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Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“ 

 

Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 

technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 

stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 

kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 

študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 

efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 

počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 

Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 

rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac sofistikovaných IT 

odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 

sveta stalo lepšie miesto pre život. 
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C# 

 
Cieľové publikum: študenti s pokročilou proficienciou jazyka C++. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 2 hodiny a 30 minút. 

Programovacie jazyky: C#. 

Vývojové prostredia: Visual Studio 2012, Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop.  

Operačné systémy: Windows 8, Windows 7. 

Technológie: bázová knižnica jazyka C#, virtuálny exekučný stroj (CLR), JIT-prekladač. 

 

Toto praktické programátorské cvičenie sa koncentruje na výklad základných princípov aplikovaného 

objektového programovania v programovacom jazyku C# (vo verzii 5.0) vo vývojovom prostredí 

Microsoft Visual Studio 2012, respektíve Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. 

Hlavnou ambíciou praktického programátorského cvičenia je oboznámiť cieľové publikum 

s implementáciou základných princípov objektového programovania v prostredí riadeného a .NET-

kompatibilného programovacieho jazyka s najvyššou trhovou penetráciou.  

 

 

Tip: Praktické programátorské cvičenie predpokladá, že čitatelia spĺňajú nasledujúce 

prerekvizity:  

 

 Ovládajú procedurálne programovanie v jazyku C.  

 Sú znalí objektového programovania v jazyku C++. 

 

Praktické cvičenie dobre poslúži aj v prípade potreby promptnej migrácie z programovacieho jazyka 

C++ do jazyka C#. Hoci je výklad upriamený na (v čase prípravy tohto diela) najnovšiu verziu jazyka C#, 

primárne tézy sú platné aj pre staršie verzie tohto programovacieho jazyka.  
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1 Dôvody voľby programovacieho jazyka C# 

 

Dôvodmi vzniku objektovo orientovaných programovacích jazykov bola predovšetkým snaha vyriešiť 

jeden zo základných problémov štruktúrovaného programovania, ktorým je separácia dátových 

objektov a funkcií, ktoré s týmito dátovými objektmi manipulujú. Jazyk C# však nie je „čistým“ 

objektovo orientovaným jazykom. Ide o hybridný objektovo orientovaný jazyk, ktorý kombinuje 

možnosti pre vývoj štruktúrovaného a objektovo orientovaného počítačového softvéru. 

V nasledujúcich častiach tohto praktického programátorského cvičenia sa budeme zaoberať týmito 

témami:  

 

 Hlavné princípy objektového programovania v prostredí jazyka C#. 

 Analýza nových programových konštrukcií jazyka C# voči jazyku C++. 

 

Samozrejme, teoretický výklad budeme vhodne dopĺňať ilustračnými fragmentmi zdrojových kódov 

programov vytvorených v jazyku C# a v príslušnom vývojovom prostredí. 

 

 

2 Základné princípy objektového programovania 

 

V tejto kapitole podáme teoreticko-praktickú rozpravu všetkých základných princípov paradigmy 

objektovo orientovaného programovania. Začneme predstavením objektovej abstrakcie a zapuzdrenia, 

pokračovať budeme výkladom dedičnosti a agregačno-kompozičných väzieb medzi triedami a ich 

objektmi. Napokon kapitolu zakončíme opisom polymorfizmu, ktorý budeme implementovať nielen 

prostredníctvom dedičnosti, ale aj pomocou novej programovej konštrukcie jazyka C#,  ktorou je  

rozhranie. 

 

 

 



Základy objektového programovania v jazyku C# 

4 

 

2.1 Objektová abstrakcia 

 

V rámci objektového modelovania sa uplatňuje predovšetkým princíp objektovej abstrakcie, pri ktorej 

abstrahujeme od tých atribútov a činností reálnych (fyzických) objektov, ktoré pre nás nie sú dôležité 

pri stavbe objektového programu, respektíve objektového informačného systému. 

 

Objekt je základná logická entita (vec), ktorá má svoj jednoznačný názov, vlastnosti a metódy. 

Vlastnosti objektu sú dané atribútmi objektu, ktoré má a ktorými objekt disponuje. Metódy zas naopak 

uskutočňujú činnosti vykonávané objektom. Vďaka atribútom objekt vie kedykoľvek diagnostikovať 

svoj aktuálny stav, a to pomocou príslušných metód na to určených.  

 

V reálnom svete sú objekty hmotné (majú materiálnu podstatu) a neraz aj zložité. Pri objektovej 

abstrakcii sa programátor môže sústrediť len na tie vlastnosti a činnosti objektu, ktoré sú významné 

z hľadiska vytváraného systému alebo aplikácie. Za objekty reálneho sveta môžeme považovať aj 

objekty ako napríklad: 

 

 strom, auto, človek, počítač, procesor, informačný systém, dom, 

 okno, tlačidlo, obrázok v grafickom systéme, 

 dátový súbor, databázové pripojenie, rôzne dátové štruktúry (pole, halda, zásobník). 

 

Všetky hybridné programovacie jazyky vytvárajú objekty z tried. Preto pri programovaní treba 

rozlišovať pojmy objekt a trieda. 

 

Trieda predstavuje abstraktný dátový typ, ktorého deklarácia špecifikuje vlastnosti a činnosti objektov, 

ktoré z tejto triedy vzniknú. Najskôr sa musí vždy uskutočniť deklarácia triedy a až potom z nej 

môžeme tvoriť jednotlivé inštancie (čiže objekty).  

 

Príklad č. 1: 

 

Povedzme, že budeme pracovať s triedou Dom. Každý dom môžeme charakterizovať rôznymi 

atribútmi, napríklad názvom, typom, tvarom, počtom obytných izieb, plochou a pod. Pri inštanciovaní 

triedy prideľujeme jednotlivými inštanciám konkrétne hodnoty týchto atribútov. Vznikajú tak objekty 

triedy.   

 

 

2.2 Zapuzdrenie  

 

Ako sme uviedli, každý objekt disponuje vlastnými atribútmi a metódami. Atribúty sú reprezentované 

dátovými položkami, ktoré sú určené na úschovu dát objektu. Metódy objektu sú činnosti, ktoré môžu 

priamo pracovať s atribútmi objektu. Objekt potom chápeme ako monolitický kontajner, v ktorom sa 

nachádzajú atribúty a metódy. Hovoríme o princípe zapuzdrenia. Aby bolo zabezpečené to, že iné 

objekty nevidia atribúty a metódy daného objektu, uplatňujú sa ďalšie princípy objektovej paradigmy, 

ktoré s princípom zapuzdrenia veľmi úzko súvisia.  
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Ide o: 

 

 Princíp ukrývania dát objektu. Objekt v sebe ukrýva atribúty (chráni dáta), ktoré obsahuje, 

a tak nie je možné, aby boli dáta modifikované potenciálne nebezpečným spôsobom od 

iného objektu, respektíve od inej entity v prostredí objektu. 

 Princíp ukrývania implementácie objektu. S dátami objektu môžu explicitne manipulovať 

len metódy objektu. Podobne ako atribúty, aj metódy sú ukryté v objekte, takže nikto nevie, 

ako v skutočnosti prebiehajú činnosti, ktoré tieto metódy uskutočňujú. 

 

 Princíp existencie verejného rozhrania objektu. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na 

fakt, že verejné je iba rozhranie objektu. Rozhranie objektu si predstavíme ako kolekciu 

prototypov metód objektu.  

 

Oblasť „viditeľnosti“ tried určujeme pomocou prístupových modifikátorov. V jazyku C# ich 

rozlišujeme hneď niekoľko: 

 

 verejný (public) – viditeľný pre všetky klientske zdrojové kódy, 

 interný (internal) – explicitne dosiahnuteľný pre akýkoľvek zdrojový kód, ktorý je situovaný 

v aktuálnom zostavení riadenej aplikácie.
1
 

 

Pomocou prístupových modifikátorov určujeme aj viditeľnosť členov triedy. Okrem už spomínaných 

dvoch prístupových modifikátorov poznáme ešte aj súkromný prístupový modifikátor (private), vďaka 

ktorému sú dátové atribúty chránené (čím je dodržaný princíp ukrývania dát). 

 

Príklad č. 2: 

 

Pracujme s triedou Dom, pri ktorej budeme uvádzať nasledujúcu šesticu atribútov:  

 

 názov (bungalov, vila, klasik a pod.) 

 typ  (aktívny, pasívny)
2
,  

 poschodie (áno/nie), 

 počet obytných miestností,  

 úžitková plocha (súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností a miestností 

príslušenstva bytu bez plochy balkónov, lodžií a terás), 

 celková zastavaná plocha (plocha zabratá stavbou v dokončenom stave bez terás, 

vonkajších schodíšť a vjazdov). 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ak nie je pri deklarácii triedy explicitne určený prístupový modifikátor, trieda je implicitne interná. 

2
 Aktívne domy sú domy, ktoré vyrobia viac energie, ako spotrebujú. Šetria energiu a životné prostredie, a pritom 

poskytujú zdravú vnútornú klímu. Pasívny rodinný dom využíva na svoje vyhriatie predovšetkým slnečné žiarenie 

a spätne získavané teplo, ktoré uniká pri vetraní budovy. Má nízke náklady na vykurovanie. 
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Pri každom dome je dôležitý koeficient využiteľnosti zastavanej plochy, ktorý si môžeme 

zjednodušene vyčísliť ako pomer medzi úžitkovou a zastavanou plochou: 

 

                     (
               

                
)      

 

Ideálne by bolo, keby bol vyčíslený pomer čo najvyšší, pretože príliš nízka hodnota pomeru by 

predstavovala neefektívne dispozičné riešenie nášho domu. Iné hodnoty však očakávame pre 

prízemné domy (koeficient by mal mať hodnotu okolo čísla 1) a iné zase pre poschodové domy 

(koeficient by mal mať hodnotu vyššiu ako 1).    

