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Abstrakt 
 

Jak již název napovídá, téma diplomová práce je zaměřeno na návrh pomocných mobilních 

aplikací pro lidi s mentálním postižením a také na implementaci vybrané části návrhu. Aplikace jsou 

navrhovány pro přenosná zařízení s operačním systémem Android. Pomocné aplikace musí být 

navrženy s ohledem na specifické požadavky uživatele.  

Tato problematika je popsána v textu této diplomové práce. V první části je text zaměřen na 

objasnění požadavků uživatele s mentálním postižením a realizace daného návrhu i s analýzou 

architektury a popisem funkcí jednotlivých navržených aplikací. Dále je popsána implementace i 

s použitými technologiemi a návrh grafického rozhraní. V závěru je popsáno testování a nasazení do 

ostrého provozu. Na CD příloze je k dispozici celý implementovaný zdrojový kód včetně 

vytvořeného grafického templatu. 
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Abstract 
 

The title of my dissertation informs the reader that its main theme focuses on a project of 

proposing auxiliary mobile applications for people with mental disabilitie. It further focusues on the 

implementation of a selected part of the project. These auxiliary applications are proposed for use in 

mobile appliances using the Android operational system. They need to be designed with regard to 

the specific requirements of the user. 

The issues are described in the main body of my dissertation. The first part focuses on the 

explanation of the requirements of the user with mental disabilities and on the realizatioon of the 

proposal including an analysis of the architecture and the description of the functions of individual 

proposed applications. The next part decribes the implementation with applied technologies and the 

proposed graphic interface. The final part describes the testing and bringing the proposal into 

practice. The CD attachment gives the complete implemented source code including the created 

graphic template. 
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1 Úvod 

Výběr tématu pro mou diplomovou práci byl dán tím, co je mi v oblasti informatiky blízké, 

a také tím, co by mi zvýšilo možnosti získat zaměstnání po dokončení studia. Zaměřil jsem se na 

tvorbu softwaru, tedy na témata praktická, která po vypracování zanechají skutečný produkt. Během 

studia na Vysoké škole báňské jsem si oblíbil programovací jazyk C# a také jazyk Java. Zaměřil jsem 

se na C#, resp. na ASP.NET. Z tohoto důvodu jsem navštívil pana doktora Jana Martinoviče, který 

je na tuto technologii odborník. Jelikož však pro tuto technologii nebylo aktuálně vypsáno žádné 

téma, bylo mi nabídnuto téma jiné, a sice tvorba aplikací v technologii Android pro lidi s mentálním 

postižením. Technicky se jedná o programování v jazyce Java, s kterým jsem byl seznámen, a o 

tvorbu aplikací pro systém Android, s kterým jsem se teprve seznamoval. Byl jsem i relativním 

nováčkem jako běžný uživatel Androidu, protože mé první zařízení s tímto operačním systémem 

jsem v té době vlastnil jen několik měsíců. Mým cílem vždy bylo programovat aplikace pro mobilní 

zařízení. Z tohoto důvodu jsem toto téma bez váhání přijal.  

Téma mé diplomové práce dostalo název Pomocné mobilní aplikace pro osoby s mentálním 

postižením. Jak již sám název napovídá, úkolem mé práce bylo vytvoření sady pomocných aplikací 

pro lidi s mentálním postižením, které byly tematicky zaměřeny na určité povinnosti a úkoly 

v domácnosti, úkoly zahrnující organizování finančního rozpočtu nebo plánování denního programu 

a nákupů. Aplikace byly zaměřeny na uživatele, kteří používají mobilní zařízení s operačním 

systémem Android. 

Má diplomová práce vychází z teoretické a praktické činnosti, kterou zde popisuji. V první 

části se zabývám zadáním aplikací a lidmi s mentálním postižením. To obnáší teoretické porozumění, 

jak s těmito lidmi pracovat a jak pro ně připravovat dobře srozumitelný obsah, např. dokumenty nebo 

aplikace. Představuji vypracovaný návrh jednotlivých pomocných aplikací a odborný rozbor 

architektury projektu, a dále popisuji funkce a uživatelské rozhraní. V následující části představuji 

použitou technologii a implementaci aplikace. V textu neopomínám představit také návrh grafického 

templatu. V závěru se věnuji testování a ostrému nasazení a také zhodnocení vytvořené aplikace. 
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2 Návrh aplikace 

Prvním bodem mé diplomové práce je vypracovat přesné zadání jednotlivých mobilních 

aplikací, podle zadané oblasti účelu, požadavků a kritérií uživatelů, jež budou s aplikací pracovat. 

Sestavení zadání obnáší několik kroků, které popisuji v následujících podkapitolách.  

 

  

 

 

Na úplném začátku poté, co jsem se seznámil a přijal téma diplomové práce, jež mi nabídl 

Ing. Jan Martinovič, Ph.D., jsem věděl pouze to, že mým úkolem bude navrhnout nějaké aplikace 

pro lidi s mentálním postižením a že aplikace budou určeny pro mobilní zařízení s použitím 

operačního systému Android. Následně pro bližší specifikaci zadání diplomové práce jsem se setkal 

se samotným zadavatelem znalého daného oboru.  Jedná se o paní magistru Barboru Uhlířovou z 

organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením1 (dále jen SPMP), která působí jako 

sociální pedagog a asistentka pracovní skupiny SPMP a také jako koordinátorka projektů.  

Byl jsem obeznámen s oblastmi, pro které by bylo možné navrhnout aplikaci nebo aplikace, 

jež by uživatelům s mentálním postižením mohly ulehčit život. Z nabídnutých možností jsem si 

vybral oblast se zaměřením na domácnost. Další zajímavou možností bylo navrhnout systém pro 

bezpečnou navigaci uživatelů po naplánovaných trasách ve městech. Při této konzultaci jsem se 

rovněž dozvěděl první obecné informace o lidech s mentálním postižením. Na toto téma mi byly též 

poskytnuty informační brožury a webové odkazy k nastudování. Tyto informace jsou pro návrh 

aplikací zcela zásadní.  

Následující etapa, kterou již můžu nazvat jako začátek realizace návrhu, spočívá v průzkumu 

a uvědomění si požadavků zadání s technickými možnostmi mobilních zařízení a jejich možnostmi 

operačního systému, a to vše s důrazným ohledem na lidi s mentálním postižením. Zde bych rád 

poznamenal, že mým studijním oborem jsou informační a výpočetní technologie, kde jen stěží 

najdete předmět, který se věnuje práci s hendikepovanými lidmi. A také bych rád připomněl, že 

technologie Android je technologie pro mě zcela nová.  

Proto sestavení zadání nebylo v počátku tak jednoduché, jak se zdálo. Musel jsem nabýt 

znalosti z několika různých oblastí.  Začal jsem tedy od začátku. Nejprve jsem se seznámil 

s myšlením a přístupem k lidem s mentálním postižením. Zdůrazňuji, že se jedná o teoretické 

seznámení s touto problematikou. Další zkušenosti a doporučení budu muset získat přímo od 

odborných asistentů, kteří pracují s těmito lidmi (viz následující kapitola 2.1 Požadavky uživatele s 

mentálním postižením). Dále jsem musel nastudovat základní znalosti architektury Android a 

                                                   
1 Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků působící 

v České Republice 

obrázek 2.1 – logo společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 
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prozkoumat možnosti a chování vybraných grafických komponentů, tzv. widgetů v interakci 

s uživatelem. 

  

2.1 Požadavky uživatele s mentálním postižením 

Získání alespoň základních znalostí o člověku s mentálním postižením je zcela zásadní pro 

vypracování zadání a následnou implementaci aplikace. Proto se tomuto problému budu nyní 

věnovat. 

Předtím, než začnu podrobněji popisovat potřeby a požadavky člověka s mentálním 

postižením, je vhodné uvést pojmy „mentální postižení“ a „duševní onemocnění“, a porozumět jim. 

Tyto pojmy jsou zcela odlišné, přesto jsou často nevědomě zaměňovány. Jak lidé s mentálním 

postižením, tak i lidé s duševním onemocněním potřebují v různých etapách života určitý druh 

podpory. Je zde však důležité znát rozdíly, aby jim byla poskytnuta odpovídající podpora. Nesprávný 

přístup k těmto odlišným skupinám lidí vede k nevhodné komunikaci nebo nevhodnému poskytování 

služeb. To může mít za následek i diskriminaci jedné nebo druhé skupiny. 

Mentální postižení není nemoc. Je to stav neměnný a trvalý. Na vznik mentálního postižení 

májí většinou vliv genetické příčiny, které působí na plod v období těhotenství. Intelekt lidí s 

mentálním postižením se vyvíjí pomaleji. Proto potřebuje informace lehce dostupné a srozumitelné. 

Tito lidé se mohou zařadit do běžného života, pokud je jim poskytnuto patřičné vzdělání a přiměřená 

pomoc v některých běžných činnostech. 

