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Abstrakt 

Cílem této práce je naimplementovat v programovacím jazyce java grafický editor pro vizualizaci 

fyzikálních pokusů, vhodný jako podpora výuky. Editor je spustitelný ve třech odlišných reţimech – 

autorský, studentský a zobrazovací. Mezi hlavní funkce editoru patří uţivatelský návrh grafické úlohy, 

automatické ohodnocení vypracování grafické úlohy studentem na základě výpočtu ekvivalence vzo-

rového řešení s řešením studentským, dále moţnost matematicky popsat vztahy mezi jednotlivými 

objekty v grafické úloze a provádět nad takto popsanou úlohou praktické pokusy úloh z oblasti fyziky 

a jiných předmětů, kde se vyskytují úlohy grafického charakteru.   

Klíčová slova 

Vizualizace, editor, diagram, graf, ekvivalence grafů, java, e-learning, hrana, uzel 

Abstract 

 The point ofthis work is to design and implement graphics editor for visualization of physical attem-

pts in java programming language. Editor is executable in three different modes – author, student and 

display. The main features in editor is drafting of graphic tasks, atomatic remunerated of developer 

graphic task on the basis of calculation equivalence of example solution and student solution, and pos-

sibility to mathematically describe the relationships between objects in graphics tasks and conducting 

practical experiments of physics and other subjects, where there are tasks of graphic charakter. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

ERD  entity relationship diagram - metoda datového modelování 

GUI  grafické uţivatelské rozhraní 

HTML  hyperText markup language - je značkovací jazyk pro hypertext 

JNLP    java network launch protocol - technologie, která slouţí k jednoduché distribuci Java 

aplikací na internet 

JRE  Java Runtime Environment - je prostředí pro běh programů v Javě 

UML  Unified Modeling Language – grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování 

a dokumentaci programových systémů  

PHP  Hypertext Preprocessor – skriptovací programovací jazyk pro vývoj webových stránek 

XML   eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk 
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1 Úvod 

Následující strany shrnují výsledky mé diplomové práce, jejímţ hlavním předmětem je návrh a 

realizace grafického editoru, který umoţňuje vizualizaci praktických úloh fyzikálních měření. Výstup 

této práce – grafický editor fyzikálních pokusů – nalezne uplatnění jako součást e-learningového kurzu 

pro předmět fyzika na Matičním gymnáziu v Ostravě. 

E-learningové systémy jsou v současnosti velmi častý a oblíbený prostředek pro podporu a zkva-

litnění výuky. S rozvojem informačních technologií a rozšířením počítačů a internetu vzniká snadná 

cesta pro šíření výukových aplikací s důrazem na vizualizaci látky, ukázkou dynamických aspektů 

dané problematiky a s moţností ověřování a automatického ohodnocování získaných znalostí. E-

learningové systémy se tak stávají nejsnadnější cestou k rychlému a efektivnímu samostudiu. Jednak 

poskytují studentům mnoho textových, obrazových i zvukových informací, ale také umoţňují při stu-

diu zapojit několik smyslů současně.  

Podle Komenského zásady je proces zapamatování výraznější při současné aktivaci více smyslů. 

Smyslové receptory člověka hrají tedy velmi důleţitou úlohu při předávání informací. Zrak a sluch 

tvoří vlastně základ vizualizace. Důmyslně postaveným scénářem fyzikálního pokusu tak lze očekávat 

docílení výrazného zkvalitnění výuky a zlepšení názornosti probírané látky.  

Vizualizaci objektů lze vytvářet buď napsáním vlastního programu, nebo pouţitím vizualizačního 

software dostupného na trhu. V současné době je na trhu řada komplexních nástrojů pro vizualizaci (za 

všechny bych mohl zmínit třeba nástroj LabVIEW), jedná se ale spíš o velké komerční produkty, které 

se nedají zasadit jako součást e-learningového kurzu, navíc obsahují spoustu nadstandardních funkcí 

náročných na ovládání a nastavení. Proto je jedním z hlavních cílů této práce naimplementovat uţiva-

telsky jednoduchý editor s moţností vytvářet co moţná největší počet moţných zadání a jejich nasta-

vení, s následným automatickým vyhodnocením správnosti řešení.  
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2  Zadání, popis problému 

První část zadání tvoří seznámení se se scénářem pro vizualizaci Hookova zákona pro pruţnou 

deformaci tahem, podle scénáře pana Mgr. Tomáše Fismola. Tento scénář Hookova zákona je součásti 

širší sbírky úloh praktických fyzikálních pokusů, finální program je však koncipován jako samostatná 

aplikace. Scénář je rozdělen do tří fází, přičemţ v kaţdé fázi jsou popsány funkční prvky, interakce 

mezi nimi a náznak moţného uspořádání pracovní plochy. 

 

 

Obrázek 1: Pracovní plocha ve scénáři 

  Aplikace je pak rozdělena do tří částí. První část slouţí pro sestavení schématu pokusu, ve 

druhé části se na sestaveném schématu provádí praktické pokusy a výsledky se zapisují do tabulky, 

třetí část slouţí k vyhodnocení výsledku a stanovení závěru. Rozšiřující editor se bude zabývat hlavně 

první a druhou částí, proto se na ně teď podíváme trochu blíţe. 

  

1. část – složení pokusu: 
Uţivatel (student) má k dispozici konečnou mnoţinu objektů v liště s pomůckami, přičemţ 

kaţdý z prvků lze v pokusu pouţít jen jednou. Jsou zde na výběr objekty jako například drát, podloţ-

ka, dilatometr, závaţí a jiné. Celé sloţené schéma lze vidět na obrázku č. 2. Při najetí kurzoru myši na 

vybranou pomůcku se zobrazí náhled pomůcky v pravém horním rohu pracovní plochy. Po kliknutí na 

pomůcku se objekt zobrazí v pracovní ploše a taţením myši s ním lze dále pracovat. Smazání pomůc-

ky z plochy lze učinit dvojklikem myši na vybraný objekt. Cílem pro studenta je přesouvat objekty 

stylem drag and drop, dokud nebudou všechny na správné pozici, čímţ bude správně sestaveno sché-

ma měření – v tomto případě schéma pokusu Hookova zákona pro pruţnou deformaci tahem. Při spuš-

tění programu jsou uţ dva objekty pevně na pracovní ploše a na rozdíl od ostatních s nimi nejde hýbat, 

ani nejdou nijak jinak upravovat. Zde se nabízí první atribut pro rozlišení objektů – pevný a volný 

objekt. Správná pozice ostatních pomůcek je odvozena právě od pozice pevných objektů. Správné 

sloţení schématu je podmínkou pro postup v programu do druhé fáze. Při pohybu s pomůckou po plo-
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še je pomůcka zvýrazněna červeně, pokud není na správné pozici. Při správném umístění se zvýrazně-

ní změní na barvu zelenou. Aby nedošlo k tomu, ţe by se student zasekl a marně přesouval pomůcky 

po ploše ve snaze najít spravné umístění, je také v nabídce vedle textového okna umístěna klikací gra-

fická nápověda (schéma pokusu). 

 

 Obrázek 2: Nápověda Hook 

 

2. část – praktické pokusy:  
V této fázi je schéma pokusu sestavené a připravené k pouţití. Následuje vlastní provádění 

pokusů studentem. Cílem pokusů je praktické měření prodlouţení drátu při jeho zatíţení závaţím, 

hodnota prodlouţení se zobrazí na přístroji zvaném dilatometr. Dilatometr je zařízení k měření roztaţ-

nosti pevných látek v závislosti na délce a materiálu. V našem příkladu chceme změřit roztaţnost drá-

tu, v prvním kroku měření je tedy student vyzván k volbě materiálu, délce a průměru drátu. V pozadí 

grafického schématu je matematický aparát, v němţ jednotlivé proměnné zastupují objekty ve schéma-

tu.  

Vzorec pro výpočet Hookova zákona: 

   
    
   

      

kde: Δl [mm] je hodnota prodlouţení drátu, hodnota této proměnné se ve schématu zobrazí jako texto-

vý popis u objektu dilatometr 

F[N] je gravitační síla, hodnotu F získáme ze vztahu F=m*g 

g [m.s
-2

] je gravitační zrychlení, hodnota g je konstantně 10 m.s
-2

 

s[m
2
] je průřez drátu, vychází z poloměru drátu vybraný studentem 
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E[Pa] je model pruţnosti v tahu, hodnota se dosadí v závislosti podle zvoleného materiálu drátu  

l0 [m] je původní délka drátu, taktéţ vybraná studentem 

Student si tak můţe měnit hodnoty proměnných a následně provádět opakovaně virtuální po-

kusy nad sestaveným schématem. Při vlastním měření student přesouvá objekt závaţí na pozici objek-

tu miska na závaţí, čímţ se změní číselná hodnota dilatometru. Na obrázku 2 lze vidět jak nastavení  

vlastností drátu, tak přesouvání závaţí do misky. Podle váhy se samozřejmě hodnota v dilatometru 

mění, čili hodnota váhy je další proměnná v matematické rovnici v jádru programu. Třetí část progra-

mu s Hookovým zákonem se pak zabývá doplňkovými výpočty, shrnutím učiva a závěrem měření.  

 

Obrázek 3: Hookův zákon 

 

2.1 Zobecnění problému 

Program pro Hookoův zákon je příklad programu šitý na míru konkrétní úloze, s přesně defino-

vanými objekty a konkrétními vazbami mezi nimi. V části měření jsou v programu implementovány 

matematické vztahy mezi objekty a výsledek je ovlivňován vzájemnou pozicí objektů a vlastnostmi 

těchto objektů. Přesný popis objektů a jejich moţných vztahů, grafické reprezentace a zastoupení 

proměnné ve funkční rovnici je v podstatě základ pro rozšíření konkrétního problému na řadu dalších 

fyzikálních úloh. A nejen fyzikálních, pokud můţeme nadefinovat libovolnou mnoţinu objektů, jejich 

vlastnosti a moţné interakce mezi nimi, můţeme tak v podstatě nadefinovat libovolný graf čehokoliv. 

Nabízí se různá schémata elektrických obvodů, diagramy relační databáze a mnoho dalších. Tímto se 
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dostávám k hlavnímu jádru této práce - zobecnění úlohy Hookova zákona na editor úloh s grafickým 

charakterem, umoţňující interakci mezi objekty podle matematického předpisu.  

Tento editor by měl pracovat ve dvou hlavních reţimech – autorský a studentský reţim. Zatím-

co autorský reţim bude slouţit k sestavení zadání, definování mnoţiny objektů, vlastností objektů, ale 

také třeba způsobu vyhodnocení správného sestavení schématu, ve studentském reţimu půjde hlavně o 

představení problému studentovi s výzvou k řešení zadaného úkolu a jeho automatickému ohodnocení. 

Podmnoţinou studentského reţimu by byl ještě zobrazovací reţim, ve kterém si student bude moci 

vyzkoušet správné vyplnění úkolu nanečisto.  

Je třeba také myslet na to, ţe u Hookova zákona se objekty skládají na předem přesně danou 

pozici, určenou souřadnicemi v prostoru. Je zde ale i moţnost, ţe objekty mohou být umístěny kdeko-

liv v pracovní ploše a správnost řešení se ověřuje pouze vzájemným propojením prvků. Vazby mezi 

objekty se nazývají hrany a při porovnávání autorského a studentského řešení nás bude zajímat, zda 

hrany spojují vţdy stejné objekty a zda objekty a hrany mají stejné vlastnosti. Výsledné ohodnocení 

správnosti se pak dá spočítat podle známé rovnice pro výpočet ekvivalence dvou grafů. Princip ekvi-

valence dvou grafů si stručně ukáţeme v kapitole 4.1. Analýza grafické části. 

 

2.2 Případy uţití, aktéři 

Popis funkcí v editoru, aktéry v systému a popis přiřazení funkcí vybraným aktérům si znázor-

níme pomocí diagramu případu uţití.  

S programem mohou pracovat tři typy aktérů: uţivatel, student a učitel. Student je specializací 

aktéra uţivatel a jsou mu přístupny všechny funkce studenta i uţivatele. Učitel je specializací studenta 

a jsou mu přístupné všechny funkce aktérů uţivatel, student i učitel. 

 

2.2.1  Případy uţití učitel 

Úlohu navrţenou v grafickém editoru pro vizualizaci fyzikálních úloh nazveme projektem. 

Projekt se skládá z grafické úlohy a úlohy s praktickým měřením podle matematické rovnice. Pro ulo-

ţení projektu je nutným minimem definice grafické úlohy, obsahující definici mnoţiny hran a uzlů 

(mluvíme o autorském řešení úlohy). Praktické měření pak v projektu slouţí jako moţné rozšíření 

úlohy. 

Pro aktéra učitel tedy systém umoţňuje pouţít následující funkce: 

Nový projekt: zaloţení nového projektu obsahující konkrétní úlohu, načtení dříve uloţeného projektu 

Načíst projekt: načtení dříve uloţeného projektu 

Přidat grafickou úlohu: přidání grafické úlohy zahrnuje tyto funkce 
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Definovat mnoţinu uzlů: umoţňuje přidat uzel, smazat uzel a přidávat a měnit vlastnosti uzlu patřícího 

do autorského řešení 

Definovat mnoţinu hran: umoţňuje přidat hranu, smazat hranu a přidávat a měnit vlastnosti hran pat-

řícího do autorského řešení 

Definovat zadání a způsob hodnocení: funkce pro vloţení textového zadání úlohy pro studenty a vy-

brání způsobu studentova řešení 

Rozšířit o úlohu měření: rozšíření projektu o úlohu měření zahrnuje tyto funkce: 

Zadat rovnici: zadání matematické rovnice, která bude základem pro provádění měření 

Definovat mnoţinu proměnných: umoţňuje přidat proměnnou, smazat proměnnou a přidávat a měnit 

vlastnosti proměnné 

Definovat zadání a způsob měření: funkce pro vloţení textového zadání měření pro studenty a vybrání 

způsobu interakce pro výsledky měření 

Uloţit projekt: uloţení nastaveného projektu 

Prohlíţet studentské řešení: funkce pro prohlídnutí studentského řešení, s moţnosti změny automatic-

kého ohodnocení úlohy 
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Obrázek 4: Diagram uţití učitel 

 

2.2.2 Případy uţití student, uţivatel 

Role uţivatel představuje základní roli, ve které vystupují všichni aktéři pouţívající zobrazo-

vací reţim editoru. V tomto reţimu můţe uţivatel načíst zadání projektu, které učitel zpřístupní pro 

samostatné cvičení a vyzkoušet si vyřešit úlohu (studentské řešení úlohy) a zobrazit hodnocení svého 

řešení (porovnání autorského a studentského řešení). 

