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Anotace 

Tato práce obsahuje zhodnocení současného využití čistě objektově orientovaného 

programovacího jazyka Smalltalk, jeho obliby mezi programátory a stručný popis využití 

jeho implementace Squeak pro výuku samotného OOP. Dále je práce zaměřena na historii 

programování, vývoj a základní principy OOP a podrobněji rozebírá historii některých 

klíčových, objektově orientovaných programovacích jazyků. Okrajově se také dotýká 

problematiky vzniku objektově orientovaných databází, které vznikly jako odezva na stále 

stoupající popularitu OOP a s tím spojenou potřebu uchovávat objektová data.  

Klíčová slova: Ada Lovelace, Charles Babbage, Alan Kay, OOP, Gemstone/S, Simula, 

C++, Smalltalk, Squeak, zapouzdření, polymorfismus, dědičnost 

Summary 

This Bachelor Thesis hereof includes assessment of current use of purely object-

oriented programming language Smalltalk, its attractiveness for programmers and a brief 

description of utilising its implementation Squeak for training on the object-oriented 

programmes. Additionally the Thesis focuses on programming history, development and 

basic principles of object-oriented programmes and analyses in detail the history of some 

key, object-oriented programming languages. A marginal topic also deals with problems at 

creation of the object-oriented databases which were established as a response to 

constantly increasing popularity of the object-oriented programmes and therefore existing 

need to save object data. 

Keywords: Ada Lovelace, Charles Babbage, Alan Kay, OOP, Gemstone/S, Simula, C++, 

Smalltalk, Squeak, encapsulation, polymorphism, inheritance 
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1 Úvod  

 V dnešní přetechnizované době je většina našich činností řízena nebo podporována 

automatickými stroji a počítači, s nimiž se setkáváme prakticky všude – od zbraňových 

systémů přes osobní automobily a fotografické přístroje až po ledničky a pračky. Pomáhají 

nám, slouží a nalezneme je ve všech oblastech našeho života. Z tohoto důvodu je velice 

důležité umět se s nimi domluvit a říci jim, co od nich očekáváme a vyžadujeme. K této 

komunikaci dennodenně využíváme specializované softwarové nástroje, pomocí nichž jim 

říkáme, co mají dělat. Může jít jak o klasické softwarové produkty pro denní použití, 

kterými jsou kancelářské balíky, internetové prohlížeče nebo přehrávače multimédií, tak i 

o specializovaná zařízení typu automobilových navigací, počítačově řízených obráběcích 

strojů nebo systémů řízení letového provozu. Všechny tyto nástroje jsou vyvinuty 

programátory, kteří je dle našich požadavků a potřeb, prostřednictvím programovacího 

jazyka programují. Je jen na uvážení programátora, jaký programovací jazyk si vzhledem 

k řešené problematice zvolí. 

Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení se s praotcem OOP, jazykem 

Smalltalk a zmapování jeho současného využití. Napomáhá v orientaci mezi jeho několika 

dostupnými implementacemi a poskytuje programátorům základní informace o 

implementaci Squeak, jež je bezprostředním následníkem původního Smalltalk-80, která se 

zdá býti, díky rozsáhlé komunitě vývojářů a nadšenců, nejvhodnějším nástrojem pro výuku 

jazyka Smalltalk, potažmo samotného OOP. Dílčí cíle se věnují historickému vývoji 

programovacích jazyků a postupnému přechodu od strukturovaného programování 

k objektově orientovanému, které dává programátorům větší prostor pro věrnější simulaci 

řešeného problému. Dílčím cílem práce bylo také přiblížit problematiku objektově 

orientovaného programování, vysvětlit jeho základní principy a popsat vliv nárůstu obliby 

objektově orientovaných jazyků na vznik objektově orientovaných databází.  

Tato práce nemá sloužit jako učebnice OOP, jejím úkolem je objasnění vývoje 

objektově orientovaných programovacích jazyků a seznámení se s jejich základními 

principy. Dále poskytuje ucelené informace o prvním čistě objektově orientovaném 

programovacím jazyce Smalltalk, který svým vznikem a zavedením pojmu GUI, ovlivnil 

veškerý následný vývoj softwarových aplikací a operačních systémů. Přibližuje historický 

vývoj tohoto jazyka a ukazuje současný trend v jeho využívání při tvorbě podnikových 

informačních systémů.  
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2 Historie a teoretické základy objektově orientovaného 

programování  

Na počátku je nutné ponořit se hlouběji do historie vývoje počítačů a programování, 

abychom pochopili, že objektově orientované programování (dále jen OOP) není módní 

záležitost posledních let, ale že se jedná o historicky daný sled událostí, jež měl za úkol 

zjednodušit a zpřístupnit vytváření počítačových programů jak samotným programátorům, 

tak i jejich uživatelům. Pro lepší pochopení OOP si také popíšeme teoretické základy, které 

vedly k vytvoření objektově orientovaných programovacích jazyků.  

2.1 Počítače a programování 

Historie počítačů (strojů u nichž je postup výpočtu řízen programem) a programování 

začíná již v devatenáctém století, kdy Charles Babbage (26.12.1791 – 18.10.1871), 

anglický matematik, filozof, vynálezce a strojní inženýr, dostal zakázku od anglického 

námořnictva na vylepšení svého diferenciálního stroje pro výpočet navigačních tabulek 

[14]. V roce 1848 dokončil návrh počítacího stroje, který nazval analytický stroj (Analytical 

Engine). Zařízení bylo poháněno parním strojem a řízeno programem zadávaným pomocí děr 

na kartách. Babbageův analytický stroj nebyl během jeho života nikdy plně realizován, kromě 

jiného i proto, že v té době nebyly k dispozici dostatečně kvalitní materiály pro výrobu takto 

komplikovaného zařízení. Nepodařilo se to ani jeho synovi, který se o to pokoušel v letech 

1880-1910.  

Zmíněný počítací stroj se rozhodla zpopularizovat Ada Augusta Byron lady 

Lovelace (10.12.1815 – 27.11.1852),  dcera básníka lorda George Gordona Byrona, která 

byla Babbageovou významnou spolupracovnicí a přítelkyní a pomáhala mu s některými 

výpočty. Nejenže přeložila přednášku italského poručíka o hardware tohoto počítacího 

stroje určenou pro místní smetánku do angličtiny, ale na popud samotného Babbage 

překlad doplnila i poznámkami o možnostech stroje ze softwarového hlediska. Svůj výklad 

doplnila v roce 1842 i krátkým programem na výpočet Fibonacciho čísla. Tento krátký 

program se tak stal prvním publikovaným programem na světě a Ada Augusta Lovelace je 

považována za první programátorku a autorku myšlenky podmíněného skoku.  

Na její počest pak, v 80. letech dvacátého století, americké ministerstvo obrany 

pojmenovalo nový programovací jazyk ADA. Tento jazyk byl navržen s maximálním 

ohledem na bezpečnost programování a přinesl několik nových nástrojů, kterými jsou:  

- Generické konstrukce – typ ukládaných hodnot se dosadí až při použití jako 

parametr. 

- Randez-vous – jeden z paralelních procesů, který specifikuje, kdy a za jakých 

podmínek se setká s druhým procesem. 
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Za první funkční počítač je tedy považováno reléové zařízení Z1, Z2 a Z3, sestrojené 

v Německu v letech 1938 – 1941 Konradem Zusem. Neznal však Babbageovy práce a 

mezi instrukcemi těchto počítačů chyběl podmíněný skok. 

Počítače byly později nasazovány v nejrůznějších oblastech a programátoři pro ně 

vytvářeli dokonalejší a dokonalejší programy, pro které potřebovali co nejjednodušší a co 

nejpřirozenější programovací jazyk.  

2.2 Objektově orientované programování 

OOP je způsob programování, při němž je na řešený problém nahlíženo tak, že 

program je soustavou objektů, které spolu komunikují a ovlivňují se. Nejprve jsou 

vytvořeny tyto objekty a poté je sestaven samotný program.  

Hlavní myšlenkou pro vznik OOP bylo, kromě znovupoužitelnosti a spojení dat s 

metodami také to, aby objekty korespondovaly s věcmi z reálného světa. Tato představa se 

objevila již na počátku 60. let dvacátého století. Jako první byl v roce 1963 představen 

program Sketchpad (první předchůdce současných grafických CAD systémů) vyvinutý 

Ivanem Sutherlandem, v němž byly využity principy OOP, a to pro popis používaných 

geometrických útvarů. Nicméně se jednalo pouze o aplikaci a ne o programovací jazyk.   

Do syntaxe programovacího jazyka pak byly myšlenky OOP začleněny v jazyku 

Simula67, který byl vyvinut Ole-Johan Dahlem a Kristen Nygaardovou z Norwegian 

Computing Center v Oslo, pro programování diskrétních simulací [15]. Jazyk Simula jako 

první zavedl pojem třída, instance nebo objekt, jako součást explicitního programovacího 

paradigmatu, jež bylo později přejmenováno na objektově orientované programování. V 

Simule je možné programovat i procedurálně, není to tedy jazyk čistě objektový.  Jazyk byl 

využíván pro fyzikální modelování, jako jsou např. modely pro studium a zlepšení pohybu 

lodí a jejich obsahu v nákladovém prostoru, a prakticky se neuplatnil mimo akademické 

prostředí. Měl však významný vliv na další vývoj objektového programování a ovlivnil 

mnoho pozdějších programovacích jazyků včetně Smalltalk, Object Pascal a C++. 

Na počátku 70. let dvacátého století, byla založena ve výzkumném centru Xerox Palo 

Alto Research Center (dále jen PARC) skupina vývojářů vedená Alanem Kayem, jež 

začala pracovat na zcela nové koncepci programovacího jazyka, který by používal objekty 

a zprávy jako základ pro výpočty. Tento jazyk, který nazvali Smalltalk, vycházel z principů 

jazyka Simula67 a dále je rozvíjel [13]. Zavedl, jako první, termín objektově orientované 

programování. Díky tomuto jazyku se OOP rozšířilo na univerzity a mezi vědce, zabývající 

se počítačovou vědou. Programátoři jej však využívali jen výjimečně. Změna ve využívání 

OOP nastala koncem tohoto období, kdy zaměstnanec Bellových laboratoří Bjarne 

Stroustrup dostal za úkol naprogramovat simulaci rozsáhlých telefonních soustav. Znal 

jazyk Simula, ale ten mu přišel na tak rozsáhlý projekt příliš pomalý. Rozhodl se proto pro 

úpravu jazyka C, který se tehdy postupně stával standardním jazykem systémových 

programátorů, byl dostatečně rychlý, avšak příliš nízko úrovňový, a vytvořil jeho 

upravenou verzi, kterou nazval C s třídami (C with classes). Získal tím sílu jazyka Simula a 



Petr Turek: Princip a využití čistě objektových programovacích jazyků 

2012  4 

rychlost jazyka C. Tento nový programovací jazyk se začal rychle rozšiřovat a v roce 1983 

byl přejmenován na C++. Z počátku se jednalo pouze o objektové rozšíření jazyka C, ale 

později se vyčlenil jako samostatný jazyk, který není s jazykem C plně kompatibilní. 

Mnohé vlastnosti C++ byly převzaty ze starších jazyků jako Algol 68, Ada, Smalltalk a 

samozřejmě i jazyk C. 

Jazyk C++ umožňoval programátorům dále pracovat ve stále populárním jazyce C, a 

přitom kdykoliv využívat výhody OOP. To mělo za následek výrazné zefektivnění vývoje 

řady programů a masový nástup obliby OOP. Programátoři však často pochopili pouze 

syntaxi těchto konstrukcí, ale ne jejich skutečný význam. Často je proto používali ve svých 

programech nevhodně, čímž se po určité době dostali do potíží. 

