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Úvod 
Tato učebnice Visual Basicu vznikla před časem jako studijní materiál pro studenty gymnázia a oboru 

Informační služby na Školách pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Přímo na ni navazuje učební text 

s názvem Programy ve Visual Basicu – sbírka úloh z programování pro SŠ od stejného autora. 

Mým cílem bylo vytvořit jednoduchou příručku Visual Basicu, která by sloužila mým studentům ke studiu 

základních konstrukcí a metod  Visual Basicu tak, jak to budou potřebovat ve vyšších ročnících SŠ, a především 

maturantům k přípravě na maturitní zkoušku.  

Vzhledem k faktu, že jsem mezitím na post informatika v Ječné rezignoval, učebnice pravděpodobně nebude 

v dohledné době v plánovaném rozsahu dokončena. Protože se však domnívám, že by přesto mohla mít pro 

začínající programátory ve Visual Basicu svou hodnotu, rozhodl jsem se ji zveřejnit i v její současné 

nedokončené podobě. Případné rozšiřování sbírky budu označovat datem a číslem verze. 

Toto je verze 1.0. 

Učebnice je do jisté míry členěna do kapitol podle maturitních okruhů z Visual Basicu.  

Pro další informace či dotazy mne kontaktujte na hatamoto@post.cz. 

Na stejnou adresu pište, pokud chcete být informování o nových verzích publikace. 

 

Jan Felger 10. 3. 2018, verze textu 1.0 

mailto:hatamoto@post.cz


Moderní programovací jazyky 
Programovací jazyky rozdělujeme do dvou základních skupin, na jazyky strojově orientované (strojový kód, 

assembler) a na jazyky vyšší (Pascal, Algol, Cobol, Prolog, C, Basic…). Vyšší programovací jazyky používají klíčová 

slova vybraná z angličtiny. Visual Basic NET náleží do skupiny vyšších programovacích jazyků, které jsou součástí 

Visual Studia firmy Microsoft. 

Visual Studio se samozřejmě neustále vyvíjí, v současné době je na trhu VS 2017 (psáno v roce 2018). Ceny 

profesionálních verzí VS jsou značné (desítky tisíc), naštěstí je k dispozici Visual Studio Community 2017, která 

je zdarma. Najdete ji např. zde: 

https://www.visualstudio.com/cs/downloads/?rr=https%3A%2F%2Fblogs.msdn.microsoft.com%2Fvyvojari%2F

2017%2F03%2F07%2Fvisual-studio-2017-hotove%2F  

Visual Studio zahrnuje IDE (programovací prostředí), ve kterém lze programovat v řadě různých 

programovacích jazyků. Samozřejmě, nás bude zajímat pouze Visual Basic. Jedná se o jazyk: 

1. objektově orientovaný 

2. řízený událostmi 

To znamená, že programátor má k dispozici určité předem připravené objekty, jako jsou třeba tlačítka nebo 

textová pole, jejichž vytvářením se nemusí zabývat, pouze je ve svém programu používá. 

Programovaní ve VB zjednodušeně řečeno probíhá tak, že programátor určí, jak se má program chovat, když 

nastane určitá událost. Takovou událostí může být stisk tlačítka myši nad určitým objektem nebo třeba chyba 

programu. 

 

https://www.visualstudio.com/cs/downloads/?rr=https%3A%2F%2Fblogs.msdn.microsoft.com%2Fvyvojari%2F2017%2F03%2F07%2Fvisual-studio-2017-hotove%2F
https://www.visualstudio.com/cs/downloads/?rr=https%3A%2F%2Fblogs.msdn.microsoft.com%2Fvyvojari%2F2017%2F03%2F07%2Fvisual-studio-2017-hotove%2F


MS Visual Studio Net 

Popis verzí MS Visual Studia 

Jako každý programovací jazyk, i Visual Basic NET prošel dlouholetým vývojem. Za jeho prapradědečka je 

možno považovat některý z dialektů jazyka Basic, které byly implementovány do osmibitových počítačů. Visual 

Basic 6 od Microsoftu je poslední verzí, která nenese přízvisko NET, zdůrazňující význam programování pro sítě. 

Má s poslední verzí Visual Basic 2010 mnoho společného, v mnohém se od ní ale též liší. Zde budeme pracovat 

s verzí Visual Basic NET 2010 (free), kterou Microsoft uvolnil pro vývojáře zdarma. Pro základní programování, 

které zde probíráme, nejsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi MS Visual Studia podstatné.  

Visual Studio Community 2017  

Na webové stránce 

https://www.visualstudio.com/cs/downloads/?rr=https%3A%2F%2Fblogs.msdn.microsoft.com%2Fvyvojari%2F

2017%2F03%2F07%2Fvisual-studio-2017-hotove%2F  

naleznete a můžete si zdarma stáhnout aktuální verzi Visual Studia pro začátečníky, kterou Microsoft uvolnil 

k volnému stažení a používání. Pro naše potřeby zcela postačí. 

Upozorňuji však, že tato učebnice je psána pro starší verzi VS 2010, můžete tedy narazit na drobné rozdíly. 

Instalace Visual Studia Net 

Instalace se provádí standardním postupem. Doporučuji nainstalovat si i soubory s nápovědou (MSDN). 

Spuštění Visual Basicu 

Start – Všechny programy – Microsoft Visual Studio 2010 – Microsoft Visual Studio 2010. 

Zvolit Visual Basic NET (druhá volba). 

https://www.visualstudio.com/cs/downloads/?rr=https%3A%2F%2Fblogs.msdn.microsoft.com%2Fvyvojari%2F2017%2F03%2F07%2Fvisual-studio-2017-hotove%2F
https://www.visualstudio.com/cs/downloads/?rr=https%3A%2F%2Fblogs.msdn.microsoft.com%2Fvyvojari%2F2017%2F03%2F07%2Fvisual-studio-2017-hotove%2F


 

Nový projekt 

File – New Project – Project. 

Zvolit Visual Basic a Windows Forms Application – OK.  

Popis prostředí  

Spustil se tzv. Designer – prostředí pro návrh vizuální části našeho programu. Dále vidíme hlavní nabídku, panel 

nástrojů Standard a několik oken pro nastavení vlastností programu, se kterými se seznámíme později. Během 

práce, nebo po nahrání uloženého programu se vám může stát, že okno Designeru bude vypnuté.  Potom je 

aktivujte jedním z těchto postupů: 

View – Designer (Shift + F7) 

View – Solution Explorer – Form1 

 

Pro nás budou důležité zejména tyto objekty: 

Panel nástrojů (View – Toolbox) 

Okno vlastností (View – Properties Windows) 

 Zdrojový kód objektu programu (View – Code, F7, nebo poklepáním na objekt na formuláři) 

 

Spuštění programu:   

 Zelená šipka na liště Standard 

 Debug – Start Debugging 



 F5 

Zastavení programu: 

 Červený čtvereček na liště Standard 

 Debug – Stop Debugging 

 Sfift + F5    

 

Lišta Standard se aktivuje či deaktivuje postupem View – ToolBars – Standard. 

Formuláře 

Šedý rámeček v hlavní části plochy označený v titulní liště názvem Form1 je tzv. Formulář – objekt, na který 

budeme vkládat jednotlivé objekty, jako jsou např. tlačítka, obrázky či textová pole. Formulář je tedy vlastně 

pozadím našeho programu.  

Objekty – Toolbox 

K výběru a  vkládání objektů na formulář slouží ToolBox (panel nástrojů), který je standardně umístěn vlevo a 

může být sbalen či přemístěn. Nástroje, které budeme především používat, naleznete v sekci Common. Řadu 

nástrojů známe z programů v prostředí Windows: Button (tlačítko), TextBox (textové pole), PictureBox 

(obrázek), Label (popisek) a další. 

Panel nástrojů ToolBox je možno aktivovat/deaktivovat přepínačem View – ToolBox (Ctrl+Alt+X). 

Vložte na formulář objekt Button (tlačítko). Vyzkoušíme si nastavení jeho vlastností. 

Properties – počáteční nastavení vlastností objektů 

Vlastnosti objektů nastavujeme v okně Properties. Řadu vlastností nalezneme u většiny objektů, jiné jsou 

naopak unikátní.  

Okno vlastností Properties můžeme aktivovat/deaktivovat přepínačem View – Properties Window (F4). 

Nyní si probereme některé obecné vlastnosti objektů. 



Některé společné vlastnosti objektů 

Většinu vlastností objektů můžeme změnit programově. To znamená, že je lze ovlivnit za chodu programu, 

například stisknutím tlačítka. 

Objekt a jeho zdrojový kód  

Můžeme snadno přepínat mezi vizuálním zobrazením objektu a jeho zdrojovým kódem. 

Zobrazení zdrojového kódu 
View – Code, klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+0 nebo dvojím poklepáním na objekt. 

Zobrazení vzhledu programu (designu) 
View – Designer nebo klávesovou zkratkou Shift+F7 

Programová změna vlastností objektů 

Pokud aktivujeme zobrazení zdrojového kódu tlačítka, můžeme zde nastavit vlastnost, kterou  chceme stiskem 

tlačítka změnit.  

Například následující kód zajistí nastavení barvy pozadí textového pole TextBox1 na zelenou: 

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        TextBox1.BackColor = Color.Green 

  End Sub 

Program samozřejmě musí dané objekty, tj. tlačítko Button1 a textové pole TextBox1, obsahovat. 

U řady objektů příklad programového ovládání uvádím rovnou, u jiných je najdete v dalších kapitolách. Některé 

vlastnosti ponechávám bez kódu. 

BackColor 

Barva pozadí objektu, např. barva celého tlačítka či textového pole. 

Nastavení této vlastnosti u objektu pomocí kódu programu (příklad): 

 TextBox1.BackColor = Color.Red 

ForeColor 

Barva popředí objektu, v našem případě obvykle barva textu. 

Nastavení této vlastnosti u objektu pomocí kódu programu (příklad): 

 TextBox1.ForeColor = Color.Blue 

Size 

Velikost objektu. Obsahuje dvě vlastnosti: Width (šířka) a Height (výška). 

Width 

Šířka objektu. 

Nastavení této vlastnosti u objektu pomocí kódu programu (příklad): 

 TextBox1.Width = 200 



HEIGHT 

Výška objektu. 

Nastavení této vlastnosti u objektu pomocí kódu programu (příklad): 

 Textbox1.Height = 200 

Location 

Umístění objektu. Obsahuje dvě vlastnosti – X a Y. 

Y 

Vertikální (svislá) vzdálenost objektu (jeho levého horního roku) od levého horního rohu formuláře. 

Nastavení této vlastnosti u objektu pomocí kódu programu (příklad): 

 TextBox1.Top = 100 

X 

Horizontální (vodorovná) vzdálenost objektu (jeho levého horního roku) od levého horního rohu formuláře. 
Nastavení této vlastnosti u objektu pomocí kódu programu (příklad): 

 TextBox1.Left = 200 

Name 

Název objektu. Mimo jiné slouží k manipulaci s objektem ve zdrojovém kódu. 

Pokud ponecháme původní názvy objektů Visual Basicu, standardně se číslují  v tom pořadí, jak je umísťujeme 

na formulář, např. TextBox1 či Label5. 

U rozsáhlejších programů doporučuji předem si důkladně rozmyslet pojmenování jednotlivých objektů v 

programu. Významně vám to usnadní rychlost tvorby a ladění programu. 

Text 

U objektů obsahujících text. Nápis v textovém poli, popisku, na tlačítku a na dalších objektech. Zřejmě 

nejpoužívanější vlastnost těchto objektů. 

Nastavení této vlastnosti u objektu pomocí kódu programu (příklad): 

 TextBox1.Text = "Ahoj" 

TextAlign 

Zarovnání textu v textovém poli (vpravo, vlevo,  na střed.) Např. tento kód zajistí zarovnání doprava: 

 TextBox1.TextAlign = HorizontalAlignment.Right  

Tag 

Blíže nespecifikovaná vlastnost, používaná k různým účelům, např. k předávání informací mezi objekty. 



AutoSize 

Automatické zvětšení objektu při změně obsahu Ano – Ne (True – False). Pokud toto povolíte např. u tlačítka, 

a pak nastavíte text na tlačítku příliš velký, tak, že se na tlačítko nevejde, dojde k automatickému zvětšení 

tlačítka. 

WordWrap 

Zalamování textu v objektech obsahujících text, především v textovém poli. Ano – Ne (True – False). 

BackgroundImage 

Obrázek na pozadí. Lze použít u řady objektů, především však u formuláře programu, u tlačítka a u 

PictureBoxu. Textové pole tuto vlastnost nemá. 

Programově jej např. u PictureBoxu nastavíme takto: 

     PictureBox1.BackgroundImage = System.Drawing.Image.FromFile("Obrázek") 

V případě formuláře je postup obdobný s jedním rozdílem. Formulář nemůže odkazovat sám na sebe, musíme 

proto použít zástupné klíčové slovo Me: 

     Me.BackgroundImage =System.Drawing.Image.FromFile("Obrázek") 

ReadOnly 

Nastaví objekt, obvykle TextBox, pouze ke čtení – do TextBoxu pak nelze zapisovat. Tuto vlastnost je možno 

nastavit i programově: 

TextBox1.ReadOnly = True 

UseSystemPasswordChar 

V případě, že je TextBox nastaven jako jednořádkový, funguje při aktivaci této vlastnosti jako pole pro 

zadávání hesla (zapisované znaky se nezobrazují). 

Font 

Nastavení vlastností písma u objektů, které toto povolují. Lze nastavit font, velikost či řez. (Jak již víme, barvu 

písma na objektu – např. v textovém poli či tlačítku – nastavíme vlastností ForeColor.) 

Programová nastavení jednotlivých vlastností textu je poněkud obtížnější. Ve Visual Basic Net nejprve musíme 

deklarovat příslušnou proměnnou ze jmenného prostoru System.Drawing.Font a nastavit ji. Poté tuto 

proměnnou přiřadíme vlastnosti Font daného objektu, např. takto: 

    Dim f As New System.Drawing.Font("Arial", 20) 

      Label1.Font = f 

Pokud vybereme v Designeru více objektů zároveň, budou přístupné pouze ty vlastnosti, které je možno 

nastavit všem vybraným objektům zároveň. 

MultiLine 

Víceřádkový režim textového pole. 

Lze ho aktivovat také přímo u objektu TextBox šipkou vpravo nahoře a zaškrtnutím Multiline. 



ScroolBars 

Rolovací lišty u textového pole. Horizontal (vodorovné), Vertical (svislé) či Both (obojí). 

PaswordChar 

Textové pole lze využít i pro zadávání hesla uživatelem. Text hesla se pochopitelně při zápisu nezobrazuje. Tato 

vlastnost umožňuje zvolit znak, který se bude při zadávání hesla zobrazovat. Standardně se používají buď 

hvězdičky nebo puntíky  (Alt + 0149). 



Základní objekty 

Label (popisek) 

Obvykle slouží nejčastěji k zápisu statického textu na formulář. Ve spojení s programovým kódem jej však lze 

použít i k dynamickému předávání textových informací. Jeho možnosti jsou však chudší než u TextBoxu. 

Ukázka změny textu a dalších vlastností popisku pomocí tlačítka: 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

    Dim f As New System.Drawing.Font("Times New Roman", 25, FontStyle.Bold) 

    Label1.Font = f       ´písmo 

    Label1.BackColor = Color.Aqua    ´barva pozadí 

    Label1.ForeColor = Color.Blue    ´barva písma 

    Label1.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle  ´rámeček 

    Label1.Top = 100      ´pozice shora 

    Label1.Left = 200      ´pozice zleva 

End Sub 

Obdobně můžeme programově pracovat s vlastnostmi dalších objektů. 

Button (tlačítko) 

Slouží ke spuštění nějaké akce. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších konstrukcí (rozhodně v této knize ). Je 

však třeba říci, že spuštění nějaké akce můžeme programově zajistit mnoha způsoby – z menu, kliknutím na 

ikonu v panelu nástrojů, pomocí dialogu, klávesovou zkratkou…. Jinými možnostmi volání akcí se budeme 

podrobně zabývat v kapitole Obsluha událostí a Ovládání programu. 

Podobně jako vlastnosti popisku, i vlastnosti tlačítka je možno nastavit programově. Dokonce může tlačítko 

měnit vlastnosti sebe sama. Ukázka: 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

    Dim f As New System.Drawing.Font("Times New Roman", 25, FontStyle.Bold) 

    Button1.Font = f    ´nastavení písma na Times New Roman 

       ´velikost 25 bodů, tučné  

    Button1.BackColor = Color.Yellow  ´barva pozadí 

    Button1.AutoSize = True   ´automatické zvětšení 

    Button1.FlatStyle = FlatStyle.Flat  ´styl vzhledu 

    Button1.Top = 100    ´pozice shora 

    Button1.Left = 200    ´pozice zleva 

    Button1.Height = 300    ´výška tlačítka 

End Sub 

TextBox (textové pole)  

Slouží ke vstupu a výstupu textových, numerických či datových informací. Také se používá pro maskovaný vstup 

hesla (obvykle pomocí hvězdiček). Spolu s tlačítkem se jedná o jeden z nejběžnějších objektů. 

Příklad zápisu textu do textového pole pomocí tlačítka: 

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

      TextBox1.Text = "Ahoj Karle" 

  End Sub 

Takto se při každém stisku tlačítka text v textovém poli přepíše, uživatel tedy po prvním stisku tlačítka 

nezaznamená změnu. Pokud chceme text do textového pole přidávat, musíme kód tlačítka upravit takto:  



  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

      TextBox1.Text = TextBox1.Text & "Ahoj Karle " 

  End Sub 

PictureBox (obrázek) 

Objekt určený pro zobrazení a manipulaci s grafikou. 

Ukázka programové změny nastavení velikosti obrázku pomocí tlačítka: 

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

      PictureBox1.Width = 500 

      PictureBox1.Height = 300 

  End Sub 

Uvedený kód změní rozměry PictureBoxu na 500 x 300 bodů. 

Nejdůležitější vlastností PixtureBoxu je zobrazovat grafiku. Ukažme si tedy ještě, jak do PictureBoxu nahrát 

obrázek. Pokud již v PictureBoxu obrázek byl (např. nastavením vlastnosti Image v Properties), přepíše se.  

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("F:\obr1.jpg") 

  End Sub 

Uvedený kód nahraje do PictureBoxu obrázek s názvem obr1.jpg umístěný v kořenové složce disku F. 