Člověk s duševním onemocněním je pacient a potřebuje lékařskou pomoc, psychoterapii, 

medikamentózní léčbu a rodinnou terapií. Takový jedinec nemá obvykle postižený intelekt. Duševní 

onemocnění většinou vzniká při nezvládnutí těžkých životních situací, které vedou k depresi, úzkosti 

a schizofrenii. Sklon ke vzniku onemocnění může být podnícen i geneticky. Onemocnění zasahuje 

různé složky osobnosti a to vyžaduje odlišný způsob léčby. Lidé duševně nemocní obvykle 

procházejí krátkodobou léčbou ve zdravotnickém zařízení a poté potřebují dlouhodobou podporu v 

běžném životě. Onemocnění se obvykle v průběhu života opakuje v různých periodách. Tito lidé 

mají problémy s řešením běžných každodenních problémů. Mnohdy kvůli tomu přicházejí o 

zaměstnání, sociální příspěvky, rodičovská práva a jiné věci. K jejich integraci do běžného života je 

zapotřebí kvalitních služeb a také potřebují mít pocit, že je okolí respektuje a že jim rozumí.  

Mojí cílovou skupinou v rámci diplomové práce jsou lidé s mentálním postižením, a proto 

se budu této skupině věnovat hlouběji. 

 

2.1.1 Lidé s mentálním postižením 

V jedné z brožur2, jež mi pomohla porozumět, kdo je to člověk s mentálním postižením, je 

uvedeno, že v současné době žije v České republice asi 107 000 takových lidí. Mentální postižení 

není nemoc, nýbrž je to trvalý stav, který se projeví do 18 let věku. Je to celoživotní hendikep, který 

                                                   
2 Brožura: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením [1] 
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není možné léčit. Přesto se tito lidé mohou učit novým věcem a dovednostem, a mohou se zapojit do 

běžného veřejného života.[1] 

Tak jako je každý z nás jiný, stejně tak se od sebe liší i lidé s mentálním postižením. Také 

úroveň postižení je u každého odlišná. Nelze proto určit typického člověka s mentálním postižením 

a tudíž přístup ke každému jedinci je zcela individuální. Někteří lidé potřebují větší pomoc od svého 

okolí, jako je rodina a blízcí, ale nejdůležitější je pomoc odborného asistenta.  Naopak někteří lidé 

jsou postiženi jen mírně a pomoc svého okolí potřebují jen zřídka.[1] 

Asistenti, resp. odborní pečovatelé, pomáhají lidem s mentálním postižením se začlenit do 

běžného života. Každý asistent má na starost určitou skupinu těchto lidí. Asistenti své svěřence dobře 

znají a přistupují k nim individuálně podle jejich úrovně mentálního postižení. 

Lidé s mírným postižením mohou s určitou podporou bydlet sami, chodit do práce a žít 

společenský život. Pokud takového člověka potkáte, nemusíte na první pohled poznat, že trpí 

nějakým postižením. 

Vzhledem ke sníženým rozumovým schopnostem jsou tito lidé často vystavování šikaně 

nebo jsou zneužíváni. Je důležité si uvědomit, že lidé s mentálním postižením jsou členy společnosti 

jako každý jiný. To má velký význam jak pro ně, tak i pro celou společnost.[1] 

U lidí s mentálním postižením se objevují různé poruchy projevu. Některé tyto projevy 

mohou být ovlivněny lidmi a prostředím, ve kterém se pohybují (viz dále). Já tyto poruchy musím 

brát na zřetel při realizaci mé diplomové práce a pokusit se svojí prací některé tyto projevy pozitivně 

ovlivnit a pomoci těmto lidem lépe zvládat běžné denní povinnosti a činnosti. V následujícím 

seznamu uvádím nejčastější poruchy projevu.  

 

Snížená úroveň rozumových schopností a potíže v komunikaci 

Těmto lidem dělá potíže porozumět běžným situacím a vyhodnotit je. Většina má též 

slabou slovní zásobu. Často nejsou schopni přesně vyjádřit, co chtějí, nebo pochopit, co 

se po nich žádá. 

Potíže s učením 

Psaní, čtení, zapamatování si informací a jejich zpracování je u některých velice 

obtížné. 

Menší míra pozornosti 

Většina nevydrží déle poslouchat nebo se soustředit. 

Horší orientace v čase a prostoru 

Nižší úroveň sociálních dovedností 

Mohou mít problémy s navazováním a udržováním vztahů. Neumí si požádat o pomoc, 

vyjádřit spokojenost či nespokojenost. Může se u nich vyskytnout nepřiměřená 

komunikační vzdálenost k osobě, se kterou hovoří. 

Nepřiměřené sebehodnocení 

Někteří se mohou výrazně přeceňovat nebo podceňovat nebo mají nízké sebevědomí. 
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Pomalejší tempo 

Se může projevovat při učení se novým věcem, při vyjadřování, ale také při běžných 

denních činnostech. 

Omezená schopnost porozumět abstrakci, zobecňování nebo dvojsmyslu 

Například pojmy zanedlouho, před chvílí, dávno, apod. mohou být dezorientující. 

Přidružené postižení 

Smyslové, tělesné, vady řeči, epilepsie či psychiatrické onemocnění. 

 

2.1.2 Přístup k lidem s mentálním postižením 

Lidé s mentálním postižením jsou znevýhodnění v přístupu k informacím. Nejenom při 

komunikaci, ale také při předávání informací v podobě písemné nebo elektronické, ať už se jedná o 

multimédia, webové stránky a jiné zábavné nebo výukové aplikace, je nutné předávat informace ve 

srozumitelném jazyce. Předtím než začneme pracovat s lidmi s mentálním postižením, je nutné si 

uvědomit několik věcí. 

V první řadě je nutné člověka s mentálním postižením na začátku seznámit ve stručnosti s 

tím, co mu chceme sdělit, o jaké informace se jedná, co bude jeho úkolem a proč je důležité, aby se 

na dané práci podílel.  Musíme očekávat, že práce bude pomalejší a některé informace bude nutné 

sdělit vícekrát. Informace je třeba předávat srozumitelně a pomalu. Je důležité se přizpůsobit jeho 

tempu a postupovat po malých krůčcích. Je-li informací velké množství nebo jsou-li informace 

složité, pak je zapotřebí práci rozdělit do více časových etap. Dostatek času a trpělivosti jsou pro tyto 

lidi zásadní.[1] [2] 

Lidem s mentálním postižením je nutné dávat jednoduché a srozumitelné otázky. Je nutné se 

vyhnout ironii a dvojsmyslům, které mohou vést k dezorientaci a tedy i k mylným odpovědím. Také 

je nutné se vyhýbat cizím slovům a dlouhým souvětím. Nejméně vhodnou formou předávání 

informací lidem s mentálním postižením je, když nejsou aktivně zapojeni do děje. Lidé rychle ztrácejí 

pozornost a zájem pro sdělovanou informaci.[1] [2] 

Vše, co je možné, je vhodné předvést názorně. Dobré je využít obrázků nebo piktogramů 

znázorňujících věc nebo činnost, kterou jim popisujeme. Důležité je se průběžně dotazovat na to, co 

právě sdělujeme. Tím udržujeme pozornost a ověřujeme si, zdali nám člověk s mentálním postižením 

rozumí. Vhodné je také člověka vyzvat, aby mluvil o svých vlastních zkušenostech a vyjádřil svůj 

názor na probírané téma.[2] 

 Pokud chceme s člověkem mentálně postiženým komunikovat osobně, po formální stránce 

s ním jednáme vždy jako se zdravým člověkem. Je-li postižený člověk dospělý, vždy mu vykáme 

nebo se domluvíme na tykání. Vždy oslovujeme „paní“ nebo „pane“ a jeho příjmením. Také je 

vhodné člověku při seznámení podat ruku. Tím vším vytváříme v člověku s mentálním postižením 

dobrý pocit. Když takový člověk cítí, že si ho vážíme a že je naším partnerem, pak je jeho spolupráce 

s námi efektivnější.[1] 
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2.1.3 Prezentace informací lidem s mentálním postižením 

Pro lidi s mentálním postižením je obtížné porozumět některým věcem a také je obtížné se 

nové věci naučit. Proto je důležité, aby dostávali co nejsrozumitelnější informace.  

Opět s využitím doporučené brožury3 jsem nyní nastudoval důležité zásady a pravidla, která 

vedou lidi dělat věci správně a stejným způsobem jako ostatní. Pravidla též vedou k vytvoření 

srozumitelného obsahu, kterému mohou lidé s mentálním postižením lépe porozumět. Pravidla jsou 

určena jak pro psané informace, tak pro informace v elektronické podobě. Tou může být internetová 

stránka, multimediální disk nebo jakákoliv aplikace určena pro tento typ lidí. Pravidla říkají, čeho se 

musí tvůrce obsahu vyvarovat, a zdůrazňují, co má dodržet při psaní textu, při jeho formátování, jak 

rozvrhnout informace na papíře dokumentu nebo jak rozvrhnout informace na obrazovce monitoru, 

atd. Tato pravidla vznikla v rámci mezinárodního projektu4, na kterém se podílelo osm Evropských 

zemí.  

Z velkého seznamu pravidel popsaných v brožuře zde popíši především pravidla, která jsou 

pro můj diplomový projekt důležitá. Tato pravidla se budu snažit co nejvíce dodržet. 