Z tohoto důvodu řada programátorů na konci 80. let dvacátého století opustila OOP a 

vrátila se ke strukturovanému programování. Zlom nastal až ve druhé polovině 90. let, kdy 

se začaly množit knihy, které se snažily přiblížit a vysvětlit problematiku OOP i řadovým 

programátorům. Nemalou měrou se na popularitě OOP podílela i stále rostoucí obliba 

grafického uživatelského rozhraní, pro které se OOP zdá být velmi vhodné. 

2.3 Teoretické základy OOP 

Objektově orientovaný systém (aplikace) je tvořen objekty, které pro dosažení 

vyřešení daného problému spolu spolupracují a komunikují pomocí vzájemně zasílaných 

zpráv. OOP vytváří nové programovací koncepty tak, aby popis nastoleného problému co 

nejvíce odpovídal reálnému světu. Těmto konceptům říkáme základní stavební kameny 

OOP a jsou jimi: zapouzdření, polymorfismus a dědičnost. 

Základem celého OOP je objekt, který odpovídá nějakému objektu z reálného světa 

[3]. Tento objekt je charakterizován svým identifikátorem, což je jednoznačné určení 

objektu v systému a má své atributy, kterými jsou data, jež uchovává. Dále obsahuje 

metody, což jsou vlastně funkce objektu, jež objekt umí vykonávat. Metody mohou přímo 

pracovat s atributy objektu. Vzhledem k tomu, že fyzické objekty jsou zpravidla velmi 

složité, uplatňujeme během objektového modelování tzv. objektovou abstrakci. To 

znamená, že vynecháme ty atributy a metody, které pro nás nejsou důležité a soustředíme 

se pouze na atributy a metody, které jsou pro nás významné z hlediska vytváření aplikace. 

Implementace atributů a metod je v objektu skrytá a nikdo (kromě samotného objektu) 

neví, jak je činnost, jejíž realizace je příslušnou metodou garantována, vykonávána. Tento 

princip se nazývá ukrývání implementace a díky ní může uživatel využívat služby objektu i 

bez znalosti, jak jsou tyto služby implementovány. Atributy formují vnitřní paměť objektu, 

čím je zajištěno, že objekt vždy ví o své existenci a jeho aktuální stav vždy odráží hodnoty 

jeho atributů. Komunikace ve vztazích se uskutečňuje pomocí zpráv, každý objekt může 

přijmout a zpracovat určitou množinu těchto zpráv. Kolekce zpráv, na které je objekt 

schopen reagovat, je zaznamenána v protokolu zpráv, který určuje vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými zprávami a metodami. Protokol zpráv je veřejně přístupné rozhraní objektu a 

uživatelé objektu mají přístup pouze k tomuto rozhraní. Zprávy rozdělujeme na: 
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- Bezparametrické – nenesou s sebou žádná data a jsou určeny pouze pro zjištění 

aktuálního stavu objektu, aktivují pouze bezparametrické metody. 

- Parametrické – integrují data, které modifikují aktuální stav objektu, aktivují pouze 

parametrické metody. 

Dále můžeme zprávy rozdělit z hlediska časové latence na: 

- Synchronní – komunikace mezi dvěma objekty (A a B) probíhá tak, že objekt A 

pošle synchronní zprávu objektu B a objekt B tuto zprávu pomocí protokolu zpráv 

zpracuje a synchronně spustí metodu, která je s danou zprávou propojena. Objekt A 

nemůže provádět žádné další aktivity do té doby, než metoda objektu B neukončí 

svou činnost. 

- Asynchronní – eliminuje časovou latenci, která vzniká v synchronním modelu. 

Komunikace probíhá tak, že objekt A pošle asynchronní zprávu objektu B a vzápětí 

se řízení opět vrací objektu A, který může zahájit provedení dalších operací. Objekt 

B zprávu pomocí protokolu zpráv zpracuje a asynchronně spustí metodu, která je 

s danou zprávou propojena. Po ukončení metody bude objekt B informovat objekt 

A o dokončení. 

Objekty s funkčně stejnými atributy a metodami patří do stejné třídy objektů, kterou 

charakterizujeme jako množinu funkčně ekvivalentních objektů. Objekty mohou dědit 

vlastnosti a činnosti od jiných objektů, což se děje v procesu dědičnosti, ve kterém 

přebírají potomci charakteristické rysy svých rodičů. Třídy objektů mohou vytvářet 

následující dědičnosti: 

- Jednoduchá dědičnost – potomek dědí své schopnosti pouze od jednoho rodiče. 

- Vícenásobná dědičnost – potomek dědí své schopnosti od více rodičů současně. 

K takto nabytým vlastnostem a činnostem může potomek přidávat další a tím se stává 

vyspělejší než jeho rodič. Díky této vlastnosti můžeme nahradit rodiče potomkem, bez 

vzniku kolizních stavů. V opačném případě však toto nahrazení nefunguje a dochází ke 

kolizím. Je to dáno tím, že potomek může být funkčně vyspělejší než rodič. 

Objektově orientované jazyky můžeme rozdělit do dvou skupin. První z nich je 

skupina imperativních objektově orientovaných jazyků. Tato skupina, stejně jako 

modulární programovací jazyky, formální základ nevyžaduje. Druhou skupinou objektově 

orientovaných jazyků je skupina deklarativních jazyků, pro něž existuje formální základ 

v podobě různých objektových kalkulů (netypovaných i typovaných). Jedním z těchto 

kalkulů je netypovaný lambda kalkul s objekty (původní lambda kalkul by použit pro 

teoretický základ funkcionálního programování), dle kterého je systém jazyka založen na 

třídách a objektech, které jsou instancemi těchto tříd. Dalším je core kalkul, jehož hlavním 

cílem bylo zapouzdření dat klíčovými slovy private a protected.  

Samotný matematický základ OOP si vysvětlíme na jednoduché variantě sigma 

kalkulu, který je variantou čistého netypovaného objektového kalkulu. Dle tohoto kalkulu 
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se objekt skládá z atributů a nad každým objektem je nutné provádět minimálně dvě akce, 

kterými jsou výběr atributu a změna atributu. Sigma kalkul obsahuje minimální množinu 

syntaktických konstrukcí a výpočetních pravidel při zachování výpočetní úplnosti. Každý 

výraz v sigma kalkulu je popsán jako sigma-term (metoda), který může být redefinován 

nebo invokován jiným sigma-termem. Všechny metody mají právě jeden formální 

parametr, na který je při volání (invokaci) nebo změně (modifikaci) navázán objekt 

vlastnící danou metodu. 

Při objektově orientované analýze a návrhu můžeme také použít modelovací jazyk 

UML, vycházející z principů OOP. Tento jazyk podporuje objektově orientovaný přístup 

k analýze, návrhu a popisu programových systémů a jeho standard definuje standardizační 

skupina Object Management Group (OMG).  
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3 Základní principy a prvky objektově orientovaných 

programovacích jazyků 

V době strukturovaného programování tvořily programy celé propojené celky a 

jejich další údržba a rozšiřování byly velice náročné. Jednotlivé problémy se 

dekomponovaly na menší celky, až po nejnižší úroveň (metoda shora dolů). Naproti tomu 

OOP funguje na principu přesně opačném (metoda zdola nahoru), nejprve definujeme 

základní stavební prvky (objekty) a z nich následně skládáme celý program. Pokud jsou 

tyto prvky správně navrženy, můžeme je použít v dalších a dalších projektech bez nutnosti 

do nich zasahovat a to i v případech, kdy tyto prvky potřebujeme rozšířit o další vlastnosti. 

Tím dochází k vyšší produktivitě programování, protože s rostoucím množstvím 

vytvořených a znovupoužitelných objektů se zkracuje doba potřebná pro vývoj samotné 

aplikace. 

3.1 Základní prvky OOP 

Programovací jazyk nazýváme objektově orientovaným, pokud dovoluje vytvářet 

objekty a zpracovávat zprávy zasílané mezi těmito objekty. Samotné objekty pak musejí 

obsahovat následující vlastnosti: 

- Vnitřní paměť – někdy jí nazýváme atributy objektu a umožňuje objektu něco si 

zapamatovat. Je z vnějšku nepřístupná a uchovává stavy, ve kterých se v určitém 

okamžiku své existence objekt nachází. Samotná realizace atributů záleží na 

konkrétním programovacím jazyce. V čistě objektových jazycích existují pouze 

objekty, proto i atributy každého objektu jsou také objekty. V hybridních jazycích 

mohou být atributy libovolného typu, objektové i neobjektové. 

- Metody – jedná se o posloupnost kódu programu, která vykonává nějakou činnost 

nad vnitřní pamětí objektu. Implementace metod je z vnějšku nepřístupná. Každá 

metoda objektu má k dispozici všechny atributy objektu. V hybridních jazycích 

jsou metody podobné podprogramům. 

- Schopnost přijmout a zpracovat zprávu – každý objekt v sobě obsahuje tzv. 

protokol zpráv, což je přiřazení zprávy určité metodě objektu. Množinu zpráv 

objektu, spolu s metodami, nazýváme rozhraní objektu (interface). Pomocí rozhraní 

objekt definuje své schopnosti, to znamená, že předkládá seznam služeb, které je 

schopný poskytovat. 

- Schopnost obsahovat jiné objekty – těmto objektům je poté schopen poslat zprávy a 

tím řídit jejich činnost. Tomuto procesu se také říká tok činností programu. 

- Identita – je to abstraktní pojem, který slouží k jednoznačné identifikaci objektu, a 

nepočítáme jí mezi základní vlastnosti. Může dojít k tomu, že struktura složek 

objektu, jeho okamžitý stav zachycený v atributech a rozhraní nestačí k úplnému 

popisu objektu. Mohou existovat dva objekty, které jsou naprosto shodné, mohou 
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se v určitých situacích nacházet ve stejném stavu, a přesto se jedná o odlišné 

objekty. Takovéto objekty se liší právě svojí identitou. K této jednoznačné 

identifikaci může posloužit například adresa operační paměti, na které se daný 

objekt nachází, jelikož se dá předpokládat, že dva různé objekty nemohou ve 

stejném čase obsadit stejnou oblast paměti. 

Výše definované základní vlastnosti OOP je možné shrnou pomocí obrázku (Obr. 1  

Definice objektu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud známe základní vlastnosti OOP a umíme si představit, jak objekt vypadá, 

ukážeme si, jak lze objekt definovat v objektově orientovaném programovacím jazyce. 

Jako první způsob použijeme přímou deklaraci objektu. Takovýto objekt existuje bez 

ohledu na to, zda ho využíváme pouze v některé fázi programu nebo stále. Vzniká, žije a 

zaniká s programem, i kdybychom ho chtěli odstranit dříve, než program skončí, tak 

nemůžeme. Objekty tohoto typu je vhodné používat tehdy, když je budeme potřebovat po 

celou dobu běhu programu. Pro naše účely použijeme objektový Pascal, který je 

implementován ve vývojovém prostředí Borland Delphi. Sice se nejedná o čistě objektový 

programovací jazyk, ale pro názornost bude plně dostačovat. 

Příklad 1  Přímá deklarace objektu 

unit Nazev_objektu;  // definice názvu objektu 

interface  // rozhraní - zprávy 

    procedure Procedura_1(const X: Integer); 

    function Funkce_1: Real; 

implementation  // vnitřní struktura objektu – atributy 

Zpráva 
Protokol 

zpráv 

Metody 

Vnitřní paměť 

(atributy) 

Další objekty 

Rozhraní 

Obr. 1  Definice objektu 
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uses  // objektové atributy - již hotové objekty 

  system, ...; 

var  // neobjektové atributy 

  Y: String;  

  Z: Variant;  

// metody 

function Funkce_1:  Real; 

begin 

  … 

end; 

procedure Procedura_1(const X: Integer); 

begin 

  … 

end; 

begin  // Začátek definice objektu 

  … 

end.  // Konec definice objektu 

Počítače vidí reálný svět jako shluk jedniček a nul, kterým říkáme data. Programátoři 

tato data představující objekty reálného světa a zprávy mezi nimi zpracovávají 

prostřednictvím tříd. Třídou je myšlena jakási šablona, která deklaruje atributy a definuje 

metody skutečných objektů. V případě, že chceme vytvořit podobné objekty představované 

třídou, vytvoříme objekt třídy (instanci) a pomocí ní vytváříme nové objekty. Tyto objekty 

obsahují stejné atributy, avšak s jinými údaji (např. zaznamenání okamžitého stavu) a 

metody definované v původní třídě, přičemž každý objekt má vlastní kopii těchto atributů. 

