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OOP z učebnice 

dedičnosť 

• trieda vie rozšíriť či 
zmeniť správanie 
nadradenej triedy 

polymorfizmus 

• objekty danej triedy sa môžu 
správať všelijako v závislosti 
od konkrétneho typu 

zapuzdrenie 

• triedy sú uzavreté 
skrinky s jasne 
určenými 
operáciami 



Zapúzdrenie / encapsulation 

 
Proces ,,zaškatuľkovania" elementov abstrakcie, 

ktoré tvoria jej štruktúru a správanie. Účelom 
zapúzdrenia je oddeliť rozhranie s kontraktom 

abstrakcie od jej implementácie. 
 

– Grady Booch, Object-Oriented Analysis and 
Design with Applications, 2007 

 



Zapúzdrenie 

• štruktúra = stav = inštančné premenné 

• správanie = schopnosti = metódy 

• „zaškatuľkovaný” element abstrakcie = trieda 

• kontrakt = hlavičky metód 

– formálna syntax pre to, čo očakávame od triedy 

• implementácia = kód v metódach 

 

Proces ,,zaškatuľkovania" elementov abstrakcie, ktoré tvoria jej 
štruktúru a správanie. Účelom zapúzdrenia je oddeliť rozhranie s 

kontraktom abstrakcie od jej implementácie. 



Nezverejňujte vnútornú štruktúru triedy. 

• trieda = black box 

• všetko schované za 
public metódami 

• najlepšie je schovať 
všetko za interfejs 

 

 



Nezverejňujte detaily o internom stave triedy. 

class BankovýÚčet {  
  public int zostatok; 
} 

BankovyUcet ucet = new BankovyUcet(); 
ucet.zostatok = -Integer.MIN_VALUE; 



Nezverejňujte detaily o internom stave triedy. 

• používajte modifikátory viditeľnosti 

• všetky inštančné premenné = private! 

– ak treba, uvoľňujte reštrikcie 

• prístup k inštančným premenným cez gettre 
a settre 

• zistite, či naozaj ich treba. 

 



Nezverejňujte rozdiel medzi uloženým a 
vypočítaným stavom. 

Nezverejňujte implementačné detaily triedy. 



Zásady pre zapúzdrenie 

Dáta a operácie nad nimi nech sú v rovnakej triede. 

class Bod { int x; int y } 
 
class BodUtils { 
  static double vzdialenost(Bod b1, bod b2) { ... } 
} 

class Bod {  
  int x;  
  int y; 
  public double vzdialenost(Bod bod) { ... }  
} 



Zásady pre zapúzdrenie 

Zoskupovanie dát a operácií do tried realizujte na 
základe zodpovednosti, ktoré triedam určíte. 

class Bod {  
  int x;  
  int y; 
  double jeVnútri(Útvar u) { ... }  
} 

class Útvar { 
  boolean obsahujeBod(Bod b) { ... } 
} 



Sumár pre Javu 

1. použite interfejs 

2. vytvorte triedu, ktorá ho implementuje 

3. pred každú inštančnú premennú dopíšte 
private 

4. gettre a settre len ak ich naozaj treba 

 



2 (3) spôsoby výstavby tried 

stav zložitej 
triedy je 
tvorený 

jednoduchšími 
triedami 

hybrid 
kompozície a 

dedičnosti 

odvodzovanie / 
špecializácia z 
jednoduchšej / 
všeobecnejšej 

triedy 

kompozícia 
dedičnosť 

delegácia 



Kompozícia (has-a) 

class Auto { 
  Motor motor; 
  Prevodovka prevodovka; 
} 



Dedičnosť (is-a) 

Trieda prevezme správanie od svojho rodiča, 
dokáže ho obohatiť a resp. pozmeniť. 

Karol IV. (1685-1740) 
rímsky cisár, kráľ Uhorska, Česka, 

Španielska, rakúsky 
arcivojvoda... 

Mária Terézia (1717, 1780) 
rímska cisárovná, kráľ ovná 

Uhorska, Česka, rakúska 
arcivojvodkyňa... 



Dedičnosť (is-a) 

Trieda prevezme správanie od svojho rodiča, 
dokáže ho obohatiť a resp. pozmeniť. 

nové metódy prekrývanie / overriding 

dedičnosť metód 



Dedičnosť (inheritance, is-a) 

Auto je vozidlo, ktoré je motorové, dvojstopové a poháňané 
benzínom. 

Človek je dvojnožec, ktorý nemá perie. 
-- Platón, Politikus, 4. stor. pnl 



Uprednostňujte kompozíciu pred 
dedičnosťou! 

-- Gang of Four, autori Design Patterns 



Sanity check! Kontrola zdravého rozumu 

Ak slovenská veta „každý X je aj Y“ neznie 
prirodzene, nie je to dedičnosť! 

