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Bakalářská práce – „Ekos“ 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření interaktivního programu „Ekos“. Tento 

program bude sloužit jako výuková pomůcka pro žáky Střední školy zdravotnické  

a zemědělsko-ekonomické, Vyškov. Program je vytvořen na míru dle vedoucího 

bakalářské práce. Program je vytvořen dle výukového plánu této školy. Program  

je rozdělen na dvě části výuka a testy. V režimu výuka jsou výukové texty,  

ze kterých se v druhé části vybírají otázky, nebo se otázky vztahují na dané téma. Testy 

v programu se skládají z otázek, výpočtů nebo interaktivního procházení problematikou. 

Pedagog má možnost, po zadání jména a hesla, vkládat otázky a upravovat zadání textu.  

 

Klíčová slova 

Ekonomika; C-sharp; interaktivita; výukový systém; automatické testovaní. 

 

 

 

Abstract 

The goal of bachelor thesis was to create interactive program “Ekos”. This 

program will be used as an education tool for pupils of high school of nursing and agro 

economic Vyškov.  Program has been custom built for the leader of bachelor thesis. 

Program has been created according to the educational plan this school. This program is 

divided into two parts - learning and testing. Educational texts in the learning part, are 

used for automatic creation of test questions in the part testing. Tests in Ekos may 

contain questions to answer, calculations and interactive problem area browsing.  

Teacher may add some questions or modify the study texts after password-protected 

login. 
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1 Úvod 

Má bakalářská práce, jak již vyplývá ze samotného názvu – „Ekos“  

neboli učební pomůcka k předmětům účetnictví a ekonomika, je zaměřena na tvorbu 

programu, týkající se výuky zde zmíněných předmětů. Měl by pomoci nejen 

vyučujícímu, například jako podpora jeho přednášky, ale také studentům, kteří mají  

o tuto problematiku zájem.  

V úvodu celé této práce se budu věnovat také fungování školy a to dle školského  

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, neboli školského zákona, včetně souvisejících legislativních norem. 

Neopomenul jsem ani historii školy, v rámci které mi byla umožněna spolupráce  

a tím usnadněno vytváření programu, o kterém se následně zmíním. Školou,  

kterou uvádím, je Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov.  

Tuto školu jsem zvolil z toho důvodu, že jsou zde vyučovány předměty, kde by mohl 

být mnou vytvořený program „Ekos“ využit. Dalším určujícím prvkem  

pro mne bude skutečnost, že samotni vyučující, kterým by mohl být program „Ekos“ 

prospěšný, se mou budou spolupracovat a poskytovat mi tak velmi cenné rady,  

které bych z žádné literatury neměl možnost získat.   

Dle mého názoru nemusí mít studenti problémy v předmětu účetnictví  

nebo ekonomika a i tak jim může mnou vytvořený program v mnohém pomoci. 

V programu „Ekos“ bude možnost se nejen rovnou vzdělávat, ale také zkoušet,  

co si student zapamatoval. V úvodu programu bude možné zvolit, zda má tedy student 

zájem o studium jednotlivých kapitol, nebo zkoušení z nich. Následně si vybere 

kapitolu, kde dříve zvolenou zkušenost bude praktikovat.    

Celou prací se budou prolínat zkušenosti učitelů samotných, kteří mi nejen 

poskytovali materiály, ale i cenné rady, které jsem mohl využít. Budu se snažit získávat 

informace také od studentů, jako potencionálních uživatelů. Tito jedinci si sami budou 

určovat, co je pro ně přehledné, nebo naopak nepřehledné. Metodami, které mi 

pomohou při tvorbě programu, budou tedy samotné konzultace se studenty  

i vyučujícími. Myslím si, že tímto mohu nalézt kompromis jak vyhovět studentům  

i vyučujícím. Program „Ekos“ by se tedy, dle mého názoru, mohl stát vhodnou učební 

pomůckou.  

V první části práce bych rád krátce pohovořil o cílové skupině uživatelů.  

Po uvedení použitých technologií a komponentů v programu používaných bych začal 

s analýzou a návrhem řešení. Dále by následovala kapitola implementace,  

kde by byl popsán vývoj aplikace. Pokračoval bych kapitolou testování,  

kde by byla popsána komunikace s cílovou skupinou uživatelů. Poslední částí práce  

by byl závěr, kde bych rád zakomponoval sumarizaci výše uvedeného. 
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2 Středoškolské vzdělávání 

Na základě toho, že cílem mé práce je vytvořit výukový program pro střední 

školu, konkrétně pak pro Střední školu zdravotnickou a zemědělsko ekonomickou 

Vyškov, rozhodl jsem se v úvodu této práce věnovat pojmu střední škola z hlediska 

legislativního zakotvení. Problematika středních škol je uvedena v zákoně číslo 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, neboli ve školském zákoně, ve znění pozdějších předpisů ze dne  

24. září 2004. Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2005. S tímto souvisí i zákon číslo 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a o změně 

některých zákonů, dále pak vyhláška číslo 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  

a v neposlední řadě také vyhláška číslo 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.1 Legislativní úprava 

Již zmíněný zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání upravuje, jak již z názvu vypovídá, mimo jiné fungování středních škol, 

kterým se budu v následujícím textu věnovat. Jsou zde stanovena nejen práva,  

ale také povinnosti osob, jichž se tento zákon týká. 

 Dle mého názoru jsou významné především cíle uplatňované ve středním 

vzdělávání a to z toho důvodu, aby byl nejen vzděláván jedinec, ale také jeho okolí. 

Vzhledem k tomu, že základní vědomosti získáváme při vzdělávání na základní škole,  

je střední škola zaměřená spíše na rozvoj již nabytých schopností, vědomostí, 

dovedností, zájmů žáků a podobně.  

 

2.2 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, 

Vyškov 

Škola, jejíž prostředí jsem si vybral pro využití mé bakalářské práce, 

je „Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov“. Tuto školu  

jsem zvolil z toho důvodu, že je pro mne dostupná nejen z hlediska dostupnosti  

a zaměření mé práce, ale také z hlediska vstřícnosti pracovníků účastnících 
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se na výchovně vzdělávacím procesu právě zde. Konkrétně mi zde byla nabídnuta nejen 

možnost vyzkoušení programu, který jsem vytvořil na potencionálních uživatelích,  

jimž samotným by mohl přinést užitek, ale také odborné konzultace z řad vyučujících.  

Nyní bych rád představil školu nejen z hlediska její historie, ale také z hlediska  

jejího současného fungování. Všechny tyto důležité informace jsem získal  

na internetových stránkách školy. [16] Důležité je, dle mého názoru, ihned v počátku 

upozornit, že současná „Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov“ 

vznikla sloučením dvou odlišných škol, což je i z názvu zřejmé. V následujícím textu 

musím tedy vývoj těchto škol popsat jednotlivě. Nejdříve se zaměřím na školu,  

jejímž prvotním názvem byl „Odborná škola pro ženská povolání“. Následně na školu, 

jejíž původní název byl „Střední odborná škola“.  

Počátky „Odborné školy pro ženská povolání“ (dle prvotního názvu)  

jsou zaznamenány již v roce 1921. Na skutečnosti, že bude tato škola založena, mělo 

významný podíl „Sdružení pokrokových žen Vlasta“. Zajímavé v průběhu působení  

této školy bylo, že jejím sídlem nebyl pouze Vyškov ale také Brno. Měnilo se nejen 

místo, kde tato instituce vzdělávala studenty. Významnou změnou prošel také název, 

který v konečné verzi zněl „Střední zdravotnická škola“.  

Ovšem i „Střední odborná škola“ (původní název) má svou zajímavou historii.  

Její vznik je datován k roku 1888. Je možné říci, že její výjimečnost tkvěla v dané době 

například v tom, že byla jako jedna ze čtyř škol na Moravě, zřízena dle organizačního 

plánu pro zimní hospodářské školy. Byla to škola soukromá, na níž bylo možné 

vzdělávat se ve dvouletém studijním oboru.  

Ani původní „Střední odborná škola“, nezůstala u svého názvu který se měnil 

hned několikrát poslední, doposud známou změnou je název – „Střední škola 

zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov“, který se váže k roku 2006  

a to z důvodu sloučení obou výše zmíněných institucí. 
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3 Použité technologie  

Programovací jazyk je soubor pravidel pro realizaci algoritmů a počítačových 

programů. Počítačový program je soubor algoritmů, řešících požadované úkoly.   

Z toho důvodu, že je programovacích jazyků, umožňujících vytvořit počítačový 

program, celá řada, je dobré je umět klasifikovat. Tuto skutečnost uvádím v textu níže.  

 

3.1 Prostředí Microsoft Visual Studio 2010 

Program Ekos je napsán ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010. 

Toto prostředí se skládá z následujících hlavních částí 

 Toolbox  – nachází se v levé části. Zde můžeme vidět všechny komponenty, 

které je možno do programu vložit. 

 Solution Explorer – nachází se v pravé části. Zde můžeme vidět všechny třídy 

použité v programu. 

 Main window – nachází se uprostřed a je to hlavní část se kterou budeme 

pracovat.  Můžeme přecházet z designového návrh, kde jednoduše přetahujeme 

komponenty z toolboxu, nebo můžeme přepnout do textového režimu a veškeré 

komponenty napsat  příslušnými konstrukcemi 

 Nejpoužívanější událostí většiny komponent je událost OnClick, 

proto je naprogramovaná tak, že po dvojkliku na komponentu se událost otevře  

ve zdrojovém kódu a stačí jen dopsat potřebný kód. [14] 

 

3.2 Programovací jazyk C sharp 

C sharp patří mezi vyšší programovací jazyky, které je nutno před spuštěním 

zkompilovat.  C sharp  je jednoduchý moderní programovací jazyk založený na jazyku 

C. V tomto jazyce neexistuje vícenásobná dědičnost to je kompenzováno tím, že každá 

třída může implementovat neomezený počet rozhraní. C sharp podporuje všechny 

vlastnosti objektově orientovaného programovacího jazyka jako práce s objekty, 

abstrakce, zapouzdření, skládání, delegování, dědičnost a polymorfizmus. [2] 
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3.3 Komponenty požívané v programu „Ekos“ 

Program „Ekos“, který jsem vytvořil, má různé komponenty. Mezi  

tyto komponenty patří Picturebox (obrázek), Label (popis), Textbox (editační pole), 

Button (tlačítko), Panel (pole), Radiobutton (tlačítko předvolby).   

