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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou výuky znevýhodněných žáků v České Republice. 

Cílem práce je vytvořit nástroj v podobě didaktické interaktivní hry, který má za úkol, připravit 

děti-cizince na problémové situace. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a empirické. 

Teoretická část má za úkol zmapovat teoretická východiska problematiky vzdělávání 

znevýhodněných žáků. Druhá část je praktická. Jejím výsledkem je implementace dvou aplikací 

tvořící didaktický nástroj aplikovatelný jak hromadně tak individuálně v procesu vzdělávání 

znevýhodněných žáků. Prvním z nich je editor pro učitele, ve kterém je možné definovat 

situace, které učitel považuje za problémové. Druhá aplikace je určena žákům základní školy a 

slouží k přehrávání vytvořených situací.  

Klíčová slova: dítě-cizinec, Výuka, Editor, Adventura, 2D,  XNA, C# 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the education of disadvantaged pupils in the Czech Republic. The aim is 

to create a teaching tool in the form of interactive games, which has the task to prepare foreign 

children in problem situations. The work is divided into two parts: theoretical and empirical. 

The theoretical part is intended to map out the theoretical problems of education of 

disadvantaged pupils. The second part is practical. The output of work is the implementation of 

two applications comprising didactic tool applicable both collectively and individually in the 

process of education of disadvantaged pupils. The first application is an editor for teachers in 

which it is possible to define the situation, the teacher deemed to be a problem. The second 

application is intended for elementary school students and is used to set up play situations. 

Key words: Child-Foreigners, Teaching, Editor, Adventure, 2D,  XNA, C#



 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

IDE   - Integrated Development Environment (integrované vývojové prostředí) 

XNA  - vývojářská platforma umožňující snadný vývoj her 

API  - Application Programming Interface 

2D  - Two-dimensional space 

3D  - Three-dimensional space 
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1 Úvod 

Fenomén migrace se stává realitou pro stále více lidí, což se odráží ve složení obyvatelstva 

České republiky. Ta během posledních dekád prošla transformací z emigračního státu na novou 

imigrační zemi. Od roku 1990 narostl počet cizinců v zemi třináctkrát. Vlivem celosvětové krize 

sice v poslední době zahraničních pracovníků mírně ubývá, přesto patří příliv imigrantů do ČR 

k jedněm z nejrychlejších na světě.  V roce 2011 přistěhovalci tvořili 90 % celkového přírůstku 

obyvatel[ Pohyb obyvatelstva - 1. až 4. čtvrtletí 2011. Český statistický úřad [online]. 13.3. 2012 

[cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031312.doc.] 

Situace v českém školství je prozatím zvládnutelná, nicméně dětí-cizinců ve školách přibývá a 

je nezbytné tyto události reflektovat. 

Diplomová práce se zabývá možností, jak pomoci dětem cizinců v integraci do české 

společnosti. Cílem práce bylo vytvořit nástroj v podobě didaktické interaktivní hry, který má za 

úkol, připravit děti-cizince na problémové situace. Nástroj je možné uplatnit jak hromadně ve 

školách samotných, tak individuálně v pohodlí domova, popřípadě v jazykových kurzech. 

Nástroj, který je výsledkem této práce, má žákům pomoci lépe se začlenit mezi vrstevníky a 

lépe se integrovat do české společnosti.  

Diplomová práce je členěna do dvou částí teoretické a empirické (praktické). První polovina 

teoretické části je věnována popisu teoretických východisek problematiky integrace dětí-cizinců 

do české společnosti, které tvoří podklad pro tvorbu finálního nástroje. Druhá polovina 

teoretické části obsahuje krátký popis XNA studia.  

Empirická část popisuje tvorbu a použití didaktického nástroje. Ten je rozdělen na dvě části. 

První část, aplikace zaměřená na vytváření situací, je určena učitelům a jiným pracovníkům 

zabývajících se integrací cizinců. Tato část nástroje má pomoci učitelům v získávání dovedností 

při práci s dětmi-cizinci ve vyučování, zejména při výuce českého jazyka jako cizího jazyka, při 

začleňování dětí-cizinců do mimoškolních aktivit a při řešení případných konfliktů vznikajících 

na základě vzájemného neporozumění. Snadné uložení a nahrání hotových situací následně 

usnadňuje sdílení takto získaných informací a vzájemnou výpomoc jednotlivých učitelů i škol 

při vytváření problémových situací. 

Druhá část je svou grafikou zaměřena především na žáky navštěvující 2. - 6. ročník základní 

školy a slouží k přehrávání vytvořených situací, čímž připravuje na podobné reálné situace a 

nenásilnou cestou jim ukazuje možnosti jak se s nimi vyrovnat. 
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2 Shrnutí problematiky sociální integrace kulturně 
znevýhodněných dětí do společnosti 

2.1 Výuka dětí-cizinců 

 V dnešní době běžný výskyt znevýhodněných dětí (ať už kulturně či sociálně) ve 

školách klade mnohem vyšší požadavky nejen na pedagogy a jejich práci, ale i na didaktické 

metody, formy a pomůcky uplatňované ve výuce. Je komplikované s těmito dětmi komunikovat, 

i řešit problémy interních vztahů ve třídě. Nově vzniklé situace nejsou podloženy zkušenostmi 

učitelů, protože výskyt těchto dětí nebyl dříve tak častý. Objevují se chybné tendence 

vysvětlovat projevy kulturně znevýhodněných žáků stejným způsobem, jako u běžných žáků. U 

učitelů se často objevuje snaha zjednodušovat nestandardní chování znevýhodněných žáků, tím 

zkreslí celkovou situaci a následné řešení nemusí odpovídat skutečnému problému. Ke každému 

žákovi je třeba individuálního přístupu. Mimo jazykových problémů je třeba brát v potaz také 

otázku kulturní. Pro pochopení žáka je nezbytné seznámit je s fungováním společnosti, 

národními zvyklostmi a specifickými projevy konkrétní skupiny obyvatelstva. 

2.2 Podpora jazyka a kultury země původu 

Ve většině evropských zemí byla zavedena podporující opatření pro děti-cizince, ta se opírají o 

dvě různé strategie. Na jedné straně figuruje podpora žáků k osvojení úředního jazyka 

hostitelské země, na straně druhé snaha o udržení jejich mateřského jazyka a kultury. Zachování 

jazykových dovedností mateřského jazyka a schopnosti vnímat vlastní kulturní dědictví, je 

důležité pro stálou vazbu na kulturu země původu. To stimuluje vývoj dětí a upevňuje vědomí 

vlastní identity. Naopak znalost úředního jazyka umožní efektivnější integraci do společnosti a 

zjednodušení průběhu procesu vzdělávání. V řadě evropských zemí, je umožněno 

přistěhovalcům, ve věku povinné školní docházky, absolvovat výuku vlastního mateřského 

jazyka, avšak každá země přistupuje k realizaci odlišně, dle podmínek. Různým způsobem se 

také snaží zajistit dostatečnou informovanost rodičů, ať už materiály přeloženými do cizích 

jazyků či přítomností překladatelů ve škole. Některé školy nabízí i rodičům cizincům možnost 

navštěvovat kurzy českého jazyka. [Inkluzivní škola. META. Www.inkluzivniskola.cz [online]. 

[cit. 2012-03-14]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-

cizincu/zarazeni-do-rocniku] 

2.3 Interkulturní rozdíly ve výchově a socializaci 

Jednotlivé generace si procesuálně přejímají kulturní hodnoty, které jsou zakořeněny v obecném 

vědomí lidí. Jednotlivé kultury si sebou nesou více či méně zřetelné vzorce a normy 

charakteristické pro konkrétní etnikum, či národ. Jsou zaznamenány různé způsoby rodinné 

výchovy, odlišná míra fyzického kontaktu v mezilidské komunikaci, částečná či úplná emoční 

regulace rodičů v projevu k dítěti nebo míra tolerance individuality dítěte ze strany rodiny.  

Rozdílnost národů se velkou měrou promítá v prosazování odlišných pohledů na rodinnou, 

předškolní a školní výchovu, od té se pak odvíjí přístup učitelů mateřských a základních škol. 

