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Polymorfizmus 

Úvod 

 polymorfizmus = „schopnost vyskytovat se v různých tvarech“ 

 polymorfizmus v OOP platí pro metody – metoda se stejným názvem může dělat 

různé činnosti 

o částečně již používáme – přetěžování metod 

 příklad z reálného světa – vypínač čehokoli: stejné rozhraní pro uživatele, uvnitř ale 

zcela jiná funkčnost 

 příklad z .NET – třídy Console, StreamWriter, SerialPort metoda Write() 

Metody a vazby 

 = spojení volání metody s její definicí 

 Časná vazba 

o = vazba při zápisu (překladu) programu 

o To, která metoda se zavolá, určuje programátor – normální volání metod 

 Pozdní vazba 

o = za běhu programu 

o Jen OOP jazyky pomocí tzv. virtuálních metod, vytváří polymorfizmus za 

běhu programu 

Polymorfizmus za běhu programu 

 Pomocí virtuálních metod 

 Virtuální = „vypadá jako skutečné, ale není“ 

 Princip: 

o V bázové třídě definujeme virtuální metodu (virtual) 

o Ve třídách odvozených ji předefinujeme jinou metodou (stejná hlavička, 

označíme override) 

o Přetypování potomka na předka a zavolání virtuální metody (tedy 

predek.Metoda()) – vykoná se metoda potomka 

 Příklad Tvary (bude využit ještě v kap. o abstraktních třídách a o řízení verzí): 

 class Obrazec 
 { 
  // nějaké atributy 
  public virtual double VypoctiObsah() 
  { 
   Console.WriteLine("Obrazec.VypoctiObsah()"); 
   return 0.0; // obrazec nemá z čeho počítat obsah 
  } 
 } 
 class Ctverec: Obrazec 
 { 
  double strana; 
  public Ctverec(double strana) { this.strana = strana; } 
  public override double VypoctiObsah() 
  { 
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   Console.WriteLine("Ctverec.VypoctiObsah()"); 
   return strana * strana; 
  } 
 } 
 class Kruh: Obrazec 
 { 
  double polomer; 
  public Kruh(double polomer) { this.polomer = polomer; } 
  public override double VypoctiObsah() 
  { 
   Console.WriteLine("Kruh.VypoctiObsah()"); 
   return Math.PI * polomer * polomer; 
  } 
 } 

// v Main() 
Obrazec[] tvary = new Obrazec[3]; 

 tvary[0] = new Obrazec(); 
 tvary[1] = new Ctverec(10); 
 tvary[2] = new Kruh(1); 
 for (int i = 0; i < tvary.Length; i++) 
 { tvary[i].VypoctiObsah(); } 

  
 Ten samý příklad bez virtual a override 

(překlad = varovná hlášení, odstranění viz kap. Řízení verzí) 

  
 Pozdní vazba je pomalejší než časná (režie na zjištění, která metoda se má zavolat) 

 Kde nejde použít virtual (static??) 

Abstraktní třídy 

 Chyby příkladu Tvary: 

o Kód v metodě Obrazec.VypoctiObsah() je zbytečný (nic užitečného nedělá) 

o Definice override metody v odvozené třídě je nepovinná 

o Řešení: abstrakce 

 Abstraktní třída (označena abstract) = třída, kde 1 nebo více metod (Vlastností) je 

abstraktních (označena abstract) 

o Jinak to může být běžná třída 

o Nelze z ní vytvořit instanci ‼! 

 Abstraktní metoda 

o Definována v bázové třídě 

o nesmí mít tělo (definováno až ve třídě odvozené) 

o nesmí být virtuální 
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 odvozená třída od abstraktní třídy: 

o musí implementovat všechny abstraktní metody (označit override) 

 abstract opět realizuje polymorfizmus za běhu 

 Příklad Tvary s abstraktní třídou (třídy Ctverec a Kruh jsou stejné – pouze musí 

implementovat VypoctiObsah()) 

 abstract class Obrazec 
 { 
  public string nazev; // nejaky atribut 
  public abstract double VypoctiObsah(); // nemá tělo 
 } 
 class Ctverec: Obrazec 
 { 
  double strana; 
  public Ctverec(double strana) { this.strana = strana; } 
  public override double VypoctiObsah() 
  { 
   Console.WriteLine("Ctverec.VypoctiObsah()"); 
   return strana * strana; 
  } 
 } 
 class Kruh: Obrazec 
 { 
  double polomer; 
  public Kruh(double polomer) { this.polomer = polomer; } 
  public override double VypoctiObsah() 
  { 
   Console.WriteLine("Kruh.VypoctiObsah()"); 
   return Math.PI * polomer * polomer; 
  } 
 } 