 Picturebox (Obrázek) – tato komponenta se nachází ve skupině komponent 

„Common control“. Nejdůležitější vlastností této komponenty je „Image“,  

ve které můžeme vkládat obrázek daného typu (jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf). 

 Label (Popis) – tato komponenta se nachází ve skupině komponent „Common 

control“. Používá se pro popis jiných komponent, nebo pro vkládání textu  

do formuláře. Nejdůležitější vlastnosti jsou „Font“ – pro změnu písma, „Color“– 

pro nastavení průhlednosti a barvy, „Text“ – pro vložení samotného popisku. 

 Textbox (Editační pole) – tato komponenta se nachází ve skupině komponent “ 

Common control“. Nejdůležitější vlastnost je „Text“ – pro vložení textu  

do komponenty. 

 Button (Talčítko) – tato komponenta patří do skupiny komponent „Common 

control“. Je to standardní tlačítko, jehož nejdůležitější událostí je OnClick –  

do které píšeme zdrojový kód. 

 Panel (Pole) – tato komponenta patří do skupiny komponent „Common control“. 

Používá se pro seskupování dalších komponent. 

 RadioButton (Tlačítko předvolby) – tato komponenta patří do skupiny 

komponent „Common control“. Nejdůležitější vlastností je „Checked“ –  

pro zjištění zaškrtnutí. 

Znázornění těchto komponent je možné vidět i v rámci obrázků uvedených 

v následujících kapitolách. [3] 
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4 Upřesnění zadání programu „Ekos“ 

„Ekos“, jakožto výukový program, vznikl pro Střední školu zdravotnickou  

a zemědělsko-ekonomickou, Vyškov (dále jen SŠZZE). Zadání bylo vytvořeno 

podrobnou analýzou nynějšího studia na SŠZE. Žáci v této škole používají  

pouze konvenční nástroje pro výuku. Byla zde tendence získat program,  

který by byl schopen žáky podpořit ve výuce. Tento program by si mohli studenti vzít 

domů a používat ho k zdokonalení svých znalostí formou výuky a vlastního testování. 

Program by  umožnoval vkládání dalších otázek po zadání identifikace. Bylo by pouze 

na pedagogovi, jakou verzi otázek použije k výuce a kterou k testování. V první fázi 

tvorby programu byly předány konkrétní podklady pro vypracování programu,  

který by bylo možno zakomponovat do výukového plánu SŠZE. Jako podklad 

k vytvoření tohoto programu sloužila převážně konzultace s pedagogem. Na základě 

poznámek z výukových materiálů a vlastních připomínek pedagoga vznikalo zadání 

programu, který by přesně vystihoval charakter studia ekonomiky a účetnictví  

na SŠZZE. Dále mi byl předán seznam otázek, které bylo nutno do programu 

zakomponovat. Testové příklady, které jsou v programu „Ekos“ použity  

byly ke zpracování předány jako vzorová písemka s poznámkami, které hodnoty  

lze měnit a které musí zůstat fixní. Vzniklý program byl zaslán zpět pedagogovi 

k otestování a k sdělení návrhů ke zlepšení. Bylo mi doporučeno několik změn,  

které byly v rozporu s výukovým plánem. Jednalo se systematické uspořádání 

výukových celků, pro pedagoga více vyhovujících.  

 Tento program by byl využíván jako doplňkový učební materiál pro předměty 

účetnictví a ekonomika. Hlavním cílem tohoto projektu bylo především poskytnout 

žákům učební materiál, který jim pomůže zlepšit a prověřit jejich osobní znalosti 

ekonomiky a účetnictví. Tento program je nenáročný na procesor, na operační paměť  

a zcela vyhovuje tamním výpočetním stanicím. Program „Ekos“ je vytvořen 

v programovacím jazyce C Sharp s využitím vývojového prostředí Microsoft Visual 

Studio 2010.  
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5 Srovnání s ostatními e-learnigovými aplikacemi 

Výukový program „Ekos vznikl jako Windows Form aplikace na základě přesné 

specifikace SŠZZE. Mnoho stanic u zadavatele nesdílí připojení k síti,  

tudíž není připojení na server univerzity umožněno. Zadavatel práce chtěl mít systém, 

který je možné nainstalovat na harddisk a spouštět bez jiných dalších prostředků.  

Cílem zadavatele bylo získat kompletní výukový systém zahrnující problematiku 

právě hmotného a nehmotného majetku. Další podmínkou je jednoduché vkládání 

otázek a upravování výukových textů.  

 

5.1 Výhody oproti vzdělávacímu prostředí Moodle 

Vzdělávací prostředí Moodle je systém vytvořený pro testování po síti. Na SŠZZE 

zatím nejsou počítače propojeny do sítě a tento systém nelze požít. Dále má systém 

Moodle omezené možnosti při testování, ve kterém je nutné vkládat hodnoty  

přes editbox a také má problémy s vyhodnocením těchto dat.  

 Veškerá grafika, GUI a funkce byli konzultované se zadavatelem  

a to by nebylo možné vytvořit modulem v systému Moodle.  

Ve výukovém programu „Ekos“ jsou také testy, které se počítají unikátní hodnoty 

pro každý text a uživatel je nucen tyto hodnoty vypočítat a zadat do textových polí.  

Dále se zde u některých testů vkládá výsledná posloupnost klikáním na dané ikony.  

 

5.2 Výhody oproti vzdělávacímu prostředí LMS Learnis 

Tento e-learningový systém je velice podobný vzdělávacímu prostředí Moodle. 

Systém LMS learning je komerční prostředí, za které uživatel zaplatí při plné verzi  

až 200 000Kč. Tato částka je v současné době pro školství příliš vysoká. 

LMS learnig je prostředí, ve kterém si může administrátor přidávat obrázky, měnit 

prostředí, ale opět má problém se zpracováním výpočetních příkladů jak systém 

Moodle.  Systém LMS Learnis je velice obsáhlý program, který lze jen s problémy 

použít jako doplňující součást výuky. Systém je spíše tvořen pro velké firmy,  

kde je zapotřebí zaměstnance z různých lokalit čas od času vyzkoušet z nějaké 

problematiky formou testových otázek a získat report za celou firmu v krátké době.  

Ve výukovém programu „Ekos“ jsou všechny otázky promíchané a žádný žák ve třídě 

nedostane stejnou otázku a odpovědi jsou vždy na jiném místě. 
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5.3 Programy srovnatelné s programem „Ekos“ 

Na internetu je velice problematické naleznou program, který se přesně 

specifikuje na stejná témata jak výukový program „Ekos“. Program, který poskytuje 

podporu ve vzdělávání stejně jako program „Ekos“ na internetu nenalezneme,  

ale je zde spousta programů, který se zabývají jednotlivými částmi,  

které jsou v programu „Ekos“ obsaženy. Jako například:   

 Kurz účetnictví - jednoduše, ale podvojně – tento program se zabývá spíše 

vysvětlením a výukou dané problematiky, ale neobsahuje testování, 

 Výuka účetnictví pro 2. Ročník- takto učební pomůcka se zabývá  

pouze rozvahou a účtování pasiv a aktiv. 
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6 Analýza řešení 

Ještě před samotnou implementací bylo zapotřebí analyzovat daný problém 

vytvořit si diagram, podle kterého bude výsledný program pracovat. Tato analýza měla 

předejít problémům při implementaci a pomoct si představit, jak bude program  

ve výsledku fungovat jako celek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní diagram na předchozím obrázku popisuje strukturu celého programu.  

 

6.1  Interakce studenta s programem 

V této kapitole bych rád popsal výukový program „Ekos“ pomocí všech možných 

scénářů užití. Při spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka, která po uplynutí 

časového intervalu sama zmizí a objeví se hlavní menu, kde již uživatel může pracovat. 

Obrázek 1 – Třídní diagram 
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Z hlavního menu je povolen přístup do formulářů výuka a testy. Formuláře výuka  

a testy jsou velice podobné. Uživatel zde má stejnou možnost vybrat si ze šesti kapitol.  

Po vybrání kapitoly v režimu výuky se uživatel postupně dostává až k poslední 

stránce dané kapitoly. Z každé kapitoly v režimu výuky je možné se vrátit zpět  

na rozcestník výuka, kdy je možné vybrat kapitolu jinou, nebo se vrátit do hlavního 

menu. V režimu výuky je také možné upravovat dané řádky textu,  

ale to jen v tom případě, že se uživatel v menu hlavním menu přihlásil  

pod uživatelským jménem a heslem. V režimu výuky má uživatel také možnost 

interaktivní výuky rozdělení hmotné i nehmotného majetku postupným procházením 

stromu majetků popsaného v hierarchii oběžného a dlouhodobého majetku na stranách 

24-25. 

V případě, že se uživatel rozhodne pro režim testování, je nucen vybrat  

si kapitolu. Po vybrání kapitoly se uživateli zobrazí test, který je nucen vyplnit. Testy 

v programu „Ekos“ jsou tři druhy testů. V prvním typu testu jsou klasické otázky,  

na které lze odpovědět vybráním možností. Další testy pracují na základě slovní úlohy, 

která je zobrazena v horní části textu, a z této úlohy plynou výpočetní otázky,  

které je uživatel nucen spočítat. Posledním druhem testu je test, který interaktivně 

prochází jednotlivé druhy majetku až dále nedělitelnému majetku. Většina testů 

umožňuje vkládání testových otázek, ale to pouze po zadání správného jména a hesla 

v hlavním menu. Jakmile uživatel narazí na poslední otázku v testu, je nucen test 

ukončit přechodem na formulář vyhodnocení. Z formuláře vyhodnocení lze aplikaci 

pouze zavřít nebo se vrátit do hlavního menu a začít celý proces znovu.  