Další objekty 

CheckBox 

Zaškrtávací políčko. Jeho smysl je ten, že je-li zaškrtnuto, aktivuje nějaký proces, pokud zaškrtnuto není, proces 

je deaktivován. Příkladem můře být například zobrazení/nezobrazení nějakého textu či obrázku. Těchto políček 

můžeme na formulář umístit libovolný počet. Jsou nezávislá – každé pracuje jako samostatný objekt. 

Vlastnost, která indikuje zaškrtnutí CheckBoxu je vlastnost Checked. Detekci zaškrtnuté v programu 

provedeme v kódu CheckBoxu např. takto: 

Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

CheckBox1.CheckedChanged 

    If CheckBox1.Checked = True Then TextBox1.Text = "Zaškrtnuto" _  

    Else TextBox1.Text = "Nezaškrtnuto" 

End Sub 

Uvedený program zapíše do textového pole zápis „Zaškrtnuto “ nebo „Nezaškrtnuto“ podle stavu CheckBoxu. 

Podtržítko zde funguje jako rozdělovník příliš dlouhých řádků v programu. 

RadioButton 

Přepínač. Obvykle se používá pro výběr jedné možnosti z několika.  

Programové ovládání je téměř stejné jako u CheckBoxu: 

Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

RadioButton1.CheckedChanged 

    If RadioButton1.Checked = True Then TextBox1.Text = "zaškrtnuto RB1" 

End Sub 

 

Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

RadioButton2.CheckedChanged 

    If RadioButton2.Checked = True Then TextBox1.Text = "zaškrtnuto RB2" 

End Sub 

 

Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

RadioButton3.CheckedChanged 

    If RadioButton3.Checked = True Then TextBox1.Text = "zaškrtnuto RB3" 

End Sub 

LinkLabel 

Objekt pracující jako odkaz na webovou stránku. 

Aby odkaz fungoval, je třeba do jeho zdrojového kódu zapsat adresu nějaké webové stránky, např. takto: 

System.Diagnostics.Process.Start("http://www.jecna27.cz") 

WebBrowser 

Webový prohlížeč, který je možno umístit na formulář programu. Vlastnost, která definuje připojení na web 

(adresu webové stránky) v sekci Properties je Url. Připomínám nutnost zadat adresu v úplném tvaru včetně 

protokolu, tj. např. http://www.google.com.   

Pokud potřebujeme změnit adresu webové stránky v prohlížeči za chodu programu, použijeme metodu 

Navigate. S pomocí tlačítka by příslušný kód vypadal např. takto: 

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

     WebBrowser1.Navigate("http://www.seznam.cz") 



  End Sub  

Webový prohlížeč samozřejmě můžete použít i k prohlížení lokálních hypertextových dokumentů umístěných na 

disku počítače, např. takto:  

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

     WebBrowser1.Navigate("D:\Projekty\Tvorba\Yohama\index.htm") 

  End Sub  

RichTextBox 

Objekt pro práci s textem. Je pokročilejší než TextBox, např. umožňuje pokročilejší editaci znaků a odstavců. 

CheckListBox 

Seznam položek se zaškrtávacími políčky. 

ListBox 

Výběr ze seznamu položek. Programově jej ovládáme pomocí indexu objektu ListBox, např. takto:  

If ListBox1.SelectedIndex = 0 Then 

     TextBox1.Text = "ahoj" 

End If 

Poznamenáváme, že indexy se ve Visual Basicu vždy číslují od nuly. 

ComboBox 

Výběr ze seznamu položek. Zabere méně místa, než ListBox. Programově jej ovládáme stějně, tj. pomocí 

indexu objektu, např. takto:  

If ComboBox1.SelectedIndex = 0 Then 

 TextBox1.Text = "ahoj" 

End If 

ListView 

Složitější konstrukce umožňující např. práci s tabulkovým uspořádáním dat. 

MaskedTextBox 

Tento objekt tzv. „maskuje text“. To znamená, že můžete předem určit vstupní formát textu, který uživatel do 

objektu zapisuje. To nastavíme pomocí vlastnosti Mask. Například lze zajistit, že MaskedTextBox přijme 

pouze 5 číslic dle formátu PSČ. Jiné znaky pak nelze zadávat. Nabízené masky můžete také uživatelsky upravit; 

tím máte možnost vytvořit svojí vlastní masku přesně dle vašich požadavků.  

MonthCalendar 

Konstrukce, který zobrazí měsíční kalendář. Vlastností CalendarDimensions nastavíte jeho velikost (resp. 

tažením myší). Vlastnost TodayDate nastavuje aktuální dnešní (zvýrazněné) datum. Standardně se nastaví 

aktuální systémové datum. 

StatusStrip 

Stavový (informační ) řádek programu. 

MenuStrip 

Hlavní nabídka programu a její položky. Pro každou položku je třeba nastavit zdrojový kód pro funkčnost. 

Podrobněji  o tom píšu v kapitole Ovládání programu. 



ContextMenuStrip 

Kontextové menu příslušné k vybranému objektu. Je třeba nadefinovat položky (Edit Item, Add, nastavit 

vlastnost Text) a pochopitelně kód pro funkčnost. Vyzkoušejte si z menu spustit některý příkaz, který již známe 

– např. zapsat text do textového pole, změnit obrázek v PictureBoxu nebo ukončit program. 

ToolStrip 

Panel nástrojů. Více o něm v kapitole Ovládání programu. 

ToolStripContainer 

Přesunutelný kontejner pro panel nástrojů.  

TipTool 

Bublinová nápověda k objektu. V podstatě se jedná o text, který se zobrazí, když se myš zastaví nad objektem. 

DateTimePicker 

Umožňuje výběr nějakého dne z kalendáře. S vybraným datem je pak možno dále programově pracovat. 

Ukázka předání vybraného data do textového pole: 

Private Sub DateTimePicker1_ValueChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

DateTimePicker1.ValueChanged 

    TextBox1.Text = DateTimePicker1.Value.Date 

End Sub 

Dalším souvisejícím objektem VB je kalendář (MonthCalendar). 

ColorDialog 

Dialog pro interaktivní výběr barvy. Barvu je možno uložit do porměnné či ji přímo použít v programu, např. 

takto:  

Vytvořte ColorDialog, tlačítko a textové pole. Do kódu tlačítka napište: 

ColorDialog1.ShowDialog() 

TextBox1.BackColor = ColorDialog1.Color 

Tento program zajístí interaktivní výběr a nastavení barvy pozadí textového pole. Analogicky můžeme nastavit 

barvu popředí (ForeColor) každého prvku, který tyto vlastnosti má. Podrobněji viz Kapitolu Dialogy. 

OpenFileDialog 

Slouží k otevírání souborů v programu VB. Používá standradní rozhraní Windows. 

Následující kód zobrazí dialog pro otevření souboru a vybraný soubor otveře v textovém poli: 

    OpenFileDialog1.ShowDialog() 

    TextBox1.Text = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(OpenFileDialog1.FileName) 

Podrobnější informace najdete v kapitole Dialogy. 

FontDialog 

Dialog pro nastavení formátu textu.  

Následující kód zobrazí dialog pro nastavení vlastností fontu a aplikuje toto nastavení na textové pole: 



    FontDialog1.ShowDialog() 

    TextBox1.Font = FontDialog1.Font 

Podrobnější informace najdete v kapitole Dialogy. 



První program 

Vytvoření programu 

Otevřete ve Visual Basicu nový projekt. Pojmenujte ho (vlastnost Name) třeba Pokus1 a určete nadřazenou 

složku (Location). 

Vytvořte formulář s tlačítkem a textovým polem 

Poklepejte na tlačítko a napište kód: 

TextBox1.Text = "ahoj " 

Tento program je již plně funkční aplikací. Bohužel však nedělá nic jiného, než že po stisku tlačítka, a to i 

opakovaném, v textovém poli  zobrazí jediné slovo „ahoj“.  

Syntaxe  

proměnná = hodnota  

se nazývá přiřazovací příkaz. 

Kdybychom chtěli, aby se slovo do textového pole přidávalo, upravili bychom zdrojový kód tlačítka v programu 

takto (za slovem ahoj je mezera): 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & "ahoj " 

Funkční je i zápis: 

TextBox1.Text= TextBox1.Text + "ahoj " 

Ten se však díky možným problémům při práci s číselnými proměnnými nedoporučuje.  

Poznamenejme ještě, že Visual Basic rozlišuje velikost písmen. To znamená, že např. Cislo, cislo a cISLO mohou 

být označení tří různých proměnných. 

Spuštění a ukončení programu 

Spusťte program ikonou se zelenou šipkou, nebo Debug – Start debugging či klávesou F5. Ikona se dvěma 

čárkami program pozastavuje, ikona s obdélníčkem ukončuje (též Debug – Stop debugging). 

Uložení projektu 

Projekt nejrychleji uložíme pomocí volby File – Save All. Program se uloží do složky s názvem projektu, tedy 

v našem případě Pokus1. Nadřazenou složkou bude složka nastavená v poli Location. 

Vytvoření exe souboru  

Po uložení projektu vytvoříme standardní spustitelnou aplikaci postupem Build – Build Název programu. EXE 

soubor se uloží do složky Bin/Release vašeho projektu. EXE soubor je konečný produkt určený pro běžného 

uživatele. 

Je třeba upozornit, že EXE soubor je finální produkt procesu programování a jako takový není možno jej zpětně 

editovat. Programátor by si tedy měl každý projekt ukládat v běžném formátu Visual Basicu (File – Save All), aby 

měl možnost se k programu kdykoli vrátit a dále jej upravovat.  



Program s obrázkem 

Vložte na formulář programu PictureBox. Dále přidejte dvě tlačítka, jeden CheckBox a dva RadioButtony.  

Zajistíme, aby se v PictureBoxu po spuštění programu zobrazil nějaký obrázek. To se provede nastavením 

vlastnosti (Properties) Image objektu PictureBox postupem Image – Local Source – Import. 

Výměna obrázku pomocí tlačítek 

Nahrání obrázku můžeme ovládat i programově, např. pomocí tlačítka.  

Zdrojový kód tlačítka, který nahraje obrázek ze souboru: 

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("D:\obr1.jpg") 

  End Sub 

Pokud bychom chtěli dalším tlačítkem zobrazit v PictureBoxu jiný obrázek, kód druhého tlačítka by vypadal 

např. takto:  

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("D:\obr2.jpg") 

  End Sub 

Viditelnost obrázku pomocí CheckBoxu 

Následující kód – podmínku – napíšeme do zdrojového kódu CheckBoxu. Jeho účelem je zajistit viditelnost 

nebo naopak neviditelnost obrázku (přesněji řečeno, program zajistí viditelnost nebo neviditelnost objektu 

PictureBox), v závislosti na zatržení CheckBoxu. 

Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

CheckBox1.CheckedChanged 

If CheckBox1.CheckState = 1 Then 

 PictureBox1.Visible = True 

Else 

  PictureBox1.Visible = False 

End If 

End Sub 

Výměna obrázku pomocí RadioButton 

V případě výběru z více obrázků není CheckBox vhodný, jelikož umožňuje zaškrtnutí několika zaškrtávacích polí 

současně. Použijeme proto RadioButton, které nám umožní výlučný výběr. 

 Tento kód napíšeme do zdrojového kódu RadioButtonu: 

PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("D:\obr2.jpg") 

 
Uvedený postup zajistí nahrání druhého obrázku obr2.jpg z kořene disku D: do objektu PictureBox1.  

Má-li však RadioButton poracovat jako skutečný výlučný přepínač, potřebujete tyto objekty nejméně dva. Do 

druhého dáme kód pro nahrání prvního obrázku: 

PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("D:\obr1.jpg") 

 



Deklarace proměnné 

Co je to deklarace 

Proměnnou je nutno v této verzi Visual Basicu vždy deklarovat (zavést) příkazem Dim. Programu tím vlastně 

předem říkáme, jaké hodnoty jsou pro danou proměnnou přípustné. To značně usnadňuje ladění programu 

(hledání chyb) a program je také daleko čitelnější. Zároveň vymezíme (alokujeme) pro danou proměnnou 

v paměti prostor. Příklad deklarace:  

Dim Cislo as Integer 

 
Často je výhodné přímo při deklaraci určit (definovat) hodnotu proměnné. To se provede takto: 
 

Dim Cislo as Integer = 5 

 
Uvedená deklarace zavádí proměnnou Cislo, které je typu Integer, to znamená, že do ní můžeme uložit 

pouze celá čísla od –2147483648 do +2147483647. Desetinná čísla, pokud vyjdou jako výsledek operací s čísly 

typu Integer (např. při operaci dělení), se zaokrouhlí. Deklarace 

Dim Realne_cislo as Double 

 
zavádí proměnnou Realne_cislo typu Double.  Tento typ má přípustné reálné hodnoty  

od    486232.101,79769313– 308

do    .10 4862321,79769313 308

 

(běžný zápis pro počítač je –1,79769313486232E308)  do  (1,79769313486232E308).  

Deklarace  

Dim Slovo as String 

zavede proměnnou Slovo typu String (řetězec znaků), do které je možno ukládat text. Například program 

Slovo = "Ahoj " & Chr(13) & Chr(10) 

TextBox1.Text = Slovo 

Slovo = Slovo + "Karle, " & Chr(13) & Chr(10) 

TextBox1.Text = Slovo 

Slovo = Slovo + "jako se máš? " 

TextBox1.Text = Slovo 

 

Vytiskne do textového pole tyto tři řádky: 

 Ahoj 

 Ahoj Karle, 

 Ahoj Karle, jak se máš? 

Obsah proměnné slovo se opět v průběhu programu měnil. Všimněte si, že u textových proměnných je třeba 

přiřazované hodnoty uvádět v uvozovkách. 

Lokální deklarace 

Lokální deklarace je platná pouze v objektu, ve kterém byla zavedena. Pokud např. zavedeme proměnnou 

Cislo v rámci objektu Button, bude možné s ní pracovat pouze v tomto objektu. Pokud bychom na formuláři 

měli další tlačítko a pokusili se v něm pracovat s proměnnou Cislo, zjistili bychom, že nastane chyba:  Visual 

Basic tuto proměnnou v tomto objektu nezná – není zde deklarovaná, neplatí zde. 



Globální deklarace 

Globální deklarace zajistí, že nějaká poměněná je přístupná ve více objektech současně. Nejčastěji budeme 

globální proměnnou zavádět ve formuláři programu, na kterém pracujeme. Zavádí se úplně stejně, jako každá 

jiná proměnná v programu rozdíl je pouze v umístění. Např. následující kód zavede globální proměnnou Cislo, 

po spuštění programu ji přiřadí číslo 5 a při stisku tlačítka toto číslo vytiskne do TextBoxu. 

Public Class Form1 

    Dim Cislo As Integer 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Cislo = 5 

    End Sub 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        TextBox1.Text = Cislo 

    End Sub 

End Class 

Až budeme pokročilejší, při práci s více formuláři, můžeme požadovat, aby nějaká porměnná byla deklarována 

pro všechny formuláře programu. To zajistíme pomocí tzv. modulů, což je objekt složitější, na který se 

podíváme později. 



Práce s čísly 

Program čísla do tisíce 

Postačí objekty Button a TextBox. Kód tlačítka: 

For i = 1 To 1000 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & i 

Next i 

Zde vidíme novou konstrukce – cyklus FOR, který umožňuje opakovaně provádět nějaké okce. Od 1 do 1000 se 

do textového pole připisuje proměnná cyklu i. Tento příklad však  zapíše čísla za sebou bez mezer, což není 

příliš vhodné; můžeme to snadno napravit drobnou úpravou – přidáním mezery – takto: 

For i = 1 To 1000 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & i & “ “ 

Next i 

V tomto případě je však pro funkčnost programu učinit ještě jeden krok – musíme nadeklarovat (zavést) 

proměnnou i, která se v programu vyskytuje. Pokud tak neučiníme, program ji nenajde a ohlásí chybu. 

Deklaraci provedeme klíčovým slovem Dim na začátku procedury tlačítka takto: 

Dim i As Integer 

Klíčové slovo Integer určuje typ proměnné, v tomto případě tedy nám již známá celá čísla. 

Konstanty 

Konstanty slouží k pevnému uložení nějaké hodnoty. Např. z matematiky či fyziky známe některé významné 

konstanty – Ludolfovo číslo Pí či gravitační konstantu. Konstantu zavedeme klíčovým slovem Const. Následující 

program (je uveden zdrojový kód tlačítka) vypíše číslo Pí, jeho dvojnásobek a polovinu: 

Const Pi = 3.14 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & Pi 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & 2*Pi 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & Pi/2 

Potřebujete tlačítko a textové pole. Bohužel, v této ukázce se výsledky píší vedle sebe; přehlednější by však bylo 

zobrazit je pod sebou. K tomu použijeme tzv. řídící znaky s ASCII kódy 13 a 10, které zajistí  odřádkování . 

Program pak bude vypadat takto: 

Const Pi = 3.14 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & Pi & Chr(13) & Chr(10) 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & 2*Pi & Chr(13) & Chr(10) 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & Pi/2 

Pokud už za posledním řádkem nic psát nebudeme, řídící znaky tam nejsou třeba. 

Proměnné 

Proměnné si můžeme představit jako krabičky, do kterých ukládáme hodnoty, které se budou při běhu 

programu měnit. Již jsme jich v předchozích programech několik použili. Pro následující program vytvořte 

formulář s tlačítkem a textovým polem. Kód tlačítka bude vypadat takto: 

cislo = 1 

cislo = cislo + 5 

TextBox1.Text = cislo & Chr(13) & Chr(10) 

cislo = cislo + 7 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & cislo & Chr(13) & Chr(10) 



cislo = 3*cislo 

TextBox1.Text = TextBox1.Text & cislo 

Zde je opět nutno nadeklarovat (zavést) proměnnou cislo příkazem: 

Dim cislo As Integer 

Můžete si zkusit odhadnout předem, co tento program udělá. Na první pohled by mělo být jasné, že v textovém 

poli se zobrazí tři čísla. Díky práci s proměnnou cislo v běhu programu se vytisknou pod sebe na jednotlivé 

řádky hodnoty 6 (=1+5), 13 (=6+7), a 39 (=3.13). 

Nejčastější typy proměnných, se kterými se zprvu setkáme, jsou proměnné číselné a textové. Hodnoty 

textových proměnných, na rozdíl od číselných, je nutno uvádět v uvozovkách. 

Názvy proměnných 

Názvy proměnných v programu doporučujeme zavádět takové, aby z nich bylo jasné, k čemu daná proměnná 

slouží. Tedy např. lépe než a nazveme proměnnou cislo. Používat diakritiku v názvu programových konstrukcí 

Visual Basicu nedoporučujeme. Podle jedné z konvencí často využívaných programátory je možné před 

proměnnou přidat i zkratku určující typ proměnné (to oceníte především u rozsáhlejších projektů), např. takto: 

strJmeno. 