 

Zdrojový kód: 

 
// Deklarácia triedy v jazyku C#. 
public class Dom 
{ 
    // Definície súkromných dátových členov. 
    private string nazov, ty, poschodie; 
    private int obytne_miestnosti; 
    private float uzitkova_plocha, zastavana_plocha; 
    // Definícia verejne prístupného konštruktora triedy Dom. 
    public Dom(string nazov, string typ, string poschodie, int obytne_miestnosti,   
    float uzitkova_plocha,  float zastavana_plocha) 
    { 
        this.nazov = nazov; 
        this.typ = typ; 
        this.poschodie = poschodie; 
        this.obytne_miestnosti = obytne_miestnosti; 
        this.uzitkova_plocha = uzitkova_plocha; 
        this.zastavana_plocha = zastavana_plocha; 
    } 
    // Definícia prvej verejnej inštančnej metódy. 
    public void Poskytujem_Informacie() 
    { 
        Console.WriteLine("Parametre \n"); 
        Console.WriteLine("Nazov: " + nazov + "\nTyp: " + typ + "\nPoschodie: "  
            + poschodie + "\nPočet obytných miestnosti:" + obytne_miestnosti + 
            "\nUžitková plocha:" + uzitkova_plocha + 
            "\nZastavaná plocha:" + zastavana_plocha); 
    } 
    // Definícia druhej verejnej inštančnej metódy. 
    public float ZistiVyuzitelnostZastavanejPlochy() 
    { 
        float vyuzitelnost; 
        vyuzitelnost = (uzitkova_plocha / zastavana_plocha) * 100; 
        return vyuzitelnost; 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Prvým príkazom predostretého fragmentu zdrojového kódu jazyka C# je, samozrejme, deklarácia 

triedy. Keďže sme pri kľúčovom slove class neuviedli typ prístupového modifikátora, trieda je 

implicitne interná (internal).  
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Pri bližšej analýze býva užitočné rozdeliť triedu na dve sekcie, ktorými sú: 

 

 súkromná sekcia,  

 verejná sekcia. 

 

Každá novovytvorená inštancia triedy bude disponovať šiestimi súkromnými atribútmi. Atribúty 

s identifikátormi nazov, typ a poschodie sú dátového typu string, atribút obytne_miestnosti 

dátového typu int a atribúty uzitkova_plocha a zastavana_plocha sú dátového typu float. Pri 

všetkých parametroch sme explicitne deklarovali prístupový modifikátor private, takže sme úplne 

konformní s princípom zapuzdrenia dát. Ak by sme toto kľúčového slovo vynechali, kompilátor by ho 

implicitne doplnil.  

 

 

Poznámka: Podobne ako v programovacom jazyku C++, aj v prostredí jazyka C# platí, že 

ak nie je určené inak, tak všetky členy situované v tele triedy sú súkromné.  

 

 

Ďalej trieda Dom obsahuje dve verejné inštančné bezparametrické metódy. Prvá metóda 

Poskytujem_Informacie je určená na výpis hodnôt dátových atribútov a druhá metóda 

ZistiVyuzitelnostZastavanejPlochy slúži na vyčíslenie pomeru medzi úžitkovou a zastavanou 

plochou.  

 

Vo verejnej sekcii triedy sa okrem spomenutých metód nachádza aj explicitne definovaný 

parametrický konštruktor.  

 

// Definícia verejne prístupného konštruktora. 
public Dom(string nazov, string typ, string poschodie, int obytne_miestnosti,   
float uzitkova_plocha,  float zastavana_plocha) 
{ 
    this.nazov = nazov; 
    this.typ = typ; 
    this.poschodie = poschodie; 
    this.obytne_miestnosti = obytne_miestnosti; 
    this.uzitkova_plocha = uzitkova_plocha; 
    this.zastavana_plocha = zastavana_plocha; 
} 

 

Identifikátor konštruktora je zhodný s identifikátorom triedy, v ktorej je konštruktor uložený. Napriek 

tomu, že konštruktor môžeme pokladať za ďalšiu metódu verejnej sekcie, pri konštruktore nikdy 

nešpecifikujeme dátový typ návratovej hodnoty. Konštruktor totiž nikdy nevracia návratovú 

hodnotu, pretože by ju nebolo ani kam uložiť. V našom zdrojovom kóde sme explicitne vytvorili 

parametrický konštruktor. Ak teda bude vytvorená inštancia triedy, aktivuje sa konštruktor a uvedie 

našu inštanciu do okamžite použiteľného stavu
3
. V tele parametrického konštruktora inicializujeme 

dátové atribúty inštancie triedy s využitím kľúčového slova this. Ide o kľúčové slovo jazyka C# a 

označuje špeciálnu odkazovú premennú, v ktorej je uložený odkaz na aktuálnu inštanciu triedy. 

 

                                                             
3
 Ak by sme konštruktor explicitne nezhotovili, kompilátor by si vytvoril svoj vlastný implicitný konštruktor, ktorý 

by bol bezparametrický a verejný. 
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Poznámka: Ako aktuálnu chápeme tú inštanciu triedy, v spojení s ktorou je konštruktor 

(prípadne aj iná inštančná metóda danej triedy) aktivovaný.  

 

 

Tvorba inštancie triedy a aktivovanie verejne prístupných metód by potom mohlo vyzerať takto: 

 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Tvorba inštancie triedy, ktorá bude inicializovaná parametrickým konštruktorom. 
        Dom nas_dom = new Dom("Activ 1174", "aktívny", "nie", 3, 90.1f, 74.8f); 
        // Aktivovanie verejnej inštančnej metódy. 
        nas_dom.Poskytujem_Informacie(); 
        // Deklarácia premennej a jej inicializácia návratovou hodnotu  
        //aktivovanej inštančnej metódy. 
        float d_v = nas_dom.ZistiVyuzitelnostZastavanejPlochy(); 
        // Výpis návratovej hodnoty. 
        Console.WriteLine("\nVyužiteľnosť zastavanej plochy nášho domu je: {0}", d_v); 
    } 
} 

 

Po spustení programu získame nasledujúci výstup: 

 

 

Obr. 1: Výstup programu demonštrujúceho princíp zapuzdrenia 

 

 

2.3 Dedičnosť  

 

Dedičnosť je najväčšou konkurenčnou výhodou každého objektovo orientovaného jazyka oproti 

jazykom rýdzo procedurálnym. V programovacom jazyku C# je podporovaná len verejná jednoduchá 

dedičnosť. V procese tejto dedičnosti vytvárame z bázovej triedy odvodenú triedu (podtriedu), 

pričom odvodená trieda dedí od svojej bázovej triedy všetky atribúty a metódy. Avšak o tom, 

ktoré zdedené členy budú viditeľné, rozhodujú ich prístupové modifikátory, ktoré sú uvedené 

v bázovej triede. Generický syntaktický príkaz na deklarovanie odvodenej triedy, ktorá vzniká v procese 

verejnej jednoduchej dedičnosti z bázovej triedy, má nasledujúcu podobu: 

 

class B : A 
{ 
    ... 
} 

 

Táto konštrukcia platí za predpokladu, že existuje trieda A, ktorá nie je ani statická, ani zapečatená. 
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Dôležité: Na rozdiel od jazyka C++, v jazyku C# neuvádzame v zápise dedičnosti pred 

bázovou triedou žiaden prístupový modifikátor. Ako vieme, v jazyku C++ možno v tomto 

kontexte pomocou priamo zadaného modifikátora determinovať druh dedičnosti: 

napríklad, či ide o dedičnosť verejnú (modifikátor public), chránenú (modifikátor 

protected) alebo súkromnú (modifikátor private). V jazyku C# absenciu akéhokoľvek modifikátora 

poľahky objasníme: v tomto jazyku neexistuje žiadna iná, len verejná dedičnosť.   

 

Príklad č. 3: 

 

Pre príklad dedičnosti využijeme našu obľúbenú triedu Dom. Predstavme si, že by sme chceli vytvoriť 

novú triedu Chata. Pri tejto novej triede by sme radi evidovali jej názov, typ, či ide o prízemnú, alebo 

poschodovú chatu, počet miestností, úžitkovú plochu, zastavanú plochu, maximálny počet osôb a cenu 

prenájmu. Je evidentné, že vytvárať celú triedu znova od začiatku, by bolo dosť prácne. Preto sa nám 

tu intuitívne ponúka možnosť využiť ďalší princíp objektového programovania, a síce verejnú 

jednoduchú dedičnosť. Aplikovaním jednoduchej verejnej dedičnosti môžeme vytvoriť triedu 

Chata, ktorá bude okrem zdedených členov bázovej triedy pracovať aj s novými atribútmi 

a metódami, ktoré jej ako programátori náležite pridelíme. Deklaráciu a použitie bázovej triedy 

Dom sme si už vysvetlili. Teraz sa podujmeme skonštruovať novú odvodenú triedu Chata. 