V případě, ţe učitel vybere uţivatele do skupiny studentů pro ohodnocení znalostí studenta ve 

studentském reţimu, je zde navíc funkce odevzdání úlohy. 

Aktér student má v systému povoleny tyto funkce: 

1. Načíst projekt: otevření vybraného projektu 

2. Řešit grafickou úlohu: při řešení grafické úlohy jsou k dispozici funkce 
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1. Definovat mnoţinu uzlů: umoţňuje přidat uzel, smazat uzel a přidávat 
a měnit vlastnosti uzlu patřícího do studentského řešení 

2. Definovat mnoţinu hran: umoţňuje přidat hranu, smazat hranu a při-

dávat a měnit vlastnosti hran patřícího do studentského řešení 

3. Zobrazení ohodnocení řešení: funkce dostupná jako rozšíření v zobra-

zovacím reţimu, porovná studentské a autorské řešení a zobrazí 
ohodnocení ekvivalence obou řešení 

3. Provést úlohu měření: funkce pro měření podle nastavení z autorského řešení. 

Studentské měření bude probíhat podle zadání definovaného v autorském re-

ţimu. V principu bude mít student za úkol docílit měřením poţadovaných 

hodnot pokusnými změnami hodnot proměnných, nebo zapsat výsledek mě-
ření pro konkrétní hodnoty proměnných dané v autorském zadání. 

4. Odevzdání úlohy: uloţení řešení ve studentském reţimu a jeho ohodnocení, 
ohodnocení můţe učitel případně později změnit 

 

 

Obrázek 5: Diagram uţití učitel 
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3 Cíle diplomové práce 

 

Hlavním cílem této práce je návrh a implementace grafického editoru, který je schopný tvořit 

různé úlohy grafického charakteru, automaticky vyhodnotit správnost těchto úloh a dále pak pracovat s 

objekty v grafu jako s číselnými proměnnými. Program bude napsán v jazyce java jako java applet, 

coţ umoţňuje pouţití programu modulárně a tím i jeho snadné zařazení do libovolného informačního 

systému, nebo systému pro podporu výuky.  

 

3.1 Shrnutí poţadavků 

Funkční poţadavky editoru: 

 implementace programu ve třech reţimech – autorský, studentský, zobrazovací 

 schopnost volby libovolné mnoţiny objektů do panelu prvků a jejich editace 

 grafické rozlišení objektů výběrem přednastavených ikon, nebo volbou uţivatelské ikony 

 nastavením konkrétních atributů jak u objektů, tak u spojovacích vazeb mezi objekty – hran 

 moţnost volby různých typů objektů a hran, jejich grafické odlišení 

 porovnání autorského a studentského řešení pomocí algoritmu pro výpočet míry ekvivalence 

dvou grafů 

 moţnost vloţit do autorského reţimu libovolnou matematickou rovnici, následné přiřazení 
proměnných v rovnici objektům z grafu 

 moţnost nastavení měření a interakce mezi objekty podle uţivatelem dané rovnice 

 ukládání a načítání projektů do XML souboru 

 

Nefunkční poţadavky: 

 implementace modulárně 

 spustitelný na všech operačních systémech 

 k dispozici je paměť běţného osobního počítače 

 rychlá odezva pro komfortní práci 
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4 Teoretická část 

 

4.1 Analýza grafické části 

Applet s Hookovým zákonem je de facto aplikace šitá na míru a širší uplatnění neţ pro pouţití 

ve výuce této konkrétní fyzikální úloze zatím nemá. Proto je potřeba zavedení jiţ zmíněného autor-

ského módu, který umoţní vytváření vlastních zadání, specifikaci nových grafů a schémat a definová-

ní nových konkrétních úloh. Ovšem úloh s grafickým charakterem existuje celá řada a zdaleka ne 

všechny mají stejné charakteristické rysy, podle kterých by se daly sjednotit (viz. obrázek 6). V přípa-

dě Hookova zákona šlo v podstatě o skládačku podobnou puzzle se dvěma pevně danými prvky, od 

kterých se odvozuje poloha ostatních prvků. Tuto úlohu lze tedy z programátorského hlediska celkem 

jednoduše vyřešit pomocí souřadnicového systému. V důsledku toho ale pak existuje pouze jedno 

moţné řešení, přičemţ kaţdý prvek má pevně dané souřadnice. Program tak ztrácí na flexibilitě a není 

vhodný pro úlohy, kde nezáleţí na umístění prvku na ploše, ale na umístění jednotlivých prvků vůči 

sobě. 

 

Obrázek 6: Variace různých grafických úloh 

 

4.1.1 Zobecnění úlohy 

Moţným klíčem k řešení je zavedení datových typů uzel a hrana. Ke kaţdému prvku ze sché-

matu přísluší 1 aţ n uzlů, dvojice uzlů jsou spojeny jednou hranou.  
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Obrázek 7: Obecný příklad grafu 

 
Kaţdá hrana má své specifické vlastnosti – atributy. Stejně tak má své atributy i kaţdý uzel, 

tzn. kaţdý prvek ze schématu.  

Jednou z hlavních funkcí v uţivatelském módu je nadefinování nového gra-

fu/diagramu/schématu (dále jen grafu). Stačí k tomu tři kroky: v prvním kroku je uţivatel vyzván k 

vytvoření seznamu prvků, které se v grafu objeví. Kaţdý prvek má své vlastní id, jméno, kterým bude 

pojmenován ve finální aplikaci (ve studentském módu) a ikonu, kterou se bude graficky rozlišovat od 

jiných prvků. Ikonu lze navolit jako libovolný obrázek z disku uţivatele, případně se dají pouţít uţ 

přednastavené ikony (například prvky ERD). V dalším kroku je třeba přiřadit jednotlivým prvkům 

body, kterými bude propojen s dalšími prvky – uzly. V posledním kroku uţivatel mezi vytvořené uzly 

doplní hrany (s jejich příslušnými atributy), čímţ spojí jednotlivé prvky, nadefinuje přídavné atributy 

jednotlivým prvkům (viditelné/neviditelné prvky, platné/neplatné prvky, prvky, které budou na své 

pozici na pracovní ploše uţ při spuštění aplikace atd.).  

Příklady přiřazení hran a uzlů k prvkům jsou na obrázcích 8 a 9. 
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Obrázek 8: Příklad přiřazení uzlů k objektům 

 

Obrázek 9: Příklad přiřazení hran 
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U takto popsaného grafu není problém pomocí známých algoritmů získat data pro ohodnocení 

grafů a ekvivalence dvou grafů. U grafu vytvořeného v uţivatelském módu získáme vzorové ohodno-

cení grafu. Rovněţ ve studentském módu získáme ohodnocení studentem sloţeného grafu. Porovná-

ním těchto dvou ohodnocení získáme koeficient, podle něj můţeme rozhodnout o správnosti řešení.  

Uţivatelský mód bude nabízet 3 moţné způsoby vyhodnocení: 

1. procentuální: Do jisté procentuální míry podobnosti je řešení povaţováno za správné. 

2. známka 1-5: Ohodnotí se míra pravděpodobnosti a správnost řešení se oznámkuje známkou 

jako ve škole. 

3. ano/ne: Existuje jediné správné řešení a pouze přes správné řešení lze v aplikaci pokračovat 

dále (jak je tomu v appletu s Hookovým zákonem). 

 

4.1.2 Projekt 

Projektem nazveme sestavenou úlohu grafického charakteru určenou k výuce. Ve výuce můţe 

projekt slouţit jak k praktickému provádění pokusů, tak i k testování studentů. Nový projekt vytváří 

autor (obvykle pedagog). Autor zadává grafickou i teoretickou část, ovšem teoretická část můţe být 

vynechána a projekt bude pak zaměřen jen na sestavení grafické úlohy. S projektem pak pracuje Stu-

dent a to dvojím moţným způsobem. Buď je úloha projektu vyuţita (obdobně jako Hookův zákon) v 

rámci výuky k provádění virtuálních pokusů, nebo k výukové realizaci řešení úloh příslušného typu, 

nebo je vyuţita k testování studentů. V prvním případě slouţí projekt jako názorná pomůcka a jako 

praktické doplnění k výkladu, kde si student můţe sám vyzkoušet sestavení grafu (schématu pokusu) a 

následně na něm provádět praktické experimenty. V případě druhém jsou v projektu nastaveny jasná 

kritéria zadání a očekávaných výsledků a student se k nim musí podle pokynů v zadání co nejvíc při-

blíţit. V teoretické části by měl provést měření podle pokynů a zapsat získané výsledky. 

4.1.3 Vstupy a výstupy projektu 

Při tvorbě nového projektu je předpokládaným vstupem pro grafickou část popis grafu a všech 

objektů v grafu – tedy autorské zadání grafu. V teoretické části je vstupem funkční rovnice, seznam 

proměnných, vlastnosti jednotlivých proměnných a nastavení akce při změně výsledku vybrané pro-

měnné. Výstup z editoru bude xml soubor obsahující informace o projektu, seznam uzlů a jejich atri-

buty, seznam hran s atributy, dále pak matematický předpis rovnice, seznam proměnných, vlastnosti 

jednotlivých proměnných a další doplňující informace popisující způsob vyhodnocení měření. Tento 

xml soubor bude současně vstupem pro studentský a zobrazovací reţim. Výstupem ze studentské-

ho/zobrazovacího reţimu je ohodnocení podobnosti studentova grafického řešení oproti zadání, pří-

padně u úloh s měřením seznam naměřených hodnot podle zadání měření.  

 

 

 



 

16 

 

Typy objektů v grafu 

 předdefinovaný / uživatelský: objekty se typově odlišují svou grafickou reprezentací - ikonou. 

Na výběr je seznam přednastavených ikon, coţ jsou většinou jednoduché geometrické tvary, 

vhodné například pro vývojové diagramy, UML diagramy a jiné. Pokud se graf skládá ze spe-

ciálních objektů, u kterých je zobrazení základním geometrickým tvarem nedostačující, je zde 

volba načtení uţivatelské ikony z pevného disku uţivatele. Uţivatel můţe touto cestou impor-

tovat do editoru libovolný obrázkový soubor znázorňující prvek v grafu a dále s ním pracovat 

jako s objektem v grafu.  

 jednonásobný / vícenásobný: standardně se bude moci jeden objekt v grafu vyskytovat více-

krát. Pokud bude u objektu zvolena vlastnost jednonásobný, bude se moci pouţít v grafu pou-
ze jednou.  

 platný / neplatný: mnoţina platných objektů představuje objekty, patřící do správného řešení 

problému. Neplatné objekty jsou objekty navíc, slouţící ke zvýšení náročnosti zadání. Neplat-

ný objekt je tedy obsaţen v mnoţině objektů se zadáním, ale není součástí správného řešení. 

 viditelný / neviditelný: objekty označené jako viditelné se ve studentském / zobrazovacím re-

ţimu zobrazí jako součást správného řešení hned při načtení úlohy. Jde tedy o jistou formu 
nápovědy. 

Propojením dvou objektů hranou získáme uzel. Jeden objekt můţe obsahovat více uzlů, kaţdá 

hrana je pak sloţena právě ze dvou uzlů, přičemţ počáteční a koncový uzel nemůţe patřit ke stejnému 

objektu (nemá smysl, aby objekt byl spojen sám se sebou). 

 

Typy hran v grafu: 

 typ hrany podle počátečního a koncového symbolu: obecně lze vyjmenovat celou řadu poten-

ciálních typů hran podle konkrétní řešené úlohy. Hrany mohou být orientované, neorientova-

né, mohou znázorňovat počet opakování spojených objektů, hierarchii objektů, povinnost 

členství objektů a další. V grafu jsou tyto vlastnosti dány počátečním a koncovým symbolem 
u hran. Stačí si tedy pamatovat počáteční a koncový styl pro konkrétní typ hrany. 

Editor nabízí tyto vizuální symboly hran: 

1) obyčejná  

2) bodová 

3) šipka otevřená 

4) šipka uzavřená prázdná 

5) šipka uzavřená plná 

6) kosočtverec prázdný 
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7) kosočtverec plný 

8) vícenásobná 

 

 pevná / volná hrana: volná - volně pohyblivá, nezáleţí na přesném umístění mezi dvěma prv-

ky (hrany v ERD diagramech) a pevná (prvky jsou mezi sebou pevně semknuty jako v příkla-

du Hookův zákon). U pevné hrany se při změně umístění počátečního uzlu změní i pozice uzlu 

koncového, neboť uzly vzájemně kopírují své umístění v pracovním poli. 

 

Obrázek 10: Typy hran 

 

4.1.4 Míra podobnosti dvou grafů 

Definice použité v této podkapitole byly převzaty z Dizertační práce Ing. Martina Němce, viz [2]. 

Grafem G označujeme uspořádanou dvojici (U,H), kde U je neprázdná mnoţina uzlů (vrcholů) 
a H je neprázdná mnoţina hran - dvouprvkových podmnoţin mnoţiny U.  

Obecný zápis grafu: 

A = (UA, HA), UA={u0, u1,..., up}, HA={e0, e1,..., ep}, e1=(uk, uk), k,l p 

Takto popsaný graf má následující vlastnosti: 

Uzly p a q hrany e=(p,q) jsou koncovými uzly hrany, říkáme také, ţe jsou tyto uzly incidentní s hranou 
e.  