Pozor, Visual Basic rozlišuje velká a malá písmena. (Toho jste si určitě povšimli např. u názvů objektů – třeba 

TextBox1). Toho lze využít ke kontrole správnosti syntaxe – napíšeme-li název existujícího objektu malými 

písmeny, Visual Basic název automaticky upraví, za druhé je dobré na to myslet při tvorbě názvů proměnných, 

abychom náhodou nevytvořili název již ve Visual Basic existující (došlo by k chybě). Obvyklým způsobem, jak 

toto řešit, je první část víceslovného názvu zapsat malým písmenem, např. takto: ucetniZustatek.  

Možná si říkáte, že je jednodušší a čas i práci šetřící používání jednoduchých nejlépe jednopísmenných, max. 

jednoslovných názvů. Avšak dlouhé mnemotechnické názvy, které přesně a na první pohled označují obsah 

proměnné, oceníte zvláště ve složitějších projektech, které se tak stanou mnohem přehlednějšími. 

Číselné operace  

Velmi častým úkolem při programování je výpočet nějaké (výstupní) hodnoty na základě nějakých hodnot 

vstupních, obvykle volených uživatelem.  Typickým příkladem, který určitě všichni znáte, je kalkulačka ve 

Windows. My si nejprve vytvoříme jednodušší program, který sečte dvě čísla zadaná uživatelem na klávesnici. 

Na formuláři budeme tedy potřebovat 3 textová pole (pro sčítaná čísla a pro výsledek) a jedno tlačítko, které 

výpočet aktivuje. Formulář doplníme popiskem (Label) pro znaménko plus mezi sčítanci. Výpočetnímu tlačítku 

přiřadíme popisek =. Formulář by tedy mohl vypadat např. takto: 

 

V tomto jednoduchém programu je jediným „akčním“ prvkem tlačítko   = , jehož kód budeme programovat. Pro 

lepší orientaci v programu si ale nejprve přejmenujeme jednotlivá textová pole (standardní názvy TextBox1, 2 

a 3) na Cislo1, Cislo2 a Vysledek (ve vlastnosti Name). 

Kód programu tlačítka aby pak mohl vypadat např. takto: 

Vysledek.Text = Val(Cislo1.Text) + Val(Cislo2.Text) 



Již tento jednořádkový program je plně funkční. Vzhledem k tomu, že textová pole jsou určena pro práci 

s textem, museli jsme nejprve hodnoty v nich obsažené převést na čísla pomocí funkce Val. Kdybychom to 

neučinili, program by čísla nesečetl, ale pouze zařadil za sebe jako znaky (tj. by nám např. vyšlo 3+5=35). 

Rozšiřme si náš program tak, aby dokázal vypočítat všechny čtyři základní číselné operace, tedy sčítání, 

odčítání, násobení a dělení. Nejprve musíme upravit formulář. To lze učinit několika způsoby; zvolím takový, 

kdy se stiskem tlačítka   =  vypočítají všechny operace najednou. Textové pole Vysledek přejmenujeme na 

Soucet a přidáme tedy další tři textová pole s názvy Rozdil, Soucin a Podil a příslušné popisky, např. takto: 

 

V tomto případě už bude výhodné pro práci s čísly nepoužívat pouze textová pole, ale uložit si je nejprve do 

proměnných. Vytvoříme si proměnné Cis1, Cis2, Plus, Minus, Krat a Deleno. Nadeklarujeme (zavedeme) 

je na začátku kódu pro tlačítko: 

Dim Cis1, Cis2, Plus, Minus, Krat, Deleno As Integer 

Nyní vstupní hodnoty z textových polí převedeme na čísla a uložíme je do proměnných Cis1 a Cis2: 

 Cis1 = Val(Cislo1.Text) 

   Cis2 = Val(Cislo2.Text) 

S proměnnými Cis1 a Cis2 provedeme jednotlivé výpočty a výsledky uložíme do příslušných proměnných: 

  Plus = Cis1 + Cis2 

  Minus = Cis1 - Cis2 

  Krat = Cis1 * Cis2 

  Deleno = Cis1 / Cis2 

A nakonec výsledky zobrazíme v textových polích: 

 Soucet.Text = Plus 

  Rozdil.Text = Minus 

  Soucin.Text = Krat 

  Podil.Text = Deleno 

Hotovo, vyzkoušejte si: 

 

Program funguje správně s jedinou výhradou: není-li podíl celé číslo. Je to proto, že jsme použili číslený typ 

Integer (celá čísla), a výsledek dělení se tedy na tento typ automaticky zaokrouhlí. Tuto chybu snadno 

napravíme změnou deklarace proměnných takto: 

 Dim Cis1, Cis2, Plus, Minus, Krat, Deleno As Single 

Pak je již vše v pořádku. 



 

Poznámka: nestejná velikost popisků operátorů vznikla díky použití objektu Label, který se přizpůsobuje 

obsahu. Tuto malou vadu na kráse bychom mohli odstranit např. použitím textových polí či tlačítek pro popisky. 

Náhodná čísla 

Další častou úlohou při práci s čísly je generování čísel náhodných. Pro tento případ využijeme funkci Rnd(), 

která generuje náhodná desetinná čísla od 0 do 1 (jednička do výsledné množiny nepatří). Vyzkoušíme se to na 

programu s jedním tlačítkem a textovým polem: 

  

Textové pole jsem pojmenoval Nah_cislo (vlastnost Name). 

Kód tlačítka bude velice jednoduchý: 

 Nah_cislo.Text = Rnd() 

Využití této funkce je značné: simulace hodu mincí, kostkou, rulety, náhodné generování maturitních otázek… 

Obecně simulace veškerých náhodných jevů. 

Upravme si náš program tak, aby simuloval hod hrací kostkou. To znamená, že jeho výsledky budou celá čísla 

od 1 do 6. Jak to udělat? Je třeba upravit výsledek funkce Rnd(): 

 Nah_cislo = 6 * Rnd() + 1 

Vynásobením 6 získáme desetinná čísla od 0 do 6 (šestka do dané množiny nepatří), přičtením jedničky pak des. 

čísla od 1 do 7 (bez sedmičky). Zbývá poslední krok, uříznout vše za desetinnou čárkou. K tomu slouží funkce 
Int(): 

 Nah_cislo.Text = Int(6 * Rnd() + 1) 

Tím je program hotov. 

Mohli bychom požadovat opakované generování, tedy několik hodů kostkou, např. 10, V tom případě bychom 

do programu doplnili cyklus a zapamatování čísel ve textovém poli takto: 

 Dim i As Integer 

       For i = 1 To 10 

          Nah_cislo.Text = Nah_cislo.Text + Str(Int(6 * Rnd() + 1)) 

       Next i 

Proměnnou cyklu i je třeba nadeklarovat. Do programu jsme ještě doplnili funkci Str() (převod čísla na text), 

protože operaci s číslem a textem v jednom textovém poli nám Visual Basic nepovolí. 

Dále bude vhodné zvětšit textové pole a nastavit mu vlastnost Multiline (více řádků) na True a Scroolbars 

(rolovací lišty) na Vertical.  



 

Prvočísla a čísla složená 

Při práci s prvočísly můžeme použít některé výsledky matematické teorie čísel. Nejprve si ale zkusme vytvořit 

program, který o daném čísle rozhodne, zda je, či není prvočíslo, přímo podle definice. 

Prvočíslo je takové číslo, které nemá žádné přirozené dělitele kromě jedničky a sebe sama. To znamená, že 

dělíme-li prvočíslo n  čísly 1,...,6,5,4,3,2 n , podíl vždy bude číslo necelé, tedy desetinné. Toho a funkce 

Int(), která odřízne vše za desetinnou čárkou, můžeme využít pro nalezení prvočísel. Pokud totiž při 

postupném dělení čísla n  čísly 1,...,6,5,4,3,2  ni  alespoň jednou platí, že 









i

n
INT

i

n
, pak dané 

číslo je číslem složeným. 

Budeme potřebovat jednoduchý formulář se dvěma textovými poli a tlačítkem: 

 

První textové pole jsem označil názvem Vstup, druhé Vystup. 

Kód pro tlačítko Rozhodni, jediný akční prvek programu, by mohl vypadat například takto: 

 Dim cislo, i As Integer 

   Dim prvocislo As String 

  

 cislo = Val(Vstup.Text) 

   prvocislo = "Ano" 

   

 For i = 2 To cislo - 1 

    If cislo / i = Int(cislo / i) Then prvocislo = "Ne" 

   Next i 

   

   Vystup.Text = prvocislo 

Program pracuje takto: hodnotu z textového pole Vstup převede na číslo a uloží do proměnné cislo. 

Hodnota textové proměnné prvocislo se na začátku nastaví na "Ano". Pak proběhne cyklus dělení, který 

kontroluje, zda je pro některý dělitelů daného čísla n  (proměnná cislo) číslem 1,...,6,5,4,3,2  ni   

výsledkem celé číslo. Pokud se tak alespoň jednou stane, znamená to, že dané číslo není prvočíslem a 

proměnná prvocislo se proto překlopí na hodnotu "Ne". Na závěr programu je výsledek, tedy hodnota 

proměnné prvocislo, zapsán do textového pole Vystup. 

Cvičení 

1. Napište program pro generování náhodných čísel od 1 do 10. 

2. Napište program pro simulaci hodu mincí – generování náhodných čísel 0 a 1. 



3. Napište program se dvěma textovými poli pro vstup čísel, 4 přepínači pro základní matematické 

operace a s textovým polem pro výstup výsledku. Výsledek bude generován po stisku tlačítka. 

4. Napište program pro výpočet prvočísel do 1000. 

5. Napište program pro výpočet prvočísel do nekonečna. Výpočet přerušíte tlačítkem. 

6. Napište program, který určí všechny přirozené dělitele čísla daného uživatelem z klávesnice. 

7. Napište program – jednoduchou kalkulačku se základními operacemi. 

8. Napište program pro výpočet tzv. Fibonacciho řady 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… kde každý další člen je 

součtem dvou členů předchozích. 

9. Napište program pro výpočet druhých mocnin a odmocnin čísel do 100. 

10. Napište program pro výpočet hodnoty vzorce 
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 , kde x zadá uživatel z klávesnice. Vhodně 

ošetřete případ, kdy není výraz definován (tj. x = 1). 



Vstup a výstup dat 

Příkaz vstupu InputBox 

InutBox je funkce Visual Basicu – jedna z možností pro vstup údajů. Neexistuje pro ni objekt na formuláři.  

Úplná syntaxe: 

Jmeno = InputBox(Napoveda, Titulek) 

Příklad: 

Dim Napoveda As String 

Napoveda = "Zadej své jméno" 

Jmeno = InputBox(Napoveda) 

Label1.Text = Jmeno 

Příkaz výstupu MsgBox 

MsgBox je funkce Visual Basicu – jedna z možností pro výstup údajů. Neexistuje pro ni objekt na formuláři. 

Úplná syntaxe: 

StisknuteTlacitko = MsgBox(Vyzva, Tlacitka, Titulek) 

Příklad: 

Dim Vyzva As String 

Vyzva = "Kouření způsobuje rakovinu!" 

MsgBox(Vyzva, , "Varování") 

Obě  právě popsané funkce, InputBox a MsgBox se mohou vyskytovat v jedné konstrukci, např. takto (jedná se 

o kód tlačítka): 

Dim Napoveda, Jmeno As String 

Napoveda = "Napiš celé jméno" 

Jmeno = InputBox(Napoveda) 

MsgBox(jmeno, , "Výsledek") 

Jak je vidět z posledního řádku kódu, pokud nehodláme použít některý argument funkce (zde tlačítka), prostě 

jej vynecháme. Čárky – oddělovače argumentů je však nutno zachovat. 

Funkci MsgBox je možno v nejjednodušším případě použít i takto: 

MsgBox(hlaska) 

Datové typy Visual Basicu  

Název typu Hodnoty  Rozsah hodnot                                                              . 

Short  celé číslo  32768  až 32767  

UShort  celé číslo  0  až 65535  

Integer celé číslo  2147483648  až 2147483647  

UInteger celé číslo  0  až 4294967295  

Long  celé číslo  8547758089223372036  až 8547758079223372036  

Ulong  celé číslo  0  až 37095516151844674407  

Single  reálné číslo  3810.4028234,3  až 3810.4028234,3  

Double  reálné číslo    486232.101,79769313– 308

až   .10 4862321,79769313 308

 

Byte  celé číslo  0  až 255  



SByte  celé číslo  128  až 127  

Char  znak   jakýkoli znak Unicode (kód 0  až 65535 ) 

String  řetězec znaků, text až 2 miliardy znaků Unicode 

Boolean logický typ (Ano/Ne) dvě hodnoty: True nebo False 

Date  datum   1. 1. 0001 až 31. 12. 9999 

Object  objekt   jakýkoli typ 

Operátory Visual Basicu 

Operátor Operace                                                       .                                                  

+  sčítání 

-  odečítání 

*  násobení 

/  dělení 

\  celočíselné dělení 

Mod  zbytek při celočíselném dělení 

&  sřetězení (spojení textových řetězců) 

^  umocňování 

Matematické funkce Visual Basicu 

Aby následující funkce ve Visual Basicu pracovaly, musíte před jejich použitím určit, že používáte příslušný 

jmenný prostor Visual Basicu, v tomto případě System.Math. To zapíšete ve zdrojovém kódu úplně nahoře 

takto: 

Imports System.Math 

Pokud toto provedete, program bude umět pracovat se všemi matematickými funkcemi, aniž by bylo třeba to 

dále explicitně uvádět. 

Druhou možností, která je však velice nešikovná v případe, že máte více výpočtů, je u uvést Math před každou 

funkcí použitou ve výrazu, např. takto: 

Odmocnina = Math.Sqrt(cislo) 

Seznam matematických funkcí Visual Basicu: 

Funkce  Význam                                                                                                      .                                                  

Sqrt(n) odmocnina  

Abs(n)  absolutní hodnota 

Cos(n)  kosinus 

Sin(n)  sinus 

Exp(n)  exponenciela (e na n-tou) 

Sign(n) signum (pro záporná čísla –1, pro nulu nula, pro kladná čísla +1) 

Tan(n)   tangens 

Log(n)   přirozený logaritmus čísla (logaritmus o základu e, tj. nelog ) 

Log10(n) dekadický logaritmus čísla (logaritmus o základu 10, tj. n10log ) 

Log(n, a) logaritmus čísla o základu a ( nalog ) 

Log(n, 10) dekadický logaritmus čísla (logaritmus o základu 10, tj. n10log ) 

Min(x, y) vrátí menší hodnotu ze dvou čísel 

Max(x, y) vrátí větší hodnotu ze dvou čísel 



Floor(x) odřízne desetinnou část čísla 

Round(x)  zaokrouhlí desetinné číslo na celé číslo (též funkce Int) 

Pow(x, y) vypočítá hodnotu 
yx  

Textové funkce Visual Basicu 

Funkce   Význam     Typ            .                                                  

Length   délka řetězce   Integer 

 Retezec(n)  výpis n-tého znaku řetězce String 

 Contains  zjištění výskytu podřetězce Boolean 

 Substring(m, n) výpis podřetězce   String 

 Replace  nahrazování podřetězce  String 

Trim   oříznutí  bílých znaků  String 

Přiřazovací příkaz 

Slouží k uložení hodnoty do proměnné. Je třeba přiřazovat hodnoty správného typu, které jsou dány deklarací 

proměnné, jinak dojde k chybě programu. 

Syntaxe: 

Proměnná = hodnota či výraz 

Příklady: 

a = 5 

b = 3*x+x^2-1 

Text1.Text = "Karel" 

Je třeba si uvědomit, že do proměnné či objetu vlevo se přiřadí hodnota, výsledek výrazu nebo obsah objektu 

vpravo. 

Přiřazovací příkaz je možno provést přímo u deklarace např. takto: 

Dim cislo As Integer = 7 

Přiřazovací příkaz použijeme např. i tehdy, potřebujeme-li zobrazit nějakou systémovou hodnotu, např. datum 

a čas: 

Label1.Text = TimeString 

Label2.Text = DateString 

Cvičení  

1. Napište program, který tři údaje vložené pomocí InputBoxu po stisku tlačítka zobrazí ve třech 

textových polích. (Např. jméno, příjmení a místo narození.) 

2. Stejný program, jako ve cvičení jedna, ale bez použití tlačítka (text se v TextBoxu objeví automaticky 

ihned po ukončení InputBoxu). 

3. Napište program, který tři údaje zadané z klávesnice pomocí TextBoxů zapíše po stisku tlačítka do tří 

MsgBoxů. 

4. Napište program, který stejný úkol jako ve cvičení 3 bude řešit jediným MsgBoxem s údaji na třech 

řádcích. 



5. Napište program, který tři údaje vložené pomocí InputBoxu po stisku tlačítka zobrazí ve třech 

MsgBoxech. Každý MsgBox bude mít příslušný titulek (např. Jméno, Příjmení apod.). 

6. Napište program, který následující údaje získané pomocí příslušných objektů (uvedeny v závorkách) 

zapíše do jediného textového pole tak, že každý údaj bude vždy na samostatném řádku: 

a. Jméno (TextBox) 

b. Příjmení (InputBox) 

c. Škola (ComboBox, 3 možnosti – ZŠ, SŠ a VŠ) 

d. Pohlaví (RadioButton) 

e. Koníčky (CheckBox, alespoň 3) 

 

7. Napište program, který jediný údaj získaný pomocí TextBoxu (např. jméno) po stisku tlačítka zapíše 

do následujících objektů: 
a. TextBox 
b. PictureBox 
c. Label 
d. MsgBox 

e. Button (jako popisek tlačítka) 



Příkazy cyklu  

For cyklus 

Slouží k opakovanému provádění jednoho či více příkazů. 

Syntaxe: 

For i = n to m step k 

 příkazy 

Next i 

Význam jednotlivých proměnných a částí cyklu: 

i  řídící proměnná cyklu 

n minimum cyklu (od) 

m maximum cyklu (do) 

k  krok cyklu (po) 

Next i  konec cyklu (musí obsahovat řídící proměnnou cyklu!) 

Příklad: 

For i = 1 to 10 step 2 

 Text1.Text = Str(i) 

Next i 

Vytiskne do textového pole čísla 1, 3, 5, 7, 9. 

