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1. Predstavenie 
1.1. Cieľ 

Hokejový manažér má za cieľ splniť sen nejednému fanúšikovi ľadového hokeja, 

ktorý sa chce ponoriť do diania vo svojom oblúbenom hokejovom klube. Hráč si na 

začiatku hry vyberie klub, ktorý bude riadiť. Hra umožňuje hru jedného hráča proti 

počítaču. 

1.2. Motivácia 
Športových manažérov s touto tématikou je absolútne minimum. Navyše, aplikácie 

typu športové manažéri majú obrovský potenciál na vývoj, pretože sú založené na 

reánych povolaniach a priestor na zobrazenie reality je v elektronickom svete 

neobmedzený. 

1.3. Cieľová skupina projektu 
Aplikácia sa zameriava na všetkých hokejových fanúšikov rôzneho veku, 

predovšetkým ale na hráčov vo veku 15 až 26 rokov. Tí najčastejšie hrávajú 

podobné strategické (ale online) hry, kde sa nastavujú rôzne atributy, podľa ktorých 

sa ďalej generuje priebeh. 

Znalosti z oblasti hokeja a podobných manažérov nie sú podmienkou, ale pri 

upravovaní hráčov a ich schopností v editore sa očakáva, že dotyčný hráč pozná 

systém hry a hokej o niečo viac ako úplný začiatočník. 

1.4. Rozsah projektu 
Projekt sa zameriava na všetky základné funkcie, ktoré by každý športový manažér 

mal ponúkať. Delí sa na dve hlavné časti: editor a samotná hra. V editore sa dá 

upraviť databáza (tímy, hráči, atribúty), zatial čo hra samotná ponúka možnosť 

vybrať oblúbený tím, nastaviť na každý zápas špecifickú zostavu a prislúchajúcu 

taktiku, možnosť podpísať nových hráčov resp. ukončiť zmluvu s doterajším hráčom 

pre nepredsvedčivé výkony, nastaviť hráčom tréning schopností, ale aj štatistiky a 

tabulky, ako sa tímu darí. Zápasy sa generujú automaticky na základe sily súperov, 

nastavenej taktiky, zostáv oboch tímov, ale aj aktuálnej formy hráčov a herného 

šťastia v danom zápase, keďže každý zápas začína za stavu 0:0. 

1.5. Odkazy 
Momentálne asi najznámejší športový manažér je futbalový Football Manager od 

spoločnosti Sports Interactive. http://www.footballmanager.com/ 

Najznámejší a najprepracovanejší editor hokejových databáz sa volá NHLView, čo 

je editor na úpravu súpisiek v hre NHL http://www.artemkh.com/nhlview.php  
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2. Celkový popis 
2.1. Perspektíva projektu 

Téma projektu bola vyberaná tak, aby bol aj do budúcnosti priestor na rozšírenie 

funkcionality. Športové manažéri majú oproti iným hrám tú výhodu, že vychádzajú 

zo skutočných povolaní a preto majú za úlohu čo najpresnejšie zmapovať 

každodenné úlohy športového manažéra a trénera. Či už ide o kontakt 

s personálom, rokovanie s agentami hráčov pre priblíženie skutočného 

komunikovania pri podpise zmluvy, individuálne pokyny pre hráčov a detailné 

taktické pokyny pre nadchádzajúci zápas, nacvičovanie herných situácií na tréningu 

a iné ďalšie veci, ktoré z časového hladiska nie je možné dostatočne detailne a 

vierohodne premietnuť do hry. Preto je hlavná úloha ročníkového projektu Hokejový 

manažér vytvoriť pilotnú verziu s najdôležitejšími časťami hry a čo najväčším 

možným množstvom funkcií, na ktorých by mal kvalitný hokejový manažér ako hra 

stáť. 

2.2. Hlavné funkcie projektu 
Projekt sa delí na dve hlavné časti: editor a samotná hra. Editor slúži na vytvorenie 

a úpravu databázy, to znamená tímov v hre a hráčov vrátane tých so zmluvami aj 

bez zmluvy. 

Samotná hra Hokejový manažér začína vytvorením profilu manažéra, výberom tímu 

a riadením ďalšieho diania v klube. Hráč si môže kedykoľvek uložiť rozohratú hru a 

vrátiť sa ku nej.  