// v Main() 
 Obrazec[] tvary = new Obrazec[2]; 
 tvary[0] = new Ctverec(10); 
 tvary[0].nazev = "ahoj"; // atribut „nazev“ zděděn od abstraktní třídy 
 tvary[1] = new Kruh(1); 
 for (int i = 0; i < tvary.Length; i++) 
 { 
  tvary[i].VypoctiObsah(); 
 } 

  

Řízení verzí 

 new, base viz. MSDN keyword base 

 na příkladu odstranění chyby o nepředefinování metody VypoctiObsah() viz příklad 

Tvary 

Objektový model datových typů C# 

 všechny typy odvozeny od object (alias pro System.Object) 

o i hodnotové datové typy ‼! – přes tzv. boxing, unboxing (viz později) 
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o hierarchie typů – Object je kořen (root) 

Object

ValueType
Uživatelské

třídy

Int32

Double

Přes Boxing

A další

RozhraníA další

Array

Random

A další

BCL .NET

 

Třída Object 

 obsahuje 4 public a 2 protected metody 

 public virtual bool Equals(Object obj) 

o přetížení public static bool Equals(Object objA, Object objB) 

o referenční typy: vrací true, jestliže 2 referenční proměnné ukazují na tentýž 

objekt 

o hodnotové typy: porovnává hodnoty 

o možno v uživ. třídách přetížit tak, aby porovnávala jejich obsah podle přání 

tvůrce  – vhodné (nutné) také přetížit operátory == a != (podrobnosti viz 

MSDN) 

 public virtual int GetHashCode() 

 public Type GetType() 

 public static bool ReferenceEquals(Object objA, Object objB) 

o vrací true, jestliže 2 referenční proměnné ukazují na tentýž objekt 

 public virtual string ToString() 

o viz dále 

 protected void Finalize() 

o = destruktor (~Object()) – opět „syntaktický cukr“ 

o Volána automaticky při uvolnění objektu z paměti 

 protected Object MemberwiseClone() 

o vytvoří mělkou kopii (shallow copy) objektu (nejprve nový objekt, potom 

kopie nestatických datových členů do nového objektu) 

Metoda ToString() 

 jako příklad redefinice virtuální metody z object v uživatelské třídě. 

 Základní verze vrací datový typ objektu 

 class Trida 
 { 
  private int x; 
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  public int X 
  { 
   get { return x; } 
  } 
  public Trida(int x) 
  { 
   this.x = x; 
  } 
 } 

// v Main() 

 Trida o = new Trida(10); 
 Console.WriteLine(o); // použije se výsledek ToString() 

 

 Vhodné přetížit tak, aby vracela textovou reprezentaci objektu  

// do „Trida“ doplnime 
 public override string ToString() 
 { 
  return "Trida, x = " + x.ToString(); 
 } 

// jinak stejne 

 

Boxing / unboxing 

 Shrnutí referenční / hodnotové typy 

 Hodnotový typ Referenční typ 

Proměnná obsahuje: Hodnotu Odkaz 

Uloženy na: Zásobníku (stack) Hromadě (heap) 

Inicializace 0, false … null 

Přiřazení Kopie hodnoty Kopie odkazu 

 

 Bylo řečeno: „vše je objekt“ 

 

o Ne tak docela – číslo je číslo, jen když je třeba, lze z něj udělat objekt a 

obráceně 

 Boxing = (implicitní) převod hodnotový typ  referenční (object) 

 Unboxing – (explicitní) převod referenční typ  hodnotový 
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 int i = 123; 
 object o = i; // boxing (do Int32) 
 int j = (int)o; // unboxing, přetypování nutné 

Stack Heap

123i

refo

123j

Int32

123

 

 Využití: 

o Tisk hodnotové proměnné přes Console.Write("promenna = {0}", i); 

 Použije se void Console.Write(string format, object arg0) 

 Vlastní tisk přes (virtual string) Object.ToString() 

o datové struktury v BCL (viz později) 

Přetěžování operátorů 

 = forma polymorfizmu 

 Příklad: komplexní čísla 

 class Complex 
 { 
  private double re; 
  private double im; 
 
  public Complex(double re, double im) 
  { 
   this.re = re; 
   this.im = im; 
  } 
 } 
 // v Main 