 

Pravidla pro slova a čísla 

První pravidla se týkají samostatných slov. Zde je doporučeno používat jednoduchá slova, 

kterým lidé dobře rozumějí. Příkladem může být použití slova rozesílat místo distribuovat. Když je 

nezbytně nutné použít složité slovo, pak je též nutné ho dobře vysvětlit. Pro popis či vysvětlení jedné 

věci musí být použito vždy jedno stejné slovo. Například když použijeme slovo zaměstnání, 

nemůžeme ho dále v textu zaměnit za slovo práce. Dále je nutné se vyvarovat zkratek a neznámých 

znaků a nepoužívat velká nebo složitá čísla jako jsou procenta nebo desetinná čísla. Je možné je 

nahradit slovy jako „málo“ nebo „hodně“, atd. 

 

Pravidla pro věty a text 

Pravidla pro věty říkají, aby věty byly krátké, jednoduché a přímo popisující danou věc.  

Nová věta vždy začíná na novém řádku. Nadpisy musí být snadno srozumitelné. Měly by říci, o čem 

je text pod nadpisem. Text musí dávat lidem jen informace, které jsou pro ně důležité. Není vhodné 

je zahlcovat informacemi, které nepotřebují. Důležité informace by měly být na začátku nebo by 

měly být v textu zvýrazněny tučně. Na jedné stránce nesmí být velké množství textu. Psaným 

informacím, které snadno lidé s mentálním postižením pochopí, se většinou říká „jednoduché čtení.“ 

 

                                                   
3 Brožura: Informace pro všechny. [3] 
4 Projekt s názvem: Cesty ke vzdělání lidí s mentálním postižením. Cílem tohoto projektu je, aby i lidé 

s mentálním postižením mohly navštěvovat kurzy pro dospělé. [3] 



 

 

 

 

7 

 

Pravidla pro písmo a formát textu 

Spousta pravidel také definuje jak formátovat text a jaký font zvolit pro písmo. Vždy je nutné 

používat font, který je jasný a dobře čitelný. To znamená používat vždy jen bezpatkové písmo. 

Patkové písmo má složitější tvar a proto je pro některé lidi s mentálním postižením hůře čitelné. 

Dobře čitelný text by měl mít velikost minimálně 14. Dobře čitelné písmo nesmí být příliš tenké nebo 

tlusté a mezery mezi písmeny nesmí být příliš malé. Není dobré používat kurzívu nebo podtržení 

slov. Zcela nevhodné jsou speciální úpravy písma, jako je stín, kontury a podobné úpravy. Na jedné 

stránce je doporučeno používat jeden styl písma. 

 

Pravidla pro barvy 

Na pozadí textu nesmí být umístěn obrázek nebo nějaký vzorek, který by narušoval čitelnost 

textu. Obdobně je to i s barvou na pozadí. Je možné použít barvy, ale tak, aby byla zachována dobrá 

čitelnost textu. To zajišťuje dostatečně velký kontrast mezi barvou textu a barvou pozadí. Pokud 

chceme použit tmavé pozadí, je to možné, ale barva pozadí musí být dostatečně tmavá a barva textu 

dostatečně světlá. Další pravidla nedoporučují používat barevný text, protože někteří lidé je špatně 

rozeznávají. Striktně jsou zakázány barvy pozadí nebo textu, které jsou příliš jasné (křiklavé).   

 

Pravidla pro obrázky 

Používání obrázků je vysoce doporučeno. Pro velké množství lidí s mentálním postižením je 

čtení textu obtížné. Proto je vítáno, když je text doplněn výstižným obrázkem. Opět je však nutné 

dodržet několik pravidel, aby obrázky byly na první pohled jasné a srozumitelné. Pro dobré 

znázornění textu je možné použít jak fotografie, tak kresby nebo piktogramy. Pokud je to možné, je 

dobré použít jeden styl obrázků, např. použít jen kresby od jednoho autora. Na obrázku by měla být 

vyobrazena pouze jedna věc, eventuálně více věcí, které však musí přímo souviset s textem. V celém 

dokumentu musí být pro popis stejné věci vždy použit stejný obrázek.  

 

Pravidla pro navigaci 

 Další sada pravidel určuje, jak správně a bezpečně navigovat uživatele s mentálním 

postižením při prohlížení webových stránek, případně prohlížení obrazovek nějaké aplikace. V první 

řadě lidé musí vědět, ve které části se zrovna nacházejí. K tomu slouží navigační lišta.  Přecházení 

z jedné stránky na druhou musí být snadné. Proto je důležité, aby na každé stránce byly umístěné 

srozumitelné odkazy, resp. tlačítka pro přejití na následující nebo předchozí stránku. Je nutné, aby 

se uživatel mohl bezpečně vrátit z každé stránky na domovskou stránku. Ideální je, aby se celý obsah 

vešel na stránku bez nutnosti posunovat obraz. Na každé stránce by měla být zachována stejná 

struktura rozvržení obsahu a stejné umístění navigačních prvků. Rovněž je důležité zachování stylu 

a vzhledu tak, aby uživatel s mentálním postižením nebyl dezorientován neočekávaným obsahem 

nebo změnou struktury stránky. 
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Pro další pravidla a jejích hlubší porozumění odkazuji čtenáře na zmíněnou brožuru s názvem 

Informace pro všechny.[3] Výše zmíněné zásady a pravidla jsou nutným základem pro návrh aplikací 

pro lidi s mentálním postižením. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.2 je evropské logo, které označuje dokumenty nebo jakýkoliv jiný obsah, který je 

snadno srozumitelný pro lidi s mentálním postižením. 

 

2.2 Realizace zadání 

V této kapitole, respektive této časti tvorby mé diplomové práce, mohu začít realizovat 

zadání jednotlivých mobilních aplikací. Tak jak popisuji v předchozích kapitolách, mám nyní nabyté 

znalosti o přístupu a způsobu podávání informací lidem s mentálním postižením. Také jsem 

nastudoval základy technologie Android. Tím myslím, že jsem se seznámil s tvorbou aplikací pro 

operační systém Google Android, kde jsem se zaměřil kromě podstatných základů hlavně na 

komponenty, u kterých jsem předpokládal, že budou zapotřebí při implementaci navrhovaných 

aplikací. Hlouběji se zabývám operačním systémem Google Android v kapitole 4.1 Technologie 

Android. Dále jsem se zamyslel nad samotným mobilním zařízením, především nad jeho rozměry a 

možnostmi ovládání. To vše je nutné mít nyní na zřeteli při navrhování aplikací pro lidi s mentálním 

postižením. Jinak řečeno, je nutné udělat maximum pro to, aby aplikace byly opravdu jednoduché a 

srozumitelné, jak po obsahové stránce, tak po stránce ovládací. Musím zde přiznat, že při první 

konzultaci, kdy jsem se seznámil blíže s mým úkolem, se tento úkol zdál jednoduchý. Posléze jsem 

si uvědomil, že zadaný úkol je daleko komplikovanější, než jsem si původně myslel. 

Nyní předkládám návrhy pro zadání, které byly navržené zadavatelem. Tyto návrhy se týkají 

těchto oblastí: obsluhy domácích spotřebičů, rozpočtu financí a také organizace denního programu. 

S těmito všemi získanými znalostmi jsem připravil první náčrt zadání, který jsem dále rozvinul až 

do hotové podoby. Přesné znění tohoto zadání představuji v následující podkapitole. 

 

2.2.1 Vypracované zadání 

Z předloženého návrhu jsem vypracoval sadu aplikací, které mají pomoci lidem s mentálním 

postižením. Každá níže popsaná aplikace je zaměřena na určitou oblast povinností a úkolů. Tyto 

oblasti zahrnují výpomoc při běžných domácích pracích, organizování finančního rozpočtu, řešení 

obrázek 2.2 – logo označující srozumitelný dokument 
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nákupů a denního programu. Tak jak bylo navrhnuto, aplikace jsou určeny pro zařízení s mobilním 

operačním systém Google Android. Tyto pomocné aplikace bude zastřešovat nezávislá webová 

aplikace (tj. webové stránky spustitelné v běžných webových prohlížečích), které budou sloužit 

především asistentům starajícím se o lidi s mentálním postižením jako vzdálená kontrola a pomoc.  

 

1. Domácí práce 

Domácí práce je pomocná aplikace pro obsluhu domácích spotřebičů krok za krokem. Pro 

spotřebiče jako je pračka, myčka, sporák, multimediální zařízení (počítač, DVD přehrávač a jiné) 

vytvoří uživatel, resp. asistent, přehledný návod k jeho obsluze. Aplikace pak uživatele s mentálním 

postižením naviguje při obsluze zařízení. Podle zdatnosti uživatele může asistent vytvořit méně či 

více podrobný postup ovládání. 

Požadované funkce aplikace: 

 Vytvoření podrobného návodu, tedy průvodce pro konkrétní zařízení v domácnosti. 

Aplikace umožní asistentovi takovýto návod jednoduše sestavit. 

 Aplikace provede uživatele s mentálním postižením krok za krokem obsluhou 

zvoleného zařízení. 

 Jeden krok zvoleného průvodce může libovolně obsahovat fotografií popisující jak 

provést daný úkol, dále textovou instrukci nebo jednoduchý popisek. 

