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1. Úvod 

 

Pri počiatkoch internetu asi nikto nepredpokladal taký rýchly rozvoj za tak krátky čas. 

Internet slúžil a bude ešte dlho slúžiť ako prostriedok na sprostredkovávanie a šírenie 

informácií. A v rámci prostredia, v ktorom sa pohybujeme, je veľkou pomocou pre študentov 

a vyučujúcich. 

Cieľom, ktorý si práca kladie ako primárny, je zjednodušenie prístupu 

k multimediálnym eLearningovým materiálom potrebných na štúdium pre študentov so 

špeciálnymi potrebami. Práca sa zameriava na služby centrálneho úložiska vzdelávacích 

objektov MERLINGO, ktorá sprostredkúva video záznamy z vybraných vyučovacích hodín 

s príslušnými prezentáciami, ktoré k danej hodine patria. 

Riešenie spočíva v pridaní videa s prekladom do znakovej reči. Video s prekladom 

bude zosynchronizované s videom z prednášky a s prezentáciou. Vzhľadom na masívne 

rozšírenie tabletových zariadení a celkovo zariadení s dotykovými displejmi aplikácia bude 

plne prispôsobená, aby sa s ňou dalo na týchto zariadeniach manipulovať pomocou dotykov. 

Vzhľadom na súčasný trend, ktorým je prevádzanie svojich stránok na novú 

technológiu HTML5, bude táto aplikácia vyvíjaná v tomto novom štandarde pre tvorbu 

webových stránok. HTML5 je norma, ktorá naviazala na predchodcu s cieľom uľahčiť prácu 

vývojárom, ale im zároveň aj rozšíriť možnosti tvorby webu. Jedným z veľkých zmien je aj 

spôsob vkladania multimediálnych prvkov na stránky, ktorý je efektívnejší a vyžaduje menej 

spolupráce zo strany užívateľa. 

V nasledujúcej kapitole bude dopodrobna rozobratá problematika, týkajúca sa 

súčasných podmienok pre tvorbu webu.  
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2. Teoretické východiska práce 

 

2.1 HTML začiatky 

Začiatky HTML sú spojené s počiatkami webu ako takého. Tim Berners-Lee, 

vynálezca webu,  pracoval  roku 1989 v CERNE v sekcii pre počítačové služby, keď prišiel 

s nápadom, ktorý, ako sa časom ukázalo, implementoval na neskutočne širokej škále naprieč 

webom. Timov nápad bol určený hlavne pre teoretických fyzikov a zdieľanie ich výsledkov 

prác a pozorovaní. Namiesto obrovského množstva dokumentov, ktoré mohli byť stiahnuté 

individuálne na každý počítač, navrhol , aby sa texty mohli prepájať priamo medzi sebou 

v dokumentoch. Išlo vlastne o to, aby v každej vedeckej práci bol odkaz na ďalšiu prácu, 

alebo dokument a takto by boli medzi sebou tieto dokumenty poprepájané.  Chcel tým 

vytvoriť akúsi sieť vedeckých dokumentov poprepájaných medzi sebou. Timova idea 

spočívala v použití akejsi formy hypertextu, pomocou ktorých by nejakou cestou pospájal 

dokumenty tak, že by sa pod dokumentom zobrazili tlačidlá, pomocou ktorých by sa dalo 

prejsť na dokumenty súvisiace s témou daného vedeckého dokumentu. Tim neprišiel 

s myšlienkou použitia hypertextu po prvý krát. V roku 1980 si vyvinul pre svoje osobné účely 

hypertextový systém Enquire. [12] 

Dôležité bolo to, aby sa tento hypertextový systém sa správne implementoval. Tim 

demonštroval základy  na jeho vlastnom protokole HTTP, ktorý slúžil na získavanie iných 

dokumentov z hypertextu, pričom textová forma tohto dokumentu bola HTML. Použitie 

a ukážka tohto protokolu bola ukázaná na počítačovej stanici NeXT. NeXT obsahovala všetky 

potrebné nástroje na vývoj jeho prototypu. Základom, na ktorom postavil svoj Tim svoje 

HTML, bol SGML.  Myšlienkou SGML bolo rozdeľovanie textu do nadpisov, paragrafov 

a zoznamov. Tim si zobral z SGML aj myšlienku párových značiek, kde bol medzi ne 

zapísaný text a tento text bol potom, bez ohľadu na prehliadač, zobrazený vždy rovnako.  

Značky implementované z SGML do HTML boli paragraf - <p>, nadpis - <h1> až <h6>  

a značky pre tvorbu zoznamov - <ul> a <ol>. Avšak hlavnou značkou, ktorá bola veľmi 

dôležitá pre tento značkový jazyk, bola značka <a> s atribútom HREF a toto bola značka na 

ovládanie hypertextových odkazov. V roku 1992 potom, čo Tim začal prirodzene po vývoji 

HTML pretlačovať svoj prototyp na verejnosti, sa objavili aj prví podporovatelia. Jedným 

z nich bol aj pracovník laboratórií Hewlett-Packard Dave Raggett. Dave bol s Timom 

v intenzívnom kontakte a diskutovali spolu rôzne možnosti ďalšieho vývoja HTML. Neskôr 

sa Tim s Davom osobne stretli v CERNE. Tam sa spoločne snažili prísť na to, ako by mohli 
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rozšíriť HTML tak, aby sa to páčilo užívateľom. Prehliadali si noviny a časopisy a snažili sa 

prísť nato, ako dosiahnuť toho, že keď pôjdu tieto informácie na internet, budú vyzerať 

rovnako. Po tejto návšteve vznikla rozsiahlejšia verzia HTML+, ktorú napísal Dave v 

Bristole. Veľké diskusie sa viedli aj o tom, ako sa na web budú ukladať obrázky a ako sa táto 

značka bude volať. Téma sa preberala v elektronickej podobe v skupine WWW-talk, kde sa 

potom bez väčších okolkov objavil Marc Andreessen a predstavil značku <img>, ktorá bola 

vytvorená tímom stojacim za vytvorením webového prehliadača Mosaic. Názory ohľadom 

tejto značky sa rôznili, ale Marc sa nedal ľahko odradiť od cieľa a táto značka bola 

implementovaná v prehliadači Mosaic a je implementovaná v HTML doteraz. V roku 1994 sa 

odohrávala aj prvá konferencia World Wide Webu. Na tomto zasadaní boli predávané aj ceny 

za prínos pre rozvoj webu, ktorú dostali Marc Andreessen, Lou Montulli, Eric Bina, Rob 

Hartill a Kevin Hughes za prezentáciu o tom, prečo by mal web pracovať s dobre 

špecifikovaným HTML. Táto skupinka ľudí neskôr definovala HTML 2. Taktiež sa na 

konferencii dohodlo, že Dave Ragget a jeho HTML+ bude zaradené do vývoja na neskoršiu 

verziu HTML3. Potom, čo v rokoch 1993 až 1994 začali prehliadače implementovať každý 

nejaké kúsky HTML, stával sa tento značkovací jazyk zle definovaným. Proti tomuto sa 

rozhodli bojovať Dan Conolly a jeho kolegovia, ktorí pozbierali najpoužívanejšie značky 

a vytvorili z nich dokument, ktorý bol neskôr označený ako HTML 2. V roku 1995 prišla na 

svet tretia verzia HTML, ktorá poskytovala oveľa bohatšie možnosti pri tvorbe webu. 

V januári 1997 vznikla verzia HTML 3.2 , ktorá bola výsledkom skupiny W3C. Posledná 

verzia HTML 4.01 bola vydaná W3C v decembri 1990. [13] 

  

2.2 HTML5 

 

HTML5 je značkový jazyk určený pre štruktúrovanie a vytváranie obsahu pre world 

wide web. Táto piata verzia HTML jazyka nadväzuje na predošlú štvrtú verziu, ktorá bola 

definovaná a štandardizovaná v roku 1997, ako nástroj pre vytváranie obsahu pre web. 

HTML5 jazyk ako taký nebol ešte k marcu 2012 oficiálne definovaný ako štandard pre 

vytváranie obsahu pre web.  

 Dôvodom a snahou vývojárov je vytvorenie značkového jazyka, ktorý drží krok a 

podporuje najmodernejšie technológie a hlavne sa snaží, aby boli tieto technológie ľahko 

čitateľné pre ľudí a pre počítače t.j. software, ktorý tieto technológie prezentuje užívateľom. 

HTML5 sa vyvíja s úmyslom zahrnúť v sebe nielen predošlú verziu HTML4, ale aj XHTML 
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1 a DOM level 2 HTML. HTML5 je odpoveď na to, že obsah na webe je doteraz väčšinou 

zmesou rôznych špecifikácií a funkcií, ktoré ponúkajú softwarové produkty a na to, že sa vo 

webových dokumentáciách nachádzalo veľa syntaktických 

chýb. Je to taktiež pokus o vytvorenie značkového jazyka, 

ktorý bude môcť byť písaný tak isto v HTML ako v XHTML. 

HTML5 rozširuje a vylepšuje značky slúžiace na zachádzanie 

s dokumentmi a predstavuje nové značky a rozhranie pre 

programovanie aplikácii pre komplexné webové aplikácie.  

Veľké ohľady  pri vyvíjaní HTML5 sa berú aj na to, aby 

jeho nové vlastnosti mali čo najmenšie nároky na energiu tak, 

aby mohli byť aplikácie vyvíjané v tomto jazyku použiteľné aj 

pre zariadenia ako sú smartphony a tablety. Vďaka týmto 

vlastnostiam, uvedeným vyššie, by mal byť tento jazyk určený pre multiplatformové mobilné 

zariadenia. [19] 

Medzi funkcie jazyka HTML boli pridané úplne nové funkcie. Z tých 

najpokrokovejších tu patria značky ako je <audio>, <video>, <canvas> a značka <object> by 

mala byť nahradená pomocou SVG. Tieto značky boli pridané za účelom uľahčenia zahrnutia 

tých formátov v stránkach a taktiež  dôvodu, aby sa tieto multimediálne alebo grafické obsahy 

dali zobraziť na stránkach bez potreby pridávania pluginov a API do softwarových 

programov, čiže webových prehliadačov. Týmto sa užívateľom uľahčuje cesta k prezretiu  

obsahu a vývojárom za uľahčuje cesta k riešeniu problémov, ako je napríklad to, že strana 

užívateľa nemá potrebný plugin na prezretie obsahu, ktorý mu chce daná webová stránka 

ukázať. Pre užívateľov to taktiež znamená menšie nároky na potrebné zdroje z výkonu jeho 

počítača. 

18. Januára 2011 kongres W3C predstavil logo pre jazyk HTML5, ktoré by ho malo 

reprezentovať. 1. Apríla bolo toto logo oficiálne potvrdené.      