Dva uzly p a q jsou sousední, jestliţe v grafu existuje hrana e=(p,q). 
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Hrany jsou incidentní, jestliţe mají stejný koncový uzel. 

Počet incidentních hran v uzlu udává stupeň uzlu. 

Pokud jsou hrany v grafu dány jako uspořádané dvojice, pak hovoříme o orientovaném grafu. 

Hrana v takovém grafu má pevně danou orientaci a hrany e=(p,q) a f=(q,p) označují dvě různé hrany.  

U hran neorientovaného grafu označují hrany e=(p,q) a f=(q,p) naopak stejné hrany. 

Grafy znázorňujeme jako diagramy v rovině, kde uzly jsou vyobrazeny jako libovolný geome-

trický obrazec a hrany jako křivky spojující dvojice uzlů. 

Ekvivalence dvou grafů znamená, ţe lze oba grafy vzájemně nahradit, aniţ by se změnila lo-
gická struktura a význam grafu.  

Označme graf vytvořený v editoru jako zadání grafem A = (UA, HA), kde UA je mnoţina uzlů 

grafu A a HA je mnoţina hran grafu A. Obdobně označme graf vytvořený ve student-

ském/zobrazovacím reţimu jako graf B = (UB, HB). Oba grafy tedy obsahují základní prvky, přičemţ 

jednotlivé prvky (jak uzly, tak hrany) se mohou lišit konkrétním typem a vlastnostmi. Naším cílem je 

porovnat oba grafy a stanovit jejich ekvivalenci podle jejich logické vazby, nikoliv podle rozmístění 

objektů v pracovní ploše.  

Prvním krokem je ohodnocení grafu. Definice a popis vztahů pro ohodnocení a ekvivalence 
grafů jsou převzaty z disertační práce pana ing. Martina Němce. 

 

Definice 1: Ohodnocení grafu 

Je dán graf A = (UA, HA), kde 

UA={u0,u1,..., up}, HA={h0,h1,..., hr}, hi=(uk,ul), k,lp 

Hodnotu uzlu o(uA) pak definujeme jako číslo udávající obecný počat vlastností uzlu (název, 

typ, viditelnost atd.). 

Obdobně definujme ohodnocení hrany o(hA) jako hodnotu udávající obecný počet vlastností hran 

(počáteční a koncový uzel, typ hrany , …). 

Suma hodnot ohodnocení všech uzlů v grafu pak definujeme jako O (UA): UA u→R. 

Suma hodnot ohodnocení všech hran v grafu definujeme jako O (HA): HA u→R. 

Celkové ohodnocení grafu je součet uzlového a hranového ohodnocení 

O(A)=O (UA)+O (HA) 
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Definice 2: Ekvivalence grafů 

Řekneme, ţe grafy A=(UA, HA) a B=(UB, HB), kde  

A=(UA, HA) , UA={u0,u1,..., up}, HA={h0,h1,..., hr}, hi=(uk,ul), k,lp 

B=(UB, HB) , UB={v0,v1,..., vr}, HB={g0,g1,..., gr}, gi=(mk,vn), m,nr 

jsou ekvivalentní, platí-li, ţe |UA|=|UB|=p, |HA|=|HB|=q a pokud existuje vzájemně jednoznačné při-

řazení uzlů a hran z mnoţiny prvků grafu A a mnoţiny prvků grafu B tak, aby platil vztah 

∑∑|( (  )   (  ))|  ∑∑|( (  )   (  ))|  ∑|( (  ))|  ∑|( (  ))|  ∑|( (  ))|  ∑|( (  ))|   

 

   

 

   

 

   

 

   

  

   

 

   

 

   

 

kde |(o(ui)-o(vj))| = 0, pokud oba uzly mají stejný název, typ i zvolené vlastnosti.  

|(o(ui)-o(vj))| = n, pokud se oba uzly shodují v názvu, ale liší v typu nebo v dalších volitelných 

vlastnostech. Číslo n je počet vlastností, ve kterých se oba uzly odlišují.  

|(o(ui)| = 0, pokud k uzlu ui existuje obraz vj se stejným názvem.  

|(o(ui)| = o(ui), pokud k uzlu ui neexistuje obraz vj se stejným názvem.  

|(o(vj)| = 0, pokud k uzlu vj existuje vzor ui se stejným názvem.  

|(o(vj)| = o(vj), pokud k uzlu vj neexistuje vzor ui se stejným názvem.  

|(o(ei)-o(fj))| = 0, pokud obě hrany mají stejný počáteční a koncový uzel a všechny další volitelné 

vlastnosti.  

|(o(ei)-o(fj))| = m, pokud se obě hrany shodují v počátečním a koncovém uzlu, ale liší ve volitelných 

vlastnostech. Číslo m udává počet vlastností, ve kterých se oba uzly odlišují.  

|(o(ei)| = 0, pokud k hraně ei existuje obraz fj se stejným počátečním a koncovým uzlem.  

|(o(ei)| = o(ei), pokud k hraně ei neexistuje obraz ej se stejným počátečním a koncovým uzlem.  

|(o(fj)| = 0, pokud k hraně fj existuje vzor ei se stejným počátečním a koncovým uzlem.  

|(o(fj)| = o(fj), pokud k hraně fj neexistuje vzor ei se stejným počátečním a koncovým uzlem.  

 

Definice 3: Míra podobnosti 

Mějme grafy A = (UA, HA) a B=(UB, HB). Graf A nazveme vzorovým grafem (zadání vytvořené v 

editoru) a graf B porovnávaným (studentské řešení). 
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Míru podobnosti grafů A a B pak definujeme vztahem: 

 (   )    
 

    ( ( )  ( ))
 

  ∑∑|( (  )   (  ))|  ∑∑|( (  )   (  ))|  ∑|( (  ))|  ∑|( (  ))|  ∑|( (  ))|  ∑|( (  ))|

 

   

 

   

 

   

 

   

  

   

 

   

 

   

 

kde O(A), O(B) jsou ohodnocení grafů A nebo B. Ostatní pouţité zápisy jsou totoţné jako v předchá-

zející definici. Platí, ţe d(A,B)=1, pokud jsou grafy A a B ekvivalentní. Pokud jsou grafy naprosto 

rozdílné, je d(A,B)= 0.  

 

4.1.5 Příklad vyhodnocení míry podobnosti 

Pro názornost si nyní uvedeme několik vzorových příkladů s ohodnocením grafu. 

Příklad 1: 

Mějme jako vzorové zadání diagram označený jako autorské řešení. 

Autorské řešení: 

 

Obrázek 11: Příklad autorské řešení 

V diagramu se objevují celkem tři grafické prvky s odlišným popisem, spojený různými hranami.  

Počet vlastností uzlů v grafu: O (UA) =2+2+2=6 

Počet vlastností hran v grafu: O (UA) =3+3=6 

Celkové ohodnocení grafu: O (A) = 12 

Studentské řešení: 

K autorskému řešení budeme porovnávat řešení vytvořené studentem. 
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Obrázek 12: Příklad studentské řešení 1 

 

Počet vlastností uzlů v grafu: O (UA) =2+2+2=6 

Počet vlastností hran v grafu: O (UA) =3+3=6 

Celkové ohodnocení grafu: O (A) = 12 

 (   )    
       

  
   

Ohodnocení obou grafů je stejné a jednotlivé uzly i hrany v grafu mají stejné vlastnosti. Míra podob-

nosti grafů je tedy 1. Podobnost grafů v procentech: 

míra (A,B)=1*100=100%. 

Jiné studentské řešení: 

 

Obrázek 13: Příklad studentské řešení 2 

 

V tomto případě se studentské řešení liší odlišnou hranou. 

 (   )    
       

  
 

 

  
 

    (   )  
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Obrázek 14: Příklad studentské řešení 3 

 

V tomto případě se studentské řešení liší počtem uzlů a hran. 

 (   )    
       

  
 

 

  
 

    (   )  
 

  
         

 

4.2 Analýza části měření nad sestaveným pokusem 

 

Základním prvkem pro sestavení měřící úlohy je vstupní rovnice. Při návrhu editoru jsem vzo-

rově postupoval podle principu v úloze Hookova zákona a snaţil se nabídnout způsob, jak uţivateli 

nabídnout co největší prostor ve způsobu úpravy a editace proměnných v rovnici. Prvním krokem je 

získání jednotlivých proměnných ze vstupní rovnice. Při zápisu rovnice do textového pole se text z 

pole zachytí a zpracuje algoritmem pro rozpoznání a separaci proměnných. Ty se dynamicky při zápi-

su rovnice automaticky vypisují pod toto textové pole. 

 

Obrázek 15: Zadání vstupních proměnných 

4.2.1 Postup při separaci proměnných 

1. Kontrola zda je v rovnici právě jednou symbol rovnítka, rozdělení textu v místě rovnítka (rov-
nítko se z textu vyjme). 

2. Kontrola, zda jsou v obou částech textu obsaţeny matematické příkazy (mocnina, odmocnina, 

goniometrické funkce) a zda jsou zapsány ve správném tvaru, to znamená, ţe za matematic-

kým příkazem následuje argument příkazu ohraničený kulatými závorkami. Pokud ano, příkaz 

se závorkami je z textu odstraněn, argument příkazu zůstává, stejně jako zbytek textu. Pokud 

je v textu matematický příkaz se špatně zadaným, nebo chybějícím argumentem, není rovnice 

správně zadána. 
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3. Kontrola zbylých závorek v textu. Pro kaţdou levou závorku musí být v rovnici závorka pra-

vá, sloţené závorky mají přednost před hranatými a hranaté před kulatými. Všechny správně 

pouţité závorky se z textu odstraní. Pokud po odstranění správných závorek z textu zůstane li-
bovolná závorka, není rovnice správně zadána. 

4. Rozdělení textu v místě symbolu operátoru (+, -, *, /), symbol operátoru se z textu vţdy vy-
jme, zůstane mnoţina textových znaků. 

5. Ze zbylé textové mnoţiny se odstraní všechny číselné znaky. Po odstranění číselných znaků 
zbude jen mnoţina proměnných. 

Pokud pro měření potřebujeme více proměnných, neţ je obsaţeno v rovnici, lze uţivatelsky přidat 

další proměnné přímým zápisem proměnné a vloţením do seznamu proměnných. 

Při správném zadání rovnice je nutné nastavit všem proměnným jejich typ a atributy. Také by 

se měla kaţdá proměnná vázat na nějaký objekt z grafického schématu, protoţe právě přes tyto objek-

ty se posléze bude s proměnnými pracovat. Typ proměnné je dán způsobem, jakým docílíme změnu  
jejich funkční hodnoty (pokud se nejedná o konstantu) 

 

4.2.2 Typy proměnných podle moţnosti změny a jejich atributy 

 

 

Obrázek 16: Výběr typu proměnné 

 konstanta: proměnná se nemění, je zadána svou číselnou hodnotou 

- atributy proměnné: název proměnné, číselná hodnota, jednotka proměnné a objekt z 

grafického schématu 
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 změna proměnné z výběru hodnot: buď zadáním výčtu prvků, kde jsou prvky oddělené čárkou, 

nebo zadáním počátečního a koncového bodu definičního oboru. V grafu si pak uţivatel bude 

moci u příslušného objektu vybrat jako parametr pro proměnnou jednu z nabízených hodnot. 
Například délka drátu v Hookově zákoně je dána výběrem z hodnot 5, 10 nebo 15 metrů.  

- atributem proměnné je definiční obor hodnot, název proměnné, jednotka proměnné a 
objekt z grafického schématu 

 posunem z bodu A do bodu B: po nadefinování definičního oboru a dvou bodů v pracovní plo-

še grafu lze hodnotu proměnné měnit taţením objektu v pracovní ploše. Například doraz k di-

latometru na obrázku můţe nabývat hodnot od 1 do 10 na trase od A do B. V grafu pak uţiva-
tel změní hodnotu dorazu dilatometru posouváním objektu po dané trase 

 

Obrázek 17: Změna trasy z bodu A do bodu B 

- atributem proměnné je definiční obor hodnot, body A a B, název proměnné, jednotka 

proměnné a objekt z grafického schématu 

 umístění objektu na danou pozici: hodnota proměnné se mění výběrem z definičního oboru, 

stejně jako u změna proměnné z výběru hodnot, proměnná se ale započítá do rovnice pouze 

pokud je objekt umístěn na správnou pozici. Příkladem je závaţí z Hookova zákona – hodnota 

závaţí je platná pouze pokud je závaţí umístěno v misce. 

- atributem proměnné je definiční obor hodnot, body vymezující funkční oblast, název 
proměnné, jednotka proměnné a objekt z grafického schématu 

 vychází z jiné proměnné – tuto volbu pouţijeme, pokud je hledaná proměnná přímo ve vztahu 

vůči hodnotě jiné proměnné. Z výčtu prvků vybereme, ke které z dalších proměnných je na-

stavovaná proměnná ve vztahu, do příslušného textového políčka pak zadáme matematický 
vztah  podle stejných pravidel jako při zadávání rovnice. Např. uvaţujme rovnici  

Δl = s.m, kde s je průřez.  

Pro získání hodnoty průřezu musíme přidat funkční vztah       . 
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- atributem proměnné je definiční obor hodnot, rovnice vztahu, id proměnné obsaţené 
v rovnici vztahu, název proměnné, jednotka proměnné a objekt z grafického schématu 

 hledaný výsledek, vychází z rovnice - pokud by vstupní rovnice měla tvar a=b+c.d, pak a je 

hledaný výsledek rovnice 

- atributem proměnné je definiční obor hodnot, název proměnné, jednotka proměnné a 
objekt z grafického schématu. 

 

4.2.3 Nastavení interakce pro výsledky měření 

 

Výstup při měření bude dán číselnou hodnotou proměnné označené jako hledaný výsledek, vy-

chází z rovnice. Změnou hodnot ostatních proměnných se mění také hodnota hledaného výsledku, se 
kterou se dá dále pracovat. Editor nabízí dvě základní akce pro výstup z měření: 

1. Vypsat výsledek: hodnota výsledné proměnné se vypíše na pozici zvolenou uţiva-

telem. Při kaţdé změně libovolné proměnné se automaticky změní i vypsaný vý-

sledek. Je-li u výsledné proměnné uvedena jednotka, zobrazí se ve výpisu za čí-
selnou hodnotou výsledku. 