 Některé kroky mohou zobrazovat časovač. Například pro nastavení doby vaření nebo 

doby pracího programu. Je nutné zabezpečit běh časovače, i když je aplikace 

pozastavena jinou aplikací, například příchozím hovorem. 

 K vytvoření průvodců musí být možné přímo z aplikace pořizovat fotografie a také 

provést výřez konkrétní části obrazu. 

 Kromě samotného vytváření průvodců je nutné, aby je bylo možné také upravovat 

nebo mazat, případně měnit jejich pořadí v seznamu. 

 

2. Finance 

Pomocná aplikace pro správu stanoveného domácího rozpočtu během měsíce. Uživatel s 

mentálním postižením bude mít přehled nad tím, co musí v daném měsíci zaplatit. To je přehled 

zaplacených, resp. nezaplacených položek a přehled nad zbývajícím finančním obnosem. Asistent 

má možnost vymezit určitý obnos peněz na určitou kategorii věcí. Část peněz může být například 

určena na nákup potravin, na drogerii a jiné potřeby. 
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Požadované funkce aplikace: 

 Nastavení měsíčního obnosu peněz asistentem příp. uživatelem. Může být také 

umožněno, aby se částka automaticky navýšila ve stanovený den v měsíci. 

 Možnost přidávat a upravovat položky k zaplacení (inkaso, stravenky, měsíční 

jízdné, měsíční splátky, a jiné). 

 Možnost vymezit část rozpočtu na konkrétní oblast (potraviny, hygiena, oděv, atd.) 

 Provedení platby obnáší: co zaplatit, kolik zaplatit, příp. jak platbu provést. 

 Evidence provedených hotovostních plateb v obchodech. Uživatel zadá celkovou 

částku z nákupního lístku. Může také přidat název eventuálně typ obchodu a 

poznámku. Částka je odečtena z rozpočtu. 

 Evidence elektronických plateb. Tento úkol může být pro uživatele s mentálním 

postižením náročný. Protože většina bank běžně neumožňuje jiným aplikacím 

automatizovaně přistupovat do jejich internetových systémů pro získáni výpisu, 

bude muset uživatel získávat výpis z účtu manuálně a následně ho vložit do aplikace. 

Aplikace pak sama najde a eviduje zaplacené částky. 

 Upozornění uživatele na provedení platby (nájem, SIPO, splátky, atd.) 

 Hlídání přešvihnutí rozpočtu. 

 Odeslání upozornění asistentovi na překročení rozpočtu, nebo provedení nečekaně 

velké platby, nebo nezaplacení povinného poplatku v daném měsíci. 

 

3. Nákupy 

Tato aplikace umožňuje vést přehled o nákupech potravin a jiného zboží. Aplikace je 

zaměřená na vytváření nákupního lístku a ukládání často nakupovaných položek. 

Požadované funkce aplikace: 

 Vytvoření nákupního lístku. Lístek je možné uložit pro opakované použití. 

 Lístek by mělo být možné pojmenovat eventuálně zařadit do kategorie. 

 Na lístek je možné položky přidávat jako nové nebo položky vkládat ze seznamu 

uložených položek. 

 Každou položku na lístku může uživatel jednoduše označit jako „vyřízeno“. 

 Položky na lístku je možné upravovat a mazat. 

 Přidávání položek do seznamu potravin a zboží, které uživatel pravidelně nakupuje. 

Tyto položky je možné zařadit do kategorií. 

 Položky nákupního lístku mohou být reprezentovány vlastní fotkou konkrétního zboží 

nebo obecně symbolickou ikonou, dále pak názvem případně částkou. 
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4. Denní Program 

Tato aplikace je pro uživatele s mentálním postižením koncipována jako jednoduchý 

kalendář, do kterého je možné ukládat důležité body denního programu, na které bude následně 

upozorněn. Například upozornění na odchod do zaměstnání, navštívení lékaře, navštívení sociálního 

pracovníka, nebo upozornění na léky. Může zde být nastaven i budíček. Protože tato aplikace 

spolupracuje s výše uvedenými aplikacemi, uživatel může být upozorněn i na události či povinnosti 

spojené s těmito aplikacemi. Například v určeném datu se uživateli zobrazí oznámení, že má úkol 

vyprat si prádlo. Uživatel, pak může po kliknutí na toto oznámení přímo přejít k danému průvodci 

v aplikaci Domácí práce. Obdobné oznámení může být například zaplacení měsíční jízdenky, nebo 

koupě určitých potravin. Uživatel může opět přejít přímo k řešení do konkrétní aplikace. 

Požadované funkce aplikace: 

 Tato aplikace musí běžet permanentně na pozadí jako služba.  

 Pro uživatele s mentálním postižením by měl být seznam položek v kalendáři 

strukturován jako zásobník. To znamená, že nejaktuálnější položky by se měli řadit a 

zobrazovat jako první v seznamu. 

 Neplatné události se v hlavním seznamu již nezobrazují, ale je možné si je nechat 

zobrazit v jiném seznamu. Například v seznamu s názvem historie. 

 Pro některé události, které se uživateli v daný čas ohlásí (zobrazí se na obrazovce), je 

povinnost uživatele, aby potvrdil splnění nebo odložil událost na později. Tato 

nesplněná událost mu je později opět připomenuta. 

 Pro události týkající se výše uvedených aplikací, je nutné, aby tato aplikace uměla 

dané aplikace nejen otevřít, ale také přímo zobrazit danou položku. Tím je myšleno, 

že se zobrazí například určený průvodce, nebo konkrétní nákupní lístek či položka, 

kterou má uživatel zaplatit. 

 

Obecné požadavky 

Pro všechny pomocné aplikace platí, že asistent může zamykat nebo skrývat různé položky 

a nastavení před uživatelem nebo povolit či zakázat různé funkce aplikace. Může například zamezit 

uživateli vytváření si vlastních průvodců v aplikaci Domácí práce nebo možnosti si nastavit výši 

měsíčního rozpočtu v aplikaci Finance. Tím může být uživatel chráněn proti složitosti aplikace, ale 

také proti nechtěnému smazání některých položek nebo nevhodné změně nastavení aplikace. Jinak 

řečeno, asistenti mohou ovlivnit, co vše uživatel smí sám provádět. Méně zkušenému uživateli může 

být například zamezeno přidávat nové položky do seznamu často kupovaných potravin v aplikaci 

Nákupy. 

Dále pokud bude mobilní zařízení připojeno k internetové síti, pak mohou aplikace odesílat 

potřebné informace na webový server nebo naopak zjišťovat si změnu nastavení. Jedná se tedy o 

vzdálenou správu aplikací konkrétního uživatele. 
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5. webová aplikace pro asistenty 

S využitím běžného webového prohlížeče mohou asistenti mít dohled nad stavem aplikací, 

resp. nad uživateli s mentálním postižením, kteří tyto pomocné aplikace používají. Webová aplikace 

obsahuje databázi asistentů a především pak databázi lidí s mentálním postižením. Pro každého 

uživatele jsou udržovány informace o stavu a konfiguraci nastavení daných aplikací. 

Požadované funkce aplikace: 

 Žádné informace nebudou zobrazené bez autorizace. Asistenti se proto budou muset 

do tohoto webového systému přihlašovat. 

 Každý asistent má přehled jen nad uživateli, kteří jsou jemu přiděleni do péče. 

 Pomocné aplikace mohou automaticky s webovým serverem průběžně komunikovat. 

Tuto funkci by však mělo být možné v samotné aplikaci vypnout.  

 Asistent na webové stránce uvidí přehled přidělených uživatelů a jejich důležité 

informace. Tím může být nastavení pomocných aplikací, oznámení o provedení nebo 

dlouhodobé zmeškání důležitého úkolu. Například uživatel zaplatil, resp. nezaplatil 

nájem nebo je zde oznámení o překročení rozpočtu pro daný měsíc. 

 Asistent bude mít také možnost pomocí webové stránky upravovat některá nastavení 

pomocných aplikací. Může též nastavit některé hodnoty jako je např. měsíční rozpočet 

nebo také přidat do kalendáře nějakou upomínku. 

 

2.2.2 Konzultace a upřesnění zadání 

Hotové zadání jsem představil svému vedoucímu diplomové práce panu Dr. Janu 

Martinovičovi a zadavateli z Brna paní Mgr. Barboře Uhlířové. Dostalo se mi kladného ohlasu, ale 

to není rozhodující hodnocení. Správnost vypracovaného zadání mohou nejlépe posoudit jen lidé, 

tedy asistenti, kteří denně pracují s lidmi s mentálním postižením a pak samozřejmě samotní lidé 

s mentálním postižením, kteří otestují aplikace přímo v praxi.  

Za tímto účelem jsem se vypravil do Brna za lidmi ze Společnosti pro podporu lidí 

s mentálním postižením. Zde jsem se setkal se skupinou milých lidí, jak asistentů, tak lidí 

s mentálním postižením. Všem jsem osobně představil vypracovaný návrh jednotlivých pomocných 

aplikací. Pro aplikaci Domácí práce jsem již měl připravený grafický náčrt, na kterém jsem 

demonstroval základní rozvržení uživatelského prostředí a funkcionalitu této konkrétní aplikace. 