Rodinná výchova se odvíjí od očekávání a požadavků rodičů a jejich zodpovědnosti za výchovu 

dětí - do jaké míry připisují výchovu vzdělávacím zařízením a jakou sobě. V některých státech 

je rodině přisuzován zejména emoční a sociální rozvoj, v jiných i tuto úlohu z velké části 
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přebírá vzdělávací zařízení. Neopomenutelný vliv má i náboženství, politický režim panující 

v konkrétním státě a ideologie, která je ve škole prosazovaná. [PRŮCHA, Jan. Interkulturní 

psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. 1.vyd. Praha: Portál, 

2004. ISBN 80-7178-885-6.] 

Interkulturní rozdíly jsou zaznamenávány v obecném postoji rodičů ke vzdělávání a školnímu 

výkonu. Je ovlivněna angažovanost rodičů a současně předškolní příprava dětí. Edukační 

odlišnosti se objevují i ve vztahu žáků k učení a hodnocení vlastní školní úspěšnosti.  

Různosti se také projevují ve vyučovacím procesu, ve školách se odlišuje organizace vyučování, 

práce učitelů v hodinách, komunikační styl učitelů i celkové edukační klima. Postavení učitelů a 

respekt, který k nim žáci chovají, se může rovněž lišit dle národností. 

2.4 Interaktivní didaktická hra jako prostředek rozvoje sociálních a 
personálních kompetencí dítěte 

Vzhledem k výše uvedeným předpokládaným problémovým situacím v edukačním prostředí se 

jeví didaktický materiální prostředek ve formě počítačové hry jako jedna z možností rozvoje 

sociálních kompetencí žáka.  

Počítačová hra typu Point and click adventure, žákovi umožní procvičení českých slovíček a 

frází v různých situacích běžného školního dne. Didaktická pomůcka bude sloužit jako 

prostředek pro eliminaci jazykové bariéry a rozvoj českého jazyka. Hra je určena dětem od 2. do 

6. třídy, předpokladem užití hry jsou základní znalosti ovládání počítače a částečné porozumění 

českému jazyku v psané a mluvené podobě. Interaktivní počítačovou hru je možné vyžít ve 

vyučování, doučování, či při domácí přípravě žáka. Hra by měla kladně působit především na 

rozvoj české slovní zásoby a zároveň sociálních kompetencí žáka.  

Rambousek [RAMBOUSEK, Vladimír a kol. Technické výukové prostředky. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1989. ISBN 80-7066-227-1.] člení funkce materiálních didaktických prostředků 

z několika hledisek: 

1. z hlediska teorie řízení   

o didaktické prostředky mají schopnost účastnit se navozování, organizování a 

regulace učebních činností žáků, tzn. jejich schopnost učivo nejen prezentovat, ale 

též řídit proces jeho osvojování a kontrolovat dosahované výsledky; 

o pomocí didaktických prostředků může učitel dávkovat učební informace, 

organizovat jejich vnímání a zpracování, řídit průběh a sled učebních činností, 

získávat zpětnovazební informace; 

o některé didaktické prostředky mohou na základě rozhodnutí učitele řídit po určitou 

dobu učební činnosti žáků relativně samostatně; 

2. z integrujícího pedagogického hlediska lze didaktickým prostředkům přiřadit 

informativní, formativní a instrumentální funkci. 
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2.5 Výpočetní technika ve výuce 

V dnešní době informační exploze, kdy každou minutou vzniká obrovské množství nových 

informací a není možné omezovat jejich předávání na pouhou verbální komunikaci. Moderní 

informační technologie jsou nezbytnou součástí české školy. Rozsah všeobecného vzdělávání se 

rozšířil o tzv. druhou gramotnost. Hovoříme o vědomostech a dovednostech umožňujících práci 

s informacemi a informační technologií na uživatelské úrovni. Do výuky, zejména na prvním 

stupni základní školy, je třeba zapojit co nejvíce smyslů, neboť žák získává 80 % informací 

zrakem, 12 % informací sluchem, 5 % informací hmatem a 3 % informací ostatními smysly. 

Těmto podmínkám odpovídá princip interaktivní výuky, což je nová metoda učení na školách, 

která se vyznačuje snahou o méně stereotypní formu vzdělávání. Cílem této výuky je nabídnout 

žákům zábavnější způsob vlastního sebezdokonalování a tím zvýšit jejich motivaci k učení. 

Dalším, neméně významným cílem je zapojit do procesu učení žáky, aby nebyli pouhými 

pasivními posluchači. Celkovou snahou interaktivní výuky je participace žáků na výuce a jejich 

aktivní zapojení do procesu vzdělávání.  

Vzhledem k dostupnosti interaktivních tabulí na školách lze předpokládat, že velkého rozšíření 

dosáhnou elektronické učebnice a jiné publikace. Vývojové tendence směřují mimo jiné i 

k využívání trojdimenzionální grafiky a virtuální reality ve výuce. [OBST, Otto. Materiální 

didaktické prostředky. In. KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 

80-7178-253-X.] 
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3 Průzkum existujících řešení podobného problému na trhu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v této době neexistuje žádné řešení zabývající se přímo výukou 

sociálních situací, v této kapitole zmíním virtuální svět Second life, který je momentálně nejlépe 

splňuje požadavky aplikace, a několik českých firem zabývajících se tvorbou výukového 

softwaru pro děti a softwaru s výukou českého jazyka. 

3.1 Second life 

Second Life je 3D virtuální svět, který byl vytvořen americkou internetovou firmou Linden Lab. 

Toto virtuální prostředí umožňuje uživateli vytvořit si svého avatara, pronajmout si stavební 

plochy, následně stavět různé objekty a dále připojovat k těmto objektům různé externí zdroje 

dat, např. skripty nebo obrázky. 

V oblasti vzdělávání je Second life zaměřen spíše na školská zařízení typu jazykové školy, 

střední školy či univerzity, kterým nabízejí virtuální prostor pro jejich vlastní aktivity a zároveň 

splňují věkové omezení více než 18 pro hlavní svět, tzv. MainGrid a 13 let pro menší svět 

TeenGrid je určen pro skupinu 13-18 let.  

Výuka v prostředí Second life může být vedena velmi podobně jako reálná výuka. [Zdroj 

obrázku - Digital World Tokyo | Magic carpet offers virtual ride to Second Life. Digital World 

Tokyo [online]. November 7th, 2007 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 

http://www.digitalworldtokyo.com/ 

index.php/digital_tokyo/articles/magic_carpet_offers_virtual_ride_to_second_life/] Pedagog 

vede přednášku či seminář ve vymodelovaných přednáškových síních pomocí mikrofonu, 

Obrázek 3-1: Příklad virtuální univerzity v prostředí Second life  
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prezentace a virtuálního avatara. Tento virtuální svět nabízí možnosti jak vytvářet a 

spolupracovat na prezentacích nebo libovolně vizualizovat výuku. 

Již roku 2007 bylo do tohoto projektu zapojeno více než 300 amerických škol. Z českých 

univerzit vybudovaly svou virtuální budovu např. Národohospodářská fakulta Vysoké školy 

ekonomické v Praze, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Fakulta sociálních studií MU v Brně a 

Filozofická fakulta UP v Olomouci. 

3.2 Společnosti zabývající se tvorbou výukového softwaru včetně výuky 
češtiny 

3.2.1 Terasoft  

Terasoft, a.s. je softwarová firma, která působí jako vydavatel českého výukového softwaru pro 

školy i pro soukromé uživatele. Vydává multimediální výukové tituly pro základní, střední 

školy a předškolní zařízení. U všech titulů je kladen důraz na vysokou kvalitu grafického 

zpracování a snadnou ovladatelnost. [Zdroj obrázků - Http://teralearning.com [online]. [cit. 

2012-04-21]. Dostupné z: http://teralearning.com/ 

terasoft_products.html.] Software je koncipován jak pro běžný počítač, tak pro iPad. 

  

Obrázek 3-2: Výukové tituly společnosti Terasoft 
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3.2.2  Silcom 

Silcom, celým názvem SILCOM, CD-ROM & Multimedia, s.r.o, je česká společnost zabývající 

se především vydáváním multimediálních titulů edukativního a zábavného charakteru, 

orientovaných na dětského uživatele ve věku od 2 do 17 let. 