Někdy může být nutné ukončit cyklus předčasně přesto, že nebyly vykonány – např. prostřednictvím nějaké 

podmínky. K tomu slouží příkaz Exit For.  

Funkce STR 

Funkce Str() převádí číslo na text. S číslem převedeným do textové podoby už počítač nedovede dělat 

matematické operace, například sčítání, prostě ho nechápe jako číslo, ale jako řadu znaků. Naopak, jedině tímto 

převodem přimějeme Text Box, aby nám naše číslo zobrazil (je to textové pole, tedy určené pro zobrazení 

textu). 

Funkce VAL 

Řekněme si hned, že Visual Basic disponuje i opačnou funkcí, která dovede převést text (mající tvar čísla) na 

číslo, se kterým je možné provádět matematické operace. Tou je funkce Val(). 

Cyklus Do While Loop 

For–Next není jediným cyklem Visual Basicu. Další možností je cyklus Do While Loop. Jeho syntaxe 

(s podmínkou na začátku) je tato: 

Do While podmínka  'Opakuj dokud platí podmínka 

Příkazy   'Sem zapíšeme to, co se má provádět opakovaně 

Loop    'Konec cyklu 

Na rozdíl od For cyklu u tohoto cyklu není předem dán počet opakování, jeho ukončení je proto vázáno na 

splnění nějaké podmínky. Např.: 

a = 0 

Do While a < 10 

 a = a + 1 



 TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Loop 

Cyklus se bude provádět tak dlouho, dokud bude podmínka a < 10 pravdivá. V okamžiku, kdy bude proměnná 

a větší než 10, cyklus se ukončí.  

Další příklad: 

jmeno = "" 

Do While jmeno <> "Hotovo" 

 jmeno = InputBox("Zadej jmeno nebo napiš Hotovo") 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & jmeno & "  " 

Loop 

Cyklus Do Loop While  

Další varianta předchozího cyklu, tentokrát s podmínkou na konci. Již jen heslovitě: 

Do     Začátek cyklu 

Příkazy   Sem zapíšeme to, co se má provádět opakovaně 

Loop While   Opakuj dokud platí podmínka 

První příklad na cyklus Loop s výpisem 10 přirozených čísel by vypadal takto: 

a = 0 

Do 

 a = a + 1 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Loop While a < 10 

Jediným rozdílem mezi oběma variantami cyklu je umístění podmínky. Porovnejme následující dva příklady: 

a = 1 

Do While a < 1 

 a = a + 1 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Loop 

 
a = 1 

Do  

 a = a + 1 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Loop While a < 1 

Tyto zdánlivě stejné programy se při bližším pohledu liší: první z nich nevytiskne nic, neboť podmínka cyklu není  

ani jednou splněna. Druhý má podmínku až na konci cyklu, proto dojde k vytištění čísla 2.  

Cyklus Do–Loop 

Použijete-li právě popsaný cyklus bez zápisu podmínky, vytvoříte nekonečný cyklus, který není prostředky 

programu možno přerušit (mám na mysli vygenerovaný EXE soubor – ukončení je možno provést z operačního 

systému známou kombinací kláves Ctrl+Alt+Delete). Tlačítko Konec s příkazem End, je-li v programu vytvořeno, 

nemá v tomto případě (není-li speciální konstrukcí povoleno přerušení cyklu, viz níže) na běh programu žádný 

vliv. 

a = 0 

Do 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

 a = a + 1 

Loop 

 



Bohužel, i cykly, které mají zapsanou podmínku ukončení, se mohou stát nekonečnými – pokud je podmínka 

zapsaná chybně, tedy tak, že nikdy nenastane.  Např. následující program vytváří nekonečný cyklus: 

a = 1 

Do While a <> 1.5 

 a = a + 1 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Loop 

Cyklus Do Until Loop 

Visual Basic disponuje ještě dalším cyklem, který již popíšeme pouze krátce:  

Do Until   Opakuj dokud nezačne platit podmínka 

    Příkazy   Sem zapíšeme to, co se má provádět opakovaně 

Loop    Konec cyklu 

Příklad: 

a = 0 

Do Until a > 10 

    a = a + 1 

    TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Loop  

Cyklus bude ukončen v okamžiku, kdy do proměnné a bude uložena hodnota 11. (Program vytiskne přirozená 

čísla od 1 do 11.) 

Cyklus Do Loop Until 

Analogie k předchozímu cyklu s již diskutovaným rozdílem v tom, že je podmínka na konci: 

Do    Začátek cyklu 

    Příkazy   Sem zapíšeme to, co se má provádět opakovaně 

Loop Until   Opakuj dokud nezačne platit podmínka 

Příklad: 

a = 0 

Do  

 a = a + 1 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Loop Until a > 10 

Zde opět platí poznámka  o možném různém výsledku programu v závislosti na umístění řídící podmínky cyklu. 

(Zkuste si sami vymyslet příklad, kdy umístění podmínky ovlivní výstup programu.) 

Předčasné ukončení cyklu 

Může nastat situace, že je vyžadováno ukončení cyklu ještě dříve, než je splněna podmínka ukončení cyklu. To 

je možno realizovat pomocí příkazu Exit: 

Exit For  ukončí cyklus For 

Exit Do  ukončí cyklus Do 

Příklad: 

Randomize() 

TextBox1.Text = "" 

For i = 1 To 10 

 a = Int(Rnd() * 10) 



  If a = 3 Then Exit For 

  TextBox1.Text = TextBox1.Text & a & "  " 

Next i 

Kdyby tento cyklus neobsahoval příkaz If, vygeneroval by program 10 přirozených náhodných čísel od 0 do 9. 

Podmínka uprostřed těla cyklu způsobí, že v okamžiku, kdy je některé z těchto čísel rovno třem, cyklus se 

předčasně ukončí. Z tohoto důvodu bude řada čísel při každém stisku tlačítka obsahovat různý počet čísel. 

Poznámka: příkaz Randomize() zajišťuje, aby program při každém spuštění generoval jiná náhodná čísla 

(zkuste si spustit tento program s příkazem Randomize() a bez něj.  

Program Prvočíslo 

Program, který rozhodne, zda je dané číslo zapsané uživatelem prvočíslem. 

Public Class Form1 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim cislo, i As Integer 

        Dim prvocislo As String 

 

        cislo = TextBox1.Text 

        prvocislo = "ano" 

        For i = 2 To cislo - 1 

            If cislo Mod i = 0 Then prvocislo = "ne" 

        Next 

        TextBox1.Text = prvocislo 

    End Sub 

End Class 

Cvičení 

1. Napište program, který vypíše 5 jmen uložených v proměnných nebo v poli vypíše 10x do Textboxu 

pod sebe (tedy celkem 50 jmen = 50 řádků). 

2. Napište program, který 10 slov zapsaných z klávesnice uloží do pole a po stisku tlačítka je vypíše do 

textového pole pod sebe.  

3. Napište program, který předem neznámý počet slov zapsaných z klávesnice uloží do pole a po stisku 

tlačítka je vypíše do textového pole pod sebe. 

4. Napište program, který po stisku tlačítka vypíše 10 náhodných znaků. 

5. Napište program, který vypíše každou sekundu jedno náhodné číslo z intervalu 0-9. Výpis bude 

ukončen po stisku tlačítka.  

6. Napište program, který při každém stisku tlačítka změní pozici textového pole o 30 bodů ve směru 

hlavní úhlopříčky (směrem dolů doprava). 

7. Napište program, který při každém stisku tlačítka zvětší šířku i výšku velikost víceřádkového textového 

pole o 20 bodů. 

8. Napište program, který při každém stisku tlačítka změní velikost písma v textovém poli o 5 bodů. 

9. Napište program, který při každém stisku tlačítka změní velikost písma v textovém poli, pozici i velikost 

textového pole zároveň (vlastně poslední 3 úlohy spojené dohromady). 



10. Napište program s textovým polem, tlačítkem a PictureBoxem. Zajistěte, aby program 

každou sekundu cyklicky měnil barvu každého z uvedených objektů jinak, např. tak, že budou barvy posunuté o 

jednu. Příklad uvádí tabulka. Volte nejméně deset barev.  

Čas TextBox Button PictureBox 

1 s červená zelená modrá 

2 s zelená modrá žlutá 

3 s modrá žlutá oranžová 

4 s atd. žlutá oranžová fialová 

Poznámka: pro uložení barev doporučujeme použít pole. 



Podmínky (rozhodovací příkazy)  

Rozhodovací příkaz IF 

Slouží k vyhodnocení nějaké podmínky a k následnému větvení programu. 

Nejjednodušší varianta: 

If a > 3 Then TextBox1.Text = a 

 

Jestliže je a větší než 3, zapiš do textového pole hodnotu a 

Pokud bude menší nebo rovno 3, nestane se nic. 

Varianta s ošetřením nesplněné podmínky: 

If a > 5 Then  

 TextBox1.Text = "Velké" 

Else  

 TextBox1.Text = "Malé" 

End If 

 

Jestliže je a větší než 5, 

 zapiš do textového pole slovo "Velké" 

Jinak  

 zapiš do textového pole slovo "Malé" 

Konec podmínky 

Varianta s více možnostmi nesplněné podmínky: 

If a > 5 Then  

 TextBox1.Text = "Větší než 5" 

Else If  

 a > 3 TextBox1.Text = "Větší než 3 ale menší nebo rovno 5" 

Else If  

 a > 1 TextBox1.Text = "Větší než 1 ale menší nebo rovno 3" 

End If 

 

Jestliže je a větší než 5, 

 zapiš do textového pole "Větší než 5" 

Jinak je-li 

 a větší než 3, zapiš do textového pole slovo "Větší než 3 ale…" 

Jinak je-li 

 a větší než 1, zapiš do textového pole slovo "Větší než 1 ale…" 

Konec podmínky 

Rozhodovací příkaz Select – Case  

Příkaz Select – Case s výhodou využijeme, pokud se program větví na základě několika různých hodnot 

nějaké proměnné. Řekněme například, že si program na vstupu vyžádá věk uživatele, na výstupu jej pak zařadí 

do jedné z kategorií embryo/batole/předškolák/školák/dospělák/geront/mrtvola. (Odhlédneme zde od jisté 

nepřesnosti této klasifikace.) Takový program by mohl vypadat např. takto: 

Vytvořme program, který bude demonstrovat jednoduché využití příkazu Select – Case. Program bude mít 

dvě textová pole a tlačítko. Na vstupu (TextBox1) zadá uživatel přirozené číslo od jedné do tří, na výstupu 

(TextBox2) je program zapíše slovem. 



Public Class Form1 

    Dim cislo As Integer 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        cislo = TextBox1.Text 

        Select Case vek 

            Case 1  

                TextBox2.Text = "jednička" 

            Case 2 

                TextBox2.Text = "dvojka" 

            Case 3 

                TextBox2.Text = "trojka" 

        End Select 

    End Sub 

End Class 

Příkaz Select – Case má však ještě další možnosti, resp. varianty použití. Pokud v jednotlivých případech hodnot 

proměnné použijeme výraz Case Is, můžeme využívat i relační operátory, např. takto:  

Public Class Form1 

    Dim cislo As Integer 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        cislo = TextBox1.Text 

        Select Case cislo 

            Case Is < 10 

                TextBox2.Text = "jednotky" 

            Case Is < 100 

                TextBox2.Text = "desítky" 

            Case Is < 1000 

                TextBox2.Text = "stovky" 

            Case Else 

                TextBox2.Text = "moc velké číslo" 

        End Select 

    End Sub 

End Class 

Tento program by šel zapsat i pomocí konstrukce To např. takto: 

Public Class Form1 

    Dim cislo As Integer 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        cislo = TextBox1.Text 

        Select Case cislo 

            Case 0 To 9 

                TextBox2.Text = "jednotky" 

            Case 10 To 99 

                TextBox2.Text = "desítky" 

            Case 100 To 999 

                TextBox2.Text = "stovky" 

            Case Else 

                TextBox2.Text = "moc velké číslo" 

        End Select 

    End Sub  

End Class 

Výraz To určuje rozsah hodnot proměnné ve smyslu od-do. Všimněte si též případu Case Else, ve kterém se 

určuje, co se má stát, pokud proměnná nenabude žádné z dřívějších hodnot v jednotlivých Case větvích. 

Cvičení 

1. Napište program, který pro tři intervaly z oboru přirozených čísel 0–10, 11–20, 21–30 rozhodne, do 

kterého intervalu patří číslo zapsané uživatelem z klávesnice. 



2. Napište program, který pro tři intervaly z oboru přirozených čísel počínajících nulou, jejichž horní 

hodnoty určí uživatel z klávesnice po spuštění programu (libovolná vstupní konstrukce) rozhodne, do kterého 

intervalu patří číslo zapsané uživatelem z klávesnice. 

3.  Napište program, který pro tři čísla zadaná uživatelem z klávesnice rozhodne, zda je součet prvních 

dvou čísel větší, než číslo třetí (tzv. trojúhelníková nerovnost). 

4. Napište program, který pro tři čísla zadaná uživatelem z klávesnice rozhodne, zda je součet každých 

dvou čísel větší, než číslo třetí (tedy tři možnosti). 

5. Napište program, který pro postupně uživatelem z klávesnice zadávaná přirozená čísla od 1 do 5 – 

známky z různých předmětů během roku – vypočítá aritmetický průměr těchto známek a na základě jeho 

zaokrouhlené hodnoty vypíše informaci typu: jedničkář, dvojkař, trojkař, čtyřkař nebo pětkař. 

6. Napište program s dvěma tlačítky a jedním textovým polem. Program bude do textového pole 

vypisovat čísla takto: při stisku prvního tlačítka vypíše záporné celé náhodné číslo od –10 do 0, při stisku 

druhého tlačítka vypíše kladné celé náhodné číslo od 0 do 10. 

7. Napište program, který rozhodne, zda slovo zadané uživatelem z klávesnice obsahuje písmeno „a“. 

8. Napište program, který pro dvě slova zadaná uživatelem z klávesnice rozhodne, zda ona slova mají 

nějaké společné písmeno. 

9. Napište program s testovým polem a tlačítkem. Uživatel bude do textového pole psát známky, celá 

čísla od 1 do 5. Každou zapsanou známku odešle pomocí tlačítka. Program pomocí nějaké výstupní metody 

bude počítat, kolikrát se která známka objevila (tedy např.: jednička 3x, dvojka 7x atd.).  

10. Napište program pro simulaci hodu kostkou tak, že namísto čísel program zobrazí stranu kostky, která 

padla. Šest obrázků – stran kostky potřebných pro program nakreslete (např. v Corelu). 



Pole  
Pole je speciální konstrukce, která umožňuje uchovávat větší počet nějakých hodnot stejného typu pomocí 

jedné indexované proměnné. Například, potřebujeme-li v programu uchovávat např. seznamy zaměstnanců, 

výrobků, knih, pak (pokud se přímo neobrátíte na nějakou databázovou konstrukci) použijeme pole. 

Dalším typickým využitím konstrukcí typu pole jsou dvou či vícejazyčné slovníky. 

Statická pole 

Deklaruje se velmi podobně jako jednoduchá proměnná s jedním malým rozdílem: 

Dim Zamestnanci(9) As String 

Uvedená deklarace zavádí proměnnou Zamestnanci typu pole, která umožňuje uložit celkem deset jmen 

zaměstnanců (pole se jako jiné vnitřní indexování ve Visual Basicu číslují od nuly). 

Přístup k jednotlivým prvkům pole provádíme pomocí čísel indexů v závorce. Ukažme si nejprve, jak pole 

naplníme hodnotami: 

Zaměstnanci(0) = "Novák" 

Zaměstnanci(1) = "Vopička" 

Zaměstnanci(2) = "Stýblová" 

Zaměstnanci(3) = "Rambousek" 

… 

Zaměstnanci(9) = "Kovaříková" 

Obvyklejší způsob než zadávání hodnot takto přímo v kódu programu, zřejmě bude ten, že bude jednotlivé 

zaměstnance zadávat uživatel z klávesnice. V takovém případě bychom použili např. tuto konstrukci: 

For i = 0 To 9 

 jmeno = InputBox("Vstup dat", , "Zadej jméno zaměstnance") 

 Zamestnanci(i) = jmeno 

Next i 

Jednotlivé prvky pole je též možno definovat podobně jako jiné proměnné přímo při jeho deklaraci, např. takto: 

Dim Cisla(5) As Integer = {9, 15, 21, 3, 75, 8} 

Používáme zde složené závorky a jako oddělovače čárky. 

Výpis celého pole lze realizovat např. takto: 

For i = 0 To 9 

 TextBox1.Text = TextBox1.Text + Zamestnanci(i) & Chr(13) & Chr(10) 

Next i 

Pole jsou nezbytná v případě, že pracujeme s mnoha údaji stejného typu, se kterými provádíme nějaké 

následné operace (např. třídění či vyhledávání). 

Naopak se někdy může hodit metoda, jak celé pole vymazat. V případě textového pole o 10 prvcích 

z předchozích příkladů bychom to mohli učinit např. takto: 

For i = 0 To 9 

 Zamestnanci(i) = "" 

Next i 

Výše uvedá pole jsou pole jednorozměrná, tj. jde do nich uložit pouze jednu sadu údajů (podobně jako např. 

u vektoru). V některých případech je však vhodné pracovat s dvou či vícerozměrnými poli (matematickou 

analogií dvourozměrného pole je matice). Typickým příkladem dvourozměrného pole může být např. pole 



sloužící k uložení stavu šachové partie. Zde již potřebujeme 8x8 = 64 údajů pro všechna políčka šachovnice.  

Takové pole deklarujeme takto: 

Dim Sachovnice(7, 7) As String 

Zde volíme datový typ String, jelikož lze předpokládat, že jednotlivé figurky budou mít textová označení, např. 

pomocí zkratek, jak je to běžné v šachové praxi.  

Jako další příklad nadeklarujme třídimenzionální pole, kde každá dimenze může nabývat maximálně 25 hodnot 

typu Single: 

Dim Krychle(25, 25, 25) As Single 

Dynamická pole   

Někdy se může stát, že je třeba změnit velikost (počet prvků) pole při běhu programu (když např. předem 

neznáme, kolik bude zaměstnanců).  V takovém případě použijeme tzv. dynamické pole, jehož velikost se může 

měnit pomocí příkazu ReDim. Nejprve pole nadeklarujeme. Při deklaraci neuvádíme počet prvků pole. 

Dim Zamestnanci() As String 

Uvedená deklarace zavádí pole Zamestnanci typu String, kde počet prvků pole není předem znám. 