2.3. Prostredie 
Operačný systém Windows XP a vyššie. 

2.4. Obmedzenia dizajnu a implementácie 
Možnosti Borland Delphi komponentov. Jednoduchší dizajn aplikácie. 

2.5. Dokumentácia 
Dokumentácia na prácu s editorom, vrátane screenshotov a popiskov. Samostatná 

dokumentácia na úpravu atribútov hráčov, tipy ako kombinovať schopnosti pre 

nadobudnutie želaného efektu. Manuál ku hre s návodom ako začať svoju prvú 

sezónu. Formát dokumentácií: PDF
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3. Časti projektu 
3.1. Editor databázy 
3.1.1. Význam 

Editor má z pohľadu samotnej hry klúčový význam. Okrem toho, že umožňuje 

hráčom učiť sa lepšie spoznať hru a hokej samotný, je prostriedkom pre hráčov, 

aby si mohli sami prispôsobiť hru. Či už ide o upresňovanie údajov, alebo úplnú 

zmenu databázy v rámci definovaných pravidiel. Hráči si môžu vďaka editoru 

konštruovať vlastné ligy s tímami a hokejovými hráčmi podľa vlastného výberu. 

3.1.2. Štruktúra databázy 
Databáza je štrukturovaná na dve hlavné časti: zoznam tímov a zoznam hráčov. 

Každá položka má preddefinované atribúty, ktoré musia byť vyplnené a dajú sa cez 

editor meniť. Okrem toho databáza obsahuje doplnkové informácie sama o sebe, 

typicky s názvom ligy ktorú reprezentuje. 

3.1.3. Úprava tímov 
Editor umožňuje širokú škálu úprav atribútov pre tímy. Hráčov poteší možnosť 

upraviť aj tak základné údaje akými sú názov tímu, zobrazovaný obrázok tímu 

(logo), popis histórie a úspechov, ale aj názov a kapacita arény a mesto pôsobenia. 

Samostatnou kapitolou sú atribúty, ktoré priamo zasahujú do diania v hre ako 

napríklad vernosť fanúšikov a repútácia tímu v rámci ligy. Poďla týchto atribútov sa 

počíta priemerná návštevnosť na domácich zápasoch. 

3.1.4. Úprava hráčov 
Najväčšiu škálu úprav umožňujú hráči. V prvom rade základné osobné údaje, akými 

sú meno, priezvisko, vek a podobne. Ďalej nasleduje informácia, či je hráč voľný 

(bez zmluvy), alebo má podpísanú zmluvu s nejakým tímom. Ak má zmluvu 

s tímom, je uvedené s ktorým tímom. Dôležitým atribútom, ktorý sa dá zmeniť a 

vplýva na samotný výpočet priebehu hry je obľúbená pozícia hráča. Tá popisuje, na 

akej pozícii bude hráč podávať najlepšie výsledky. Hráči sa dajú najviac profilovať 

nastavením podrobných herných atribútov, ktoré sa delia podľa typu pozície – či je 

hráč útočník/obranca, alebo brankár. Pri útočníkoch a obrancoch sú atribúty 

zastúpené od rýchlosti, kondície, sily, techniky, streľby po schopnosť bránenia, 

prihrávky, ale aj vyrovnanosť výkonov. Brankári majú atribúty od rýchlosti, 

celkového chytania po psychickú odolnosť, reflex či prácu s hokejkou. Netreba 

zabúdať na dôležitý atribúť talent, ktorý ovplyvňuje predpoklad mladého hráča, aby 

sa vyprofiloval na kvalitného hráča. 
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3.1.5. Vytvorenie viacerích databáz 
Jedna databáza definuje jednu hokejovú ligu, ale vďaka editoru si môžu hráči 

vytvárať neobmedzene veľa vlastných líg, od národných, po medzinárobné, alebo 

aj reprezentačných. Záleží len od fantázie hráčov, čím sa rozhodnú databázu 

naplniť. Každú ligu si môžu uložiť do samostatného databázového súboru, takže nie 

sú obmedzení len na jednu preddefinovanú. 