 

Zdrojový kód: 

 
// Deklarácia odvodenej triedy. 
public class Chata : Dom 
{ 
    private string spolocenska_miestnost; 
    private int max_pocet_osob; 
    private float cena_prenajmu_za_noc; 
    // Parametrický konštruktor odvodenej triedy. 
    public Chata(string nazov, string typ, string poschodie,  
    int obytne_miestnosti, float uzitkova_plocha, float zastavana_plocha, 
    string spolocenska_miestnost, int max_pocet_osob, float cena_prenajmu_za_noc) 
    : base(nazov, typ, poschodie, obytne_miestnosti, uzitkova_plocha,  
    zastavana_plocha) 
    { 
        this.spolocenska_miestnost = spolocenska_miestnost; 
        this.max_pocet_osob =  max_pocet_osob; 
        this.cena_prenajmu_za_noc = cena_prenajmu_za_noc; 
    } 
    // Verejná inštančná metóda na zobrazenie informácií o chate. 
    public void Opis_Chaty() 
    { 
        Console.WriteLine( 
        "\nSpoločenská miestnosť v chate: " + spolocenska_miestnost + 
        "\nMaximálny počet osôb: " + max_pocet_osob + 
        "\nCena prenájmu na noc:" + cena_prenajmu_za_noc); 
    } 
    // Verejná inštančná metóda na výpočet prenájmu. 
    public float Prenajom_Chaty(int pocet_noci) 
    { 
        float prenajom = pocet_noci * cena_prenajmu_za_noc; 
        return prenajom; 
    } 
} 
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Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Odvodená trieda Chata dedí všetky inštančné dátové členy bázovej triedy. Okrem zdedených atribútov 

však potrebujeme aj ďalšie, ako je výška prenájmu za noc, maximálny počet osôb a skutočnosť, či sa 

v chate nachádza spoločenská miestnosť, alebo nie.  

 

Preto do dátovej sekcie odvodenej triedy Chata pridáme trojicu nových atribútov:   

 

private string spolocenska_miestnost; 
private int max_pocet_osob; 
private float cena_prenajmu_za_noc; 

 

Keďže konštruktor nie je predmetom dedenia, musíme do tela odvodenej triedy zaviesť nový 

konštruktor. V bázovej triede sme pracovali s explicitným parametrickým konštruktorom, a preto túto 

konštrukciu využijeme aj v odvodenej triede.  

 

Potom konštruktor odvodenej triedy vyzerá takto: 

 

// Parametrický konštruktor odvodenej triedy. 
public Chata(string nazov, string typ, string poschodie,  
int obytne_miestnosti, float uzitkova_plocha, float zastavana_plocha,  
string spolocenska_miestnost, int max_pocet_osob, float cena_prenajmu_za_noc) 
: base(nazov, typ, poschodie, obytne_miestnosti , uzitkova_plocha, zastavana_plocha) 
{ 
    this.spolocenska_miestnost = spolocenska_miestnost; 
    this.max_pocet_osob =  max_pocet_osob; 
    this.cena_prenajmu_za_noc = cena_prenajmu_za_noc; 
} 

 

Za kľúčovým slovom base sú uvádzané argumenty pre atribúty bázovej triedy. Prečo je to 

v skutočnosti takto? Odpoveď je veľmi jednoduchá: Parametrický konštruktor podtriedy Chata volá 

najskôr parametrický konštruktor bázovej triedy Dom a až potom inicializuje dátové atribúty 

podtriedy.
4
  

 

V odvodenej triede máme novú verejnú bezparametrickú inštančnú metódu Opis_Chaty a inštančnú 

parametrickú metódu Prenajom_Chaty, ktorá zahŕňa jeden celočíselný formálny parameter. 

Vynásobením počtu nocí s cenou za prenájom nám metóda vráti celkovú cenu prenájmu.   

 

Generovanie a praktické použitie inštancie odvodenej triedy demonštruje nasledujúci fragment 

zdrojového kódu jazyka C#: 

 

class program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Tvorba inštancie odvodenej triedy, ktorá bude inicializovaná  
        // parametrickým konštruktorom. 
        Chata chata_1 = new Chata("U veselého zajka", "pasívny",  

                                                             
4
 V prípade, keď by sme pracovali s explicitným bezparametrickým konštruktorom bázovej triedy, výraz jeho z tela 

podtriedy by vyzeral obdobne, avšak zátvorky by ostali prázdne. To je logické, pretože voláme konštruktor 

s prázdnou signatúrou. 
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            "áno", 9, 350, 180, "áno", 23, 55.3f); 
        // Aktivovanie verejných inštančných metód bázovej a odvodenej triedy. 
        chata_1.Poskytujem_Informacie(); 
        chata_1.Opis_Chaty(); 
        // Deklarácia premennej a jej inicializácia návratovou hodnotu  
        // aktivovanej inštančnej metódy. 
        int pocet_noci = 5; 
        float cena_prenajmu = chata_1.Prenajom_Chaty(pocet_noci); 
        // Výpis návratovej hodnoty. 
        Console.WriteLine("\nCena prenájmu chaty na {0} nocí je: {1}",  
            pocet_noci,  cena_prenajmu);        
    } 
} 

 

Ako môžeme vidieť, v zdrojovom kóde je aktivovaná metóda bázovej aj odvodenej triedy. Inštančnú 

metódu bázovej triedy ZistiVyuzitelnostZastavanejPlochy()  sme pre lepšiu prehľadnosť teraz 

neaktivovali.  

 

Po spustení programu získame nasledujúci výpis:  

 

 

Obr. 2: Aplikácia verejnej jednoduchej dedičnosti 

 

Napriek tomu, že metóda Poskytni_Informacie sa nenachádza v tele odvodenej triedy, vďaka 

dedičnosti môžeme metódy bázovej triedy, ktoré sú definované ako verejné metódy a ktoré sú 

predmetom dedičnosti, volať okamžite i pre všetky zrodené inštancie podtriedy. 

 

 

2.4 Agregačno-kompozičné vzťahy 

 

Vzťahy medzi objektmi nemusia byť generované len na základe dedičnosti. Objekt môže vzniknúť aj 

zložením z iných objektov. To je podstata agregačno-kompozičných vzťahov medzi objektmi. Princípy 

agregácie a kompozície sú mnohými vývojármi veľmi obľúbené, pretože pomáhajú zložité objekty 

rozkladať na menšie (a lepšie ovládateľné) podobjekty, ktorým následne nadradený objekt 

deleguje právomoci na vykonávanie vopred špecifikovaných činností.  

 

Dôležité: Agregácia je špeciálnym typom asociácie. Znázorňuje zloženie objektov jednej 

triedy z objektov iných tried. Kompozícia je silnejšia asociatívna väzba ako agregácia. 

Podobjekt nemôže existovať a samostatne pracovať bez nadradeného objektu. 

Inými slovami, v prípade odstránenia nadradeného objektu jeho podobjekty strácajú 

 význam a rovnako zanikajú.
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Implementácia agregačnej alebo kompozičnej väzby v prostredí C# je rovnaká. Treba si len dávať 

pozor na správne logické stanovenie sily asociácie medzi objektmi.   

 

Príklad č. 4: 

 

V nasledujúcej praktickej ukážke budeme demonštrovať vytvorenie agregačnej väzby medzi triedou 

Oddelenie spoločnosti a vnorenou triedou Veduci_oddelenia. 

 

Zdrojový kód: 

 

// Deklarácia triedy Oddelenie. 
class Oddelenie 
{ 
    // Deklarácia vnorenej triedy Veduci_oddelenia. 
    class Veduci_oddelenia 
    { 
        string meno, string priezviko; 
        // Parametrický konštruktor triedy Veduci_oddelenia. 
        public Veduci_oddelenia(string meno, string priezvisko) 
        { 
            this.meno = meno; 
            this.priezviko = priezvisko; 
        } 
        // Definícia verejne prístupných skalárnych inštančných vlastností  
        public string Meno 
        { 
            get { return this.meno; } 
            set { this.meno = value; } 
        } 
        public string Priezvisko 
        { 
            get { return this.priezviko; } 
            set { this.priezviko = value; } 
        } 
    } 
    // Definícia dátovej položky, do ktorej budeme môcť uložiť odkaz 
    // na inštanciu triedy Veduci_oddelenia. 
    Veduci_oddelenia v_o1; 
    // Dátové členy nadtriedy. 
    string nazov_oddelenia; 
    int pocet_zamestnantov; 
    // Parametrický konštruktor. 
    public Oddelenie(string nazov_oddelenia, int pocet_zamestnantov) 
    { 
        this.nazov_oddelenia = nazov_oddelenia; 
        this.pocet_zamestnantov = pocet_zamestnantov; 
        v_o1 = new Veduci_oddelenia("Tomáš", "Novák"); 
    } 
    // Definícia verejne prístupnej inštančnej metódy. 
    public void Informacie_o_Oddeleni() 
    { 
        Console.WriteLine("Informácie o oddelení:\n\n"); 
        Console.WriteLine("Názov oddelenia: " + nazov_oddelenia + 
            "\nPočet zamestnantocv: " + pocet_zamestnantov + 
            "\nZodpovedný vedúci: " + this.v_o1.Meno + " " + this.v_o1.Priezvisko); 
    } 
} 
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Komentár k zdrojovému kódu: 

 

V tele triedy Oddelenie je vnorená trieda Veduci_oddelenia. V tele triedy Oddelenie sa stretávame 

s novou konštrukciou jazyka C#, ktorú formujú skalárne inštančné vlastnosti, pomocou ktorých sa 

môžeme dopytovať na hodnoty jednotlivých atribútov objektu (respektíve ich smieme aj 

meniť). Avšak detailný teoretický výklad tejto programovej konštrukcie odložíme na neskôr, pretože 

teraz sa chceme sústrediť na výklad agregačno-kompozičných vzťahov. Vzhľadom na to, že v tele 

triedy Oddelenie je umiestnená deklarácia vnorenej triedy Veduci_oddelenia, definujeme 

v dátovej sekcii triedy Oddelenie súkromnú odkazovanú premennú, ktorej dátovým typom bude 

vnorená trieda. V tele nadradeného objektu dochádza k založeniu inštancie vnorenej triedy.  