 

2.3 Základný kodek 

 

Medzi hlavné požiadavky, aby mohli značky <video> a <audio> pri používaní 

HTML5 uspieť, patrí základný kodek pre tieto dve značky. Je potrebné, aby bol spoločný 

kodek podporovaný a implementovaný v rámci všetkých prehliadačov na trhu, aby sa mohli 

2.1 Logo HTML5 
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vývojári spoľahnúť nato, že keď nahrajú na svoje stránky napr. video vo formáte WebM, 

všetky webové prehliadače na trhu im umožnia prehrať toto video užívateľom a to isté platí aj 

o formáte pre značku <audio> .  

Problém siaha ďalej, ako sú kodeky samotné. Kodek sú dáta kompresovaného videa 

alebo audia. A tieto dáta nikdy nie sú prenášané po sieti samotné. Video a audio sú prenášané 

v tzv. kontajnerovom formáte, ktorý zabaľuje audio, alebo video kodeky tak aby, mohli byť 

neskôr dekódované. Existuje veľký počet formátov na zapuzdrenie videa a audia. Patria tu 

napríklad (formát - výrobca): MOV – QuickTime, MP4 – MPEG, WMV – Microsoft, FLV – 

Adobe, Ogg – Ximps.org a ešte často používaný AVI.  

Teoreticky by to malo byť tak, že každý kodek môže byť zabalený do hociktorého 

kontajneru, ale v praxi to tak nie je. V určitých kontajneroch sa nachádzajú určité kodeky. Ale 

pre HTML5 je veľmi dôležité, aby bol určený základný kodek. Debaty na túto tému neustále 

prebiehajú doteraz a zatiaľ nebol určený kodek, ktorý by bol podporovaný celou širokou 

škálou zariadení a prehliadačov. 

Výkonný riaditeľ Opery Wium Lie sa na túto tému vyjadril takto: „Veľmi silno verím, 

že sa potrebujeme dohodnúť na nejakom druhu základného video formátu ak má video 

element uspieť. [...] Chceme voľne implementovateľný otvorený štandard, ktorý bude držať 

obsah, ktorý my vyvesíme. To je dôvod, prečo sme vyvinuli PNG formát pre obrázky.[...] PNG 

[...] prišlo na scénu však neskoro. Preto si myslím, že je veľmi dôležité aby sme na toto 

mysleli hneď odzačiatku.“ [2] 

Wium Lie ďalej uvidol vyjadrenie na tému video formátu : „Je dôležité, aby formát, 

ktorý vyberieme, bol podporovaný široko škálou zariadení a aby bol royal-free (RF – bez 

poplatkov). RF je dobre zavedené pravidlo pre W3C formáty.  Ogg Theora je sľubný 

kandidát, ktorý bol zvolený Wikipédiou.“. [2] 
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Webový prehliadač Verzia, Dátum začiatku podpory Formáty 

Safari Safari 3.1, Marec 2008 MP4 H.264/AAC 

Firefox Firefox 3.5, Jún 2009 Ogg Theora, WebM 

Chrome Chrome 3, Máj 2009 Ogg Theora, MP4 

H.264/AAC, WebM 

Opera Opera 10.50, Január 2010 Ogg Theora, WebM 

Internet Explorer IE9 beta, September 2010   

 

2.4 Ogg Theora formát 

 

Tento formát sa skladá z kodeku Theora pre video a z kodeku pre audio Vorbis, ktoré 

sú uložené v kontajneri Ogg. Tento formát bol vyvíjaný spoločnosťou Ximp.org ako open 

source a bez-poplatkový formát. Vývojári prehlasujú, že tento formát je neobmedzený 

softwarovými patentmi.  

Tento kontajnerový formát môže obsahovať rozmanité množstvo nezávislých súborov 

ako je audio, video a dokonca aj text (slúžiaci pre titulky). V Ogg zabezpečuje stratovú video 

vrstvu Theora a pre audio vrstvu väčšinou slúži na hudbu orientovaný formát Vorbis. Theora 

je založená na VP3 video kodeku, ktorý produkovali On2 Technologies. On2 Technologies 

darovali zdrojový kód VP3 kodeku Ximp.org, aby mohli vyvinúť Theoru. 

Do roku 2007 bola prípona .ogg pre všetky typy súborov, ktoré používali Ogg 

kontajnerový formát. Ale po roku 2007 nadácia Xiph.org odporučila, aby sa súborová prípona 

.ogg používala s audio súbormi typu Vorbis. Vorbis ako taký je výborný kandidát na to, aby 

sa stal základným formátom pre HTML5. Je známy aj preto, lebo má väčšiu kvalitu 

kódovania ako MP3, alebo ACC. A hlavným dôvodom prečo je dobrý kandidát, je to, že bol 

vyvíjaný tak, aby jeho technológie nepodliehali patentom. [16] 

2.5 H.264 formát 

Je formát, ktorý je v súčasnej dobe najviac používaný pre nahrávanie a kompresiu 

videa a hlavne videa vo vysokom rozlíšení H.264/MPEG-4 Part 10 taktiež nazývané AVC 

(Avdanced Video Coding)  je štandardom pre video kompresiu.  
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V decembri roku 2007 bolo už jasné, že nie všetky prehliadače podporia formát ogg. 

Konkrétne spoločnosť Apple som svojím webovým prehliadačom Safari 3.1 sa na základe 

kritiky Ogg Theory, že má nedostatok kvality, nedostatok podpory na mobilné zariadenia 

a hrozbu toho, že by sa na ňu mohli uplatniť patenty. Preto sa Apple rozhodlo do svojho 

prvého webového prehliadača s podporou HTML5 vybrať ako kodek pre video formát H.264. 

Kroky Apple nasledovali taktiež spoločnosti Nokia a Microsoft. Spoločne ešte schválili H.264 

ako štandard organizácie Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) a ISO/IEC. Formát 

H.264 je taktiež veľmi známy pri Blu-ray diskoch, kde je veľmi používaný. Taktiež mu 

popularitu zvýšilo to, že ho používajú webové služby ako je napríklad YouTube, Vimeo alebo 

či už iTunes Store. Jedným z ďalších dôvodov, prečo je H.264 formát dobrým kandidátom na 

základný kodek, je to, že v súčasnej dobe, keď sa videa prehrávajú pomocou doplnkov 

v prehliadačoch, je podporovaný formát H.264 oboma najznámejšími doplnkami ,čo sú 

Adobe Flash Player a Microsoft Silverlight.    

 Avšak na používanie H.264 sú určené podmienky a tým pádom to nesplňuje jednu 

z hlavných podmienok základného kodeku pre HTML5 : aby bol bez poplatkov. 26. augusta 

síce vyhlásili na konferencii o MPEG v LA, že tento kodek bude pre koncových užívateľov 

bez poplatkov a koncoví užívatelia nebudú nikdy stíhaní za autorské práva. Toto tvrdenie ale 

znamená to, že za autorské práva sa bude hlavne v prípadoch komerčného použitia alebo pri 

použití s hardvérom platiť. Formát H.264 má pár výhod oproti Ogg Theore: vyššiu kvalitu, to 

že je rozšírený v moderných technológiách dneška a aj v hardvérovom svete sa stal populárny. 

Táto popularita by mohla veľmi uľahčiť prechod webov na HTML5, keby bol základný 

formát H.264. [2] 

2.6 WebM formát  

 

19. mája 2010 sa však rozhodol Google Inc. rozhodol vstúpiť do hry a oznámil vývoj 

nového webového formátu WebM. WebM bol vyvinutý za účelom, aby vznikol audio a video 

formát s tým, že bude bez poplatkov a bude poskytovať otvorenú video kompresiu. Tento 

formát sa skladá z videa VP8 a video súbory sú Vorbis. Tieto dva kodeky sú uložené 

v kontajneri, ktorý poskytla spoločnosť Matroska. Úmysel Google s týmto formátom je jasný 

- a to je vyriešenie situácie so základným kodekom pre HTML5 a zároveň ukončenie 

koncernu, ktorým sa dá momentálne nazvať situácia ohľadom H.264 a Apple, Microsoftu 

a Nokie. [20] 
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Podporu a implementovanie formátu WebM ohlásili na konferencii Google v roku 

2010 webové prehliadače Opera, Google Chrome a Mozilla Firefox. Internet Explorer 9 stále 

potrebuje softvér od tretej strany na spustenie tohto formátu a Safari sa stále spolieha na 

Quick Time. Google ohlásil to, že bude vyvíjať plugin, vďaka ktorému bude značka <video> 

z HTML5 bude schopná prehrať WebM formát. 1. apríla 2011 bola vydaná verejná verzia 

tohto pluginu pre Internet Explorer 9. Google, ktorý tento plugin vydal a vyvíja ho, týmto 

krokom vyplnil medzeru, ktorú Microsoft odmietol vyplniť. [2] 

Pre úspech formátu je veľmi dôležitá jeho hardvérová podpora. ARM, AMD 

a Broadcom oznámili, že budú podporovať hardvérovú akceleráciu WebM formátu. Intel 

a Nvidia zvažujú hardvérovú podporu WebM formátu. Intel uviedol vyjadrenie, že pridá 

hardvérové dekódovanie na formát WebM/VP8, ak sa dokáže tento formát uchytiť na trhu. 

Intel k dnešnému dňu sa ešte oficiálne nepridal k hardvérovým podporovateľom formátu 

WebM. [7] Nvidia sa zato stala oficiálnym podporovateľom a pridala aj podporu 3D WebM 

videa pre používateľov Nvidia 3D Vision. WebM to dosiahlo tak, že pridali stereo značku do 

video kontajneru. Nvidia taktiež spolupracovala s Firefoxom, aby umožnila toto aj pre 

používateľov Mozilly, tak že v prehliadači umožnili v značke <video> povoliť prehrávanie 

3D WebM. [4] Medzi ďalších významných podporovateľov patria aj spoločnosti ako je 

Qualcomn a Texas Industries. K podporte WebM formátu sa samozrejme pridala aj služba 

YouTube, ktorú v súčasnosti vlastní Google Inc.  
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3. Analýza súčasného stavu multimediálnych aplikácií na báze 

technológií na báze viacdruhových médií 

 

3.1 Audio značka 

 

<audio> značka slúži na umiestnenie hudby, zvuku alebo iných audio súborov na naše 

stránky. Najnovšie verzie všetkých prehliadačov podporujú audio značku. U Internet 

Exploreru je to až od verzie 9. Pri nekompatibilite prehliadaču s audio značkou sa to, čo je 

napísané vo vnútri tejto značky, zobrazí miesto ovládačov na audio.  