Všechny takto vytvořené objekty používají stejné metody. Třídu tedy můžeme 

zjednodušeně definovat jako objekt, jehož úlohou je vytvářet stejné objekty určitého druhu. 

Aby se tento objekt odlišil od objektů, které sám vytváří, nazýváme ho třídou a objekty, 

které vytváří, nazýváme instancí této třídy. 

V rámci programu plní třídy dva hlavní účely: 

- Definují abstrakci, které se týkají. Na třídy lze tedy pohlížet jako na rozšíření 

datových typů programu. 

- Jsou základem modularity programu. Obecně lze říci, že můžeme každou novou 

třídu umístit do své vlastní jednotky a rozdělit tak velkou aplikaci na malé kousky. 

Podle myšlenky modularity by každá třída měla skrýt nebo zapouzdřit některé ze 

svých prvků. 

Třída představuje skupinu objektů, které mají stejné vlastnosti. Objekt je jedna konkrétní 

entita (instance) příslušné třídy, která má stejnou strukturu a chování, jež jsou třídou 

definovány. 
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Objekty dále dělíme na private, public a protected. Jsou-li objekty označené jako 

private, mohou se používat pouze v rámci jednotky, ve které jsou deklarovány. Public jsou 

takové objekty, které jsou volně přístupné a zajišťují komunikaci třídy s okolím. 

Označujeme-li objekt jako protected, bude podobně jako private neviditelný všem 

objektům mimo vlastní třídu a třídy potomků, ale není omezen pouze na jednu jednotku. 

Druhým způsobem vytváření objektů je vytváření pomocí třídy, která stejně jako 

objekt může přijímat zprávy a reagovat na ně (Příklad 2  Vytvoření objektu pomocí třídy). 

Její prvořadou úlohou je vytvoření instance vždy, když jí o to požádáme. To může být ve 

kterémkoliv okamžiku práce s programem a vytvořená instance nevzniká na začátku práce 

s programem. Takto vytvořenou instanci můžeme pomocí zaslání zprávy také zrušit a 

nemusíme čekat na ukončení programu. Tomuto vzniku a zániku objektu říkáme životní 

cyklus, který je pouze částí životního cyklu programu samotného. 

Události vznik a zánik objektu jsou natolik důležité, že metody pro vytvoření a 

zrušení objektu dostaly v mnohých programovacích jazycích název konstruktor (metoda 

třídy, která se volá při vytváření nového objektu) a destruktor (metoda třídy, která se volá 

před skončením platnosti objektu). 

Pro názornost výše popsaného si opět ukážeme část kódu vytvořenou v objektovém 

Pascalu, který nám ukáže, jak deklarovat a implementovat třídu. 

Příklad 2  Vytvoření objektu pomocí třídy 

unit Nazev_objektu;  // definice názvu objektu 

interface  // rozhraní - zprávy 

  type 

    TNase_trida = class  // začátek deklarace třídy – název 

    private  // soukromé prvky třídy 

      XY : Integer; 

      YZ : String; 

    public  // veřejné prvky třídy  

      constructor vytvor; 

      destructor zrus; 

      procedure Procedura_1(const X: Integer); 

      function Funkce_1: Real; 

    end;  //konec deklarace třídy 

implementation  // vnitřní struktura objektu - atributy 

// metody 

constructor TNase_trida.vytvor; 

begin 

  … 

end; 

destructor TNase_trida.zrus; 

begin 
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  … 

end; 

procedure TNase_trida.XY(const X: Integer); 

begin 

  … 

end; 

function TNase_trida.XYZ : Real; 

begin 

  … 

end; 

end.  // konec definice objektu 

Další důležitou součástí OOP jsou zprávy, které si objekty mezi sebou posílají. 

Zpráva je žádost (příkaz), kterou jeden objekt zasílá druhému a musí obsahovat následující 

části: 

- Adresát zprávy – informace o tom, kterému objektu je zpráva určená. Přidělujeme 

jim jména (identifikátory), pokud je příjemcem určité posloupnosti zpráv jeden 

adresát (objekt), je možné ho ze všech zpráv vyjmout a předřadit před všechny 

zprávy. Můžeme říci, že všechny zprávy odešleme v jedné obálce. 

- Selektor zprávy – označení zprávy. Rozhraní objektu tvoří selektory zpráv, na které 

je objekt schopný reagovat. 

- Parametry zprávy – další, doplňující informace, jejichž charakter je dán 

programovacím jazykem. V čistě objektových jazycích jsou i parametry zpráv 

objekty, kdežto v hybridních jazycích mohou být parametry jak objektové, tak i 

neobjektové. Parametry zpráv vzhledem ke směru šíření informace můžeme 

rozdělit na vstupní a výstupní. 

Z popsané struktury zprávy je zřejmé, že neobsahuje informace o odesílateli. Pokud je to 

potřeba, může tuto informaci vložit odesílající objekt jako vstupní parametr do zprávy. 

Zpráva samotná může být buď bez vstupních nebo výstupních parametrů, nebo nemusí 

obsahovat parametry vůbec. 

Skutečné objekty reálného života mají určité chování, které je v objektově 

orientovaném programu zastoupeno metodou, přiřazenou k definici třídy. Metodou se 

označuje jakákoliv akce nebo operace, kterou objekt může provádět, může manipulovat 

s vnitřními vlastnostmi objektu a také může volat veřejné metody jiných objektů. Metoda 

je definována následujícími položkami: 

- Název – označení stanovené programátorem. Měl by odrážet způsob chování, které 

metoda provádí. 

- Seznam parametrů – data potřebná k tomu, aby metoda mohla provést určitou 

činnost. Tato data označují jako parametr, který je deklarován stanovením svého 

datového typu a názvu. 
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- Tělo – je část obsahující příkazy, které se spouštějí při jejím volání. Příkazy jsou 

v těle prováděny posloupně od prvního do posledního, dokud není dosaženo konce. 

- Návratová hodnota – data vrácená metodou. Některé metody nemusejí příkazu, 

který je vyvolal, vracet žádnou hodnotu, jiné vracejí data zpět do části programu, 

z níž byly volány. 

3.2 Základní principy OOP 

Kromě výše uvedených prvků OOP je každý objektově orientovaný jazyk 

specifikován ještě třemi základními principy, kterými jsou: 

- Zapouzdření (Encapsulation) 

- Dědičnost (Inheritance) 

- Polymorfismus (Polymorphism) 

V některé literatuře se uvádí, že jediným základním principem OOP je pouze 

zapouzdření a ostatní dvě vlastnosti jsou odvozené. Nicméně obě vlastnosti, jak dědičnost, 

tak polymorfismus, jsou velmi důležité a jsou pro OOP charakteristické. 

3.2.1 Zapouzdření 

Prvním a nejdůležitějším základním principem OOP je zapouzdření, které si můžeme 

definovat tak, že při něm dáváme dohromady související věci, abychom vytvořili nový 

objekt. Z programátorského hlediska je zapouzdření způsob propojení atributů a funkcí 

prostřednictvím objektu. Jedinou možností přístupu k atributům a funkcím je vytvoření 

instance objektu. Zapouzdření znamená, že jsou všechny objekty uzavřeny uvnitř třídy a 

pro každou instanci jsou na sobě zcela nezávislé. Skrývání objektů uvnitř třídy je velmi 

důležitým rysem objektového návrhu a měli bychom ho důsledně dodržovat. Při 

náhodných operacích nemohou jiné objekty měnit stav objektu přímo a zanést do něj 

nechtěné chyby, které by mohly ovlivnit funkčnost jiné části programu. 

Pro úplnou ochranu stavových atributů objektu je potřeba zabránit jejich modifikaci 

jinak, než přes příslušné metody. K nastavení přístupu k těmto atributům slouží tzv. 

modifikátory viditelnosti, které dělíme na public, private a protected. 

Opět si pro názornost ukážeme část programového kódu, pomocí kterého budeme 

vytvářet instance jedné třídy, obsahující různé, na sobě nezávislé, hodnoty. Využijeme 

k tomu již vytvořenou třídu TNase_trida z Příklad 2  Vytvoření objektu pomocí třídy. 

Příklad 3  Zapouzdření 

var    

  … 

  Trida1: TNase_trida;  

  Trida2: TNase_trida; 

  …  

  … 
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procedure Create; 

begin 

  Trida1 := TNase_trida.Create;  // vytvoření nové instance třídy TNase_trida 

  Trida1.XY := 10; 

  Trida1.YZ := ‘Název 1’; 

  Trida2 := TNase_trida.Create;  // vytvoření nové instance třídy TNase_trida 

  Trida2.XY := 30; 

  Trida2.YZ := ‘Název 5’; 

end; 

Jelikož obě nově vytvořené instance vycházejí ze stejné třídy, jejich atributy jsou totožné, 

co do specifikace, ale rozdílné, co do obsahu. 

3.2.2 Dědičnost 

Druhým ze základních principů OOP je dědičnost, která představuje způsob, jakým 

jeden objekt získá atributy a chování jiného objektu prostřednictvím vztahu označovaného 

jako relace. Dědičnost umožňuje nejprve vytvořit obecnější třídu a od ní poté odvodit třídy 

další, které přebírají vlastnosti a metody třídy rodičovské. Třídy na nižší úrovni mohou 

dědit vlastnosti a chování tříd nacházejících se na vyšší úrovni. Dědičnost můžeme do 

programu implementovat jako jednoduchou nebo vícenásobnou. 

Jednoduchou dědičnost využijeme ve vztahu rodič – potomek, kdy jeden potomek 

zdědí vlastnosti od jednoho rodiče. Dědění probíhá směrem od rodiče k potomku. 

Rodičovská třída nemůže přistupovat k atributům a metodám svého potomka. 

Při vícenásobné dědičnosti dědí potomek vlastnosti od více rodičů. K dědění dochází 

pouze jedním směrem od rodiče k potomku, což se shoduje s jednoduchou dědičností. 

Opět si, za použití třídy TNase_trida z Příklad 2  Vytvoření objektu pomocí třídy, 

uvedeme krátký výpis kódu programu, na kterém si výše popsanou vlastnost budeme 

demonstrovat. 

Příklad 4  Dědičnost 

type 

    TNase_trida_Nova = class(TNase_trida)  // začátek deklarace nové třídy – název 

      ABC : Integer; 

    end;  //konec deklarace nové třídy 

  … 

var    

  … 

  Nova_trida: TNase_trida_Nova;  

  Puvodni_trida: TNase_trida; 

  …  

  … 

  Puvodni_trida.XY := 10;  

  Puvodni_trida.YZ := ‘Název 1’;  

  Nova_trida.XY := 30;  
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  Nova_trida.YZ := ‘Název 5’;  

  Nova_trida.ABC := 10;  

Ale nikdy nesmíme zapsat následující kód, jelikož původní třída atribut ABC neobsahovala a dědění probíhá 

shora dolů (od rodiče k potomkovi) a nikoliv opačně. 

  Puvodni_trida.ABC := 30;  

Dědičnost je velmi mocným programovacím nástrojem, avšak ne vždy je snadné ji 

pochopit a použít. Proto musíme dodržovat následující pravidla: 

- Potomka můžeme považovat za speciální případ třídy předka. 