 

v_o1 = new Veduci_oddelenia("Tomáš", "Novák"); 

 

Následná inštanciácia triedy Oddelenie prebieha podľa štandardného postupu: 

 

static void Main(string[] args) 
{ 
    // Inštanciácia triedy Oddelenie. 
    Oddelenie v_o1 = new Oddelenie("Riadenie ĽZ", 23); 
    v_o1.Informacie_o_Oddeleni(); 
} 

 

Po spustení programu získame nasledujúci výstup:  

 

 

Obr. 3: Agregačná väzba medzi triedami Oddelenie a Veduci_oddelenia 

 

Keďže oblasť platnosti odkazovej premennej v_o1 je vymedzená telom nadradenej triedy, je očividné, 

že životnosť objektu triedy Veduci_oddelenia sa bude kryť so životným cyklom objektu triedy 

Oddelenie. Z hľadiska lepšej používateľskej prívetivosti by sme mohli konštruktor triedy Oddelenie 

preťažiť a ponúknuť tak širšie možnosti pri identifikácii vedúceho vytváraného oddelenia. Vyzeralo by 

to takto: 

 

// Preťažený parametrický konštruktor. 
public Oddelenie(string nazov_oddelenia, int pocet_zamestnantov,  
string meno, string priezvisko)  
{ 
    this.nazov_oddelenia = nazov_oddelenia; 
    this.pocet_zamestnantov = pocet_zamestnantov; 
    v_o1 = new Veduci_oddelenia(meno, priezvisko); 
} 

 

Potom by sme pri vytváraní inštancie triedy Oddelenie zadali aj meno a priezvisko vedúceho 

pracovníka. 
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2.5 Polymorfizmus 

 

Tento objektový princíp je študentmi informatiky často považovaný za vskutku problematický. My by 

sme vás však radi presvedčili o tom, že polymorfizmus je veľmi užitočnou technikou, ktorá nám 

dovoľuje písať robustnejší zdrojový kód. Teoretická informatika vraví, že polymorfizmus determinuje 

schopnosť objektov reagovať odlišne (a teda polymorfne) na príjem rovnakej správy.  

 

Poznámka: Správa je v tomto kontexte definovaná ako signál, ktorý je vyslaný cieľovému 

objektu na účel spracovania požadovanej softvérovej služby. Správa môže, ale nemusí 

obsahovať komprimované dáta. V objektovom prostredí je komunikácia medzi entitami 

vymedzená mechanikou vysielania, doručovania a spracúvania správ.  

 

V programovacom jazyku C# rozlišujeme dva spôsoby implementácie polymorfizmu: 

 

1. Polymorfizmus implementovaný pomocou verejnej jednoduchej dedičnosti. 

2. Polymorfizmus implementovaný pomocou rozhrania. 

 

 

2.5.1 Polymorfizmus implementovaný pomocou verejnej jednoduchej dedičnosti 

 

Podstata polymorfizmu v tomto vyjadrení spočíva v prekrytí zdedeného funkčného člena bázovej triedy 

v triede odvodenej. Zdedený člen sa prekryje rovnakým druhom člena, ktorý bude oplývať odlišnou 

funkcionalitou. To je však podmienené nutnosťou definovať v bázovej triede virtuálnu metódu. 

Vtedy vysielame kompilátoru signál, že táto metóda bude môcť byť v odvodenej triede prekrytá. 

Prakticky vykonávame definíciu virtuálnej metódy kľúčovým slovom virtual.  

 

Dôležité: V jazyku C# nie sú inštančné metódy tried implicitne virtuálne (na rozdiel, 

napríklad, od jazyka Java). Preto je nutné každú implicitne nevirtuálnu metódu, ktorú 

chceme premeniť na virtuálny ekvivalent, explicitne vybaviť modifikátorom virtuality 

(virtual). Dôvody pre takéto správanie jazyka C# sú výkonnostné – pri použití virtuálnych 

metód je nutné spolupracovať so špeciálnou dátovou štruktúrou (takzvanou tabuľkou virtuálnych 

metód) a dynamicky selektovať aktivované metódy podľa typov konkrétnych objektov. Spracovanie 

týchto akcií si vyžiada istú výkonnostnú réžiu.   

 

Syntaktická ukážka deklarácie bázovej triedy s virtuálnou metódou vyzerá takto: 

 

class A 
{ 
    public virtual void metoda_1() 
    { 
        // Implementácia virtuálnej metódy bázovej triedy. 
    } 
} 
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Potom v tele odvodenej triedy definujeme rovnomennú metódu s modifikátorom override, ktorou 

prekryjeme zdedenú virtuálnu metódu bázovej triedy: 

 

class B : A 
{ 
    public override void metoda_1() 
    { 
        // Implementácia inštančnej metódy odvodenej triedy, 
        // ktorá prekrýva rovnomennú zdedenú metódu bázovej triedy. 
    } 
} 

 

Príklad č. 5: 

 

Polymorfizmus predvedieme na jednoduchom príklade. Budeme pracovať s bázovou triedou Stvorec 

a z nej aplikovaním verejnej jednoduchej dedičnosti odvodíme triedu Kosostvorec. Pri obidvoch 

plošných útvaroch nás bude zaujímať výpočet ich obvodu a obsahu. 

 

Zdrojový kód: 

 

// Deklarácia bázovej triedy. 
class Stvorec 
{ 
    // Súkromný dátový člen. 
    private double strana; 
    // Skalárne inštančné vlastnosti. 
    public double Strana 
    { 
        get; 
        set; 
    } 
    // Verejná bezparametrická metóda č. 1. 
    public virtual void Zadaj_Parametre() 
    { 
        Console.WriteLine("Zadajte stranu štvorca:"); 
        strana = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
    } 
    // Verejná bezparametrická metóda č. 2. 
    public virtual void Vycisli_Obsah_Obvod() 
    { 
        Console.WriteLine("\nVyčíslené parametre plošného útvaru\n"); 
        Console.WriteLine("Zadaná strana: {0}", strana); 
        Console.WriteLine("Obvod: {0}", strana * 4); 
        Console.WriteLine("Obsah: {0}", strana * strana); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

V zdrojovom kóde sme uviedli veľmi triviálny algoritmus, a preto predpokladáme, že by sa čitatelia 

nemali stretnúť so žiadnymi kritickými miestami. V tele triedy Stvorec sme definovali dve virtuálne 

metódy, čím dávame kompilátoru signál, že tieto metódy budú môcť byť neskôr prekryté. Na 

uľahčenie manipulácie s dátovými členmi bázovej triedy sme upotrebili automaticky 

implementované skalárne inštančné vlastnosti. Vďaka tejto konštrukcii zabezpečíme elegantný  

prístup k dátovému členu, ktorého hodnotu teraz môžeme čítať a modifikovať. Vysvetlenie významu 
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skalárnych inštančných vlastností ešte na chvíľku odložíme, teraz si ukážeme vytvorenie odvodenej 

triedy a implementáciu polymorfizmu jednoduchou verejnou dedičnosťou.  

 

Zdrojový kód: 

 

// Deklarácia odvodenej triedy. 
class Kosostvorec : Stvorec 
{ 
    // Dátový člen odvodenej triedy. 
    private double vyska_strany; 
    // Definícia metódy č. 1, ktorá  prekrýva rovnomennú metódu č. 1 bázovej triedy. 
    public override void Zadaj_Parametre() 
    { 
        Console.WriteLine("\nZadajte stranu kosoštvorca:"); 
        Strana = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
        Console.WriteLine("Zadajte výšku strany kosoštvorca:"); 
        vyska_strany = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
    } 
    // Definícia metódy č. 2, ktorá prekrýva rovnomennú metódu č. 2 bázovej triedy. 
    public override void Vycisli_Obsah_Obvod() 
    { 
        Console.WriteLine("\nVyčíslené parametre plošného útvaru\n"); 
        Console.WriteLine("Zadaná strana: {0}", Strana); 
        Console.WriteLine("Zadaná výška strany: {0}", vyska_strany); 
        Console.WriteLine("Obvod: {0}", Strana * 4); 
        Console.WriteLine("Obsah: {0}", Strana * vyska_strany); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Ani pri štúdiu tohto výpisu zdrojového kódu jazyka C# by sme nemali byť konfrontovaní so žiadnymi 

kritickými miestami. V tele odvodenej triedy Kosostvorec sme prekryli dve zdedené virtuálne inštančné 

bezparametrické metódy. S tvorbou inštancie bázovej a odvodenej triedy sme sa už stretli. Dôsledky 

polymorfizmu sa však „v skutočnej kráse“ prejavia až pri miešaní tried. Za týchto okolností s výhodou 

využijeme substitučný princíp, ktorý hovorí, že objekt podtriedy môžeme použiť všade tam, kde je 

očakávaný objekt bázovej triedy. 