Medzi známe kodeky patria tieto: 

- AAC 

- MPEG-3 

- Ogg Vorbis 

- WebM 

Audio značka má taktiež predefinované atribúty. Autoplay špecifikuje vlastnosť, ktorá 

zaručí to, že sa audio súbor spustí hneď, ako to bude možné, bez toho, aby užívateľ musel 

nejako spúšťať tento súbor. Atribút controls spôsobí to ,že budú zobrazené ovladače videa ako 

je tlačidlo „play“ (hraj) alebo „pause“ (pauza). Tento atribút je explicitne nastavený na to, aby 

boli tieto ovládacie prvky zobrazené. Prvé dva uvedené atribúty môžu vytvoriť veľmi 

nepríjemnú situáciu, keď budú ovládacie prvky skryté a súbor sa automaticky spustí. Užívateľ 

to nemôže nijako ovplyvniť, čo nemusí byť príjemné pre každého. Loop atribút slúži nato , sa 

audio súbor prehrával stále dookola. To znamená, vždy keď sa dokončí prehrávanie súbor sa 

prehrá znova, čiže je tento súbor v nejakej slučke. Preload špecifikuje autorove požiadavky na 

to, akým spôsobom by mal byť audio súbor načítavaný. A najdôležitejší atribút je src, ktorý 

špecifikuje cestu url k audio súboru, ktorý chceme prehrať. Existujú potom ešte ďalšie 

atribúty pomocou ,ktorých si môže tvorca webu nastaviť a prispôsobiť to, ako sa tieto súbory 

budú správať. [1] 
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3.1 Príklad audio značky na HTML stránke 

Momentálne všetky webové prehliadače podporujú značku audio. Avšak nie všetky 

prehliadače podporujú rovnaký audio formát. Nasledujúca tabuľka uvádza podporu audio 

formátov v jednotlivých prehliadačoch. V prípade, že prehliadač nepodporuje audio formát 

v ktorom je súbor , zobrazí sa kontext uvedený medzi značkami <audio> </audio>. [9] 

Prehliadač MP3 Wav Ogg 

Internet Explorer Áno Nie Nie 

Firefox Nie Áno Áno 

Google Chrome Áno Áno Áno 

Safari Áno Áno Nie 

Opera Nie Áno Áno 

 

3.2 Video značka 

 

Video značka je jedna z najväčších zmien čo sa týka vytvárania a publikovania 

webových stránok. Doteraz nebola v HTML definovaná značka, ktorá by umožňovala 

zobrazenie video súborov. Video súbory sa zobrazovali a ešte v súčasnosti sa zobrazujú 

pomocou rôznych doplnkov. Jedným z týchto doplnkov/ plugin-ov bol napríklad Flash Player 

od spoločnosti Adobe, ktorý je však veľmi často kritizovaný za veľkú náročnosť na zdroje. 

Problém je aj to, že rôzne prehliadače podporujú rôzne doplnky a používajú rôzne doplnky na 

zobrazenie videa. Takže užívatelia nemajú možnosť pri voľbe prehrávača, ale musia si vybrať 

webového prehliadača. [8] 
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V súčasnosti všetky webové prehliadače podporujú značku <video> tak, aby ju 

v prípade výskytu na webe dokázali zobraziť. U Internet Explorer-u je to podobne ako 

u značky <audio>, čiže začal podporovať značku videa až od verzie 9. Avšak plná podpora 

videa neznamená iba podporu danej značky zo strany prehliadačov. Odvrátenou stranou je aj 

podpora video kontajnerov zo strany prehliadačov, o ktorej sa momentálne vedú veľké 

diskusie. [10] 

Populárne sú hlavne kontajnery: 

- Audio Video InterLeave (.avi) 

- Flash Video (.flv) 

- MPEG 4 (.mp4) 

- Matroska (.mkv) 

- Ogg (.ogg) [2] 

Každý prehliadač podporuje svoj preferovaný kontajner pre video, čím veľmi 

znepríjemňuje tvorbu plnohodnotných webov podľa normy HTML5. Otázka základného 

kodeku je momentálne jednou z hlavných priorít, aby sa mohla HTML5 značka video začať 

široko implementovať naprieč internetom.  

Na momentálnu situáciu reagovali vývojári značkou <source>, ktorá sa umiestni do 

vnútra značky <video>. Táto značka obsahuje cestu k rôznym videám s odlišnými kodekmi 

a prehliadač keď narazí na prvý, ktorý je podporovaný z jeho strany, ten vyberie a spustí.  

Video element, čo sa týka vlastností, sa veľmi podobá značke video, avšak obsahuje aj 

niektoré vlastnosti, ktoré môžu byť veľmi užitočné. Atribút poster obsahuje URL adresu 

obrázku, ktorý bude zobrazený pred tým, ako bude video spustené. Tento obrázok by mal 

reprezentovať obsah videa. Veľmi dôležitými atribútmi, ktoré dostala značka video, je width 

a height. Tieto dve vlastnosti značky dovoľujú zmeniť šírku a výšku prehrávača, avšak 

nezmenia veľkosť videa. Tým sa môže ale dosiahnuť orámovanie alebo vycentrovanie videa. 

Pre zistenie skutočnej šírky a výšky videa slúžia atribúty videoWidth a videoHeight, ktoré sú 

však iba na čítanie a nedá sa ich meniť. [1] 

Medzi veľké stránky, ktoré experimentujú s novými možnosťami tvorby webu 

pomocou HTML5, patrí aj jedna z najznámejších služieb, ktorá sa zaoberá zobrazovaním 

video obsahu na internete – YouTube.com. YouTube začal experimentovať s HTML5 a ak si 
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užívatelia zvolia dobrovoľne, aby boli pri kliknutí na video odkázaný na HTML5 prehrávač, 

budú naň presmerovaný miesto Flash Playeru.  

Prehliadače, ktoré podporujú zobrazenie videií na stránke YouTube v HTML: 

- Firefox4 (WebM) 

- Google Chrome (WebM) 

- Opera 10.6+ (WebM) 

- Apple Safari 4+ (h.264) 

- Microsoft Internet Explorer 9 (h.264), staršie verzie IE 6, 7 a 8 iba 

s nainštalovaným rozšírením Google Chrome Frame 

Avšak zobrazenie na celú obrazovku prebieha tak, že sa video zväčší na celé okno 

prehliadača. U Google Chrome prehliadač prepne na režim celej obrazovky a tým pádom je aj 

video na celú obrazovku. Ďalším obmedzením sú videá s reklamou, ktoré sa správne 

nezobrazujú a tým pádom ich budete vždy vidieť vo Flash Playeri. Pre prehliadače Opera 

a Firefox taktiež platí obmedzenie, že neprehrajú videá vo formáte h.264, ale iba videa 

zakódované do formátu WebM. [15] 

 

3.2 Rôzne zobrazenie ovládacích prvkov v prehliadačoch 

3.3 Značka source 

 

Veľmi dôležitá značka pre mediálny obsah je značka source. Dôvodom vzniku značky 

bolo, že všetky prehliadače nepodporujú všetky formáty. Preto vznikla pri špecifikácii 

HTML5 aj špecifikácia značky <source>. Slúži na identifikovanie viacerých zdrojov pre 
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multimediálne značky ako je audio a video. Táto značka nám umožní nadefinovať viac 

zdrojov mediálneho súboru a prehliadač si pri spúšťaní vyberie súbor, ktorého formát 

podporuje. Táto značka je úplne nová v HTML5. Obsahuje tri atribúty pričom najdôležitejší 

z nich je atribút src. V tomto atribúte sa špecifikuje cesta alebo URL k mediálnemu súboru. 

Pre identifikovanie typu súboru slúži atribút media, v ktorom sa tento typ uvedie. Posledným 

atribútom je type, v ktorom sa špecifikuje MIME typ mediálneho zdroju. Značka source sa 

zapisuje medzi mediálne značky a môže sa uviesť ľubovoľne veľa krát. Ak sa značka zapíše 

mimo mediálne značky nebude mať význam. 

 

3.3 Príklad značky <source> 

 Obrázok ukazuje značku <source> vnorenú do značky <audio> kde sú nadefinované 

dva zdroje. V prípade, že prehliadač je staršej verzie a nepodporuje ani jeden z dvoch hore 

uvedených formátov audia , zobrazí sa miesto ovládačov videa veta uvedená pod značkami 

<source>.  Značka <source> taktiež podporuje udalosti.  

3.4 Metódy na ovládanie multimediálnych značiek  

 

Na vytváranie interaktívnych a dynamických webových stránok reagujúcich na akcie 

užívateľa slúžia pri multimediálnych značkách udalosti. Tieto udalosti vzniknú pri rôznych 

akciách spojených či už s multimediálnymi značkami alebo aj reakciami na akcie užívateľa. 

Existujú udalosti spojené s reakciami užívateľa, ale aj udalosti spojené s akciami užívateľa. 

Udalosti vzniknú napríklad pri kliknutí užívateľom na klávesu alebo myš. Od HTML4 je 

vývojárom dovolené odchytávať a nasledovne reagovať na tieto akcie pomocou JavaScriptu 

alebo iného skriptovacieho jazyka. V HTML5 sa s nástupom multimediálnych značiek 

objavili aj udalosti vznikajúce pri práci s týmito značkami.  

Existuje viacero typov udalostí rozdelených podľa toho na čo reagujú : 

- Udalosti reagujúce na akcie okna 

- Udalosti spojené s formulármi 

- Udalosti klávesnice 

- Udalosti pri použití myši 



17 
 

- Udalosti spojené s multimediálnymi značkami 

Udalosti spojené s multimediálnymi značkami vznikajú pri médiách ako je video, zvuk 

alebo obrázky. Pričom najbežnejšie sú multimediálne elementy audio, video, img, embed 

a object. Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad všetkých udalostí, ktoré sú spúšťané 

multimediálnymi značkami. Všetky tieto udalosti sú ,vzhľadom na vznik značiek audio 

a video, nové, lebo reagujú na akcie týchto nových značiek. Výnimkou je udalosť onabrot, 

ktorá je spustená pri ukončení multimediálneho elementu. 

 

Attribut Popis 

onabort Pri prerušení 

oncanplay Keď je súbor možné spustiť  

oncanplaythrough Keď je súbor možné spustiť bez toho aby bol 

prerušený načítaním 

ondurationchange Pri zmene dĺžky mediálneho súboru 

onemptied Pri nedostupnosti súboru 

onended Pri skončení mediálneho súboru 

onerror Pri chybe pri načítaní videa 

onloadeddata Pri načítavaní dát o súbore 

onloadedmetadata Pri načítavaní metadát o súbore 

onloadstart Keď sa súbor začne načítavať a ešte pred tým 

nebol načítaný 

onpause Pri pozastavení mediálneho súboru 

onplay Keď je mediálny súbor možné prehrať 

onplaying Pri začatí prehrávania mediálneho súboru 

onprogress Keď prehliadač  je v procese získavania dát 

o mediálnom súbore  

onratechange Pri zmene rýchlosti prehrávania 
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onreadystatechange Pri zmene pripravenosti súboru 

onseeked Pri ukončení vyhľadávania  

onseeking Pri priebehu vyhľadávania 

onstalled Keď je prehliadač neschopný zachytiť 

mediálne data 

onsuspend Pri prerušení zachytávania dát pred ich 

úplným načítaním 

ontimeupdate Pri zmenení pozície prehrávania 

onvolumechange Pri zmene hlasitosti mediálneho súboru 

onwaiting Pri zastavení mediálneho súboru pričom bolo 

očakávané pokračovanie 

 

Tabuľka popisuje atribúty, ktoré sú pridané do daných značiek a popis podrobnejšie 

určuje ,načo tento atribút reaguje. Tieto udalosti sa pridajú ako atribúty značiek a hodnoty 

týchto atribútov sú funkcie skriptovacieho jazyka spustené pri danej udalosti. 