 

Obrázek 18: Výsledek u dilatometru 

2. Vykreslit průběh funkce: pro příklady uţívající funkce dvou proměnných (případ-

ně parametrické funkce) lze vykreslit průběh dané funkce. Průběh se vykreslí do 

zvláštní komponenty, jejíţ pozici v pracovní ploše opět volí uţivatel. Rozsah osy 

x a osy y pro vykreslení je dán podle definičního oboru proměnných. Definiční 

obory všech proměnných lze v autorském módu zpětně měnit, ve studentském a 

zobrazovacím nikoliv. Jedná se spíš o schématické vykreslení, se zvýrazněnými 

body průsečíků s osou x a osou y. Například na obrázku 19 vidíme jednoduchý 

průběh funkce dvou proměnných – x a y. Hodnotu proměnné x si uţivatel volí 

z definičního oboru, proměnná y se dopočítává podle předepsané rovnice. Pokud 

je v rovnici více proměnných, je třeba stanovit, která proměnná bude vztaţena 

k ose x, ostatní proměnné pak budou slouţit jako parametry funkce. 
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Obrázek 19: ukázka vykreslení průběhu funkce 

Podrobný sled událostí při nastavování části měření najdete v následující kapitole u obrázku č. 
20: Diagram aktivit sestavení úlohy měření. 

 

4.3 Diagramy aktivit 

Pomocí diagramů aktivit graficky jsou znázorňovány funkce a aktéry v systému a posloupnost 

při pouţívání různých funkcí systému.  

Celkový pohled na systém popisující cestu od vytvoření nového projektu přes studentské řešení, 
ohodnocení a odevzdání popisuje diagram aktivit na obrázku číslo 20. 

 

4.3.1  Celkový pohled na systém 

Poznámka u aktivity Rozšířit o úlohu měření s odkazem na Diagram aktivit sestavení měření 

znamená, ţe danou aktivitu blíţe popisuje jiný diagram aktivit (obrázek 20). Celkový pohled na sys-
tém je rozdělen do tří celků podle konkrétního reţimu a aktéra. 

Popis jednotlivých aktivit: 

Celý proces začíná v autorském reţimu zaloţením nového projektu, nebo načtením dříve ulo-

ţeného projektu z XML souboru (podrobný popis XML souboru je v kapitole 5.2.2).  



 

27 

 

Přidat grafickou úlohu: v této aktivitě uţivatel sestaví vzorové (autorské) řešení. Postupuje 

přidáním grafických prvků grafu, rozmístění prvků na pracovní plochu, propojení jednotlivých prvků 

hranami a nastavení vlastností jednotlivých prvků a hran. Pokud je projekt zamýšlen jen jako grafická 

úloha čistě pro procvičení sestavení schématu či diagramu, je moţno po této aktivitě projekt uloţit. Ve 
studentském/zobrazovacím reţimu se pak při načtení projektu zobrazí jen část pro sestavení grafu. 

Rozšířit o úlohu měření: této aktivitě je věnován samostatný diagram na obrázku 15. Pokud 

projekt obsahuje rozšíření o úlohu měření, bude i studentský/zobrazovací reţim rozdělen na část slo-
ţení grafu a měření. Sloţení grafu je podmínkou pro postup do části měření. 

Uložit projekt: Po uloţení projektu je na uţivateli, jestli projekt zpřístupní studentům pro sa-

mostatnou práci v zobrazovacím reţimu, nebo jestli bude přístupný pouze ve studentském reţimu. 

V prvním případě můţe student provést pokusné sestavení projektu a měření opakovaně, jsou mu pří-

stupné výsledky měření a sestavení grafu, není mu přístupná aktivita odevzdání úlohy. Ve druhém 

případě můţe student provést pokus o sestavení a měření pouze jednou, výsledky jsou k dispozici pou-
ze pro učitele. 

 

Řešit grafickou úlohu/provést měření: praktické pokusy nad zadanou úlohou. 

Odevzdání úlohy: Odevzdanou úlohou se rozumí studentské řešení grafické úlohy, míra po-

dobnosti autorského a studentského řešení grafické úlohy, případně naměřené hodnoty z části měření. 

Tato aktivita je dostupná pouze ve studentském reţimu pro účely testování studentů. 

Prohlížet studentské řešení: učitel v autorském reţimu má moţnost prohlédnout si odevzdané 

úlohy se studentského reţimu, porovnat jeho způsob řešení a případně při konzultaci se studentem 
ručně změnit automatické vyhodnocení hodnocení studentského řešení. 
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Obrázek 20: Celkový pohled na systém 
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4.3.2 Diagram aktivit sestavení úlohy měření 

Jeden ze sloţitějších a ne zcela intuitivních procesů v editoru je proces sestavení úlohy měření. 

Nyní si proces popíšeme blíţe podle diagramu na obrázku číslo 21. 

Zadání matematické rovnice: tato aktivita je nutnou podmínkou pro měření. Matematickou 

rovnicí se rozumí libovolná řešitelná rovnice o jedné a více neznámých na libovolném intervalu D. 

Rovnice se skládá z levé a pravé strany, neznámou proměnnou zapisujeme vţdy do levé strany rovni-

ce, ostatní proměnné tvoří pravou stranu rovnice. Při zápisu rovnice je moţné pouţít následující ma-

tematické funkce:  

x^(a) – umocnění čísla x exponentem a  

sqrt(x) – druhá odmocnina proměnné x  

sin(x), cos(x), tg(x), cotg(x), arsin(x), arcos(x), arctg(x), arcctg(x) – goniometrické funkce 

ln(x) – přirozený logaritmus proměnné x 

log(x) – dekadický logaritmus proměnné x 

exp(x) – eulerovo číslo umocněné hodnotou proměnné x 

abs(x) – absolutní hodnota z hodnoty proměnné x 

Separace proměnných: děje se automaticky podle pravidel uvedených v kapitole 4.2.1. 

Přidat proměnnou: tuto aktivitu uţivatel zvolí, pokud potřebuje definovat pomocné výpočty 

obsahující proměnné, které se nevyskytují v rovnici zadání. Proměnné přidané zvlášť lze dále editovat 
a smazat a platí pro ně stejná pravidla, jako pro proměnné separované z rovnice zadání. 

Nastavení změny proměnné: kaţdá proměnná musí mít nastaven typ proměnné a povinné atri-

buty. Moţné typy a jejich atributy jsou popsány v kapitole 4.2.2. Není moţné v programu pokračovat 
dále, dokud nejsou vyplněny všechny povinné atributy u všech proměnných. 

Přiřazení objektu k proměnné: kaţdá proměnná musí být v grafu zastoupena libovolným uz-

lem. Změna hodnoty proměnné a zjištění její aktuální hodnoty je moţné v sestaveném grafu vyvolá-
ním menu kliknutím na uzel. 

Nastavení interakce pro výsledek měření: interakcí pro výsledek měření se rozumí změny 

chování v pracovním prostoru grafu podle výsledku rovnice zadání. Nastavení a moţnosti interakce 
jsou popsány v kapitole 4.2.3. 

Uložit měření: aktivita pro uloţení měření je dostupná aţ po správném zadání rovnice, nasta-

vení atributů všech proměnných a nastavení interakce pro výsledek měření. Do XML souboru se uklá-

dá rovnice zadání, seznam proměnných a jejich atributy, varianta interakce pro výsledek měření a 
textové zadání měření. Podrobný popis XML souboru v kapitole 5.2.2. 
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Obrázek 21: Diagram aktivit sestavení úlohy měření 
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5 Praktická část 

 

5.1  Volba vývojového prostředí a architektury 

Podle zadání má být implementace realizována v programovacím jazyce java. Java applety nabíze-

jí vývoj webových java aplikací se sloţitějším uţivatelským rozhraním, spustitelné nezávisle na ope-

račním systému či prohlíţeči. Ovšem klasické applety jsou omezeny tzv. sandboxem, coţ je bezpeč-

nostní mechanismus slouţící pro oddělování procesů běţících se stejným oprávněním, coţ představuje 

problém při načítání uţivatelských obrázků pro ikony objektů. Proto jsem místo klasického java apple-

tu pouţil technologii Java Web Start [3] , která přináší jisté výhody.  

Java web start slouţí k jednoduché distribuci java aplikací na internet, přičemţ pouţívá prohlíţeč 

pouze jako prostředek k instalaci aplikace. To v praxi znamená, ţe koncový uţivatel pouze klikne na 

spouštěcí skript java web start (soubor jnlp) a aplikace se následně sama nainstaluje a spustí. Web start 

si můţe vyţádat různé verze javy, tím je zajištěno, ţe uţivatel vţdy pracuje s aktuální verzí programu 

a odpadá tak problém distribuce aktualizací. Jediným poţadavkem na spuštění je nainstalovaná java s 

podporou Java Web Start (standardní součást Java SE od verze 1.4). 

Aplikace vytvořené přes Java web Start musí být uloţena do podepsaného jar archivu. K vytvoření 

podepsaného jar archivu jsem pouţil self-signed certifikát (není podepsán ţádnou certifikační autori-

tou, ale sám sebou), který je součástí java JDK. Postup při podepsání aplikace: 

1. vytvoření keystore pro uloţení certifikátu  

keytool -genkey -keystore myKeystore -alias myself 

2. vytvoření self-signed certifikátu 
keytool -selfcert -alias myself -keystore myKeystore 

3. podepsání jar souboru tímto certifikátem 

jarsigner -keystore myKeystore Editor.jar myself  

Tím jsme docílili podepsaného jar archivu, aplikace teď můţe vyţadovat další práva. 

Jako protokol se pouţívá JNLP (java network launch protocol), coţ je protokol pro webové 

prostředí pro distribuci Java aplikací. JNLP protokol je specifikován ve formě XML souboru. Tento 

XML soubor obsahuje informace pro spuštění aplikace přes Java Web Start, specifikuje cestu k soubo-

ru s aplikací, její popis, cestu k třídě s hlavní metodou (void main), poţadovaná práva v systému a 
verzi běhového prostředí javy.  

 

Příklad JNLP souboru: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<jnlp href="Editor-main.jnlp" spec="1.0+"> 

<information> 

<title>Editor-main</title> 

<vendor>Patrik Fary</vendor> 

<homepage href=""/> 

<description>Editor-main</description> 

<description kind="short">Editor</description> 

<offline-allowed/> 

</information> 

<security> 

<all-permissions/> 

</security> 

<resources> 

<j2se java-vm-args="-Djava.security.policy=applet.policy" versi-

on="1.5+"/> 

<jar href="Editor-main.jar" main="true"/> 

</resources> 

<applet-desc height="610" main-class="editor.Editor" name="Editor" 

width="800"> 

</applet-desc> 

</jnlp> 

 

Soubor začíná standardní XML hlavičkou, následuje element jnlp, jehoţ atributy obsahují po-

uţitou specifikaci a odkaz na dokument. Část information je zřejmá, snad jen na element offline-

allowed. Tento element umoţní spuštění aplikace i v offline reţimu, bez připojení k siti. Pokud bych 

tento element neuvedl, aplikaci by nebylo moţné spustit z cache. Část security upřesňuje poţadavky 
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na bezpečnostní práva aplikace. Moţné hodnoty jsou no-permitions (ţádné poţadavky), all-

permissions (plná práva) nebo j2ee-aplication-client-permissions (kompromis mezi ţádnými poţadav-

ky a plnými právy, je povolen jen přístup do schránky a moţnost tisknout). Při pouţití vyšších práv 

neţ no-permission musí být aplikace podepsaná certifikátem a uţivatel musí certifikátu důvěřovat. To 

učiní odsouhlasením důvěryhodnosti certifikátu pro prvním spuštění aplikace. Poslední část v XML 

souboru je část resources s poţadavky na JRE (java runtime environment) a jar soubory aplikace, v 

samotném závěru pak následuje specifikace hlavní třídy aplikace a rozměry appletu.  

Zařazení do HTML kódu: 

<a href="Editor.jnlp">Spustit Java Web Start aplikaci Editor</a> 

 

 

Obrázek 22: Potvrzení důvěryhodnosti certifikátu 

 

5.2 Základní struktura aplikace 

Jak uţ ze zadání vyplývá, celá aplikace je koncipována modulárně, coţ umoţňuje oddělení růz-

ných logicky souvisejících částí do více navzájem komunikujících modulů. Jednotlivé moduly pak 

skrývají před okolím sloţité procesy a navenek poskytují pouze aplikační rozhraní. To také umoţňuje 

pozdější snadné rozšíření aplikace při zachování dostačující výkonnosti aplikace.  

K oddělení jádra aplikace a grafického uţivatelského rozhraní jsem pouţil návrhový vzor Faca-

de [1]. Tento návrhový vzor umoţňuje vytvořit jednoduché rozhraní k vcelku sloţitému subsystému. 

Nově vytvořený objekt typu Facade zapouzdřuje třídy subsystému a deleguje poţadavky od klienta 

příslušným objektům. Objekty subsystému naopak nemají ţádnou znalost o objektu Facade. Celkový 
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pohled na základní strukturu aplikace je prezentován na zjednodušeném třídním diagramu na následu-
jící straně. Z diagramu je patrné, ţe hlavní řídící třídou je třída Editor. 
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Obrázek 23: Zjednodušený třídní diagram 

5.2.1 Popis hlavních tříd 

Tento popis tříd vychází z třídního diagramu uvedeného na předchozí straně. Zde je uveden 

popis jen vybraných důleţitých tříd a komunikaci mezi nimi. Popis všech tříd, které jsou součásti pro-
jektu, spolu s uvedením všech jejich atributů a metod je uveden v příloze C – programátorská příručka. 