 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Inštanciácia bázovej triedy. 
        Stvorec utvar1 = new Stvorec(); 
        // Aktivácie metód inštancie bázovej triedy. 
        utvar1.Zadaj_Parametre(); 
        utvar1.Vycisli_Obsah_Obvod(); 
        // Inštanciácia odvodenej triedy. 
        Kosostvorec utvar2 = new Kosostvorec(); 
        // Aktivácie metód inštancie odvodenej triedy. 
        utvar2.Zadaj_Parametre(); 
        utvar2.Vycisli_Obsah_Obvod(); 
        // Priama implikácia substitučného princípu. 
        Stvorec utvar3 = new Kosostvorec(); 
        utvar3.Zadaj_Parametre(); 
        utvar3.Vycisli_Obsah_Obvod(); 
    } 
} 
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Tvorba prvých dvoch inštancií je nám určite jasná, preto sa venujme poslednej časti zdrojového kódu: 

 

Stvorec utvar3 = new Kosostvorec(); 
utvar3.Zadaj_Parametre(); 
utvar3.Vycisli_Obsah_Obvod(); 

 

V definično-inicializačnom príkaze vytvárame odkazovanú premennú s identifikátorom utvar3. Do 

tejto odkazovej premennej možno uložiť objektovú referenciu na inštanciu bázovej triedy (v našom 

prípade triedy Stvorec). No v inicializačnom výraze aplikujeme operátor new na odvodenú triedu, čo 

znamená, že vytvárame jej inštanciu. Len čo je dokončený proces inštanciácie odvodenej triedy, 

operátor new vracia referenciu na vytvorenú inštanciu odvodenej triedy. Táto referencia sa však dá 

uložiť aj do odkazovej premennej, ktorej typom je bázová trieda. Inštanciačný príkaz je korektný, 

pretože platí tvrdenie, že potomok sa môže vyskytnúť všade tam, kde je očakávaný jeho rodič. 

 

Po spustení programu uvidíme nasledujúci výstup: 

 

 

Obr. 4: Polymorfizmus implementovaný pomocou verejnej jednoduchej dedičnosti 

 

 

2.5.2 Polymorfizmus implementovaný pomocou rozhrania 

 

Rozhranie chápeme ako predpis vymedzujúci štýl správania entít, ktoré sa rozhodnú príslušné 

rozhranie implementovať. Rozhranie združuje množinu deklaračných príkazov metód, vlastností, 

udalostí a delegátov. Rozhranie deklarujeme v jazyku C# nasledujúcim spôsobom: 

 

[M] interface IRozhranie 
{ 
    // Deklarácia členov rozhrania. 
} 

 

kde: 

 [M] je prístupový modifikátor, ktorý určuje prístupové práva jednak samotného rozhrania 

a rovnako aj všetkých členov, ktoré rozhranie deklaruje. 

 IRozhranie je identifikátor rozhrania. 
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Príklad č. 6: 

 

Zostaňme pri plošných útvaroch a vysvetlime na nich aj implementáciu polymorfizmu pomocou 

rozhrania. Poznáme rôzne druhy plošných útvarov, či už spomínané útvary ako štvorec a kosoštvorec, 

ale aj kruh, obdĺžnik, elipsa, trojuholník a mnoho ďalších. Pri každom z týchto útvarov nás bude 

zaujímať vždy ich obvod a obsah. Preto by bolo dobré, keby sme prototypy adekvátnych metód 

zaviedli priamo do rozhrania. 

 

Zdrojový kód: 

 

// Deklarácia rozhrania. 
public interface IPlosnyUtvar 
{ 
    void Zadaj_Parametre(); 
    void Vycisli_Obsah_Obvod(); 
} 
// Deklarácia triedy, ktorá implementuje rozhranie. 
class Stvorec : IPlosnyUtvar 
{ 
    // Sukromný dátový člen. 
    private double strana_stvorca; 
    // Definícia metódy č. 1, ktorá je deklarovaná v rozhraní. 
    public void Zadaj_Parametre() 
    { 
        Console.WriteLine("Zadajte stranu štvorca:"); 
        strana_stvorca = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
    } 
    // Definícia metódy č. 2, ktorá je deklarovaná v rozhraní. 
    public void Vycisli_Obsah_Obvod() 
    { 
        Console.WriteLine("\nVyčíslené parametre plošného útvaru\n"); 
        Console.WriteLine("Strana: {0}", strana_stvorca); 
        Console.WriteLine("Obvod: {0}", strana_stvorca * 4); 
        Console.WriteLine("Obsah: {0}", strana_stvorca * strana_stvorca); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Rozhranie samotné predstavuje len predpis, podľa ktorého sa budú musieť triedy, ktoré sa rozhodnú 

dané rozhranie implementovať, správať. Zo syntaktického pohľadu sa technika implementácie 

rozhrania triedou ponáša na aplikáciu verejnej jednoduchej dedičnosti. Hoci je stvárnenie zdrojového 

kódu identické s dedičnosťou, v tomto prípade ide o implementáciu rozhrania.  

 

Tip: Rozhrania vždy odporúčame pomenúvať s písmenným prefixom „I“. Po prijatí tohto 

nomenklatúrneho pravidla potom veľmi rýchlo zistíme, či daná trieda vystupuje ako 

podtrieda, alebo či implementuje príslušné rozhranie.   

 

Tvorba inštancií tried implementujúcich rozhranie, aktivácia ich metód by vyzerali rovnako, ako 

v predchádzajúcom výpise zdrojového kódu. 
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3 Nové programové konštrukcie jazyka C# voči jazyku C++ 

 

Okrem charakterizovaných základných princípov objektovej paradigmy nám jazyk C# ponúka celú 

škálu nových programových konštrukcií. Primárnou úlohou týchto konštrukcií je predovšetkým 

zefektívniť proces vývoja softvéru. V tejto kapitole budeme klásť dôraz na výklad vybratých 

programových konštrukcií jazyka C#, ktoré sa priamo nevyskytujú v prostredí jazyka C++. 

 

 

3.1 Skalárne inštančné vlastnosti tried 

 

Skalárna inštančná vlastnosť je programovou konštrukciou, ktorá zapuzdruje dve prístupové 

metódy get a set, ktoré slúžia na získanie, respektíve úpravu hodnoty požadovanej inštančnej dátovej 

položky. Skalárna inštančná vlastnosť má svoj dátový typ, ktorý je zhodný s dátovým typom 

dátovej položky, s ktorou je táto vlastnosť prepojená.  

 

Príklad č. 7: 

 

Vráťme sa k nášmu praktickému príkladu, na ktorom sme demonštrovali použitie agregačno-

kompozičných väzieb. V tele podtriedy sme sa stretli s nasledujúcou programovou konštrukciou: 

 

Zdrojový kód: 

 

// Definícia verejne prístupných skalárnych inštančných vlastností.  
public string Meno 
{ 
    get { return this.meno; } 
    set { this.meno = value; } 
} 
public string Priezvisko 
{ 
    get { return this.priezviko; } 
    set { this.priezviko = value; } 
} 
 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

V našom prípade sme pracovali s dvojicou skalárnych inštančných vlastností Meno a Priezvisko 

s reťazcovým dátovým typom (string). Prístupová metóda get obsahuje zdrojový kód, ktorý 

poskytne hodnotu dátovej položky používateľovi, prístupová metóda set zase pomáha zmeniť 

hodnotu dátovej položky. V tele tejto metódy je zapísaný priraďovací príkaz, ktorý inicializuje dátovú 

položku pomocou špeciálnej premennej value.  

 

Tip: Dátový typ premennej value je implicitne inferovaný, a to tak, aby bol totožný 

s dátovým typom skalárnej inštančnej vlastnosti. V skutočnosti pôsobí premenná value 

ako latentný formálny parameter prístupovej metódy set. Tento formálny parameter je 

automaticky inicializovaný argumentom, ktorý poskytne používateľ pri takom použití 

vlastnosti objektu, ktoré si vyžiada explicitnú aktiváciu nastavovacej prístupovej metódy.  
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Jazyk C# uľahčuje programovanie skalárnych inštančných vlastností ich automatickou implementáciou: 

 

// Auto-implementovaná skalárna inštančná vlastnost. 
public double Strana 
{ 
    get; 
    set; 
} 

 

Týmto príkazom sme prenechali kompletné zostavenie tiel prístupových metód vlastností a definovanie 

spriaznenej dátovej položky kompilátoru. Deklarácia triedy s automaticky implementovanými 

vlastnosťami je funkčne ekvivalentná kompletnej deklarácii rovnomennej triedy, kde explicitne 

definujeme skalárne inštančné vlastnosti. Dátové položky, ktoré kompilátor samočinne generuje pri 

auto-implementácii skalárnych inštančných vlastností však nie sú priamo dosiahnuteľné (pre vývojára 

sú latentné).   

 

 

3.2 Typy tried  
 

Ako v každom objektovo orientovanom jazyku, aj v jazyku C# môžeme pracovať s rôznymi typmi tried. 

V tejto podkapitole sa budeme venovať abstraktným,  statickým, zapečateným a anonymným triedam. 