V další části bych rád uvedl jeden možný scénář pomocí sekvenčního diagramu. 

Uvedený sekvenční diagram popisuje standartní situaci, která může nastat při používání 

programu „Ekos“. V diagramu můžeme vidět, jak probíhá spuštění aplikace. Po spuštění 

a zobrazení úvodního formuláře, se uživatel loguje jménem a heslem,  

aby mu bylo umožněno vkládání testových otázek. Následně spustí režim testování  

a vybere si test inventarizace. V tomto testu správně odpoví na devět otázek,  

poté se rozhodne přidat otázku. Po přidání otázky uživatel ještě odpoví na jednu otázku 

chybně a zobrazí vyhodnocení. Po prohlédnutí vyhodnocení se dostává zpět do hlavního 

menu a celý program zavírá. 
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Obrázek 2 – Sekvenční diagram 
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7 Návrh řešení 

Každá z částí (část „Testy“ a část „Výuka“) se dělí na dalších šest kapitol – 

„Charakteristika a členění majetku“, „Odepisování u dlouhodobého majetku“, 

„Technické zhodnocení dlouhodobého majetku“, „Příklady účtování dlouhodobého 

majetku“, „Příklady účtování dlouhodobého finančního majetku“, „Inventarizace“. 

 

7.1 Úvodní menu 

Při startu programu se jako první zobrazí formulář s názvem „Úvod“.  

Je pouze informativní. Znázorňuje jméno autora a název programu. Tvorba takového 

formuláře je velice jednoduchá, protože neobsahuje skoro žádný zdrojový kód. Zmíněný 

úvodní formulář můžeme vidět pouze deset sekund po jeho spuštění. (Obrázek – 1)  

Pak je pro uživatele skrytý až do dalšího spuštění. U každého formuláře je nutné 

nastavit výchozí hodnoty. Tyto určují umístění komponent. V programu Ekos  

jsou tyto výchozí hodnoty řešeny děděním z obecného formuláře Form1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

velikost stránky pozice objektů a specifikace některých metod.: 

 

 

 

7.2 Hlavní menu 

Po tom, co uživatel vyčká v úvodním menu, výše zmíněných 10 sekund, spustí  

se z úvodní obrazovky hlavní menu programu. Zde již může uživatel využít tří tlačítek. 

První dvě „Výuka“ a „Testy“ mají podobnou funkci. Vyzývají uživatele k tomu,  

Obrázek 3 - Úvodní menu. 



Bakalářská práce – „Ekos“ 

  
 16  

aby si vybral následující činnost. Pokud má zájem o spuštění výuky a dozvědět  

se tak informace potřebné k využití testů vybere tlačítko „Výuka“. V případě,  

že již tyto informace získal, může využít možnost „Testy“ a své nabyté vědomosti  

zde ověřit. Poslední z možností je využití tlačítka „Konec“ a tímto ukončit celou 

aplikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Výuka  

Režim výuky je pro úspěšné splnění požadavků školy nezbytný. Z pohledu 

studenta a učitele zajisté pochopitelná věc. Ovšem z pohledu programátora,  

jakož to realizátora algoritmů, je tato část značně monotónní. Každá z daných kapitol 

obsahuje několik stránek textu. Uvedený text je pro lepší orientaci, ale také vzhled 

vylepšen nejrůznějšími příklady. Dodává tak danému úkolu poněkud interaktivnější 

vzhled, než bychom mohli najít v klasické učebnici. Zde uvedené texty samozřejmě 

nejsou jedinou výukovou pomůckou učitele tohoto předmětu. Jsou pouhým výtažkem 

toho nejdůležitějšího, co by měl student daného předmětu za každých okolností vědět. 

Texty jsou sestaveny podle návrhu zadání SŠZZE. Uživatel má možnost vybrat  

si ze šesti okruhů. Mezi zmíněné okruhy patří – „Charakteristika a členění majetku“, 

„Odepisování dlouhodobého majetku“, „Technické zhodnocení u dlouhodobého 

majetku“, „Příklady účtování dlouhodobého majetku“, „Příklady účtování 

dlouhodobého finančního majetku“, „Inventarizace“. 

Obrázek 4 - Hlavní menu. 
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7.4 Charakteristika a členění majetku 

Cílem této kapitoly je vysvětlit, jaké druhy majetku rozpoznáváme v účetnictví, 

dělení majetku na jednotlivé druhy a kritéria popisující rozdělení do daných druhů.   

Po vybrání této kapitoly má uživatel k dispozici pět formulářů, mezi kterými se může 

pohybovat pomocí třech tlačítek. Dvě tlačítka jsou v dolní části formuláře a umožňují 

pohyb mezi jednotlivými formuláři. Jedno tlačítko je v horní části formuláře.  

Toto slouží pro návrat do hlavního menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 První formulář pojednává o vysvětlení, co je to majetek, jaký je majetek povahy, 

jak můžeme majetek získat, jak se stanovuje jeho pořizovací cena,  

ve které je majetek veden na inventárních kartách.  

 Po kliknutí na tlačítko „Další“ se zobrazí následující formulář, který pojednává  

o dlouhodobém majetku. Uživatel se zde dozví, co je to dlouhodobý majetek, 

jaké jsou limity pro určování tohoto majetku, kdy se limity nemusí dodržovat  

a dále příklady tohoto majetku.  

 Po opětovném kliknutí na tlačítko “Další“ se zobrazí již třetí formulář, 

pojednávající o dlouhodobém nehmotném majetku a o dlouhodobém finančním 

majetku. Uživatel se zde dozví, jaké limity je nutné znát pro správné zařazení 

těchto majetků a příklady každého z nich.  

 Další dva formuláře přináší příjemnou změnu na rozdíl od předcházejících textů. 

Uživatel zde má možnost vyzkoušet si dělení majetku. V počáteční fázi  

Obrázek 5 - Charakteristika a členění majetku. 
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se na prvním formuláři objeví tři a na druhém čtyři obrázky, reprezentující druhy 

majetku. Na uvedené druhy majetku je možné kliknout myší.  

Pokud je na obrázku nápis: „dělíme dále na“, pak se po kliknutí na obrázek 

objeví další obrázky. Tyto reprezentují další dělení daného majetku.  

Jestli je na obrázcích pouze název druhu majetku (bez „dělíme dále na“),  

pak se po kliknutí na něj zobrazí formulář s příklady.  

 

7.5 Odepisování dlouhodobého majetku 

Kapitola „Odepisování dlouhodobého majetku“ nastiňuje uživateli uvedenou 

problematiku. Uživatel má možnost se zde naučit, jaké druhy odepisování známe,  

jak se dělí, které odpisy jsou daňově účinné. Kapitola je rozdělena do čtyř formulářů,  

na sebe vzájemně navazujících. Je zde sada vzorců a tabulek, které uživatel potřebuje 

znát ke zvládnutí testu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 První formulář pojednává o odepisování. Zde se může uživatel dozvědět, 

co jsou to odpisy, proč odepisujeme, jaké rozlišujeme druhy odpisů,  

co jsou to oprávky, jaké máme druhy opotřebení dlouhodobého hmotného 

majetku. Je zde uveden postup pro výpočet jednotlivých druhů účetních odpisů, 

uživatel si může po každém odpisovém roce vypočítat zůstatkovou cenu 

majetku.  

Obrázek 6 - Odepisování dlouhodobého majetku. 
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 Druhý formulář dokončuje rozdělení odpisů na daňové odpisy.  

Dále jsou zde vysvětleny další dva vzorce pro zrychlené nebo rovnoměrné 

daňové odepisování. Tyto vzorce jsou velice důležité, proto byly zvýrazněny 

tučně.  

 Po přejití na další formulář se objeví tabulka, která udává údaje pro správný 

výpočet odpisů dle dané odpisové skupiny. Předpokladem pro správné zařazení 

majetku a následný výpočet je, že uživatel na základě zákona o dani z příjmu 

správně zařadí příslušný majetek do odpisové skupiny 

 Poslední formulář pojednává o odepisování dlouhodobého nehmotného majetku. 

Součástí formuláře je také tabulka, která určuje s přesností na měsíce, jak dlouho 

se daný majetek odepisuje. 

 

7.6 Technické zhodnocení u dlouhodobého majetku 

Kapitola technického zhodnocení se zabývá problematikou určení, zda se jedná  

o technické zhodnocení či opravu. Toto rozlišení je důležité z daňového hlediska. 

Technické zhodnocení, pokud splňuje podmínky pro zařazení, ovlivňuje cenu majetku  

a tím i výši odpisů v následujících letech. Kapitola se skládá ze dvou formulářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V prvním formuláři se uživatel dozví charakteristiku technického zhodnocení  

a nejčastější druhy technického zhodnocení z praxe. K hodnotovému limitu 

Obrázek 7 - Technické zhodnocení u dlouhodobého majetku. 
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40 000 Kč, který vychází ze zákona o dani z příjmu, je možné dojít i součtem 

menších částek technického zhodnocení, jenž byl investován  

do dlouhodobého majetku během jednoho účetního období. Dále  

je zde poukázáno na nebezpečí záměny technického zhodnocení a opravy,  

které mají vliv na hospodářský výsledek podniku. K uvedenému problému  

se váže i kontrolní otázka.  

 První část druhého formuláře je věnována účtování technického zhodnocení. 