Každý spojový zoznam ArrayList je 
zoznamom List. 



Aj majster tesár 

 
     ― P. Herout,  Učebnice jazyka Java (2001) 



Aj majster tesár 



Sociálna sieť, verzia 18 

• vyvíjame yet-another sociálnu sieť 

• používateľ chce mať zoznam priateľov 

• ako ho implementovať? 

 
Chcem, aby to 

bolo ako 
Facebook, ale 

červené! 



Zoznam kontaktov 

• čo očakávame? 

– pridaj kontakt 

– odober kontakt 

– zisti, či je kontakt online 

class Kontakty { 
  void pridaj(Kontakt k) ... 
  void odober(Kontakt k) ... 
  boolean jeOnline(Kontakt k) ... 
} 

class Kontakt { 
  int id 
  String nick   
} 

Koho zodpovednosťou je vedieť, či je 
kontakt online? 



Riešenie č. 1 [kompozícia] 

• využijeme kompozíciu a štandardný zoznam 
ArrayList 

 
public class Kontakty { 
 
  private List<Kontakt> kontakty  
    = new ArrayList<Kontakt>(); 
 
  /* ... */ 
} 



Riešenie č. 1 [kompozícia] 

• využijeme kompozíciu a štandardný zoznam 
ArrayList 

• metódy budú využívať metódy ArrayListu 

public void pridaj(Kontakt kontakt) { 
  this.kontakty.add(kontakt); 
} 



Riešenie č. 2 [dedičnosť] 

• zoznam kontaktov je zoznam 

– teda kolekcia prvkov 

• v Jave máme java.util.List 

– interfejs pre zoznamy 

– typické operácie 

• add() 

• remove() 

• môžeme sa od neho odpichnúť! 



Nástrel triedy 

• pridaj() a odober() majú analógie v List-e 

– add() a remove() 

public class Kontakty  
  implements java.util.List<Kontakt> 
{ 
  void pridaj(Kontakt k); 
  void odober(Kontakt k); 
  boolean jeOnline(Kontakt k); 
} 



Nástrel triedy 

• potrebujeme 
implementáciu metód  

• potrebujeme kód pre 
všetky add(), remove()... 

• spolu 42 metód! 



Využime hotové veci! 

• Načo vymýšľať niečo, čo je hotové? 

• Využime existujúcu triedu! 

 

 

 

• Oddedíme a prekryjeme požadované metódy 

• Dokumentácia káže prekryť metódy 

– get(int), size(), set(int, E), add(int, E) a remove(int) 

– nezabudnime ešte prekryť jeOnline() 

java.util.AbstractList 



Čo získame? 

• získame triedu Kontakty 

– vieme robiť všetko, čo sme si na začiatku 
nadefinovali 

• trieda Kontakty sa správa ako List 

• vieme ju použiť všade tam, kde sa očakáva 
List 

• napr. vieme triediť kontakty pomocou 
Collections.sort() 



Čo sme stratili? 

• dedíme od triedy AbstractList 

• v Jave: neexistuje viacnásobná dedičnosť! 

• ak náhodou naše kontakty potrebujú dediť od 
inej triedy, máme problém! 

 

Riešenie: 
od jednej triedy oddedíme, v druhej 

implementujeme interfejs a použijeme delegáciu 

o tom neskôr 



Hierarchia tried zoznamov 

• ak dedíme, ktorú triedu si vybrať? 

• dostatočne  
všeobecnú, 
ale nie príliš  
konkrétnu 

• obvykle pomôže 
len dokumentácia! 



• List je príliš všeobecný 

– + 42 metód... 

• ArrayList/LinkedList 
príliš konkrétny 

– viď bonusová časť 

• AbstractList = kompromis 

– názov indikuje potenciál pre dedenie 

Ak dedíme, ktorú triedu si 
vybrať? 



Striktná dedičnosť 

• hovorí sa len o dedičnosti metód 

• v praxi sa hodí aj dedičnosť inštančných 
premenných 

– modifikátor viditeľnosti protected 

• treba veľmi opatrne! 

– budú príklady.. 



Dediť či nedediť? 

• naozaj je vzťah is-a? 

• implementujete interfejs / dedíte od 
interfejsu? 

• je rodič explicitne navrhnutý na dedenie? 

• máte dosah na implementáciu [zdrojáky] 
rodičovských tried? 

• dedíte od tried v rovnakom balíčku? 



Uprednostňujte kompozíciu pred 
dedičnosťou! 

-- Gang of Four, autori Design Patterns 



Odnesme si domov 

• zapúzdrenie: čierna skrinka 

• kompozícia: objekt pozostáva z iných 

• dedičnosť: objekt mení existujúce schopnosti 
alebo pridáva nové 

• kompozícia pred dedičnosťou! 

– sanity check „každý X je Y“ pomáha! 



Otázky? 