 Complex c1 = new Complex(1, 2); 
 Complex c2 = new Complex(3, 1); 

 Jak realizovat součet dvou instancí Complex? 

o Definovat instanční metodu 

Complex soucet = c1.Add(c2); // nic moc 

o Definovat statickou metodu 

Complex soucet = Complex.Add(c1, c2); // lepší 

o Přetížit aritmetický operátor 

Complex soucet = c1 + c2;  // nejelegantnější 

 Přetížitelnost operátorů 

Operátory  přetižitelnost  

+, -, !, ~, ++, --, 
true, false 

unární operátory – lze, true, false jen v páru. 

+, -, *, /, %, &, |, ^, 

<<, >> 
binární operátory – lze. 

ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/93e56486-bb42-43c1-bd43-60af11e64e67.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/4de7a4fa-c69d-48e6-aff1-3130af970b2d.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/f5ae133f-8f64-4560-b34f-cd9cd5eed4ad.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/11bc078a-50e2-4d7e-9896-67ef669dc602.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/e9dec353-070b-44fb-98ed-eb8fdf753feb.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/6b9cfe86-63c7-421f-9379-c9690fea8720.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/7d0adcdb-02e9-478c-8c84-2e671d4acef3.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/a11aa532-efe2-442b-9fcc-8fdb33b8c8b4.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/7d0adcdb-02e9-478c-8c84-2e671d4acef3.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/a11aa532-efe2-442b-9fcc-8fdb33b8c8b4.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/93e56486-bb42-43c1-bd43-60af11e64e67.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/4de7a4fa-c69d-48e6-aff1-3130af970b2d.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/abd9a5f0-9b24-431e-971a-09ee1c45c50e.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/d155e496-678f-4efa-bebe-2bd08da2c5af.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/3b74f4f9-fd9c-45e7-84fa-c8d71a0dfad7.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/afa346d5-90ec-4b1f-a2c8-3881f018741d.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/82d6bb78-54c8-40bf-b679-531180ddaf70.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/b09bc815-570f-4db6-a637-5b4ed99d014a.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/a654eb56-1ff7-4bf3-9064-b631be0cdccc.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/a07f8679-d318-4ef8-b38b-65903efb8056.htm


IRAE 07/08  Přednáška č. 4 

7 

 

==, !=, <, >, <=, >= relační operátory – lze, ale vždy jen v párech 

(== a!=, < a >, ≤ a ≥). Při přetížení == a!= nutné 

předefinovat i virtuální metodu Equals() (zděděna z 

Object) 

&&, || Logické operátory – nelze (ale realizováno 

automaticky překladačem při přetížení binárních & 

and |). 

[] Indexování polí – nelze, ale lze definovat tzv. 

indexer). 

() Operátory přetypování – nelze, ale lze definovat nové 

konverzní operátory (explicit a implicit). 

+=, -=, *=, /=, %=, &=, 
|=, ^=, <<=, >>= 

Složené přiřazení – nelze, ale automaticky zařídí 

překladač při přetížení příslušného binárního 

aritmetického operátoru. 

=, ., ?:, ->, new, is, 
sizeof, typeof 

nelze. 

 Kdy přetěžovat? Třídy reprezentující matematické, grafické objekty 

 Kdy nepřetěžovat? 

Auto a1 = new Auto(); 
Auto a2 = new Auto(); 
Auto a3 = a1 * a2;  // nesmysl 

 Jak to funguje? Představa  operátor = metoda 

 Realizace: Definice veřejné, statické metody operator ? 

Aritmetické operátory 

 Příklady níže = doplnění Complex: 

 Binární: 

 // binarni Complex + Complex 
 public static Complex operator +(Complex p1, Complex p2) 
 { 
  return new Complex(p1.re + p2.re, p1.im + p2.im); 
 } 
 // binarni Complex + double 
 public static Complex operator +(Complex p1, double p2) 
 { 
  return new Complex(p1.re + p2, p1.im + p2); 
 } 
 // binarni double + Complex 
 public static Complex operator +(double p1, Complex p2) 
 { 
  return p2 + p1; 

// vyuzito "Complex operator +(Complex p1, double p2)" 
 } 

o Využití: 

Complex c1 = new Complex(1, 2); 
Complex c2 = new Complex(3, 1); 
Complex s1 = c1 + c2; //  4 + 3i 
Complex s2 = c1 + 3.3; //  4.3 + 5.3i 

ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/34c6b597-caa2-4855-a7cd-38ecdd11bd07.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/eeff7a4e-ad6f-462d-9f8d-49e9b91c6c97.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/38cb91e6-79a6-48ec-9c1e-7b71fd8d2b41.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/26d3cb69-9c0b-4cc5-858b-5be1abd6659d.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/bb0caec9-d253-4105-b8bc-5252233251e4.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/0db4dcaf-56a3-4884-a7ad-35f64978a58d.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/2e4f0a1c-92a3-40f8-8e3b-17b607f20c31.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/7d442d8e-400d-421f-b4d2-034bf82bcbdc.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/5c16bb45-88f7-45ff-b42c-1af1972b042c.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/846e1f94-8a8c-42fc-a42c-fbd38e70d8cc.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/9cdf97e6-331d-492b-85e1-3ec3171484e9.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/05c7d68a-423f-4de8-891b-cf24e8fb6ed7.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/2e472155-59db-4dbf-bb94-bcccfa1a794d.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/50fc02b0-ee9c-4c3e-b58d-d591282caf1c.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/47e5f068-1d97-4010-bd3b-e21b5d3a77f5.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/e8d58f3f-72dd-4b5a-b995-452fcce7e6bb.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/8315b8cf-dd15-402f-92f0-c7db931696ca.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/3658ff9a-61cd-467e-ad6b-8fbf1cfbaae4.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/3bc99c78-1edb-4827-86fc-bce6c3048871.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/b593778c-b9b4-440d-8b29-c1ac22cb81c0.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/d802a6d5-32f0-42b8-b180-12f5a081bfc1.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/a1f54b52-b686-4ae5-a48e-a2a9ebd0eb7b.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/e83a17f1-7500-48ba-8bee-2fbc4c847af4.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/e39ccdc1-f1ff-4a92-bf1d-ac2c8c11316a.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/e4136516-f058-45a8-84e5-da00a5cf9b6a.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/bc62316a-d41f-4f90-8300-c6f4f0556e43.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/c548592c-677c-4f40-a4ce-e613f7529141.htm
ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_csref/html/0c08d880-515e-46bb-8cd2-48b8dd62c08d.htm
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 Unární: 

  // unární - 
  public static Complex operator -(Complex p) 
  { 
   p.re = -p.re; p.im = -p.im; 
   return p; 
  } 
  // unární ++ 
  public static Complex operator ++(Complex p) 
  { 
   p.re++; p.im++; // matematicky nesmysl 
   return p; 
  } 

o Využití: 

Complex c1 = new Complex(1, 2); 
c1++;    //  2 + 3i 
Complex minusC1 = -c1; // -2 – 3i 

Relační operátory 

 Na příkladu == a!= 

 Funkce operátorů bez jejich přetížení – porovnávají shodnost referencí 

 Complex c1 = new Complex(1, 2); 
 Complex c2 = new Complex(1, 2); 
 Complex c3 = c1; 
 if (c1 == c2) 
  Console.WriteLine("c1 == c2"); // nevytiskne 
 if (c1 == c3) 
  Console.WriteLine("c1 == c3"); // vytiskne 

  

 Přetěžovací metoda musí vracet bool 

 Doplnění Complex: 

 public static bool operator ==(Complex p1, Complex p2) 
 { 
  // jsou-li oba null, nebo stejné reference 
  if (Object.ReferenceEquals(p1, p2)) 
  { 
   return true; 
  } 
  // je-li jeden z nich null 
  if (((object)p1 == null) || ((object)p2 == null)) 
   // přetypování nutné, jinak rekurze a StackOverflowException 
   return false; 
  // porovnání dle obsahu 
  return (p1.re == p2.re) && (p1.im == p2.im); 
 } 
 public static bool operator !=(Complex p1, Complex p2) 
 { 
  return !(p1 == p2); 
 } 

 V Main() 

 Complex c1 = new Complex(1, 2); 
 Complex c2 = new Complex(1, 2); 
 Complex c3 = c1; 
 Complex c4 = null; 
 if (c1 == c2) 
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  Console.WriteLine("c1 == c2"); // vytiskne 
 if (c1 == c3) 
  Console.WriteLine("c1 == c3"); // vytiskne 
 if (c4 == null) 
  Console.WriteLine("c4 == null"); // vytiskne 

 Jak je to s tou Equals()? 