Jsou zde uvedeny dvě možnosti, jak účtovat provedené technické zhodnocení 

včetně konkrétních čísel účtů. Druhá část formuláře je věnována vlivu 

technického zhodnocení na daňové odpisy. Zde jsou uvedeny postupy výpočtů 

pro rovnoměrné i pro zrychlené odpisování.  

 

7.7 Příklady účtování dlouhodobého majetku 

Tato kapitola uživatele naučí účtovat dlouhodobý majetek. Jsou zde uvedeny 

typické předkontace, které se používají v rámci účtování při pořízení, v průběhu 

životnosti a při vyřazení dlouhodobého majetku. Uživatel se seznámí s různými 

způsoby nabytí majetku a obdobně se způsoby vyřazení majetku z užívání. Kapitola  

se skládá ze dvou formulářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 První formulář uživatele naučí, jak účtovat získání majetku. Dozví se,  

že majetek lze získat pěti způsoby – koupí, vlastní výrobou, bezúplatným 

Obrázek 8 - Příklady účtování dlouhodobého majetku. 
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nabytím, převodem z osobního vlastnictví a od společníka. U každého případu  

je uvedeno vysvětlení a příklady účtování.  

 Druhý formulář uživateli vyjasní, jak se účtují další změny spojené 

s vlastnictvím majetku. V úvodu tohoto formuláře je uveden způsob účtování  

při odpisování majetku. Jsou zde také uvedeny příklady vyřazení včetně  

jeho účtování jako ztráta, odcizení, prodej, nebo například vyřazení majetku. 

Součástí formuláře je i příklad, kterým se uživatel přesvědčí, zdali problematice 

porozuměl.  

 

7.8 Příklady účtování dlouhodobého finančního majetku 

V této kapitole má uživatel možnost ověřit či vylepšit svoje schopnosti v účtování 

dlouhodobého finančního majetku. Uživatel má mimo jiné možnost zjistit,  

co je to finanční majetek a proč firmy tento majetek pořizují. Kapitola se skládá ze dvou 

formulářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prvním formulářem začíná rozdělení finančního majetku. Mimo jiné  

se zde uživatel dozví, jak se účtují cenné papíry v závislosti na hlasovacích  

právech a co jsou to dluhové a realizovatelné cenné papíry.  

 V druhém formuláři je dokončeno rozdělení finančního majetku. Uživatel  

se zde dozví o půjčkách, úvěrech a ostatním finančním majetku. Součástí 

Obrázek 9 - Příklady účtování dlouhodobého finančního majetku. 
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uvedeného formuláře je také kontrolní otázka, která nutí uživatele zamyslet  

se nad danou kapitolou.  

7.9 Inventarizace 

Kapitola inventarizace je soubor třech formulářů, které uživateli vysvětlí pojem 

inventarizace. Inventarizace je nedílnou součástí přípravných prací před účetní 

uzávěrkou. Zahrnuje v sobě přípravu inventarizace, určení majetku,  

kterého se inventarizace týká, určení inventarizační komise a doby inventarizace. 

Součástí inventarizace je inventura, na základě které zjistíme, zda skutečný stav majetku 

odpovídá stavu účetnímu. Dále se zabývá řešením zjištěných inventarizačních rozdílů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 První formulář má za úkol vysvětlit základní pojmy. Uživatel zde nalezne 

rozdělení inventarizací. Další významnou částí inventarizace jsou její jednotlivé 

fáze. Na uvedeném formuláři jsou vysvětleny první dvě fáze: fáze přípravná  

a dále vlastní inventura.  

 Po stisknutí tlačítka „Další“ se uživatel dostává k formuláři, jehož úkolem  

je vysvětlení třetí fáze inventarizace - vyhodnocení. Fáze vyhodnocení se zabývá 

shrnutím výsledků inventarizace a následným zavedením opatření. Uživatel  

má možnost se naučit základní předkontace, které jsou nezbytné pro úspěšné 

zvládnutí dané kapitoly.  

Obrázek 10 - Inventarizace. 
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 Poslední formulář, týkající se inventarizace, osvětluje uživateli čtvrtou fázi 

inventarizace - ověření ocenění majetku. Ověření znamená porovnání skutečné 

ceny majetku s účetní cenou. Jsou zde také objasněny postupy, které jsou 

aplikovány, když ocenění majetku je odlišné od účetní ceny. Součástí daného 

formuláře je kontrolní otázka, která prověří pochopení kapitoly.  

 

7.10 Testy  

Režim testů lze považovat za samostatnou část programu „Ekos“. Tato část  

se skládá, stejně jako výuka, ze šesti nezávislých testových okruhů. Všechny testové 

okruhy jsou navrženy tak, že je prakticky nemožné na dvou počítačích, nebo dvou 

spuštěných programech „Ekos“, dostat stejný test. Testy jsou v daném okruhu voleny 

tak, že uživatel dostává test s velmi podobnou obtížností a téměř vždy odlišnými 

výsledky. Tato část byla mnohem více náročná na samotné programování, než část 

předešlá. Z uvedeného důvodu se v textu objeví mnohem více ukázek zdrojového kódu 

s vysvětlením. Prvním krokem při vytvoření formuláře, jako jsou tyto testy,  

je inicializování výchozích hodnot.  

7.11 Charakteristika a členění majetku test 

Úkolem této kapitoly je vyzkoušet znalosti uživatele z problematiky členění 

majetku co nejpříjemnějším způsobem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 11- Charakteristika a členění majetku (test). 
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Tento test byl tvořen jako první. Dnes mohu říci, že byl i nejnáročnější.  

V tomto testu si uživatel může vyzkoušet téměř všechny komponenty. Po zvolení testu 

má uživatel možnost výběru ze čtyř tlačítek: „Start“, „Zpět“ a „Vyhodnocení“. Tlačítko 

„Vyhodnocení“ je v počáteční fázi zakázané a uvolní se až po zodpovězení všech 

otázek. Jakmile je uživatel rozhodnut a připraven pro spuštění, je nucen stisknout 

tlačítko „Start“. Jakmile tak učiní, mohou nastat dvě možnosti. První možností je,  

že se objeví nějaký dlouhodobý majetek a uživatel ho musí postupným klikáním  

na jednotlivé druhy majetku dostat až na základní rozdělení. Když se mu to podaří, 

objeví se zelený nápis „Správně“, v opačném případě červený nápis „Špatně“. Druhá 

možnost, která může uživatele potkat je vylosování testu. Při této možnosti  

se před uživatelem objeví okno, ve kterém je otázka a pod ní tři možnosti,  

ze kterých si může jednu vybrat. Při volbě uvedeného testu uživatel dostane dvacet 

otázek, které jsou vybrány ze třiceti otázek. Přesto je ale velice nepravděpodobné,  

že dva testy budou totožné, protože pořadí otázek se mění a dokonce i druhy majetku, 

na které je uživatel nucen klikat, mění svou polohu. Podle mého názoru je tento způsob 

měnící se polohy velmi důležitý, protože i uživatele, který danou kapitolu zvládá velice 

dobře, nenechá jen slepě klikat na pořád stejná místa. Je tak nucen si daný text přečíst 

znovu a utvrdit si hierarchii dělení majetku. 

 

 

 
 

 

Dlouhodobý (3) 

Hmotný (5) Nehmotný (6) Finanční(7) 

Trvalé porosty  (26) 

Samostatné movité věci 

(27) 

Chovná zvířata (28) 

Odepisovatelný (12) Neodepisovatelný (13) 

Movitý (14) 

Nemovitý (15) 

Pozemky  (16) 

Umělecká díla (17) 

Obrázek 12 - Hierarchie dlouhodobého majetku.  

(údaj v závorce je pro representaci daného majetku v programu)  
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7.12  Odpisování dlouhodobého majetku test 

Část „Odpisování dlouhodobého majetku“ si mohl uživatel prostudovat v sekci 

„Výuka“. Nyní, v této části bude uživatel nucen použít kalkulátor, protože výpočty 

nutné ke splnění tohoto testu nejsou triviální.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšnost[%] Známka 

100-95 1 

94-85 2 

84-70 3 

69-50 4 

<50 5 

Tabulka 1 - Charakteristika a členění dlouhodobého majetku (hodnocení) 

Oběžný (4) 

Zásoby  (8) Krátkodobý finanční 

majetek (9) 

Pohledávky  (10) Krátkodobé cenné 

papíry  (11) 

Zboží (18) 

Materiál (19) 

Polotovary  (20) 

Nedokončená výroba 

(21) 

Zvířata (22) 

Pokladna (23) 

Bankovní účty  (24) 

Ceniny  (25) 

Obrázek 13 - Hierarchie oběžného majetku.  

(údaj v závorce je pro representaci daného majetku v programu)  
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 Po vybrání této kapitoly se uživateli otevře formulář s tlačítkem Vyhodnoť.  

Po otevření tohoto testu se zobrazí všechny texty, které byly náhodně vybrány 

z databáze otázek. V prvním řádku se mění dlouhodobý majetek a jeho cena. Poslední 

řádek se mění v závislosti na prvním řádku. Vybere se náhodně dle toho, jak dlouho  

má daný majetek sloužit. 

Do prvního editačního pole se vkládá lineární odpis za první rok. Tento odpis  

je vložen jako číselná hodnota. Odpis za první rok se vypočítá podle vzorce:  

Lineární daňový odpis = (vstupní cena * roční odpisová sazba)/100 

Chybu by ale udělal ten, kdo by uvedenou hodnotu rovnou vložil do editačního 

pole, protože každý zkušený účetní ví, že částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem 

nahoru. 

Druhá otázka je jednoduchá, ale podmínkou je úspěšný výpočet první otázky, 

protože zůstatková cena je rozdílem mezi vstupní cenou majetku a ročním daňovým 

odpisem. 

 Úkolem uživatele ve třetí otázce je vypočítat daňový degresivní odpis pro první 

rok. Tuto odpověď uživatel nemůže zvládnout bez znalosti druhého základního vzorce: 

Degresivní daňový odpis pro první rok = (vstupní cena)/koeficient 

Samozřejmě je opět zaokrouhlován na celé koruny nahoru. 