3.5 Značka Canvas 

 

Je to nové rozhranie, ktoré umožňuje generovať a vykresľovať grafiku, obrázky, grafy 

alebo animácie. Canvas značka je v podstate vykresľovanie grafiky pomocou skriptovania. 

Väčšinou sa používa na skriptovanie programovací jazyk JavaScript. Princíp plátna bol 

predstavený spoločnosťou Apple v ich WebKite pre operačný systém Mac OS X za účelom 

vytvárania widgetov na pracovnú plochu. Neskôr bol implementovaný do Safari a Chromu od 

Google, vo  webových prehliadačoch založených na Geeko 1.8 ako je napríklad Firefox 1.5. 

V súčasnosti všetky známe prehliadače podporujú značku Canvas. Najneskôr získala podporu 

v Internet Expoloreri 9. Na vykresľovanie grafiky boli pred uvedením canvasu používaný 

napríklad Flash Player od Adobe, SVG (Scalable VectorGraphics) a VML 

(VectorMarkupLanguage) alebo ďalšie metódy čisto založené na JavaScripte. [6] 

Pri použití značky canvas sa na stránke vytvorí obdĺžniková oblasť. Bez uvedenia 

výšky a šírky a oblasť bude 300 pixlov široká a 150 pixlov vysoká. Do značky sa pomocou 

javascriptu pridávajú rôzne texty a čiary a slúži dokonca aj na pokročilé grafické animácie. 
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Canvas značka má veľmi podobnú skladbu ako značka <img>, akurát neobsahuje atribúty src 

a alt, lebo sa neodkazuje na  externý obrázok. Toto sa vykreslí v javascripte alebo inom 

skriptovacom jazyku. Elementu canvas môže byť určená výška a šírka aj pomocou 

kaskádových štýlov. Pri tomto spôsobe určenia atribútov značky však môže dôjsť 

k problémom pri vykresľovaní obrázku, lebo sa neupraví tak, aby sedel do rozloženia. [1] 

Pretože je značka nazačiatku prázdna a aby sme niečo zobrazili potrebujeme, aby sa 

skriptovací jazyk dostal ku obsahu plátna a nakreslil naň. Na toto slúži DOM metóda – 

getContext. Práve táto metóda slúži na obstaraniu zobrazovaného obsahu a k jeho funkciám 

potrebným na kreslenie. Metóda getContext() má iba jeden parameter a tým je typ kontextu, 

ktorý bude získavať z plátna.  

 

3.4 Obrázok vytvorený pomocou Canvasu 

 

Canvas značka funguje na princípe súradnicového systému, pomocou ktorého je 

možné sa dostať ku ktorémukoľvek pixlu na danom plátne. 

 

 

 

 

 

 

V ľavom hornom rohu sú súradnice o hodnote (0,0) pričom smerom doprava sa 

pripočítavajú čísla. Po získaní kontextu môžeme pomocou metód k tomu určených vloženiu 

obsahu do plátna. Existujú funkcie na kreslenie čiar, vkladanie textu, vkladanie obrázku alebo 

na vyplňovanie obsahu plátna pomocou štýlov. Medzi najužitočnejšie metódy, s ktorými sa 

X 

y 

3.5 Súradnícový systém Canvasu 
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pracuje pri plátne, patrí funkcia na vykreslenie čiary. Na začiatku kreslenia sa používa metóda 

beginPath(), ktorá je bez parametrov, avšak naznačí plátnu úmysel vytvoriť obrys na plátne. 

Po vytvorení nového obrysu slúžia na určenie štýlu obrysu metódy moveTo(x,y) 

a lineTo(x,y). Premenné x a y v týchto metódach slúžia na určenie súradníc na danom plátne. 

Metóda moveTo() umožní presunúť aktuálnu pozíciu bez kreslenia na zadané súradnice. 

Naopak metóda linTo() presunie aktuálnu pozíciu na dané súradnice, avšak nakreslí čiaru do 

novej pozície. Na konci práce s obrysom slúži na naznačenie konca práce metóda closePath(). 

Na zmenenie štýlov pri kreslení obrysov slúžia jednoduché metódy kontextu. Dá sa pomocou 

nich nastavovať šírka čiary, tvar čiary alebo farba ťahu. Na upravovanie výplní na plátne 

existuje niekoľko metód. Na začiatku pomocou metódy fillStyle nastavím farbu alebo vzor 

pozadia . V závislosti na tom, čo vyplňujem, zvolím jednu z metód fill() alebo 

fillRect(x,y,width,height). Metóda fill() vyplní všetky pixely nachádzajúce sa medzi 

uzavretými čiarami obrysu. Ak nie je uzavretý žiadny obrys, metóda nevyplní nič. Na 

vyplnenie obdĺžnikového obrysu je pre kontext canvasu pripravená metóda fillRect. Metóda 

vyžaduje súradnice na plátne, od ktorých začne vyplňovať obdĺžnikový tvar. Ďalšími 

parametrami sú šírka a výška vyplneného tvaru. Pri zadaní záporných hodnôt sa bude tvar 

vykresľovať nie smerom doprava, ale doľava.  

Neodmysliteľnými metódami spojenými s plátnom sú fillText a drawImage. Tieto 

metódy slúžia na vkladanie obrázkov a textu na plátno.  

3.6 Súčasný stav aplikácie na prehrávanie prednášok 

 

Prednášky sa v súčasnosti prezerajú na systéme Merlingo, ktorý je projektom 

viacerých vysokých škôl a univerzít v Českej republike. Tento projekt slúži na podporu štúdia 

a má za úlohu udržať krok s modernými technológiami, ktoré čoraz viac zasahujú do 

výukového procesu. Jedným z hlavných cieľov, ktoré si kladie na tento projekt je skvalitnenie 

a zlepšenie štúdia študentov študujúcich v distančnej alebo kombinovanej forme. Prednášky 

sú archivované tak, že je uložený výstup z monitoru, video záznam prednášky a audio záznam 

z prednášky. [14] Neskôr sú prezentácie uschovávané podľa charakteru na verejné 

a neverejné.  
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3.6 Okno s prezentáciou 

 

V súčasnosti webová aplikácia na zobrazovanie prednášok obsahuje dve videa. Video 

v ľavom hornom rohu je video záznam z prednášky na prednášajúceho. Pomocou tohto videa 

sa aj ovláda celý priebeh pozerania prednášky – pustenie, pauza, presunutie pozície 

prehrávanie a zvuk. Pod videom sa nachádzajú informácie o danej prednáške tj. : predmet, 

prednášajúci, dátum, kedy bol záznam nahraný. Najväčšiu plochu zaberá video výstupu 

z počítača, ktoré je na obrázku reprezentované sivou plochou. V prípade, že by chcel užívateľ 

vymeniť pozície videí a zobrazovať na väčšej ploche video s prednášajúcim, poskytuje 

webová aplikácia tlačidlo „Swap Video & Slide“, pričom slide prezentuje výstup z monitoru. 

Na presúvanie sa v aplikácii pomocou slajdov je určené tlačidlo „Thumbnails“. Toto tlačidlo 

vyvolá vyhodenie ďalšieho okna prehliadača, v ktorom sú zobrazené jednotlivé slajdy danej 

prezentácie a po kliku na obrázok slajdu, sa videá presunú na pozíciu, kde sa slajd prvý krát 

objaví.  

Video z prednášky a výstup monitoru sú zaznamenávané pomocou Accordent 

Captrure Station. Táto technológia umožňuje zaznamenať video, audio a rôzne výstupy zo 

zariadení. Tento systém zosynchronizuje a vytvorí z týchto výstupov plnohodnotnú 

prezentáciu. Avšak slúži aj na prehrávanie živého vstupu a odosielanie ho na ostatné stanice 

v reálnom čase. 
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3.7 Vzdelávanie študentov so špeciálnymi potrebami  

 

V súčasnosti je vzdelávanie na vysokých školách veľmi ťažko prístupné pre študentov 

so špeciálnymi potrebami. Pri študentoch s poruchami sluchu je problém ešte znásobený tým, 

že nemôžu prijímať informácie prostredníctvom bežných ciest, a tým myslím pomocou  

sluchu,počúvaním. V súčasnosti je  v školstve trend , že žiaci s poruchami sluchu  sa orientujú 

pri výbere svojho budúceho povolania na profesie s prevažne manuálnym zameraním. Avšak 

pri dnešnej ére počítačov, ktorá ovplyvňuje nielen nás, pribúda veľa nových príležitostí pre 

uplatnenia študentov so špeciálnymi potrebami aj pri iných povolaniach, zameraných na 

duchovnú činnosť. Počítače a internet sa ukazujú ako dobrý vzdelávací spôsob študentov so 

špeciálnymi potrebami. Môžu slúžiť pre rôzne formy eLearningu a to či už riadený alebo 

neriadený. U študentov so špeciálnymi potrebami však aj pri tomto pokroku vo vzdelávaní 

trvajú určité obmedzenia. Jedným z nich je to, že aj keď sa budú môcť učiť na profesiu, ktorá 

je zameraná smerom na duchovnú činnosť, budú musieť sa orientovať na povolania, ktoré sú 

z veľkej časti orientované na počítače. Medzi tieto povolania patrí napr.: webový dizajnér, 

programátor, správca počítačovej siete atď.. [11] 

 

3.8 Vytváranie stránok pre užívateľov so špeciálnymi potrebami 

 

Vytváranie stránok sa podriaďuje veľa štandardom, ktoré sú potrebné na to, aby 

stránky boli prístupné aj pre návštevníkov so  zdravotným handicapom. V súčasnosti má veľa 

webových stránok bariéry, ktoré týmto užívateľom zabraňujú plnohodnotne využívať internet. 

