v určitých zadaných intervaloch. Súčasťou cronu je súbor crontab, do ktorého sa ukladajú 

naplánované úlohy. 

 

4.2.1.5 User experience 

 

Pod pojmom User Experience rozumieme všetko to, čo užívateľ prežíva a pociťuje pri 

využívaní našej aplikácie. Kladné dojmy zvyšujú dobrý pocit klienta z aplikácie a uľahčujú prácu 

s danou aplikáciou.  Zároveň zvyšujú povedomie o aplikácii a pravdepodobnosť opätovného návratu 

používateľa k aplikácii. V oblasti herného priemyslu je to kľúčové. 

Kvalita User experience je určená nasledujúcimi aspektmi: 

 Useful – aplikácia musí poskytovať okrem zaujímavého designu aj užitočnosť pre 

koncového klienta. Je zbytočné vyvíjať príťažlivé aplikácie ktoré klientovi neprinesú 

žiadny úžitok a nesplnia jeho očakávania funkčnosti. Aby sme mohli vytvoriť užitočnú 

aplikáciu, musíme sa najprv zaoberať potrebami užívateľov, ich požiadavkami na 

funkcie aplikácie a spracovať získané poznatky.  

 Usable – Ak už aplikácia ponúka funkcie, ktoré vyžaduje cieľová skupina užívateľov, 

ďalším krokom je zisťovanie, či je aplikácia pre týchto užívateľov použiteľná. 

Najlepšou cestou vyriešenia tohto problému je testovanie aplikácie priamo 

u užívateľa. Z výsledkov testovania je možné zistiť, s akými prekážkami sa užívateľ pri 

používaní aplikácie stretával a tvorca aplikácie môže reagovať zmenou prostredia 

alebo rozhrania s cieľom eliminácie týchto prekážok. 

 Desirable – Úlohou vývojára je nielen splniť požiadavky klienta na funkčnosť, ale aj 

napĺňať vizuálnu stránku aplikácie. Musí využívať efekty správnych kombinácií farieb 

v závislosti oblasti pôsobenia aplikácie, obrázky, a všetky ďalšie grafické elementy, 

ktoré ma k dispozícii. Aplikácia musí vzbudzovať pocity pohodlnej a rýchlej práce.  

 Findable – Aplikácie musia byť navrhnute tak, aby sa v nich užívateľ mohol bez 

problémov pohybovať a rýchlo si zapamätať kde nájde to, čo potrebuje. 

 Accessible – Aplikácie by mali byť prístupné aj užívateľom s rôznymi postihnutiami. 

 Credible – Aplikácie musia svojou vonkajšou štruktúrou, funkciami a designom 

vzbudzovať v užívateľovi dojem dôvery. Musí našim aplikáciám jednoducho veriť 
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4.2.2 Databáza 

 

Z analýzy a popisu funkčnosti vyplýva, že tabuľky databázy možno rozdeliť do dvoch skupín. 

Prvú skupinu budeme využívať na ukladanie informácii o hráčoch a o turnajoch. Druhú skupinu budú 

tvoriť tabuľky využívané v priebehu hry. Každý turnaj bude mať k dispozícii tri oddelené tabuľky 

určené na: 

 V prvej tabuľke budeme uchovávať informácie o hráčov registrovaných do daného 

turnaja – ich aktuálny stav v turnaji, ich akcie, počet žetónov, stôl pri ktorom sedia, 

miesto pri stole, poradie v priebehu hry pri stole.  

 V druhej tabuľke budú informácie o stávkach, bank, fáza, v ktorej sa nachádza 

aktuálna hra pri stole. 

 V tretej tabuľke budú informácie o kartách jednotlivých hráčov pri stole, flop, turn, 

river, aktuálne najvyššie kombinácie hráčov. 