Pokud chceme s polem pracovat, musíme nejprve v programu určit počáteční počet prvků pole: 

 ReDim Zaměstnanci(9) 

Pak již k jednotlivým prvkům pole přistupujeme stejně, jako v případě statických polí, tj. můžeme je např. 

vyplnit hodnotami: 

Zaměstnanci(0) = "Novák" 

Zaměstnanci(1) = "Vopička" 

Zaměstnanci(2) = "Stýblová" 

Zaměstnanci(3) = "Rambousek" 

… 

Zaměstnanci(9) = "Kovaříková" 

Pokud nyní do firmy nastoupí nový zaměstnanec a počet prvků pole se tak zvýší na 11,  musíme rozsah pole 

opět zvětšit: 

 ReDim Zaměstnanci(10) 

Nevýhoda tohoto postupu je v tom, že ač se rozsah pole předeklaruje, zároveň se obsah pole vymaže. To může 

být někdy vlastnost žádoucí, nikoli však v tomto případě. Zde by bylo lépe zachovat původní hodnoty pole a 

pouze přidat nového zaměstnance. I to je možné, použijeme-li příkaz ReDim Preserve:  

ReDim Preserve Zaměstnanci(10) 

Zaměstnanci(10) = "Chromajzlík" 

Když následně vypíšeme celé pole, mělo by se vypsat všech 10 zaměstnanců včetně nového Chromajzlíka: 

For i = 0 To 10 

 TextBox1.Text = Zamestnanci(i) & Chr(13) & Chr(10) 

Next i 

Poznámky: u vícedimenzionálních polí je tímto způsobem možné dynamicky měnit pouze rozsah poslední 

dimenze pole.  

Dynamické trojdimenzionální pole bychom deklarovali např. takto: 



Dim Krychle( , , ) As Single 

Cvičení 

1. Napište program, který 10 přirozených čísel zadaných z klávesnice uloží do pole, vytiskne je 

v původním a potom v opačném pořadí. 

2. Napište program, který 5 jmen uložených v poli napevno vytiskne a pak vytiskne na další řádek pouze 

první, třetí a poslední jméno. 

3. Napište program, který 10 přirozených čísel zadaných z klávesnice uloží do pole, vytiskne je vedle sebe 

(s mezerami) a nakonec na další řádek vytiskne největší číslo v poli uložené. 

4. Napište program, který do dvourozměrného pole o 5x5 prvcích vloží náhodná čísla od 1 do 9 a pak celé 

pole vytiskne jako čtvercovou tabulku 5x5. 

5. Napište program, který 10 přirozených čísel zadaných z klávesnice uloží do pole, vytiskne je vedle sebe 

(s mezerami) a nakonec na další řádek pole znovu tak, že čísla budou uspořádaná podle velikosti od 

nejmenšího do největšího. 

6. Napište program, ve kterém vytvoříte dvě pole pro 10 anglických slov a jejich českých ekvivalentů. 

Vyplňte pole (přímo v programu) 10 elementárními slovy. Zajistěte, aby bylo možno samostatně vypsat 

všechna slova začínající písmeny A-N aM-Z (dle anglických slov). 

7. Úlohu 6 řešte pomocí dynamických polí tak, aby bylo možno z klávesnice přidávat další slova. Výpis 

slov ze slovníku řešte abecedně po jednotlivých písmenech. 

8. Napište program, ve kterém vytvoříte dvě pole pro 10 anglických slov a jejich českých ekvivalentů. 

Vyplňte pole (přímo v programu) 10 elementárními slovy. Zajistěte, aby se české slovo při zapsání 

přeložilo do angličtiny. (Potřebujete tyto objekty: dvě textová pole a tlačítko). Pokud zapíšete české 

slovo do prvního textového pole a stisknete tlačítko, ve druhém textovém poli se zobrazí jeho anglický 

překlad. 



Práce s textem  
Pro práci s textem má Visual Basic celou řadu funkcí. Nejdůležitější z nich si popíšeme. 

Délka textu 

K určení délky řetězce (textu), tedy počtu znaků, ze kterých se text skládá (včetně mezer) slouží funkce Length. 

Např. program: 

Dim hlaska As String = "Ahoj Karle" 

MsgBox(hlaska.Length) 

vypíše číslo 10. 

Starší (funkční) možností určení délky textu je funkce Len. S jejím využitím by program vypadal např. takto: 

Dim hlaska As String = "Ahoj Karle" 

MsgBox(Len(hlaska)) 

Výpis jednotlivých znaků textu 

Pozor, zde je třeba vzít na vědomí, že vnitřní číslování ve Visual Basicu vždy začíná od nuly (podobně jako u 

polí), nikoli od jedničky jak jsme zvyklí odjinud. Proto program: 

Dim hlaska As String  

hlaska = "Ahoj Karle" 

MsgBox(hlaska(0)) 

MsgBox(hlaska(5)) 

Vypíše znaky A a K. 

Zjištění výskytu podřetězce 

Pro zjištění, zda nějaký řetězec obsahuje určitou sekvenci znaků, použijeme funkci  Contains. Funkce má dvě 

hodnoty: True a False. Např. 

Dim hlaska As String = "Ahoj Karle" 

MsgBox(hlaska.Contains("Karle")) 

MsgBox(hlaska.Contains("karle")) 

Zde první MsgBox vypíše True, zatímco druhý False, jelikož funkce Contains rozlišuje velikost písmen. 

Výpis podřetězce textu 

K výpisu podřetězce použijeme funkci Substring. Tu můžeme použít dvěma způsoby, se dvěma hodnotami 

(první hodnota – číslo prvního znaku a délka textu, pozor, opět počítáno od nuly), nebo s jednou hodnotou, pak 

dostaneme řetězec od znaku daného číslem až do konce řetězce. Tedy např. následující program: 

Dim hlaska As String = "Ahoj Karle" 

MsgBox(hlaska.Substring(2, 6)) 

MsgBox(hlaska.Substring(7)) 

vypíše „oj  Kar“ a „rle“. 

Starší možností z VB6 je funkce Mid, která pracuje podobně. Vyzkoušejte si např. tento program, který daný 

text rozdělí na jednotlivé znaky zapsané pod sebou: 

    veta = "Nazdar Karle, jak se máš?" 

     delka = Len(veta) 

     For i = 1 To delka 

           znak = Mid(veta, i, 1) 



          TextBox1.Text = TextBox1.Text + znak + Chr(13) + Chr(10) 

     Next i 

Další textové funkce Visual Basicu 

Uveďme další důležité funkce Visual Basic (včetně již probraných), které nám umožňují různé operace s textem: 

 

Instr() udává pozici prvního výskytu podřetězce v řetězci 

Left()   předá daný počet znaků od prvního znaku řetězce 

Len()   určí délku textového řetězce 

Ltrim() vymaže mezery v řetězci vpravo 

Mid()   vrací podřetězec 

Right() předá daný počet znaků od posledního znaku řetězce 

Rtrim() odstraní mezery na konci řetězce  

Trim()   odstraní počáteční i koncové mezery řetězce 

Často se hodí další funkce, které jsou řazeny spíše do konverzních funkcí: 

Str()   převede číslo na řetězec 

Chr()   vrací znak příslušný k číselnému (dekadickému) kódu dle tabulky ASCII 

Asc()   vrací číselný (dekadický) kód příslušný znaku 

Cvičení 

1. Napište program, který pro text zadaný z klávesnice  do textového pole vždy po stisku tlačítka určí jeho 

délku (do jiného textového pole nebo pomocí MsgBoxu). 

2. Napište program, který pro text zadaný z klávesnice (delší než 10 znaků) vždy po stisku tlačítka vypíše 

všechna lichá písmena textu do jeho 10. pozice (tj. 1., 3., 5., 7. a 9. znak) do jiného textového pole 

nebo pomocí MsgBoxu. 

3. Napište program, který pro text zadaný z klávesnice vždy po stisku tlačítka vypíše všechna sudá 

písmena textu bez ohledu na jeho délku (do jiného textového pole nebo pomocí MsgBoxu). 

4. Napište program, který určí četnost samohlásek textu zadaného z klávesnice. 

5. Napište program, který provede částečnou lexikální analýzu textu. Program pro text zapsaný 

z klávesnice určí počet slov textu a vypíše je pod sebe. Pro jednoduchost předpokládejte, že text končí 

i začíná mezerou a neobsahuje interpunkci. 

6. Napište program, který pro text zadaný z klávesnice rozhodne, zda je v textu obsažena některá ze 

slabik MA, LA, KA, SA. 

7. Napište program, který pro kódy znaků od 32 do 255 pro daný font (např. Arial) vypíše jednotlivé 

znaky. 

8. Napište program, který pro kódy znaků od 32 do 255 pro daný font (např. Arial) vypíše jednotlivé 

znaky. 

9. Napište program, který pro kódy znaků od 32 do 255 pro daný font (např. Arial) vypíše jednotlivé znaky 

tak, že u každého znaku uvede jeho číslený kód. 

10. Napište progarm, který provede úplnou lexikální analýzu textu. Program pro text zapsaný z klávesnice 

vypíše slova textu pod sebe a určí jejich četnost. V plném provedení by program měl zohledňovat i 

interpunkci. 



Práce s časem a časování operací  

Datum a čas 

Výpis systémového času a jeho úpravy patří k dalším standardním programátorským úlohám. K tomu nám 

slouží několik vestavěných funkcí Visual Basicu. 

S možností, jak získat datum jsme se již setkali při práci s objektem DateTimePicker: 

        TextBox1.Text = DateTimePicker1.Text   

Základní možnost získání aktuálního systémového data a času nám dávají systémové proměnné TimeString a 

DateString: 

        TextBox2.Text = "Čas: " & TimeString    

        TextBox3.Text = "Datum: " & DateString   

Tento postup nám vypíše aktuální systémový čas a datum. Tento čas je však statický, pro každou jeho 

aktualizaci musíme stisknout tlačítko. Pokud bychom potřebovali vytvořit běžící hodiny, musíme použít objekt 

Timer, čili časovač. 

Časování operací 

Budeme potřebovat dvě důležité vlastnosti objektu Timer (nastavíme je např. pomocí tlačítka): 

        Timer1.Enabled = True    zapne časovač) 

        Timer1.Interval = 10    nastaví interval časovače, zde 10 ms  

 A celkem logicky, příkaz 

        Timer1.Enabled = False 

časovač opět deaktivuje, vypne. 

Nyní do objektu časovače vložíme příkaz, který se má v daném intervalu opakovat, zde tedy příkaz 

TextBox2.Text = TimeString 

Vzhledem k tomu, že systémové hodiny se mění po 1 s, jsme takto vytvořili funkční digitální hodiny. 

Právě popsaný princip práce s časovačem později využijeme pro tvorbu počítačových animací pomocí Visual 

Basicu. 

Cvičení 

1. Vytvořte digitální stopky se standardními funkcemi (tj. start, stop, vynulování).  

2. Vytvořte digitální budík. Pro akustický signál buzení využijte příkaz Beep. Program bude mít pole pro 

nastavení času buzení, tlačítko pro spuštění budíku a pro zastavení zvonku. Malá nípověda: 

TextBox2.Text = TimeString.ToString 

If TextBox2.Text = TextBox4.Text Then Beep() 

3. Napište program, který bude počítat od 1 do 100. Každé číslo se zobrazí v textovém poli vždy po 1 

sekundě tak, že původní čísla budou stále zobrazena. (Jinak řečeno, vždy po 1 sekundě přibude do 

textového pole další číslo). 



4. Napište program, který bude počítat od 1 do 100. Každé číslo se zobrazí v textovém poli vždy po 1 

sekundě tak, že původní čísla budou stále zobrazena. (Jinak řečeno, vždy po 1 sekundě přibude do 

textového pole další číslo). 

5. Napište program, který každou sekundu zobrazí náhodné přirozené číslo do 100. Staré číslo se přepíše. 

6. Napište program, který každou sekundu zobrazí náhodný znak. Každý znak se zobrazí v textovém poli 

vždy po 1 sekundě tak, že původní znaky budou stále zobrazeny. (Jinak řečeno, vždy po 1 sekundě 

přibude do textového pole další znak). 

7. Napište program, který bude počítat prvočísla do 100. Každé prvočíslo se zobrazí v textovém poli vždy 

po 1 sekundě tak, že původní čísla budou stále zobrazena. (Jinak řečeno, vždy po 1 sekundě přibyde do 

textového pole další prvočíslo). 

8. Napište program, který každou sekundu zobrazí náhodné slovo (posloupnost znaků) o  náhodné délce 

3 – 10 znaků. Staré slovo se přepíše. 



Grafika 

Práce s externí grafikou 

Základní principy zobrazení grafického souboru pomocí Visual Basic již známe – probrali jsme je v úvodu tohoto 

kursu, takže pouze připomínám postup, kterým vložíme obrázek ze souboru do objektu PictureBox ve Visual 

Basicu: 

PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("f:\obr1.jpg") 

Poznamenejme ještě, že pro smysluplnou práci s obrázky je třeba znát některé vlastnosti objektu PictureBox. 

Zřejmě nejdůležitější jsou tyto vlastnosti: 

Visible     viditelnost (True/False) 

Image      volba obrázku zobrazeného po spuštění programu 

ImageMode – StrenchImage  nastaví velikost obrátku přesně do PictureBoxu  

Připomínám též, že jsme se zabývali jednoduchým programem, který dokázal po stisku tlačítka obrázky cyklicky 

vyměňovat. Takový program (uvádím zde kód tlačítka), by mohl vypadat např. takto: 

PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile("f:\Obrazky\obr" + 

Format(i) + ".jpg") 

i = i + 1 

If i = 10 Then i = 1 

Samozřejmě, aby program fungoval, obrázky v dané složce musí existovat a být příslušně očíslovány (zde 

obr1.jpg až obr9.jpg). Dále musí být deklarována globální proměnná i (Integer) – počítadlo, a nastavena 

její hodnota ne 1 po spuštění programu. Připomínám ještě, že funkce Format() převede číselnou hodnotu na 

textovou a zruší nadbytečné mezery. 

Pokud nastavíte vlastnost BakroundImage formuláře na nějaký obrázek, budete mít obrázek na pozadí celého 

programu. Aby se fotka ořízla formulářem, nastavte BackgroundImageLayout na Stretch. 

Pokud ještě přidáte další tlačítko, můžeme jeho pomocí měnit obrázky na formuláři, tj. na pozadí celého 

programu: 

Me.BackgroundImage = System.Drawing.Image.FromFile("f:\Obrazky\156_560" + 

Format(i) + ".jpg") 

i = i + 1 

If i = 10 Then i = 1 

Kreslení pomocí metod Visual Basicu 

V další části výkladu se naučíme kreslit jednoduché geometrické objekty pomocí VB na formulář programu. 

Později, ve spojení s časovačem, využijeme získaných vědomostí k tvorbě jednoduché animace. 

Kreslit budeme buď na formulář – samotné pozadí programu, nebo objekt PictureBox, který již známe. 

Poznamenejme rovnou, že objekty, na které kreslíme (je jedno, zda se jedná o formulář nebo o PictureBox), 

musí mít nastavenu metodu Paint, nikoli Click, která se aplikuje standardně. Metodu objektu vybereme 

v poli Metod Name vpravo nad zdrojovým kódem programu. 

Před vlastním uvedením příkazů je třeba Visual Basic říci, že hodláte pracovat s grafikou. Grafické metody jsou 

ukryty ve jmenném prostoru System.Drawing.Graphics. VB však umožňuje i jednodušší způsob zápisu, 

který využijeme. 



Podobně jako u výpočtu matematických funkcí se můžeme při kreslení každého objektu odkazovat na daný 

prostor zvlášť. To má smysl pouze, pokud byste kreslili jen osamocený objet, při komplexnější práci s grafikou je 

to značně nešikovné. Nicméně, zmíněný postup by vypadal např. takto: 

e.Graphics.DrawLine(blackPen, 10, 10, 200, 200) 

Tento řádek kódu by nakreslil šikmou černou čáru. Abychom se nemuseli u každé grafické metody odkazovat na 

jmenný prostor e.Graphics, nadeklarujeme si grafickou proměnnou, která nám zápis při práci s grafickými 

metodami zjednoduší: 

Dim G As Graphics = e.Graphics 

Nyní kód pro stejnou čáru jako výše zapíšeme postupem 

G.DrawLine(blackPen, 10, 10, 200, 200) 

Metoda DrawLine vyžaduje 5 parametrů uvedených v závorce. Jejich význam je tento: 

1. Pero (může být speciálně nadefinováno) 

2. X souřadnice počátku čáry 

3. Y souřadnice počátku čáry 

4. X souřadnice konce čáry 

5. Y souřadnice konce čáry 

Pozor, na rozdíl od matematiky je počátek soustavy souřadnic (bod 0; 0) v levém horním rohu objektu 

(PictureBoxu nebo formuláře) a kladné hodnoty rostou směrem dolů a doprava, záporné díky umístění 

počátku nemá smysl používat. 

Pokud bychom požadovali kresbu tučnou čarou, mohli bychom postupovat např. takto: 

Dim pero As New Pen(Color.Black, 5) 

G.DrawLine(pero, 10, 10, 200, 200) 

Zde jsme nejprve deklarovali proměnnou typu Pen s černou barvou a tloušťkou 5, v dalším kroku jsme ji použili 

pro nakreslení čáry. 

Následující tabulka shrnuje vlastnosti jednoduchých grafických metod: 

Metoda Parametry (uvedeny v závorce za metodou) 

DrawString() 

text 
text font (písmo, velikost) štětec x počátku y počátku 

DrawLine() 

čára 
pero x počátku y počátku x konce y konce 

DrawEllipse() 

elipsa 
pero x počátku y počátku šířka  výška 

FillEllipse() 

vyplněná elipsa 
štětec x počátku y počátku šířka  výška 

DrawRectangle() 

obdélník 
pero x počátku y počátku šířka výška 

FillRectangle() 

vyplněný obdélník 
štětec x počátku y počátku šířka  výška 

DrawBezier() 

Beziérova křivka 
pero souřadnice počátku 

souřadnice 

1.kontrolního bodu 

souřadnice 

2.kontrolního bodu 
souřadnice 

A zde uvádíme ukázku jejich konkrétního použití v programu: 



Private Sub PictureBox1_Paint() 

        Dim G As Graphics = e.Graphics 

 

        G.DrawString("Kresli text", New Font("Arial", 20), Brushes.Red, New 

PointF(10, 10)) 

 

        G.DrawLine(Pens.Red, 50, 50, 350, 350) 

 

        G.DrawEllipse(Pens.Black, 10, 100, 160, 60) 

        G.FillEllipse(Brushes.Red, 200, 100, 160, 60) 

 

        G.DrawRectangle(Pens.Blue, 10, 240, 160, 120) 

        G.FillRectangle(Brushes.Blue, 200, 240, 160, 120) 

 

        Dim pero1 As New Pen(Color.Magenta, 3) 

        G.DrawBezier(pero1, 50, 50, 100, 350, 220, 10, 350, 350) 

 

    End Sub 

Jak je snad z kontextu zřejmé, pera (Pens) používáme, pokud pracujeme s obrysy, zatímco štětce (Brushes) 

aktivujeme tehdy, jedná-li se o výplně. 