O tomto sa vyjadril Tim Barners-Lee, zakladateľ webu a vedúci W3C, nasledovne : „Sila 

webu je v jeho všestrannosti.  Prístup všetkým bez ohľadu na postihnutie je jeho základný 

aspekt.“ [18] 

„Prístupnosť webu znamená, že ľudia s postihnutím môžu používať web. Viac 

špecificky, prístupnosť webu znamená, že ľudia s postihnutím môžu vnímať, pochopiť, 

navigovať sa a interaktovať s webom a to, že môžu prispievať na web. Webová prístupnosť 

prináša výhody pre ostatných, vrátane starých ľudí, ktorých schopnosti sa menia vzhľadom na 

starnutie.“ [3] 

Za účelom sprístupnenia webového obsahu a zrovnoprávnenia prístupu na internet pre 

užívateľov so špeciálnymi potrebami vzniklo hnutie WEI (Web Accessibility Initiative). Toto 
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hnutie bolo založené v jeseni roku z iniciatívy pár jednotlivcov z W3C. [5] Toto hnutie 

zdržuje ľudí z odvetvia a organizácie pre ľudí s postihnutím, aby spoločnými silami vyvíjali 

návody a zdroje, ktoré by pomohli spraviť web prístupný ľudom s postihnutím. Pričom pri 

vývoji týchto návodov sa myslelo na ľudí s rôznymi druhmi postihnutí. [18] 

Prispôsobenie stránok môže byť pomerne jednoduchou záležitosťou. Ale na druhej 

stráne záleží aj to aj od množstva kontextu, ktorý zobrazuje stránka. Taktiež zložitosť 

zavádzania pomocných prvkov záleží na tom, kedy sa tieto prvky budú implementovať. Ak sa 

od začiatku vývoja implementujú prvky na sprístupnenie webu, je tento proces jednoduchší. 

Avšak ak sa na stránky, ktoré boli doteraz neprístupné pre užívateľov s postihnutím, začnú 

aplikovať nové pravidlá pre zobrazovanie, môže to viesť ku komplikáciám v implementovaní 

týchto pravidiel. 

WAI sa podieľa na vývoji :  

- Návody považované po celom svete za medzinárodné normy pre prístupnosť webu 

- Podporný materiál na pochopenie týchto návodov 

- Zdroje pomocou svetovej spolupráce [17] 
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4. Návrh riešenia aplikácie na báze technológie viacdruhových médií 

 

Nasledujúca kapitola popisuje štruktúru stránky a vysvetľuje jednotlivé kroky na 

dosiahnutie funkčnosti stránky.  

4.1 Použité technológie a nástroje 

 

Základnou technológiou, ktorá bola použitá na vytvorenie a napísanie aplikácie, bola 

technológia HTML5. Avšak na to aby mohli byť stránky ovládané serverom a neboli iba 

statickými stránkami bolo treba implementovať HTML5 do technológie JSP a Java Servletov. 

Na napísanie samotného programového kódu aplikácie bol použitý vývojový nástroj 

NetBeans vo verzii 7.1.1.. Pri tvorbe aplikácie boli ďalej použité dva skriptovacie jazyky, 

ktoré slúžia hlavne na synchronizáciu videí a obrázkov prezentácie. Na grafickú úpravu boli 

použité externé súbory s kaskádovými štýlmi.   

4.2 Štruktúra aplikácie 

 

Aplikácia je tvorená pomocou technológie Java Servletov a JSP. Týmto je spôsobené 

to, že v štruktúre aplikácie sa nenachádza súbor s príponou .html, avšak HTML ako také sa 

vyskytuje v samotnom kóde aplikácie veľmi často.  

Aplikácia sa skladá : 

- JSP stránok 

- Java Servletu 

- JavaScriptových súborov 

- jQuery dokumentu 

- Dokument kaskádových štýlov 

JSP sú webové stránky písané v jazyku HTML5 avšak pri kompilované aplikácie ich 

JVM pretransformuje na Java Servlety. Majú príponu .jsp. 
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4.1 Jednoduché znázornenie štruktúry aplikácie 

 

Na začiatku spustenia aplikácie je spustená stránka index.jsp. Účelom tento stránky 

presmerovať požiadavku zo strany klienta smerom na Servlet, ktorý s týmto požiadavkou 

ďalej pracuje. Stránka index sa užívateľovi nezobrazí. Po presmerovaní požiadavky klienta 

zobrazí Servlet užívateľovi stránku uvodna.jsp. Ak užívateľ spraví nejakú akciu na stránke 

uvodna.jsp, napr. klikne na odkaz, je táto vzniknutá požiadavka odoslaná na Servlet a ten túto 

požiadavku vyhodnotí a príslušne na ňu reaguje. Ak je požiadavka zameraná na to aby bolo 

zobrazené a prehrané video príslušnej prednášky, Servlet otvorí nové okno zo stránkou 

video.jsp a zobrazí video príslušnej prednášky. Stránka uvodna.jsp je pre všetky videá 

rovnaká. Servlet iba upravuje obsah podľa toho, ktorá prednáška bola zvolená. Servlet je 

jadrom celej aplikácie. Reaguje na požiadavky užívateľa, vyhodnocuje ich a odosiela 

užívateľovi naspäť príslušnú odpoveď. 
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Poslednou súčasťou štruktúry aplikácie sú súbory s kaskádovými štýlmi 

a s JavaScriptom. Súbor s kaskádovými štýlmi style.css je napojený na obe stránky, ktoré 

užívateľ vidí ako výstup na zobrazovacom zariadení. Avšak JavaScriptové súbory sú napojené 

iba na stránku video.jsp, pretože JavaScript je použitý iba na tejto stránke.     

 

4.3 Po spustení aplikácie 

 

Na začiatku spustenia aplikácie je spustená stránka s názvom index.jsp. Táto stránka 

sa skladá iba z dvoch nasledujúcich riadkov. 

 

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<c:redirect url="Servlet"/> 

 

Prvý riadok slúži na importovanie knižnice JSTL1.1. Táto knižnica poskytuje užitočné 

značky, ktoré sa používajú pri práci s JSP stránkami a hlavne rozširujú funkcionalitu týchto 

stránok. Druhý riadok používa špeciálny značku z knižnice JSTL a to konkrétne značku 

redirect. Táto značka presmeruje požiadavku na zadanú url adresu. V prípade tejto webovej 

aplikácie je požiadavka presmerovaná na Servlet. Servlet príme požiadavku a začne ju 

vyhodnocovať. Servlet po spracovaní odošle odpoveď na túto požiadavku pomocou 

requestDispatcheru. RequestDispatcheru je nastavený jeden parameter. Tento parameter je 

adresa url. Autor aplikácie nastavil túto url adresu ako premennú typu String, do ktorej 

predtým nastavil príslušnú hodnotu stránky. Táto premenná má meno „stranka“.  Po spustení 

aplikácie je tento parameter typu String nastavený na hodnotu uvodna.jsp. Toto sa zmení, ak 

by užívateľ odoslal požiadavku, ktorá by chcela prejsť na inú stránku. 

Po presmerovaní zo stránky index.jsp na stránku uvodna.jsp pomocou Servletu sa 

užívateľovi zobrazí prvý výstup na monitore. Zobrazí sa úvodná stránka do aplikácie. Táto 

vstupná brána do aplikácie bola riešená podobným dizajnom, aký má stránka súčasného 

systému pre e-Learning Merlingo. Stránka sa skladá zo štyroch základných komponentov. 

Tieto komponenty by sa dali pomenovať na : hlavička, ľavá navigácia, pravá navigácia 

a hlavný zobrazovací blok.  
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4.4 Úvodná stránka – uvodna.jsp 

 

Úvodná stránka sa zobrazuje ako prvý výstup na monitore pre užívateľa. Dizajn bol 

čiastočne prebratý z súčasného Merlinga. Ide o jednoduchý dizajn kombinácii bielej, čiernej 

a sivej farby.  

 

4.2 Náčrt rozložnia stránky 

 

Na vrchu stránky je umiestnená hlavička. Táto hlavička obsahuje jednoduchý nápis 

„Merlingo“. Pod hlavičkou naľavo sa nachádza značka <div> v ktorej je umiestnená tabuľka. 

V tejto tabuľke sú umiestnené kategórie, ktoré predstavujú jednotlivé predmety z ktorých sú 

spravené videozáznamy. Tieto kategórie fungujú ako hypertextové odkazy. Tieto odkazy sú 

nastavené, tak že ich url, na ktorú majú prejsť, je nastavená na hodnotu Servlet. V parametri 

url týchto odkazov je nastavená aj špeciálne premenná, pomocou ktorej vie Servlet 

vyhodnotiť ako zareaguje na kliknutie na tento odkaz. Táto premenná sa volá výber a je 

odosielaná na Servlet pri kliknutí na odkaz. Na pravo od značky <div>, v ktorej sa nachádzajú 

kategórie, sa nachádza hlavné telo. Po prvom spustení stránky je v tele vypísaný základný 

uvítací text. Tento text sa mení až po akcii užívateľa a to napríklad pri kliknutí na niektorú 

z kategórii. V tele je umiestená jednoduchá tabuľka, do ktorej sa vkladajú jednotlivé texty. 
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<div id="dyna"> 

                 <table id="telo"> 

                      <tr><td id="tittle">${nadpis}</td></tr> 

                      <tr id="max"><td>${telo}</td></tr> 

                 </table> 

           </div> 

Vyššie uvedená ukážka kódu hlavného teľa zobrazuje jednoduchú štruktúru tela 

stránky. V prvom riadku tabuľky sa nachádza výraz Expresion Language v ktorom sa 

nachádza atribút „nadpis“. Tento parameter je menení po akcii užívateľa a to pomocou 

Servletu. Na to aby Servlet vedel na čo má tento atribút zmeniť slúži parameter „vyber“. 

V druhom riadku tabuľky je taktiež iba jednoduchý výraz v EL, avšak v tomto sa nachádza 

atribút „telo“ a je taktiež menení Servletom po akcii užívateľa.  

Ako posledným prvkom stránky uvodna.jsp je značka <div>, v ktorej sa nachádza 

jednoduchá navigácia po stránke. Táto navigácia je umiestnená do jednoduchej tabuľky 

s dvoma riadkami. Navigácia nie je menená dynamicky pomocou Servletu, takže je nastavená 

na pevno. V prvom riadku sa nachádza jednoduchý nadpis. V druhom riadku sa podobne ako 

v ľavej navigácii nachádzajú hypertextové odkazy pomocou ktorých sa môže používateľ 

jednoducho pohybovať po stránkach. 

4.5 Servlet – Servlet.java 

 

Servlet je hlavným prvkom, ktorý ovláda JSP stránky a reaguje na jednotlivé akcie 

užívateľa. V aplikácii sú preto všetky hypertextové odkazy presmerované na Servlet, ktoré 

Servlet vyhodnotí. Na začiatku Servletu je uvedený balík do ktorého bol Servlet uložený. Pri 

tejto aplikácii je nastavený balík cz.vsb.ekf.ben0026. Po nastavení balíku sú uvedené 

importované triedy a rozhrania potrebné na to aby Servlet fungoval. Servlet je potrebné najmä 

importovať rozhrania pre prácu s http. 