Mezi nejznámější tituly patří: Všeználek, Kdo to ví, odpoví!, Zábavná čeština v ZOO, řada 

produktů Alík, atd. [Zdroj obrázků - Silcom-multimedia [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 

http://www.silcom-multimedia.cz/] 

3.2.3 Multimedia ART 

Vývoj a tvorba výukových programů s metodikou moderní výuky zaměřených především na 

předškolní mládež. Jedná se například o výuku tvarů, barev, rozeznávání předmětů, zvuků, stran 

aj.  [Zdroj obrázků - Chytré dítě [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 

http://www.jablko.cz/Hry/] 

  

Obrázek 3-3: Výukové tituly společnosti Silcom  

Obrázek 3-4: Výukové tituly společnosti Multimedia ART 
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4 Popis XNA studia a způsobu práce. 

4.1 Software pro vývoj 

Microsoft Visual Studio 2010  

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí (IDE) společnosti Microsoft.  

Microsoft .NET Framework 4.0 

Rozhraní .NET Framework je komplexní a konzistentní programovací model společnosti 

Microsoft určený pro sestavování aplikací, které se vyznačují vizuálně působivým uživatelským 

rozhraním, bezproblémovou a zabezpečenou komunikací a schopností modelovat řadu 

obchodních procesů. 

Rozhraní .NET Framework 4 funguje společně se staršími verzemi rozhraní Framework. 

Aplikace, které jsou založeny na starších verzích rozhraní Framework, bude možné je nadále 

spouštět ve výchozí verzi. 

DirectX Runtime 

DirectX je soubor programátorských rozhraní (API - Application Programming Interface) 

vytvořené firmou Microsoft pro operační systémy Windows. DirectX jsou potřeba k běhu 

moderních her a aplikací. DirectX verze 9 se vyznačuje vysokým výkonem u her a dalších 

multimediálních softwarových programů podporujících tuto technologii a spolupracuje 

s nejnovější generací hardwarových akcelerátorů 3D grafiky. 

XNA Game Studio 4.0  

XNA Game Studio je rozšířením vývojového prostředí Microsoft Visual Studia s podporou 

XNA Frameworku, což je sada knihoven poskytujících aplikační rozhraní (API)  pro vývoj her 

pro postavená nad rozhraním DirectX 9.0 a vyšším . XNA Framework umožňuje snadný vývoj 

her ve 2D a 3D pro PC se systémem Windows, Windows Phone,  Zune  a Xbox 360 konzolí v 

jazyce C# a Visual Basic.  

XNA Framework zapouzdřuje low-level funkcionalitu DirectX a tím poskytuje programátorům 

dostatečnou míru abstrakce. Řeší například rozdíly mezi platformami, poskytuje třídy pro 

vektory, obdélníky, body v 2D prostoru, matice ve 3D prostoru a jejich pro herní potřeby 

nepoužívanější funkce, jimiž jsou např. transformace nebo detekce kolizí. Dále poskytuje 

přístup k potřebnému hardwaru, jako jsou vstupní a výstupní zařízení zahrnuje třídy pro 

přidávání a manipulaci se zvukem a hudbou, správu herního obsahu, typovou konverzi objektů a 

dat, datovými úložišti, třídy pro vytváření multiplayer her a mnoho dalších. 
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4.2 Vytvoření a popis hry 

Po instalaci potřebného softwaru ve vývojovém prostředí Visual Studio nalézt novou skupinu 

projektových templates XNA Game Studio 4.0 

Po vytvoření projektu typu Windows Game 4.0 se vygeneruje solution se dvěma projekty: 

WindowsGameContent - Obsahuje herní obsah jako jsou obrázky, zvuky, definované písmo, 

3D modely, shadery atd. 

WindowsGame - Obsahuje všechny zdrojové kódy. Po vytvoření vygeneruje dvě třídy a to  

 Program: Je vstupním bodem programu. Zahrnuje tedy statickou metodu Main. 

 Game: Nejdůležitější třída projektu, zahrnuje hlavní herní logiku. Zde se hra spustí a 

dále běží ve smyčce přibližně 60 krát za sekundu, dokud nejsou splněna ukončující 

kritéria. Hra obsahuje následující zdrojový kód 

Obrázek 4-1: Vytvoření projektu 
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o Initialize() – Spouští se jako první metoda ještě před načítáním herního obsahu 

a slouží pro inicializaci herních objektů 

Obrázek 4-2: Zdrojový kód třídy Game1 po vygenerování projektu 
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o LoadContent() –Spouští se při každém načítání okna, tedy i pokud uživatel 

okno minimalizuje a znova zobrazí. 

Za pomoci Content Pipeline, což je společné rozhraní pro načítání a práci s 

herním obsahem, tedy s texturami, modely, shadery atd., načte herní obsah, 

který se při kompilaci zabalí a zkonvertuje do obecného formátu xnb. Je to 

mimo jiné i kvůli kompatibilitě s konzolemi Xbox 360, protože ty neumí 

pracovat s filesystémem tak, jak jej známe z .NET frameworku. 

o Update(GameTime gameTime) – Stejně jako metoda Draw běží v herní 

smyčce. Slouží ke čtení uživatelských vstupů, výpočty, aktualizaci objektů a 

také testování podmínek pro ukončení hry  
o Draw(GameTime gameTime) – Kód pro vykreslení grafického výstupu  
o UnloadContent() – Uvolnění zdrojů  

 

  

Obrázek 4-3: Životní cyklus hry v XNA 
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5 Analýza aplikace - podklady, očekávané výstupy apod. 

Následující kapitola se zabývá dokumentací základních funkčních požadavků a základním 

návrhem architektury výsledné hry a editoru situací. V návrhu se musí brát zřetel na 

pravděpodobnou technickou neodbornost budoucích uživatelů a možnou rozšiřitelnost z 

pohledu herních objektů. 

5.1 Slovník užitých pojmů 

Uživatel-učitel - uživatel, který vytváří situace 

Uživatel-žák -  uživatel, který plní situace 

5.2 Obecné požadavky na aplikaci 

Aplikace bude řešena jako počítačová hra typu Point and click adventure, která bude simulovat 

každodenní situace, kterým je vystaven žák na běžné české škole. Uživatel-žák bude těmito 

situacemi procházet a plnit úkoly, což jej připraví na reálné životní situace v bezpečném 

prostředí.  

Vzhledem k věku uživatelů a omezeným časovým možnostem bude aplikace umožňovat 

vytvářet a spustit každou situaci zvlášť, což také dovolí jednodušší vyhodnocení didaktické hry.  

Architektura hry bude navrhována pro použití v XNA a bude využívat jeho možností. Na 

druhou stranu, z důvodu potřeby velkého množství ovládacích prvků využívaných pro vytváření 

situací bude editor vytvořen prostřednictvím Windows Forms. 

5.3 Funkční požadavky 

5.3.1 Obrazovky situace 

Konkrétní situace se skládá z několika obrazovek, z nichž každá obsahuje pozadí a kolekci 

herních objektů. Mezi těmito obrazovkami se může uživatel-žák pohybovat pomocí takzvaných 

přechodů. Tyto přechody jsou oblasti na obrazovce, které po přejetí myši ukazují jméno 

obrazovky a po kliknutí způsobí změnu obrazovky. 

5.3.2 Herní objekty 

Herní objekty jsou veškeré objekty vyskytující se na obrazovce. Tyto objekty mohou mít různé 

vlastnosti např. velikost, polohu atd. a podmíněné či nepodmíněné akce spustitelné např. po 

vytvoření objektu, po přejetí myší nebo po kliknutí na objekt, které je možné konfigurovat 

pomocí editoru. Zvláštním typem objektu je Avatar, pod kterým bude vystupovat samotný žák. 

Pro přehlednost uživatele logicky rozděleny do několika kategorií, kterými jsou: 

 Lidé 

 Ovládání 

 Škola 

 Sport 

 Nástroje 
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 Přeprava 

 Hudba 

 Budovy 

 Jídlo 

 Příroda 

 Nábytek 

 Zvířata 

 Hračky 

 Ostatní 

5.3.3 Avatar 

Avatar je virtuální postava ovládaná uživatelem-žákem, který se s avatarem v jistém smyslu 

slova ztotožňuje a skrze něj jedná ve virtuálním světě. Jinými slovy je avatar především vizuální 

reprezentace uživatele ve virtuální realitě. 

5.3.4 Inventář 

Inventář je možné popsat jako seznam objektů, které má avatar u sebe a může je v danou chvíli 

použít. 