Hra bude prebiehať tak, že pri každej novej hre pri aktuálnom stole sa vloží do tabuľky cards – 

tabuľka s informáciami súvisiacimi s kartami – nový záznam. Rovnako sa vloží nový záznam aj do 

tabuľky bets – tabuľa so stávkami. Počas hry musíme v tabuľkách odlíšiť aj stoly s výhradne 

neaktívnymi hráčmi. Zaznamenávať musíme aj hráčov, ktorí boli umiestnení pri aktuálnom stole 

v momente začiatku aktuálnej hry. Následne poradie hráčov v priebehu hry sa bude týkať len týchto 

hráčov. Ak by sme týchto hráčov nezaznamenali na začiatku, mohlo by dôjsť k následujúcej situácii. 

 Začína sa nová hra. Aktuálne je pri stole 5 hráčov na miestach 1, 2, 7, 8, 9. Bude 

vygenerovaných 5 kartových dvojíc. Stavených bude ante od 5 hráčov a blind od jedného hráča. 

Začína prvé kolo stávok. V prvom kole karty zložili dvaja hráči na miesta 2  a 7. Ostatní hráči 

pokračujú do ďalšieho kola. V tomto momente sa u iného hracieho stola s troma hráčmi skončí hra 

a hráči sú presunutí na voľné miesta nášho stolu. Ich nové miesta sú 3, 4, 5. V novom kole stávok by 

sa dostal na rad po hráčovi na mieste číslo 2 hráč na mieste číslo 3. Tento hráč ale nedrží žiadne karty 

a preto je jeho hra nezmyselná.  

 Ak sme na začiatku zaznamenali aktuálny stav hráčov pri stole, pri určovaní poradia stávok 

načítame tento údaj a poradie určujeme pomocou neho. 

 V tabuľke hráčov prihlásených do turnaja musíme zaznamenávať aj aktuálny hráčov stav 

pripojenia v aplikácii. V opačnom prípade môže dôjsť k zastaveniu hry. 

 Stoly, u ktorých sú umiestnení výhradne neaktívni hráči, sú ovládané deamonom Cron. Môže 

sa ale vyskytnúť situácia, v ktorej sú pri jednom stole aktívni aj neaktívni hráči. Pri tomto stole by sa 

mohla hra na neaktívnych hráčoch zastaviť a čakať na ich akciu navždy. Ak by počas hry prišiel na rad 

neaktívny hráč, ostatní hráči by boli tiež uväznení v tejto hre pretože presun k inému hraciemu stolu 

je možný až po ukončení hry. Ak ale zaznamenávame stav hráča, je vykonať nejaké akcie namiesto 

neho. V pokri hráč, ktorý drží karty ale nie je prítomný, automaticky vykonáva akciu Fold a jeho karty 

sú zložené. Rovnaký prípad nastane aj v prípade, hráč dostane na začiatku hry karty, zúčastní sa 

prvého kola stávok, ale v druhom kole je už odpojený. 
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 Tabuľka turnajov bude okrem informácii o turnaji aj stav turnaja. Stav môže nadobúdať tri 

hodnoty – Budúci, Prebieha, Ukončený. Kontrolu začiatku turnaja bude vykonávať deamon Cron. Ak 

zistí, že sa priblížil čas začiatku turnaja, nastaví začiatok turnaja na Prebieha a turnaj sa spustí.  

 

4.2.2.1 Dátový slovník 

 

                    Member 

atribút dátový typ veľkosť kľúč null index IO 

idMember int 11 yes no yes  

nick varchar 20 no no no  

firstname varchar 20 no yes no  

lastname varchar 20 no yes no  

email varchar 50 no yes no  

street varchar 30 no yes no  

number int 11 no yes no  

town varchar 30 no yes no  

zip int 5 no yes no  

state varchar 30 no yes no  

sex varchar 10 no yes no  

 

                    Tournament 

atribút dátový typ veľkosť kľúč null index IO 

idTournament int 11 yes no yes  

date date  no no no  

time time  no no no  

name varchar 30 no no no  

status varchar 15 no no no  

players int 11 no yes no  

capacity int 11 no no no  

info varchar 100 no yes no  

blind int 11 no no no  

ante int  11 no no no  

 