Obrázek 14 - Odpisování dlouhodobého majetku (test). 
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 Pro úspěšné absolvování další otázky je nutné opět správně vypočítat 

zůstatkovou cenu v prvním roce, protože je rozdílem vstupní ceny a degresivního 

daňového odpisu pro první rok. 

 Podmínkou pro správné vyplnění další otázky je znalost dalšího důležitého 

účetního vzorce: 

Degresivní daňový odpis pro další roky = (2 * zůstatková cena) / (koeficient – 

počet odpisovaných let) 

Pokud uživatel v předchozí části počítal špatně, stejně mu tento vzorec nepomůže  

a výsledek bude později označen za chybný. 

Další otázka je opět pouze rozdíl zůstatkové ceny a odpisu za druhý rok. 

Poslední otázka se zabývá časovým účetním odpisem. Tato otázka  

se dá považovat za záchrannou, protože na její správné vyřešení stačí znát pouze počet 

měsíců v roce a mít logické myšlení. Výsledná hodnota se tedy rovná: 

Časový účetní odpis = (pořizovací cena) / (12 * počet roků) 

Pokud uživatel vyplnil všechna potřebná pole, může přejít k vyhodnocování.  

Aby zadavatel práce ukázal, že je opravdový charakter, požádal o podání pomocné ruky 

tápajícím studentům. Pomoc spočívá v nápovědách, o kterých se uživatel dozví,  

stiskne-li tlačítko „Vyhodnoť“ a nemá všechny případy správně. Pomoc spočívá  

ve vyskakování oken s nápovědou, týkající se první odpovědi, kterou má uživatel 

špatně. Uvedené nápovědy nejsou však výsledky příkladů, ale pouze snaha o rozsvícení 

žároveček nad studentskými hlavami. Nápovědy mohou obsahovat vzorce, upozornění 

na zaokrouhlování, nebo prozrazení odpisové skupiny. Uživatel má celkem čtyři, snad 

užitečné, nápovědy.  

Když jsou všechny výsledky korektní, nebo uživatel vyplýtval svoje čtyři 

nápovědy, pak se editační pole spolu s tlačítkem „Vyhodnoť“ zablokují a uživateli 

nezbývá jiná možnost, nežli se nechat oznámkovat. Tlačítko „Vyhodnoť“ je poslední 

rozloučení s testem, který měl uživatel možnost vyplnit. Stiskem uvedeného tlačítka  

se formulář zavře a test nenávratně zmizí, ovšem stav o počtu bodů zůstává. Po zvolení 

tohoto tlačítka se otevře formulář, kde může uživatel vidět, na kolik odpovědí mohl 

odpovědět, kolik odpovědí bylo správných, nebo špatných, procentuální úspěšnost  

a samozřejmě nechybí ani ohodnocení, které může vyučující ve škole udělit,  

nebo podle které uživatel může sám doma ujistit, zda probranou látku zvládá či ne. 

Zadavatel práce měl své požadavky na hodnocení, z uvedeného důvodu  

byly takto naprogramovány. Uživatel mohl v tomto testu získat nejvíce sedm bodů. 

Hodnocení je následující:  
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Počet bodů Známka 

7 1 

5,6 2 

4 3 

3,2 4 

1,0 5 

 

7.13 Technické zhodnocení u dlouhodobého majetku test 

Část „Technické zhodnocení u dlouhodobého majetku“ si mohl uživatel stejně 

jako ostatní části prostudovat v sekci výuka. Opět bude uživatel nucen použít 

kalkulátor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při spuštění tohoto testu se uživateli zobrazí zadání úkolu. Úkol  

je vždy realizován koupí majetku a jeho následným zhodnocením v dalších letech. 

Uživatel má za úkol doplnit do dvou tabulek údaje pro zrychlené a rovnoměrné 

odepisování tohoto majetku v jednotlivých letech s ohledem na provedené technické 

zhodnocení. 

V prvním roce se odpis počítá standardním způsobem podle zvoleného druhu 

odepisování. V druhém roce, kdy dochází k technickému zhodnocení, se mění sazba 

nebo koeficient, který vychází ze zákona o dani z příjmu. Tento údaj je zadán tak,  

aby uživatel mohl pokračovat i bez přístupu k uvedenému zákonu.  

Tabulka 2 - Odpisování dlouhodobého majetku (hodnocení). 

Obrázek 15 - Technické zhodnocení u dlouhodobého majetku (test). 
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Při použití rovnoměrného způsobu odpisování se mění vstupní cena o částku 

zhodnocení. Další výpočet zůstává podle vzorce: 

(PC*sazba)/100. 

Při použití zrychleného způsobu odpisování se navyšuje v daném roce zůstatková 

cena o částku zhodnocení a od použitého koeficientu se neodpočítává počet 

odpisovaných let. Tento údaj se mění až v následujícím období. Hodnocení testu  

je následující: 

 

 

 

 

 

7.14 Příklady účtování dlouhodobého a finančního majetku 

test 

Následující dva testy jsou si po obsahové stránce velmi podobné. Z tohoto důvodu 

je uvádím ve společné podkapitole. Na rozdíly mezi nimi budu dále upozorňovat  

a vysvětlovat je. V rámci těchto testů bude uživatel seznámen se skutečným účtováním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 

Počet bodů Známka 

33-30 1 

29-24 2 

23-20 3 

19-15 4 

<15 5 

Tabulka 3 - Technické zhodnocení u dlouhodobého majetku (hodnocení). 

Obrázek 16 - Příklady účtování dlouhodobého majetku (test). 



Bakalářská práce – „Ekos“ 

  
 30  

vybrání jednoho ze dvou testů (v rámci výše uvedených témat) se uživateli otevře  

již připravený test. Uživatel může použít pět tlačítek: „Zpět“, „Zkontroluj“  

a „Vyhodnoť“, které se zpřístupní po stisknutí tlačítka „Zkontroluj“.  

 Úkolem studenta je vyplnit třináct otázek. Každá otázka obsahuje minimálně 

čtyři editační pole, která je nutné vyplnit. Pro správné vyplnění otázek je nutné znát 

účtovou osnovu a mít znalosti z podvojného účetnictví.  

 V prvním sloupci je číslo účetního případu. Do tohoto pole není uživateli 

umožněn přístup. Do druhého sloupce, v rámci každé otázky, se vkládá účetní doklad. 

Tyto doklady se v účetnictví zapisují zkratkami. Ve třetím sloupci,  

do kterého také nemá uživatel přístup, je vyobrazen popis účetního případu. Čtvrtý  

a pátý sloupec jsou již pro uživatele zajímavější, protože zde lze získat body. Základní 

znalost podvojného účetnictví spočívá v tom, že účtujeme na dva účty stejnou částku. 

Z uvedeného důvodu budou tyto dva sloupce vždy stejné. Pro správné vyplnění těchto 

sloupců je nutné pouze zvládnutí práce s procenty a správné sčítání. V šestém a sedmém 

sloupci je vyhrazeno místo pro vlastní účtování. Zde se vkládají čísla účtů dle platné 

účtové osnovy. Poslední dva sloupce udávají rozvahovou změnu. Tato změna se značí 

opět zkratkami. U každé účetní strany mohou nastat čtyři změny: nárůst aktiv (A+), 

pokles aktiv (A-), nárůst pasiv (P+), pokles pasiv (P-). Po vyplnění všech polí,  

nebo po stisknutí tlačítka „Vyhodnotit“, se uživateli znemožní další editace. Špatné 

nebo nevyplněné editační pole se zabarví červeně a správně vyplněné pole se zabarví 

zeleně. Jakmile si uživatel zkontroluje, kde udělal chybu, je nucen stisknout tlačítko 

„Vyhodnoť“. Formulář se zavře a nedovolí opětovné nahlédnutí na test. Hodnoceni  

je následující: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Počet bodů Známka 

107-100 1 

99-95 2 

94-85 3 

84-75 4 

<75 5 

Tabulka 4 - Příklady účtování dlouhodobého hmotného majetku (hodnocení). 

Počet bodů Známka 

84-80 1 

79-75 2 

74-70 3 

69-50 4 

<50 5 
Tabulka 5 - Příklady účtování dlouhodobého finančního majetku (hodnocení). 
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7.15  Inventarizace test 

Posledním testem, který se v programu „Ekos“ nachází, je test na inventarizaci.  

Je složen z deseti otázek, s možností výběru ze třech odpovědí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakmile uživatel vybere tento test, zobrazí se mu jedna testová otázka,  

na kterou má možnost odpovědět třemi možnostmi. Jak už je u těchto testů zvykem,  

je správně jen jedna odpověď a uživatel ani nemá možnost více odpovědí vybrat.  

I když je ve zdrojovém kódu správná odpověď vždy na stejném (prvním) místě. U testu, 

který je pro uživatele přístupný, tomu tak není. Náhodným seřazením se odpovědi 

pomíchají. Takto je zaručeno, že test nebude monotónní. Podle mého názoru  

se i opisování tímto stává problematičtější, protože opisovateli nestačí pouze vidět,  

kde se nachází správná možnost, ale musel by ji i přečíst. Po vybrání požadované 

odpovědi stačí stisknout tlačítko „Další“ a program uživateli zobrazí text „Správně“  

či „Chyba“ odlišený výraznými barvami. Tento text setrvá určený čas. Následně zmizí  

a pak se uživateli zobrazí další otázka. Jakmile uživatel odpoví na všech deset otázek, 

nebude mít jinou možnost, než shlédnout svoje hodnocení.  Hodnocení testu vypadá 

takto: 

 
 

 

 

 

 

Počet bodů Známka 

10,9 1 

8,7 2 

6,5 3 

4,3 4 

<3 5 

Tabulka 6 - Inventarizace (hodnocení). 

