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Učebný text – Úvod do programovania mobilných aplikácií v App Inventor 2 

Mobilné zariadenia (skratka MZ, angl. handheld computing device) 

- Príkladmi MZ sú: Smartfón, tablet, PDA, navigácia, čítačka e-kníh, MP3 prehrávač, herná konzola ... 

- MZ pracujú pod rôznymi operačnými systémami – Android (je otvorený), iOS, Windows Phone, Blackberry ... 

- Výhody MZ: 

o dostupnosť (stále sú používateľovi poruke), 

o nové zaujímavé funkcionality (kamera, senzory polohy, zrýchlenia, príjem a posielanie SMS, ... ), 

o atraktívne a dynamicky sa rozvíjajúce, stávajú sa dominantné na trhu IT. 

- Nevýhody MZ: 

o ergonómia (malé rozmery obrazovky, niekde len virtuálna klávesnica), 

o menšia výkonnosť, menšia pamäť, 

o riziko potláčania osobného fyzického kontaktu. 

Príklady mobilných aplikácií pod OS Android 

- široké spektrum aplikácií dostupných na Google Play https://play.google.com/store, napr.: 

o systémové (antivírus – Lookout, manažér Android zariadenia cez web – AirDroid, súborový manažér 

– Astro) 

o kalendáre (Google Calendar, Jorte Calendar) 

o cestovanie a doprava (Google Earth, Google Mapy, Sygic GPS Navigácia a Mapy, imhd.sk) 

o internet (Firefox Browser, Chrome, Gmail, Google Drive, Hangout) 

o multimédiá (skener čiarových kódov – Barcode Scanner, FxCamera, Cartoon Camera, PicsArt – Photo 

Studio, Smart Voice Recorder, hudobné nástroje – Walk Band) 

o programovacie prostredia (AndroidScript programming IDE, Catrobat Pocket Code) 

o edukačné aplikácie a hry (Prvá pomoc, Sky Map, Dictionary Slovak-English free, Čo ja viem, Sudoku, 

Music Theory, Perfect Ear 2) 

o šport a hobby (Nike+ Runnning) ... 

- ukážky aplikácii vytvorených vo vizuálnom blokovom jazyku App Inventor 2 (AI2): 

       
Kresliaci editor 

(dotyk, 
fotoaparát) 

Hra postreh 
(dotyk, 

časovač) 

Klavír 
(dotyk) 

Hra guľôčka 
(orientácia) 

Hodiny 
so stopkami 

(časovač) 

Hľadačka cache 
(GPS lokátor, 

orientácia) 

 Zobrazenie 
trasy na mape 
(GPS lokátor) 

Požiadavky pre tvorbu mobilnej aplikácie v App Inventore 2 (AI2) 

Čo potrebujeme: 

- MZ s OS Android 2.3+: smartfón, tablet, ...  

- stolný počítač s Windows XP/Vista/7, Ubuntu 8+, Debian 5+, Mac OS X 10.5+, ... a webovým prehliadačom 

Mozilla Firefox 3.6+, Google Chrome 4.0+, Apple Safari 5.0+, ... zatiaľ nefunguje s MS Internet Explorer. 

- Google účet, ktorým sa prihlasujeme do cloud vývojového prostredia AI2 na http://ai2.appinventor.mit.edu/ 

- doplnkový softvér (nie nevyhnutný) 

o na stolnom počítači softvér AiStarter (emulátor MZ, nepodporuje však niektoré funkcie MZ), ktorý sa 

inštaluje v rámci App Inventor Setup package http://appinv.us/aisetup_windows (92 MB), 

o na MZ softvér AI2 Companion (na rýchly vývoj aplikácií, umožňujúci wifi spojenie AI2 na stolnom 

počítači s MZ). 

https://play.google.com/store
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://appinv.us/aisetup_windows
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Postup pri tvorbe mobilnej aplikácie v AI2 

Po prihlásení sa cez Google účet na portál AI2 http://ai2.appinventor.mit.edu/ vytvoríme nový projekt. 

 

Dostaneme sa do modulu Designer, v ktorom budeme navrhovať používateľské rozhranie aplikácie („TELO“).  

Kód aplikácie („DUŠU“) pre jednotlivé komponenty grafického vzhľadu aplikácie vytvárame v module Blocks. 

 

Designer pozostáva z 5 častí – Pallete, Viewer, Components, Media, Properties. V časti Pallete je uvedený zoznam 

všetkých možných komponentov. V časti Viewer sú zobrazené všetky vybrané komponenty z časti Pallete – viditeľné 

na displeji a neviditeľné pod displejom. Zoznam všetkých vybraných komponentov je uvedený v časti Components 

v hierarchickom zozname. V časti Media sú uvedené všetky multimediálne súbory nahrané do projektu, napr. zvuky, 

obrázky animovaných postáv, pozadia, ikona aplikácie. V časti Properties sú zobrazené všetky vlastnosti aktuálne 

vybraného komponentu.  