3.1.6. Obmedzenia databázy 
Databáza obmedzuje hráčov na vytvorenie jednej ligy v rámci jednej databázy. 

Počet tímov v databáze je pevne stanovený, takže nie je možné vytvoriť menej ani 

viac tímov. Rovnako je obmedzený počet hráčov v hre. Všetci hráči musia byť 

správne vyplnený. Povolený počet hráčov v jednotlivých tímoch vychádza 

z oficiálnych pravidiel hokeja, kde je stanovené koľko minimálne a koľko maximálne 

môže mať jeden tím hráčov na súpiske. 

3.1.7. Priorita 
Vysoká priorita. 

3.2. Hokejový manažér 
3.2.1. Vytvorenie identity 

Každý hráč si na začiatku vytvorí svoju identitu budúceho manažéra, to znamená 

osobné údaje (meno, priezvisko, fotka), vyberie ligu v ktorej bude pôsobiť (záleží od 

databázy, ktorú si zvolí – v prípade, že si cez editor vytvorí ďalšie databázy) a tím, 

ktorý bude z pozície generálneho manažéra viesť. Po zvyšok hry sa stará o tento 

jeden na začiatku zvolený tím, pričom súperí proti počítaču. Hra ponúka hru 

jedného hráča. 

3.2.2. Kalendár zápasov 
Na začiatku hry (sezóny) sa automaticky vygeneruje kalendár zápasov, ktoré tím 

absolvuje (štýlom fixný počet zápasov s každým súperom v lige, polovicu zápasov 

doma polovicu vonku). Hráč má počas celého behu hry prístup k tomuto kalendáru, 

aby vedel koľko hracích dní/cyklov mu zostáva do najbližšieho zápasu.  

3.2.3. Tréning 
Počas týchto hracích dní môže nechať hráčov trénovať konkrétne herné atribúty, 

prípadne dať im voľno aby zregenerovali a doplnili chýbajúcu kondíciu. Tréning 

pozostáva z nastavenia tréningových cvikov, ktoré čiastočne zlepšujú atribúty 

hráčov (každý cvik vybranú množinu atribútov). Miera efektivity tréningu závisí od 

viacerích faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú talent hráča a jeho vek. Starším sa 

atribúty zlepšujú pomalšie, od istého veku sa dokonca zhoršujú. 
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3.2.4. Nastavenie zostavy 
Hráč si môže v užívateľsky prívetivom prostredí presne ponastavovať zostavu tímu 

na najbližší zápas, to znamená zloženie každej jednej formácie a brankárske 

obsadenie. Formácie sú štyri, každá pozostáva z piatich hráčov – troch útočníkov a 

dvoch obrancov. Útočníci v jednej formácii sa delia na tri posty – ľavé krídlo, center, 

pravé krídlo. Ideálne je dávať na jednotlivé pozície hráčov podľa ich oblúbenej 

pozície uvedenej v hráčskej karte, ale nie je to podmienka. Na každý zápas musia 

byť podľa medzinárodných pravidiel ľadového hokeja nominovaní dvaja brankári. 

V prípade, že má hráč v tíme viac ako dvoch brankárov, môže si vybrať, ktorí dvaja 

budú nominovaní na zápas a kto z nich začne v bráne od začiatku. 

3.2.5. Taktika, generovanie zápasov 
Na každý zápas môže hráč svojmu tímu naordinovať príslušnú taktiku prihliadnuc 

na typológiu hráčov a silu súpera (súpera ovláda počítač). Na výber je z viacerích 

taktík, ktoré zjednodušene ponúkajú ofenzívne poňatie hry, kde tím viac útočí a 

menej sa sústredí na obranu, naopak defenzívne poňatie hry s dôrazom na 

bránenie, alebo neutrálne kde sa tím snaží hrať vyvážene. 

Dôležitou funkciou hry je generovanie zápasov, ktoré prebieha formou textového 

prenosu. Hráč dostáva informácie o dianí na ľade formou textových správ, ktoré sa 

generujú na základe formácií prístupných práve na ľade (hráčova jedna formácia 

proti súperovej jednej formácii, pravidelne sa formácie jednotlivých tímov striedajú). 

Zohľadňujú sa nie len schopnosti hokejistov, ale aj ich forma za posledné zápasy. 

Hráč môže kedykoľvek reagovať na vývoj zápasu zmenou taktiky, typicky zvolením 

defenzívnejšej keď vyhráva a zápas sa blíži su koncu. 