Pomocí této grafické prezentace se mi také povedlo vyjádřit představu o ostatních aplikacích. Odezva 

kolektivu na představené aplikace byla velice pozitivní. Nejvíce pozornosti bylo následně věnováno 

aplikaci s názvem Domácí práce a nejen té.  

Postupně bylo prodiskutováno mnoho otázek. Do diskuze dokonce přispěli občas svým 

nápadem nebo reakcí, že se jim právě zmíněný nápad líbí, i lidé, pro které jsou tyto aplikace 

navrhovány. Navržené a zde představené zadání ve výsledku nebylo nijak zásadně změněno. Spíše 

vznikla spousta nových nápadů, co by každá aplikace mohla ještě umět. Na většinu věcí jsem 
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pohotově odpovídal, jakým způsobem by je bylo možné technicky vyřešit. Kolektivní diskuzí jsme 

některé nápady vylepšili, jiné zase zamítli, protože jsme usoudili, že ve výsledku jsou spíše 

dezorientující než pomocné. Některé dobré nápady jsem bohužel musel zamítnout přímo já sám, 

protože byly technicky jen stěží řešitelné, například skvělý, ale těžko řešitelný nápad, aby se po 

zaplacení kartou v obchodě automaticky odečetla částka z částky měsíčního rozpočtu v aplikaci 

Finance. Dostal jsem také mnoho cenných rad a upozornění, na co si dát pozor a na co klást důraz.  

Mnoho těchto doporučení jsem sice nastudoval z brožur, jak uvádím výše, ale přesto osobní 

doporučení, kdy vám odborný člověk názorně vysvětlí, proč tohle dělat tak či jinak, nabírá úplně 

jinou váhu. Například pro aplikaci Finance mi bylo doporučeno, aby aplikace důležité oznámení 

nezobrazovala uživateli jenom v době uskutečnění, ale aby aplikace člověka s mentálním postižením 

důrazně informovala dostatečně dříve, a také aby se opakovaně dotazovala, zdali danou věc již 

provedl. Toto lépe vysvětlím na příkladu. Důležitý úkol v aplikaci Finance je například povinnost 

zaplatit inkaso do určitého data v měsíci, například do 25. dne.  

Scénář může vypadat nějak takto: 

 15. května: Za pět dní musíš zaplatit inkaso. 

 19. května: Zítra musíš zaplatit inkaso. 

 20. května: Dnes musíš zaplatit inkaso. 

 21. května: Zaplatil jsi inkaso? 

 22. května: Zaplatil jsi inkaso? … Ano zaplatil. 

 

Pro včasné zaplacení může přispět také můj koncept návrhu, kdy aplikace, v případě že 

uživatel nepotvrdí 24. května zaplacení, pak sama může tuto skutečnost oznámit asistentovi. 

Dalším zajímavým podnětem je, aby aplikace uživatele s mentálním postižením sledovaly 

při procházení průvodců v aplikaci Domácí práce. Tím je myšleno, aby aplikace zaznamenávala čas, 

jak dlouho uživateli trvá, než daný krok, resp. úkol splní a než přejde na další krok. To může posloužit 

jako zpětná vazba pro asistenty jak uživatel jednotlivé úkoly zvládá, ale také jak je zvolený průvodce 

pro uživatele srozumitelný. Podle toho může asistent provést patřičné úpravy jednotlivých kroků.  

Pro aplikaci Domácí práce jsme našli dokonce nové možnosti, jak na jednotlivých krocích 

průvodce sdělovat informace ještě efektivněji. Jedná se o možnost přidat na stránku daného kroku 

krátké video nebo krátkou zvukovou nahrávku. S tím mě také napadlo, že by texty na stránkách kroků 

mohly být čteny pomocí „elektronického čtenáře“. To je algoritmus, který převede text do hlasové 

podoby. Za tímto účelem však bude nutné využít softwaru třetí strany. 

Pokud si uživatel neví rady, bylo by dobré, aby aplikace disponovaly telefonním číslem na 

svého asistenta. Uživatel by jednoduše klikl na tlačítko v menu aplikace, které by ho spojilo přímo 

s asistentem. 

Při konzultaci mi také bylo doporučeno, aby se aplikace vyjadřovaly co nejvíce pomocí 

obrázků. Dobré je také používat piktogramy. Taková sada piktogramů by mohla být připravena ve 

všech aplikacích, aby ji asistenti mohli využívat k srozumitelnějšímu vyjádření textu, při vytváření 

různých událostí, položek či průvodců, ať už se jedná o položku na nákupním lístku v aplikaci 

Nákupy nebo o událost v kalendáři v aplikaci Denní program. 
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Zde bych ještě rád zmínil několik dalších dobrých a praktických nápadů: možnost převést 

průvodce do tištěné podoby, možnost průvodce exportovat a importovat do jiných mobilních 

zařízení, možnost využít aplikaci Domácí práce pro zařízení tablet, a možnost je používat 

v restauracích, kde obsluhují lidé s mentálním postižením. To obnáší přizpůsobit uživatelské 

prostředí aplikace pro velkou obrazovku, která by však zároveň umožnila, aby bylo spuštěno více 

průvodců najednou. 
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3 Architektura aplikace 

Softwarová architektura je podle slovníku výpočetní techniky[4] všeobecné označení určující 

celkovou strukturu a základní konstrukci částí nebo kompletního počítačového systému. V mém 

případě architektura aplikace, kterou popisují v této kapitole, zahrnuje popis struktury celého 

projektu a podrobněji jednotlivé části. Dále pro každou aplikaci zobrazuji diagram případů užití 

(anglicky „use case diagram“). K němu popisuji důležité funkce aplikace a také předkládám návrh 

struktury uživatelského rozhraní. 

 

3.1 Struktura projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním cílem mého návrhu je sada aplikací pro mobilní zařízení. Tuto strukturu rozebírám 

v následující kapitole. Protože jsem do mého návrhu zahrnul i možnost vzdálené správy těchto 

mobilních aplikací pomocí webové aplikace, je nutné uvést i tuto strukturu, kterou zobrazuji na 

obrázku 3.1.  Jedná se o nejvyšší úroveň, která zahrnuje webový server s databází, webového klienta 

a klienta mobilních aplikací. Předávání dat mezi těmito stranami bude probíhat přes globální síť 

známou jako internet, kde je využito protokolu HTTP. Aplikace budou komunikovat na bázi 

architektury klient-server, kde klient se dotazuje a server odpovídá. 

 

 

obrázek 3.1 – komplexní struktura projektu 
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3.1.1 Struktura mobilních aplikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny čtyři navržené aplikace mohou fungovat nezávisle na sobě. Uživatel může mít ve 

svém mobilním zařízení nainstalované jen některé aplikace. Pokud však uživatel bude mít 

nainstalovanou aplikaci s názvem Denní program, a aplikaci nechá spuštěnou na pozadí operačního 

systému, pak tato aplikace může interagovat s ostatními uvedenými aplikacemi, to je znázorněno na 

obrázku 3.2. K tomu je využito prostředí operačního systému Android. Jedná so o tzv. služby, které 

jsou navrženy k neustálému běhu na pozadí, a tzv. záměry, které slouží ke komunikaci mezi 

aplikacemi. O těchto komponentech píši v kapitole 4.4.2 Základní entity aplikace. 

 

3.1.2 Struktura jednotlivých aplikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá aplikace včetně aplikace webové je koncipována v dobře známé  architektuře MVC 

(Model-View-Controller). To znamená, že struktura aplikace je rozdělena do tří samostatných částí, 

jak je vidět na obrázku 3.3. Každá z těchto částí může být vytvářena a udržována izolovaně, čímž je 

zajištěna flexibilita a přehlednost při vývoji. MVC architektura je ve frameworku Android 

koncipována odlišně. Tuto architekturu popisuji v kapitole 4.4.1 Architektura aplikace. 

obrázek 3.3 – obecná struktura aplikace 

obrázek 3.2 – struktura mobilních aplikací 
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3.2 Popis aktérů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel asistent – Aktérem je odborná osoba pečující o člověka s mentálním postižením, 

což je aktér s názvem běžný uživatel. Přestože pomocné aplikace nejsou tomuto uživateli 

primárně určeny, je mu nad nimi svěřena plná kontrola. To znamená, že může libovolně 

vytvářet a modifikovat obsah aplikací, konfigurovat nastavení a zamykat určité funkce 

běžnému uživateli. Tento aktér je také uživatelem webové aplikace, ve které má přehled nad 

svými svěřenci. 

 

Běžný uživatel – Tento aktér je uživatel s mentálním postižením. Právě tomuto uživateli 

jsou mobilní pomocné aplikace určeny. Je podřízený aktérovi s názvem uživatel asistent. 

V jednotlivých mobilních aplikacích smí prohlížet obsah většinou v plném rozsahu, avšak 

některé funkce nebo části aplikace mu mohou být zakázány. To určuje uživatel asistent podle 

schopností běžného uživatele. Konfigurace aplikace je tomuto uživateli implicitně zamčena.  