 

 

3.2.1 Abstraktné triedy 

 

Abstraktná trieda je v programovacom jazyku C# trieda, ktorú nie je možné použiť v procese 

inštancie. Abstraktná teda potom vystupuje iba v pozícii bázovej triedy, od ktorej aplikovaním 

verejne jednoduchej dedičnosti môžeme vytvoriť nové podtriedy. Tie môžu byť buď abstraktné, alebo 

inštančné. Ak vytvoríme triedu inštančného charakteru, z tejto triedy môžeme produkovať vlastné 

objekty.  

 

Abstraktné triedy formulujú spoločné znaky správania budúcich inštančných odvodených tried.  

 

Pre abstraktné triedy platia tieto zásady: 

 

 členmi abstraktnej triedy sú abstraktné metódy a vlastnosti, 

 abstraktný člen je implicitne virtuálny, 

 abstraktný člen je v tele triedy iba deklarovaný, jeho definícia sa objavuje až v tele 

inštančnej podtriedy, ktorá je od bázovej abstraktnej triedy odvodená. 

 

Deklarácia abstraktnej triedy má nasledujúci tvar: 

 

[M] abstract class X 

{ 

    // Telo abstraktnej triedy. 

} 
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kde: 

 M  je prístupový modifikátor. 

 X je identifikátor abstraktnej triedy. 

 

Príklad č. 8: 

 

Pre praktickú ukážku použitia abstraktnej triedy sme vybrali model dopravného prostriedku. Pod 

dopravným prostriedkom si môžeme predstaviť všetko od bicykla, cez osobné autá až po prostriedky 

hromadnej dopravy. Čiže všetko, čo splní primárny účel a zabezpečí nám presun z jedného miesta na 

druhé. Našou abstraktnou triedou bude teda trieda DopravnyProstriedok, z ktorej  následne 

odvodíme ľubovoľný dopravný prostriedok ako napríklad Automobil. 

 

Abstraktnú triedu vytvoríme nasledujúcim spôsobom: 

 

Zdrojový kód: 

 

// Deklarácia abstraktnej triedy. 
public abstract class DopravnyProstriedok 
{ 
    // Deklarácia 1. abstraktnej metódy. 
    public abstract void Opis_sa(); 
    // Deklarácia 2.abstraktnej metódy. 
    public abstract void Zmen_Cenu(string zmena, float percento);  
    // Deklarácia abstraktnej skalárnej inštančnej vlastnosti určenej len na čítanie. 
    public abstract float Cena 
    { 
        get; 
    } 
} 
// Deklarácia podtriedy abstraktnej triedy. 
public class Automobil : DopravnyProstriedok 
{ 
    // Definícia súkromných dátových položiek triedy. 
    private string nazov, typ; 
    private int rok_vyroby, pocet_cestujucich; 
    private float cena; 
    // Definícia parametrického inštančného konštruktora. 
    public Automobil(string nazov, string typ, int rok_vyroby,  
    int pocet_cestujucich, float cena) 
    { 
        this.nazov = nazov; 
        this.typ = typ; 
        this.rok_vyroby = rok_vyroby; 
        this.pocet_cestujucich = pocet_cestujucich; 
        this.cena = cena; 
    } 
    // Definícia 1. prekrývajúcej inštančnej metódy. 
    public override void Opis_sa() 
    { 
        Console.WriteLine("Značka auta: " + nazov + 
            "\nTyp: " + typ + 
            "\nRok výroby: " + rok_vyroby + 
            "\nPočet miest v aute:" + pocet_cestujucich + 
            "\nSúčasná predajná cena: " + cena); 
    } 
    // Definícia 2. prekrývajúcej inštančnej metódy. 
    public override void Zmen_Cenu(string zmena, float percento) 
    {                 
        if (zmena == "+") 
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        { 
            cena = cena + (cena * percento) / 100;             
        } 
        else if (zmena == "-") 
        { 
            cena = cena - (cena * percento) / 100; 
        } 
    } 
    // Definícia prekrývajúcej inštančnej skalárnej vlastnosti. 
    public override float Cena 
    { 
        get { return this.cena; } 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

V tele abstraktnej triedy deklarujeme dve abstraktné metódy a jednu abstraktnú skalárnu inštančnú 

vlastnosť pre atribút cena. Táto vlastnosť je určená iba na čítanie.  

 

// Deklarácia abstraktnej triedy. 
public abstract class DopravnyProstriedok 
{ 
    // Deklarácia 1. abstraktnej metódy. 
    public abstract void Opis_sa(); 
    // Deklarácia 2.abstraktnej metódy. 
    public abstract void Zmen_Cenu(string zmena, float percento);  
    // Deklarácia abstraktnej skalárnej inštančnej vlastnosti určenej len na čítanie. 
    public abstract float Cena 
    { 
        get; 
    } 
} 

 

Dôležité: Pripomíname, že v tele abstraktnej triedy zavádzame iba deklaračné 

príkazy. Ak by sme sa pokúsili do tela abstraktnej triedy zaviesť definície, kompilátor by 

nás zastavil s hlásením udávajúcim nemožnosť uskutočnenia takejto operácie. 

 

V odvodenej triede sme všetky zdedené abstraktné členy abstraktnej triedy explicitne prekryli. 

Odvodená trieda Automobil je inštančného charakteru, preto z nej môžeme vytvárať inštancie 

a vykonávať príslušné akcie. Jedna z inštancií by mohla vzniknúť trebárs takto: 

 

class program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Inštanciácia podtriedy. 
        Automobil os_DP1; 
        os_DP1 = new Automobil("Lexus", "Diesel", 2008, 5, 19999.99f); 
        // Zobraziť informácie o dopravnom prostriedku. 
        os_DP1.Opis_sa(); 
        // Aktivacia metódy na zmenu ceny dopravného prostriedku. 
        os_DP1.Zmen_Cenu("-", 3.1f); 
        Console.WriteLine("\nNová cena dopravného prostriedku: " + os_DP1.Cena); 
    } 
} 

 

Výstup programu je znázornený na obr. 5. 
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Obr. 5: Praktická ukážka použitia abstraktnej triedy 

 

Z abstraktnej triedy DopravnyProstriedok môžeme vytvárať ľubovoľný počet odvedených tried, 

pokiaľ splníme podmienku prekrytia všetkých jej abstraktných členov.  

 

 

3.2.2 Zapečatené triedy 

 

Ak sme si istí internou kompozíciou a funkcionalitou vybraných tried a v budúcnosti ju 

neplánujeme upravovať, môžeme túto triedu zapečatiť. Získame tak zapečatenú triedu, ktorú však 

potom už nemožno použiť ako bázovú triedu. Zapečatenie prebieha pomocou kľúčového slova sealed. 

 

[M] sealed class X 
{ 
    // Telo zapečatenej triedy. 
} 

 

kde: 

 M je prístupový modifikátor zapečatenej triedy. 

 X je identifikátor zapečatenej triedy. 

 

Zapečatenie triedy je technika, ktorá môže byť použitá kedykoľvek, keď to programátor uzná za 

vhodné. Ide o mechanizmus, ktorým bránime v odvodzovaní ďalších tried. Je logické, že zapečatená 

trieda nemôže obsahovať žiadne virtuálne ani abstraktné metódy, pretože takéto metódy sú 

určené na to, aby boli implementované v odvodených triedach. 

 

Príklad č. 9: 

 

Vytvorme jednoduchú zapečatenú triedu, ktorej úlohou bude poskytnúť všetky metadáta o dodanom 

súbore.  

 

Zdrojový kód: 

 

// Deklarácia zapečatenej triedy. 
public sealed class Informacie_o_subore 
{ 
    // Definícia metódy zapečatenej triedy. 
    public void Poskytni_Informacie(string nazov_suboru) 
    { 
        // Tvorba inštancie triedy FileInfo. 
        FileInfo info1 = new FileInfo(nazov_suboru); 
        DateTime datum_vytvorenia = info1.CreationTime; 
        Console.WriteLine("Celý názov súboru: " + info1.FullName + 



Základy objektového programovania v jazyku C# 

24 

 

            "\nPočet znakov v súbore: " + info1.Length + 
            "\nDátum vytvorenia súboru: {0}. {1}. {2}", 
            datum_vytvorenia.Day, datum_vytvorenia.Month, datum_vytvorenia.Year + 
            "\nPrípona súboru: " + info1.Extension + 
            "\nNázov adresára, kde sa súbor nachadza: " + info1.Directory + 
            "\nPosledná modifikácia súboru:" + info1.LastWriteTime); 
        if (info1.IsReadOnly) 
        { 
            Console.WriteLine("Súbor je určený len na čítanie."); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("Súbor môže byť aj modifikovaný."); 
        } 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

V tomto zdrojovom kóde sme pracovali s inštanciou triedy FileInfo z menného priestoru System.IO. 

Túto triedu sme využili na založenie inštancie vo verejnej metóde zapečatenej triedy. Metóda pracuje 

s jedným formálnym parametrom, ktorým je cesta k predmetnému súboru. Jedna z možných inštancií 

zapečatenej triedy môže vyzerať takto: 

 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Vytvorenie novej inštancie zapečatenej triedy. 
        Informacie_o_subore sub = new Informacie_o_subore(); 
        sub.Poskytni_Informacie(@"C:\users\subor.txt"); 
    } 
} 

 

Zobrazené informácie vidíme na obr. 6. 

 

 

Obr. 6: Výstup inštancie zapečatenej triedy 

 

 

3.2.3 Statické triedy 

 

Uvedením kľúčového slova static pri deklarácii vytvárame statické triedy. Statická trieda môže 

obsahovať iba definície statických členov, ako sú statické dátové položky, statický konštruktor, 

statické metódy či statické vlastnosti. Statická trieda nemôže: 

 

 byť inštanciovaná,  

 byť použitá ako bázová trieda,   
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 obsahovať definície inštančného konštruktora a finalizátora.  