5.3.5 Rozhovory 

Stejně jako v běžném životě i v aplikaci je rozhovor nezbytnou součástí komunikace. Právě 

z tohoto důvodu je možné ke každému hernímu objektu připojit rozhovor.  

Přestože se předpokládá, že uživatel-žák již umí číst, může být pro něj dlouhé čtení rozhovorů 

obtížné nebo nepohodlné. Z tohoto důvodu bude možné přidat ke každému prvku konverzace 

.wav soubor s nahrávkou. Tento soubor se pak po stisknutí tlačítka umístěného před každou 

větou rozhovoru uživateli přehraje. 

5.3.6 Minihry 

Minihry jsou krátké hry, které uživatel-učitel umisťuje na libovolná místa vhodná pro odlehčení 

situace a reaktivaci pozornosti uživatele-žáka. Tyto hry jsou načítány do aplikace jako moduly, 

čímž je umožněna jejich snadná rozšiřitelnost. 

5.3.7 Editor 

Editor je určen k vytváření situací a to primárně uživatelem uživatel-učitel. Editor se skládá z 

okna hry, okolo kterého jsou rozmístěny ovládací prvky.  Uživatel může pomocí těchto prvků 

vytvářet obrazovky, přidat, editovat a mazat herní objekty.  
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6 Implementace Editoru a Aplikace 

6.1 Rozdělení funkcionality do projektů 

Jak je uvedeno výše, aplikace je složena z dvou spustitelných častí Editoru situací (Situation 

editor) a herní aplikace (GameApp). Tyto aplikace importují dvě knihovny obsahující herní 

objekty a umožňují nahrát minihry ve formě pluginů. 

6.1.1 GameBase 

GameBase je projekt typu Windows game library obsahující základní třídy. Tuto knihovnu 

využívají všechny ostatní projekty.  

Obrázek 6-1: Diagram komponent 
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Obrázek 6-2 : Struktura projektu GameBase 
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AppSettings 

Třída udržující základní nastavení. Mezi vlastnosti obsahované tímto objektem patří informace 

o rozlišení, SpriteBatch pro vykreslovaní, typ písma nebo nastavení jazykové mutace pro 

pozdější možné použití. 

GameScreenManager 

GameScreenManger je třída obsahující herní logiku. Udržuje stránky situace, inventář, kolekci 

podmínek a avatara uživatele. Určuje které objekty a stránky se mají v danou chvíli vykreslit, 

aktualizovat a současně zajišťuje jejich interakce.  

Tato třída dědí z třídy DrawableGameComponent, která je obsažena v namespace 

Microsoft.Xna.Framework, čímž je jí zajištěna herní smyčka přetížením metod Update a Draw.  

GameScreen 

GameScreen reprezentuje herní obrazovku. Tato třída obsahuje kolekci herních objektu 

(SpriteBase), přechodů (Crossover), mapu dostupných ploch (TileMap), pozadí obrazovky a 

kolekci vlastností avatara, jako např. startovní polohu nebo jeho velikost. 

Obrázek 6-3: Diagram tříd obsažených ve třídě GameScreenManager  
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MinigameScreen 

MinigameScreen zajišťuje nahrání a přehrání miniher, které jsou implementovány formou 

zasuvných modulů. MinigameScreen umožňuje potvrdit podmínku MinigameCondition a 

obsahuje referenci stránky, kterou spustí po skončení minihry.  

Crossover 

Crossover představuje oblast na stránce, která po kliknutí na ni změní vykreslovanou stránku. 

Jinými slovy se dá tento objekt označit jako "přechod" mezi stránkami. Tento přechod je ve hře 

neviditelný a je označen pouze jménem stránky, na kterou odkazuje. V editoru se pro větší 

přehlednost při úpravě celý přechod vykresluje pomocí modré textury. 

SpriteBase 

Pravděpodobně nejdůležitější třída tohoto projektu. Obsahuje definici vlastností a metod 

určující základní vzhled a chování všech herních objektů. 

Dědičnost třídy SpriteBase 

Tato třída rozšiřuje zatím nezmíněnou třídu EventObject, která poskytuje odchycení 

uživatelského vstupu v rámci objektu a zároveň slouží jako rodičovská třída ostatních herních 

objektů především avatara a všech tříd projektu Game Components. 

Akce 

Akce objektu jsou uloženy ve třech generických seznamech, které jsou spuštěny po vytvoření 

objektu, po přejetí myší a po kliknutí na objekt. 

Akce lze vytvořit pomocí editoru za použití reflexe přímo z metod tohoto objektu. Vzhledem k 

tomu, že ale není žádoucí nabízet uživateli všechny veřejné metody, k vytvoření akcí jsou 

přípustné metody označeny uživatelským atributem MethodInfoAttribute,který zajišťuje nejen 

Obrázek 6-4: Dědičnost třídy SpriteBase 
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toto označení, ale také převod názvu metody na uživatelsky smysluplný název v českém nebo 

anglickém jazyce.  

Stejným způsobem jsou také lokalizovány parametry metod a některé výběrové typy. K uložení 

uživatelem definovaných akcí slouží třída MyAction. Zde má každá akce své jméno, seznam 

podmínek pro spuštění, informace o spouštěné metodě a seznam parametrů. 

Je možné vytvořit následující akce: 

 Skrýt 

 Zobrazit 

 Smazat 

 Přidat do inventáře 

 Smazat z inventáře 

 Změnit polohu 

 Změnit velikost 

 Změnit úhel 

 Spustit dialog 

 Přehrát zvuk 

 Zastavit zvuk 

 Běž do bodu 

 Ukončit hru 

Pohyb objektu a výpočet Z souřadnice  

Pohyb objektu je určen pomocí klasického algoritmu A* (A star).  

A star 

A* je grafový vyhledávací algoritmus, který vyhledává nejkratší/nejlevnější cestu mezi dvěma 

uzly.  

Pro výpočet cesty A* udržuje dva seznamy uzlů. Jedná se o seznam otevřených uzlů, který 

představuje seznam možných, ale zatím nevyhodnocených tahů, a seznam uzlů uzavřených, 

který obsahuje uzly již vyhodnocené.  

Algoritmus začne s vyhledáváním cesty ve startovním uzlu. Tento uzel přesune do seznamu 

otevřených uzlů a vypočítá cenu přechodů do dostupných sousedních uzlů dle vzorce: 

cena přechodu = aktuální délka trasy + odhad délky zbytku trasy 

Přičemž pro přechod mezi uzly se použije diagonální vzdálenost a pro výpočet odhadu 

vzdálenost Manhattanskou, která nepovoluje diagonální přechody: 

cena přechodu = 

10*přímá vzdálenost nebo 15 * diagonální vzdálenost + Manhattanská vzdálenost uzlu do cíle 

Po vyhodnocení sousedních uzlů je algoritmus přesune do seznamu otevřených uzlů a setřídí dle 

ceny. Původní uzel se přesune do seznamu uzavřených uzlů a pokračuje stejným způsobem 

uzlem s nejnižší cenou. Tento algoritmus se stále opakuje, dokud nedosáhne cílového uzlu. 
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A* pseudokód  

[A*. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 26. 3. 2012 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/A*] 

function A*(start, cíl) 
    closedset := prázdná množina // Množina již uzavřených uzlů.      
    openset := množina obsahující pouze počáteční uzel  
     // Množina otevřených uzlů. 
 
    g_skore[start] := 0   // Délka aktuální optimální cesty. 
    h_skore[start] := heuristický_odhad_vzdálenosti(start, cíl) 
    f_skore[start] := h_skore[start]  
 // Předpokládaná délka cesty mezi startem a cílem jdoucí přes y. 
    
 
 while openset is not empty 
        x := otevřený uzel s nejmenši hodnotou f_skore[] 
        if x = cíl 
            return rekonstruuj_cestu(přišel_z[cíl]) 
        vyjmi x z openset 
        přidej x do closedset 
        foreach y in sousední_uzly(x) 
            if y in closedset 
                continue 
            stávající_g_skore := g_skore[x] + d(x,y) 
             
            if y not in openset 
                add y to openset 
                stávající_je_lepší := true 
            else if stávající_g_skore < g_skore[y] 
                stávající_je_lepší := true 
            else 
                stávající_je_lepší := false 
            if stávající_je_lepší = true 
                přišel_z[y] := x 
                g_skore[y] := stávající_g_skore 
                h_skore[y] := heuristický_odhad_vzdálenosti(y, cíl) 
                f_skore[y] := g_skore[y] + h_skore[y] 
    return failure 
 
function rekonstruuj_cestu(aktuální_uzel) 
    if přišel_z[aktuální_uzel] is set 
        p = rekonstruuj_cestu(přišel_z[aktuální_uzel]) 
        return (p + aktuální_uzel) 
    else 
        return aktuální_uzel 

