
Návod na používanie softvéru na hodnotenie kritérií 

Na to, aby sme mohli zhodnotiť určité kritéria, vytvorili sme si softvér, ktorý nám s tým pomo-

hol. Softvér sme využívali pri hodnotení kritéria technického prevedenia:T2 – dostatočný počet 

znakov a hodnotenia kritéria z oblasti obsahových a jazykových prostriedkov a hodnotenia kri-

térií z oblasti špeciálnych znakov:O2 – slovo/skratka viz alebo viď, S1 – neobnovené spojov-

níky na začiatku riadku, S2 – právnické zátvorky, S3 – chybne zapísaná výpustka, S4 – chybný 

tvar úvodzoviek, S5 – nerozlišovanie podstatného a prídavného mena u znakov percento, pro-

mile, stupeň, S6 – prebytočné alebo chýbajúce medzery za interpunkciou, za znakom paragraf, 

okolo znaku ampersand apod. a S7 – vymieňanie pomlčky, spojovníka a operátora mínus. 

Softvér bol vytvorený v programovacom jazyku C++. Po spustení softvéru na hodnote-

nie kritéria technického prevedenia, a to dostatočného počtu znakov sa nám na obrazovke zob-

razí úvodná hláška „Zadajte vstupny subor.“, kde ho vo forme nazov.txt zadáme. Akceptujeme 

súbory len vo formáte TXT s kódovaním UTF-8. Súbor následne skontrolujeme, či sa otvoril 

alebo nie. V prípade, že sa súbor neotvoril, zobrazí sa hláška „Subor nebol otvoreny“. V prí-

pade, že sa súbor otvoril, nastane čítanie zo súboru a zistí sa, koľko znakov sa v súbore nachá-

dza. Následne sa vypíšu hlášky „pocet znakov: (číslo)“ a „pocet archou: (číslo)“, ktoré obozná-

mia používateľa s celkovým počtom znakov daného súboru, a taktiež koľko archou daný súbor 

predstavuje. 

Po spustení softvéru na hodnotenie kritérií z oblasti špeciálnych znakov sa nám na ob-

razovke taktiež zobrazí úvodná hláška „Zadajte vstupny subor.“, kde ho vo forme nazov.txt 

zadáme. Rovnako aj tu akceptujeme súbory len vo formáte TXT s kódovaním UTF-8. Takisto 

ako v predchádzajúcom softvéri skontrolujeme, či sa súbor otvoril alebo nie. V prípade, že sa 

súbor neotvoril, zobrazí sa hláška „Subor nebol otvoreny“. V prípade, že sa súbor otvoril, zob-

razí sa hláška „Subor sa otvoril“. Následne sa zobrazí hláška „Zadaj ake kriterium chces skon-

trolovat“, ktorá vyzýva používateľa, aby zadal vstup a hláška „1 – slovo/skratka viz alebo vid, 

2 – neobnovene spojovniky na zaciatku riadku, 3 – pravnicke zatvorky, 4 – chybne zapisana 

vypustka, 5 – spravne zapisana vypustka, 6 – chybny tvar uvodzoviek, 7 – spravny tvar uvo-

dzoviek, 8 – nerozlisovanie podstatneho a pridavneho mena u znakov percento, promile, stu-

pen, 9 – prebytocna medzera pred interpunkciou, 10 – prebytocna medzera za interpunkciou, 

11 – chybajuca medzera, 12–pomlcka, 13–spojovnik, 14–minus“, ktorá popisuje dané kritéria. 

Ak používateľ zadá na vstup číslo 1, bude hodnotiť kritérium O2 – slovo/skratka viz 

alebo viď, kedy sa mu na výstupe zobrazí riadok zo súboru, v ktorom dochádza k porušeniu 

kritéria. Zobrazia sa všetky prípady, kedy slovo viz alebo viď je použité s bodkou, teda ne-

správne. Výstup je číslovaný, aby používateľ vedel koľkokrát došlo k chybe. 

Ak používateľ zadá číslo 2, bude hodnotiť kritérium S1 – neobnovené spojovníky na 

začiatku riadku. Na výstupe sa mu zobrazia všetky prípady (riadky zo súboru), kedy sa na konci 

riadku nachádza spojovník. Vo všetkých prípadoch sa treba pozrieť do súboru, či sa v nasledu-

júcom riadku daného výskytu na začiatku nachádza taktiež spojovník. Ak sa nenachádza, po-

važujeme to za chybu. 