 

Statické triedy sú implicitne zapečatené. Deklarácia prebieha pomocou modifikátora static: 

 

internal static class X 
{ 
    // Telo statickej triedy. 
} 

 

Príklad č. 10: 

 

Ako príklad statickej triedy použijeme jednoduchý šifrovací systém. Cézarova šifra patrí medzi 

najznámejšie a najstaršie šifrovacie systémy, pri ktorej je každé písmeno správy posunuté o n pozícií 

ďalej v abecede, pričom n môže byť 1 až m − 1, kde m je počet znakov príslušnej abecedy. My 

budeme pracovať so základnou 26-písmennou abecedou. Posun písmen je znázornený v tab. 1. 

 

Tab. 1: Písmenné obrazy otvorenej a šifrovacej abecedy 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

 

Zdrojový kód: 

 
// Deklarácia statickej triedy. 
static class Sifra 
{ 
    // Definícia súkromnej statickej dátovej položky. 
    private static string zasifrovany_text; 
    // Definícia statickej metódy. 
    public static void zasifruj_text(string vstupny_text) 
    { 
        // Premena vstupného textového reťazca na pole znakov. 
        char[] znaky = vstupny_text.ToArray(); 
        // Použitie cyklu foreach. 
        foreach (char znak in vstupny_text) 
        { 
            // Ošetrenie veľkých písmen abecedy. 
            if (znak >= 'A' && znak <= 'Z') 
            { 
                if ((znak + 3) > 'Z') 
                { 
                    zasifrovany_text +=  
                        Convert.ToChar(((int)znak + 3) - (26)).ToString(); 
                } 
                else 
                { 
                    zasifrovany_text += Convert.ToChar((int)znak + 3); 
                } 
            } 
            // Ošetrenie malých písmen abecedy. 
            else if (znak >= 'a' && (int)znak <= 'z') 
            { 
                if ((znak + 3) > 'z') 
                { 
                    zasifrovany_text +=  
                        Convert.ToChar(((int)znak + 3) - (26)).ToString(); 
                } 

http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmeno
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spr%C3%A1va_%28postupnos%C5%A5_znakov%29&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Abeceda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Znak
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                else 
                { 
                    zasifrovany_text += Convert.ToChar((int)znak + 3).ToString(); 
                } 
            } 
        } 
        // Výpis zašifrovaného textu na obrazovku. 
        Console.WriteLine(zasifrovany_text); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Statická trieda obsahuje iba jeden statický dátový člen typu string a jednu beznávratovú statickú 

metódu. Vstupným argumentom bude textový reťazec. Na to, aby sme mohli pracovať s jednotlivými 

znakmi textového reťazca, potrebujeme uskutočniť jeho transformáciu na pole znakov. To vykonáme 

príkazom:  

 

// Premena vstupného textového reťazca na pole znakov. 
char[] znaky = vstupny_text.ToArray(); 

 

Potom môžeme použiť cyklus foreach.  

 

Poznámka: Doteraz sme mali možnosť pracovať s cyklami for, do-while, while. Cyklus 

foreach je špeciálny typ cyklu, ktorý slúži na sekvenčný prechod cez pole znakov, 

pričom každú hodnotu priraďuje do zvolenej premennej, v našom prípade premennej 

znak typu char. 

 

// Použitie cyklu foreach.  
foreach (char znak in vstupny_text) {...} 

 

V tele cyklu sme použitím rozhodovacích príkazov definovali podmienky na posun písmen abecedy. 

Aby sme však mohli uskutočniť jednoduchú aritmetickú operáciu so znakmi, museli sme ich 

pretypovať. 

 
zasifrovany_text += Convert.ToChar(((int)znak + 3) - (26)).ToString(); 

 

Po poslednej iterácii nám programová konštrukcia vráti výpis zašifrovaného textu.  

 

Využitie statickej triedy je veľmi jednoduché, pretože nemusíme vytvárať inštancie, ale priamo 

spúšťame metódy statickej triedy: 

 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Použitie statickej triedy. 
        Console.WriteLine("Váš zašifrovaný text je:\n"); 
        Sifra.zasifruj_text("Programátor");   
    } 
} 
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Statickú metódu voláme v spojení so statickou triedou. Odovzdávaným argumentom je textový 

reťazec, ktorý chceme zašifrovať.  

 

 
Obr. 7: Výsledok použitia statickej triedy 

 

 

3.2.4 Anonymné triedy 

 

Dosiaľ sme pracovali výhradne s pomenovanými triedami. V jazyku C# sa nám však ponúka aj možnosť 

práce s takzvanými anonymnými triedami.  

 

Anonymné triedy môžeme opísať nasledujúcimi charakteristikami: 

 

 Anonymná trieda nie je explicitne pomenovaná programátorom, ale kompilátorom. 

Keďže nie je explicitne pomenovaná programátorom, nedisponuje ani identifikátorom, 

pomocou ktorého by programátor mohol s ňou pracovať.  

 

 Inštancie anonymnej triedy vytvárame pomocou operátora new. Po úspešnej inštanciácii 

anonymnej triedy vracia operátor new odkaz na alokovanú a inicializovanú inštanciu tejto 

triedy. Vrátený odkaz bude uložený do odkazovanej premennej, ktorej dátový typ 

bude kompilátorom implicitne inferovaný, 

 

 Inštancia anonymnej triedy je inicializovaná pomocou množiny inicializátorov. V telách 

týchto vlastností absentuje vetva set, a preto nemôžu byť použité na modifikáciu hodnôt 

dátových položiek vygenerovaných objektov. 

 

Všeobecný syntaktický tvar inštanciácie anonymnej triedy je takýto: 

 

var nazov_odkazovej_premennej = new {SIV1 = IN1, SIV2 = IN2, ... SIVN = INN}; 

 

kde: 

 SIV1...N sú identifikátory verejne prístupných skalárnych inštančných vlastností anonymnej 

triedy. 

 IN1...N sú inicializátory. 

 

Príklad č. 11: 

 

Každý programátor vie, že pri tvorbe pomenovaných tried je nutné najskôr tieto triedy deklarovať, 

a potom definovať ich dátové a funkčné členy. Až po riadnej deklarácii sa dajú generovať inštancie 

týchto tried. Pravdu povediac, ide o celkom prácnu záležitosť. Čo ak by sme ju zefektívnili upotrebením 

anonymných tried? Pozrime sa, ako na to.  
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Pri analyzovaní princípu zapuzdrenia v príklade č. 2 sme deklarovali pomenovanú triedu Dom so 

šesticou dátových členov. 

 

// Deklarácia pomenovanej triedy v jazyku C#. 
class Dom 
{ 
    // Definície súkromných dátových členov. 
    private string nazov, typ, poschodie; 
    private int obytne_miestnosti; 
    private float uzitkova_plocha, zastavana_plocha; 
} 

 

Teraz si ukážeme, ako môžeme túto triedu vytvoriť jednoduchšie.  

 

Zdrojový kód: 

 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Inštanciácia anonymnej triedy. 
        var dom = new 
        { 
            Nazov = "Aktic 1174", 
            Typ = "aktívny", 
            Poschodie = "nie", 
            Obytne_miestnoti = 3, 
            Uzitkova_plocha = 90.1, 
            Zastavana_plocha = 74.8 
        }; 
        // Použitie automaticky vygenerovaných verejne prístupných  
        // skalárnych inštančných vlastností. 
        Console.WriteLine("Informácie o našom dome:\n\n" + 
            "Nazov domu: " + dom.Nazov + 
            "\nTyp domu: " + dom.Typ + 
            "\nPoschodie: " + dom.Poschodie + 
            "\nPočet izieb: " + dom.Obytne_miestnoti + 
            "\nÚžitková  plocha domu: " + dom.Uzitkova_plocha + 
            "\nZastavaná  plocha domu: " + dom.Zastavana_plocha); 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Po spustení programu dostaneme obdobný výstup ako pri príklade č. 2 (ak neuvažujeme o výpočte 

pomeru medzi úžitkovou a zastavanou plochou).  Ako je to vôbec možné? 

 

Vzhľadom na to, že operátor new nie je nasledovaný žiadnym identifikátorom triedy, kompilátor 

dokáže usúdiť, že bude musieť zostaviť deklaráciu anonymnej triedy. Kompilátor triedu, 

samozrejme, interne pomenuje, aby sa mohol na ňu priamo odkazovať Kompilátor definuje šesticu 

súkromných dátových členov, ktoré budú uchovávať dáta inštancie anonymnej triedy. Okrem týchto 

dátových členov vloží kompilátor do tela anonymnej triedy aj verejný parametrický inštančný 

konštruktor, ktorý nám zabezpečí korektnú inicializáciu založenej inštancie. 

 

Po úspešnej inštanciácii anonymnej triedy bude inštancia anonymnej triedy alokovaná na riadenej 

halde a náležite inicializovaná. Dátový typ odkazovanej premennej, do ktorej ukladáme odkaz na 
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vytvorenú inštanciu, bude mechanizmom typovej inferencie automaticky určený. Na výpis 

informácií sme použili automaticky vygenerovanú verejne prístupovú skalárnu inštančnú 

vlastnosť. 