Obrázek 17 - Inventarizace (test). 
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8 Implementace aplikace 

V následující části se budu věnovat jednotlivým formulářům,  

ve kterých byly řešeny různé implementační problémy. Budou zde spíše uvedený 

jednotlivé čísti kódů a jejich rozebrání.  

 

8.1 Úvodní menu 

Tato úvodní obrazovka obsahuje pouze dvě komponenty (Image, Timer). 

 Komponenta Image tvoří pozadí stránky s texty. 

 Komponenta Timer musí mít nastavenou vlastnost „Interval“ a událost „Tick“. 

Interval je nastaven na 10000 ms (10s), metoda „Start“ spustí odpočet  

a po uplynutí časového limitu se spustí událost „Tick“, která zavře stávající 

formulář a otevře další. Nesmíme ale zapomenout zastavit odpočet metodou 

„Stop“ 

  this.Height:=630; 
  this.Width:=810; 
  this.Left:=0; 
  this.top:=0; 
  this.image1.Width:=800; 
  this.image1.Height:=600; 
  this.image1.Left:=0; 
  this.image1.Top:=0; 

Všechny tyto informace sdělují kompilátoru informace o velikosti a umístění. 

 

8.2 Hlavní menu  

Formulář hlavní menu slouží jako rozcestník pro výběr režimu výuka a testy. 

void Test_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Dispose(); 
            Vyber v = new Vyber(2); 
            v.Show(); 
        } 

Pro ukázku je zde metoda OnClick, která spouští formulář testy. 

 



Bakalářská práce – „Ekos“ 

  
 33  

8.3 Charakteristika a členění majetku test 

Tento test má podobné ovládání jako všechny následující. Po prvním vybrání testu 

se provede inicializace formuláře. Jako první se provede inicializace dvojrozměrného 

pole, ve kterém jsou uloženy souřadnice jednotlivých objektů. Dále se zjistí počet všech 

otázek pomocí načtení souboru se všemi otázkami. A z těchto otázek se vybere  

10 otázek v náhodném pořadí.   

void nastavCislaOtazek()  
      { 
            int j=0; 
            cislaOtazek[0]=RandomNumber(1,celkovy_pocet_otazek);  
            for(int i=1;i<cislaOtazek.Length;i++) 
            { 
                cislaOtazek[i] = RandomNumber(1, celkovy_pocet_otazek); 
                j=i; 
              
   while(j>0) 
                { 
                    if (cislaOtazek[i]==cislaOtazek[j-1]) 
                    { 
                        cislaOtazek[i] = RandomNumber(1, celkovy_pocet_otazek); 
                         j=i; 
                    }else 
                    { 
                        j=j-1; 
                    } 
                } 
            } 

Použitý algoritmus naplní pole čísly otázek bez opakování z celkového počtu 

otázek. 

Každý majetek obsahuje číselnou posloupnost, kde každé číslo znamená unikátní 

majetek, který je nutné vybrat k správnému průchodu touto číselnou posloupností.  

Podle předchozího obrázku můžeme v poli postupným dosazováním daných hodnot  

do obrázku dojít až k závěru, že Vinohrad lze nejvíce rozdělit do skupiny trvalé porosty. 

… 
3;5;12;14;26;Vinohrad;;;; 
… 

Po stisknutí tlačítka „Start“ se náhodně vybere deset otázek ze souboru  

a rozhodne, zda bude první otázka testová, nebo uživatel bude rozčleňovat majetek.  

if (otazky[otazka, 0] == "5") 
                { 
                    zobrazena_otazka.Text = ""; 
                    int body = Data.vchr1; 
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 TestDialog Tdialog = new TestDialog(otazky[otazka, 5], otazky[otazka, 6], otazky[otazka, 7], 
otazky[otazka, 8]); 

 
                    Tdialog.ShowDialog(); 
                    if (body == Data.vchr1) 
                        Prejdi_dal(0); 
                    else 
                        Prejdi_dal(1); 
                    aktualni_otazka++; 
                } 
                else 
                { 
                    pictures[0].Tag = 2; 
                    labels[0].Text = "Majetek"; 
                    labels[0].Tag = "2"; 
                    pictures[0].Visible = true; 
                    zobrazena_otazka.Text = otazky[otazka, 5]; 
                    zobrazena_otazka.Visible = true; 
                    zobrazena_otazka.Show(); 
                }  

Pomocí prvního prvku pole program pozná, zda se má vygenerovat testová 

otázka. Pokud je první prvek menší než pět, pak se objeví otázka na členění majetku. 

V případě, že tomu tak není, vygeneruje se jeden z testů.  

Při vygenerování otázky na členění majetku uživatel používá metodu OnClick 

každého popisku, znázorňujícího členění majetku. Je zde dvacet osm popisků,  

které reagují dvěma způsoby. Pro ty, které lze dále dělit, se po kliknutí zobrazí 

následující dělení. U dále nedělitelných se po kliknutí provede připsání bodu a vypsání 

zeleného nápisu „Správně“, při správné odpovědi, a červeného nápisu „Špatně“,  

při chybné odpovědi. Podobná pravidla platí i u testových otázek. Uživatel má tři 

možnosti, ze kterých je pouze jedna správná. V případě, že uživatel odpoví správně, 

program se mu odmění připsáním bodu a zeleným nápisem „Správně“.  

Aby nápis „Správně“ nebo „Špatně“ po určité době zmizel, bylo nutné 

naprogramovat komponentu Timer. Této komponentě musíme zadat čas,  

za který se provede událost timer.Tick V uvedeném případě bylo nutné komponentu 

v počáteční fázi nastavit na Stoped (zastavená) a zpřístupnit ji, když měl být vypsán 

popisek „Správně“ resp. „Špatně“. Tato komponenta dále vybere další otázku a zobrazí 

ji ke zpracování uživateli. 

Jakmile uživatel zodpoví všech deset otázek, znemožní se mu jakákoliv další 

editace a může přejít pouze na vyhodnocení. Po kliknutí na toho tlačítko se test  

nenávratně smaže, zůstanou pouze údaje o počtech bodů, které se pošlou do dalšího 

formuláře. Zde je uživateli zobrazena výsledná známka, počet bodů a procentuální 

úspěšnost. 
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8.4 Odepisování dlouhodobého majetku test  

Programování takovéhoto testu je samozřejmě velice náročné na čas. Během 

programování testu, jako je tento, se programátor dostává do situací, kdy mu kompilátor 

vypisuje chybové hlášky, které musí být nějakým způsobem ošetřeny. Podle mého 

názoru zkušený programátor tyto hlášky čas od času potřebuje, protože je to forma 

komunikace mezi člověkem a počítačem. Tyto hlášky by měl ošetřovat rád,  

protože dostává k tvořenému programu jisté pouto a „vychovává“ si ho k obrazu svému. 

Test byl pro mne osobně jistým poučením, protože jsem zde požíval první funkci,  

která ušetřila velké množství kódů. Tyto byly zastoupeny jen jedním slovem. Test byl 

tvořen komponentami: Image, Label, Button, Textbox. Prvním krokem při spuštění 

formuláře bylo provedení metody initializace(). Jak už bylo zmíněno, tato metoda udává 

výchozí hodnoty pro formulář. Dále se načte ze souboru jedno ze zadání např: 

1; koupil osobní automobil ;200000;2000000  

Na začátku uvedeného kódu můžeme nalézt posloupnost, která nám  

v tomto případě říká, že majetek patří do první odpisové skupiny, jedná se o automobil, 

jehož cena je v intervalu do 200 000 Kč do 2 000 000 Kč. V další části kódu se k názvu 

majetku přičítá další text, který uvedený textový řetězec převede do uživatelsky 

srozumitelné formy. Uvedená posloupnost se načítá v textové formě. Z toho důvodu  

je nutné některé části převést do číselného formátu k výpočtu náhodné ceny 

z uvedeného intervalu. Textová část posloupnosti se upravuje dle skloňování a používá 

se v různých částech zadání. Další částí inicializace je rozčlenění majetku na odpisové 

třídy. Jednotlivé třídy mají různé hodnoty odpisů pro lineární a degresivní odpisy.  

Po vybrání tohoto testu je nutné vybrat jeden z řádků pole pro konkrétní test. 

Z tohoto důvodu je zde vytvořená funkce, která se stará o vybrání náhodného čísla 

ze zadaného rozsahu: 

private int RandomNumber(int min, int max)  
        { 
            Random random = new Random(); 
            return random.Next(min, max + 1); 
        }  

Výše uvedené funkci jsou nabídnuty dvě proměnné typu int. Funkce vrátí 

náhodnou celočíselnou hodnotu z intervalu mezi dvěma proměnnými. Následně  

se provádí výpočet správných výsledků pomocí vzorců, které musí uživatel znát.  

 

cena=RandomNumber(Convert.ToInt32(vsechnyotazky[otazka,2]),Convert.ToInt32(vsechnyotazky[o tazka,3])); 
            cena = cena-(cena % 100); 
            zadani=zadani+predmet+"v celkové hodnote "+String.Format("{0:c}", cena)+".";  
            roky = RandomNumber(13, 50); 
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            switch (vsechnyotazky[otazka, 0])  
            { 
                case "1": 
                    prvnirok=20; 
                    dprvni = 3; 
                    ddruhy=4; 
                    break; 
… 
a = (int)Math.Ceiling((cena * prvnirok) / 100); 
            b = cena - a; 
            c = (int)Math.Ceiling(cena/dprvni); 
            d = cena - c; 
            e = (int)Math.Ceiling((2*d)/(ddruhy-1)); 
            f = d - e; 
            g = cena / (12 * roky); 
… 

 

V tomto kódu vidíme názornou ukázku funkce RandomNumber a sčítání řetězců.  