- Občas je dědičnost používána k vyjádření zevšeobecnění. Máme-li jednu třídu 

pro managery, jednu pro sekretářky a jednu pro účetní, můžeme vytvořit 

všeobecnou třídu zaměstnanců, kterou můžeme použít jako rodičovskou třídu 

všech ostatních. Tuto rodičovskou třídu lze použít pro sdílení společných 

prvků, stejně jako společného kódu. 

- V praxi je dědičnost způsobem, jak zabránit duplicitě kódu. Kromě úspory 

kódu můžeme ušetřit také čas při ladění a budoucí změny se poté budou 

provádět snadněji, protože budeme mít pouze jednu verzi kódu. 

- Třída předka a její potomci jsou určitým způsobem kompatibilní. 

- Lze vytvořit tzv. abstraktní třídu. Tuto třídu používáme v případě, když 

potřebujeme nějaký základ pro vytváření dalších odvozených tříd. Tímto 

základem jsou tzv. bázové třídy. Také ji můžeme využít v případě, že 

nechceme, aby bylo možné od dané třídy vytvářet instance, protože tohoto 

abstraktní třída není schopná. 

Dědičnost však narušuje zapouzdření a proto bychom jí měli použít pouze tehdy, když 

jakékoliv jiné řešení je výrazně těžkopádnější. 

3.2.3 Polymorfismus 

Posledním, nikoliv však nevýznamným, principem OOP je polymorfismus, což je 

schopnost objektu přijímat různé formy. To znamená, že objekty různých typů odpovídají 

na volání shodně pojmenovaných metod rozdílnými způsoby, závislými na typu 

konkrétního objektu.  

Programátoři používají polymorfismus k definování standardních rozhraní, díky 

nimž mohou vyvolávat obecné chování voláním stejného názvu metody. Rozhraní definuje 

určité chování nebo funkci, čímž může z počátku vypadat jako třída. Výhodou existence 

rozhraní je možnost snadného plánování a členění projektu v rámci pracovní skupiny. 

Každý dostane na starost několik objektů s definovaným rozhraním, které je pevně dáno, a 

ostatní jej pouze používají a nestarají se o implementační podrobnosti (pojmenování 

členských proměnných, pomocné metody apod.) Nedochází tak například ke zdržováním 
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prací na ostatních částech, protože metody „opozdivšího se objektu“ mohou zůstat prázdné 

a lze na nich pracovat později. 

Objektové programování usnadňuje návrh aplikací s ohledem na přehlednost 

programového kódu a znovupoužitelnost jednotlivých komponent, které dosáhneme 

rozdělením tříd do logických bloků a zapouzdřením. 
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4 Objektově orientované programovací jazyky a 

databáze 

Spolu s OOP jazyky jde ruku v ruce i vývoj OO databází, které umožňují vývojářům 

naplno využívat potenciál objektového programování a ukládání dat. V této kapitole si OO 

jazyky rozdělíme do několika základních skupin a podrobněji se zaměříme na jazyk 

Simula, který stál u zrodu samotného OOP a C++, patřící ve své době k nejpopulárnějším 

programovacím jazykům. Také se zmíníme o OO databázích a popíšeme si jejich výhody 

oproti relačním databázovým systémům. 

4.1 Objektově orientované programovací jazyky 

Existuje velké množství objektově orientovaných programovacích jazyků, které 

můžeme rozdělit do několika skupin podle jejich vlastností. První skupinu dělíme na: 

- Čisté - nepřipouštějí jiné programovací modely. Funkci nemůžeme napsat 

samostatně, pokud není součástí třídy. Nemůžeme deklarovat globální proměnnou. 

Příklady čistých OOP jazyků jsou Smalltalk, Eiffel, Ruby nebo JADE. 

- Hybridní - můžeme s nimi dělat cokoliv chceme, včetně úplného vypuštění principů 

OOP. Příklady hybridních OO jazyků jsou všechny ty, které jsou kompatibilní s již 

existujícím, jako například C++, Java, Python nebo Object Pascal. 

Druhou skupinu pak dělíme na: 

- Statické – jsou založeny na znalosti datového typu a provádění četné typové 

kontroly v době překladu. Statické jazyky jsou vždy kompilovány. Příkladem 

statického OO jazyka je  Object Pascal. 

- Dynamické – mají slabší znalost typů a provádějí většinu kontroly za běhu. 

Dynamické jazyky jsou obvykle interpretovány. Příkladem dynamického OO 

jazyka je Smalltalk. 

Dále to jsou jazyky Fortran 2003, Perl a COBOL 2002, které jsou z historického hlediska 

procedurálními jazyky, ale byly doplněny o některé rysy OOP nebo jazyky Modula-2, 

Pliant a CNU, podporující abstraktní data, ale nemající veškeré rysy OOP. 

4.1.1 Simula 

Na počátku šedesátých let minulého století vzniklo paradigma zaměřené na paralelní 

procesy, které v oblasti simulace bylo reflektováno tzv. kvaziparalelním programováním, 

což představuje program, který je chápaný (a vytvořený) jako běh vznikajících a 

zanikajících výpočtů vzájemně se přerušujících a aktivujících v rámci jediné výpočetní 

úlohy. Vedle velmi populárního amerického jazyka GPSS a ne tak populárního – rovněž 
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amerického – SOL, vznikl i jazyk Simula. Historické události, vedoucí k vytvoření jazyka 

Simula jsou uvedeny v Tab. 1  Historie vývoje jazyka Simula.  

Tab. 1  Historie vývoje jazyka Simula [15] 

Rok Popis 

1952 

K. Nygaard začíná pracovat v operačním výzkumu včetně vytváření simulačních 

modelů. Řeší, jak popsat složitý reálný svět. Od samého počátku je Simula 

zamýšlena jako jazyk pro popis i jako programovací jazyk. 

1960 Simula vzniká jako modul s preprocesorem do Algolu 60. 

1962 
O. J. Dahl a K. Nygaard se setkávají v norském výpočetním centru (NCC) v Oslu. 

První návrh jazyka byl předložen na světovém kongresu IFIP v Mnichově. 

1962 
Projekt jazyka Simula podporuje firma UNIVAC, v roce 1963 je v NCC 

instalován počítač UNIVAC 1107. 

1963 

Vzniká konflikt mezi striktním zásobníkovým mechanismem Algolu 60 a 

důmyslnými simulačními prostředky jazyka Simula orientovanými spíše na 

princip front. Byla opuštěna myšlenka preprocesoru. Simula se stává na Algolu 

založeným nezávislým jazykem. 

1963 
O. J. Dahl pracuje na novém přidělování paměti založeném na dvourozměrném 

seznamu volných oblastí. 

1964 

V prosinci pracuje na počítači UNIVAC 1107 v NCC první překladač jazyka 

Simula. Manuál jazyka Simula I je vydán v květnu 1965. V prvních letech je 

Simula aplikována v široké oblasti operačního výzkumu. 

1965 
Simula I je používána ve Švédsku, Německu, USA, Sovětském svazu a v jiných 

zemích. Rozvíjí se úsilí o zavádění a vyučování jazyka. 

1965 
Tony Hoare předkládá v algolském zpravodaji třídy. Nygaard a Dahl po pečlivém 

ověření myšlenku přijímají. 

1966 

Zavedení myšlenky prefixování. Procesy (později objekty) tvoří dvě vrstvy: 

prefixovou a hlavní. Vzniká myšlenka podtříd. Nygaard a Dahl zahajují práce na 

novém obecném jazyku vyšší úrovně. 

1967 
V květnu je autory oficiálně předveden jazyk Simula 67 na pracovní konferenci 

IFIP o simulačních jazycích v Lisebu poblíž Osla. 

1967 V červnu vydána norma jazyka Simula 67 pod názvem Common Base Standard. 

1968 

První schůzka Simula Standards Group (SSG). Po doplnění o prostředky 

zacházení s textovými řetězci a vstupy a výstupy, které vytvořil Bjorn Myhrhaug, 

byl jazyk Simula formálně ”zmrazen”. 

Tento jazyk se v šedesátých letech proslavil a Ole-Johan Dahl byl požádán, aby na 

mezinárodní letní škole NATO ve francouzském Villard-de-Lans přednesl studii o jazycích 

pro diskrétní simulaci. Tam se setkal s C. A. R. Hoarem a s jeho příspěvkem o 

hierarchických datových strukturách, který ho inspiroval k rozšíření jazyka Simula. Toto 

rozšíření spočívalo ve vytvoření tříd datových struktur, od nichž bylo možné dynamicky 

tvořit libovolný (předem neurčený) počet „instancí“ a předem neurčený počet jakýchsi 
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podtříd. Složky tříd byly pojmenovány a bylo možné na ně ukázat pomocí tzv. tečkové 

notace. Dále byly zavedeny následující možnosti: 

- Formulovat procedury jako složky (původně datových) struktur – toto umožnilo 

volit názvy procedury tak, že jejich vyvolání tečkovou notací připomíná věty – 

např. a.into(b), a.follow(c). 

- Formulovat některé procedury jako „virtuální“, tj. otevřené změně či konkretizaci 

své náplně různým způsobem v podtřídách. 

- Pracovat s deklarací třídy jako s jakoukoliv jinou deklarací. 

- Rozšíření plánovacích příkazů z oblasti simulačních modelů na jakýkoliv přenos 

řízení výpočtu. 

Výše uvedené možnosti byly zabudovány a implementovány v jazyku nazvaném 

Simula 67. Trvalo přes deset let, než byly tyto možnosti přijaty jinými specialisty než 

uživateli jazyka Simula 67. Stalo se to v jazyku SmallTalk. Jeden z jeho autorů – Alan Key 

– zavedl pro odpovídající paradigma název objektově orientované programování. Simula 

se však nikdy nestal rozšířeným a obecně užívaným jazykem, a to z následujících důvodů: 

- Vznikl v malé evropské zemi 

- Byl zmrazen v roce 1968 

- Nákladnost 

- Nemá moderní integrované vývojové prostředí 

- Komplikovanost 

- Málo publikací 

- Omezené prostředky pro práci se soubory (typové soubory) 

- Nepodporuje grafické uživatelské rozhraní 

- Krátké programy vedou po překladu a sestavení k obsáhlým souborům 

- Nemá vícenásobnou dědičnost 

- Nemá automatický sběr statistik 

- Nemá generátor zpráv (formulářů) 

- Nemá potřebné specializované prostředky 

I když se jazyk prakticky neuplatnil mimo akademické prostředí, měl významný vliv 

na další vývoj objektového programování. Mnoho rysů Simuly (speciálně celé pojetí tříd a 

dědičnosti) bylo později převzato jazykem C++ nebo Java. 
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4.1.2 C++ 

V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století začala vznikat řada 

dalších objektově orientovaných jazyků. Programátorský svět z nich nejvíce ovlivnil jazyk 

C++, jež je objektově orientovaným rozšířením nejpopulárnějšího jazyka profesionálních 

programátorů té doby, jazyka C, a který se stále pronikavěji prosazoval jako hlavní 

programovací jazyk let devadesátých. 

Jeho autorem je Bjarne Stroustrup, pracující u firmy AT&T Bell Laboratories, jež 

dala mimo jiné vzniknout operačnímu systému UNIX a s ním i jazyku C. Bjarne Stroustrup 

potřeboval simulovat rozdělení jádra operačního systému UNIX a žádný z dostupných 

jazyků mu nepřipadal dostatečně mocný, tvárný, výkonný a přitom přenositelný. Rozhodl 

se, že si potřebný nástroj vytvoří, přidáním objektů do stávajícího jazyka C. V první etapě 

to vyřešil cestou nejmenšího odporu – preprocesorem (program upravující zdrojový text 

před tím, než je předán vlastnímu překladači), který převáděl zdrojový text v jazyku, jejž 

Bjarne Stroustrup nazval „C s třídami“ (C with classes), do jazyka C. C s třídami, které 

bylo v podstatě pouze rozšířením jazyka C o práci s objekty, se ukázalo jako velmi dobrá 

cesta, kterou mohou programátoři přejít ze světa klasického programování do světa 

programování objektově orientovaného. To mělo samozřejmě vliv na další vývoj jazyka. V 

dalších letech proto vznikla nová verze, tentokrát již také jako plnohodnotný překladač, 

která dostala i nové jméno: C++. Sled historických událostí vedoucích ke vzniku a 

standardizaci jazyka C++ je uveden v Tab. 2  Historie vývoje jazyka C++.  