 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 



29 
 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

Vyššie uvedené triedy a rozhrania boli potrebné a importované pri aplikácii. Výhodou 

vývojového prostredia NetBeans je aj to, že si potrebné importy vie doplniť samo. Po uvedení 

importov nasleduje samostatné nadefinovanie tela triedy. Na začiatku triedy sú uvedené 

premenné použité v Servlete. Po nadefinovaní premenných je uvedená metóda 

processRequest. Táto metóda slúži na spracovanie požiadaviek, ktoré boli vyslané smerom na 

Servlet. Táto metóda prijíma dva základné parametre : request a response. Pri spracovávaní 

požiadavky môže vzniknúť nejaký druh chyby na strane Servletu. Preto sú na začiatku 

metódy uvedené výnimky ktoré môžu počas vybavovania požiadavku vzniknúť a na tieto 

chyby potom Servlet príslušne reaguje. 

Na začiatku metódy processRequest je nastavená premenná metódy „stranka“. Táto 

premenná je typu String, čo znamená, že ide o textový reťazec. Samotný textový reťazec, 

ktorý je tejto metóde nastavený je „uvodna.jsp“. Účelom tejto premennej je to aby bola na 

konci spracovania požiadavku odovzdaná ako atribút requestDispatcheru. RequestDispatcher 

potom presmeruje na túto stránku, ktorá je uvedená v premennej, atribúty request a response.  

Pod premennou „stranka“ sú uvedené dve premenné, ktoré sa budú zobrazovať na 

stránke uvodna.jsp a to v tele tejto stránky. Tieto premenné majú názov „nadpis“ a „telo“. 

Ako posledný je nadefinovaná premenná „vyber“. Táto premenná má hodnotu, ktorú dostane 

po zadaní požiadavku. Túto hodnotu získa Servlet tak, že po zadaní požiadavku zavolá 

metódu getParameter, ktorej nastaví atribút typu String a táto metóda získa z požiadavku 

atribút, ktorý sa zhoduje s uvedeným atribútom v metóde getParameter. Po tom čo získa 

Servlet hodnotu do premennej vyber začne vyhodnocovať ďalší postup. Na začiatku Servlet 

pomocou podmienky zistí či nie je premenná „vyber“ prázdna, či nedostal Servlet 

v požiadavku žiadnu hodnotu pre premennú výber. Ak nie je premenná „vyber“ prázdna 

začne Servlet vyhodnocovať nasledujúce podmienky. Avšak ak premenná „vyber“ je prázdna 

presunie sa Servlet miesto vyhodnocovanie nasledujúcich podmienok na sekciu else, ktorá 

patrí k podmienke if, ktorá overuje či nie je premenná prázdna. V sekcii else sa nastavujú 

základné hodnoty premenných „telo“ a „nadpis“, ktoré budú zobrazené ak nedostane Servlet 

parameter „vyber“. Servlet v tomto prípade zobrazí úvod do aplikácie Merlingo. Ak bol 
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nastavený parameter „vyber“ tak Servlet prejde k zisťovaniu s čím sa zhoduje daný 

parameter. V prípade zhody parametru s jednou s možností prejde Servlet na nastavenie 

premenných „telo“ a „nadpis“. Keďže sa telo stránky dynamicky mení podľa akcie užívateľa 

sú na Servlete nadefinované premenné s hodnotami ktoré sa majú nastaviť do týchto 

premenných. Tieto premenné sú typu pole a to konkrétne pole s zložkami typu String, Každé 

pole má dva prvky. Prvý prvok sa neskôr nastaví ako nadpis a druhý prvok zase ako telo. Po 

nastavení týchto dvoch premenných dôjde k ich nastaveniu do požiadavky zo strany užívateľa 

pomocou metódy setAttribute. Táto metóda obsahuje dva atribúty, ktoré je treba nastaviť. 

Prvým je meno atribútu typu String, ktoré sa má v requeste nastaviť na hodnotu, ktorá je 

uvedená ako druhý parameter. Po tom čo Servlet vyhodnotil a spracoval požiadavku od 

užívateľa dôjde k zmene na stránke uvodna.jsp. Ak si užívateľ vybral niektorú z kategórii 

dôjde k zobrazeniu tabuľky s jednotlivými prednáškami. 

 

 

4.3 Zobrazenie prednášok 

 

V hore ukázanom obrázku je zobrazené ako sa zobrazia jednotlivé prednášky po 

otvorení kategórie s prednáškami. Ostatné prednášky z tejto kategórie sú potom zobrazené 

v tabuľke pod sebou. Jednotlivé prednášky majú zobrazené na ľavej strane snímku 

z prednášky v zmenšenej forme a na pravo sú uvedené jednoduché metadata  o danej 

prednáške. Ako posledné je pri prednáške zobrazené tlačidlo „Pozrieť“. Toto tlačidlo slúži na 

zobrazenie videa. Je nastavené tak aby odoslalo jednotlivé parametre potrebné na zobrazenie 

videa na Servlet. Tlačidlo sa nachádza v jednoduchom formulári. 
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4.4 Tlačidlo na zobrazenie prednášky 

 

Tlačidlo nie je samotné ale nachádza sa vo formulári. Tento formulár je odosielaný na 

Servlet spolu s jeho zložkami. Formulár má nastavenú ešte metódu a to konkrétne post 

a nakoniec atribút „target“ a v ňom hodnotu _blank. Toto znamená že sa po vyhodnotení 

formuláru zobrazí výsledok na novej karte v prehliadači. Po nadefinovaní toho vlastností 

formulára sú nastavené jednotlivé položky formulára. Ako prvé je uvedené samotné tlačidlo 

typu „submit“, čo znamená odoslanie formulára. Za nim sú uvedené ďalšie zložky formulára, 

ktoré sú typu „hidden“. Tieto zložky slúžia na odoslanie parametrov potrebných na zobrazenie 

príslušného videa. Patrí tu aj atribút vyber. Po odoslaní tohto formulára sa dostane Servlet 

k samostatnému zobrazeniu videa. Na začiatku však musí nastaviť potrebné parametre aby sa 

video poriadne zobrazilo. Tieto parametre začne nastavovať, keď dostane požiadavku, 

v ktorej je atribút vyber nastavený na hodnotu 7. Túto hodnotu odosielajú všetky tlačidlá.  
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4.5 Zobrazenie videa 

Na začiatku Servlet načíta pomocou metódy getParameter premenné odosielané po 

stlačení tlačidla. Ako ďalší krok je vytvorenie dvoch premenných typu „array“. Tieto 

premenné sú na začiatku prázdne, až v ďalšom kroku sa pristúpi k naplneniu týchto 

premenných. Pomocou podmienky Servlet zistí podľa atribútu meno, ktorými hodnotami 

umiestnenými na Servlete má naplniť tieto dve premenné. Po naplnení týchto dvoch 

premenných Servlet nastaví premennú „stranka“ na hodnotu „video.jsp“. Nakoniec Servlet 

nastaví atribúty do requestu hodnoty, ktoré stránka video.jsp potrebuje na zobrazenie videa.  

4.6 Stránka s videom – video.jsp 

 

Stránka je spúšťaná po tom čo sa užívateľ rozhodne pozrieť si video z prednášky 

a klikne na tlačidlo „Pozrieť“ na stránka uvodna.jsp. Táto stránka implementuje knižnicu 

JSTL1.1.. V dokumente sú ako v jedinom uvedené odkazy na externé súbory JavaScriptu, 

jQuery a potom je uvedený aj odkaz na všeobecný dokument kaskádových štýlov. Na 

dokumenty so skriptovacími jazykmi sa využíva štýl odkazovania pomocou značiek <script>. 

V značke skript je uvedená cesta k externým súborom skriptovacieho jazyka. V jednej značke 

<script> je odkazované pomocou atribútu src na externý link skriptovacej knižnice jQuery na 

adrese: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.js. V hlavičke dokumentu je 

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.js
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ako posledná uvedená značku <title>, v ktorej je uvedený názov dokumentu, ktorý sa 

zobrazuje v hlavičke.  

Po sekcii hlavička nasleduje sekcia tela JSP stránky. Táto sekcia je ohraničená 

v značkách <body></body>. V sekcii body, sa ako hlavný obsahový blok, nachádza značka 

<div> s atribútov id = „container“. V tejto značke sú uchované a zoradené ostatné 

komponenty webovej aplikácie. Na vrchu tejto značky sa nachádza titulok, určený pre 

webovú aplikáciu, vytvorený v prostredí canvas. V html dokumente má určený atribút id= 

header a pomocou atribútov width a height je nastavená šírka 1200 pixlov a výška 100 pixlov. 

Pod hlavičkou vytvorenou pomocou značky canvas je vnorený ďalší div s id videa. V tomto 

dive sa nachádzajú dva video súbory, ktoré slúžia na zobrazenie prednášky a prekladu 

prednášky do znakovej reči. Súbory video sú definované pomocou značky video, ktorá je 

v HTML5 novinkou. Vo vnútri značky video sa nachádza značka <source>, pomocou ktorej 

je definovaná cesta k zdrojom videa. V značke source je nadefinovaný atribút src, ktorý slúži 

na nadefinovanie cesty na serveri k videu. Tento atribút je nastavený pomocou EL. Stránka 

pomocou EL nastaví do src meno zložky na servery pomocou atribútu meno. Medzi značkami 

videa sa ďalej nachádza kontext, ktorý sa zobrazí v prípade, že prehliadač, na ktorom užívateľ 

zobrazuje obsah, je staršej verzie, alebo tento prehliadač nepodporuje žiadny z formátov, na 

ktoré sa odkazuje značka source. Samotné videá zobrazené v značke div majú definované 

parametre. Medzi základné parametre, ktoré sú dôležité patrí atribút „id“. Tento parameter 

slúži na jedinečnú a jasnú identifikáciu videa medzi ostatnými elementmi v stránke. Neskôr je 

tento parameter využitý v externých dokumentoch na identifikovanie a prácu s elementom. 

Video elementy ďalej obsahujú tieto atribúty:  

- width – pomocou tohto atribútu je nastavovaná šírka zobrazovaných videií. Šírka 

je uvádzaná v pixloch. Pre jednotlivé videá bola zvolená šírka 400px 

- height- atribút určený na nastavenie výšky videa. Hodnota je uvádzaná do 

úvodzoviek v pixloch. Pre obe videa bola nastavená výška 300px.  

- controls – tento atribút má nastavenú hodnotu „controls“. Týmto sa prehliadaču 

nastaví aby zobrazoval základné ovládacie prvky videa 

- onplaying – je to atribút, ktorý spustí uvedenú funkciu, ktorá je uvedená ako 

hodnota atribútu.  Atribút spustí skript uvedený ako parameter vtedy, keď sa 

mediálny súbor začne prehrávať. V aplikácii sa zavolá metóda z externého 

dokumentu startVideos(). Táto metóda je rovnaká pre obe videá. 
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- onpause – atribút spúšťajúci skript pri udalosti videa a to konkrétne pri pozastavení 

prehrávania videa. Atribút spúšťa pri videách nachádzajúcich sa v aplikácii 

funkciu z externého súboru pauseVideos().  Táto metóda je totožná pri oboch 

videách. 