 

 

3.3 Delegáti 

 

Delegát je používateľský deklarovaný odkazovaný dátový typ, ktorého inštancia dokáže v sebe 

zapuzdrovať odkaz na cieľovú inštančnú alebo statickú metódu. Len čo je inštancia delegáta prepojená 

s cieľovou metódou, možno danú metódu vyvolať nepriamo prostredníctvom inštancie delegáta.  

S delegátmi pracujeme podobne, ako so smerníkmi na funkcie v štruktúrovanom jazyku C. Deklaráciu 

delegáta uskutočňujeme pomocou kľúčového slova delegate. 

 

Príklad č. 12: 

 

Na praktickú implementáciu delegáta si predstavme vzťah medzi profesorom a doktorandom. 

Doktorand, ako pravá ruka profesora, bude poverený zozbieraním všetkých písomných skúšok od 

študentov a ich následným usporiadaním.  

 

Zdrojový kód: 

 

// Trieda deklarujúca študenta. 
class Student 
{ 
    // Dátové členy triedy. 
    private string meno, priezvisko; 
    private int pocet_bodov; 
    // Explicitný parametrický konštruktor. 
    public Student(string meno, string priezvisko, int pocet_bodov) 
    { 
        this.meno = meno; 
        this.priezvisko = priezvisko; 
        this.pocet_bodov = pocet_bodov; 
    } 
    // Reťazcový výstup poľa. 
    public override string ToString() 
    { 
        return meno + " " + priezvisko + ": " + pocet_bodov; 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Pre potreby praktickej ukážky použitia delegáta sme vytvorili triedu Student. V nej pracujeme s tromi 

dátovými členmi. Vo verejnej sekcii triedy definujeme okrem explicitného parametrického konštruktora 

aj prekrývajúcu metódu, ktorá zabezpečí zreťazenie dátových členov. Teraz môžeme pristúpiť 

k deklarovaniu delegáta. 
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class Program 
{ 
    // Deklarácia delegáta. 
    internal delegate void Doktorant_vypis(object[] pole); 
    // Telo hlavnej metódy. 
    static void Main() 
    { 
        // Tvorba objektov triedy Student. 
        Student[] Studenti = new Student[5]; 
        Studenti[0] = new Student("Tomas", "Kytka", 54); 
        Studenti[1] = new Student("Milan", "Mucha", 84); 
        Studenti[2] = new Student("Katka", "Molnárová", 85); 
        Studenti[3] = new Student("Monika", "Tarabová", 91); 
        Studenti[4] = new Student("Dušan", "Tomek", 34); 
        Console.WriteLine("Zoznam študentov na skúške:\n"); 
        // Inštanciácia delegáta a asociovanie založenej inštancie delegáta  
        // s cieľovou statickou metódou. 
        Doktorant_vypis dok1 = new Doktorant_vypis(VypisPrvky); 
        // Aktivácia cieľovej statickej metódy pomocou inštancie delegáta. 
        dok1(Studenti); 
    } 
    // Definícia metódy, ktorá bude spojená s inštanciou delegáta. 
    static void VypisPrvky(object[] pole) 
    { 
        for (int i = 0; i < pole.Length; i++) 
        { 
            Console.WriteLine(pole[i]); 
        } 
    } 
} 

 

Deklarovaný delegát disponuje internými prístupovými právami a jeho inštancia bude môcť byť 

asociovaná s cieľovou inštančnou alebo statickou metódou, ktorá bude parametrická (s jedným 

formálnym parametrom) a beznávratová.   

 

Poznámka: V zdrojovom kóde sa stretávame s primitívnym odkazovaným dátovým 

typom object. Ide o špeciálny odkazovaný dátový typ, pretože odkazované premenné 

  tohto typu môžu byť inicializované ľubovoľnými hodnotami
5
.

 

Inštanciu delegáta vytvárame pomocou operátora new. V okamihu, keď je na riadenej halde zdarne 

alokovaná inštancia delegáta, dochádza k jej inicializácii. V procese inicializácie je do inštancie 

zapuzdrený odkaz na cieľovú statickú metódu. Nakoniec je odkaz na inštanciu delegáta uložený do 

odkazovej premennej, ktorá je vytvorená v rámci inštanciačného príkazu.  

 

Ak už raz máme po ruke inicializovanú inštanciu delegáta, môžeme jej prostredníctvom nepriamo 

pristupovať k požadovanej statickej metóde.  

 

 

 

                                                             
5
 Do odkazovanej premennej typu object môžeme uložiť nasledujúce entity: 

 Odkaz na inštanciu odkazovaného typu object. 

 Odkaz na inštanciu ľubovoľného užívateľsky deklarovaného odkazovaného dátového typu. 

 Diskrétnu konštantu hodnotového typu. 

 Inštanciu užívateľsky deklarovaného hodnotového typu. 
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Výstup programu by vyzeral takto: 

 

 

Obr. 8: Delegát s odkazom na statickú metódu 

 

Ďalšiu implementáciu delegáta prináša nasledujúci výpis zdrojového kódu jazyka C#. 

 

Zdrojový kód: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Delegati 
{ 
    // Trieda deklarujúca študentov. 
    class Student 
    { 
        // Meno a priezvisko študenta. 
        private string meno, priezvisko; 
        // Počet bodov zo skúšky. 
        private int pocet_bodov; 
        // Explicitný parametrický konštruktor. 
        public Student(string meno, string priezvisko, int pocet_bodov) 
        { 
            this.meno = meno; 
            this.priezvisko = priezvisko; 
            this.pocet_bodov = pocet_bodov; 
        } 
        // Reťazcový výstup poľa. 
        public override string ToString() 
        { 
            return meno + " " + priezvisko + ": " + pocet_bodov; 
        } 
        // Statická metóda na porovnanie študentov. 
        public static int porovnej_studentov(object prvek1, object prvek2) 
        { 
            // Pretypovanie prvkov. 
            Student Student1 = (Student)prvek1; 
            Student Student2 = (Student)prvek2; 
            if (Student1.pocet_bodov < Student2.pocet_bodov) 
                return -1; 
            else if (Student1.pocet_bodov > Student2.pocet_bodov) 
                return 1; 
            else 
                return 0; 
        } 
    } 
    // Delegát pre zotrieďovaciu premennú. 
    public delegate int Doktorant_zotried(object prvok1, object prvok2); 
    // Zotrieďovacia trieda, v ktorej bude použitý delegát. 
    public class Zotriedovacia_trieda 
    { 
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        // Statická metóda, ktorá zotriedi pole zostupne. 
        public static void Zostupne(object[] pole, Doktorant_zotried usporiadaci_del) 
        { 
            for (int i = pole.Length - 1; i >= 0; i--) 
                for (int j = 0; j < i; j++) 
                    if (Porovnavanie(pole[j], pole[j + 1]) < 0) 
                        ZamenPrvky(pole, j, j + 1); 
        } 
        // Pomocná metóda na usporiadanie prvkov. 
        protected static void ZamenPrvky(object[] pole, int i, int j) 
        { 
            object policko = pole[i]; 
            pole[i] = pole[j]; 
            pole[j] = policko; 
        } 
    }  
}   

 

Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Do triedy Student sme pridali jednu verejnú inštančnú metódu, ktorá nám pomôže vyhodnotiť 

dosiahnuté body študentov. Po deklarácii triedy Student sme deklarovali nového delegáta. 

 

// Delegát pre zotrieďovaciu premennú. 
public delegate int Doktorant_zotried(object prvok1, object prvok2); 

 

Delegát disponuje verejnými prístupovými právami a jeho inštancia bude môcť byť asociovaná 

s cieľovou inštančnou alebo statickou metódou, pričom metóda vracia celočíselnú návratovú hodnotu 

primitívneho dátového typu int a je parametrická (pracuje s dvomi formálnymi parametrami, ktorých 

dátovým typom je object). 

 

Okrem triedy Student pracujeme v zdrojovom kóde aj s triedou Zotriedovacia_trieda, v ktorej sme 

definovali verejnú statickú metódu na usporiadanie, ktorá disponuje dvomi formálnymi parametrami. 

Prvým parametrom je pole dátového typu object a druhým zase premenná usporiadaci_del s typom 

delegáta Doktorand_zotried. 

 

Prakticky aplikujeme delegáta nasledujúcim spôsobom: 

 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        // Inštanciácia delegáta použitého pri triedení. 
        Doktorant_zotried dok2 = new Doktorant_zotried(Student.porovnej_studentov); 
        Console.WriteLine("Študenti zoradení od najlepšieho po najhoršieho:\n"); 
        /*  
           Zoradenie študentov. Metóde odovzdávame argumenty: 
           odkaz na začiatok poľa študentov a odkazovanú premennú,  
           v ktorej je uložená objektová referencia, ktorá je  
           nasmerovaná na inštanciu zrodeného delegáta. 

 */ 
        Zotriedovacia_trieda.Zostupne(Studenti, dok2);          
    }           
} 
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Komentár k zdrojovému kódu: 

 

Mylne sa môže javiť, že sme pri tvorbe inštancie delegáta determinovali nesprávny počet argumentov. 

Avšak, nie je to tak. Program bude fungovať, pretože my sme odovzdali odkaz na inštančnú metódu 

v triede Student, ktorá disponuje dvomi formálnymi parametrami. Potom aktivujeme zoraďovaciu 

metódu, ktorej odovzdáme odkaz na začiatok pola študentov a odkazovanú premennú typu delegát, 

ktorá obsahuje odkaz na porovnávaciu metódu z triedy Student.  
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