Pokud potřebujeme nakreslit bod,  postačí nakreslit elipsu o rozměrech 1x1, jak demonstruje následující příklad 

(kód např. pro PictureBox1_Paint): 

Dim G As Graphics = e.Graphics 

Dim pero As New Pen(Color.Black, 1) 

Dim i As Integer 

 

For i = 1 To 300 Step 5 

  G.DrawEllipse(pero, i, i, 1, 1) 

Next i 

Na závěr kapitoly demonstrujme využití cyklu pro zajímavé efekty s grafikou (kód pro PictureBox_Paint): 

Dim G As Graphics = e.Graphics 

Dim i As Integer 

 

G.DrawString("Využití cyklu v grafice", New Font("Arial", 14), Brushes.Red, 

New PointF(10, 10)) 

 

For i = 1 To 500 Step 10 

  G.DrawLine(Pens.Red, 10, 50, 500, 50 + i) 

  G.DrawEllipse(Pens.Black, 10, 100, 10 + i, 360) 

  G.DrawRectangle(Pens.Blue, 10 + i, 480 - i, 120, 80) 

  G.DrawBezier(Pens.Green, 50, 400, 100, 350 - 2 * i, 220, 10 + 2 * i, 500, 

350) 

Next i 

V ukázce jsme pro jednoduchost použili jediný cyklus po všechny objekty, bylo by však samozřejmě možné 

cyklovat každý objekt zvlášť. 

A ještě program na využití náhodného nastavení grafických objektů (kód pro objekt PictureBox1_Paint): 

Dim G As Graphics = e.Graphics 

Dim cervena, zelena, modra As Byte 

Dim pero As New Pen(color.Black, 3) 

Dim i, x, y, polomer As Integer 

 

Randomize() 

For i = 1 To 5 

   cervena = Int(Rnd() * 255) 

   zelena = Int(Rnd() * 255) 

   modra = Int(Rnd() * 255) 

   polomer = Int(Rnd() * 255) 



   x = Int(Rnd() * 255) 

   y = Int(Rnd() * 255) 

   pero.Color = Color.FromArgb(cervena, zelena, modra) 

   G.DrawEllipse(pero, x, y, polomer, polomer) 

Next i 

Program nakreslí na PictureBox pět náhodných kružnic s náhodnými barvami. Pokud bychom chtěli kružnice 

generovat opakovaně, nic jednoduššího – postačí např. pod tlačítko napsad kód PictureBox1.Refresh.  

Poznámka: program kreslí na začátku oněch 5 kružnic ze záhadných důvodů dvakrát. Tento problém se mi zatím 

nepodařilo vyřešit. 

Cvičení 

1. Vytvořte program pro zobrazení 9 fotografií, tak, že mezi nimi budete moci listovat dvěma tlačítky – 

směrem vpřed a vzad. 

2. Vytvořte program pro cyklické zobrazení 20 fotografií. (Zde je nutno řešit přechod přes desítku.) 

3. Vytvořte program s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte kružnici o poloměru 150 bodů a jí opsaný 

čtverec. 

4. Vytvořte program s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte čtverec o straně 200 bodů a jemu opsanou 

kružnici. Této kružnici opište další čverec. (Nutno pracovat s Pythagorovou větou.) 

5. Vytvořte program s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte krychli. Viditelné hrany nakreslete tučnou 

čarou, neviditelné tenkou. 

6. Vytvořte program s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte různobarevně vyplněné objekty: kruh, 

elipsu, čtverec, obdélník). Objekty vhodně rozmístěte a u každého uvedete popisek metodou 

DrawText. 

7. Vytvořte program s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte trojúhelník. 

8. Vytvořte graf s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte parabolu (funkce 
2xy  ). 

9. Vytvořte graf s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte graf funkce xy log . 

10. Vytvořte graf s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte graf funkce xy sin . 

11. Vytvořte program s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte šachovnici (tabulku 8x8 čtverečků). 

12. Předchozí program řešte tak, aby šachovnice měla liché čtverečky vybarvené žlutě a sudé 

tmavohnědě. 

13. Vytvořte program, který nakreslí 10000 náhodných bodů (náhodná pozice a barva). 

14. Vytvořte program, který nakreslí 100 náhodných obdélníků (náhodné rozměry, pozice a barva). 

15. Vytvořte program, který nakreslí 100 náhodných čar (náhodné počáteční a koncové body a náhodná 

barva). Můžete zkusit i náhodnou tlouštku čar. 

16. Vytvořte program, který nakreslí 100 náhodných písmen (náhodná velikost, font, pozice a barva). 



Animace 
Animace není nic jiného, než grafika v pohybu. Jinak řečeno, vlastně pouze použije poznatky, které jsme se 

naučili v předchozí kapitole a pomocí časovače jim dodáme patřičnou změnu polohy, velikosti apod. 

Začneme pohybem externího obrázku, který byl do VB nahrán z nějakého grafického souboru. Například  

Pro jednoduchost vložíme malý PictureBox, do kterého pomocí vlastnosti Image vložíme nějaký malý soubor 

formátu GIF. Počáteční pozici objektu jsem nastavil na 30, 30. Dále potřebujeme časovač a dvě tlačítka, pro 

start a zastavení animace. Kód programu by mohl vypadat např. takto: 

Tlačítko Start: 

Timer1.Interval = 100 

Timer1.Enabled = True 

Tlačítko Stop: 

Timer1.Enabled = False 

Časovač: 

PictureBox1.Left = PictureBox1.Left + 10 

PictureBox1.Top = PictureBox1.Top + 10 

Jak vidíte, je to velmi prosté: tlačítko Start nastaví a spustí časovač, ve kterém je uveden posun PictureBoxu – 

jeho levého horního rohu ve směru hlavní diagonály, tlačítko Stop časovač deaktivuje. 

Pokud bychom požadovali složitější chování animovaného objektu, musíme příslušným způsobem upravit 

program, především vlastnosti časovače – obvykle se jedná o nějaké podmínky a následné akce po jejich 

vyhodnocení (např. změna směru pohybu při dosažení okraje kreslící plochy). Následující kód demonstruje 

pohyb kuličky, která se odráží od okraje formuláře podobně jako při kulečníku. 

Public Class Form1 

   Dim x, y, a, b As Integer 

   Private Sub Button1_Click() 

      Timer1.Interval = 1 

      Timer1.Enabled = True 

   End Sub 

 

   Private Sub Timer1_Tick() 

      If x >= (Me.Width - 40) Then a = -1 * a 

      If x <= 0 Then a = -1 * a 

      If y >= (Me.Height - 70) Then b = -1 * b 

      If y <= 0 Then b = -1 * b 

      x = x + a 

      y = y + b 

      PictureBox1.Left = x 

      PictureBox1.Top = y 

   End Sub 

 

   Private Sub Form1_Load() 

      a = 3 

      b = 3 

      x = 30 

      y = 30 

   End Sub 

End Class 

Připomínám, že Visual Basicem automaticky vkládané hlavičky objektů jsou pro přehlednost vypuštěny 

(v programu ale musí být!). 



Můžeme animovat i grafické objekty Visual Basicu. Jako příklad uveďme jednoduchou animaci dvou čtverečků; 

první se bude pohybovat opět po diagonále, druhý se bude zvětšovat. Postup již vlastně známe – časovač, který 

bude měnit nějakou vlastnost grafického objektu – pozici nebo rozměr: 

Public Class Form1 

    Dim a As Integer = 1 

 

    Private Sub Button1_Click_1() 

        Timer1.Interval = 10 

        Timer1.Enabled = True 

    End Sub 

 

    Private Sub Button2_Click() 

        Timer1.Enabled = False 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox1_Paint() 

        Dim G As Graphics = e.Graphics 

   REM pohyblivý objekt 

        G.FillRectangle(Brushes.Black, 30 + a, 30 + a, 30, 30) 

   REM zvětšovaný objekt 

        G.DrawRectangle(Pens.Blue, 130, 130, 30 + a, 30 + a) 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick() 

        a = a + 1 

        PictureBox1.Refresh() 

    End Sub 

End Class 

Hlavičky byly opět vypuštěny. 

Cvičení 

1. Vytvořte program, který zajistí, že na plochu formuláře „přijedou“ 4 fotografie z různých stran (shora, 

zdola, ze stran) a seřadí se do přesného čtverce. 

2. Vytvořte program, který zobrazí uprostřed PictuerBoxu malý červený vyplněný kroužek (míček), 

který se bude pohybovat v závislosti na stisku dvou tlačítek Doleva či Doprava. 

3. Upravte předchozí program tak, aby se pomocí dalších dvou tlačítek míček mohl pohybovat i Nahoru a 

Dolů. Přidejte také tlačítko Stop. 

4. Upravte předchozí program tak, aby se míček, dosáhne-li (libovolného) okraje kreslicí plochy, odrazil 

zpět. Funkčnost tlačítek zachovejte. 

5. Vytvořte program, který zobrazí uprostřed PictureBoxu malou vybarvenou kružnici, která se bude 

postupně zvětšovat; v okamžiku, kdy narazí na okraj PictureBoxu, začne se zase zmešovat atd. – 

cyklický nekonečný pohyb, simulující „dýchání“ kružnice. 

6. Napište program, který zajistí (nekonečný) pohyb malého červeného (vyplněného) kroužku okolo 

vnitřního okraje PictureBoxu. Kroužek se tedy bude pohybovat po obdélníkové dráze. 

7. Vytvořte program, který zajistí pohyb malého kroužku (je jedno, zda se bude jednat o externí grafický 

soubor nebo o objekt VB) po vlnovce. (Vlnovku simulujeme např. funkcí sinus.) 

8. Vytvořte program, který zajistí pohyb malého kroužku (je jedno, zda se bude jednat o externí grafický 

soubor nebo o objekt VB) po kružnici. (Trochu náročnější úkol: pro pohyb po kružnici musíte využít její 

rovnice známé z analytické geometrie, např. ve tvaru x = r.cos α, y = r.sin α.) 



9. Vytvořte program, který provede grafickou simulaci pádu míčku v gravitačním poli Země. 

10. Vytvořte program, který provede grafickou simulaci letu dělové koule vystřelené z děla v gravitačním 

poli Země. 



Funkce 
Funkce je uzavřená algoritmická konstrukce, která vrací nějakou hodnotu. Existují funkce vestavěné, které pro 

nás vytvořili autoři Visual Basicu, ale také si můžeme vytvářet funkce vlastní. 

Řadu vestavěných funkcí Visual Basicu již známe: Val(), Str(), Chr(), Int(), Mid(), Sin(), Cos(), 

Tan(), Log()… 

V této kapitole si ukážeme, jak můžeme v rámci programu vytvořit vlastní uživatelskou funkci a jak ji používat. 

Funkce bez parametrů 

Funkci musíme vymezit klíčovým slovem Function + název funkce a ukončit ji příkazem End Function. 

Např. následující funkce pi() je nejjednodušším případem, tzv. funkce bez parametrů: 

    Function pi() 

        pi = 3.14 

    End Function 

Tato funkce má jediný účel, zavede proměnnou pi = 3.14, která definuje Ludolfovo číslo na dvě desetinná 

místa. 

S naší funkcí pi() pak mohu v programu dále pracovat, např. takto: 

    Private Sub Button1_Click() 

        TextBox1.Text = "PI = " & pi() 

    End Sub 

 

    Private Sub Button2_Click() 

        TextBox1.Text = "pi/2 = " & pi() / 2 

    End Sub 

 

    Private Sub Button3_Click() 

        TextBox1.Text = "PI na druhou = " & pi() ^ 2 

    End Sub 

Ukázka kódu tří tlačitek, zobrazujících v text. boxu číslo Pí, jeho polovinu a druhou mocninu. U tlačítek byl pro 

přehlednost vynechán vygenerovaný kód za názvem tlačítka. Jak je vidět, funkci voláme tak, že napíšeme její 

název (pochopitelně musí být jedinečný a nesmí dublovat vestavěné názvy konstrukcí Visual Basicu). 

Uvedný zápis funkce je ten nejjednodušší, který funguje. V praxi se vřele doporučuje deklarovat proměnnou, 

kterou funkce vrací, např. takto: 

    Function pi() As Single 

        pi = 3.14 

    End Function 

Poznamenejme ještě, že Visaul Basic celkem logicky funkcí s Ludolfovým číslem disponuje, je však označena 

velkým PI() a vypisuje Ludolfovo číslo na 14 desetinných míst. Tuto funkci zavoláme klasickým postupem 
Math.PI(). 

Výhodou funkce je to, že jí mužeme v programu využít opakovaně, a tak si některé problémy při programování 

výrazně zjednodušit. Typickým příkladem budiž kombinatorické výpočty v matematice, kde jednotlivé vzorečky 

opakovaně využívají výpočet faktoriálu nějakého čísla. 

Funkce s parametry 

Funkce s parametry se od právě vysvětleného druhu funkcí liší tím, že jí na vstupu předáváme nějaké 

parametry. Jedná-li se např. o funkci faktoriál, musíme jí předat číslo, jehož faktoriál potřebujeme vypočítat. 



Program pro výpočet faktoriálu pomocí funkce s parametrem obsahuje dvě textová pole (pro vstup čísla a pro 

výstup faktoriálu) a tlačítko. Vlastní funkce pro výpočet faktoriálu je odlišena šedým podkladem. 

Public Class Form1 

 

    Dim cislo As Integer 

    Private Sub Button1_Click() 

        cislo = Val(TextBox1.Text) 

        TextBox2.Text = Faktorial(cislo) 

    End Sub 

 

    Function Faktorial(ByVal cislo) 

        Dim i As Integer 

        Faktorial = 1 

        For i = 1 To cislo 

            Faktorial = Faktorial * i 

        Next i 

    End Function 

 

End Class 

A opět, lépe je každou funkci deklarovat včetně příslušných typů proměnných, zde tedy takto: 

Function Faktorial(ByVal cislo As Integer) As Integer 

A k čemu že vlastně ty funkce jsou? S výhodou se využívají ze dvou hlavních důvodů: 

1. Pokud se výpočet vyskytuje v programu opakovaně, pomocí funkce jej programujeme pouze jednou 

2. Velmi zlepšují čitelnost a přehlednost programu jako celku 

Cvičení 

1. Vytvořte program pro výpočet obsahu a obvodu 3 rovinných útvarů. Vzroce pro obsahy a obvody řeště 

pomocí funkcí. 

2. Vytvořte program pro výpočet kombinatorických vzorců (variace, permutace, kombinace). Pro výpočet 

faktoriálu ve vzorcích obsaženého využijte funkci s parametrem. 

3. Napište program, který pro číslo zadané z klávesnice najde nejbližší vyšší a nejbližší nižší prvočíslo 

(Tedy např. zadáme-li číslo 14, program vypíše prvočísla 17 a 13). Výpočet prvočísla řešte funkcí. 

4. Napište program, který k libovolnému textu zapsanému v textovém poli přidá systémové datum a čas 

a vaše jméno a vhodně odřádkuje (řekněme formát dopisu). Výsledný text s přidanými informacemi 

zobrazte v dalším textovém poli. Přidání informací k textu řeště funkcí. 

5. Vytvořte program, který vypočítá úhlopříčku čtverce o straně dané délky. Úlohu řeště s využitím 

funkce. 

6. Vytvořte program, který daný text zašifruje pomocí posunu znaků v kódovací tabulce (např. o 1 znak 

vlevo). Šifrování textu řešte pomocí funkce. 

7. Předchozí úkol upravte tak, aby program text nejen šifroval, ale i dešifroval. Využijte funkce. 

Funkce Faktorial 

Tlačítko 



Procedury 
Procedura čili podprogram je úsek kódu, který se vytváří v případě, že je použit v programu víckrát. Například, 

je-li v programu hlavní nabídka a tlačítko, kde obě tyto konstrukce mají tutéž funkci (např. zápis náhodného 

textu do textového pole), evidentně by bylo zbytečné psát týž kód třikrát. Právě v takovém případě se vytvoří 

procedura. 

Procedura je obecnější než funkce. Zatímco funkce vrací jednu funkční hodnotu, procedura může vykonávat 

libovolnou, a to často i velmi složitou činnost. My si ovšem pro začátek ukážeme procedury velmi jednoduché. 

A opět kromě zjednodušení programu je druhá výhoda procedur v tom, že dělají program přehlednější.  

Syntaxe uživatelské procedury je tato: 

    Private Sub Název_procedury(parametry) 

    Příkazy 

    End Sub  

Podobně jako funkce, může i procedura mít nepovinné vstupní parametry. 

Zřejmě jste již pochopili, že v podstatě každý objekt VB je ovládán pomocí svých procedur, které se vytvoří 

automaticky při jejich přesunu z ToolBoxu na plochu formuláře. 

Jako úvodní příklad vytvoříme proceduru, která po stisku tlačítka slova zapsaná do 1. textového pole přenese 

do 2. pole tak, že je očísluje a odřádkuje mezi nimi. Budeme tedy potřebovat pouze 3 objekty: dvě textová pole 

(první stačí jednořádkové) a tlačítko. 

Zdrojový kód napíšeme pro tlačítko, které bude mít jedinou funkci – zavolá námi naspanou proceduru 

Uprava_textu. Celý program včetně deklarace počítadla jmen a jeho vynulování při nahrání programu bude 

vypadat takto: 

Public Class Form1 

    Dim pocitadlo As Integer 

 

    Private Sub Button1_Click() 

        Uprava_textu() 

    End Sub 

 

    Private Sub Uprava_textu() 

        TextBox1.Text = TextBox1.Text & pocitadlo & ". " & TextBox2.Text & 

Chr(13) & Chr(10) 

        pocitadlo = pocitadlo + 1 

    End Sub 

 

    Private Sub Form1_Load 

        pocitadlo = 1 

    End Sub 

End Class 

Poznámka: v tomto programu byly pro přehlednost vymazány automaticky vkládané texty za jednotlivými 

objekty (tlačítko, formulář). Musí tam však být, jinak to nebude správně fungovat! 