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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V module Blocks sú v ľavej časti príkazy (štandardné a pre vybrané komponenty), v pravej častí píšeme kód aplikácie. 

 

Pri písaní kódu programu je veľmi užitočné byť naživo spojený s mobilným telefónom a overovať takto funkcionalitu 

napísaného kódu. Živé spojenie aplikácie AI2 na počítači s mobilným telefónom zabezpečíme pomocou ponuky 

Connect>AI Companion na počítači a následným spustením programu AI2 Companion na MZ. 

Pre finálny program vygenerujeme QR kód pomocou ponuky Build>App (provide QR code for .apk). Tento 

QR kód obsahuje adresu inštalačného súboru (s príponou apk) umiestneného dočasne na 2 hodiny na portáli AI2. 

Tento kód zosnímame na MZ, napr. pomocou programu Barcode Scanner. Po rozpoznaní webovej adresy 

inštalačného súboru ho nahráme a následne nainštalujeme do MZ. Aby sme mohli nainštalovať stiahnutý inštalačný 

súbor, musíme na MZ nastaviť povolenie inštalovať tzv. non-market applications. Dosiahneme to nastavením 

možnosti Unknown Sources v ponuke Settings>Security, resp. Settings>Security & Screen Lock (pre verzie 

aspoň Android 4.0). 

Aplikáciu môžeme zverejniť na svojej webovej stránke ako inštalačný súbor s príponou APK, pre ktorý vytvoríme 

QR kód obsahujúci jeho URL, napr. pomocou on-line generátora QR kódov http://goqr.me/. Ak chceme publikovať 

súbor so zdrojovým kódom svojej aplikácie s príponou AIA, vytvoríme ho pomocou ponuky Project>Export 

selected project (.aia) to my computer. Takto môžu našu aplikáciu remixovať ďalší tvorcovia aplikácii v AI2. 

Čo obsahuje aplikácia v AI2 

- Komponenty: 

o viditeľné (Button, Label, Textbox, Canvas, Ball ...)  

o neviditeľné (Clock, LocationSensor, AccelerometerSensor, Camera, Text To Speech, Texting ...) 

- Správanie:  

o Udalosti  

 od používateľa (Button.Click, Canvas.Touched, AccelerometerSensor.Shaking ... ) 

 inicializačné (Screen.Initialize ...) 

 od časovača (Clock.Timer ...) 

 animačné (Ball.CollidedWith ...) 

 externé (TextingMessageReceived ...) 

o Odpovede (obslužné rutiny udalostí) – metódy a nastavenia vlastností (Canvas.Clear, 

Canvas.DrawCircle , Ball.MoveTo, Clock.Now, Texting.SendMessage, set Label.Visible to ...) 

- Premenné (lokálne, globálne) 

- Procedúry 

Aplikáciu v AI2 chápeme ako sadu komponentov odpovedajúcich na udalosti. V obslužných rutinách udalostí 

môžeme použiť premenné, štandardné aj vlastné procedúry. 

http://goqr.me/
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Komponenty (s vybranými udalosťami, metódami a vlastnosťami) – prehľad 

User Interface Layout Media 

 
Button – tlačidlo (kliknutie) 
 udalosť Click,  
CheckBox – zaškrtávacie políčko (výber) 
DatePicker – tlačidlo na výber dátumu 
Image – obrázok  
Label – textové pole pre výstup 
 vlastnosť Text 
ListPicker – tlačidlo na výber položky 
zoznamu 
ListView – zoznam s textovými prvkami 
s možnosťou výberu položky 
Notifier – vyskakovacie dialógové okno 
PasswordTextBox – textové pole na vstup 
hesla 
Slider – posúvač s bežcom 
Spinner – vyskakovací textový zoznam (výber  
jednej, či viacerých hodnôt) 
Screen  – obrazovka – základný komponent  
(môžu byť viaceré obrazovky) 
TextBox – vstupné textové pole 
TimePicker – tlačidlo na výber času 
WebViewer – jednoduchý webový prehliadač 
 

 
HorizontalArrangement – kontajner na 
vodorovné zarovnanie komponentov 
TableArrangement – kontajner na  
zarovnanie komponentov do tabuľky 
VerticalArrangement – kontajner na zvislé  
zarovnanie komponentov 
 