Třída Editor: ústřední komponenta celého projektu. Komunikuje se všemi třídami grafického 

rozhraní a řídí předávání dat mezi ostatními třídami. Třída Editor reprezentuje samotné jádro appletu, 

při s prvním spuštění vytvoří základní okno s ovládacím panelem a pracovním prostorem, do pracov-

ního prostoru se pak podle akce volené uţivatelem vkládají potřebné komponenty (třídy Start_Panel, 

Project_Panel, Object_Panel, atd.). 

Obrázek 24: Jádro appletu 

 

Třída Student_mode: tato třída se zavolá při spuštění studentského, nebo zobrazovacího reţi-

mu a slouţí pro řízení funkcí těchto dvou reţimů. Komunikací s třídou Editor získá přístup ke grafic-

kým komponentám potřebným pro tyto reţimy. 

Třídy Canvas_main, Canvas_student, Canvas_measure: trojice tříd Canvas slouţí jako pra-

covní plochy pro vykreslování grafu a práci s grafem. Obsahují metody pro vykreslení plátna a grafic-

kých objektů na plátně paintComponent(Graphics g), metodu pro překreslení plátna repaint () a meto-

dy pro ovládání zachycení a zpracování události při práci myší (pohyb myši, kliknutí, pohyb s drţením 

myši). Ovšem tělo těchto metod je pro všechny tři třídy rozdílná. Zatímco Canvas_main obsahuje 

všechny funkce potřebné pro vytvoření autorského řešení grafu, Canvas_student obsahuje funkce pro 

vytvoření studentského řešení a funkci pro porovnání obou řešení a Canvas_measure funkce pro řízení 
měření a vykreslení autorského řešení. 
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 Třída Object: tato třída reprezentuje jeden grafický prvek z grafu a všechny jeho atributy. 

Propojením dvou takovýchto prvků hranou vznikne uzel. Jeden grafický prvek můţe tvořit více uzlů. 

Základní atributy pro nový Object je jeho id, název, ikona pro jeho grafickou reprezentaci a typ objek-
tu (uţivatelský a předdefinovaný). 

Třída Edge: tato třída reprezentuje jednu hranu z grafu a všechny její atributy. Základními 
atributy pro hranu jsou id hrany, id počátečního a koncového uzlu. 

Třídy Save_project, Load_project: tyto třídy jsou volány při ukládání a načítaní projektu 

z XML souboru. 

 

5.2.2 Popis souboru pro ukládání dat 

Pro přenos dat mezi jednotlivými reţimy a později přenos dat do databáze jsem zvolil ukládání 

ve formátu XML. XML je standardizovaný značkovací jazyk s hierarchickou stromovou strukturou, 

snadno čitelný jak člověkem, tak strojem. Název XML souboru při ukládání je totoţný jako název 

projektu. Před samotným uloţením souboru program zkontroluje, zda v adresářové struktuře jiţ není 

soubor s tímto názvem obsaţen. Pokud ano, je uţivatel vyzván k přejmenování projektu. 

Struktura XML souboru je následující: 

První řádek je hlavička XML souborů s jeho deklarací – číslo verze a kódování znaků. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 

 

Následuje samotné tělo souboru: 

 

- <Název projektu> 

- <projekt> 

Element projekt obsahuje základní nastavení a vlastnosti samotného projektu. 

</projekt> 

 

- <objekt id="0"> 

Element objekt obsahuje výpis objektů v grafu podle jeho id a výpis všech jeho atributů. 

</objekt> 

 

- <hrana id="0"> 

Element hrana obsahuje výpis hran v grafu podle id hrany a výpis všech jejích atributů. 

</hrana id> 

 

- <button id="0"> 
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Element button obsahuje výpis prvků umístěných v panelu prvků podle jeho id a výpis všech 

jeho vlastností. Jde vlastně o seznam tlačítek pro volbu jednotlivých objektů v grafu. Kliknutím na 

vybrané tlačítko dojde k vytvoření grafického objektu, na které tlačítko odkazuje. 

</button> 

 

- <prom id="0"> 

Element objekt obsahuje výpis proměnných v grafu podle jeho id a výpis všech jeho atributů. 

</prom> 

 

</ Název projektu > 

 

5.2.2.1 Popis jednotlivých elementů a jejich atributů 

Projekt: 

 String nazev – název projektu 

 String autor – autor projektu 

 Date datum – datum vytvoření, nebo poslední změny dokumentu 

 Boolean repeat – informace, zda je v projektu povoleno opakované pouţití stejných prvků, 

implicitně nastavené na hodnotu true 

 boolean status – určuje, zda se jedná o projekt obsahující měření nebo nikoliv. Pokud je tato 

hodnota rovna false, následující atributy osaX, akce a text2 se neukládají. 

 int osaX – id proměnné pro vykreslení grafu dvou proměnných v části měření 

 String text1 – textové zadání pro grafickou část 

 String text2 – textové zadání pro část měření 

 

Objekt – prvky v grafu, mnoţina všech uzlů v grafu a jejich atributy 

 int id – základní identifikační údaj uzlu 

 String název – nepovinný atribut, tento název se bude zobrazovat při výběru prvku z panelu 

prvků (například v ERD entita, vztah..) 

 String popis – popis daného prvku v grafu (například konkrétní název entity) 

 pozice souřadnice int x a int y 

 int xpopis, int ypopis – souřadnice popisu, pokud nejsou změněny, jsou přednastaveny do 

středu uzlu 

 String ikona – adresa grafické ikony uzlu 

 int typ – pro rozlišení uţivatelského a základního uzlu (oba typy se vykreslují jinak, proto po-

třebuji zaznamenat, o který se jedná) 

 boolean viditelnost – viditelné uzly jsou ve studentském reţimu viditelné na ploše uţ při spuš-

tění 

 boolean platnost – neplatné uzly nejsou součástí správného řešení, uzly pro zmatení.  

 volitelné vlastnosti – atributy, které umoţňují popsat volitelný počet vlastností uzlu, vlastnosti 

mohou ovlivňovat grafické zobrazení uzlu 
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Hrany – spojení a přechody mezi uzly 

 int id - základní identifikační údaj hrany 

 int id_pocatecni uzel 

 int id_pocatecni uzel 

 String název – nepovinný atribut 

 int styl – pro rozlišení grafického stylu hrany (obyčejná, orientovaná atd.) 

 boolean viditelnost - viditelné hrany jsou ve studentském reţimu viditelné na ploše uţ při 

spuštění 

 boolean volná – tento parametr je přednastaven na hodnotě true, při nastavení záporné hodno-

ty jsou uzly hrany k sobě pevně semknuté (tzn. při pohybu jednoho uzlu druhý uzel jeho po-

hyb kopíruje) 

 souřadnice koncových bodů hrany – pokud nejsou změněny, jsou nastaveny přednastaveny do 

středu počátečního a koncového uzlu 

 volitelné vlastnosti – atributy, které umoţňují popsat volitelný počet vlastností hrany, vlast-

nosti mohou ovlivňovat grafické zobrazení hrany 

Button - seznam tlačítek v panelu prvků 

 String název – nepovinný atribut, tento název se bude zobrazovat při najetí myši na tlačítko, 

při stisknutí tlačítka se název předá novému objektu 

 String ikona – adresa grafické ikony tlačítka 

 String ikona_velka – adresa grafické ikony, které tlačítko při stlačení předá novému objektu  

 int typ – pro rozlišení uţivatelské a přednastavené ikony 

Prom – seznam proměnných, ukládá se jen, kdyţ je mnoţina proměnných neprázdná 

 int id - základní identifikační údaj proměnné 

 String jméno – zkratka proměnné, pod kterou je zapsána v rovnici 

 String název – celý název proměnné, nepovinný atribut 

 int iconId – podle id ikony bude proměnná přiřazena k typu objektu 

 String unit – jednotka proměnné, nepovinný atribut  

 int change – volba nastavení změny proměnné 

 volitelné vlastnosti – další atributy závisí na hodnotě atributu change 

Ukázka konkrétního XML souboru je obsaţena v příloze číslo 3. 

 

5.2.3 Návrh GUI a popis vybraných komponent 

Podrobný popis uţivatelského rozhraní a popis jeho ovládání je uţ obsaţen v příloze číslo 2 – 

uţivatelská příručka. Proto je zde uveden jen základní koncept se stručným popisem vybraných kom-
ponent.  

Všechny moduly jsou pro přehlednost a snadnou orientaci při práci rozděleny do několika díl-

čích obrazovek, strukturovaných podle právě prováděné akce.  Základní struktura je přitom pro všech-

ny obrazovky společná a skládá se z navigační lišty, pracovní plochy a panelu prvků. 
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Navigační lišta: obsahuje komponentu pro grafickou a textovou nápovědu, jejichţ ob-

sah se mění podle prováděné aktivity. Grafická nápověda se automaticky zvětší, pokud na ni 

uţivatel ukáţe myší. Dále jsou v pravé části lišty umístěna tlačítka pro pohyb mezi jednotli-

vými obrazovkami a tlačítko pro uloţení. V případě obrazovky s plátnem pro vykreslení grafu 

je zde ještě přepínač pro zapnutí či vypnutí vykreslení mříţky v pracovním poli (pro obrazov-

ky, kde vykreslení mříţky nemá smysl, je přepínač skrytý). 

 

Obrázek 25: Navigační lišta 

 

 Panel prvků: Panel prvků obsahuje seznam objektů pro tvorbu grafu. Kliknutím na zelené 

tlačítko, plus umístěné na počátku panelu, je zavolána funkce pro uţivatelské přidání nového prvku. 

Při kliknutí na prvek lze daný prvek editovat, nebo smazat. V obrazovce s pracovním plátnem je pak 

chování panelu odlišné. Tlačítko pro přidání prvku je skryto a při kliknutí na vybraný prvek se daný 

prvek zobrazí v pracovní ploše grafu.  

 

Obrázek 26: Panel prvků 

 Pracovní plocha: pracovních ploch se v programu objevuje několik, typově by se daly rozdělit 

na plochy s plátnem pro vykreslení grafických komponent a plochy s nastavením pro konkrétní nasta-

vení projektu. Nyní si popíšeme blíţe první typ pracovní plochy (dále je budu pro stručnost nazývat 

canvas plochy).  
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Canvas plocha: canvas je plátno pro dynamické vykreslování grafiky. V autorském reţimu se 

vyskytují tři typy canvas plochy: pro sestavení autorského řešení, pro sestavení studentského řešení a 

pro úlohu měření. Ve studentském a zobrazovacím reţimu je canvas pro sestavení autorského řešení 

nedostupný.  

Při vytváření autorského nebo studentského řešení se s canvasem pracuje pouze pomocí myší. 

Kliknutím na objekt pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku pro vybraný objekt. Na 

obrázku 27 je zobrazena tato nabídka v reţimu autorském a studentském/zobrazovacím.  

 

Obrázek 27:  Kontextová nabídka pro úpravu objektu 

 Obsah menu pro úpravu objektu: 

- přidat popisek – umoţní přidat k prvku textový popisek (vhodné například u UML diagramů) 

- upravit pozici popisku – přidaný popisek je přednastaven do středu prvku, pomocí volby 

upravit pozici popisku lze popisek posunout na libovolné místo 

- nastavit viditelnost – viditelný objekt bude ve studentském reţimu viditelný na ploše ihned 

po spuštění programu jako součást zadání, neviditelný nikoliv 

- nastavit platnost – neplatné objekty slouţí ke zvýšení náročnosti, nejsou součástí správného 

řešení, ale můţou být součástí zadání 

Stejně jako objekty, i vlastnosti hran jdou různě měnit kliknutím pravého tlačítka myši na zvolenou 

hranu. Opět se moţnosti liší podle zvoleného reţimu. 

 
Obrázek 28:  Kontextová nabídka pro úpravu hran 
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Vyvolaná nabídka pro hrany má následující moţnosti: 

- smazat hranu 

-pevná/volná hrana – hrany jsou přednastaveny jako volné, při zvolení pevné hrany dojde k 

tomu, ţe se k sobě objekty pevně přimknou a při pohybu jedním objektem bude kopírovat jeho 

pozici i druhý objekt a naopak.  

- styl hran – slouţí ke zvolení grafického stylu hrany a to jak začátku, tak konce 

- pozice koncových bodů – slouţí ke změně koncových bodů hrany vůči objektu. Konec hrany 

je přednastaven, aby doléhal k okraji objektu, při změně bude konec vţdy na pevném bodě. 

V případě canvasu pro měření jsou moţnosti canvasu stejné pro všechny tři reţimy. Tento typ 

canvasu slouţí pro provádění měření, pracuje se zde uţ jen s grafickými objekty a nikoliv s hranami. 

Měření lze ovlivnit podle nastavení nadefinovaných proměnných změnou hodnoty proměnné u vybra-

ného prvku, případně změnou pozice prvku, nebo umístěním prvku na danou pozici. Například pokud 

je k objektu přiřazena proměnná se změnou hodnoty podle umístění (viz. příklad s Hookovým záko-

nem), váha závaţí se přičte do rovnice při posunutí váhy do misky. Hodnota závaţí (obdobně jako 

hodnoty jiných proměnných) lze dále změnit kliknutím na objekt pravým tlačítkem myši a změnou 

příslušné proměnné z nabídky. 