Zkusme vytvořit program, který je popsán v úvodu kapitoly. Budete tedy potřebovat na formuláři tlačítko Zápis 

a textové pole, dále pak vytvoříme nějaké menu programu s volbou Zápis (objekt MenuStrip). Obě dvě 

konstrukce, tlačítko i volba menu se budou odkazovat na tutéž proceduru Zapis_text. Ta bude vypadat např. 

takto: 

    Private Sub Zapis_text() 

        Dim delka_slova, i As Integer 

        Dim znak As String 

        delka_slova = Int(Rnd() * 11) 



        For i = 1 To delka_slova 

            znak = Chr(Int((Rnd() * 256))) 

            TextBox1.Text = TextBox1.Text & znak 

        Next 

        TextBox1.Text = TextBox1.Text & Chr(13) & Chr(10) 

    End Sub 

Procedura generuje náhodná slova o maximální délce 10 znaků. Znaky jsou vytvořeny pomocí funkce Chr(), 

která vrací znak odpovídající nějakému číslu (kódu).  Po každém slově procedura odřádkuje. 

Cvičení 

1. Vytvořte program pro určení četnosti známek zapsaných uživatelem z klávesnice. Výpočet četnosti 

řešte pomocí procedury. 

2. Vytvořte program, který pro text zapsaný uživatelem z klávesnice vypočítá jeho délku a zapíše jej 

opačně. Řešte pomocí procedury. 

3. Vytvořte program, který pro číslo zapsané uživatelem z klávesnice rozhodne, zda je dělitelné 2, 3, 4 

nebo 5. Výpočet dělitenosti řešte procedurami (budou tedy čtyři). 

4. Vytvořte program pro generování náhodných slov tak, aby generoval výhradně slova složená ze znaků 

běžné abecedy a-z a A-Z (tedy žádná čísla ani jiné znaky, bez diakritiky). 

5. Vytvořte program, který dané složené číslo rozloží na součin prvočísel. Řešte s použitím procedury. 

Tento úkol je nejnáročnější. Ač je výsledná uživatelská procedura kratičká – cca 6 řádků – je to tak 

zvaná procedura rekurzivní, tj. taková, která volá sebe sama. Syntaxe takovéto procedury je 

následující: 

      Private Sub Jmeno_procedury(předávané_proměnné) 

      Příkazy 

      Jmeno_procedury(předávané_proměnné) 

      End Sub 

Samozřejmě, dle konkrétní úlohy může procedura obsahovat i lokální deklarace apod. Snad je zřejmé, 

že procedura musí obsahovat i nějakou podmínku (ať již zapsanou přímo či latentně obsaženou v jiné 

struktuře, např. v cyklu), která zajistí ukončení potencionálně nekonečného volání dané rekurzivní 

procedury. 



Obsluha událostí 
Moderní programovací jazyky jsou založené na objektově orientovaném programování (např. každé tlačítko či 

textové pole je objekt) a na řízení běhu programu pomocí tzv. obsluhy událostí. To znamená, že Visual Basic 

(a řada jiných moderních programovacích jazyků) je navržen tak, aby měl programátor možnost reagovat na 

různé druhy událostí, které mohou při běhu programu s některým objektem nastat – kliknutí myši, přesun 

kurzoru, chyba programu… My již v podstatě při programování tento princip obsluhy událostí běžně používáme 

(aniž jsme to tak zatím nazývali). Nyní se na uvedenou problematiku podíváme trochu podrobněji. 

Nejběžnější nám již známá událost je kliknutí myši na objektu, nejčastěji na tlačítku, což simuluje jeho stisk. Je 

však možno programově reagovat na celou škálu jiných událostí, které se liší podle objektu, u kterého událost 

nastala.  

Každý objekt má určitou hlavní, nejběžněji používanou, základní událost, která se automaticky nastaví 

v okamžiku, když na objektu v návrhovém zobrazení poklepeme. Například u tlačítka je to událost Click, u 

textového pole TextChanged, u zaškrtávacího políčka událost CheckedChanged. Není však problém tuto 

událost změnit, resp. napsat proceduru pro jinou událost daného objektu. To se provede tak, že u objektu ve 

zdrojovém kódu vyberete událostní proceduru vpravo nahoře (řádek Metod Name).  

Je třeba říci, že některé události u některých objektů nefungují dle očekávání. Například, zatímco dvojklik myši 

nad formulářem funguje, tak nad tlačítkem nemá – celkem logicky – podobná událost význam. Pokud se tedy 

pokusíte napsat událostí proceduru, která má reagovat na dvojkliknutí myší nad tlačítkem, nestane se nic. 

Vyzkoušejme si programové ošetření některých nejběžnějších událostí. Začneme naším nejpoužívanějším 

objektem, tj. tlačítkem: 

Kliknutí myši nad objektem  Click či MouseClick   

Myš je nad objektem    MouseHover    

Myš je mimo objekt    MouseLeave    

Vyzkoušejte si následující program. Budete potřebovat pouze tlačítko a textové pole. 

Public Class Form1 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        TextBox1.Text = "Kliknul jsi nad tlačítkem" 

    End Sub 

 

    Private Sub Button1_MouseHover(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.MouseHover 

        TextBox1.Text = "Myš je nad tlačítkem" 

    End Sub 

 

    Private Sub Button1_MouseLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.MouseLeave 

        TextBox1.Text = "Myš je mimo tlačítko" 

    End Sub 

 

End Class 

 

Obdobně můžeme reagovat na události u dalších objektů. Vytvořte formulář dle následujícího obrázku: 



 

Obsahuje objekty: Button, Label, GroupBox, PictureBox, 2x CheckBox, 2x RadioButton, 2x TextBox 

(pojmenovaný TextBox1 a Vystup_txt). Pro ovládání událostí spojených s jednotlivými objekty napíšeme 

následující zdrojový kód: 

Public Class Form1 

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Vystup_txt.Text = "Program byl právě spuštěn" 

    End Sub 

 

    Private Sub Form1_MouseDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseDoubleClick 

        Vystup_txt.Text = "Dvojklik na formuláři" 

    End Sub 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Vystup_txt.Text = "Kliknul jsi myší na tlačítku" 

    End Sub 

 

    Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Label1.Click 

        Vystup_txt.Text = "1x jsi kliknul na popisku" 

    End Sub 

 

    Private Sub Label1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Label1.DoubleClick 

        Vystup_txt.Text = "2x jsi kliknul na popisku" 

    End Sub 

 

    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged 

        If CheckBox1.Checked = True Then 

            Vystup_txt.Text = "1. políčko bylo zaškrtnuto" 

        Else 

            Vystup_txt.Text = "1. políčko bylo odškrtnuto" 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub CheckBox2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox2.CheckedChanged 

        If CheckBox2.Checked = True Then 

            Vystup_txt.Text = "2. políčko bylo zaškrtnuto" 

        Else 

            Vystup_txt.Text = "2. políčko bylo odškrtnuto" 

        End If 



    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

RadioButton1.CheckedChanged 

        If RadioButton1.Enabled Then 

            Vystup_txt.Text = "1. přepínač byl zapnut" 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

RadioButton2.CheckedChanged 

        If RadioButton2.Enabled Then 

            Vystup_txt.Text = "2. přepínač byl zapnut" 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub TextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged 

        Vystup_txt.Text = "Obsah textového pole byl změněn" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles PictureBox1.DoubleClick 

        Vystup_txt.Text = "2x Klik nad PictureBoxem" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox1_MouseHover(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles PictureBox1.MouseHover 

        Vystup_txt.Text = "Myš je nad PictureBoxem" 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click 

        Vystup_txt.Text = "Klik nad PictureBoxem" 

    End Sub 

End Class 

Jednotlivé události nastavujte tak, jak bylo popsáno, tedy klikněte nejprve na objekt, nastavte potřebnou 

událost a napište k ní zdrojový kód. 

Na závěr poznamenejme, že pro korektní zobrazení grafiky na formuláři či v PictureBoxu je třeba použít 

událost Paint, nikoli Click (jak jsme již uvedli v kapitolách o grafice a animaci). 

Cvičení 

1. Vytvořte formulář s textovým polem. Zajistěte následující chování programu: je-li myš nad 

formulářem, v textovém poli se objeví hláška „Jsi nad programem“, pokud je myš mimo formulář, 

ohlásí se „Jsi mimo program“. 

2. Vytvořte formulář s PictureBoxem. Zajistěte, aby se v PiuctureBoxu zobrazovaly různé obrázky 

v závislosti na těchto událostech: 

a. Myš je nad PictureBoxem 

b. Myš je nad formulářem 

c. Myš je mimo formulář 

Bude se tedy jednat o 3 různé obrázky. 

3. Vytvořte formulář s jedním textovým polem a 4 dalšími libovolnými objekty kromě textové pole, 

tlačítka a PictureBoxu. Zajistěte, aby se v textovém poli objevilo hlášení typu „jsi nad objektem xyz“, 

kdykoli se myš přesune nad nějaký ze 4 objektů. 



4. Vytvořte program s PictureBoxem, ve kterém nakreslíte červený kruh. Do programu dále vložte dvě 

tlačítka s popisky Zvětšit a Zmenšit. Zajistěte, aby plnily svou funkci – tj. při stisku tlačítka Zmenšit se 

červený kruh oproti standardní velikosti zmenší, při stisku tlačítka Zvětšit naopak zvětší. 

5. Předchozí program řešte bez tlačítek. Místo tlačítek použijte popisků (objekt Label). Pokud myš 

přejede nad popiskem (není nutno klikat), dojde k příslušné akci. 

6. Vytvořte program s tlačítkem a textovým polem. Zajistěte, aby program do textového pole zapisoval, 

kolikrát bylo stisknuto tlačítko. 

7. Vytvořte program s textovým polem, popiskem, tlačítkem a PictureBoxem. Zajistěte, aby program do 

textového pole zapisoval, kolikrát myš přejela nad každým z ostatních tří objektů. Výstup by tedy mohl 

vypadat např. takto: 

Již jsi přejel myší:  

 Nad popiskem: 5x 

 Nad PictureBoxem: 2x 

Nad tlačítkem: 7x 



Formuláře  
Formulářem (Form) ve VB obecně rozumíme pozadí programu, základní objekt, na který umísťujeme ovládací 

prvky. Slovo formulář však má také jiný význam, který známe z běžné životní praxe: jedná se o nějaký 

předtištěný dokument, který je uživatel nucen vyplnit (např. přihláška na VŠ, daňové přiznání apod.). 

V současné době se stále více setkáváme s elektronickou podobou formulářů, nejčastěji na internetu (postačí si 

vzpomenout např. na formulář pro registraci nové e-mailové schránky na webu). Vytváření takových formulářů 

je tedy častým úkolem programátora. Nejde však samozřejmě pouze o jejich vytvoření, tedy přetažení 

příslušných objektů na plochu programu, ale především o programové zpracování dat, která uživatel do 

formuláře zapíše, a v neposlední řadě o kontrolu zapsaných údajů, tedy např. o to, aby program zabránil napsat 

jméno do kolonky pro datum narození.  

Podívejme se nyní na vyplňování formulářů z hlediska Visual Basicu. 

Nejpoužívanějšími konstrukcemi, které při tvorbě formuláře využijeme, jsou textová pole a tlačítka. Avšak 

v některých případech jsou výhodné i přepínače, zaškrtávací políčka či další konstrukce. S řadou z uvedených 

objektů jsme se již v našich programech setkali, některé běžně používáme. Zopakujeme si jejich použití 

z hlediska formulářů a podíváme se také na některé nové objekty. 

Začněme od začátku: vytvoříme formulář, do kterého uživatel zadá svoje jméno, příjmení a datum narození. 

Zobrazme zapsané údaje pro kontrolu pomocí MsgBoxu. Toto je triviální úkol, který by již měl snadno zvládnout 

každý z vás. Budeme potřebovat 3 popisky, 3 textová pole a tlačítko.  

V předchozích programech jsme pojmenování objektů jako je textové pole či popisek ponechali na Visual 

Basicu. To je výhodné pro rychlou práci, u složitějších programů je však lepší, když si jednotlivé objekty 

pojmenujeme sami – program se tak stane přehlednější a lépe se v něm vyznáme. Jenom je třeba dát při volbě 

názvu pozor, máme-li v programu např. textová pole a popisky pro stejný druh údajů, jako je tomu zde. 

V takovém případě se často názvy objektu odliší vhodnou předponou čí příponou, např. Jmeno_txt (textové 

pole) a Jmeno_lbl (popisek). Diakritiku v názvu objektů nedoporučujeme používat. 

Pojmenování objektu provedeme v jeho vlastnosti Name. Já jsem příslušné objekty pojmenoval podle příkladu 

v předchozím odstavci takto: Jmeno_txt, Jmeno_lbl, Prijmeni_txt, Prijmeni_lbl, Narozen_txt, 

Narozen_lbl. Poznamenejme ještě, že v tomto programu pojmenování popisků nijak nevyužijeme. 

Kód tlačítka pro kontrolní zobrazení údajů by mohl vypadat např. takto: 

Private Sub Button1_Click 

   Dim hlaska As String 

   hlaska = MsgBox(Jmeno_txt.Text & Chr(13) & Chr(10) & Prijmeni_txt.Text            

   _& Chr(13) & Chr(10) & Narozen_txt.Text, MsgBoxStyle.YesNo,     

   "Zkontroluj")        

 If hlaska = MsgBoxResult.No Then MsgBox("Opravit") Else MsgBox("Je to 

OK") 

End Sub 

(Opět pro jednoduchost neuvádím nutné automaticky vkládané údaje v hlavičce tlačítka.) 

Všimněte si podmínky – způsobu reakce na stisk tlačítek Ano a Ne v kontrolním MsgBoxu. Za zmínku také stojí 

technika rozdělení dlouhých textových řetězců (nejen v MsgBoxech) na více řádků pomocí znaku podtržítka.  

Toto je samozřejmě velmi jednoduchý formulář, který toho mnoho neumí. Například zatím nemáme 

naprogramovánu žádnou kontrolu údajů. Pokročme tedy dále: pokusme se zajistit, aby uživatel nemohl do pole 

pro datum narození zadávat jiné údaje, než. datum, a požadujme, aby toto datum bylo zapsáno v krátkém 

formátu, tedy např. 21. 10. 1995. Dále požadujme, aby do polí pro jméno a příjmení mohl uživatel zadat pouze 

text, nikoli číslice či jiné znaky. 



První úkol je jednoduchý: postačí místo textového pole zvolit pro zadávání data narození nám již známý objekt 

DateTimePicker a nastavit jeho vlastnost Format na Short.  

Druhý úkol je poněkud obtížnější. Zde budeme  muset testovat jednotlivé znaky textu, zda se jedná o malá 

nebo velká písmena. Jelikož české znaky s diakritikou jsou v tabulce znaků rozmístěny značně nepravidelně, 

jednalo by se o úkol poměrně pracný (ač nijak zvlášť obtížný). My si úkol pro náš modelový formulář poněkud 

zjednodušíme tím, že znaky s diakritikou vyloučíme. Uživatel tedy bude moci zapisovat do pole Jmeno_txt a 

Prijmeni_txt pouze malá písmena a velká písmena bez diakritiky. Kódy těchto potřebných znaků jsou tyto: 

65 – 90   velká písmena (bez diakritiky) 

97 – 122  malá písmena (bez diakritiky) 

Pokud byste někdy potřebovali získat výpis kódů jednotlivých znaků, můžete pro výpis použít tento jednoduchý 

cyklus: 

For i = 32 To 255 

    TextBox1.Text = TextBox1.Text & Str(i) & "  " & Chr(i) & Chr(13) & Chr(10) 

Next i 

Program vypíše kód znaku, k němu příslušný znak a odřádkuje. 

Znaky s kódem menším než 32 jsou řídící, jejich úkolem je vykonávat nějakou činnost (např. skok na nový 

řádek), proto zde nejsou využity. Znak 32 je kódem mezery. A ještě poznámka – jednotlivé kódy se, celkem 

logicky, vztahují k právě aktuálnímu fontu. (Zkuste si v našem programu nastavit pro textové pole Jmeno_txt 

např. font Symbol nebo Wingdins.) Horní hranici cyklu jsem volil 255, což je původní standardní hodnota pro 

tzv. ASCII tabulku. Pokud použijete čísla vyšší než 255, dostanete se do oblasti současného kódování znaků 

Unicode. 

Nyní již můžeme zapsat náš program. Uvádím kód tlačítka kontroly textu např. pro textové pole Jmeno_txt: 

Private Sub Button1_Click 

  Dim jmeno, hlaska As String 

  Dim i As Integer 

  hlaska = "ano" 

  jmeno = Jmeno_txt.Text 

  For i = 1 To Len(jmeno) 

     TextBox1.Text = TextBox1.Text & Str(Asc(Mid(jmeno, i, 1))) & "  " + _ 

     Mid(jmeno, i, 1) & Chr(13) & Chr(10) 

     If Asc(Mid(jmeno, i, 1) < 65) Then hlaska = "ne" 

     If Asc(Mid(jmeno, i, 1) > 90) And Asc(Mid(jmeno, i, 1)) < 97 Then hlaska 

= "ne" 

     If Asc(Mid(jmeno, i, 1) > 122 Then hlaska = "ne" 

  Next i 

  If hlaska = "ne" Then MsgBox("Opravit znaky!") Else MsgBox("Text je v 

pořádku.") 

End Sub 

V programu je nejprve vytvořen přepínač hlaska, zprvu nastavený na hodnotu „ano“. Pokud je zapsán chybný 

znak, přepínač je nastaven na hodnotu „ne“. 

Šedivý řádek v tomto programu není nutný, slouží pouze jako výstupní kontrola pro výpis kódu jednotlivých 

znaků jména.  

Nyní se podívejme na další formulářové konstrukce. Některé již známe, jiné pro nás budou novinkou. 

ListBox 

ListBox bychom česky nazvali asi seznam položek. Položku ze seznamu je možno vybrat, na což můžeme 

programově dále reagovat. 



Pomocí šípky vpravo nahoře u objektu a volby edit items nebo pomocí vlastnosti items vytvoříme seznam 

pro výběr. Programově vybranou položku ovládáme pomocí podmínky a vlastnosti selectedindex, např. 

Takto: 

If ListBox1.SelectedIndex = 0 then kontrola_txt.Text = "auto" 

Pohodlnější však bude v tomto případě použít příkazu select case hromadně pro všechny položky seznamu: 

        Select Case listbox1.selectedindex 

            Case 0 

                kontrola_txt.text = "auto" 

            Ccase 1 

                kontrola_txt.text = "moto" 

            Ccase 2 

                kontrola_txt.text = "kolo" 

        End Select 

Jak je asi zřejmé z uvedeného kódu, jednotlivé položky seznamu se automaticky číslují od nuly. 