Výpočet souřadnice Z z umístění objektu 

layerDepth - souřadnice Z s platnými hodnotami 0 - 1, přičemž 1 znamená pozici zcela vpředu, 

0 značí objekt tak vzadu, že se již vůbec nevykresluje    

layerDepth = 1/ (fullScreen.Height / (position.Y+size.Y)); 
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Vzhledem ke skutečnosti, že pozice objektu se určuje hodnotou jeho originu což je střed objektu 

může nastat situace, ze layerDepth vyjde mimo interval 0 - 1  

      
if(layerDepth<0) 
 layerDepth  = 0.001f; 
if (layerDepth > 1) 
 layerDepth = 0.9f; 

 

Player 

Třída Player představuje implementaci hráčova avatara. Jak již bylo řečeno je potomkem třídy 

SpriteBase a tedy má všechny její vlastnosti. Pro implementaci této třídy bylo nutné pouze 

přetížit ošetření uživatelského vstupu a to takovým způsobem aby se avatar natáčel za kurzorem 

myši a po kliknutí se začal pohybovat tímto směrem. 

Obrázek 6-5 : Sada obrázků použitá pro avatara 
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MyDialog 

Soubor MyDialog.cs neobsahuje pouze jednu třídu, ale třídy tři. Jedná se o třídy  

 MyDialog, která obsahuje jedinečné id (Guid), referenci na první a aktuální otázku a 

dvě metody pro rekurzivní vyhledáváni otázek a odpovědí. 

 MyDialogQuestion obsahující guid, svůj text, nepovinou položku sound pro možné 

nahrátí přečtení textu, kolekci odpovědí a metodu pro jejich jednoduché vyhledávaní. 

 MyDialogAnswer, která stejně jako MyDialogQuestion obsahuje guid, text a zvuk 

navíc pak drží referenci na následující otázku a objekt třídy TextIndication, který se 

využívá pro vytvoření a potvrzení dialogové podmínky. 

Popis průběhu dialogu: 

Dialog se spustí při vyvolání uživatelsky definované akce Spustit dialog a začíná první 

"otázkou", což je věta objektu spouštějícího dialog, následuje kolekce "odpovědí" z nichž 

uživatel vybere jednu, přičemž na tu může opět navazovat jedna věta objektu s kolekcí 

odpovědí. Toto se opakuje, dokud již neexistuje další věta objektu. Za této situace se rozhovor 

ukončí. 

 

 

Obrázek 6-6:: Ukázka možného rozhovoru 
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DialogBox 

Třída DialogBox se používá pro vykreslení dialogu po jeho spuštění. Dědí třídu 

DrawableGameComponent a její instanci udržuje GameScreenManager. Tato třída a zobrazuje 

aktuální otázku a sadu jejích odpovědí v dolní části obrazovky, přičemž k otázce i ke každé její 

odpovědi vygeneruje tlačítko pro přehrání nahrávky s textem. 

 DialogBox také zajišťuje potvrzení indicie TextIndication.  

Inventory 

Inventory je třída vykreslující objekty uložené v inventáři uživatele, při najetí myší do horní 

části obrazovky. Všechny objekty se vykreslují v podobě nepohyblivých ikon. Maximální počet 

objektů v inventáři není nijak omezen, při překročení maximálního počtu objektů, které je 

možné umístit na stránku inventáře, je možné si prohlížet tyto objekty pomocí šipek. 

Obrázek 6-7 : DialogBox 
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Condition 

 

Condition je další z objektů skládajících se z více tříd. Jedná se o třídu základní ConditionBase 

obsahující vlastnosti guid, jméno a typ objektu a metodu GetResult, která vyhodnocuje, zda je 

daná podmínka splněna, a dceřiné třídy ConditionDialog, ConditionInventory, 

ConditionPlayer a ConditionSprite. Soubor ConditionBase.cs také obsahuje definici výčtových 

typů použitých pro podmínky.  

Obrázek 6-8 : Inventory 

Obrázek 6-9 : Dědičnost podmínek 
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Podmínky dialogu a inventáře lze vyhodnocovat pouze operátorem rovno a nerovno což určuje, 

zda je nebo není daný objekt v inventáři, popřípadě zda již je proběhla odpověď dialogu, která 

obsahuje textovou indicii. 

Podmínky avatara a objektu je možné vyhodnocovat operátory rovno, nerovno, větší, menší, 

mezi dvěma hodnotami a mimo hodnoty a to na vlastnostech velikost, umístění a rotace. 

MySound 

Třída pro ukládání uživatelsky definovaných zvuků, obsahuje jméno zvuku, instanci zvukového 

efektu, jeho cestu, příznak a zda bude zvuk přehráván ve smyčce. 

SaveManger 

Třída SaveManager se využívá k uložení situací, exportu a importu situací a k uložení hráčova 

postupu. 

V adresáři Solutions má každá situace vlastní adresář, jehož jméno je shodné se jménem situace. 

Zde se nachází adresáře pro uložení zvuků a pozadí a soubor obsahující serializovanou situaci v 

binárním tvaru, kterou sem SaveManager uloží. 

6.1.2 GameComponents 

Projekt GameComponents obsahuje všechny herní objekty. Všechny tyto třídy dědí třídu 

SpriteBase a jako přidanou hodnotu jí dávají pouze vlastní grafiku. V původním návrhu měl 

každý objekt této třídy obsahovat vlastní kolekci vlastností a akcí, které logicky odpovídají typu 

objektu. Z tohoto, ale bylo z časových důvodů opuštěno a tvorba herních objektů byla přesunuta 

do samostatné diplomové práce.  
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Obrázek 6-10 : Struktura projektu GameComponents 
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6.1.3 Minihry 

Všechny minihry jsou uloženy jako dll (Dynamic-link library) ve složce Minigames odkud jsou 

načítány aplikací Hra a aplikací Editor.   

Veškeré minihry musí implementovat rozhraní MinigameInterface: 

public interface MinigameInterface 

{ 

    bool Result { get; } 

    bool IsExiting { get; } 

 

    void Initialize(); 

    void LoadContent(Game game, SpriteFont font); 

    void UnloadContent(); 

    void Update(GameTime gameTime); 

    void Draw(GameTime gameTime, SpriteBatch spritebatch); 

    void Close(); 

} 

 

Minigame - Mouses 

Jednoduchá postřehová hra, jejímž účelem je paličkou klepnout určitý počet myší před tím než 

se opět skryjí. 

 

 

Obrázek 6-11 : Minigame - Mouses 
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Minigame - bus 

Hra zaměřená na přesné ovládání myši a trénování trpělivosti. Účelem této hry je projet 

autobusem všemi kontrolními body do cíle a nesjet při tom ze silnice. Při neúspěšném plnění 

podmínek dojde k restartování, které vrátí hráče zpět na začátek hry. 

  

Obrázek 6-12 : Minigame - Bus 
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6.1.4 SituationEditor 

SituationEditor neboli Editor situací je projekt typu Windows Game. Tento projekt slouží k 

vytváření situací. Tomu je přizpůsoben pomocí uživatelského rozhraní Windows forms, které 

pro vytvářenou hru poskytuje uživateli známé ovládací prvky.   

Obrázek 6-13 : Struktura projektu SituationEditor 
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MainForm 

MainForm je hlavním formulářem situačního editoru. Jeho dominantní částí je PictureBox, 

který slouží k přehrávání tvořené situace, kolem PictureBoxu jsou naskládané ovládací prvky. 

Jedná se o horní menu, boční panel a kontextové menu pro každý typ objektu. 

 

Hlavní menu 

Hlavní menu se nachází v horní části formuláře a obsahuje dvě podmenu: 

Soubor  

Je standardní menu nacházející se v každé aplikaci a obsahující položky, které využívají funkcí 

objektu SaveManager nacházející se v projektu GameBase. 