 

 

Obrázek 29: Pokusné měření 
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5.2.4 Zabudování a komunikace Editoru s e-learningovým systé-

mem 

 

Nezbytnou součástí při návrhu modulů je definovat způsob napojení aplikace do různých e-

learningových systému a definování komunikace s nimi. Tento grafický editor se bude přidávat do 

právě vyvíjené nové verze systému Barborka na vysoké škola Báňská. Komunikaci a předávání dat 

mezi moduly ve formátu java apletu a Barborkou bude řízena PHP skriptem, ovšem v případě potřeby 

lze skript upravit i pro další jazyky. Všechna zadání a potřebná data jsou pak předána ve formátu XML 

k uloţení do databáze. Základní schéma napojení modulu na e-learningový systém je na obrázku 

 

Obrázek 30: Schéma napojení e-learningového systému a testovacího modulu 
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6 Závěr 

 

Podle zadání diplomové práce se mi podařilo vytvořit softwarové dílo, které bylo navrţeno, spe-

cifikováno a implementováno pomocí metod softwarového inţenýrství. Vytvořený software bude na-

sazen jako součást e-learningového kurzu pro předmět fyzika na Matičním gymnáziu v Ostravě. Navr-

ţený software umoţňuje snadnou uţivatelskou tvorbu úloh grafického charakteru rozšířené o matema-

tický aparát, umoţňující simulaci pokusných měření nad grafickým schématem. Práce s programem je 

moţná ve třech různých reţimech – autorský, studentský a zobrazovací. Autorský reţim slouţí pro 

sestavení vzorového řešení, studentský a zobrazovací reţim pak slouţí sestavení studentského řešení a 

následné automatické ohodnocení studentského řešení podle porovnání s řešením autorským. Pouţívá-

ní výsledného programu pomůţe pedagogům ušetřit čas, který by strávil ručním opravováním a vy-

hodnocováním zadaných úloh. Současně program umoţňuje studentům samostatné ověřování znalostí 

zkoušením vzorových úloh v zobrazovacím reţimu.  Modulární implementace umoţňuje snadné zasa-

zení programu do libovolného e-learningového systému. Do budoucna je moţné program rozšířit při-

dáním nových vlastností hran a uzlů a jejich grafických interpretací, coţ by umoţnilo tvorbu nových 

typů grafů a diagramů.  
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Příloha 1: T. Fismol, scénář animace 

Hookův zákon 

 

Téma: Hookův zákon pro pruţnou deformaci tahem 

Pro vizuálně a kinesteticky zaloţeného ţáka 

 
Základní rozlišení: 1024x768 

Po celou dobu spuštění bude v textovém poli vlevo od tlačítka OK tlačítko ZPĚT (znázorněno šipkou), 

které umoţní ţákovi posun o jeden krok zpět. 

 

1. fáze pokusu – sestavení pokusu 
Zadání: Sestavit pokus podle schématu. 

Základní prvky:  

Schéma pokusu 

Deska stolu (podloţka) 

Části, ze kterých bude sloţen pokus:  

Stativový materiál pro uchycení jednotlivých dílů (pomůcek) 

Háček pro uchycení drátu 

Drát  

Kladka 

Miska na závaţí 

Závaţí 

Drţák na dilatometr 

Digitální dilatometr 

Kovový doraz k dilatometru 

 



 

Úvodní obrazovka:  

vlevo dole schéma pokusu (podle něj má pokus sestavit – návod) 

v zbytku spodní části obrazovky textové pole slouţící pro komentář a zadávání úkolů, v pravém dol-

ním rohu tlačítko OK slouţící pro ukončení sestavování pokusu a k přechodu na další část pokusu (v 

průběhu sestavování pokusu nebude funkční) 

v pravé části obrazovky lišta s pomůckami, které slouţí k sestavení pokusu 

zbytek obrazovky slouţí jako pracovní plocha k sestavování pokusu, na pracovní ploše bude fixně 

umístěna pracovní deska stolu, na které se bude pokus sestavovat 

 

Pracovní plocha: Schématicky znázorněna deska stolu (podloţka), na které se bude pokus sestavovat, 

aby „nevisel“ ve vzduchu a aby bylo zajištěno, ţe se pokus na obrazovku bez problémů vejde. 

Lišta s pomůckami: Pod sebou znázorněné potřebné pomůcky (miniatury), u kterých je název po-

můcky zobrazený po přiloţení myši na daný symbol pomůcky. Lze vyuţít posuvník v případě, ţe se 

pomůcky nevejdou do připraveného sloupce. Pomůcky se taţením myši dají přesunout na pracovní 

plochu a zpět z pracovní plochy do lišty pomůcek (v případě omylu). V okamţiku přechodu pomůcky 

z lišty pomůcek do pracovní plochy se miniatura pomůcky automaticky zvětší na předem připravenou 

velikost a tvar (při zpětném přesunutí z pracovní plochy do lišty záloţek se opět stane miniaturou). 

Pomůcky: Stativový materiál pro uchycení jednotlivých dílů (pomůcek) 

Háček pro uchycení drátu 

Drát  

Kladka 

Miska na závaţí 

Závaţí 

Drţák na dilatometr 

Digitální dilatometr 



 

Kovový doraz k dilatometru 

 
Textové pole: Průběţně se v něm budou zobrazovat úkoly, informace a komentáře. Tlačítko OK slou-

ţí k ukončení sestavování pokusu a následně k přechodu do další fáze pokusu – k měření. Tlačítko 

bude funkční aţ po pouţití poslední pomůcky z lišty pomůcek a to za předpokladu, ţe pokus bude 

správně sestaven (ţe bude odpovídat schématu pokusu). 

Schéma pokusu: Obrázek, který bude zobrazen po celou dobu sestavování pokusu, při poklepání myši 

se zvětší na cca 50% aţ 75% velikosti stránky a při opětovném klepnutí se zavře zpět do původní po-

lohy a velikosti – kdykoli v průběhu sestavování pokusu – slouţí jako návod na sestavení. 

 
Schéma: 

 

 
Krok 1 

Pracovní plocha je prázdná (kromě fixní podloţky).  

V textovém poli bude zapsáno:  

„Úkol: Taţením myši umístěte pomůcky z pravé lišty do pracovní plochy a sestavte pokus podle zob-

razeného schématu. Po dokončení úkolu stiskněte tlačítko „OK“.“ 

Krok 2 

V textovém poli bude stále viditelné znění úkolu. 

Přesunutí pomůcek do pracovní plochy. Jednotlivé pomůcky se samy k sobě přichycují v předem na-

definovaných pozicích. (Např.: Háček se přichytí ke stativu ve výšce 2 cm od dolního kraje stativu, 

coţ odpovídá výšce kladky, aby napnutý drát byl rovnoběţný s podloţkou.) Pomocí těchto nadefino-

vaných poloh není prakticky moţné, aby ţák sestavil pokus špatně. Lze vyuţít neviditelné předem 

připravené šablony pokusu přímo v pracovní ploše. Pokud ţák umístí pomocí myši pomůcku na 

správné místo v šabloně, která je skryta pod pracovní plochou, pouţitá pomůcka se zviditelní 

v pracovní ploše a zmizí ze seznamu pomůcek v liště pomůcek. V případě chybného umístění pomůc-

ky se ozve varovný zvuk a v textovém poli se na pár sekund objeví (vyskočí) červený nápis „CHYBA! 



 

Změňte umístění pomůcky.“ (místo znění úkolu). Po zmizení chybové hlášky je opět zobrazeno znění 

úkolu. 

Krok 3 

Stejný jako Krok 2. Dokud nedojde ke správnému umístění poslední pomůcky. 

Krok 4 

Poslední pomůcka byla pouţita a správně umístěna. 

Na pracovní ploše je sestavený pokus podle schématu, lišta pomůcek je prázdná. 

V textovém poli se zobrazí nápis: „Úkol splněn. Gratuluji!  Stiskněte tlačítko OK a přejděte k další 

fázi pokusu. 

 

2. fáze pokusu – měření 
 

Zadání: Zjistěte závislost prodlouţení drátu na velikosti deformující síly. 

Základní prvky:  

Sestavený pokus 

Připravená tabulka 

Textové pole 

Lišta s pomůckami 

Úvodní obrazovka:  

vlevo dole připravená tabulka pro zápis hodnot 

v zbytku spodní části obrazovky textové pole slouţící pro komentář a zadávání úkolů, v pravém dol-

ním rohu tlačítko OK slouţící pro ukončení měření a k přechodu na další část pokusu (v průběhu mě-

ření nebude funkční) 

v pravé části obrazovky lišta s pomůckami, které slouţí k měření 

zbytek obrazovky slouţí jako pracovní plocha, na které je sestaven pokus z minulé fáze pokusu 



 

 
Pracovní plocha: Z minulé fáze sestavený pokus.  

Lišta s pomůckami: Pod sebou znázorněná závaţí různých hmotnosti, u kterých je uvedena hmotnost 

(3x1kg, 2x0,5kg, 5x0,1kg). Lze vyuţít posuvník v případě, ţe se pomůcky nevejdou do připraveného 

sloupce. Pomůcky se taţením myši dají přesunout na pracovní plochu – do misky a zpět z misky do 

lišty pomůcek (v případě omylu).  

Textové pole: Průběţně se v něm budou zobrazovat úkoly, informace a komentáře. Tlačítko OK slou-

ţí k přechodu na další krok. 

Tabulka: Slouţí k výběru z předem určených hodnot, k zápisu naměřených údajů a následně 

k vyhodnocení měření. V horní části tabulky budou moţnosti výběru (výsuvná lišta) z následujících 

hodnot: 

Typ drátu: ocel, měď, hliník 

Průměr drátu: 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm 

Počáteční délka drátu: 2 m; 2,5 m; 3 m 

 

Příklad tabulky:  

typ drátu: ocel, měď, hliník 

průměr drátu: 0,20 mm; 0,30 mm; 0,40 mm 

původní délka drátu: 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m 

 

měření 1. 2. 3. 4. 5. 

m/kg           



 

Δl/mm           

 
Krok 1 

V textovém poli se objeví úkol: „V tabulce zvolte typ drátu, průměr drátu a počáteční délku drátu. 

Stiskněte OK.“ 

Ţák navolí dané hodnoty. 

Krok 2 

Dané hodnoty byly zvoleny.  

V textovém poli: „Úkol: Taţením myši umístěte závaţí z pravé lišty na misku zavěšenou na drátě a 

pozorujte displej dilatometru. Stiskněte OK.“ 

Krok 3 

Ţák přemístí závaţí na misku. Na displeji dilatometru se ukáţe změna hodnoty z nuly na nenulovou 

hodnotu – nadefinovanou podle výpočtu. Stiskne OK. 

Krok 4 

V textovém poli je pokyn: „Zapište údaj z displeje dilatometru a údaj o hmotnosti do připravené tabul-

ky. Stiskněte OK.“ 

Krok 5 

Hodnoty jsou zapsány. 

V textovém poli je pokyn: „Taţením myši změňte hodnotu hmotnosti závaţí na misce, pozorujte dis-

plej dilatometru, hodnoty opět zapište. Stiskněte OK.“ 

Krok 6 

Hodnoty jsou zapsány. 

V textovém poli je pokyn: „ Proveďte stejným způsobem zbylá měření. Po posledním (pátém) měření 

stiskněte tlačítko OK.“ 

 

3. fáze pokusu – zpracování hodnot 
Zadání: Zjistit závislost mezi normálovým napětím a relativním prodlouţením (tzn. sestavit Hookův 

zákon). 

Základní prvky:  



 

Vyplněná tabulka, Textové pole, Pracovní plocha 

Úvodní obrazovka:  

ve spodní části obrazovky textové pole slouţící pro komentář a zadávání úkolů, v pravém dolním rohu 

tlačítko OK slouţící pro přechod k dalšímu kroku pokusu 

v pravé části obrazovky pracovní plocha pro zápis vzorců a nového učiva 

zbytek obrazovky tvoří vyplněná tabulka z minulé fáze pokusu doplněná o další prázdná pole 

 

 
Textové pole: Průběţně se v něm budou zobrazovat úkoly, informace a komentáře. Tlačítko OK slou-

ţí k přechodu na další krok.  

Pracovní plocha: Zatím prázdná. 

Tabulka: Převedené naměřené hodnoty a obsahuje další volné buňky, které poslouţí k výpočtům a 

následně k odvození a vysvětlení nového učiva. 

 



 

Příklad tabulky: 

typ drátu: ocel, měď, hliník 

průměr drátu: 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm 

původní délka drátu: 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m 

 

měření 1. 2. 3. 4. 5. 

m/kg  vyplněno  vyplněno   vyplněno   vyplněno   vyplněno  

Δl/mm  vyplněno   vyplněno   vyplněno   vyplněno   vyplněno 

F/N           

σn/Pa           

ε           

E/GPa           

S = mm
2
 = m

2 

Krok 1 

Na obrazovce je zobrazena tabulka, po 10-ti sekundách od začátku kroku 1 se aktivuje tlačítko 

OK v textovém poli. 

Textové pole: „Vypočtěte a do volných polí tabulky doplňte hodnoty síly, která napínala drát 

při jednotlivých měřeních. Při výpočtu pouţijte hodnotu g = 9,81m.s
-2

. Stiskněte tlačítko 

OK.“ 

Krok 2 

Hodnoty síly jsou vypočteny a doplněny do tabulky. 

Textové pole: „Vypočtěte obsah příčného řezu drátu a hodnotu zapište do připraveného pole. 

Při výpočtu pouţijte hodnotu π = 3,14. Převeďte na základní jednotky. Stiskněte tlačítko OK.“ 

Po 10-ti sekundách od začátku kroku 2 se aktivuje tlačítko OK v textovém poli. 

 

 



 

Krok 3 

Hodnota obsahu příčného řezu drátu je vypočtena a zapsána. 

Textové pole: „Vypočtená síla se nazývá SÍLA PRUŢNOSTI. Označuje se Fp a působí kolmo na příč-

ný řez o obsahu S. Síla pruţnosti vzniká při pruţné deformaci tahem (příp. tlakem) uvnitř drátu mezi 

částicemi látky – síla, kterou se částice látky přitahují. Stiskněte OK.“ 

Na pracovní ploše se postupně zobrazí: obrázek uč. str. 135, obr. 5-19. 

Fp – síla pruţnosti 

F – síla deformující drát 

FG – tíhová síla, která přitahuje závaţí k zemi 

Fp = F = FG = mg 

Po 10-ti sekundách od začátku kroku 3 se aktivuje tlačítko OK v textovém poli. 

Krok 4 

Textové pole: „Vypočtěte normálová napětí σn pro jednotlivé hodnoty síly a výsledky zapište do ta-

bulky. Stiskněte OK.“ 

Po 10-ti sekundách od začátku kroku 4 se aktivuje tlačítko OK v textovém poli. 

Krok 5 

Na pracovní ploše se zobrazí obrázek  

 
a po 10-ti sekundách od začátku kroku 5 se aktivuje tlačítko OK v textovém poli. 