ComboBox 

Jedná se o rozbalovací seznam položek. Jeho význam a použití je zcela obdobné jako u ListBoxu, výhodou 

oproti ListBoxu je šetření místa na formuláři. 

Pracujeme s ním zcela obdobně jako s ListBoxem, programově jej ovládáme opět pomocí vlastnosti 

SelectedIndex. 

MaskedTextBox 

Maskovaný text je speciální vstupní konstrukce, která nám dovoluje přesně definovat formát vstupních údajů. 

Tím je zajištěno, že uživatel např. nezadá do pole pro zadání telefonního čísla text – tento objekt mu to 

nedovolí. Velmi výhodné je využití tohoto objektu pro zadávání údajů konstantní délky a formátu, jako jsou 

např. Rodná čísla, telefonní čísla, PSČ apod. Např. zadání data pomocí DateTimePickeru z výše uvedeného 

příkladu by bylo možno nahradit maskovaným textem Short Date ve tvaru 00/00/0000. Nevýhodou ve 

srovnáním s DateTimPickerem je, že maskovaný text nám dovolí zadat neexistující datum – např. 35. 13. 

2009. Tento problém by ovšem bylo možno, podobně jako jsme to učinili při ochraně vstupních hodnot jména a 

příjmení, řešit programově. 

V MaskedTextBoxu si můžete vybrat z předdefinovaných formátů (vlastnost Mask), nebo si nadefinovat 

formát vlastní (poslední možnost Custom). Např. tento zápis zajistí vstup čísel mobilních telefonů s trojmístným 

předčíslím a následnými dvojicemi číslic: 000-00-00-00. Jako oddělovače můžeme použít pomlčky, mezery či 

jiné dle vlastní volby. (pozor, nepoužívejte tečky ani čárky. Pokud chcete zobrazit tečku využijte lomítko.) Místa 

určená k vyplnění se standardně označí podtržítkem. Tento znak můžeme uživatelsky změnit pomocí vlastnosti 

PromptChar. 

Ve VB existují další konstrukce využitelné ve formulářích, ale pro naši potřebu vystačíme s výše uvedenými. 

Cvičení 

1. Vytvořte formulář pro zápis osobních údajů. Formulář bude obsahovat tyto objekty: 

a. Textová pole pro zadání jména, příjmení a (pouze) roku narození 

b. Dvoupolohový přepínač pro zjištění pohlaví 

c. Tlačítko 

Zajistěte, aby po stisku tlačítka program zkontroloval uživatelem zadané údaje takto: 

a. Do polí pro jméno a příjmení dovolí zadat pouze znaky abecedy bez diakritiky, jinak ohlásí 

chybu 



b. Do pole pro rok narození dovolí zadat pouze celé číslo v rozmezí 1900-2009, jinak ohlásí 

chybu 

Program po správném zápisu údajů provede jejich přehledný výpis pomocí MsgBoxu nebo dalšího 

TextBoxu např. takto: 

 Jméno: Karel 

 Příjmení: Opička 

Narozen: 1989 

Pohlaví: muž 

 

2. Vytvořte formulář, který bude simulovat nastavení uživatelského účtu pro přihlášení k počítači. 

Formulář bude obsahovat tyto objekty:  

a. Textové pole pro zadání uživatelského jména 

b. Pole pro zápis hesla a pole pro kontrolní zápis hesla. Heslo nezobrazujte, jako zástupný znak  

volte hvězdičku. 

c. Přepínač pro určení, zda se jedná o účet s omezenými právy či o účet správce 

d. Tlačítko 

Zajistěte, aby po stisku tlačítka program zkontroloval uživatelem zadané údaje takto: 

a. Do pole pro uživatelské jméno dovolí zadat pouze slovo delší než nebo rovno 3 znaků. 

Přípustná jsou pouze malá a velká písmena abecedy. Pokud nebude některá z těchto 

podmínek splněna, program ohlásí chybu. 

b. Do polí pro zápis hesla dovolí zadat pouze text delší než nebo rovno 6 znaků. Přípustná jsou 

pouze malá a velká písmena abecedy a čísla. Pokud nebude některá z těchto podmínek 

splněna, program ohlásí chybu.  

Program po správném zápisu údajů provede jejich přehledný výpis pomocí MsgBoxu nebo dalšího 

TextBoxu např. takto: 

 Jméno: 6trida 

Heslo: umaga62 

Účet: omezená práva 

 

3. Vytvořte formulář, který zjistí o studentovi níže uvedené údaje. Formulář bude obsahovat tyto objekty:  

a. Textové pole pro zadání příjmení studenta 

b. Pole pro zadání třídy 

c. ComBox pro výběr povinně volitelného předmětu (pro jednoduchost lze vybrat pouze jeden). 

Použijte volitelné předměty (semináře) dostupné studentům v tomto roce. 

d. Zaškrtávací políčka pro volbu dalších zájmových útvarů, jako jsou Sportovní hry, Tvořivé psaní, 

Výtvarný kroužek apod. 

e. Tlačítko 

Zajistěte, aby po stisku tlačítka program zkontroloval uživatelem zadané údaje takto: 

a. Do pole pro uživatelské jméno dovolí zadat pouze malá a velká písmena abecedy, jinak 

program ohlásí chybu.  

b. Do pole pro zadání třídy dejte masku, která dovolí zadat jako první znak pouze číslici 

označující ročník třídy, druhým znakem bude předdefinovaná tečka, jako třetí znak může 

uživatel zadat pouze velké písmeno označující třídu, např. A, B, G.  

Program po správném zápisu údajů provede jejich přehledný výpis pomocí MsgBoxu nebo dalšího 

TextBoxu např. takto: 

 Student: Vopajšlík 

 Třída: 4.G 

Seminář: Programování 

Kroužky: Sportovní hry, Tvořivé psaní 



Práce se soubory 

Otevření textového souboru z disku 

Pokud známe název textového souboru (přípona TXT) a jeho přesné umístění (disk a složku), otevřeme soubor 

jednoduše jeho uložením do textové proměnné, kterou následně přiřadíme textovému poli. 

Klíčový je zde řádek 

        soubor = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("D:\VB\pokus.txt") 

který načítá soubor do příslušné proměnné z disku. Uvedená cesta a soubor musí existovat, jinak program 

zhavaruje. 

Public Class Form1 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button1.Click 

        Dim soubor As String 

        soubor = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("D:\VB\pokus.txt") 

        TextBox1.Text = soubor 

    End Sub 

End Class 

 

 

 

 

 

Uložení textového souboru na disk 

Uložení souboru na disk je v podstatě inverzní operací. Opět budeme potřebovat textovou proměnnou, do 

které stiskem tlačítka uložíme obsah textového pole. Zatímco při načtení souboru jsme použili metodu 

ReadAllText, zde to bude  WriteAllText .  

Public Class Form1 

    Dim Vystup As String 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button1.Click 

        Vystup = TextBox1.Text 

        My.Computer.FileSystem.WriteAllText("D:\pokus.txt", Vystup, False) 

    End Sub 

End Class 

 

Samozřejmě, tímto způsobem můžeme pracovat pouze 

s jednoduchými textovými soubory (přípony TXT, BAT, CMD, INI…) 

– textové pole s jinými druhy souborů nedokáže pracovat. 

Pokud požadujeme sofistikovanější přístup k souboru pomocí 

dialogu, jak jsme na to zvyklí z Windows, můžeme využít 

konstrukci OpenFileDialog, kterou popisuji v kapitole Dialogy. 

 

A opět, příslušný disk a složka musí existovat, jinak nastane chyba. Také 

zde pracujeme s textovými soubory. 

Pokud požadujeme pohodlnější uložení souboru pomocí dialogu, jak 

jsme na to zvyklí z Windows, můžeme využít konstrukci 

SaveFileDialog, kterou popisuji v kapitole Dialogy. 

 



Dialogy 

Dialogy jsou dalšími konstrukcemi, kterými disponuje Visual Basic a které programátorovi usnadňují práci. 

Jedná se o dialogy, které známe z každodenní práce s počítačem: nastavení vlastností písma, dialog pro výběr 

barvy, otevření souboru, uložení souboru, tisk. V této kapitole si ukážeme, jak jednotlivé dialogy používat ve 

svých programech. 

Visual Basic disponuje těmito dialogy: 

1. FontDialog 
2. ColorDialog 
3. OpenFileDialog 
4. SaveFileDialog 
5. FolderBrowserDialog 

Další objekty a dialogy se týkají tisku. Např. ve verzi VS 2013 jsou k dispozici v sekci Printing tyto objekty: 

1. PageSetupDialog 
2. PrintDialog 
3. PrintDocument 
4. PrintPreviewControl 
5. PrintPreviewDialog 

My se zde podívání na to, jak se pracuje s nejpoužívanějšími dialogy. 

 FontDialog 

Slouží k nastavení vlastností písma, jak to známe třeba z MS Wordu. 

Nejprve je nutno objekt dialog uložit v Designéru na formulář programu. Najdete ho v seznamu Dialogs. Dále je 

nutno deklarovat proměnnou z příslušného jmenného prostoru postupem 

    Dim a As System.Drawing.Font 

Následně již pomocí běžného postupu, např. tlačítkem, zajistíme spuštění dialogu a následnou aplikaci volby 

uživatele pomocí deklarované proměnné na příslušný objekt. Následující program obsahuje tlačítko, textové 

pole a FontDialog. Po stisku tlačítka je uživateli umožněno pomocí dialogu nastavit vlastnosti písma v textovém 

poli: 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button1.Click 

        FontDialog1.ShowDialog() 

        a = FontDialog1.Font 

        TextBox1.Font = a 

    End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

ColorDialog 

Princip práce s ColorDialogem je v podstatě stejný. Nejprve nadeklarujeme proměnnou typu Color, a pak 

dialog spustíme pomocí tlačítka. Nadeklarovaná proměnná nám slouží k uložení barvy vybrané pomocí dialogu 



a k její aplikaci na příslušný objekt. V následujícím programu pomocí dvou tlačítek nastavíme barvu pozadí a 

barvu textu textového pole: 

Public Class Form1 

    Dim a As Color 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button1.Click 

        ColorDialog1.ShowDialog() 

        a = ColorDialog1.Color 

        TextBox1.ForeColor = a 

    End Sub 

    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button2.Click 

        ColorDialog1.ShowDialog() 

        a = ColorDialog1.Color 

        TextBox1.BackColor = a 

    End Sub 

End Class 

 

 

 

 

OpenFileDialog 

Jako každý dialog, i tento nejprve musíme vložit na formulář programu. Program dále obsahuje tlačítko a 

textové pole. OpenFileDialog zde je využit k otevření souboru z disku, který následně zobrazíme v textovém 

poli. 

Je možno nastavit filtr, který zobrazí soubory určitého typu. (Pokud tak neučiníme, zobrazí se všechny typy 

souborů.) To provedeme takto: 

    OpenFileDialog1.Filter = "Textové soubory (*.txt)|*.txt" 

Následuje podmínka, která testuje úspěšnost otevření souboru. V kladném případě si obsah souboru uložíme 

do nějaké textové proměnné, zde označené Vstup: 

If OpenFileDialog1.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then Vstup    

= My.Computer.FileSystem.ReadAllText(OpenFileDialog1.FileName) 

kterou následně zobrazíme v textovém poli: 

    TextBox1.Text = Vstup 

 

Celý program by tedy vypadal takto: 

 
Public Class Form1 

    Dim Vstup, Vystup As String 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button1.Click 

        REM OpenFileDialog – otevření textového souboru 

        OpenFileDialog1.Filter = "Textové soubory (*.txt)|*.txt" 

        If OpenFileDialog1.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

            Vstup = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(OpenFileDialog1.FileName) 

            TextBox1.Text = Vstup 

        End If 

    End Sub 

End Class 



SaveFileDialog 

Použití SaveFileDialogu je zrcadlem předchozího případu. Uvádím tedy příslušný program již bez 

komentářů: 

Public Class Form1 

    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button2.Click 

        REM SaveFileDialog – uložení textového souboru na HDD 

        Vystup = TextBox1.Text 

        SaveFileDialog1.Filter = "Textové soubory (*.txt)|*.txt" 

        If SaveFileDialog1.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

            My.Computer.FileSystem.WriteAllText(SaveFileDialog1.FileName, Vystup, 

False) 

        End If 

    End Sub 

End Class 

FolderBrowserDialog 

Jedná se o dialog umožňující procházení složek na disku. Často se používá se v kombinaci s 

OpenFileDialogem a SaveFileDialogem. 

Základní použití dialogu demonstruje následující program. V něm se do proměnné path uloží vybraná složka a 

po stisku tlačítka OK dialogu se zobrazí v textovém poli. 

Public Class Form1 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button1.Click 

        If FolderBrowserDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

            Dim path As String = FolderBrowserDialog1.SelectedPath 

            TextBox1.Text = path 

         End If 

    End Sub 

End Class 

 



Ovládání programu 
Nakonec jsem si nechal kapitolu o různých možnostech, jak program ovládat. Tím je myšleno to, že stejných 

výsledků lze dosáhnout pomocí různých ovládacích prvků – tlačítky, volbou z menu, panelem nástrojů, 

klávesovou zkratkou… Dnes je běžnou praxí, že je uživateli nabídnuto několik možností, jak jednotlivé akce 

programu ovládat a je na něm, která mu bude nejvíce vyhovovat.  

Nejběžnější možnosti ovládání programu shrnuje tato kapitola. 

Vytvořme si jednoduchý program, jehož úkolem bude do textového pole zapsat jméno vybrané ze tří možností  

(Karel, Adam, Honza). Úkol vyřešíme následujícími způsoby: 

1. Pomocí tlačítek 

2. Pomocí standardní nabídky – menu 

3. Panelem nástrojů 

4. Klávesovými zkratkami 

Program bude obsahovat následující objekty: 

1. 3x Button 
2. TextBox 

3. ToolStrip (panel nástrojů) 

4. MenuStrip (hlavní nabídka) 

Ovládání programu tlačítky 

První úkol je jednoduchý a již jsme ho v této učebnici realizovali mnohokrát: každé tlačítko popíšeme 

příslušným jménem a kód tlačítka bude obsahovat přiřazovací příkaz, kterým dané jméno zapíšeme do 

textového pole, tedy např. takto: 

TextBox1.Text = "Karel" 

Ovládání programu pomocí panelu nástrojů 

Panel nástrojů již máme vložen do formuláře, jeho zárodek se zobrazuje v levém horním rohu formuláře. 

Jak název objektu naznačuje, může panel nástrojů obsahovat různé objekty, přesně tak, jak je tomu například 

ve Wordu. K dispozici pod malou šipkou vpravo od objektu máme následující možnosti: 

1. Button (tlačítko) 

2. Label (popisek) 

3. SplitButton (tlačítko se seznamem položek) 

4. DropDownButton (tlačítko se seznamem položek) 

5. Separator (oddělovač) 

6. ComboBox (seznam položek) 

7. TextBox (textové pole) 

8. ProgressBar (objekt informující o pokroku nějaké časově závislé činnosti) 

My zvolíme tři tlačítka. Mohli bychom na nich zobrazit nějaké obrázky pomocí vlastnosti Image, my ale raději 

nastavíme jen počáteční písmena našich tří jmen. K tomu je potřeba nastavit vlastnost DisplayStyle na Text 

a příslušné písmeno zapsat do vlastnosti Text.  

Nakonec na jednotlivé ikony s písmeny poklepeme a zapíšeme kód pro zápis jmen do textového pole, např.: 



    Private Sub ToolStripButton1_Click_1(…) 

         TextBox1.Text = "Karel" 

    End Sub  

Ovládání programu pomocí hlavní nabídky 

Nabídku musíme nejprve vytvořit. Objekt nabídka je již vložen, stačí odpovídajícím způsobem vyplnit tři položky 

menu našimi jmény (v tomto cvičném příkladu je lhostejno, zda vytvoříme menu svislé či vodorovné). Pak na 

jednotlivé položky menu poklepeme myší a opět zapíšeme kód pro zápis příslušného jména do textového pole: 

   Private Sub KarelToolStripMenuItem_Click(…) 

         TextBox1.Text = "Karel" 

   End Sub 

Ovládání programu pomocí kláves 

V menu je také možno nastavit klávesové zkratky pro jednotlivé volby. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na 

příslušné jméno v nabídce a nastavit vlastnost ShortcutKeys.  

Celý program  

Nakonec uvádím vzhled i kód celého programu: 

Public Class Form1 

    REM jména pomocí tlačítek 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles          

Button1.Click 

       TextBox1.Text = "Karel" 

    End Sub 

    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button2.Click 

        TextBox1.Text = "Adam" 

    End Sub 

    Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

Button3.Click 

        TextBox1.Text = "Honza" 

    End Sub 

    REM jména pomocí panelu nástrojů 

    Private Sub ToolStripButton1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

ToolStripButton1.Click 

        TextBox1.Text = "Karel" 

    End Sub 

    Private Sub ToolStripButton2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

ToolStripButton2.Click 

        TextBox1.Text = "Adam" 

    End Sub 

    Private Sub ToolStripButton3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

ToolStripButton3.Click 

        TextBox1.Text = "Honza" 

    End Sub 

    REM jména pomocí menu 

    Private Sub KarelToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) 

Handles KarelToolStripMenuItem.Click 

        TextBox1.Text = "Karel" 

    End Sub 

    Private Sub AdamToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) 

Handles AdamToolStripMenuItem.Click 

        TextBox1.Text = "Adam" 

    End Sub 

    Private Sub HonzaToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) 

Handles HonzaToolStripMenuItem.Click 

        TextBox1.Text = "Honza" 

    End Sub 

End Class 



Závěr 
Učebnice z programování ve Visual Basicu byla koncipována jako základní materiál pro začínající programátory, 

který jim umožní rychlou orientaci v případě potřeby vytvoření nějaké základní programové konstrukce.  

Učební text se na základní úrovni zabývá běžně používanými objekty a konstrukcemi Visual Basicu tak, aby je 

čtenář mohl téměř okamžitě implementovat do svého vlastního programu. 

Tuto příručku by samozřejmě bylo možno dále rozšiřovat – jenom namátkou: další objekty, víceformulářové 

prostředí, rekurzivní procedury, třídění a vyhledávání, práce s databázemi… A kdo ví? Možná to i jednou 

udělám :-). 

Přeji úspěšné programování! 

 

Jan Felger 2018 

 