 

Administrátor – Je aktérem webové aplikace. Má nejvyšší práva tohoto systému. Může 

spravovat všechny uživatele a provádět veškeré konfigurace. 

 

 

  

obrázek 3.4 – přehled aktérů 
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3.3 Aplikace Domácí Práce 

Definice zadání této aplikace je uvedeno v kapitole 2.2.1 Vypracované zadání: 1. aplikace: 

Domácí práce. Na následujícím „use case“ diagramu 3.1 je přehledný scénář důležitých funkcí 

aplikace, který je dále popsán v podkapitole „Popis funkcí“. Návrh struktury je v podkapitole 

„Uživatelské rozhraní“. 

 

Use case diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
diagram 3.1 – „use case“ aplikace Domácí práce (1. část) 
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Popis funkcí 

1. Prohlížení seznamu průvodců 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Uživateli je přehledně zobrazen seznam všech původců. Tento seznam je 

umístěn na první obrazovce, která se uživateli zobrazí po spuštění aplikace. Každý průvodce 

by měl být vyjádřen na jednom řádku. Pro zobrazení kroků průvodce, uživatel klikne na 

vybranou položku. 

prekondice: Proto, aby seznam obsahoval nějaké položky, je nutné, aby je uživatel asistent 

nejprve vytvořil. 

 

2. Procházení kroků průvodce 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Po výběru průvodce ze seznamu, je uživateli zobrazena první obrazovka 

s prvním krokem zvoleného průvodce. Uživatel se naviguje pomocí srozumitelných tlačítek 

na další krok průvodce nebo na předchozí krok průvodce. Každá stránka může libovolně 

zobrazovat výrazný nadpis (zde chápáno jako výstižný příkaz), dále popisek nebo obrázek, 

případně další komponenty. Na obrazovce je také stále přítomna navigační lišta, aby běžný 

uživatel věděl, na kterém kroku se právě nachází. Po prohlédnutí i během prohlídky kroků 

může uživatel odejít zpět na obrazovku se seznamem průvodců. 

 

3. Odemčení editace a nastavení 

aktéři: uživatel asistent 

diagram 3.1 – „use case“ aplikace Domácí práce (2. část) 
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typický průběh: Pro konfiguraci nastavení aplikace a možnost provádět modifikaci 

průvodců, je nutné, aby si uživatel asistent tyto možnosti odemkl. To obnáší zadání hesla, 

které si sám zvolil.  

alternativní průběh: Pokud uživatel heslo zapomene, může použít alternativní veřejně 

známé heslo, které je však velmi složité na zapamatování. Při použití webové aplikace je 

možné odemknout aplikaci na dálku. 

prekondice: V případě, že je aplikace poprvé otevřena po instalaci, zámek není nastaven. 

Proto uživatel asistent musí zámek povolit a nastavit heslo. 

 

4. Výběr průvodců pro editaci 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Aby mohl uživatel zvolit typ modifikace průvodce (tzn. vytvářet, editovat 

a mazat, popř. měnit pořadí), je mu na obrazovce zobrazeno menu s tlačítky pro uvedené 

modifikace a také seznam průvodců. Jedná se o stejný seznam průvodců, který je definován 

výše, (tj. aplikace: Domácí práce: 1. funkce: Prohlížení seznamu průvodců). Uživatel označí 

původce tím, že na něj klikne a následně z menu vybere danou modifikaci. 

prekondice: Pro modifikaci jako je editace, mazání nebo změna pořadí uživatel nejprve 

označí položku v seznamu. 

 

5. Vytvoření průvodce 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Vytvoření průvodce obnáší v první řadě vytvoření „hlavičky“ průvodce, 

která ho pak reprezentuje v seznamu průvodců, vyplněním formuláře. Prvky tohoto 

formuláře, které reprezentují průvodce, jsou název, obrázek a barva. Po uložení hlavičky je 

možné přejít k vytváření jednotlivých kroků průvodce. To je popsáno ve funkci níže, (tj. 

aplikace: Domácí práce: 7. funkce: Prohlížení seznamu průvodců). 

postkondice: Uživatel může vyplněný formulář pouze uložit a vrátit se zpět do seznamu 

průvodců pro jejich modifikaci nebo může po uložení přejít přímo k modifikaci jednotlivých 

kroků průvodce. 

 

6. Editace hlavičky průvodce 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Úprava již vytvořené hlavičky průvodce, resp. změna existujících údajů, je 

obdobná funkcionalita a využití stejného formuláře jako je funkce, která je popsaná výše, 

(aplikace: Domácí práce: 5. funkce: Vytvoření průvodce). 
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7. Editace kroků průvodce 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Proto, aby uživatel asistent mohl zvolit typ modifikace pro zvolený krok 

průvodce (tzn. vytvářet, editovat a mazat, popř. měnit pořadí), je uživateli na obrazovce 

zobrazeno menu s tlačítky pro uvedené modifikace a také zvolený krok průvodce, který má 

být modifikován. V této obrazovce je možné kroky průvodce procházet stejně tak, jak je 

popsané ve funkci výše, (tj. aplikace: Domácí práce: 2. funkce: Procházení kroků průvodce). 

Uživatel může přidat nový krok nebo upravit existující krok tak, že vyplní nebo upraví 

na nové obrazovce formulář. Tento formulář umožnuje modifikovat nadpis, popisek, 

obrázek, popř. jiné komponenty. 

prekondice: Krok, který má být modifikovaný, musí být nejprve nalistovaný, resp. 

zobrazený na obrazovce. 

postkondice: Po modifikaci formuláře daného kroku, je možné údaje uložit a vrátit se zpět 

do seznamu kroků nebo údaje uložit a pokračovat v modifikaci následujícího kroku ve stejné 

obrazovce, resp. stejném formuláři. 

 

8. Odstranění průvodce a kroku průvodce 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Odstranění průvodce nebo jen jednoho kroku průvodce je jednou 

z možných modifikací, která je zmíněná výše. To obnáší označení průvodce nebo nalistování 

kroku průvodce a kliknutí na tlačítko v menu, které je určeno pro odstranění položky ze 

systému. 

prekondice: Před odstraněním položky ze systému musí uživatel potvrdit ověřovací zprávu, 

že si položku opravdu přeje odstranit. 

 

9. Změna pořadí průvodců a kroků průvodce 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Uživatel může provést změnu pořadí pomocí tlačítek v menu pro změnu 

pořadí.    

prekondice: Pro změnu pořadí musí uživatel nejprve označit položku průvodce nebo 

nalistovat krok průvodce. 

 

10. Vložení obrázků 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Pro hlavičku průvodce nebo krok průvodce je možné přidat obrázek. 
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Pro vložení obrázku do formuláře uživatel může zvolit jeden ze tří zdrojů. Prvním zdrojem 

je možnost pořídit obrázek pomocí fotoaparátu zařízení. Druhým zdrojem je načtení obrázku 

z veřejného uložiště zařízení. Třetím zdrojem je možnost načtení obrázku z privátního 

uložiště dané aplikace. Tato třetí možnost poskytuje předpřipravené obrázky, které svým 

obrazem popisují typické vlastnosti, na které je aplikace zaměřena. Tyto obrázky mohou být 

vizualizovány jako piktogramy nebo ikony. 

prekondice: Volba prvního zdroje, tedy pořízení fotografie, je v menu viditelná, jen pokud 

je zařízení vybaveno fotoaparátem. 

postkondice: Pro obrázky pořízené fotoaparátem je možnost provést výřez; to je popsáno 

v následující funkci. (tj. aplikace: Domácí práce: 11. funkce: Vytvoření výřezu obrázku) 

 

11. Vytvoření výřezu obrázku 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Pro obrázek, který je pořízený fotoaparátem zařízení, popř. i obrázek 

načtený z veřejného uložiště, je možné provést výřez požadované části obrázku. To obnáší 

zobrazení daného obrázku na nové obrazovce, kde uživatel nastaví ořezový rámeček 

ohraničující část obrázku, který má být vyřezán. 

postkondice: Vyřezaná část obrázku musí být uložena jako nový obrázek do interní paměti 

aplikace. 

 

12. Ovládání časovače 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Časovač stejně jako text nebo obrázek může být asistentem umístěn na 

stránku kroku průvodce. Časovač je komponent zahrnující číselník reprezentující čas a 

ovládací tlačítko pro spuštění a zastavení časovače. Běh času je odpočítáván k nule. Po 

dosažení nuly je spuštěn zvukový alarm. Běžný uživatel může časovač spustit nebo 

pozastavit nebo také vrátit na počáteční hodnotu. 

alternativní průběh: Pokud je časovač aktivní a aplikace je pozastavena jinou aplikací 

(např. příchozím hovorem), musí být zajištěn nepřetržitý běh času. To obnáší přenesení běhu 

času na pozadí operačního systému. 

postkondice: Pokud časovač doběhne do nuly, pak uživatel je povinen alarm vypnout. 

 

Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní č. 1 – Úvodní obrazovka aplikace. Zobrazuje přehled průvodců (viz 

aplikace: Domácí práce: 1. funkce: Prohlížení seznamu průvodců).  
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Seznam by měl být strukturován vertikálně. Pokud se pro velké množství položek celý 

seznam na jednu obrazovku nevleze, pak tento seznam musí být možné posunovat. Jeden 

průvodce je reprezentován obrázkem, textem jako název průvodce a barvou.  