 
Camcorder – záznam videa 
Camera – urobenie fotografie 
 udalosť AfterPicture, 
 metóda TakePicture 
ImagePicker – tlačidlo na výber obrázkov z 
galérie 
Player – prehrávanie zvukov (piesní) zo 
zvukových a video súborov (3gp, aac, flac, 
midi, mkv, mp3, mp4, m4a, ogg, wav, webm) 
Sound – podobne ako Player, len na 
prehrávanie kratkých zvukov (efektov)  
 metóda Play 
 vlastnosti SoundSource 
SoundRecorder – záznam zvuku 
SpeechRecognizer – rozpoznávanie reči, 
konverzia reči na text 
TextToSpeech – syntéza reči, konverzia textu 
na reč 
VideoPlayer – prehrávanie videí (3gp, wmv, 
mp4, ...), veľkosť videá < 1MB, veľkosť celej 
aplikácie < 5MB 
YandexTranslate – preklad slov a viet medzi 
dvoma rôznymi jazykmi (potrebný prístup na 
internet) 

Drawing and Animation Sensors Social 

 
Ball – lopta – pohyblivý objekt (súradnice, 
polomer, farba, rýchlosť, smer, ...) 
 udalosti Touched 
 metódy MoveTo, 
 vlastnosti PaintColor, Visible, 
Canvas – plátno (veľkosť, obrázok pozadia, 
farba pozadia a pera, ...),  
 udalosti Touched, Dragged,  
 metódy DrawCircle, DrawLine, Clear,
 SaveAs 

 vlastnosti PaintColor, LineWidth, 
 Height, Width, BackGroundImage, 
ImageSprite – sprite – pohyblivý objekt 
(obrázok, aj animovaný) 

 
AccelerometerSensor – senzor zrýchlenia 
(trasenie, zmena zrýchlenia x, y, z),  
 udalosť Shaking 
BarcodeScanner – čítačka čiarových kódov, 
výsledkom je text 
Clock – hodiny (čas, interval, časovač) 
 udalosť Timer  
 metódy/funkcie Duration,Now,  
 vlastnosti TimerEnabled, TimerInterval 
LocationSensor –  poskytuje informácie 
o lokalizácii zariadenia (zemepisná šírka 
a dĺžka, nadmorská výška) pomocou GPS 
prípadne aj wifi 
NearField – umožňuje NFC spojenie na 
čítanie a zápis textových značiek 
OrientationSensor – určenie naklonenia 
zariadenia a azimutu 

 
ContactPicker – tlačidlo na výber kontaktov 
(meno, e-mail, obrázok, ...) 
EmailPicker – podobné ako textbox, pri 
písaní dopĺňa mená, resp. e-mailové adresy, 
odporúča sa použiť aj button 
PhoneCall – vytočenie čísla a umožnenie 
hovoru 
PhoneNumberPicker – tlačidlo na výber 
telefónneho čísla (meno, telefónne číslo, e-
mail, obrázok, ...) 
Sharing – zdieľanie súborov a/alebo správ 
medzi aplikáciami nainštalovanými na 
mobilnom zariadení 
Texting – zaslanie a prijatie SMS 
Twitter –  umožňuje komunikáciu s Twitter 
 

Storage Connectivity LEGO® MINDSTORMS® 

 
File – zápis a čítaní dát zo súboru 
FusionTablesControl – ukladanie, zdieľanie, 
dopytovanie a vizualizovanie dátových 
tabuliek 
TinyDB – jednoduchá databáza (dvojice 
hodnôt značka-hodnota), nedá sa použiť na 
prístup k dátam z viacerých aplikácií 
 metódy GetValue, StoreValue 
TinyWebDB – uloženie a čítanie dát pomocou 
webových služieb 

 
ActivityStarter – spustenie inej aktivity 
z danej aplikácie (spustenie kamery, 
webového prehliadača na vyhľadávanie, 
špeciálne webové stránky – mapy, facebook 
...) 
BluetoothClient – na zabezpečenie 
bluetooth spojenia 2 zariadení - klient 
BluetoothServer – na zabezpečenie 
bluetooth spojenia 2 zariadení - server 
Web –  umožňuje funkcie pre požiadavky 
HTTP GET, POST, PUT, DELETE 

 
NxtColorSensor – vysokoúrovňové rozhranie 
pre farebný senzor NXT robota 
NxtDirectCommands – nízkoúrovňové 
rozhranie s Lego Mindtorms NXT robotom na 
posielanie priamych príkazov 
NxtDrive – vysokoúrovňové rozhranie pre 
pohyb a otáčanie NXT robota 
NxtLightSensor – vysokoúrovňové rozhranie 
pre svetelný  senzor NXT robota 
NxtSoundSensor – vysokoúrovňové rozhranie 
pre zvukový senzor NXT robota 
NxtTouchSensor – vysokoúrovňové rozhranie 
pre dotykový senzor NXT robota 
NxtUltrasonicSensor – vysokoúrovňové roz-
hranie pre ultrazvukový senzor NXT robota 