Tab. 2  Historie vývoje jazyka C++ [6] 

Rok Popis 

1982 
Stroustrup rozšířil jazyk C o objekty pomocí preprocesoru – nazval jej „C s 

třídami“ (C with classes). 

1983 Přejmenování jazyka na C++ a vytvoření prvního kompilátoru (CFront) 

1985 
Vydání knihy The C++ Programing Language, která měla jazyk přiblížit širším 

masám. 

1990 Započetí standardizace. Vytvoření výboru ISO-WG-21, pro vývoj standardu C++. 

1995 Vydání konceptu výboru (CD-Commitee Draft) k veřejnému připomínkování 

1996 Vydání druhé verze konceptu výboru (CD2) pro další veřejné posouzení 

1998 Norma ISO/IEC 14882:1998 pro jazyk C++. 

1999 Norma ISO/IEC 9899:1999 – nová norma pro jazyk C. 

2001 Norma ISO/IEC 9899:1999/Cor. 1:2001 (E) – opravy normy pro jazyk C. 

2005 Většina překladačů podporuje ISO standard 

2011 
Září 2011 - nová norma C++ s označením ISO/IEC 14882:2011, která značně 

C++ rozšiřuje o nové datové typy, třídy, šablony, výjimky a další knihovny. 

Jazyk rychle získával popularitu a byl stále vylepšován. Postupně se objevily verze 

označované Cfront, ale později vznikla společná norma ANSI/ISO, která byla po relativně 

dlouhou dobu ve stádiu návrhu. Jejímu momentálnímu stavu pak odpovídaly implementace 
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v jednotlivých vývojových nástrojích. V současné době již mají všechny vývojové nástroje 

tuto normu plně implementovánu.  

Z nejznámějších vývojových nástrojů můžeme jmenovat: 

- Borland C++ nyní ve verzi 5.02 s IDE nebo 5.5 bez IDE, pouze kompilátor 

s Command-line 

- Borland C++ Builder s poslední verzí 2009, který je nástupcem Borland C++ 

- Visual C++ v současné době ve verzi 2010, jako součást řady produktů Microsoft 

Visual Studio 

- Watcom C++ 11.0 od Sybase. Od roku 2003 uvolněn jako open source pod jménem 

Open Watcom v aktuální verzi 1.9 

- Intel C++ Compiler, v současné verzi 7.1, jedná se pouze o kompilátor  

Myšlenkou nadstavby objektové orientace se nechali inspirovat i vývojáři firmy 

Borland, kteří podle vzoru jazyka C++ vytvořili objektově orientovanou verzi jazyka 

Pascal. 

Charakteristickým rysem jazyka C++ je velká flexibilita, umožňující programátorům 

nejrůznější přístupy k objektovému návrhu. Jazyk C++ podporuje vícenásobnou dědičnost, 

přetěžování metod i operátorů, virtuální metody, virtuální bázové třídy, statické funkce a 

atributy, komplexní podporu pro generické programování (šablony), mechanismus výjimek 

a další. Jazyk C++ můžeme použít také v objektových databázích jako databázový 

programovací jazyk, avšak nese to s sebou několik nevýhod, kterými jsou například málo 

bezpečný typový systém, operace s ukazateli nebo explicitní destrukce objektů. Uvedená 

řada nedostatků je většinou přímo či nepřímo důsledkem nízké úrovně jazyka C, ze kterého 

byl jazyk C++ vytvořen. V databázových aplikacích mají tyto nedostatky za následek 

menší bezpečnost a riziko ztráty konzistence. Z tohoto důvodu se více využívá jazyka 

Smalltalk, který je čistě objektovým programovacím jazykem a výše popsané nevýhody 

neobsahuje. 

4.2 Objektově orientované databáze 

Se stále stoupající oblibou objektově orientovaných programovacích jazyků, 

počátkem devadesátých let minulého století, a se vzrůstající složitostí zpracovávaných dat 

bylo třeba najít jiné způsoby prezentace a ukládání dat, než nabízí relační přístup. Z těchto 

důvodů dochází k rozvoji a použití post-relačních, převážně objektově orientovaných 

DBMS. Jejich vývoj a použití můžeme chápat jako alternativu a rozšíření k relačním 

DBMS, nikoliv jako jejich ústup nebo dokonce zánik. Relační DBMS jsou výhodné pro 

správu velkého objemu jednoduchých dat, obsahují dostačující prostředky pro selekci dat, 

ale manipulace s nimi je příliš komplikovaná. Naopak objektově orientované DBMS dobře 

vystihují složité vztahy mezi objekty, umožňují flexibilní manipulaci s daty, ale dotazovací 

schopnosti jsou nedostačující. 
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Výhodou OO platforem je možnost přímého vyjádření složitostí modelované reality 

v databázi. Díky tomu, že součástí uložených objektů je také jejich chování, zjednodušuje 

se struktura aplikací. Odpadají převody objektů do normalizovaných tabulek relační 

databáze před uložením každého objektu. Stejně tak je zjednodušen i opačný krok načítání 

objektů z databáze do aplikace. U relačních platforem musíme nejprve jednoduchou 

strukturu uloženou v databázi poskládat a vytvořit objekt, se kterým umí aplikace pracovat. 

Hlavním požadavkem na OO databáze je perzistence. To znamená, že objekt musí 

existovat i poté, co byl ukončen běh programu, který ho vytvořil. Existují dva druhy 

objektů – volativní a perzistentní. Práce s oběma druhy musí probíhat stejným způsobem, 

nesmí mezi nimi být rozdíl. Volativní objekt je uložen v operační paměti. Perzistentní 

objekt je identifikován OID (objektovou identitou), což je ukazatel na perzistentní objekt. 

Perzistence je vlastnost instance, nikoliv třídy. 

Pro jednoznačnou identifikaci záznamu v relačních databázích se používá primárního 

klíče. Pro jednoznačnou identifikaci objektu používáme OID – objektovou identitu, která 

nemá přímou obdobu v relačních DBMS: 

- OID je nezávislá na místě. 

- OID je nezávislá na obsahu, je stejná i po změně hodnot objektu. 

- OID je nezávislá na struktuře objektu, zůstává stejné i po změně struktury objektu. 

Dalšími požadavky kladenými na objektově orientované databázové platformy je 

uchování verzí objektů, to znamená, že by databáze měla být schopna uchovávat historii 

vývoje objektu v čase. Dále systém musí umět reagovat na splnění určitých podmínek 

vyvoláním příslušných metod objektů a pro udržení konzistence databáze je nutné mít 

možnost omezit přístup k některým objektům. V databázi je nutné zachovávat odkazy na 

existující objekty a odstraňovat odkazy na objekty, které zanikly, proto existuje referenční 

integrita. Základním bodem referenční integrity je zajistit, aby po vymazání objektu byly 

odstraněny všechny reference na daný objekt. Toto odstranění může probíhat na aplikační 

úrovni prostřednictvím metod. Pomocí čítače linků udržujeme u každého objektu počet 

aktivních referencí na daný objekt.  

Existují dva směry vývoje, první používá již výše zmíněného objektového modelu a 

přidává k němu databázové prvky a druhý používá modelu relační platformy, ke kterému 

přidává objektově orientované prvky. 

- Objektově relační datový model – doplnění relačního datového modelu o možnost 

práce s některými datovými strukturami, které jsou známé z oblasti OO jazyků. 

- Objektově orientovaný datový model – nový datový model, který má již definované 

standardy. Tyto standardy byly definovány skupinou ODMG (Object Database 

Management Group). Jde o pracovní skupinu, která je součástí OMG (Object 

Management Group). Produktem práce této skupiny je OQL a ODL. OQL (Object 

Query Language) je standard pro definici dotazů nad objektovou databází, ODL 
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(Object Definition Language) je standard pro specifikaci a tvorbu objektově 

orientovaných databázových schémat [5]. 

V současné době je nejvíce rozšířené řešení OODBMS od společnosti Gemstone, 

využívající jazyk Smalltalk DB, který je databázovým rozšířením objektového 

programovacího jazyka Smalltalk. S jejich systémem Genstone/S se můžeme setkat 

například v následujících odvětvích a společnostech [10]: 

- Finance – Intercontinental Exchange, Sophis, Nomura Securities, JP Morgan 

Chase, Swiss National Bank, Union Bank of Switzerland 

- Vláda – The Defense Information Systems Agency, Canada Revenue Agency, 

Communication Security Establishment Canada  

- Obrana – General Dynamics, Northrup Grumman 

- Média – Thomson Reuters, Dow Jones 

- Poradenství – Infosys, Grid Dynamics, HCL Technologies 

- Zábava – bet365 

- Zdravotní péče – US Oncology 

- Technologie – Hitachi, Siemens Austria, IBM, Texas Instruments 

- Telekomunikace – AT&T, Verizon 

- Přeprava / Doprava – Nippon Yusen Kaisha Logistics 

- Energetika – Florida Power & Light 

- Ostatní – Jack in the Box, Nomura Research Institute 

Dalšími OODBMS jsou například systémy O2, Jasmine, Object Store, 

Objectivity/DB, Versant ODBMS nebo stále populárnější Caché od společnosti 

InterSystems, o čemž svědčí i fakt, že si tuto databázi vybrala společnost SAP AG pro svůj 

modul HR. 
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5 Smalltalk 

Prvním, opravdu použitelným, objektově orientovaným programovacím jazykem byl 

Smalltalk, který ovlivnil vývoj většiny současných, objektově orientovaných jazyků. 

5.1 Historie 

Smalltalk byl vyvíjen v Kalifornii v Palo Alto Research Center (PARC) kolektivem 

vědců vedených dr. Alanem Kayem (tým Learning Research Group) a dr. Adelou 

Goldbergovou (tým System Concepts Laboratory) v létech 1970-1980. Předmětem celého 

výzkumu, který byl financován společností Xerox a spolufinancován americkou vládou, 

byl projekt "Dynabook" pro vývoj osobního počítače budoucnosti. Tento projekt byl 

vypsán na 10 let a jeho cílem bylo udělat osobní počítač budoucnosti, vytvořit počítačové 

sítě a vymyslet jiné interface mezi počítačem a uživatelem (do té doby žádné rozhraní mezi 

uživatelem a PC nebylo, uživatel viděl pouze tiskové výstupy). Po technické stránce byl 

úkol usnadněn tím, že byl použit starší typ PC s názvem Logo, jež využíval programovací 

jazyk na grafiku, vycházející z Lispu. Bylo však nutné vytvořit pro nový Dynabook 

operační systém, který by měl zároveň vlastnost moderního uživatelského rozhraní, a 

zároveň by se v něm dalo programovat, aby si mohl uživatel buď vytvořit novou aplikaci, 

nebo získat kód již hotové a tu spustit v operačním systému. Tento tým přišel s revoluční 

myšlenkou, která říkala, že není nutné mít zvlášť programovací jazyk s klasickým 

kompilátorem, operační systém, síťové prostředky a vzhled samotných aplikací, ale že 

všechny tyto věci mohou být totéž v jednom jediném SW. Tento SW dostal název 

Smalltalk. 

První verze jazyka, nazvaná Smalltalk-71, byla zcela odlišná od současných verzí. 

