
Práca s editorom
Úvod
Editor je pomocný softvér ku Hokejovému manažéru. Slúži na vytvorenie a úpravu 
databázy údajov - tímové a hráčske zostavy. Rovnako ako samotný Hokejový  manažér je 
aj editor spustitelný na počítačoch s operačným systémom Windows XP a vyššie.

Prvé spustenie
V lavej hornej časti aplikácie je umiesnené menu. Tomu dominuje jediná sekcia Databáza, 
ktorá skrýva tri možnosti na prácu s databázou. Vytvorenie novej databázy (funguje tiež 
klávesová skratka Ctrl+N), načítanie existujúcej databázy  (funguje tiež klávesová skratka 
Ctrl+O) a uloženie databázy (funguje tiež klávesová skratka Ctrl+S). Posledná menovaná 
funkcia sa odomkne po vybratí jednej z prvých dvoch možností.

Priamo pod menu je voľba kariet. Karty sú dve - Tímy a Hráči. Každá karta reprezentuje 
jednu logickú časť databázy (úprava databázy tímov resp. úprava databázy hráčov) a 
vybratím jednej z nich si užívateľ zvolí, ktorú časť databázy chce momentálne upraviť.

Pod kartami je velký  biely box určený na zoznam záznamov. Každý  záznam v jednom 
riadku zobrazuje zopár najzákladnejších informácií. V  prípade tímov ide o číselné ID, celý 
názov tímu a skratku. Hráči majú zobrazené číselné ID, meno, priezvisko, skratku tímu v 
ktorom pôsobia a v prípade potreby označenie právomocí kapitána / asistenta.



Zvyšnej a zároveň hlavnej časti editora dominuje plocha pre úpravu údajov. V základnom 
stave je prázdna. Zaplní sa v momente, keď sa zvolí možnosť vytvorenia novej databázy 
alebo načítania existujúcej z menu.
Prostredie úpravy tímu je rozdelené do dvoch hlavných častí: “Údaje o tíme” a “Štadión a 
fanúšikovia”. Celkovo je možné zmeniť názov klubu, jeho skratku, klubové farby, logo, 
názov štadióna, kapacitu štadióna, počet fanúšikov a ich vernosť.
Časť na úpravu hráča je rozdelená do štyroch častí. V prvej je možné zmeniť meno a 
priezvisko, krajinu pôvodu, vek, výšku a telesnú hmotnosť, číslo na drese, obľúbenú 
pozíciu a zdravotný stav. Druhá časť je venovaná právomociam, teda či je hráč kapitán, 
asistent kapitána alebo rádový hráč (práve jeden kapitán a dvaja asistenti na jeden tím). 
Tretia časť sa zaoberá atribútmi, teda hráčskymi schopnosťami. Je možné nastaviť 
rýchlosť, kondíciu, talent, bránenie, útok, strelbu, nahrávku, vodcovstvo, vyrovnanosť 
výkonov, chytanie, reflexy a techniku. Posledná časť je určená na zmenu tímu, v ktorom 
hráč pôsobí.



Prvá databáza
Pre vytvorenie prvej databázy zostáv vyberte z menu Databáza možnosť Vytvoriť (skratka 
Ctrl+N) alebo možnosť Načítať (Ctrl+O) ak už máte k dispozícii predrobené zostavy. V 
prípade prvej voľby na Vás vyskočí nové okno, v ktorom vyplníte názov ligy, ktorú má 
databáza reprezentovať. Po zadaní názvu kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Obsahové prostredie editora sa zmení nasledovne:

