
Front-End 

	 Mojou úlohou na našom ročníkovom projekte bolo starať sa o funkčnosť a výzor našej 
stránky. Na realizáciu som používala framework Django, v ktorom sa programuje v jazyku Python. 
Vzhľad stránky som programovala v HTML a CSS.


	 S Djangom som sa nikdy predtým nestretla, bolo to pre mňa úplne nové. Pochopiť princípy 
a naučiť sa s ním pracovať mi zabralo dosť veľa času. Veľa vecí som sa učila za behu štýlom, čo 
som potrebovala, to som si našla a naštudovala. Hlavný zdroj informácií bola pre mňa stránka

	 - https://docs.djangoproject.com/en/4.0/intro/tutorial01/  

Keď stránka robila to, čo som si predstavovala, tak som jej začala pridávať formu a vzhľad. 
Používala som na to HTML a CSS. HTML a CSS nebola pre mňa nová vec, ale bolo fajn si to 
pripomenúť a vyhrať sa.


Úvodná stránka 
 
Používateľovi sa najskôr zobrazí úvodná stránka, na ktorej je napísaná záhada našej 

detektívky, ktorú musí používateľ vyriešiť. Na tejto stránke môže používateľ vidieť taktiež pravidlá, 
pomocou ktorých musí písať predikáty a stručný opis nášho projektu. Pomocu tlačidla “ZAČAŤ 
PÁTRANIE” sa používateľ presmeruje na hraciu stránku, kde bude môcť písať samotné dotazy.


https://docs.djangoproject.com/en/4.0/intro/tutorial01/


Hracia stránka 



	 Po prepnutí z úvodnej stránky na hraciu, sa používateľovi znova zobrazí rovnaká vrchná 
časť z úvodnej stránky, v ktorej je umiestnená záhada, aby používateľ nezabudol, po čom pátra. 
Na hracej stránke používateľ tiež môže vidieť nápovedy, ktoré mu majú pomôcť k vyriešeniu 
záhady. 

	 

	 Na stránke sa nachádza textové okno, ktoré slúži na písanie dotazov. Používateľ môže 
napísať toľko dotazov, koľko len bude chcieť. Keď dopíše dotaz, klikne na tlačidlo “POŠLI DOTAZ 
NA OTESTOVANIE”, čím sa používateľovi pomocou back-endu vyhodnotí daný dotaz a pod 
oknom sa používateľovi zobrazí “ODPOVEĎ” na daný dotaz. Keď používateľ chce už inú 
nápovedu, tlačidlom “CHCEM ĎALŠIU NÁPOVEDU” ju dostane. 

	 

	 Na stránke sa nachádzajú ďalšie 2 tlačidlá: “UKÁŽ PÔVODNÉ PREDIKÁTY” a 
“HISTÓRIA”. Tlačidlo “UKÁŽ PÔVODNÉ PREDIKÁTY” používateľovi vylistuje zoznam 
pôvodných predikátov, ktoré môže pri svojom písani predikátov používať. Keď používateľ klikne na 
niektorý z týchto predikátov, tak sa mu jeho forma automaticky predvyplní do textového okna. 
Zjaví sa taktiež tlačidlo “SKRY PÔVODNÉ PREDIKÁTY”, ktorým zoznam predikátov skryje. 
Tlačidlo “HISTÓRIA” používateľovi zobrazí jeho doterajšiu históriu dotazov a odpovedí na ne.

	 