 Je zde také výpočet otázek. V těchto otázkách bylo nutné použít proměnou typu float, 

se kterou lze počítat desetinná čísla. Po výpočtu je nutné provést zaokrouhlení nahoru 

na celá čísla a dále převést desetinné číslo na celé. Další problém přišel  

ale u otázky číslo sedm. Problémem byl český jazyk, který bránil vložení stejného tvaru 

zadání na jiné místo. Bylo nutné vymyslet způsob, který tento problém vyřeší. 

Výsledkem této skutečnosti byl následující kód: 

if(predmet[1]=='n') 
            { 
                predmet=predmet.Remove(0, 15); 
            } 
            else predmet = predmet.Remove(0, 6); 
 
       
            zadani2=predmet+"má sloužit "+ roky.ToString()+" let.";  … 

Výše uvedený kód se snaží odseparovat první část zadání. V poli můžeme najít 

dvě možná první slova - nechal a koupil. Pro udržení smyslu věty bylo nutné tato první 

slova odstranit. Řešení je následovné. Pokud začíná první slovo na písmeno n, vymažu 

prvních patnáct znaků „nechal postavit“. Jestli začíná první slovo na něco jiného,  

tak vymažu prvních šest písmen „koupil“.  

Po výpočtu všech údajů může uživatel vkládat své výsledky. Jakmile je se svými 

výsledky spokojen, má možnost kliknutím na tlačítko provést kontrolu. Metoda 

OnClick tohoto tlačítka vypadá takto: 

 
void vyhodnot_Click(object sender, EventArgs ee)  
        {             
            Data.vchr1=0; 
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            if (pokusy < 5) 
            { 
                if (textboxes[0].Text == a.ToString())  
                    Data.vchr1 += 1; 
                else 
                { 

 MessageBox.Show("Chyba v první otázce. Zkus zaokrouhlovat na celá císla nahoru a vzorec 

(PC*sazba)/100."); 

                    pokusy++; 
                    return; 
…. 

V první části tohoto kódu můžeme vidět zobrazení nápověd, pokud je odpověď 

nekorektní. Tato část je v cyklu, který proběhne čtyřikrát, respektive uživatel může 

čtyřikrát zkontrolovat. Další část je vlastní oprava a získání bodů. Poslední podmínka 

říká, že pokud má uživatel všechny odpovědi správné, nebo už využil všech čtyř 

nápověd, znemožní se mu znovu editovat jeho výsledky. Může jen stisknout tlačítko 

“Vyhodnoť“, které zavře formulář a pošle výsledky do jiného formuláře, který uživateli 

stanoví známku. 

 

8.5 Technické zhodnocení u dlouhodobého majetku test 

Jako u každého testu se po spuštění formuláře provede funkce initializece,  

ve které se formulář, pozadí a ovládací prvky přesunou na výchozí místo a všechny 

prvky se obarví na původní barvu. Tento formulář není dynamický, tudíž je při každém 

spuštění stejný. Uvedená skutečnost značně pomohla při programování vyhodnocování. 

Uživatel má v první fázi možnost stisknout pouze tlačítko „Zkontroluj“. Toto tlačítko  

po stisku změní svoji funkci ze „Zkontroluj“ na „Vyhodnoť“.  

void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
        { 
 
            if (check) 
            { 
                Data.vchr1 = 0; 
                if (Textb1[0].Text == "33000") 
                { 
                    Data.vchr1 = Data.vchr1 + 1; 
                    Textb1[0].BackColor = Color.Green; 
                    Textb1[0].Enabled = false; 
                } 
                else 
                { 
… 
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Zde je možné vidět realizaci tlačítka „Vyhodnoť“. V první fázi se sleduje 

proměnná check typu boolean. Tato proměnná je z počátku nastavena na hodnotu true. 

Po stisku tlačítka se hodnota změní na false a tím umožní vykonat druhou větev 

podmínky. Dále se změní text v tlačítku  „Zkontroluj“ na „Vyhodnoť“.  

Po kontrole všech editačních polí se uživateli umožní kontrola jeho práce  

a ohodnocení. Po stisknutí tlačítka se formulář nenávratně zavře, vyplněné hodnoty  

se vrátí do původního stavu a jen proměnné nesoucí počet bodů se přesměrují  

do dalšího formuláře. V následujícím formuláři bude tedy možné vidět počet otázek, 

počet správných odpovědí, procentuální úspěšnost a samozřejmě hodnocení. 

 

8.6 Příklady účtování dlouhodobého a finančního majetku 

test 

Při programování formuláře, který nebude sloužit jen pro jeden obsah, je náročné 

z hlediska udržení jednotnosti daného obsahu. Je nutné vyloučení jakéhokoliv vmísení 

nechtěného obsahu. Programátor musí pečlivě dbát o inicializaci každého testu  

při spuštění. Jaký obsah se vybere, záleží pouze na uživateli. 

public TypickeZuctovaniDMTest(int test)  
        {   
            this.Text="Testy"; 
            initializace(); 
            if (test == 1) 
            { 
… 

Zde můžeme názorně vidět, že se neposílají jen data na odkrytí daného formuláře, 

ale posílá se též hodnota 1 nebo 2 do proměnné typu int test. Podle této proměnné  

se v další části rozeznává, jaký test byl vybrán. 

 Jakmile jsou inicializovány objekty testu a vybráno téma testu, provedou se tři 

funkce pro každý z uvedených testů. A to ziskejCeny, ziskejZadani, ziskej_spravne. 

První z nich, ziskejCeny spočítá ceny pro jednotlivé účetní případy z intervalu,  

který je nahrán z textového souboru. Druhá funkce „ziskejZadani vytváří zadání 

spojováním řetězců do formy čitelné uživateli a znemožňuje editaci některých textových 

polí. Poslední funkce „ziskej_spravne“ vytvoří pole s kompletními výsledky,  

které se na konci vyhodnotí a na jejíchž základech je postaveno hodnocení. Další 

důležitou částí je tlačítko „Zkontroluj“. Toto tlačítko je nucen uživatel stisknout  

po vyplnění všech odpovědí, které věděl. Úkolem tohoto tlačítka je uživatele upozornit, 

kde udělal chybu. Ihned v úvodu události Click, se znemožní stisknutí tlačítka 
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„Zkontroluj“ a umožní se stisknutí tlačítka „Vyhodnotit“. Velikost písmen je ošetřena 

umožněním zadávání pouze velkých písmen. 

… 
this.edit[i].CharacterCasing = CharacterCasing.Upper; 
… 

Zde můžeme vidět znemožnění vkládání textu do textboxu malými písmeny. 

… 
for (int i = 0; i < 96; i++) 
                { 
                    edit[i + 13].Enabled = false; 
                    if (spravne[i] == edit[i + 13].Text)  
                    { 
                        Data.vchr1++; 
                        edit[i + 13].BackColor = Color.Green; 
                    } 
                    else edit[i + 13].BackColor = Color.Red;  
… 

V tomto kódu je vidět samotné vyhodnocování. Pokud se dané textové pole rovná 

danému prvku v poli vytvořeného funkcí „ziskej_spravne“, pak se pole zbarví zeleně  

a přičte se bod k výsledu. V opačném případě se bod nepřičte a pole se zbarví červeně. 

Posledním krokem ke zvládnutí tohoto testu je kliknout na tlačítko „Vyhodnotit“,  

které je naimplementováno takto: 

void vysledky(int test)  
   { 
            Vyhodnoceni v; 
            if (test == 1) 
            { 
                v = new Vyhodnoceni(91, Data.vchr1); 
            } 
            else  
            { 
                v = new Vyhodnoceni(84, Data.vchr1); 
            } 
            
            v.Show(); 
            this.Dispose(); 

} 

V uvedené ukázce je možné vidět rozdělení na dva testy s různým hodnocením 

tak, jak bylo řečeno v předchozí kapitole. Výsledky jsou poslány na další formulář,  

kde jsou zpracovány do uživatelsky čtené podoby. Vytvoří se instance třídy 

Vyhodnoceni se dvěma parametry první je celkový počet otázek a druhý počet 

správných odpovědí. 
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8.7  Inventarizace test 

Jak už je zvykem, tak i první řádky této kapitoly budou věnovány metodě 

inicializace. V této metodě je opět prvotní inicializace komponent a uvedení komponent 

na daná místa. Dále je zde pole, ve kterém jsou uloženy všechny texty a testové otázky, 

které jsou nahrány z textového souboru. 

… 
Dokladová inventura se provede u;vystavených faktur;pokladní hotovosti;inventáre  
… 

Uvedený kód naplní jeden z mnoha řádků pole. Uvedený řádek obsahuje jako 

první člen otázku, druhým členem je správná odpověď a ostatní členy jsou špatné 

odpovědi.  

void promichej(string s1,string s2,string s3)  
        { 
            int j = 0; 
            poradi[0] = RandomNumber(0, 2); 
            for (int i = 1; i < poradi.Length; i++) 
            { 
                poradi[i] = RandomNumber(0, 2); 
                j = i; 
                while (j > 0) 
                { 
                    if (poradi[i] == poradi[j - 1]) 
                    { 
                        poradi[i] = RandomNumber(0, 2); 
                        j = i; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        j = j - 1; 
                    } 
                } 
            } 
            promichane_odpovedi[poradi[0]] = s1; 
            promichane_odpovedi[poradi[1]] = s2; 
            promichane_odpovedi[poradi[2]] = s3; 
        } 

Tato část kódu je právě výše uvedená procedura. Můžeme zde vidět, že opravdu 

nic nevrací. Tento kód byl použit pro promíchání tří otázek.  

Nyní se podívejme na tlačítko „Start“. Toto tlačítko, vybere deset otázek  

a zamíchá tři odpovědi. Dále už jen zobrazí kompletní testovou otázku na uživatelský 

výstup. Testová otázka je realizována pomocí popisku label a odpovědi jsou zadávány 

do RadioButtons. Po vybrání odpovědi je nutno stisknout tlačítko „Další“,  

které porovná vybranou odpověď s druhým členem v poli a případně přičte body.  
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Toto tlačítko také spustí časovač, který zobrazí upozornění na chybu, resp. správnou 

odpověď. Časovač také připraví další otázku a zkontroluje, zda je už vyčerpáno všech 

deset otázek. Po vyčerpání otázek se uživateli umožní stisknout tlačítko „Vyhodnotit“, 

které formulář zavírá a zobrazuje výsledek v jiném formuláři. 