Úprava tímov
Pre zopakovanie, v  ľavom boxe je zoznam vytvorených tímov. Ich počet je fixný, nemôžete 
teda ani pridať ani odobrať tím. Len zmeniť existujúce. V pravej časti sú informácie o 
aktuálne upravovanom tíme. Klikaním na tím zo zoznamu vľavo si vyberáte tím, ktorý 
chcete upraviť.
Sú dva typy tímov: normálne tímy, ktoré hrajú zápasy (ID 1-10) a nehrajúci tím určený pre 
hráčov bez zmluvy  (ID 0). Ide o volných hráčov, ktorí sú v kolobehu počas hry a hráč 
(užívateľ) si ich môže pridať k sebe do tímu a následne do zostavy. Tento tím potrebuje 
mať nastavenú jedinú vec - výstižný názov a skratku, aby nedošlo počas hrania k omylu.
Normálne tímy sa môžu meniť podľa uváženia. Kliknite na prvý  tím (ID 1), do kolonky 
názov tímu vyplňte názov vášho oblúbeného tímu, pridelte mu výstižnú skratku a vyplňte 
ostatné informácie. Klubové farby majú prednastavené hodnoty, ktoré si môžete vybrať: 



modrá, biela, červená, čierna, zelená, žltá a oranžová. Logo klubu je možné pridať 
pomocou tlačidla Zmeniť logo. Stačí v  počítači nájsť príslušný súbor vo formáte BMP alebo 
JPG. Obrázok sa prispôsobí a v prípade potreby zmenší do rozmerov 100 x 100 pixelov.

Po dokončení úprav treba potvrdiť zmeny stlačením tlačidla Ulož zmeny. V opačnom 
prípade sa môže stať, že sa zmeny neuložia. 



Úprava hráčov
Pre úpravu hráčov vyberte kartu Hráči a kliknite na riadok s hráčom, ktorého chcete 
editovať. Riadok obsahuje číselné ID hráča, jeho meno, priezvisko, skratku tímu v ktorom 
pôsobí a informáciu o právomociach (kapitán, asistent, rádový hráč). Skratka tímu sa 
prideľuje automaticky - to znamená, že keď  sa upraví skratka pre daný tím, zmení sa 
automaticky aj v riadku hráča.

V základnom stave má každý hráč pridelené meno “Meno” a priezvisko “Priezvisko”, takže 
keď  chceme vytvoriť vlastnú databázu, odporúča sa zmeniť u každého hráča jeho meno a 
priezvisko. Dôležitý je tiež vek. Ten vplýva na tréning hráča, pretože mladší hráč má väčší 
potenciál na zlepšenie atribútov než starší hráč. Ostatné informácie ako číslo na drese, 
krajina, výška, váha, obľúbená pozícia a zdravotný  stav sú nepovinné a môžu sa nechať v 
základnom stave.

Najdôležitejšou časťou profilu každého hráča sú jeho herné atribúty, teda schopnosti. Tých 
je celkovo 12. Každý atribút ovplyvňuje inú hernú činosť do rozdielnej miery.

Rýchlosť je potrebná v prípade, že chce tím hrať na protiútoky. Vysoka kondícia umožňuje 
hrať natlákový  hokej s vysokým napádaním (čím väčšie napádanie, tým viac klesá 



kondícia) a častým dohrávaním súbojov, talent spoločne s vekom ovplyvňuje mieru 
zlepšenia schopností hráča. Nahrávka s rýchlosťou umožňujú obrancom viac sa takticky 
zapájať do útočenia. Bránenie a útok sú základné herné atribúty. Bránenie napomáha 
zisku puku pri šanci súpera, útok naopak zvyšuje šancu na vytvorenie streleckej 
príležitosti. Strelba je dôležitým faktorom pri šanci hráča. Ako protiváha ku strelbe sú 
brankárske atribúty  chytanie a reflex. Správny kapitán by mal mať najvyššie vodcovstvo v 
tíme. Vyrovnanosť zmenšuje výkyvy vo výkone hráčov. Všetky atribúty majú hodnoty v 
intervale 50 až 100.
Každý tím má práve jedného kapitána a práve dvoch asistentov  kapitána. Tieto právomoci 
sa dajú pri hráčovi meniť v  nasledujúcom malom bloku. Aktuálne to nemá žiadny efekt na 
vývoj hry, takže môžete (nemusíte) meniť tieto právomoci v rámci tímu.

Posledným nastavením, v podstate tým najdôležitejším je tím, v ktorom hráč hrá. To vždy 
ukazuje aktuálny tím, v ktorom hráč pôsobí a pomocou rolovacieho menu sa dá tento tím 
zmeniť. Voľba je umiestnená úplne dole.


