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Electronic publication supports access to the information and to the level of education. It is 
becoming important part of our society. We hope that our project will support this aim on 
our university. 
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Úvod  
 
V histó rii ľudstva bolo vytvorených množstvo spô sobov záznamu informácií, od klinové ho 
písma starých Sumerov, cez Egyptské  hieroglyfy na stenách hrobiek, pergamen, ručne písané , 
neskô r tlačené  knihy, až k súčasným elektronickým spô sobom záznamu informácie. Aj 
v dnešnej dobe veľké ho rozvoja výpočtovej techniky však ľudia stále dávajú prednosť 
klasickej tlačenej forme knihy. Tu však narážame na obmedzenia. Nie všetky druhy publikácií 
je reálne vydávať v tlačenej forme, či už z dô vodov finančných, či kvô li špecifickému účelu 
publikácie. Množstvo publikácií je stále dostupných len v niekoľkých kusoch, či dokonca len 
v jednom exemplári. Toto platí aj o niektorých, pre niekoho ď alšieho ako iba pre autora, 
zaujímavých publikáciách, akými sú napríklad diplomové , či dizertačné  práce. Ď alším 
príkladom prác, ktoré  je vhodné  elektronicky publikovať, či už z dô vodu dostupnosti 
k informáciám, alebo možnosti vzdelávania sa z nich, sú časopisy prípadne zborníky, ktorých 
na našej univerzite vychádza ročne niekoľko desiatok. 
 
 
Elektronické  publikovanie (z anglické ho electronic publishing, e– publishing) značí 
publikovanie informácií prostredníctvom počítačovej siete, či vytváranie publikácií vo 
formátoch pre použitie na počítači (podľa slovníka Merriam-Webster Dictionary [URL1]). 
Publikácia sa dá sprístupniť v elektronickej forme veľmi jednoducho, prostredníctvom jej 
konverzie do niektoré ho z formátov vhodných pre také to publikovanie, ako sú napríklad 
formáty HTML (Hyper Text Markup Language) [URL2], či PDF (Portable Document 
Format) [URL3]. Publikácia sa po zverejnení na Internete v elektronickej forme stane 
dostupnou pre každé ho záujemcu s prístupom k tejto globálnej počítačovej sieti. 
 
Na našom pracovisku pracujeme v spolupráci s SlPK na projekte elektronické ho publikovania 
prác za pomoci riešenia na báze formátu XML, ktorý umožňuje pri správnom návrhu vysokú 
prenositeľnosť publikácie od tlačenej formy až k forme elektronickej, vhodnej pre uverejnenie 
na Internete či na CD v podobe HTML či PDF súborov. 
 
Prostriedky na riešenie e-publikovania 
 
Formát, v ktorom majú byť dokumenty publikované , musí byť taký, ktorý bude spĺňať 
nasledovné  požiadavky: 
 



- Prenositeľnosť –  možnosť konverzie do rô znych iných formátov (pdf, rtf…). 
- Presnosť –  formátovanie dokumentu muší byť jednoznačné  z dô vodu nutnosti          

konverzie do iných formátov. 
- Možnosť prehliadať dokument vo webových prehliadačoch. 
 
Ako najvhodnejší formát pre tieto požiadavky je značkovací jazyk XML (eXtensible Markup 
Language). Tento jazyk vznikol na základe existujúceho jazyka SGML kvô li zložitosti jazyka 
SGML. Samotný jazyk XML je vo forme zápisu dosť podobný HTML s tým rozdielom, že 
v HTML samotné  značky popisujú formátovanie dokumentu a v XML sú značky vymyslené  
tvorcom dokumentu a funkcia značiek je popísaná v súbore s formátovacím (štýlovým) 
jazykom ako napríklad XSL, alebo CSS. 
 
Príklad č.1 
 
Príklad HTML: Zobrazenie HTML: 
<HTML> 
. 
. 
    <BODY> 
        <FONT SIZE=”+2”>Nadpis 1</FONT><BR> 
        <FONT SIZE=”0”>Ukážkový 
text</FONT><BR> 
        <FONT SIZE=”+2”>Nadpis 2</FONT><BR> 
        <FONT SIZE=”0”>Ukážkový text</FONT> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

Nadpis 1 
Ukážkový text 
Nadpis 2 
Ukážkový text  
 

 
V príklade č.1 je vidieť, ako sa popisuje veľkosť písma v HTML. Značka (tag) <font> má 
parameter ‘size’, ktorý určuje veľkosť znakov v texte, ktorý popisuje. Táto značka je v HTML 
na rozdiel od XML nemenná. Okrem možnosti zmeny veľkosti písma mô žeme pomocou tejto 
značky meniť napríklad aj jeho farbu (parametrom ‘color’) alebo typ písma (parametrom 
‘face‘) a iné . 
 