Textové pole: „Původní délka drátu byla l1 (zvolená hodnota). Při pruţné deformaci tahem se drát 

prodlouţil v závislosti na velikosti deformační síly na délku l. Rozdíl délek Δl = l – l1 jste naměřili 

dilatometrem. Veličina Δl se nazývá prodloužení. Stiskněte OK.“ 

Krok 6 

Na pracovní ploše se zobrazí vzorec ε = Δl/ l1 a po 10-ti sekundách od začátku kroku 6 se aktivuje 

tlačítko OK v textovém poli. 



 

Textové pole: „Vypočtěte podíl prodlouţení drátu a původní délky drátu, hodnoty zapište do tabulky. 

Takový podíl Δl/ l1 se nazývá relativní (poměrné) prodlouţení a označuje se ε. Je to bezrozměrová 

veličina, která je závislá na počáteční délce drátu. Stiskněte OK.“ 

Krok 7 

Na pracovní ploše se zobrazí vzorec E = σn/ ε a po 10-ti sekundách od začátku kroku 7 se aktivuje 

tlačítko OK v textovém poli. 

Textové pole: „Vypočtěte podíl σn/ ε pro jednotlivá měření a hodnoty zapište do tabulky v uvedených 

jednotkách. Vypočtená veličina se označuje písmenem E a nazývá se modul pruţnosti v tahu. Základní 

jednotkou je (pascal) Pa. Porovnejte vypočtené hodnoty modulu pruţnosti. Vyslovte závěr. Stiskněte 

OK.“ 

Krok 8 

Na pracovní ploše se zobrazí vzorec σn = E.ε, pod ním nápis HOOKŮV ZÁKON. 

Textové pole: „Z pokusu jste zjistili, ţe vypočtené hodnoty E jsou stejné, coţ znamená, ţe při pruţné 

deformaci tahem je normálové napětí přímo úměrné relativnímu prodlouţení. Totéţ zjistil v roce 1676 

anglický fyzik Robert Hook (húk, 1635 – 1702) a vztah σn = E.ε nazýváme Hookův zákon. Stiskněte 

OK.“ 

Po 10-ti sekundách od začátku kroku 8 se aktivuje tlačítko OK v textovém poli. 

 

3. fáze pokusu – závěry 
 

Zadání: Vyslovit závěry vyplývající z daného pokusu a zobecnit je. 

Základní prvky:  

Úvodní obrazovka:  

textové pole přes celou obrazovku slouţící pro komentář a zapsání závěrů, v pravém dolním rohu 

tlačítko OK slouţící pro ukončení programu 

Textové pole: Průběţně se v něm budou zobrazovat závěry vyplývající z pokusu a další zajímavosti. 

Krok 1 

V textovém poli se zobrazí nápis „Shrnutí“ a pod ním se vyobrazí následující informace: 

„Měřili jste prodlouţení drátu v závislosti na velikosti působící deformační síly. Jednalo se o pruţnou 

deformaci tahem. Zjistili jste, ţe zvětšujete-li postupně velikost sil, které deformují těleso tahem, mů-

ţete experimentálně sledovat závislost normálového napětí σn na relativním prodlouţení ε.  

Hookův zákon: σn = E.ε 



 

Konstanta úměrnosti E je modul pruţnosti v tahu. Je to látková konstanta, jejíţ jednotkou je pascal 

(Pa). Moduly pruţnosti v tahu jsou pro různé látky uvedeny v MFCHT.  

Např. pro ocel je E = 220 GPa. Některé materiály se však Hookovým zákonem neřídí, např. beton, 

ţula, litina. 

Hookův zákon má velký význam v technice a ve stavebnictví.“ 

V pravém dolním rohu bude celou dobu funkční tlačítko OK, které umoţní přechod k dalšímu kroku. 

Krok 2 

Textové pole: nadpis: „Úkoly pro zájemce“ 

„Úkol 1: Zjistěte v literatuře nebo na internetu konkrétní pouţití Hookova zákona v praxi (např. ve 

stavebnictví).“ 

„Úkol 2: Z naměřených hodnot sestav graf závislosti normálového napětí σn na relativním prodlouţení 

ε.“ U tohoto úkolu se zobrazí tlačítko pro přechod k tabulce naměřených vypočtených hodnot – tj. 3. 

fáze pokusu, krok 7 

„Úkol 3: Pokuste se provést celé měření znovu, ale pro jiný drát. Výsledek pokusu (tj. hodnotu modu-

lu pruţnosti v tahu) ověřte v MFCHT.“ U tohoto úkolu bude tlačítko pro návrat ke 2. fázi pokusu, krok 

1. 

„Úkol 4: Dokaţte, ţe pro prodlouţení drátu při pruţné deformaci tahem platí vztah .“ 

„Úkol 5: Rámová vlákna pavouka křiţáka mají mez pevnosti asi 10 GPa a průměr asi 1 μm. Jaká ma-

ximální síla (tzv. nosnost) je můţe napínat, aniţ by se přetrhly? 

[asi 8 mN]” 

 



 

Příloha 2: Uţivatelská příručka 

1. spuštění programu a úvod: 

Program editor grafu představuje rozšíření samostatného výukového programu Hookův zákon. Ke 

spuštění programu stačí otevřít soubor editor.html. Tento soubor je umístěn na přiloţeném cd ve sloţ-

ce s názvem editor. Při prvním spuštění se vás program při načtení zeptá na potvrzení spuštění, je to z 

důvodu implementovaného certifikátu bezpečnosti kvůli načítaní obrázkových souboru z disku uţiva-

tele. 

 

Obr. 1 – spuštění programu 

 

Po kliknutí na tlačítko run se pak načte úvodní obrazovka programu, s prostou nabídkou – nový 

projekt k zaloţení nového projektu, načíst projekt a tlačítko o projektu s informacemi o programu. 

Klikneme na tlačítko nový projekt a v následujícím textu si popíšeme proces tvorby projektu a jeho 

moţnosti. 

 

2. Graf a jeho sestavení 



 

Proces sestavení grafického zadání je rozděleno do tří kroků, přičemţ je v celé aplikaci dodrţené 

stejné rozvrţení uţivatelského rozhraní – spodní ţlutý panel s tlačítky pro navigaci a s textovou i gra-

fickou nápovědou, další ţlutý panel je umístěn vpravo a obsahuje seznam prvků, zbytek obrazovky 

tvoří pracovní plocha (viz. obrázek 2). 

 

-krok 1/3: 

Úvodní krok slouţí k zadání základních údajů o projektu a k tvorbě mnoţiny objektů v grafu a 

jejich vlastností. Pracovní plocha je zde rozdělena do dvou horizontálních panelů – nový projekt a 

Nový prvek. 

 

Obr. 2 – graf – krok 1/3 

V panelu Nový projekt uţivatel musí zadat poloţky název programu a autor, jinak program 

uţivatele nepustí k další obrazovce. Poloţka datum je nepovinná (pokud nebude vyplněna, dosadí se 

do programu aktuální datum dnešního dne). 

Panel nový prvek slouţí k přidání nového prvku do panelu prvků. Prvek musí mít svou ikonu, 

na výběr je zde ze seznamu předdefinovaných ikon, nebo uţivatelské ikony. Součástí nabídky předde-

finovaných prvků je i poloţka Hrana. Hrana lze ale při sestavování přidat i jednoduše kliknutím na 



 

libovolný prvek, takţe Hrana v panelu prvků můţe i nemusí být. Po kliknutí na tlačítko přidat se prvek 

zařadí do panelu prvků. Další prvek můţeme přidat stisknutím zeleného tlačítka se symbolem + umís-

těným v horní části panelu prvků. Kliknutím na libovolný objekt z panelu prvků lze objekt editovat, 

nebo smazat. 

 

-krok 2/3 – sestavení grafu: 

Uţ název obrazovky asi mluví za vše – cílem v této obrazovce je sestavení zadání grafické 

úlohy. Můţete si všimnout, ţe v dolní navigační liště přibylo tlačítko s názvem Náhled – tímto tlačít-

kem se lze přepnout do studentského reţimu, pro kontrolu, zda tvořené zadání vypadá přesně podle 

představ. Dále v navigační liště je navíc i zaškrtávací políčko pro zapnutí a vypnutí mříţky v pracovní 

ploše. V panelu prvků je seznam prvků, které jsme si naklikali v předchozím kroku. Kliknutím na 

libovolný prvek se daný prvek zobrazí v pracovní ploše. Dvojklikem na prvek v pracovní ploše bude 

prvek zase smazán. Pokud jsou v pracovní ploše alespoň dva prvky, lze k nim přidat hranu a to buď 

vybráním poloţky hrana z panelu prvků, nebo kliknutím na prvek pravým tlačítkem myši, zobrazí se 

menu prvku kde zvolíme moţnost přidat hranu, následně zvolíme druhý prvek, ke kterému se přiřadí 

konec hrany. (obr. 3) 

 

Obr. 3 – graf – krok 2/3 



 

 

Další moţnosti z nabídky pro úpravu prvku (kliknutí na prvek pravým tlačítkem myši): 

-přidat popisek – umoţní přidat k prvku textový popisek, vhodné například u UML diagramů 

-upravit pozici popisku – přidaný popisek je defaultně umístěn do středu prvku, pomocí 

volby upravit pozici popisku lze popisek posunout na libovolné místo 

o nastavit viditelnost – viditelný objekt bude ve studentském reţimu viditelný na ploše 

ihned po spuštění programu jako součást zadání, neviditelné nikoliv 

o nastavit platnost – neplatné objekty slouţí ke zmatení studentů, nejsou součástí správ-

ného řešení, ale můţou být součástí zadání 

Stejně jako objekty, i vlastnosti hran jdou různě měnit kliknutím pravého tlačítka myši na zvolenou 

hranu.  

Vyvolaná nabídka pro hrany má následující moţnosti: 

-smazat hranu 

-pevná/volná hrana – hrany jsou defaultně volné, při zvolení pevné hrany dojde k tomu, ţe se k sobě 

objekty pevně přimknou a při pohybu jedním objektem bude kopírovat jeho pozici i druhý objekt a 

naopak.  

-styl hran – slouţí ke zvolení grafického stylu hrany a to jak začátku, tak konce 

o pozice koncových bodů – slouţí ke změně koncových bodů hrany vůči objektu. De-

faultně konec hrany doléhá k okraji objektu, při změně bude konec vţdy na pevném 

bodě. 

-krok 3/3 – nastavení projektu: 

Tato obrazovka slouţí k nastavení vyhodnocování projektu ve studentském reţimu a ke vloţení texto-

vého zadání. Pokud je cílem projektu jen úloha zaměřena na ekvivalenci grafů, je moţno v této obra-

zovce projekt uloţit (v navigační liště je navíc vedle šipek ikonka pro uloţení projektu), pro další roz-

šíření úlohy lze pokračovat šipkou do rozšiřující části programu s názvem nastavení akce. 

 

3. Editace rovnice a vazby proměnných na objekty v grafu 

Aby bylo moţno zajistit mezi objekty v grafu nějakou interakci danou matematickým předpisem, 

je třeba do programu zanést a následně zpracovat matematickou rovnici. K tomu slouţí následující 

obrazovka Zadání rovnice. Opět je rozdělena na 2 horizontální panely – Zadání vstupních proměnných 

a Nastavení proměnné. 

 



 

3.1. Zadání a editace proměnných: 

Zadání vstupních proměnných: K dispozici je vstupní pole pro uţivatelské zadání rovnice. 

Vpravo vedle pole je kontrolka slouţící k dynamické kontrole správnosti zadání. Pokud rovnice nemá 

smysl (chybějící závorka, špatné pouţití funkce, chybějící znak rovnítka, nebo rovnítko na samotném 

začátku či konci…), zbarví se kontrolka červeně, jinak má ţlutou barvu. Duplicitní pouţití operátorů 

program ignoruje a pouţije znaménko jen jednou, pokud uţivatel zadá po sobě dva odlišné operátory, 

program vezme v úvahu vţdy ten první. Závorky lze libovolně kombinovat, musí však být dodrţena 

správná hierarchie v případě pouţití hranatých a sloţených závorek a samozřejmě kaţdá závorka musí 

být uzavřena. Při pouţití funkce musí následovat po funkci závorka a argumentem funkce. Povolené 

funkce jsou:  

^() - mocnina 

sqrt() - odmocnina 

sin(), cos(), tg(), cotg(), arsin(), arcos(), arctg(), arcctg() 

ln(), log() 

exp() 

abs() 

 

Obr. 4 – zadání rovnice 

 



 

Při správně zadané rovnici se pod vstupním polem ihned ukáţe výpis proměnných vyseparo-

vaných z rovnice (panel s názvem Jednotlivé proměnné). Kliknutím na vybranou proměnnou se zpří-

stupní panel Nastavení proměnné. 

-Nastavení proměnných: 

Kaţdá proměnná se dá přiřadit k libovolnému objektu z panelu prvků (ovšem k jednomu ob-

jektu můţe být přiřazena jen jedna proměnná). Vybrané proměnné přiřadíme objekt kliknutím na ob-

jekt z panelu prvků, ikonka objektu se pak zobrazí v panelu nastavení proměnné u nadpisu Přiřazení 

prvku.  

 

Obr. 5 – přiřazení prvku 

Pro dosaţení očekávaných výsledků je třeba upřesnit, jak se s proměnnou bude pracovat a ja-

kých hodnot můţe proměnná nabývat. Zde je na výběr z následujících moţností: 

a) konstanta – zobrazí se jednoduché vstupní pole pro zápis číselné hodnoty 

b) změnou parametru z výběru hodnot – buď zadáním výčtem prvků, kde jsou prvky oddělené 

čárkou, nebo zadáním počátečního a koncového bodu definičního oboru. V grafu si pak uţivatel bude 

moci u příslušného objektu vybrat jako parametr pro proměnnou jednu z nabízených hodnot. 