První opravdu použitelný systém, Smalltalk-72, byl vytvořen až v roce 1972 Danem 

Ingallsem. Kódován byl v jazyce Basic a dokázal zvládat základní aritmetické operace. V 

roce 1974 byl Smalltalk upraven pro počítač Alto vyvíjený v rámci PARC a s jeho pomocí 

byly prováděny experimenty s grafickým uživatelským rozhraním. Tyto experimenty 

zahrnovaly grafiku, editor ovládaný pomocí myši, strukturovaný grafický editor, animace, 

hudební systém apod. Vylepšená verze, Smalltalk-74, byla použita k implementaci 

grafického uživatelského rozhraní založeného na překrývajících se oknech a vysouvajících 

se menu. Smalltalk-76 přišel s koncepčně čistším návrhem obsahujícím pro portovatelnost 

důležitý přechod na byte kód. Jazyk byl dále rozšířen o dědičnost.  

V roce 1979 Xerox souhlasil s publikováním Smalltalku. Nejprve byla v roce 1981 v 

časopise Byte zveřejněna série uvádějících článků a poté následovalo několik knih 

popisujících postupně jazyk, jeho implementaci a uživatelské rozhraní. Smalltalk-80, který 

je vyžíván dodnes, byl ve své portabilní implementaci oficiálně uveden v roce 1983. 

Koncem sedmdesátých let minulého století firma Apple spustila projekt Lisa a Stevu 

Jobsovi byla umožněna návštěva laboratoří PARC. Zde mu byl demonstrován Smalltalk s 
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jeho grafickým uživatelským rozhraním ovládaným třítlačítkovou počítačovou myší na 

počítači Dorado, který měl již ikony, překrývající se okna apod. Steva Jobse projekt 

nadchl. Jediné, co systému vytýkal, bylo jeho ovládání. Například se mu nezdálo 

posouvání textu v demonstrovaném textovém editoru, které bylo řešeno tím, že se text 

posouval po celých řádcích a doporučil do budoucna přeprogramovat rozhraní tak, aby 

k posunu textu docházelo po jednotlivých pixelech, čímž dojde k plynulosti posunu. 

Šéf architekt Smalltalku D. Robson si však okamžitě sedl k počítači, na kterém 

demonstrace probíhala, nechal běžet veškeré aplikace, které byly spuštěny, sáhl přímo 

do systému a během okamžiku úpravu posunu textu naprogramoval. Toto Steva Jobse 

naprosto ohromilo, pochopil potenciál nového systému a na jeho základě některé prvky 

(především grafické prostředí a myš) chtěl integrovat do svého projektu Lisa. Začal proto 

okamžitě s Xeroxem vyjednávat, jak část týmu, který na Smalltalku pracoval, převzít pod 

společnost Apple, což se nakonec podařilo. Přispělo k tomu i to, že v roce 1982 došly na 

projekt PARC peníze a Xerox veškeré patenty prodal. Bylo nutné vyřešit co se 

Smalltalkem. Systém fungoval, ale vyžadoval na tehdejší dobu drahý počítač (1 MB RAM 

a grafickou paměť) a byl příliš pomalý. Původní vývojový tým se tedy rozdělil a část s A. 

Kayem přešla pod Apple, kde z původního Smalltalku odstranili programovací jazyk a 

nechali pouze rozhraní, čímž vznikl operační systém MacOS. Druhá část týmu zastávala 

názor, že je škoda odstranit programovací jazyk a naopak začali pracovat na osamostatnění 

programovacího jazyka tak, aby mohl běžet na libovolném operačním systému. Tato 

skupina dodnes pokračuje ve firmě Cincom ve vývoji VisualWorks, což je vlastně původní 

Smalltalk-80. 

5.2 Popis jazyka 

Pod označením Smalltalk si však nemůžeme představit pouze programovací jazyk, 

ale i knihovnu tříd a vývojové prostředí. Prostředí Smalltalk se tedy skládá ze dvou 

hlavních souborů. Prvním je virtuální stroj a druhým je tzv. image, což je obraz objektové 

paměti. V objektové paměti je každý objekt identifikován svým ukazatelem a mimo jiné 

obsahuje hodnoty svých instančních proměnných, což jsou většinou ukazatele na další 

objekty. Objektová paměť poskytuje interpretu pět operací: 

- Přístup k instančním proměnným. 

- Změnu hodnoty instanční proměnné. 

- Přístup k ukazateli na třídu daného objektu. 

- Vytvoření nového objektu. 

- Zjištění počtu instančních proměnných.  

Celé prostředí Smalltalku je naprogramováno samo v sobě, to znamená kompilátor, 

editor, v němž se píší zdrojové kódy i celé grafické prostředí, v němž se pracuje. Interpret 

Smalltalku má pouze jedno vlákno, ale bez problémů zvládá i multitasking díky tomu, že 
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obsahuje vlastní plánovač procesů, který je samozřejmě také naprogramován ve Smalltalku 

[2]. 

Toto řešení má výhodu v tom, že pokud budeme chtít Smalltalk přenést z jedné 

platformy na jinou, stačí, když pro ni upravíme pouze virtuální stroj. Takto upravený 

virtuální stroj si poté načte objektovou image paměti, která je na platformě nezávislá a celý 

systém vypadá, běží a chová se úplně stejně, jako na platformě původní. Je tedy jedno, zda 

nám virtuální stroj poběží na Linuxu, Windows nebo MacOS, všude bude mít k dispozici 

stejné prostředí s naprosto stejnými vlastnostmi. 

Jelikož ve Smalltalku je vše objekt, máme přístup k jeho zdrojovým textům, můžeme 

je libovolně upravovat a znovu překládat a to za plného provozu bez nutnosti restartování. 

Za běhu tak lze měnit jeho libovolnou část včetně plánovače procesů nebo definice i těch 

nejzákladnějších tříd. Jakýkoliv program obsažený ve Smalltalku tak můžeme zavolat, 

upravit nebo smazat. Vzhledem k tomu, že celé vývojové prostředí je vytvořeno ve 

Smalltalku a běží samo v sobě, může to samé dělat i libovolný námi vytvořený program. 

Smalltalk je čistě objektově orientovaný jazyk. Je vystavěn na velmi obecných 

základech, což mu dodává pružnost. Od začátku byl koncipován s ohledem na co nejlepší 

čitelnost a srozumitelnost zdrojových kódů v něm napsaných. Smalltalk je case-sensitive, 

bere tedy ohled na velikost jednotlivých písmen. Syntaxe Smalltalku sice vypadá na první 

pohled poněkud nezvykle, ovšem má svoji jasnou a striktně dodržovanou logiku. Smalltalk 

zná pouze tři operace: 

- Zaslání zprávy objektu 

- Specifikace objektu 

- Vrácení objektu jako výsledku volání zprávy 

Skoro všechno, co v kódu Smalltalku můžeme vidět, je voláním zprávy nějakého objektu. 

Nejdříve určíme objekt, kterému máme zprávu zaslat, a poté identifikátor zprávy. Zprávy 

jsou tří druhů: 

- Bez parametru (unární) – pouze řekneme objektu, aby něco dělal. 

- Zpráva s jedním parametrem (binární) – jedná se většinou o matematické zprávy. 

- Slovní zprávy (zprávy s více parametry). 

Objekty ve Smalltalku jsou uzavřené entity, které samy rozhodují o tom, jak se budou 

vůči svému okolí chovat, jestli se budou jevit jako číslo, řetězec, či cokoliv jiného. V 

proměnné nikdy nemůže být obsažen objekt jako takový (jeho hodnota), přičemž platí, že 

reference s sebou nenese žádnou informaci o typu. Důsledkem toho jsou všechny 

parametry metod a bloků předávány odkazem a nespecifikuje se u nich typ. Totéž se týká i 

lokálních, instančních a třídních proměnných. Parametrem metody tak může být reference 

na libovolný objekt, tedy třeba i na třídu nebo blok. Objekty mezi sebou komunikují pouze 

zasíláním zpráv a existují jen dvě možnosti, jak se objekt ke zprávě zachová. Buď jí 

rozumí, nebo ne. Objekty naprosto odlišných tříd, které mají různé předky a dělají zcela 
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odlišné věci, se tak mohou tvářit jako objekty stejné třídy, protože příslušnost k třídě s 

typovou kontrolou primárně nesouvisí. 

Smalltalk je velmi konzistentní jazyk. Definuje několik základních pravidel, která 

jsou bez výjimky dodržována. 

- Vše je objekt. 

- Objekty komunikují pouze zasíláním zpráv. 

- Každý objekt má svou třídu. 

- Každá třída má svého předka. 

Díky striktnímu dodržování těchto pravidel si Smalltalk udržuje svou jednoduchost a 

eleganci. 

5.3 Instalace Smalltalku a distribuce hotových aplikací 

Celý systém není nutné instalovat. Stačí ho nakopírovat do libovolné složky na disku 

s tím, že musíme zachovat adresářovou strukturu. Poté spustíme jeho virtuální stroj, což je 

regulérní program pro daný operační systém a jako parametr mu zadáme obraz image 

virtuální paměti [7]. 

Pokud budeme chtít ve Smalltalku cokoliv spustit, musíme si nejprve vybrat třídu 

objektů, které chceme spustit a poté jim pošleme zprávu. V případě, že budeme chtít 

cokoliv změnit nebo vytvořit, je nejprve nutné otevřít si browser kódu a poté budeme 

měnit kódy metod, spojovat třídy apod. Vlastně pracujeme s databází a programování 

samotné je pouze správa a údržba objektů. 

Distribuce hotových aplikací může probíhat následujícími způsoby: 

- Po dokončení aplikace odebereme z image to, co není potřeba pro uživatele 

(kompilátor, ladící prostředky atd.), čímž dojde ke zmenšení image. Pro operační 

systémy na bázi Linuxu a MS Windows jí spojíme dohromady s virtuálním strojem 

a následně vytvoříme spustitelný soubor. 

- V případě, že máme u klienta nainstalován v prohlížeči plug-in pro Smalltalk 

(virtuální stroj a základní knihovnu objektů), tak distribuujeme pouze aplet (změny 

a přidané objekty, které jsme v našem Smalltalku udělali). 

- Pokud má uživatel přímo samotný Smalltalk, nahrajeme do něho kódy objektů, 

naplníme nová data a tím obohatíme běžící systém o novou aplikaci. Toto řešení je 

hojně využíváno u komerčních aplikací. 

5.4 Implementace jazyka 

Smalltalk přímo ovlivnil vznik programovacích jazyků Objective-C, Actor, Eiffel, 

CLOS, Object Pascal, C++, Self, Ruby, Python, Oberon, Java a OCL ze standardu UML. 
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Smalltalk je také jazykem objektových databází, z nichž je v praxi nejrozšířenější 

Gemstone. 

Implementací Smalltalku je mnoho a všechny jsou kompletně včetně zdrojových 

kódů. Mezi nejznámější patří: 

- VisualWorks – Jedná se o komerční implementaci, od původních tvůrců, která je 

pro nekomerční využití zdarma. Pro komerční využití se koupí buď jako vývojové 

prostředí nebo se platí určité % z aplikací, které jsme v něm vytvořili. 

- Squeak – Open source platforma, která nejvíc zachovává rysy operačního systému a 

přímo navazuje na původní verzi Smalltalk-80. 

- Smalltalk X – Je vyvíjen v německu Clausem Kittingerem a jeho týmem. Je hodně 

spojený s programovacím jazykem C, což umožňuje psát kódy metod v C. 

- GNU – Implementace podle ANSI normy, která je pouze akademická. 

- Little Smalltalk – Používá se jako skriptovací jazyk. 

- Smalltalk DB – Jazyk objektově orientovaného databázového systému Gemstone/S 

založený na původním Smalltalk-80. 