- ontimeupdate – atribút spúšťajúci skript pri akcii videa. Táto akcia vzniká pri 

presunutí pozície prehrávania videa. Pri tomto atribúte musí byť pri každom videu 

použitá iná metóda a to kvôli tomu že pri každom videu sa mení to druhé video 

a preto museli byť použité samostatné funkcie. Funkcie sa nachádzajú v externom 

súbore syncVid.js a volajú sa updateVideo1() a updateVideo2(). 

- autobuffer – u oboch videií mám taktiež nastavený atribút autobuffer. Tento atribút 

je explicitne nastavený na hodnotu false. V tejto aplikácii bol nastavený na 

hodnotu true. Vďaka tomuto sa bude snažiť prehliadač načítať video ešte pred 

začatím prehrávania,týmto je dosiahnutý väčší komfort pre užívateľa, ktorý bude 

mať video pripravené na prehrávanie.  

- muted – atribút určujúci, že hlasitosť videa má byť od začiatku nastavená na 

minimum. Tento atribút je nastavený iba pri druhom videu. Keďže druhé video 

zobrazuje preklad pre študentov so špeciálnymi potrebami a to konrétne 

s sluchovým postihnutím nepotrebuje druhé video zvuk a preto je zvuk ztíšený. 

Pod priestorom s videami sa nachádza ešte priestor na zobrazenie vlastností 

prednášky. Stránka príjme jednotlivé údaje a nastaví zobrazí ich do tohto priestoru. Ide 

o názov prednášky, meno prednášajúceho a dátum prednášky. V tomto priestore sa nachádza 

ešte tlačidlo „Thumbanails“. Toto tlačidlo slúži na zobrazenie náhľadu všetkých slajdov 

prezentácie. Keď je stlačené toto tlačidlo sú nastavené v kaskádových štýloch značke také 

hodnoty, aby sa tento div zobrazil. Napravo od značky div s videami sa nachádza miesto pre 

zobrazenie slajdov súvisiacich s videom. Tu je prvý krát použitá značka z knižnice JSTL, 

konkrétne značka forEach. Táto značka pomocou cyklu vytvorí obrázky, ktoré sa budú 

zobrazovať podľa načítaných časov.  

 

4.6 Načítanie všetkých obrázkov 
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  Značka forEach funguje tak, že do atribútu items sa zadá pole ktoré sa bude 

prechádzať. Hodnota položky poľa, na ktorej sa momentálne nachádza cyklus je uložená do 

premennej cislo, ktorá je nadefinovaná v atribúte var. Ako posledný je uvedený atribút 

vasStatus, ktorý poskytuje pre túto aplikáciu dôležitú vlastnosť a tou je count, ktorá 

predstavuje poradie jednotlivej interakcie. V tele značky je uvedené čo má tento cykluse 

spraviť pre jednotlivé položky poľa, V prípade tento aplikácie značka vytvorí značky 

<article>, ktorým nastaví jednotlivé atribúty. Vo vnútri značky sú nastavované dva atribúty. 

Atribút data-start vyjadrujúci čas uvádzaný v sekundách, kedy má začať zobrazenie obrázku 

uvedenom medzi značkami <article></article>.Tomuto atribútu cyklus nastaví hodnotu z poľa 

„zac“. Táto hodnota je zobraná z pozície poľa, s ktorou momentálne pracuje cyklus. Ďalším 

atribútom značky article je data-end. Súvisí znova s časovým nastavením zobrazenia obrázku, 

avšak teraz uvádza, kedy má zobrazenie obrázku skončiť. Hodnota atribútu data-end je 

nastavená z poľa „kon“. Táto hodnota je podobne ako u atribútu data-start zobraná z pozície 

poľa, s ktorou momentálne pracuje cyklus.  Vo vnútri značiek article sú umiestnené samotné 

obrázky v značkách <img>. Tieto značky obsahujú parameter src vyjadrujúci cestu k obrázku 

pomocou url. Táto hodnota je nastavená do zložky pomocou EL a atribútu meno a konkrétny 

obrázok je nastavený pomocou pozície v poli, ktorú cyklus spracúva. Pre nastavenie 

rozmerov, aké bude zaberať obrázok v aplikácii, boli použité atribúty width a height, 

pomocou ktorých je nastavená výška a šírka obrázku. Atribúty sú zadávané v pixloch a pre 

šírku bola zvolená hodnota 610px a pre výšku hodnota 600px. Tento cyklus vytvorí a nastaví 

všetky obrázky prezentácie, nastaví im z jedného poľa začiatočné časy, kedy sa majú zobraziť 

a z druhého poľa časy, kedy sa majú skryť. A nastaví správny obrázok k príslušným časovým 

rozpätiam. Úplne v pravo sa zobrazí po stlačení tlačidla „Thmubanails“ v aplikácii zobrazí 

časť s náhľadmi jednotlivých slajdov. Tieto obrázky sú zarovnané pod seba a slúžia na 

presúvanie sa vo videu pomocou obrázkov prezentácie. Obrázky boli načítané do značky div 

pomocou značky forEach z knižnice JSTL. Značke je zadané pole s začiatkami zobrazovania 

obrázkov. Tento cyklus vytvorí postupne jednotlivé obrázky a zadá im pomocou EL príslušné 

hodnoty na ktoré sa má zmeniť čas po kliknutú na obrázok a ktorý obrázok má byť zobrazený. 

Obrázky boli umiestnené do značky div z id posuvník. Tento prehľad obrázkov sa skryje po 

kliknutí na jeden z obrázkov. Na spodku aplikácie je umiestnený ešte div s id footer. 

Po ukončení výpisu obrázkov sa už nachádzajú v html dokumente iba ukončovacie 

príslušných značiek HTML dokumentu.  
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4.7 JavaScriptový súbor syncVid.js 

 

JavaScriptový súbor syncVid.js je určený na zosynchronizovanie dvoch videí, avšak 

nachádza sa v ňom aj metóda na vykreslenie hlavičky pomocou prostredia canvas. Tento 

súbor je externý, čo znamená že pre jeho funkčnosť a aby spolupracoval s hlavnou stránkou je 

potrebné nadefinovať spojenie pomocou značky <script>. Značka potom vyzerá v html 

dokumente nasledovne : <script src = "syncVid.js"></script>. Obsahuje jediný atribút a to src, 

v ktorom je napísaná cesta k tomuto súboru. 

Metóda fillHeader(), ktorá nakreslí hlavičku aplikácií, je jednou z funkcií 

nachádzajúcich sa v tomto súbore . Pracuje so značkou canvas a jej kontextom. Na začiatku 

aplikácie získa pomocou metódy príslušný odkaz na príslušnú značku. Táto metóda sa volá 

getElementById(„name“) pričom parametrom metódy je meno elementu v html dokumente. 

Toto meno sa získava z atribútov id. Keď získa element, pomocou tejto metódy je použitá ako 

ďalšia metóda getContext(), pomocou ktorej získa prístup ku kontextu plátna a môže naňho 

pridávať svoje obrysy a obrazce. Metóda getContext(„2d“) obsahuje rôzne metódy na 

kreslenie obrazcov . Po získaní kontextu plátna pomocou uvedených metód, funkcia môže 

začať vkladať tvary na plátno.  Na začiatku pomocou metódy fillStyle funkcia určí farbu, 

ktorá bude pozadím na zobrazením plátne. Hodnotu tejto farby bola zadaná v hexadecimálnej 

hodnote. Potom bola použitá metódu fillRect(), kde boli uvidené x a y súradnice 0, vďaka 

čom sa bude obdĺžnik vyplňovať od začiatku plátna a rozmery, ktoré má funkcia vyplniť boli 

nastavené na hodnotu výšky a šírky pásma, aby zaberali celé plátno. Po vyplnení plátna 

pomocou metódy fillRect bola vytvorená hlavička o rozmeroch 1024x100px, ktorá však 

obsahovala iba predefinovanú farbu. Preto bol vložený do plátna ďalší obsah, ktorý by pridal 

plátnu aspoň informačný zmysel. Na tento účel bol pridaný text hlavičke.  Na začiatku bola 

nastavená nová hodnota štýlu, aby text nesplýval s pozadím pomocou metódy fillStyle(). 

Nastavené boli ešte vlastnosti písma, ktoré budú určovať štýly vkladaného textu. Vlastnosti 

písma sa nastavujú pomocou metódy font. Na plátne bola zvolená veľkosť písma 60 pixlov 

a štýl písma impact. Jednou z možností nastavenia textu je aj zarovnanie v rámci plochy, 

v ktorej je zobrazený text. Na toto slúži metóda textAlign, ktorej defaultná hodnota je 

„alphabetic“. V aplikácii bola nastavená hodnota „center“, aby bol text vycentrovaný. Po 

nastavení atribútov textu prišlo na rad samotné  vypísanie textu na plátno. Bola nato použitá 

metóda fillText(). Hlavným parametrom tejto metódy je text samotný, ktorý sa zapíše do 



37 
 

úvodzoviek ako prvý parameter. V tomto prípade bol zvolený nadpis  „Merlingo“ lebo 

aplikácia slúži ako transformácia súčasného riešenia zobrazovania prednášok v systéme 

Merlingo do súčasných viacdruhových technológií. FillText() obsahuje ešte parametre x a y 

udávajúce súradnice na plátne ,od ktorých sa bude zobrazovať text. Posledným parametrom je 

maxLenght udávajúca akú maximálnu veľkosť môže zaberať text.  

 

 

4.7 Funkcia fillHeader() 

 

Aby okno zaznamenalo to, že má spustiť funkciu fillHeader(), musela byť pridaná 

oknu („window“) poslucháč udalosti. Konkrétne bola zaznamenávaná udalosť load, ktorá 

vzniká pri načítaní okna. Keď sa okno načíta, poslucháč udalosti zaznamená toto načítanie 

a spustí funkciu, ktorá vykreslí hlavičku aplikácii. 