                    Tournamenttable 

atribút dátový typ veľkosť kľúč null index IO 

idPlace int 11 yes no yes  

nick varchar 20 no no no  

idTable int 11 no no no  

idSeat int 11 no no no  

chips int 11 no no no  

rank int 11 no no no  

dealing int 11 no no no  

activity varchar 15 no no no  

in_order int 11 no no no  

action varchar 10 no no no  
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                    Tournamentcards 

atribút dátový typ veľkosť kľúč null index IO 

idLap int 11 yes no yes  

idTable int 11 no yes no  

cardsSeat1 varchar 10 no yes no  

cardsSeat2 varchar 10 no yes no  

cardsSeat3 varchar 10 no yes no  

cardsSeat4 varchar 10 no yes no  

cardsSeat5 varchar 10 no yes no  

cardsSeat6 varchar 10 no yes no  

cardsSeat7 varchar 10 no yes no  

cardsSeat8 varchar 10 no yes no  

cardsSeat9 varchar 10 no yes no  

cardsSeat10 varchar 10 no yes no  

flop varchar 15 no yes no  

turn varchar 5 no yes no  

river varchar 5 no yes no  

combiSeat1 varchar 40 no yes no  

combiSeat2 varchar 40 no yes no  

combiSeat3 varchar 40 no yes no  

combiSeat4 varchar 40 no yes no  

combiSeat5 varchar 40 no yes no  

combiSeat6 varchar 40 no yes no  

combiSeat7 varchar 40 no yes no  

combiSeat8 varchar 40 no yes no  

combiSeat9 varchar 40 no yes no  

combiSeat10 varchar 40 no yes no  

highestCombi1 varchar 40 no yes no  

highestCombi2 varchar 40 no yes no  

combinationName1 varchar 10 no yes no  

combinationName2 varchar 10 no yes no  

winner1 varchar 100 no yes no  

winner2 varchar 100 no yes no  

activity varchar 20 no yes no  

taken varchar 30 no yes no  

 

                    Tournamentbets 

atribút datový typ veľkosť kľúč null index IO 

idlap int 11 yes no yes  

idTable int 11 no yes no  

seat1 int 11 no yes no  

seat2 int 11 no yes no  

seat3 int 11 no yes no  

seat4 int 11 no yes no  

seat5 int 11 no yes no  

seat6 int 11 no yes no  

seat7 int 11 no yes no  

seat8 int 11 no yes no  

seat8 int 11 no yes no  
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seat10 int 11 no yes no  

bank int 11 no yes no  

completed int 11 no yes no  

activity varchar 15 no yes no  

taken varchar 30 no yes no  

round1 int 11 no yes no  

round2 int 11 no yes no  

round3 int 11 no yes no  

round4 int 11 no yes no  
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5 Záver 
 

V bakalárskej práci na téma Webová herňa pre poker som sa snažil ukázať možnosti 

vytvorenia webovej aplikácie, ktorú by mohol užívateľ využívať bez nutnosti inštalácie ďalších 

klientov alebo prehrávačov na svoj počítač. Vypracovanie bakalárskej práce možno rozdeliť do dvoch 

častí. Textovú a implementačnú časť.  

  Súčasťou textovej časti je popis existujúcich riešení kde som stručne popísal 

existujúce pokerové herne a popis som doplnil o obrázky z týchto herní. 

V textovej časti som sa zameral hlavne na dôkladnú analýzu používania pokerovej herne 

koncovým užívateľom. Podrobne som rozobral priebeh hry a zaoberal sa rôznymi prípadmi, ktoré sa 

môžu v užívaní herne vyskytnúť. Textový obsah som doplnil návrhom jednoduchých diagramov pre 

znázornenie výsledkov analýzy.  

V príprave na implementáciu som popísal technológie použité pri programovaní a zaoberal 

som sa tiež vplyvom aplikácie na klienta.  Nakoniec som popísal štruktúru databázy, ktorú bude 

aplikácia využívať. 

V implementačnej časti som splnil všetky požiadavky vyplývajúce z analýzy systému. Zdrojové 

kódy sú usporiadané a okomentované pre prípad ďalšieho vývoja aplikácie.  
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7 Aplikácia 
 

V tejto kapitole predstavujem vytvorenú aplikáciu na porovanie s existujúcimi herňami. 

 

 

Obr. 13 Registrácia do zvoleného turnaja 

 

 

Obr. 14 Priebeh hry 