3.2.6. Trh s hráčmi, zmluvy 
Hra vďaka zoznamu všetkých hráčov a limitu počtu hráčov na tím má neustále 

v obehu nejaký menný zoznam hráčov bez zmluvy, ktorých môže počítač alebo 

hráč podpísať do svojho tímu. Ak už v tíme nie je miesto, môže hráč - manažér 

zrušiť zmluvu s už podpísaným hokejistom pre nepresvedčivé výkony, aby vytvoril 

na súpiske miesto pre podpis nového hráča z trhu (hráči bez zmluvy). 

3.2.7. Save / Load 
Hra umožňuje kedykoľvek behom hry (okrem práve rozbehnutého zápasu) uložiť si 

aktuálnu pozíciu a stav do súbory. Tieto súbory sa ukladajú do vyhradeného 

priečinka. Keď chce hráč načítať už uloženú hru, hra mu najskôr vypíše prehľadný 

zoznam všetkých uložených hier, ktoré nájde v príslušnom vyhradenom priečinku a 

on si jednu z nich vyberie. Týmto spôsobom sa dá docieliť hranie viacerích líg, keď 
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si hráč rozohrá viacero hier s rôznou databázou a takto môže medzi plynulo 

prepínať.  

3.2.8. Tabuľky umiestnenia, štatistiky hráčov 
Po každom odohratom zápase sa aktualizujú tabuľky umiestnenia tímov. Za výhru 

tím získa do tabuľky 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. Tím, ktorý získa 

na konci sezóny najviac bodov, získa titul majstra svojej ligy. Taktiež sa aktualizujú 

štatistiky produktivity hráčov (kanadské bodovanie), ktoré sa delia na tímové (z 

pomedzi hráčov daného tímu) a ligové (z pomedzi hráčov celej ligy). 

3.2.9. Priorita 
Vysoká priorita. 

3.3. Zmena vzhľadu 
3.3.1. Predpripravené vzhľady 

Hráč si môže za behu hry meniť zobrazovaný vzhľad. Dopredu sú pripravené 

niektoré varianty vzhľadu s hokejovou tématikou, ktoré pozostávajú z tématického 

pozadia a ovládacích prvkov.  

3.3.2. Spôsob zmeny 
Zmena umožňuje hráčom maximálny komfort a jednoduchosť, keď im stačí 

v nastaveniach zvoliť zmenu vzhľadu a vybrať si z hotových grafických riešení 

kliknutím na vybratý vzhľad. Zmena sa aplikuje a zapamätá, takže pri najbližšom 

zapnutí hry už bude od začiatku nastavený zmenený vzhľad. 

3.3.3. Priorita 
Nízka priorita. 
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4. Požiadavky na rozhrania 
4.1. Vstupy 

Hra je koncipovaná tak, aby okrem editora a vytvorenia identity na začiatku hry 

nenútila hráča pracovať s ničím iným ako myšou. Pre rýchlejšie vyvolávanie 

niektorích akcií (napríklad Save / Load) sú preddefinované klávesové skratky. 

Databázy, nastavenia a uložené hry sú vo forme binárnych súborov.  

4.2. Výstupy 
Základným výstupom sú samotné zápasy, ktoré sa generujú vo forme textových 

prenosov. Taktiež tabuľky a štatistiky, ktoré mapujú priebeh hry a dosiahnuté skóre 

hráča oproti počítačom riadeným tímom. 
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5. Časový plán 
5.1. Prvá etapa 

Vytvorenie prostredia hry, vytvorenie prostredia editora. Štruktúra databázy. 

Základná funkcionalita – vytvorenie novej hry bez možnosti progresu a ukladania / 

načítania rozohratej hry. 

5.2. Druhá etapa 
Dokončenie editora. Implementácia ukladania a načítania hry. Generovanie 

kalendára zápasov. 

5.3. Tretia etapa 
Nastavovane zostavy a taktiky na zápas. Generovanie zápasu a tabuliek na 

základe výsledkov. Tréning hráčov. 

5.4. Štvrtá etapa 
Zmena vzhľadu, vytvorenie ďalších grafických zobrazení. Dokončenie hry, 

testovanie a ošetrovanie chýb. Tvorba dokumentácie. 