Poznámka: Modrým zvýraznením sú označené komponenty, sivým zvýraznením udalosti, žltým zvýraznením metódy 

a zeleným zvýraznením vlastností komponentov použité v aplikáciách kresliaci editor a hra Postreh. 
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Bloky príkazov, operácií, funkcií – prehľad 

Control Logic Math Text 

 

if then & if then else 

for each from to by do 

for each in list do 

while test do 

do result 

evaluate but ignore result 

open another screen screenName 

open another screen with start value 

get start value 

close screen 

close screen with value 

close application 

get plain start text 

close screen with plain text 

 

true 

false 

not 

= 

≠ 

and 

or 

 

0 (basic number block) 

= 

≠ 

> 

≥ 

< 

≤ 

+ 

- 

* 

/ 

^ 

random integer from to 

random fraction 

random set seed to 

min 

max 

sqrt  

abs  

log  

e^ 

round 

ceiling 

floor 

modulo 

remainder 

quotient 

sin 

cos 

tan 

asin 

acos 

atan 

atan2 

convert radians to degrees 

convert degrees to radians 

format as a decimal 

is a number? 

 

 

string 

join 

length 

is empty? 

compare texts 

trim 

upcase 

downcase 

starts at 

contains 

split at first 

split at first of any 

split 

split at any 

split at spaces 

segment 

replace all 

List Color Variables Procedures 

 

create empty list 

make a list 

add items to list 

is in list? 

length of list 

is list empty? 

pick a random item 

index in list 

select list item 

insert list item 

replace list item 

remove list item 

append to list 

copy list 

is a list? 

list to csv row 

list to csv table 

list from csv row 

list from csv table 

lookup in pairs 

 

 

a color box 

make color 

split color 

 

initialize global name to 

get 

set 

initialize local name to in 

(do) 

initialize local name to in 

(return) 

 

procedure do 

procedure result 

Poznámka:  

Modrým zvýraznením sú označené bloky použité v aplikáciách kresliaci editor a hra Postreh. 
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Odporúčané informačné zdroje 

 AppInventor.org by David Wolber (tutoriály, online kniha, metodika, kvízy)  

http://www.appinventor.org/  

 Blog App Inventor for Android – Learn it. Teach it. Build apps.  

http://appinventorblog.com/ 

 Google Groups: Programming with App Inventor  

https://groups.google.com/forum/#!forum/programming-with-app-inventor 

 The MIT App Inventor Library: Documentation & Support (AI2)  

http://explore.appinventor.mit.edu/library  

 Reference documentation  

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/  

 App Inventor Code Snippets  

http://puravidaapps.com/snippets.php 

 Tutorials for App Inventor 2  

http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/tutorials  

 100 Best AppInventor Tutorial Videos  

http://meta-guide.com/videography/100-best-appinventor-tutorial-videos/ 

 Teaching with App Inventor  

http://explore.appinventor.mit.edu/teach 

 MIT App Inventor 2 Connection Test 

http://appinventor.mit.edu/test/  

Otázky na zopakovanie 

 Ktoré technické zariadenia patria medzi MZ? 

 Pod akými operačnými systémami pracujú MZ? 

 Aké sú výhody a nevýhody MZ? 

 Aké poznáte aplikácie pre MZ pracujúce pod OS Android? 

 Aký hardvér a softvér potrebujeme pre programovanie mobilnej aplikácie v cloud prostredí App Inventor 2? 

 Ako budeme postupovať pri programovaní mobilnej aplikácie v cloud prostredí App Inventor 2?  

 Aký je rozdiel medzi modulmi Designer a Blocks prostredia App Inventor 2?  

 Čo obsahuje mobilná aplikácia vytváraná v prostredí App Inventor 2 z pohľadu udalosťami riadeného 

programovania (angl. Event-driven Programming)? 

 Aký je rozdiel medzi súborom s príponou AIA a príponou APK? 

 Zaujali vás niektoré komponenty? Ktoré z nich pokladáte za bežné a ktoré za výnimočné a veľmi užitočné?  

 Uveďte príkazy App Inventor 2, ktoré poznáte aj z iných programovacích jazykov. 

Poznámky 

 

http://www.appinventor.org/
http://appinventorblog.com/
https://groups.google.com/forum/#!forum/programming-with-app-inventor
http://explore.appinventor.mit.edu/library
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/
http://puravidaapps.com/snippets.php
http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/tutorials
http://meta-guide.com/videography/100-best-appinventor-tutorial-videos/
http://explore.appinventor.mit.edu/teach
http://appinventor.mit.edu/test/