- Enfin – Použitá verze jazyka Smalltalk není kompatibilní s původním jazykem 

Smalltalk-80. Jedná se o verzi, umožňující objektově orientovaným aplikacím 

pracovat s objekty, jejichž data jsou uložena v relační databázi. 

Závěrem je možné říci, že Smalltalk je čistě OO jazyk, což znamená, že na rozdíl od 

Java nebo C ++ nedělá žádné rozdíly mezi hodnotami, které jsou objekty a hodnotami, 

které jsou proměnnými. Ve Smalltalku jsou proměnné, jako např. integer, boolean nebo 

character, také objekty, v tom smyslu, že jsou instancí příslušné třídy a operace s nimi 

probíhají zasláním zpráv. Pro názornost si uvedeme jednoduchý program, který vypíše na 

obrazovku text „Hello, world!“.  

Příklad 5  Hello world v jazyce Java 

public class Hello { 

public static void main (String [] args) { 

System.out.println(„Hello, world!“); 

} 

} 

Příklad 6  Hello world v jazyce Smalltalk 

Transcript show: ‘Hello, world!’; cr 

Z výše uvedeného je na první pohled patrné, že Smalltalk je opravdu velmi 

jednoduchý jazyk se snadnou syntaxí. Dále si můžeme všimnout, že ve Smalltalku 

nemusíme deklarovat žádnou proměnnou pro výpis textu, kdežto v Java je nutné nejprve 

definovat třídu a v ní proměnnou typu string. 
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6 Aktuální využití jazyka Smalltalk 

V současné době jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost, rychlost a stabilitu 

jednotlivých aplikací. Tento trend má významný vliv na vývoj programovacích jazyků, 

jejich knihoven a metodik samotného programování. Nemalou měrou se uvedené atributy 

podílejí na popularitě jednotlivých programovacích jazyků a ovlivňují jejich výběr 

samotnými programátory.  

Aktuální trend ve využívání konkrétních programovacích jazyků můžeme vyjádřit 

pomocí Tiobe Programming Community Index, což je ukazatel popularity jednotlivých 

programovacích jazyků mezi samotnými vývojáři. Tento ukazatel je vydáván pravidelně, 

každý měsíc, společností Tiobe Software na základě referencí kvalifikovaných 

softwarových inženýrů, počtu pořádaných výukových kurzů jednotlivých programovacích 

jazyků a četnosti vyhledávání informací o konkrétním programovacím jazyce za pomoci 

celosvětově nejpoužívanějších vyhledávačů (Google, Bing, Yahoo! atd.). 

Tab. 3  Deset nejpoužívanějších programovacích jazyků současnosti dle Tiobe PCI [8] 

Pozice Programovací jazyk 
Popularita 

[%] 

1 Java 17,050 

2 C 16,523 

3 C# 8,653 

4 C++ 7,853 

5 Objective-C 7,062 

6 PHP 5,641 

7 Visual Basic 4,315 

8 Python 3,148 

9 JavaScript 2,465 

10 Delphi 1,964 

 

Ostatní 25,326 

Jak je na první pohled patrné, z Tab. 3  Deset nejpoužívanějších programovacích 

jazyků současnosti dle Tiobe PCI, programovací jazyk Smalltalk se v současné době netěší 

přílišné oblibě mezi vývojáři. Tato skutečnost je dána kladenými nároky na nově vyvíjené 

aplikace, které využívají současné technologie a metodiky, jimž jazyk Smalltalk ne plně 

vyhovuje. Pokud se však podíváme podrobněji na historický vývoj zmíněného Tiobe 

Programming Community Index a zaměříme se pouze na jazyk Smalltalk, zjistíme, že 

v poslední době dochází mezi vývojáři k mírnému nárůstu jeho popularity (Obr. 3  

Popularita Smalltalku mezi vývojáři dle Tiobe PCI).  
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Tab. 4  Historický vývoj Smalltalku v Tiobe PCI [8] 

Období Pozice 
Popularita 

[%] 

 

Období Pozice 
Popularita 

[%] 

listopad 2004 40 0,080 

 

leden 2009 44 0,117 

prosinec 2004 41 0,102 

 

únor 2009 45 0,116 

leden 2005 41 0,102 

 

červen 2009 38 0,148 

březen 2005 43 0,085 

 

srpen 2009 38 0,183 

březen 2006 40 0,121 

 

listopad 2009 50 0,135 

červenec 2006 39 0,122 

 

prosinec 2009 49 0,150 

únor 2007 34 0,166 

 

duben 2010 45 0,221 

březen 2007 34 0,169 

 

květen 2010 47 0,230 

červenec 2007 36 0,143 

 

červenec 2010 50 0,198 

srpen 2007 36 0,136 

 

listopad 2010 46 0,266 

září 2007 36 0,145 

 

únor 2011 45 0,273 

říjen 2007 36 0,126 

 

březen 2011 47 0,233 

leden 2008 33 0,133 

 

květen 2011 48 0,267 

únor 2008 34 0,117 

 

červen 2011 47 0,265 

duben 2008 34 0,137 

 

červenec 2011 48 0,250 

květen 2008 31 0,138 

 

říjen 2011 43 0,258 

červen 2008 32 0,126 

 

listopad 2011 43 0,263 

srpen 2008 37 0,113 

 

prosinec 2011 46 0,272 

září 2008 36 0,123 

 

leden 2012 48 0,260 

listopad 2008 39 0,148 

 

únor 2012 48 0,267 

 

Obr. 2  Pozice Smalltalku v Tiobe PCI 
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Obr. 3  Popularita Smalltalku mezi vývojáři dle Tiobe PCI 

Tento vývoj může být způsoben několika následujícími faktory: 

- Jazyk Smalltalk se využívá na středních a vysokých školách k výuce objektově 

orientovaného programování. Studenti se naučí jeho syntaxi a v praxi již nemají 

potřebu učit se novým programovacím jazykům. 

- Stále se zvyšující obliba objektově orientovaných databází, zejména od společnosti 

GemStone, která si jako základ pro svůj databázový jazyk Smalltalk DB zvolila 

původní Smalltalk-80. 

- Množství nových implementací původního jazyka Smalltalk, které vznikají ať jako 

komerční aplikace nebo jako open source. Tyto implementace mají velkou podporu 

komunity nadšenců, kteří nejen že zakládají diskusní fóra, na kterých poskytují 

rady začínajícím programátorům, ale stále implementují nové funkcionality a 

technologie do původního jazyka Smalltalk a tím ho dělají použitelnější pro potřeby 

současných programátorů. Asi nejznámější a nejrozšířenější nekomerční 

implementací jazyka Smalltalk je Squeak. 

6.1 Smalltalk jako výukový software 

Vzhledem k tomu, že je Smalltalk čistě objektový jazyk, nabízí se jeho využití pro 

výuku objektově orientovaného programování. Jeho syntaxe je velice jednoduchá a 

studenti se díky němu naučí objektově myslet. V České Republice ho pro výuku OOP 

například využívají: 

- Česká zemědělská univerzita v Praze 

- České vysoké učení technické v Praze 

- Vysoké učení technické v Brně 

- Ostravská univerzita v Ostravě 
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O jeho popularitě mezi akademickou obcí svědčí i skutečnost, že byl vyvinut doc. Ing. 

Vojtěchem Merunkou, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze, výukový software 

Daskalos, který slouží k výuce objektově orientovaného modelování. Tento software je 

naprogramován jako samostatná nadstavba vývojového prostředí VisualWorks, která je pro 

účely výuky a výzkumu zdarma. Základní myšlenkou je možnost vizuálně pracovat 

s reálnými daty, ze kterých jsou automaticky generovány datové diagramy. 

6.2 Komerční vývoj aplikací 

Smalltalk je vhodný pro vývoj robustních client/server aplikací na bázi objektově 

orientovaného modelu. Bohužel se v minulosti vzhledem k ceně a z důvodu obav 

z výkonnostních problémů nikdy šířeji neuplatnil při vývoji desktopových aplikací. Jako 

vhodné se jeví jeho použití ve vývojové fázi prototypování, jelikož kód v něm napsaný má 

poměrně malou velikost, ale obrovskou znovupoužitelnost. Díky tomu, že při tvorbě 

Smalltalk aplikací dochází ke spojení několika vývojových fází dohromady, je podstatně 

zkrácena samotná doba programování. Další výhodou je možnost modifikace kódu 

aplikace přímo za běhu, což umožňuje okamžité otestování provedených změn.  

Dnes se Smalltalk prakticky nejvíce využívá v USA a jedním z největších dodavatelů 

softwarových řešení je společnost Cincom Systems Inc. [9]. Mezi jejich nejvýznamější 

zákazníky patří: 

- Florida Power & Light – Společnost Florida Power & Light využívá pro svůj 

systém havarijních hlášení informační systém Trouble Call Management System, 

který je založen na využívání objektově orientované databáze Gemstone/S 

s databázovým jazykem Smalltalk DB a aplikační server vytvořený ve vývojovém 

prostředí VisualWorks společnosti Cincom. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu 

omezených nákladů na vývoj nového informačního systému a krátké doby určené 

na jeho imlpemetaci. 

- Orient Overseas Container Line – Vedení společnosti rozhodlo o výměně 

centrálního informačního systému. Součástí výběrového řízení na dodavatele a 

použitou technologii byl i požadavek na vytvoření jednoduché aplikace, na které by 

bylo možné odzkoušet navrhované řešení a zdokumentovat jeho kód. Tohoto úkolu 

se nejlépe zhostila společnost Cincom Systém Inc. za pomoci vývojového nástroje 

VisualWorks. 

- JP Morgan – Původně používaný informační systém NextStep přestal vyhovovat 

potřebám společnosti a byl kompletně nahrazen novým systémem Kapital, který je 

vystavěn na objektově orientovaném vývojovém nástroji VisualWorks. K výběru 

tohoto systému přispělo nejen to, že nový informační systém musel být 

přenositelný na různé operační systémy – společnost v té době využívala OS 

Solaris, Windows NT a Linux – s co nejmenšími náklady, ale i to, že vývoj ve 

Smalltalku je velice rychlý a flexibilní. Při implementaci bylo dosaženo 

neuvěřitelně rychlého převodu stávajícího GUI z původního systému NextStep, 
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včetně všech nadstandardních uživatelských úprav. Tento převod trval pouhých šest 

týdnů. Dále byla provedena podrobná analýza nákladů spojených s vývojem, 

údržbou a následným rozvojem nového informačního systému. Výsledkem této 

analýzy bylo zjištění, že pokud by se použil jiný programovací jazyk, zvýšily by se 

tyto náklady nejméně na trojnásobek investované částky. 

Mezi další významné zákazníky společnosti Cincom Systém Inc. patří například 

společnosti TCC R&D GmbH – správa sítí a infrastruktury, Soops – finanční služby, 

Swedish National Tax Autority – vládní organizace, Desjardins General Insurance Group – 

pojišťovací společnost, Texas Instruments – výrobní společnost a mnoho dalších. 

 Z českých společností využívajících Smalltalk pro vývoj aplikací je 

pravděpodobně nejvýznamnější společnost e-Fractal s.r.o., která je pravidelně zvána jako 

přednášející na celosvětové konference vývojářů ve Smalltalku. Také je označována za 

jednu z mála úspěšných developerských firem, používajících Smalltalk, v Evropě. Mezi 

její nejvýznamnější projekty realizované pomocí Smalltalku patří: 

- Fractal – On-line systém pro prodej letenek. Celý systém je vyvinut na čistě 

objektových technologiích VisualWorks od společnosti Cincom a objektové 

databázi Gemstone/S v programovacím jazyce Smalltalk. 

- PhoneCopy – První prototypová verze byla realizována v prostředí Smalltalk X, 

které je považováno za jedno z nejvhodnějších prostředí pro rychlé prototypování. 