 Nový 

 Nahrát 

 Uložit 

  

Obrázek 6-14 : MainForm 
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Nástroje 

Menu nástroje se využívá hlavně k ukládání a zpětvzetí výchozího stavu. Tato funkcionalita je 

žádoucí z důvodu, že veškeré akce jdou spouštět i z editoru. Přestože si přejeme vyzkoušet 

fungování akcí, chceme, aby si editor pamatoval stav před jejich spuštěním. Editor proto 

využívá opět objektu SaveManager pro uložení proměnných objektů, které jsou těmito akcemi 

ovlivňovány.  

Pokud si přejeme testovat pouze jednu akci, lze se vrátit zpět položkou menu Vrátit se do stavu 

před spuštěním poslední podmínky. Při testování vícero akcí je třeba si stav uložit ručně. 

 Uložit výchozí stav 

 Vrátit se do výchozího stavu 

 Vrátit se do stavu před spuštěním poslední podmínky 

Menu nástroje navíc obsahuje funkci pro změnu obrazovky. Tato funkce je nutná pro případ, že 

některá obrazovka je už po svém opuštění ve hře nedosažitelná nebo přechod na ni vyžaduje 

splnění podmínky. 

 Přesunout se na obrazovku 
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Postraní panel 

Postraní panel slouží k editaci aktuální obrazovky.  

 

Tento panel obsahuje jméno situace (položka jen ke čtení), obecné údaje o aktuální obrazovce 

jako je její název, pozadí a příznak zda stránka obsahuje avatara a panel herních objektů. 

Obrázek 6-15 : Postraní panel 
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Tento panel se proměňuje podle vybrané hodnoty v prvním rozbalovacím menu. Dle této 

hodnoty se mění nejen postraní panel, ale kontext celého editoru čímž se zpřístupňují různé 

funkce pro různé typy objektů. Možné volby jsou: 

 Objekty - Slouží k přidání a editaci herních objektů včetně avatara. Při této volbě se 

pod prvním rozbalovacím menu zobrazí druhé, které slouží k volbě kategorie. Tyto 

kategorie jsou definovány v kapitole 5.3.2. Herní objekty. 

Volba objekty umožňuje využít kontextových menu cmSprite a cmPlayer a je 

nejvhodnější pro testování situace. 

 Přechody - Obsahuje tlačítko pro přidání nového přechodu. Již existující přechody jsou 

pro větší přehlednost podsvíceny modrou texturou a lze je editovat pomocí 

kontextového menu cmCrossover. 

 Nedostupné plochy - Zobrazí mřížku nedostupných ploch. Zde je možné držením 

levého tlačítka "nakreslit" nedostupné plochy. Pravým tlačítkem tyto plochy opět 

zpřístupníme. Nedostupné plochy jsou označeny červenou barvou, zatímco plochy 

dostupné barvou zelenou. 

 Podmínky - Zobrazí okno s tabulkou definovaných podmínek. zde jdou podmínky 

editovat. Vytvářet v tomto okně lze pouze podmínky typu Player, Dialog a Minigame. 

Podmínky typu Sprite a Inventory se vytvářejí v kontextovém menu cmSprite.  

 Texty - Složí k přidání a editaci statických textů umístěných na stránce. Vypadá 

podobně jako volba přechody. Obsahuje tlačítko pro přidání textu a stávající texty 

podsvicuje modrou texturou. Volbou této položky se zpřístupňuje kontextové menu 

cmLabel. 

 Indicie v textu - Zobrazí okno pro vytváření a editaci textových indicií. Tyto indicie 

nelze mazat a jsou používány pro vytváření dialogových podmínek. 

Kontextová menu 

cmSprite 

cmSprite je kontextové menu spouštěné v kontextu objektů. Toto menu se zobrazuje při kliknutí 

pravým tlačítkem na objekt typu SpriteBase a obsahuje funkce pro editaci vlastností objektu, 

vytvoření jeho akcí nebo podmínek, možnost přenést tento objekt do popředí či pozadí a také jej 

smazat z obrazovky. 

 

Obrázek 6-16: cmSprite 
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cmPlayer 

Kontextové menu avatara. Zde lze editovat vlastnosti avatara a vytvářet podmínky o jeho 

vlastnostech.  

cmCrossover / cmLabel 

 

Kontextové menu cmCrossover a cmLabel mají shodné položky, na které jsou ovšem napojeny 

různé funkce a různé editační formuláře. 

  

Obrázek 6-17 : cmPlayer 

Obrázek 6-18 : cmCrossover / cmLabel 
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Editace vlastností 

Jako příklad editace vlastností jsme se rozhodli uvést pouze jeden formulář a tím je formulář pro 

editaci vlastností herního objektu. Ostatní objekty jako je avatar, texty a přechody mají 

formuláře podobné. 

Jak je patrné z obrázku je na tomto formuláři předvyplněný název objektu, jeho pozice, která lze 

určit také tažením myši, velikost objektu v procentech a jeho rotace ve stupních. 

  

Obrázek 6-19: SpritePropertiesForm 
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NewAction 

Formulář NewAction je jedním z nejzajímavějších částí situačního editoru. Slouží k vytváření 

akcí objektu. Každá akce obsahuje název, seznam podmínek pro spuštění, jméno metody a 

seznam parametrů. 

Jak je uvedeno v kapitole 6.1.1. GameBase v popisu akcí objektu SpriteBase ne každá metoda 

objetu se může stát akcí. Metody pro vytváření akcí jsou označeny atributem pro reflexi 

MethodInfo. Tento atribut tedy obsahuje položky jméno v českém jazyce, jméno v anglickém 

jazyce a název metody. Pro naplnění rozbalovacího menu cmbActions se použije jméno v 

jazyce uloženém v objektu AppSettings následovně: 

 
 
 

Obrázek 6-20 : NewAction 
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Type type = sprite.GetType(); 
//get list of public methods 
MethodInfo[] lMethods = type.GetMethods(BindingFlags.Public | 
BindingFlags.Instance); 
foreach (MethodInfo lMethod in lMethods) 
{ 
//if the method info is defined 
if (Attribute.IsDefined(lMethod, typeof(MethodInfoAttribute))) 
{ 
MethodInfoAttribute lMethodAttribute = 
 (MethodInfoAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(lMethod, 
 typeof(MethodInfoAttribute)); 
 
cmbActions.Items.Add(lMethodAttribute); 
 
} 

 

Protože má každá metoda jiný počet parametrů různých typů, přidáme následující funkci jako 

reakci na změnu vybrané metody.  

private void cmbActions_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
actionParameters1.Clear(); 
 
MethodInfoAttribute mia = 
(MethodInfoAttribute)cmbActions.Items[cmbActions.SelectedIndex]; 
 
MethodInfo mi = sprite.GetType().GetMethod(mia.MethodName); 
ParameterInfo[] parameterInfo = null; 
 
parameterInfo = mi.GetParameters(); 
foreach (ParameterInfo p in parameterInfo) 
{ 
 ParameterInfoAttribute lParameterAttribute = 
 (ParameterInfoAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(p, 
 typeof(ParameterInfoAttribute)); 
 
 actionParameters1.AddPanel(lParameterAttribute.GetName 
  (game.GameAppSetting.CurrentLanguage), p.ParameterType); 
} 
 

Metoda AddPanel přidá na panel Parametry panel s definicí parametru pro každý z parametrů 

metody (na obrázku 6 21 : NewAction se jedná o Rychost typu integer a Bod typu Vector2). 

Možnými typy parametrů jsou: 

 Bool 

 Float 

 Int 

 String 

 Vector  
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 Selection - zvláštní typ parametru. Tento parametr se zvolí pokud MyLoadDataType 

není nulový. Jedná se o jeden ze seznamů daného objektu. Jedná se zvuky, dialogy nebo 

kolekci všech herních objektů ve hře pro účely akce - Akce jiného objektu. 

6.1.5 GameApp 

Projekt GameApp představuje samotnou herní aplikaci typu XNA Game.  

 

 

 

 

 

Obrázek 6-21 : Struktura projektu - GameApp 
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Tato aplikace slouží k přehrávání hotových situací a poskytuje zejména management obrazovek 

a systém nahrávání a ukládání situací. 