Ak používateľ zadá číslo 3, bude hodnotiť kritérium S2 – právnické zátvorky. Na vý-

stupe sa mu zobrazia všetky prípady (riadky zo súboru), kedy boli použité právnické zátvorky. 

Právnické zátvorky by sa používať nemali, a preto všetky ich výskyty sú považované za chybné. 



Ak používateľ zadá číslo 4, bude hodnotiť kritérium S3 – chybne zapísaná výpustka. Na 

výstupe sa mu zobrazia všetky prípady (riadky zo súboru), kedy bola chybne zapísaná výpustka. 

To znamená, že bola použitá ako tri samostatné bodky, a nie ako jeden znak. S týmto kritériom 

súvisí aj to, že ak používateľ zadá číslo 5, na výstupe sa mu zobrazia všetky možnosti (riadky 

zo súboru), kedy bola výpustka použitá správne, a to ako jeden znak. Táto možnosť slúži skôr 

pre kontrolu. 

Ak používateľ zadá číslo 6, bude hodnotiť kritérium S4 – chybný tvar úvodzoviek. Na 

výstupe sa mu zobrazia všetky prípady (riadky zo súboru), kedy boli použité zlé úvodzovky. 

S týmto kritériom súvisí aj to, že ak používateľ zadá číslo 7, na výstupe sa mu zobrazia všetky 

možnosti (riadky zo súboru), kedy boli úvodzovky použité správne. Táto možnosť slúži taktiež 

pre kontrolu. 

Ak používateľ zadá číslo 8, bude hodnotiť kritérium S5 – nerozlišovanie podstatného 

a prídavného mena u znakov percento, promile, stupeň. Na výstupe sa zobrazia všetky prípady 

(riadky zo súboru), kde bol použitý znak percento, promile alebo stupeň. Tento výstup si ešte 

vyžaduje pozornú kontrolu. Používateľ si musí prečítať každý výskyt a určiť, či znaky percento, 

promile a stupeň sú použité správne, a to ako podstatné meno, ak sa pred znakom nachádza 

medzera alebo ako prídavné meno, kedy sa pred znakom medzera nenachádza. 

Ak používateľ zadá číslo 9, 10 a 11 bude hodnotiť kritérium S6 – prebytočné alebo chý-

bajúce medzery za interpunkciou, za znakom paragraf, okolo znaku ampersand apod. Po zadaní 

čísla 9 sa na výstupe zobrazia všetky prípady (riadky zo súboru), kedy sa pred interpunkciou 

nachádza medzera navyše. Po zadaní čísla 10 sa na výstupe zobrazia všetky prípady (riadky zo 

súboru), kedy sa za interpunkciou nachádza medzera navyše. Po zadní čísla 11 sa na výstupe 

zobrazia všetky prípady (riadky zo súboru), kde sa nachádza znak paragraf a ampersand. Pou-

žívateľ si musí prečítať každý výskyt a určiť, či znaky paragraf a ampersand sú použité správne, 

a to, že za znakom paragraf sa má nachádzať medzera a pri znaku ampersand sa má medzera 

nachádzať aj pred ním aj za ním. 

Ak používateľ zadá číslo 12, 13 a 14 bude hodnotiť kritérium S7 – vymieňanie po-

mlčky, spojovníka a operátora mínus. Po zadaní čísla 12 sa na výstupe zobrazia všetky prípady 

(riadky zo súboru), kde sa nachádza znak pomlčka. Používateľ si musí prečítať každý výskyt 

a určiť, či znak pomlčka je použitý v správnom význame alebo či sa okolo neho majú alebo 

nemajú nachádzať medzery. Po zadaní čísla 13 sa na výstupe zobrazia všetky prípady (riadky 

zo súboru), kde sa nachádza znak spojovník. Používateľ si musí prečítať každý výskyt a určiť, 

či znak spojovník je použitý v správnom význame. Okolo znaku spojovník sa medzery nachá-

dzať nemajú, takže každý výskyt s medzerou okolo neho je považovaný za chybný. Po zadaní 

čísla 14 sa na výstupe zobrazia všetky prípady (riadky zo súboru), kde sa nachádza znak mínus. 

Používateľ si musí prečítať každý výskyt a určiť, či znak mínus je použitý správne, to znamená, 

bez medzery pred číslom ako vyjadrenie záporného čísla alebo oddelený medzerami medzi čís-

lami ako vyjadrenie operácie odčítanie.  