V príklade č. 2 (dokument XML) je vidieť, že boli použité  neexistujúce značky, ktoré  by mali 
tento dokument aj sformátovať. Keďže tieto značky sami o sebe počítaču nič nehovoria, je 
k nim potrebný súbor (v tomto prípade napísaný v jazyku CSS), ktorý určí, čo ktorá značka 
má vykonávať. Existuje ešte viac formátovacích jazykov okrem CSS. Jedným z najlepších je 
XSL, ale vzhľadom k tomu, že je to pomerne nový jazyk a zatiaľ má slabú, alebo žiadnu 
podporu webových prehliadačov, pri tvorbe aplikácie je používaný CSS.  
Jednou z najväčších výhod také hoto zápisu je to, že značky mô žu vykonávať úlohu popisnú 
(ako napríklad značka <NADPIS> - je v nej jednoznačne povedané  na rozdiel od HTML, že 
ide o nadpis), zatiaľ čo dokument CSS má úlohu formátovaciu. V príklade sú uvedené  dva 
vzory dokumentu CSS. Rozdiel medzi nimi je iba vo formátovaní značky <NADPIS>. 
V jednom z nich je veľkosť písma 20 bodov, v druhom 30 a je zmenená farba na modrú. Toto 
je jedna z ď alších výhod XML. Ak by bolo potrebné  v dokumente, ktorý ma veľa strán a je 
napísaný v HTML tak, ako v príklade č.1, zmeniť veľkosť písma v nadpise, bolo by treba 
vyhľadať a prepísať ručne v každom z nadpisov veľkosť znakov (parameter ‘size’). V prípade 
XML stačí v dokumente CSS upraviť značku <NADPIS> podľa požiadaviek (v príklade č.2 je 
to veľkosť a farba písma), a to sa prejaví v celom dokumente naraz. 



Príklad č .2 
 
Príklad XML: Zobrazenie XML: 

CSS č .1 
 

<7?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet type="text/css" href="default.css"?> 
<PRIKLAD> 
    <NADPIS>Nadpis 1</NADPIS> 
    <TEXT>Ukážkový text</TEXT> 
    <NADPIS>Nadpis 1</NADPIS> 
    <TEXT>Ukážkový text</TEXT> 
</PRIKLAD> 

Nadpis 1 
Ukážkový text 
Nadpis 2 
Ukážkový text  
 

Príklad CSS č .1 
(default.css): 

Príklad CSS č .2 (default.css): CSS č.2 

PRIKLAD { 
 Display : block; 
} 
NADPIS { 
 Font : 20px; 
 Display : block; 
} 
TEXT { 
 Font : 10px; 
 Display : block; 
} 

PRIKLAD { 
 display : block; 
} 
NADPIS { 
 font : 30px; 
 display : block; 
  color : Blue; 
} 
TEXT { 
 font : 10px; 
 display : block; 
} 

Nadpis 1 
Ukážkový text 
Nadpis 2 
Ukážkový text 

 
 
Jednou z nevýhod XML je, že tento jazyk je zatiaľ stále vo vývoji, tak isto ako aj jazyky CSS 
a XSL a zároveň nevýhodou,  ktorá plynie s dĺžkou existencie tohto jazyka, je slabá podpora 
zo strany vývojárov softvé ru pre editáciu, konverziu a inú manipuláciu s týmito 
dokumentami. 
 
 
Riešenie a použ ité prostriedky 
 
Bolo nutné  vytvoriť aplikáciu, pomocou ktorej by sa dal jednoducho sformátovať dokument. 
Tento dokument musí byť hneď  na to prekonvertovaný do XML s už predpripraveným CSS 
dokumentom. Na vytváranie a formátovanie dokumentu je použitý WYSIWYG editor, ktorý 
je naprogramovaný v jazyku Java (obr. č. 1). Na konverziu tohto dokumentu do jazyka XML 
bol použitý programovací jazyk PHP. 
 
Uvedené  príklady sa týkaju tvorby časopisu pomocou vytvorenej aplikácie. 
 
 
 
 
 



Obrázok č.1 

 
Ď alej bolo potrené  vytvoriť prostredie, pomocou ktoré ho by sa do databázy (PostgreSQL) 
zapisovali základné  údaje ako názov časopisu, rok vydania či číslo (obr. č. 2).  
 
Obrázok č.2  
 

 
 
Ď alším krokom vo vytvorenej aplikácii už mô že byť napríklad pridanie jednotlivých článkov 
do časopisu (databázy) pomocou formulára (obr. č. 3), kde je možná aj spätná úprava 
vložených údajov do databázy. Všetky tieto formuláre sa dajú vyvolať cez koreňovú 
aplikáciu, ktorá slúži okrem uvedených ukážok aj na priraďovanie autorov k jednotlivým 
článkom, alebo určenie poradia článkov v časopise (obr. č. 4). 
 
Obrázok č.3 

  



Obrázok č. 4 
 

 
 
Výsledný produkt vytvorený popísaným spô sobom je publikovaný na Internete aplikáciou, 
ktorá z databázy vložené  údaje vyberie a sformátuje ich do požadované ho tvaru (obr. č. 5 a 6). 
 
Obrázok č. 5 

 
 

Súhrn 
 
Elektronické   publikovanie podporuje prístup k informáciám a k možnostiam vzdelávania sa. 
Stáva sa  významnou súčasťou našej spoločnosti. Veríme, že náš projekt podporí tento cieľ na 
našej univerzite. 



Obrázok č. 6 
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