 

 

  

Obrázek 6-22 : Hlavní menu 
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7 Otestování funkčnosti 

7.1 Storyboard 

7.2 Popis situace 

Jak je patrné z obrázku 7-1 testovací situace se odehrává na školním výletě. Ta se skládá z 

několika obrazovek. První- úvodní obrazovka uvede hráče do děje. Na této obrazovce hráč také 

obdrží osobního rádce v podobě plyšového medvídka, který jej bude provázet situací a pomáhat 

mu v případě, že hráč nebude moci pokračovat.  

Na druhé obrazovce je úkolem žáka najít předměty uvedené na seznamu. Tímto se testuje 

žákova paměť, zvládnutí ovládání hry a schopnost porozumět jednoduchým instrukcím 

v českém jazyce. Dále následuje obrazovka s minihrou – Autobus, která je zaměřena na 

trpělivost žáka a práci s myší.  

Třetí obrazovka uvádí žáka do zápletky celé situace. Hlavním úkolem je přinést rodičům 

fotografii. Hráč v podobě avatara požádá kolemjdoucího muže s fotoaparátem o fotografii. Ten 

je ale příliš zaneprázdněn hledáním ztraceného kocoura. Poté co žák nabídne kolemjdoucímu 

svou pomoc, je možné přejít na další obrazovku.  

Obrázek 7-1 : Storyboard - Školní výlet 
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Na další obrazovce je muž se zelenou krabicí. Pokud s ním žák promluví, zjistí, že tento muž ví, 

kde hledat ztraceného kocoura, potřebnou informaci je však ochoten poskytnout pouze za 

protislužbu. Muž se vsadí s žákem, že nedokáže vyhrát známou pouťovou hru a omráčit 15 myší 

nalézajících se v zelené krabici. Po kliknutí na tuto krabici následuje obrazovka s minihrou –

Myši. Tato dynamická hra je zaměřena především na postřeh a žákovu pozornost. Úspěšné 

splnění této hry přenese žáka zpět na předchozí obrazovku a muž mu poradí kde hledat kocoura.  

Žák se vrátí zpět na předchozí obrazovku a klikne na keř, ze kterého vyběhne kocour. Jakmile se 

kocour vrátí k fotografovi, ten souhlasí s vyfocením hráče. Sebráním fotografie se umožní hráči 

přejít na další poslední obrazovku, kde se zobrazí závěrečný text. Potvrzením této obrazovky se 

situace ukončí. 

7.3 Vytvoření situace 

Po spuštění editoru souborem SituationEditor.exe vytvoříme situaci pomocí položky v hlavním 

menu Soubor > Nový. Zvolíme jméno situace, v tomto případě Školní výlet. 

 

  

Obrázek 7-2 : Vytvoření situace 
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7.3.1 Startovní obrazovka 

Po vytvoření situace, začneme s formováním první obrazovky, která slouží k uvedení hráče do 

děje. První obrazovka je pouze text s informacemi o situaci a jejích úkolech proto skryjeme 

avatara pomocí zaškrtávacího tlačítka - Avatar umístěného v ovládacím panelu v pravé části 

obrazovky. Poté přidáme pozadí tlačítkem - Změnit. 

Obrázek 7-3 : Úvodní obrazovka 
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Pro přidání textu do situace změníme kategorii Objekty na kategorii Texty. Klikneme na 

tlačítko - Nový text a v levém horním rohu hrací plochy se vytvoří nový text. Tento text pomocí 

tažení myší přemístíme na požadovanou pozici. V kontextovém menu textu zvolíme položku 

Vlastnosti a upravíme text, jeho šířku, velikost a barvu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-4 : Ovládací panel editoru 

Obrázek 7-5 : Vložení textu 
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Po vložení textu vložíme na obrazovku, změníme kategorii zpět na Objekty a vybereme 

libovolnou kategorii. Pod rozbalovacím menu s výběrem kategorie se zobrazí množství objektů, 

dvojklikem přidáme vybraný objekt na stránku. 

Umístění a vlastnosti objektů lze měnit stejným způsobem jako u textů.  

 

Pokud jsme s tvořenou stránkou již spokojeni a přejeme si přejít na další, využijeme k tomu 

jednoho z přechodů. Nejprve přepneme kategorii a objektů na přechody. Pomocí tlačítka Nový 

přechod, vytvoříme přechod na další obrazovku, tažením myši jej posuneme do požadované 

lokace a upravíme jeho vlastnosti. 

Zde si v rámci položky Obrazovka a zvolíme - Nová obrazovka. Objeví se okno umožňující 

vytvořit novou obrazovku. Vložíme název obrazovky - Do pokoje, který je i zobrazovaným 

popiskem přechodu, Typ obrazovky ponecháme standardní. 

 

 

 

 

Obrázek 7-6 : Přidání objektu a úprava jeho vlastností 
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Obrázek 7-7: Nová obrazovka 
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7.3.2 Do pokoje 

 

Na další obrazovce vytvoříme dětský pokoj a umístíme na něj předměty potřebné na výlet. V 

našem případě se jedná o barvy, zápisník, dětský nápoj, jablko a bonbóny. Pro každý z těchto 

předmětů vytvoříme kladnou podmínku o existenci předmětu v inventáři pomocí položky 

kontextového menu objektu - Vytvořit podmínku o existenci objektu v inventáři. 

 

Obrázek 7-8 : Do pokoje 
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Jako další krok přidáme rozhovor k objektu medvídek, který slouží jako průvodce dítěte situací. 

V tomto rozhovoru medvídek poradí dítěti, které předměty je třeba vzít si s sebou a pobídne dítě 

ke kliknutí na batoh, který představuje přechod na další obrazovku.  

Spustit rozhovor je jednou z uživatelsky definovaných akcí proto je možné ji vytvořit v 

kontextovém menu daného objektu Akce  > Kliknutí myši. 

Tato položka menu otevře formulář zobrazující seznam definovaných akcí připojených k dané 

události, což je v tomto případě kliknutí myší. 

Vyvoláme kontextové menu a zvolíme Nová položka. Po zobrazení formuláře na vytvoření 

akce vyplníme název akce, jako činnost zvolíme Spustit dialog a panelu parametrů zvolíme 

jako dialog Nová položka. 

Po této volbě se zobrazí okno s definicí první části rozhovoru. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-9 : Vytvoření podmínky 
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Po potvrzení první části se ve stromové struktuře zobrazí rozhovor a ten je možné dále 

rozšiřovat. Pro tento rozhovor to ale není potřeba, proto jej pojmenujeme a vše potvrdíme. 

 

 

Postup na vytváření akce zopakujeme a vytvoříme akce Přidat do inventáře pro objekty - 

barvy, zápisník, dětský nápoj, jablko a bonbóny. 

Obrázek 7-10 : Definice rozhovoru 

Obrázek 7-11 : Dialog 
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Přidáme nový přechod, který bude aktivní pouze po splnění všech předem vytvořených 

podmínek. Při vytváření nového přechodu vytvoříme také novou obrazovku. Tentokrát se jedná 

o obrazovku s minihrou. Obrazovku pojmenujeme Jedeme a zvolíme typ minihra. Tímto 

rozhodnutím se nám povolí vybrat minihru a obrazovku, která po ní následuje. Proto vytvoříme 

další standardní obrazovku jménem Venkov. 

  

Obrázek 7-12 : Vytvoření obrazovky s minihrou 
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7.3.3 Jedeme 

Obrazovka s minihrou Jedeme je již definovaná implementací minihry. Proto se přemístíme na 

obrazovku Venkov. 

Na obrazovku Venkov se přemístíme pomocí položky v hlavním menu Nástroje > Přesunout 

se na obrazovku. 

 

  

Obrázek 7-13 : Jedeme 
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7.3.4 Venkov 

Na obrazovce Venkov je již zobrazen hráčův avatar, který se ve hře pohybuje při každém 

kliknutí myší. Pro definování nedostupných ploch přepneme objekty na nedostupné plochy. Přes 

hrací plochu se objeví mřížka, zde levým tlačítkem myši vyznačujeme červené nedostupné 

plochy, které bude při svém pohybu respektovat nejen avatar, ale všechny herní objekty. 

Pravým tlačítkem myši nedostupnou plochu opět zpřístupníme. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-14 : Venkov 
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Na obrazovku dále přidáme kocoura a vytvoříme podmínku o jeho vlastnosti. Podmínka se 

bude jmenovat Kocour je zpět a bude platná pokud kocourovo umístění bude mezi body (500, 

450) a (600, 550). 

