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Zadání semestrální práce – Slovník 

Naprogramujte aplikaci slovníku, která bude schopná vyhledat k českým slovíčkům jejich 
protiklad a naopak. Slovník bude umožňovat přidávání a odebírání záznamů, s tím souvisí 
i export slovníku do souboru. Dále bude umožňovat zkoušení ze slovíček s vyhodnocením 
testu. 

• Slovník bude načítat databázi slovíček, kterou není nutné vytvářet, protože se jedná 
o dlouhodobou záležitost. K tomuto účelu bude vhodné využít data free slovníku 
ZČU. V odkazu je uvedeno vše podstatné, co se slovníku týká (stažení slovníku, 
formát uložených dat). Vše potřebné ke zpracování slovníku se nachází v třídě 
String. Pro databázi slovíček je vhodná datová struktura spojový seznam 
LinkedList<> a jeho člen bude například struktura nebo třída, která bude nést data 
o českém slovíčku a jeho cizímu překladu, vhodná informace je i pořadí slovíčka ve 
slovníku od počátku, pro případné vymazání ze slovníku nebo přidání slovíčka do 
slovníku. Poznámky obsahující slovník ZČU není nutno načítat. Vzhledem k tomu, 
že české slovíčko může mít několik různých překladů, bude ve slovníku tolik 
slovíček, kolik má české slovo ve slovníku překladů. 

• Při vyhledávání ve slovníku uživatel zvolí, jaká slovíčka chce hledat (cizí – česká, 
česká – cizí) a program na zadané slovo najde všechny jeho protiklady obsažené ve 
slovníku. 

• Zkoušení bude probíhat předkládáním několika (dle počtu zadaným uživatelem) 
náhodných slov ze slovníku, nejdříve českých, poté cizích a  uživatel bude zadávat 
postupně jejich protiklady (otázka –> odpověď, stačí zadat jeden protiklad u slova 
s více překlady). Následně se zobrazí statistika testu s počtem chyb a procentuální 
úspěšností. 

• V editaci slovníku bude umožněno vymazání slovíčka jeho vyhledáním. U 
vyhledaného slovíčka se zobrazí i pořadí ve slovníku a uživatel zadá číslo slovíčka a 
záznam bude vymazán. Bude-li mít slovíčko více významů, uživatel zvolí dle čísla 
záznam, který chce vymazat. Při přidání nového záznamu do slovníku uživatel zadá 
český název slovíčka, jeho cizí protiklad a buď bude zařazeno do seznamu dle 
abecedy, následně přiděleno číslo pozice a zbytek slovníku bude přeznačen nebo se 
přidá nakonec slovníku s pořadím posledního prvku seznamu. 

• Do aplikace přidejte základní menu s možností vyhledávání slovíček, editace 
slovníku, zkoušení a položkou „O Aplikaci“, která se otevře jako nové okno 
s informacemi o programu. 

• Projekt bude řádně členěn do tříd, například co se týká slovníku a manipulace s 
ním, práce se souborem, zkoušení slovíček apod.. 

• Aplikace nemusí doslova obsahovat, co je v zadání, ale musí na ní být vidět správné 
členění problému dle pravidel OOP. 

  

http://slovnik.zcu.cz/
http://slovnik.zcu.cz/
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K odevzdání: 
• Funkční aplikaci 
• Komentovaný zdrojový kód 
• Vypracovaná dokumentace se základním popisem funkcí programu a popisem 

jednotlivých tříd, co která zastupuje. 