 



 

 

Obr. 6 – nastavení definičního oboru 

c. posun objektu z bodu A do bodu B – při zvolení této moţnosti je třeba nadefinovat defi-

niční obor (obdobně jako v předchozím bodě), následně po kliknutí na tlačítko zvolit trasu 

zvolíme počáteční a koncový bod trasy. Při kliknutí na vybraný objekt program zvýrazní 

bod A a čeká na druhé kliknutí pro přiřazení bodu B.  

Například doraz k dilatometru na obrázku 7 můţe nabývat hodnot od 1 do 10 na trase od A do 

B. V grafu pak uţivatel změní hodnotu dorazu dilatometru posouváním objektu po dané trase. 

 

Obr. 7 – změna trasy z bodu A do bodu B 

 

d. umístění objektu na danou pozici – opět volba definičního oboru, poté tlačítkem vybrat 

pozici zvolíme drţením levého tlačítka myši a taţením kurzoru oblast, ve které objekt na-

bude své hodnoty. Např. Závaţí na obrázku 8 můţe nabývat hodnot 4, 5 a 6, zvolená ob-

last je uvnitř misky na závaţí. V grafu si uţivatel vybere jednu z hodnot závaţí, hodnota 

se pak přiřadí k proměnné pokud je závaţí umístěno v misce. 



 

 

Obr. 8 – umístění objektu  

 

e) vychází z jiné proměnné (např. Násobek) – tuto volbu pouţijeme, pokud je hledaná pro-

měnná přímo ve vztahu vůči hodnotě jiné proměnné. Z výčtu prvků vybereme, ke které z dalších pro-

měnných nastavovaná proměnná ve vztahu, do textového políčka níţe zadáme matematický vztah, 

podle stejných pravidel jako při zadávání rovnice. Pokud potřebujeme pro funkční vztah definovat 

proměnnou, která není obsaţena v původní rovnici, je moţno přidat novou proměnnou tlačítkem Při-

dat další, umístěném vpravo vedle panelu Jednotlivé proměnné. 

Např. uvaţujme rovnici      , kde s je průřez. Pro výpočet průřezu potřebujeme znát hod-

notu poloměru d, proto přidáme novou proměnnou d, se kterou pak můţeme dále pracovat. 

 

Obr. 9 – přidání další proměnné  

f) hledaný výsledek, vychází z rovnice – pokud by vstupní rovnice měla tvar a=b+c.d, pak a 

je hledaný výsledek rovnice 

Pro kaţdou z proměnných lze i volitelně přiřadit jednotka proměnné (textové pole Jednotka 

proměnné) v libovolném tvaru (cm, km, metr..), jednotka se pak v grafu bude vypisovat s číselnou 

hodnotou výsledku. 

 

2. Nastavení akce: 

Nastavení akce podle výsledné hodnoty zadané rovnice. 



 

 

Obr. 10 – akce 

 

-vypsat výsledek: po kliknutí na tlačítko Vybrat pozici zvolíme umístění vypsání výsledku 

Další akce budou v provozu brzo. 

3. Testování: 

Poslední obrazovka slouţí pro testování nastavených proměnných. Například pokud je k ob-

jektu přiřazena proměnná se změnou hodnoty podle umístění (viz. příklad s Hookovým zákonem), 

váha závaţí se přičte do rovnice při posunutí váhy do misky. Hodnota závaţí (obdobně jako hodnoty 

jiných proměnných) lze dále změnit kliknutím na objekt pravým tlačítkem myši a změnou příslušné 

proměnné z nabídky. V pravém dolním rohu je tlačítko pro uloţení celého projektu. 



 

 

Obr. 10- testování  

 



 

Příloha 3:  Programátorská příručka 

 Obecné informace 

Program byl napsán v jazyce java v programu NetBeans IDE v. 6.9.1. Podrobnější verze pří-

ručky je uloţena na přiloţeném cd ve sloţce s názvem příručky. Zde je uveden seznam hlavních tříd, 

jejich základní popis, datové typy a metody pouţité ve třídách. 

 

Popis jednotlivých tříd 

 

Editor () 

Ústřední komponenta celého projektu. Komunikuje se všemi třídami grafického rozhraní a řídí 

předávání dat mezi ostatními třídami. Třída Editor reprezentuje samotné jádro appletu, při s prvním 

spuštění vytvoří základní okno s ovládacím panelem a pracovním prostorem, do pracovního prostoru 

se pak podle akce volené uţivatelem vkládají potřebné komponenty (třídy Start_Panel, Project_Panel, 

Object_Panel, atd.). 

Dokumentace k metodám: 

void editor.Editor.addListener ( NewButton  newButton ) 

Přidání mouseListenera pro tlačítka z panelu prvků. 

void editor.Editor.aktualizujPanelPrvku ( 
 
) 

Aktualizace objektů v panelu prvků. 

static ImageIcon editor.Editor.createImageIcon ( String  path ) 
 

Metoda pro připojení ikony k objektu. 

static int editor.Editor.getButtonId ( int  index ) 

Metoda vrací id stisknutého tlačítka z panelu prvků. 

void editor.Editor.init ( 
 
) 

Inicializuje applet editor. 

void editor.Editor.loadXML ( 
 
) 
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Metoda pro načtení uloţeného projektu. 

void editor.Editor.restart ( 
 
) 

Při zaloţení nového projektu obnoví všechny proměnné a nastavení v editoru. 

void editor.Editor.setHelp ( int  status ) 

Metoda pro nastavení nápovědy podle aktuálně prováděné akce. 

static void editor.Editor.setLongOrder ( String  message ) 

Metoda pro automatické zalomení dlouhého textu pro komponentu helpArea. 

void editor.Editor.showHelp ( Graphics  g, int status) 

Metoda pro vykreslení grafické nápovědy. 

void editor.Editor.zobrazNahled ( java.awt.event.ActionEvent  evt ) 

Metoda zobrazení náhledu grafu. 

 

Canvas_main () 

Třída pro sestavení autorského grafu. 

Dokumentace k metodám: 

void editor.Canvas_main.changeFollowOjects ( int  id, int idH, int id0) 

Rekurzivní metoda pro změnu pozice objektů, spojených pevnými hranami. 

void editor.Canvas_main.changeLineStyleEnd ( int  id, int line) 

Změna stylu koncového uzlu vybrané hrany. 

void editor.Canvas_main.changeLineStyleStart ( int  id, int line) 

Změna stylu počátečního uzlu vybrané hrany. 

void editor.Canvas_main.mouseClicked ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_main.mouseEntered ( MouseEvent  e ) 
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Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_main.mouseExited ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_main.mousePressed ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_main.mouseReleased ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_main.odeberHrany ( 
 
) 

Smazání hrany. 

void editor.Canvas_main.paintComponent ( Graphics  g ) 

Metoda pro dynamické vykreslování všech komponent v pracovní ploše. 

void editor.Canvas_main.PopUpMenu ( 
 
) 

Vyvolání nabídky menu. 

void editor.Canvas_main.pridatHranu ( 
 
) 

Přidání hrany k vybranému objektu. 

void editor.Canvas_main.pridatPopisek ( int  docasnyindex ) 

Vloţení textového popisu k vybranému objektu. 

void editor.Canvas_main.ukazObjekt ( Graphics  g, String ikona, int iconId) 

Vykreslení náhledu objektu v pracovní ploše. 

 

Canvas_measure () 

Třída pro vykreslení sestaveného grafu a provádění praktického měření nad sestaveným grafem. 

Dokumentace k metodám: 

int editor.Canvas_measure.getPromByChange ( int  index, int change) 
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Metoda pro získání id proměnné podle atributu change. 

int editor.Canvas_measure.getPromByIndex ( int  index ) 

Metoda pro získání id proměnné podle atributu index. 

void editor.Canvas_measure.mouseClicked ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_measure.mouseEntered ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_measure.mouseExited ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_measure.mousePressed ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_measure.mouseReleased ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_measure.paintComponent ( Graphics  g ) 

Metoda pro dynamické vykreslování všech komponent v pracovní ploše. 

void editor.Canvas_measure.PopUpMenu ( 
 
) 

Vyvolání nabídky menu. 

void editor.Canvas_measure.setMinMax ( 
 
) 

Nastavení minimální a maximální hodnoty vybrané proměnné. 

void editor.Canvas_measure.ukazObjekt ( Graphics  g, String ikona, int iconId) 

Vykreslení náhledu objektu v pracovní ploše. 

 

Canvas_student() 

Třída pro vytvoření studentského řešení. 
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Dokumentace k metodám: 

static void editor.Canvas_student.changeLineStyleEnd ( int  id, int line) 

Změna stylu koncového uzlu hrany. 

static void editor.Canvas_student.changeLineStyleStart ( int  id, int line) 

Změna stylu počátečního uzlu hrany. 

void editor.Canvas_student.mouseClicked ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_student.mouseEntered ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_student.mouseExited ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_student.mousePressed ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_student.mouseReleased ( MouseEvent  e ) 

Metoda zachycení události myši a její zpracování. 

void editor.Canvas_student.odeberHrany ( 
 
) 

Smazání hrany. 

void editor.Canvas_student.paintComponent ( Graphics  g ) 

Metoda pro dynamické vykreslování všech komponent v pracovní ploše. 

void editor.Canvas_student.PopUpMenu ( 
 
) 

Vyvolání nabídky menu. 

void editor.Canvas_student.pridatHranu ( 
 
) 

Přidání hrany k vybranému objektu. 

void editor.Canvas_student.pridejViditelneObjekty ( 
 
) 
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Vykreslení viditelných objektů. 

void editor.Canvas_student.ukazObjekt ( Graphics  g, String ikona, iconId) 

Vykreslení náhledu objektu v pracovní ploše. 

 

Hrana (int id, int uzel1) 

Tato třída reprezentuje jednu hranu z grafu a všechny její atributy. Základními atributy 

pro hranu jsou id hrany, id počátečního a koncového uzlu. 

Dokumentace k metodám: 

boolean editor.Hrana.selected ( int  x, int y) 

Metoda vrací hodnotu  true, pokud se na souřadnicích x a y nachází hrana. 

void editor.Hrana.setLine ( 
 
) 

Metoda pro aktualizaci vykreslení hrany. 

void editor.Hrana.setP1 ( 
 
) 

Metoda pro nastavení vlastností počátečního uzlu. 

void editor.Hrana.setP1Dif ( 
 
) 

Metoda pro změnu pozice počátečního uzlu. 

void editor.Hrana.setP2 ( 
 
) 

Metoda pro nastavení vlastností koncového uzlu. 

void editor.Hrana.setP2Dif ( 
 
) 

Metoda pro změnu pozice koncového uzlu. 

Object (int id, String nazev, Component c, String ikona, int typ) 

Tato třída reprezentuje jeden grafický prvek z grafu a všechny jeho atri-buty. Propojením 

dvou takovýchto prvků hranou vznikne uzel. Jeden grafický prvek může tvořit více uzlů. 

Základní atributy pro nový Object je jeho id, název, ikona pro jeho grafickou reprezentaci 

a typ objektu (uživatelský a předdefinovaný). 

Dokumentace k metodám: 
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int editor.Objekt.getheight ( 
 
) 

Metoda vrací výšku ikony objektu. 

int editor.Objekt.getwidth ( 
 
) 

Metoda vrací šířku ikony objektu. 

int editor.Objekt.getX ( 
 
) 

Metoda vrací hodnotu souřadnice x. 

int editor.Objekt.getY ( 
 
) 

Metoda vrací hodnotu souřadnice y. 

void editor.Objekt.setDifPoints ( int  x1d, int x2d, int y1d, int y2d)  

Metoda pro nastavení pozice popisku vůči pozici objektu. 

void editor.Objekt.setPopisPozice ( int  xm, int ym) 

Změna pozice popisku. 

boolean editor.Objekt.setRect ( int  x, int y) 

Metoda pro vykreslení obdélníku kolem vybraného objektu. 

void editor.Objekt.setVarPozice ( int  xm, int ym) 

Změna nastavení pozice výpisu hodnoty proměnné k objektu. 

void editor.Objekt.setXY ( 
 
) 

Nastavení souřadnic objektu. 

 

Variables (int id, String jmeno) 

Tato třída reprezentuje proměnnou v rovnici a její atributy. Seznam proměnných je zá-

klad pro simulaci měření. 

Dokumentace k metodám: 

void editor.Variables.mouseClicked ( MouseEvent  e ) 

Metoda pro nastavení události myši u proměnné. 
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void editor.Variables.mouseDragged ( MouseEvent  e ) 

Metoda pro nastavení události myši u proměnné. 

void editor.Variables.mouseEntered ( MouseEvent  e ) 

Metoda pro nastavení události myši u proměnné. 

void editor.Variables.mouseExited ( MouseEvent  e ) 

Metoda pro nastavení události myši u proměnné. 

void editor.Variables.mouseMoved ( MouseEvent  e ) 

Metoda pro nastavení události myši u proměnné. 

void editor.Variables.mousePressed ( MouseEvent  e ) 

Metoda pro nastavení události myši u proměnné. 

void editor.Variables.mouseReleased ( MouseEvent  e ) 

Metoda pro nastavení události myši u proměnné. 

 

StudentMod () 

Třída obsahuje metody pro inicializaci a spuštěni studentského a zobrazovacího reţimu. 

Dokumentace k metodám: 

static ImageIcon editor.StudentMod.createImageIcon ( String  path ) 

Metoda pro připojení ikony k objektu. 

static int editor.StudentMod.getButtonId ( int  index ) 

Metoda vrací id a tisknutého tlačítka z panelu prvků. 

void editor.StudentMod.init ( 
 
) 

Inicializace modulu pro studentský reţim. 

void editor.StudentMod.setHelp ( int  status ) 

Metoda pro nastavení nápovědy podle aktuálně prováděné akce. 
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void editor.StudentMod.showHelp ( Graphics  g, int status) 

Metoda pro vykreslení grafické nápovědy. 

 

Třídy pro nastavení GUI 

Action_panel () 

Equation_panel() 

ImageFileView() 

ImageFilter() 

ImagePreview() 

menuCiselnaHodnota() 

menuHranaStyl() 

menuPopisek() 

Settings_panel() 

Start_panel() 
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