- Craft Case – Modelovací a analytický nástroj, který využívají společnosti Deloitte, 

Česká pošta, ČEZ nebo České Aerolinie. Tento nástroj byl vyvinut za pomoci 

VisualWorks společnosti Cincom.  

Dále využívají prostředí VisualWorks k realizaci callcenter, on-line booking systémů, 

systémů pro backup a synchronizaci dat až po různé softwarové nástroje. 

Smalltalk je také jazykem objektových databází, z nichž je v praxi nejrozšířenější 

Gemstone/S. Tato objektová databáze využívá databázový jazyk Smalltalk DB, díky 

čemuž jí mohou bez problémů využívat vývojáři, kteří pracují s libovolnou implementací 

jazyka Smalltalk. I když se jedná o databázový jazyk, je možné pod serverem Gemstone 

naprogramovat a spouštět libovolnou aplikaci jazyka Smalltalk. Díky této vlastnosti je 

možné Gemstone využít nejen jako úložiště dat, ale také jako aplikační server. 

6.3 Jak začít se Smalltalkem 

Pokud se začínající programátor rozhodne pro jazyk Smalltalk, má na výběr 

z několika dostupných implementací. Jako nejvhodnější se, díky široké komunitě uživatelů 

a nadšenců, jeví implementace Squeak, která vychází z původního jazyka Smalltalk-80 a je 

vyvíjena jeho původními tvůrci. Začínající programátoři tak mají k dispozici množství 

odborné literatury, vzorových příkladů, diskusních fór a řešených problémů, které jim 

pomohou s prvními kroky v jazyce Squeak. 
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Typická instalace Sueaku se skládá ze tří částí [11], [12]: 

- Virtuální stroj, který zajišťuje přenositelnost obrazu Squeaku na různé platformy. Je 

to jediná část Squeaku, která se na jednotlivých platformách odlišuje. Jeho stažení 

je možné ze stránek http://www.squeakvm.org/index.html, kde je výběr mezi VM 

pro platformu Unix, Windows nebo MacOS. 

- Soubor zdrojových kódů všech tříd. Tento soubor je velice rozsáhlý a má označení 

SqueakVčíslo_verze.sources. Jeho aktuální verze je dostupná na stránce 

http://www.squeak.org/Download/. 

- Soubor změn oproti původnímu souboru zdrojových kódů a soubor, obsahující stav 

všech objektů v systému. Tyto soubory je také možné stáhnout ze stránek 

http://www.squeak.org/Download/ pod odkazem Image file. 

Po úspěšné instalaci vývojového prostředí Squeak bude mít začínající programátor 

k dispozici plnohodnotný vývojový nástroj s grafickým uživatelským prostředím Morphic, 

které bude na všech platformách prakticky stejné.  

Jako další potřebný krok k úspěšnému zvládnutí Smalltalku je zapotřebí nastudování 

příslušné literatury. Zde je vhodné doporučit nejen odbornou literaturu, zabývající se 

Squeakem a Smalltalkem, kterou lze nalézt na adrese http://www.squeak.cz/Squeak/16 

(Tab. 5), ale také odborné články, zabývající se problematikou programování, které jsou 

dostupné například na http://www.root.cz/serialy/squeak-navrat-do-budoucnosti/. Poté je 

již na samotném vývojáři, aby si zvolil vhodný projekt a pustil se do jeho realizace. 

Tab. 5  Seznam důležitých odkazů pro začínající programátory ve Squeak [11],[12] 

Popis Odkaz na WWW 

Instalace 

Virtuální stroj http://www.squeakvm.org/index.html 

Soubor zdrojových kódů tříd http://www.squeak.org/Download/  

Změnový a stavový soubor http://www.squeak.org/Download/  

Literatura http://www.squeak.cz/Squeak/16  

Výukový kurz 
http://www.root.cz/serialy/squeak-navrat-do-

budoucnosti/  

Oficiální stránky http://www.squeak.org/  

České stránky věnované Squeak http://www.squeak.cz/  

http://www.squeakvm.org/index.html
http://www.squeak.org/Download/
http://www.squeak.org/Download/
http://www.squeak.cz/Squeak/16
http://www.root.cz/serialy/squeak-navrat-do-budoucnosti/
http://www.squeakvm.org/index.html
http://www.squeak.org/Download/
http://www.squeak.org/Download/
http://www.squeak.cz/Squeak/16
http://www.root.cz/serialy/squeak-navrat-do-budoucnosti/
http://www.root.cz/serialy/squeak-navrat-do-budoucnosti/
http://www.squeak.org/
http://www.squeak.cz/
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7 Závěr 

Lze tedy říci, že čistě objektově orientovaný programovací jazyk je ten nejvhodnější? 

Jednoznačná odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje. Čistě objektové 

jazyky (EPOL) obsahují jak implementaci samotného programovacího jazyka, tak i vlastní 

vývojové prostředí a vlastní, vesměs grafickou, nadstavbou operačních systémů pro 

podporu běhu programů. Můžeme je tedy považovat za objektově orientované operační 

systémy, ve kterých je možné nejen spouštět, ale i vytvářet programy. Příkladem těchto 

jazyků, jejichž výhodou je mj. čistá syntaxe a úplné objektově orientované prostředí se 

všemi uvedenými vlastnostmi, jsou například:  

- Simula – První objektově orientovaný jazyk, který se však využíval pouze 

v akademickém prostředí. Sám ovlivnil vznik jazyka Smalltalk. 

- CLOS (Common Lisp Object System) – Jazyk je nejčastěji využíván pro 

programování umělé inteligence. Jeho vývoj byl ovlivněn Smalltalkem 

- Eiffel  – Vývoj jazyka byl ovlivněn Smalltalkem. Některé postupy použité v Eiffelu 

našli své uplatnění v jazycích Java nebo C#.  

- Beta – Podporuje vnořené třídy, které se staly inspirací pro vnitřní třídy v jazyce 

Java. 

- Object-Prolog – Nejčastěji je využíván pro programování umělé inteligence. 

- Smalltalk – První opravdu použitelný čistě objektově orientovaný programovací 

jazyk. 

V EPOL jazycích chybí procedurální konstrukce, jako například podprogramy, 

příkazy podmíněného skoku a podobně, což některým programátorům zvyklým na 

procedurální programovací jazyk může vadit. Avšak nemožnost používat ne-objektové 

konstrukce může u velkých projektů vést k větší konzistenci a udržitelnosti projektu. Na 

druhou stranu hybridní jazyky nabízejí možnost využívat jak objektového, tak i 

neobjektového přístupu, což je výhodné například vzhledem ke zpětné kompatibilitě již 

vytvořených aplikací. 

V současné době se stále více mluví o novém přístupu k programování, který 

umožňuje poměrně elegantně řešit některé problémy, jež v klasických programovacích 

jazycích řešíme zbytečně složitě. Tímto přístupem je aspektově orientované programování. 

Jedná se o nadstavbu OOP, která umožňuje snáze naprogramovat některé často se 

opakující činnosti. Nejedná se tedy o alternativu k OOP, ale naopak o jeho komplement. 

AOP bylo implementováno do mnoha současných programovacích jazyků, včetně 

Smalltalku, kde byla pro implementaci Squeak vytvořena nadstavba AspectS. 

Výběr programovacího jazyka, který bude použit pro konkrétní projekt, závisí na 

několika faktorech. Jedním z nich může být analýza řešeného projektu, která vývojářům 

napoví, jaký programovací jazyk je pro danou problematiku nejvhodnější. Požaduje-li 
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klient velice rychle vytvořit jednoduchou aplikaci, která nemá paměťové ani časové 

omezení, je vhodnější použít skriptovací jazyk. Naopak pro vývoj rozsáhlých podnikových 

systémů, které nebudou muset splňovat požadavky webové aplikace a na něž jsou kladeny 

vysoké nároky co do stability a rychlosti, bude lépe vyhovovat objektově orientovaný 

programovací jazyk. Dalším z faktorů, který může ovlivnit výběr programovacího jazyka, 

je požadavek na následnou údržbu a rozvoj vytvořené aplikace. 

Pokud se zaměříme na oblast podnikových systémů, zjistíme, že tyto vysoké 

požadavky, které jsou na jejich vývoj kladeny, zcela splňuje objektově orientovaný jazyk 

Smalltalk. Vývoj aplikací je v něm velice rychlý a následné úpravy hotového kódu, které 

lze provádět přímo za běhu programu, umožňují vývojářům okamžitě reagovat na 

uživatelské podměty a připomínky. Pokud ho zkombinujeme s objektově orientovanou 

databází, získáme velice výkonný nástroj pro správu podnikových dat. Tuto skutečnost si 

uvědomuje stále více vývojářů, čemuž nasvědčuje i současný trend postupného nárůstu 

obliby Smalltalku mezi programátory (Obr. 3  Popularita Smalltalku mezi vývojáři dle 

Tiobe PCI).  

Cílem bakalářské práce bylo zmapování současného využití čistě objektově 

orientovaných programovacích jazyků, zejména pak jazyka Smalltalk, který je považován 

za první, opravdu použitelný, objektově orientovaný programovací jazyk. Průzkumem 

informačních zdrojů věnovaných OO jazykům bylo zjištěno, že ač byl Smalltalk dokončen 

v 80. letech minulého století, tak má i v dnešní době vývojářům co nabídnout a čím je 

oslovit. Důkazem tohoto tvrzení je společnost Cincom Systems Inc., která za pomoci 

vlastního vývojového nástroje VisualWorks, který je přímým pokračovatelem Smalltalk-

80, realizuje rozsáhlé projekty podnikových informačních systémů. Díky jednoduchosti a 

přímočarosti jazyka Smalltalk je vývoj jejich aplikací velice rychlý a flexibilní. 

Nadčasovost a flexibilitu Smalltalku si také uvědomila společnost Gemstone, která 

jeho možností využila při vývoji objektově orientovaného databázového systému 

Gemstone/S. Použila původní Smalltalk k vytvoření databázového dotazovacího jazyka 

Smalltalk DB a ten do svého řešení implementovala. Toto spojení objektově orientované 

databáze a dotazovacího jazyka Smalltalk DB vytvořilo ze systému Gemstone/S jeden 

z nejvíce žádaných OODBMS současnosti. 

Smalltalk je díky svojí koncepční čistotě a důslednému dodržování principů OOP 

nenahraditelným pomocníkem ve výzkumu na univerzitních pracovištích, kde je často 

využíván i jako první vyučovaný programovací jazyk. Tuto skutečnost si také uvědomují 

některé střední a vysoké školy po celém světě, které ho zařazují do osnov výuky OOP nebo 

jako nenahraditelného pomocníka při výuce objektového modelování. 

Smalltalk, jako takový, není v současné době ve své původní podobě příliš rozšířen. 

Mohou za to jak společnosti vyvíjející programovací jazyky, tak i samotní programátoři, 

kteří raději používají hybridní programovací jazyky, umožňující jim využívat principy 

objektového i strukturovaného programování. Navíc se ve většině případů nemusejí učit 

celý nový programovací jazyk, ale stačí, když své zkušenosti obohatí o znalost 
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objektových technologií. Podobným směrem se vydali i tvůrci hybridního jazyka 

Objective-C(++), jež je objektově-orientovaným rozšířením populárního jazyka C(++), 

které bylo inspirováno původním jazykem Smalltalk-80. V současné době se používá 

v operačních systémech MacOS X, iOS a GNU.  

Co se však Smalltalku nedá popřít je jeho vliv na vývoj a formování programování, 

potažmo celého IT světa. Bez něho bychom neměli tak samozřejmé a denně využívané 

GUI současných operačních systémů, ani bychom neovládaly naše stroje a zařízení pomocí 

myši či dotyku. Vždyť už Alan Kay v roce 1971, při práci na první verzi Smalltalku, řekl: 

„Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vymyslet ji“ a to se mu se Smalltalkem 

opravdu podařilo. 
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