Aby běžný uživatel nebyl dezorientován jinou strukturou seznamu, tento koncept by měl být 

obecně dodržet i u ostatních mobilních aplikací, které zobrazují nějaký seznam položek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Logo aplikace – Obrázek výstižně reprezentující aplikaci. 

2. Menu pro editaci průvodců – Menu nabízí tlačítka pro změnu pořadí položek, 

smazaní, editaci a přidání průvodců. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je toto 

rozhraní v režimu editace. 

3. Seznam průvodců – Místo pro zobrazení všech položek průvodců.  

 

Uživatelské rozhraní č. 2 – Obrazovka umožňuje prohlížení kroků průvodce (viz aplikace: 

Domácí práce: 1. funkce: Prohlížení kroků průvodce).  

 

4. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na seznam průvodců 

(tj. rozhraní č. 1). 

5. Obrázek průvodce – Stejný obrázek jako obrázek průvodce v seznamu na 

rozhraní č. 1. 

6. Menu pro editaci kroků průvodců – Menu nabízí tlačítka pro změnu pořadí kroků, 

dále smazaní, editaci a přidání kroku. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je toto 

rozhraní v režimu editace. 

7. Obsah kroku – Část obrazovky pro zobrazení položek kroků. 

obrázek 3.5 – uživatelské rozhraní č. 1, č. 2 
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8. Navigační lišta – Lišta zobrazující aktuální pozici zobrazeného kroku v seznamu 

kroků. 

9. Navigační tlačítka – Tlačítka pro zobrazení dalšího nebo předchozího kroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní č. 3 – Formulář pro modifikaci hlavičky průvodce (viz aplikace: 

Domácí práce: 6. funkce: Editace hlavičky průvodce). 

 

10. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na seznam průvodců 

(tj. rozhraní č. 1). 

11. Tlačítka pro uložení hlavičky kroku – První tlačítko pouze uloží údaje formuláře. 

Druhé tlačítko uloží údaje a následně zobrazí rozhraní č. 2 pro vytvoření kroků nebo 

pro jinou modifikaci kroků. 

12. Název průvodce – Název je pak zobrazován v seznamu průvodců. 

13. Barva průvodce – Barva je pak zobrazován v seznamu průvodců. 

14. Obrázek průvodce – Obrázek je pak zobrazován v seznamu průvodců. 

 

Uživatelské rozhraní č. 4 - Formulář pro modifikaci hlavičky průvodce (viz aplikace: 

Domácí práce: 7. funkce: Editace kroků průvodce). 

 

15. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na seznam kroků 

(tj. ozhraní č. 2). 

16. Tlačítka pro uložení kroku průvodce – První tlačítko pouze uloží údaje formuláře. 

Druhé tlačítko uloží údaje a zobrazí ve stejném formuláři další krok pro editaci. 

obrázek 3.6 – uživatelské rozhraní č. 3, č. 4, č. 5 
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17. Údaje kroku průvodce – Formulářové prvky pro vložení názvu a popisu kroku.  

18. Obrázek kroku – Položka pro vložení obrázku. 

 

Uživatelské rozhraní č. 5 – Obrazovka pro nastavení výřezu obrázku (viz aplikace: Domácí 

práce: 11. funkce: Vytvoření výřezu obrázku). 

 

19. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět do editačního formuláře 

(tj. rozhraní č. 3 nebo č. 4). 

20. Tlačítko pro provedení výřezu – Po kliknutí je proveden výřez obrazu. Uživatel je 

vracen zpět na rozhraní č. 3 nebo č. 4. 

21. Nastavení ořezového okna – Místo pro další tlačítka pro nastavení výřezu. 

22. Ořezové okno – Ohraničuje uživatelem zvolenou část obrázku, kterou chce vyříznout. 

23. Obrázek výřezu – Obrázek zobrazen na pozadí, ze kterého chce uživatel provést 

výřez. 

 

3.4 Aplikace Finance 

Definice zadání této aplikace je uvedeno v kapitole 2.2.1 Vypracované zadání: 2. aplikace: 

Finance. Na následujícím „use case“ diagramu 3.2 je přehledný scénář důležitých funkcí aplikace, 

který je dále popsán v podkapitole „Popis funkcí“. Návrh struktury je v podkapitole „Uživatelské 

rozhraní“. 

 

Use case diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagram 3.2 – „use case“ aplikace Finance (1. část) 
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Popis funkcí 

1. Prohlížení zaplacených a nezaplacených položek 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Uživateli je přehledně zobrazen seznam položek, resp. seznam plateb, které 

má uživatel k určitému datu zaplatit. Tento seznam je umístěn na první obrazovce, která se 

uživateli zobrazí po spuštění aplikace. Řazení položek v seznamu je podle data a času. 

Položky s nejbližším termínem pro vyřízení jsou v seznamu zobrazeny jako první. Seznam 

je možné jednoduše přepnout na seznam položek, resp. seznam plateb, které již byly 

provedeny. Dále je možné seznamy položek selektovat podle kategorie. Kategorie je 

reprezentována jejím názvem a částkou, která je vymezena pro tuto kategorii. Důležitá část 

této obrazovky je zobrazení celkové měsíční částky nebo částky vymezené pro danou 

kategorii. A tlačítko pro evidování nové platby. Tato funkce je popsána v následující funkci 

(aplikace: Finance: 2. funkce: Evidence provedené platby). Pro evidenci nové platby uživatel 

klikne na právě zmíněné tlačítko a pro evidenci povinné platby uživatel klikne na jednu 

z položek ze seznamu. 

prekondice: Proto, aby uživatel mohl přepnout na nějakou jinou kategorii, musí uživatel 

asistent dané kategorie vytvořit. 

 

2. Evidence provedené platby 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

diagram 3.2 – „use case“ aplikace Finance (2. část) 
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typický průběh: Obrazovka představuje formulář, do kterého uživatel zadá hodnoty pro 

danou platbu. Po stisknutí tlačítka se hodnoty uloží. Uživatel musí ve formuláři vyplnit 

minimálně částku platby, dále může zadat popisek platby a kategorii. Potom může uživatel 

přidat obrázek a barvu, ale to jen v případě, že uživatel asistent tuto možnost povolí 

v nastavení.  

alternativní průběh: Formulář s povinnou platbou má položky předvyplněné. Uživatel tyto 

hodnoty pouze potvrzuje. Pro některé povinné platby však může být povoleno částku změnit 

nebo ji naopak povinně zadat. 

prekondice: Před uložením hodnot formuláře musí být vyplněna minimálně částka platby 

 

3. Odemčení nastavení 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Pro konfiguraci nastavení samotné aplikace a zobrazeni zamknutých, resp. 

skrytých nastavení, je nutné, aby si uživatel asistent tyto možnosti odemkl. To obnáší zadání 

hesla, které si sám zvolil. Pod tento zámek v rámci této aplikace je možné skrýt nastavení 

měsíčního rozpočtu, nastavení povinných položek k zaplacení, nastavení kategorie a k ní 

vymezený obnos. 

alternativní průběh: Pokud uživatel heslo zapomene, může použít alternativní veřejně 

známé heslo, které je však velmi složité na zapamatování. Při použití webové aplikace je 

možné odemknout aplikaci na dálku. 

prekondice: V případě, že je aplikace poprvé otevřena po instalaci  není zámek nastaven. 

Proto uživatel asistent musí zámek povolit a nastavit heslo. 

 

4. Výběr nastavení aplikace 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Celá obrazovka je reprezentována jako menu obsahující seznam položek 

pro konkrétní nastavení. Těmito položkami jsou nastavení měsíčního rozpočtu, nastavení 

povinných položek k zaplacení, nastavení kategorie a nastavení vymezeného obnosu. 

alternativní průběh: Pokud uživatel asistent neodemkl nastavení, pak na této obrazovce 

jsou zobrazeny pouze ty položky nastavení, které jsou asistentem povolené. 

 

5. Nastavení měsíčního rozpočtu 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Uživatel zadá do formuláře částku měsíčního rozpočtu a také datum, do 

kterého je daný rozpočet platný. Uživatel také může zaškrtnutím políčka povolit, aby se 

uvedená částka v daném datu opět navýšila k celkovému měsíčnímu rozpočtu. 
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alternativní průběh: Pokud uživatel přidává částku měsíčního rozpočtu manuálně, pak je 

nutné zabezpečit, aby nově zadaná částka byla přičtena k stávající částce z minulého měsíce. 

 

6. Nastavení povinných položek k zaplacení 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Jedná se o stejný formulář a jeho položky, který je zmíněn ve funkci výše 

(aplikace: Finance: 2. funkce: Evidence provedené platby). V tomto případě je však nutné 

vyplnit všechny položky a navíc zadat datum, do kterého se má daná platba provést. Dále 

tento formulář umožňuje v tomto režimu odeslat položku do aplikace Denní program jako 

událost v kalendáři, na kterou může být zpětně upozorněno. Další změnou je to, že po 

kliknutí na tlačítko pro uložení jsou údaje uloženy do seznamu povinné platby. 

prekondice: Před uložením hodnot formuláře je nutné vyplnit všechny položky včetně 

obrázku a barvy (pro obrázek a barvu je povoleno ponechat výchozí volbu). Přidání obrázku 

je stejné jako v ostatních aplikacích (viz aplikace: Domácí práce: 10. funkce: Vložení 

obrázků). 