 

 

Obrázek 7-15 : Nedostupné plochy 

Obrázek 7-16 : Podmínka o vlastnosti 
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Pro další podmínky je nutné vytvořit tzv. indicii v textu, která se později přidá k odpovědi 

rozhovoru. Pokud hráč zvolí tuto odpověď, dojde k potvrzení podmínky. Změníme tedy 

Objekty na Indicie v textu a vytvoříme indicie Pán hledá kocoura a Kocour je v keři. 

Pro použití textové indicie, změníme Objekty na Podmínky.  

Obrázek 7-17 : Textová indicie 

Obrázek 7-18 : Formulář podmínek 
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V kontextovém menu zvolíme Nová podmínka - Dialog. Vyplníme formulář hodnotami a 

uložíme. Stejným způsobem vytvoříme i podmínku Indicie - Pán hledá kocoura. 

Nyní přesuneme kocoura do bodu (225, 232) a zajistíme jeho dostupnost pomocí mapy 

nedostupných ploch. Definujeme kocourovi akci po kliknutí Běž do bodu, která je platná, pouze 

pokud je splněna podmínka dialogu Indicie - Kocour je v keři. 

Vytvoříme podmínku o vlastnosti kocoura Kocour je v keři kdy se pozice rovná (225, 232) a 

skryjeme kocoura keřem. 

Obrázek 7-19 : Podmínka dialog 

Obrázek 7-20 : Definování akce 
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Vytvoříme rozhovor s kolemjdoucím, spustitelným pokud je splněna podmínka Kocour je v 

keři, kde jej hráč požádá o fotografii, přičemž k odpovědí Pomůžu vám jej hledat připojíme 

indicii Pán hledá kocoura.  

Přidáme objekt Fotka avatara a definujeme jí akci po spuštění Skrýt. Nyní definujeme novou 

akci fotografa spuštěnou po kliknutí za splněné podmínky Kocour je zpět > Akce jiného 

objektu. Vybereme Nová položka a vyplníme formulář, kde Objekt je fotka a Činnost : 

Zobrazit. Podobný trik lze využít, například pokud chceme, aby hráčův avatar přišel do bodu 

blízko objektu, na který bylo kliknuto atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-21 : Rozhovor s fotografem 

Obrázek 7-22 : Akce jiného objektu 
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Vytvoříme podmínku o existenci v inventáři - Fotka je v inventáři u objektu Fotka s 

operátorem Rovno.  

Nyní vytvoříme dva nové přechody a s nimi standardní obrazovky Ke Stodole a Jedeme domů. 

Přechod Jedeme domů je aktivní pouze za splnění podmínky Fotka je v inventáři. 

7.3.5 Ke stodole 

Při vytváření obrazovky Ke stodole postupujeme stejným způsobem jako u obrazovky Venkov. 

Nejprve změníme pozadí, definujeme vlastnosti avatara stejným způsobem jako vlastnosti 

objektu, přidáme objekty a definujeme nedostupné plochy. 

Vytvoříme indicii v textu Vyhraj hru a dvě podmínky o této indicii s operátory Rovno a 

Nerovno. 

Poté vytvoříme v oblasti zelené krabice nový přechod a sním obrazovku s minihrou Zelená 

bedna. Tento přechod bude aktivní pouze pokud je splněna podmínka o indicii Rovno - Vyhraj 

hru. Po splnění minihry se vrátíme zpět na obrazovku Ke stodole. 

Obrázek 7-23 : Ke stodole 
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Přidáme dialog k objektu zelená krabice. Tento dialog bude spouštěn za splnění podmínky 

Nerovno - Vyhraj hru a bude vybízet hráče, aby nejprve požádal muže o svolení. 

Vytvoříme podmínky o splnění podmínky na stránce s minihrou Zelená bedna s operátory 

rovno a nerovno. 

Muži na obrázku přidám dvě akce spouštěné po kliknutí myši. Tyto akce budou spouštět 

dialogy. 

První dialog bude spouštěn za splnění podmínek Pán hledá kocoura a Nerovno - zelená bedna. 

Tento rozhovor vyzývá hráče vyhrát minihru myši. V poslední odpovědi rozhovoru dojde k 

potvrzení textové indicie Vyhraj hru. 

 

 

 

 

Obrázek 7-24 : Vytvoření podmínek typu minihra 
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Druhý dialog bude spouštěn za splnění podmínek Pán hledá kocoura a Rovno - zelená bedna. 

Tento rozhovor prozradí hráči umístění kocoura a dojde k potvrzení indicie Kocour je v keři.  

 

Vytvoříme nový přechod zpět na stránku Venkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7-25 : Sázka s hráčem o splnění minihry 

Obrázek 7-26 : Rozhovor - Kocour je v keři 
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7.3.6 Zelená bedna 

Obrazovka zelená bedna je opět definována implementací minihry.  

  

Obrázek 7-27 : Zelená bedna 
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7.3.7 Jedeme domů 

Závěrečná obrazovka Jedeme domů již obsahuje pouze text se zhodnocením hráčova úspěchu. 

Jediným aktivním objektem je červený křížek, kterému je po kliknutí myši definovaná akce - 

Ukončit hru.  

Na závěr celou situaci ještě jednou projdeme, přidáme objektu Medvídek nápovědy formou 

dialogu. Vhodné objekty obohatíme akce přehrávající zvuky po spuštění objektu, po přejetí 

myší nebo po kliknutí na objekt.  

Tímto je herní situace hotová, její vytvoření trvalo asi 2,5 hodiny. Odhadovaná doba hraní je asi 

20 minut. 

  

Obrázek 7-28 : Jedeme domů 
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8  Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit interaktivní nástroj pro výuku českého jazyka a sociálních situací. 

První částí práce bylo nastudovat problematiku výuky sociokulturně znevýhodněných dětí 

cizinců v České republice. Vzhledem k pro mě neznámému oboru bylo toto studium velmi 

zajímavou zkušeností. Součástí tohoto průzkumu byl i průzkum podobných řešení již 

existujících na trhu. Zjištění ž v současné době neexistuje žádný podobný nástroj se stalo mou 

nejsilnější motivací k jeho úspěšnému dokončení. 

Při volbě použité technologie pro výsledný nástroj byl XNA Framework vhodnou volbou, 

protože již zajišťuje nízkoúrovňovou komunikaci s ovladačem grafické karty a obsahuje 

knihovny urychlující samotný vývoj hry. Samotná hra je málo graficky i výpočetně náročná a 

proto není nutné zvažovat mírně pomalejší běh hry v XNA oproti jiným možnostem. Pro 

vytvoření editoru bylo z důvodu potřeby velkého množství uživatelských prvků XNA obaleno 

vrstvou Windows forms aplikace. 

Výsledná aplikace situačního editoru je vytvořena s takovou měrou abstrakce, že umožňuje 

vytvořit téměř jakoukoliv point&click 2D agenturu. Omezující je pouze počet a typ objektů. 

Toto omezení lze jednoduše doplnit nasazením aplikace editor komponent - ComponentEditor, 

která je součástí jiné diplomové práce nebo prostým nahrazením knihovny GameComponent.dll.  

Využitím dynamického načítání modulů miniher jsme také umožnili jednoduché rozšiřování hry 

o více dynamické prvky. Přičemž se tyto moduly nemusí zaměřit na pouhé hry, ale pomocí nich 

lze tento nástroj rozšířit o jiné možnosti výuky. Například použít jej pro výklad problematické 

látky a minihry pro její procvičení. Taková míra abstrakce, ale s sebou přinesla horší 

uživatelskou použitelnost editoru a vytvoření situace si vyžaduje velké množství představivosti, 

prostorové orientace a logického myšlení.  

Na druhou stranu aplikace pro přehrávání situací je zaměřena takzvaně na dotek a nevyžaduje 

žádné předchozí znalosti ani technické dovednosti. 
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10 Přílohy 

10.1 Obsah přiloženého CD 

Struktura CD: 

 Zdrojové kódy 

o GameApp 

o GameAppContent 

o GameBase 

o GameComponents 

o GameComponentsContent 

o Minigame - Bus 

o Minigame - Mouses 

o MinigameInterface 

o SituationEditor 

o SituationEditorContent 

 Vzorová situace - Školní výlet 

 Text – text Diplomové práce 

 