 

8.8 Řešení vzniklých problémů 

Při implementaci výukového programu „Ekos“ docházelo,  

jakož to u implementace jakéhokoli programu, k chybám a problémům,  

které vyžadovaly následné úpravy.  

Z těchto problému bych rád uvedl například implementaci veškerých textů, 

v režimu výuky. Původní myšlenkou bylo použití popisků rozmístěných na formuláři, 

do kterých bude textová hodnota přiřazena z globální proměnné. Při použití  

tohoto způsobu docházelo k problematické inicializaci hodnot popisků jako například 

velikost a poloha. Z tohoto důvodu jsem přistoupil na použití pole štítků,  

se kterým lze pracovat hromadně. Při použití globálních proměnných docházelo 

k problémům při změně textu. Text byl změněn a při dalším spuštění aplikace zůstal 

text původní. Z tohoto důvodu jsem přistoupil k získávání a změně textů pomocí 

streamu.  

Jako další problém při implementaci bych rád uvedl změnu další otázky v testu 

charakteristika a členění majetku. V tomto testu se mění druh typ testu mezi testem 

s výběrem otázek, nebo test s interaktivním procházením majetku. V tomto testu  

se vyskytl problém s přechodem na další otázku. Problém byl vyřešen použitím 

komponenty timer, která se vždy spustí po zodpovězení dané otázky. Komponenta timer 

má nastavený interval na 1500ms a po uplynutí tohoto intervalu se v metodě tick 

rozhodne, jakého typu bude další test a zobrazí další otázku. Komponenta timer řídí celý 

tento proces až do okamžiku, kdy nedosáhne maximálního počtu otázek. V tom případě 

místo další otázky spustí vyhodnocení. 

Při programování programu „Ekos“ docházelo i k spoustě dalších procesních 

chyb, ale tyto chyby byly řešeny operativně v době problému. Jednalo se většinou  

o chyby ve špatném zobrazení a pozici daných prvků. Dále bylo při programování 

použito spousta pomocných formulářů, které byly použity pro generování vstupů.  

Tyto formuláře byly po odladění smazány. 
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9 Testování 

Testování programu „Ekos“ probíhalo ve dvou hlavních fázích. První touto fázi 

bylo testování jednotlivých formulářů po implementaci. Druhá fáze spočívala 

v testování koncovými uživateli. 

 

9.1 Poimplementační testování 

Cílem tohoto testování bylo dosažení optimálních výsledků. Jakmile byl dokončen 

daný formulář, tak byl testován na všechny možné průchody cykly a podmínky. 

V tomto testu bylo odhaleno spousta implementačních chyb jako například špatně 

zvolené podmínky, nebo nekonečné cykly. Byly procházeny všechny možné scénáře, 

které je možné při použití tohoto programu dosáhnout. 

 

9.2 Testování cílovou skupinou uživatelů 

Cílem tohoto testování bylo dosažení zpětné vazby skupiny uživatelů, kteří budou 

program “Ekos“ po předání používat. Program byl předán žákům SŠZE k testování  

jako domácí úkol, jehož výstupem bylo sepsání připomínek k tomuto způsobu testování 

a zapsání chyb, které nastaly v průběhu vykonávání. Jako výstup tohoto testová  

byla kladná odezva studentů. Na základě testování byly odhaleny chyby jako pád 

programu při zadání nestandartního vstupu. Dále na základě tohoto testování  

byla přidána možnost vrácení se do úvodního menu z každého formuláře. Důležitou 

změnou, kterou podstoupil test „Příklady účtování dlouhodobého a dlouhodobého 

finančního majetku“ byla změna při vyhodnocení. Test v první fázi postrádal tlačítko 

„Zkontroluj“, test byl vyhodnocen a výsledek testu byl pouze spočítán bez informace, 

kde udělal uživatel chybu. Toto tlačítko ukáže uživateli, kde udělal chybu a umožní 

uživateli zkontrolovat si svůj výsledek. 

 

9.3 Program „Ekos“ oproti stávajícímu způsobu výuky 

Program „Ekos“ přináší do stávající výuky příjemnou změnu nejen pro pedagoga, 

ale také pro studenty, kteří stále více tíhnou k použití interaktivních výukových 

pomůcek a sofistikovaných výukových systému. Díky konzultacím s vedoucím práce 
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jsem získal mnoho zkušeností, jak probíhá výuka na SŠZE. Stávající výuka probíhá 

klasickou formou písemných testů a zkoušení před tabulí.  

Pro srovnání bych rád jmenoval příklad použití písemných testů. Tyto testy  

jsou připraveny pedagogem, nejméně den dopředu v několika variantách. Tato práce, 

která je vykonávána v drtivou většinu času v pedagogově volném čase je velice náročná 

činnost, která pedagoga nutí spočítat daný test několikrát k dosažení optimálních 

výsledů písemky. Dále musí pedagog vytvořit těchto testů více, aby zamezil opisování. 

Jakmile je písemný test vytvořen je vytisknut v několika kopiích nebo zapsán na tabuli 

již při dané zkoušce. Testy jsou dále vyplněny studenty a pedagog je nucen  

tyto písemné práce opět opravit. Opravování písemek je opět prováděno ve volném 

čase, nebo v době přestávek. Dále následuje známkování, které je oznámeno studentům, 

a ti ještě ojediněle chtějí konzultovat problémy. 

Při použití výukového programu „Ekos“ pedagog pouze čas od času přidá nové 

zadání. Zadání výpočetních testů je dynamicky tvořeno z databáze předem zadaných 

slovních úloh, kde figurují náhodně vybraná čísla z intervalů, které si také pedagog 

zvolil. Proto je každý test jedinečný. Pedagog dá pokyn k spuštění testu a každý žák 

spustí daný test a sám si zvolí, kdy test vyhodnotí a kolik času bude mít na konzultaci 

s pedagogem z důvodů konzultace chyb. Dále stiskem tlačítka vyhodnocení je žákovi 

sdělena výsledná známka, kterou pedagog zapíše. Časová náročnost pedagoga  

při použití výpočetních příkladů v programu „Ekos“ je značně snížena oproti stávající 

tvorbě a opravě testu. 

Studenti SŠZE budou mít k dispozici tento program k vlastnímu využití 

s podobnými testovými otázkami, k seznámení se s prací s tímto programem. 

Dále bych rád uvedl srovnání při použití vzdělávacího systému Moodle oproti 

výukovému programu „Ekos“. 

 

 

Moodle oproti programu Ekos srovnání 

Sledovaný problém Ekos Moodle 

Nutnost použít dedikovaného serveru Ne Ano 

Podpora tvorby otázek z učebního textu Ano Ne 

Podpora výpočetních otázek Ano Ne 

Snadnost nasazení Během hodiny Během dne 

Gui vytvořené přesně dle požadavku Ano Ne 

 

Tabulka 7 – Ekos oproti systému Moodle srovnání 
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Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na cílovou skupinu osob spojených se Střední 

školou zdravotnickou a zemědělsko-ekonomickou, Vyškov. V práci je zmínka  

o fungování středních škol obecně, ale také přímo informace týkající se již zmíněné 

školy. Byly vytyčeny nejzásadnější mezníky v rámci fungování, ale také z hlediska 

historie. Zajisté by bylo možné o všech těchto skutečnostech napsat mnohem více, 

avšak pro přehlednost je zde uvedené dostačující.   

Byla zde snaha co nejvíce potencionálním uživatelům vyhovět a to proto,  

aby program „Ekos“ mohl být opravdu užitečný a hlavně využívaný. Program  

byl upravován dle požadavků jeho potencionálních uživatelů. Na všechny připomínky 

bylo reagováno a „Ekos“ se tomuto postupně přizpůsobil. Program „Ekos“ bude mít 

úspěch u studentů a pedagogů pouze při zajištění potřebného servisu a při udržení 

komunikace mezi programátorem a uživatelem, z důvodu dalšího vylepšení  

dle měnících se požadavků. 

V rámci práce byl vytvořen program, jakož to pomocná učební pomůcka. 

Pomocná proto, že nemůže zcela nahradit učebnice určené k výuce tohoto tématu,  

nebo dokonce přednášku vyučujících, či dokonce samotné vzdělávání studenta. Zajisté 

je ovšem může zcela dobře doplnit. Pomocí programu „Ekos“ je možné ověřit  

si již doposud získané znalosti a udělat si tak přehled, co již student zná, nebo by znát 

měl. Přínosem pro učitele je program „Ekos“ zajisté v tom, že mohou v průběhu výuky 

doprovázené programem mít jakousi kontrolu nad tím, co již probrali  

a co jim ještě zbývá. Přehled mohou mít také o tom, v čem žáci v průběhu studia 

opakovaně chybují a na co se případně dále zaměřit. Po konzultacích se žáky  

a pedagogy, kteří by mohli program využívat, je cíl, kterým bylo pomoci v rámci výuky 

ekonomiky, splněn. 

Celá bakalářská práce vypovídá nejen o doposud v závěru zmiňovaném přehledu 

v rámci fungování středních škol, či historii konkrétní školy, ale také o zmíněném 

programu „Ekos“. Cílem je nastínit a v určitých pasážích konkrétněji uvést, jak je celý 

program vytvořen, jak je postupováno při jeho tvorbě. Konkrétní údaje jsou uváděny 

hlavně ve formě konkrétních obrázků a to proto, aby si grafické znázornění programu 

mohl představit po přečtení této práce i člověk, který právě zdrojovým kódům 

nerozumí.  
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