Nasledujú funkcia, ktorá sa spustí pri spustení jedného z videí v aplikácií. Táto funkcia 

slúži nato, aby sa videa synchronizovane spúšťali. Funkcia sa volá startVideo a je použiteľná 

pre obe videá.  Na začiatku funkcie získa pomocou metódy getElementById obe videá, aby 

mohla s nimi pracovať. Keď získa obe videá, zavolá na obe funkciu play(). Táto funkcia 

spustí video, na ktoré je zavolaná. V tomto prípade bola zavolaná metóda na obe videá, čím 

bolo dosiahnuté zjednotenie spúšťania oboch videí. Funkcia bola zapísaná do atribútu 

onplaying v značke video u oboch videí v aplikácii. Pri spustení jedného z dvoch videí sa 

spustí aj to druhé video.  
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4.8 Funkcia startVideos() 

 

Na rovnakom princípe ako funkcia startVideos() funguje aj funkcia s rovnakým 

účelom a to konkrétne funkcia pauseVideos(). Táto funkcia má za úlohu, aby sa pri zastavení 

prehrávania jedného videa zastavilo aj prehrávanie druhého videa. Podobne ako v funkcii 

startVideos() sú najprv získané odkazy na obe videá pomocou metódy getElementById() 

a potom je na tieto videá zavolaná funkciu pause(). S pomocou tohto sa obe videá zastavili.  

Posledným krokom k zosúladeniu videí bolo zachytávanie zmeny pozície prehrávania 

videa. Kvôli tomuto účelu boli vytvorené dve funkcie: updateVideo1(),updateVideo2(). Tieto 

funkcie sú spustené pri odchytení udalosti ontimeupdate. Funkcie najprv získajú videá 

z dokumentu a potom pomocou metódy currentTime nastavia nový čas aj druhému videu. 

V externom dokumente JavaScriptu sa ešte nachádza funkcia setTime(time). Táto ako 

jediná z funkcií v tomto dokumente pracuje so  zadaným parametrom. Táto funkcia slúži na 

to, aby po kliku na príslušný náhľad slajdu sa video presunulo na pozíciu, od ktorej sa slajd 

zobrazuje vo videu. Funkcia bola navrhnutá tak, že dostane ako parameter čas príslušného 

slajdu. Po tom, čo získa prístup k obom videám pomocou metódy getElementById, nastaví 

pomocou metódy elementu video currentTime pozíciu videa na čas, od kedy sa zobrazuje 

príslušný slajd. 

 

4.9 Funkcie na skrytie a odokrytie náhľadu slajdov 
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Funkcia changeClass je určená na pridanie triedy kaskádových štýlov pre <div> s „id= 

obr“. Táto trieda je volaná po stlačení tlačidla „Thumbanails“. Spôsobí to že funkcia si 

vyžiada z dokumentu element s „id= obr“ a nastaví mu novú triedu kaskádových štýlov. 

Druhá funkcia je spúštaná keď si užívateľ vyberie jeden obrázok a klikne naňho. Vtedy sa 

zavolá táto funkcia získa z dokumentu element s „id= obr“ a nahradí jeho triedy 

v kaskádových štýloch. Konkrétne vezme triedu „zobrazit“ a nahradí ju prázdnym reťazcom. 

Toto spôsobí že sa element div zase skryje.  

4.8 JavaScriptový súbor sync.js 

 

Tento externý súbor pracuje s JavaScriptovou knižnicou jQuery. Súbor slúži na 

synchronizáciu videa so  zobrazovanými obrázkami prezentácie, aby sa zobrazovali v správny 

čas. Pripojenie tohto súboru k hlavnému HTML dokumentu bolo naviazané pomocou značky 

<script> pričom, aby fungovala knižnica jQuery, bolo potrebné pripojiť aj konkrétny odkaz na 

knižnicu jQuery. 

Začiatkom súboru je uvedená funkcia, ktorá je spustená pri načítaní hlavnej stránky. 

Ďalším krokom bolo overenie webového prehliadača a to konkrétne, či podporuje prehrávanie 

HTML5 videa pomocou značky <video>. Po spustení dokumentu a overení podpory videa zo 

strany prehliadača sú nadefinované premenné potrebné pre neskoršie použitie.  

 

 

4.10 Premenné v sync.js 

 

Aby mohli byť zobrazované jednotlivé obrázky prezentácie postupne, boli na začiatku  

skryté všetky obrázky a postupne podľa času sú odhaľované. Všetky obrázky boli skryté tak, 

že  im bola pomocou metódy addClass priradená trieda „js“, ktorá im pomocou kaskádových 

štýlov priradila absolútne umiestenie a zobrazenie vľavo na -9999, čo má za následok to, že sa 

obrázky nezobrazia v aplikácii v nesprávny čas. Potom boli zozbierané dáta z jednotlivých 

obrázkoch, aby aplikácia vedela, kedy majú byť zobrazené a kedy má byť ukončené ich 

zobrazenie. Tieto údaje o týchto obrázkoch sú nadefinované v špeciálnych značkách nato 
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pripravených. Pomocou cyklu if sú prechádzané všetky značky <article> v HTML dokumente 

a uložené  do premennej timestamps, ktorá je typu pole, údaje data-star, data-end a názov 

elementu. Na tieto atribúty sa funkcia odkazuje pomocou ukazateľa this, ktorý ukazuje na 

momentálne prezeraný element article.  

 

4.11 Metóda načítania údajov 

 

Po načítaní údajov bola uložená ešte do premennej all dĺžka poľa timestaps, ktorá 

zároveň aj udáva počet slajdov v prezentácii. Aktualizácia obrázku prezentácie bola 

dosiahnutá pomocou zavolania funkcie, ktorá je neustále volaná počas prehrávania videa. 

Funkcia sa spustí pri zmene času vo videu, čiže vtedy, keď video je akurát spustené. Na 

začiatku funkcie sa nastaví premenná now, ktorá získa z elementu video súčasnú pozíciu 

videa. Nasleduje podmienka if, ktorá skúma ,či má premenná now väčšiu hodnotu ako 

premenná old. Toto by mala byť vždy pravda ,okrem začiatku videa a konca videa. Keď je 

splnená podmienka, prejde sa k spusteniu kódu napísanom v podmienke. Tu autor definoval 

funkciu showsection, ktorej je predávaný parameter now. Vo funkcii showsection je 

nadefinovaný cyklus, ktorý postupuje po jednotlivých položkách poľa a testuje ich. Cyklus 

prejde každú položku poľa timestamps, do ktorého boli uložené hodnoty  značiek <arcticle> . 

Pri každej položke je otestované, či sa čas now, odpovedajúci súčasnej pozícii prehrávania 

videa, nenachádza medzi začiatkom a koncom prehrávania videa. Na toto slúži zložená 

podmienka pomocou operátoru &&, ktorá bude platiť iba vtedy, ak bude čas now medzi 

začiatkom a koncom prehrávania daného obrázku. V prípade, že čas je medzi hranicami 

daného obrázku, nastaví sa súčasnému elementu pomocou funkcie addClass() triedu current. 

Táto trieda je nadefinovaná v kaskádových štýloch a má za úlohu zobraziť obrázok  na 

zobraziteľnú. Trieda v kaskádových štýloch nastaví obrázku relatívne pozicovanie a pozíciu 

zľava nastaví na 0, čím sa dosiahne viditeľnosť obrázku. V prípade, že by podmienka nebola 

úspešná, tak funkcia odoberie všetkým ostatným obrázkom triedu current. Týmto bolo 
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dosiahnuté toho, že aj keď bol obrázok už pred tým viditeľný a zobrazený, tak v prípade, že 

už  vyhradený čas patril vo videu inému obrázku, došlo k skrytiu tohto obrázku a zase sa 

zobrazoval druhý obrázok. 

 

4.12 Funkcia na skrývanie obrázkov 

 

Po prejdení všetkých položiek poľa timestamps sa vracia do funkcie, ktorá je spúšťaná 

pri zmene času prehrávania videa a na koniec funkcie je nastavená premenná old hodnota 

premennej now.  

 

 

4.9 Súbor s kaskádovými štýlmi style.css 

 

Pomocou kaskádových štýlov sú v  HTML dokumente nastavované rôzne vizuálne 

vlastnosti stránky, ale slúžia aj na to, aby sa pomocou týchto štýlov zobrazovali a skrývali 

jednotlivé obrázky prezentácie. Tieto štýly sa pripájajú k webovej aplikácii pomocou značky 

link.  
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5. Záver 

 

Cieľom, ktorý sa autor snažil dokázať pomocou bakalárskej práce, bolo ukázať 

využitie používaných moderných webových štandardov v oblasti webových aplikácii. 

Aplikácia pozostáva na báze viacdruhových médií, pričom implementovanie týchto médií 

bolo prevádzané pomocou najnovších elementov a možností značkovacieho jazyka HTML5. 

Cieľová skupina tejto aplikácie sú študenti so špeciálnymi potrebami. Konkrétne pre 

študentov so sluchovým postihnutím, ktorí v súčasnosti majú obmedzené možnosti 

vzdelávania sa so zameraním na duševnú profesiu.  

Webová aplikácia bola vyvíjaná pomocou technológie JSP a Java Servletu. Aplikácia 

pozostáva zo súborov .jsp, pomocou ktorých je zobrazená vstupná brána do systému Merlingo 

s jednotlivými predmetmi a po vybratí prednášky sa zobrazí príslušné video k prednáške. 

V tomto súbore s prednáškou sú nadefinované základné multimediálne prvky zobrazujúce 

video a obrázky prezentácie. Rozloženie a zobrazenie týchto elementov v stránke práca rieši 

autor pomocou súboru kaskádových štýlov, ktoré sú riešené pomocou externého pripojenia. 

Obsluha a synchronizácia multimediálnych prvkov bola riešená pomocou externých súborov 

napísaných v skriptovacom jazyku JavaScript a pomocou knižnice jQuery. V týchto súboroch 

bolo pomocou špeciálnych udalostí mediálnych elementov, po novom implementovaných 

v štandarde HTML5, vytvorené funkcie určené k synchronizácii multimediálnych elementov. 

Celý priebeh webovej aplikácie je riadení Servletom.  

Pri riešení práce sa vyskytli komplikácie s novými multimediálnymi elementmi 

definovanými v rámci štandardu HTML5. Tieto komplikácie úzko súvisia s webovými 

prehliadačmi. V rámci zavádzania nového štandardu jazyka a implementovania tohto jazyka 

do prostredia prehliadačov, nastávajú komplikácie pri prehrávaní určitých formátov videa. 

Firmy zaoberajúce sa vývojom softwaru a dodávatelia webových služieb vedú momentálne 

rozsiahlu diskusiu o najvhodnejší video a audio formát pre široké implementovanie naprieč 

všetkými platformami. Avšak na túto skutočnosť reagovali vývojári štandardu HTML5 

pomocou implementovania doplňujúcich mechanizmov postačujúcich pre preklenutiu obdobia 

diskusie o základnom formáte. 

Aj napriek prekážkam zo strany softvérových produktov môže byť konštatované, že 

bola dokázaná využiteľnosť najnovších štandardov pre tvorbu webových aplikácii a tieto 
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technológie môžu byť úspešne zapojené do výukového procesu študentov so špeciálnymi 

potrebami. Ciele autora teda boli preukázané a boli doložené príslušnou aplikáciou.  
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CD obsahuje:   

- Zložku s aplikáciou z programu NetBeans 
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