 

7. Nastavení kategorie 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Obrazovka s formulářem pro přidání nebo úpravu názvů kategorií. 

Formulář obsahuje rozevírací seznam s exitujícími kategoriemi, dále textové editovací pole 

a tlačítko pro uložení. Uživatel zadá nový název a uloží ho nebo vybere název z rozevírací 

nabídky a v editovacím poli tento zobrazený název upraví a uloží. Obdobně je provedeno i 

mazání. 

postkondice: Pokud uživatel smaže nějakou kategorii, položky přiřazené do této kategorie 

nesmí být smazány. 

 

8. Nastavení vymezeného obnosu 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Formulář pro vložení vymezené částky obnosu pro zvolenou kategorii. 

Uživatel zadává do formuláře částku a volí kategorii z rozevírací nabídky. 

Tento údaj by mohl být zadáván ve formuláři pro nastavení kategorie (aplikace: Finance: 

7. funkce: Nastavení kategorie). Protože však tento údaj bude měněn častěji než název 

kategorie a také může být běžnému uživateli povoleno, aby si částku mohl upravovat sám, 

je tato funkce oddělena. 

postkondice: Před uložením musí být všechny položky vyplněné. 
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 funkce je pro aktéra „běžný uživatel“ platná jen, pokud mu aktér „uživatel 

asistent“ tuto funkci povolí. 

 

Uživatelské rozhraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní č. 6 – Úvodní obrazovka aplikace. Zobrazuje finanční rozpočet a 

seznam plateb, (viz aplikace: Finance: 1. funkce: Prohlížení zaplacených a nezaplacených 

položek). Vzhled a struktura položek seznamu je obdobná jako u ostatních aplikací. To je 

blíže popsáno v uživatelském rozhraní č. 1. 

 

1. Logo aplikace – Obrázek výstižně reprezentující aplikaci. 

2. Kategorie vyhrazených peněz – Zobrazuje název kategorie. 

3. Suma měsíčního rozpočtu – Zobrazuje celkovou sumu měsíčního rozpočtu nebo 

sumu určenou kategorii resp. vymezené peníze pro daný účel.  

4. Tlačítka pro přepínání kategorie – Po kliknutí na tlačítko se mění název kategorie a 

tomu odpovídající suma. 

5. Tlačítko pro přepínání seznamů – Tlačítkem se přepíná mezi seznamem 

zaplacených plateb a seznamem nezaplacených plateb. 

6. Tlačítko pro evidování platby – Uživateli je zobrazeno rozhraní č. 7 pro evidenci 

provedené platby. 

7. Seznam plateb – Místo pro zobrazení seznamu plateb. První položka v seznamu je 

zvýrazněna. 

 

obrázek 3.7 – uživatelské rozhraní č. 6, č. 7 
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Uživatelské rozhraní č. 7 – Formulář pro evidenci provedené platby (viz aplikace: Finance: 

2. funkce: Evidence provedené platby). 

 

8. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na seznam plateb. 

(tj. rozhraní č. 6)  

9. Obrázek platby – Obrazová reprezentace platby. Pokud uživatel nevložil vlastní 

obrázek, pak je implicitně použit univerzální obrázek. 

10. Tlačítko pro uložení – Uloží údaje ve formuláři a zobrazí rozhraní č. 6. 

11. Grafické údaje platby – Uživatel může vybrat barvu a vložit obrázek.  

12. Základní údaje platby – Uživatel může zvolit kategorii, vložit název a částku. 

 

Uživatelské rozhraní č. 8 – Obrazovka pro výběr konkrétního nastavení (viz aplikace: 

Finance: 4. funkce: Výběr nastavení aplikace). 

13. Logo aplikace – Obrázek výstižně reprezentující aplikaci. 

14. Položky nastavení – Zobrazuje různé položky nastavení.  

 

Uživatelské rozhraní č. 9 – Formulář pro nastavení měsíčního rozpočtu (viz aplikace: 

Finance: 5. funkce: Nastavení měsíčního rozpočtu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na seznam nastavení. (tj. 

rozhraní č. 8) 

16. Obrázek nadstavení – Obrazová reprezentace daného nastavení. 

17. Tlačítko pro uložení – Uloží údaje a zobrazí opět rozhraní č. 8. 

obrázek 3.8 – uživatelské rozhraní č. 8, č. 9 
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18. Údaje o měsíčním rozpočtu – Formulářové položky pro vložení částky měsíčního 

rozpočtu, data platnosti a možnost nastavit automatické navýšení ve stanovené datum. 

 

3.5 Aplikace Nákupy 

Definice zadání této aplikace je uvedeno v kapitole 2.2.1 Vypracované zadání: 3. aplikace: 

Nákupy. Na následujícím „use case“ diagramu 3.3 je přehledný scénář důležitých funkcí aplikace, 

který je dále popsán v podkapitole „Popis funkcí“. Návrh struktury je v podkapitole „Uživatelské 

rozhraní“. 

 

Use case diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diagram 3.3 – „use case“ aplikace Nákuoy 
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Popis funkcí 

1. Prohlížení seznamu lístků 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Uživateli je přehledně zobrazen seznam položek, resp. seznam nákupních 

lístků. Tento seznam je umístěn na první obrazovce, která se uživateli zobrazí po spuštění 

aplikace. Nově vytvořený nebo naposledy prohlížený nákupní lístek se v seznamu zobrazuje 

jako první a je rozlišený svým vzhledem a velikostí od ostatních položek v seznamu. Dále je 

na obrazovce tlačítko pro vytvoření nového lístku (viz aplikace: Nákupy: 3. funkce: 

Vytvoření a úprava lístku) a také tlačítko pro selekci položek, resp. nákupních lístku 

v seznamu. To znamená, že jsou zobrazeny jen lístky, které jsou trvale uložené. Pro zhlédnutí 

položek na lístku uživatel klikne na vybranou položku v seznamu. 

prekondice: Proto, aby seznam obsahoval nějaké položky, je nutné, aby je uživatel asistent, 

příp. sám běžný uživatel nejprve vytvořil. 

 

2. Prohlížení seznamu položek na lístku 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Obrazovka obsahuje lístek s jednotlivými položkami, které má uživatel 

koupit. Lístek je obdobný seznam položek jako jiné seznamy v ostatních aplikacích. Každá 

položka jako jeden řádek seznamu obsahuje obrázek, název položky, příp. množství kusů a 

cenu. Při kliknutí na položku je položka graficky označena jako „vyřízená“. Při opětovném 

kliknutí je položka opět zobrazena jako „nevyřízená“. 

alternativní průběh: Je-li povoleno lístek upravovat, pak je na obrazovce zobrazeno také 

tlačítko pro přepnutí do režimu editace. 

 

3. Odemknutí nastavení 

aktéři: uživatel asistenti 

typický průběh: Pro konfiguraci nastavení aplikace je nutné, aby si uživatel asistent tuto 

možnost odemkl. To obnáší zadání hesla, které si sám zvolil.  

alternativní průběh: Pokud uživatel heslo zapomene, může použít alternativní veřejně 

známé heslo, které je však velmi složité na zapamatování. Při použití webové aplikace je 

možné odemknout aplikaci na dálku. 

prekondice: V případě, že je aplikace poprvé otevřena po instalaci, pak zámek není 

nastaven. Proto uživatel asistent musí používáni zámku povolit a nastavit heslo. 
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4. Vytvoření a úprava lístku 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Obrazovka zobrazuje nákupní lístek s položkami (pokud již byly nějaké 

vytvořené) a navíc lištu s editačním polem pro zadání názvu nové položky (viz aplikace: 

Nákupy: 4. funkce: Vytvoření nebo přidání existující položky na lístek), a dále tlačítko pro 

smazání celého lístku a tlačítko pro trvalé uložení lístku do seznamu „uložené lístky“. 

Uživatel může kliknout na položku na lístku pro přechod na formulář pro zadání podrobností 

položky (viz aplikace: Nákupy: 6. funkce: Úprava detailů konkrétní položky na lístku) 

prekondice: Tlačítko pro smazání lístku a tlačítko pro uložení lístku je zobrazeno, jen pokud 

to uživatel asistent povolí v nastavení aplikace nebo pokud asistent zobrazení pro sebe 

neodemkne. 

 

5. Vytvoření nebo přidání existující položky na lístek 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Jedná se o stejnou obrazovku popsanou v předchozí funkci (viz aplikace: 

Nákupy: 3. funkce: Vytvoření a úprava lístku). Lišta pro vkládání položky na lístek obsahuje 

textové editační pole a tlačítko pro vložení nové položky na lístek s názvem, který je 

uživatelem napsán v editačním poli. Dále je na liště ještě jedno tlačítko pro vyvolání seznamu 

s uloženými položkami. Uživatel pak klikne na zvolenou položku, která se přidá na nákupní 

lístek. 

prekondice: Novou položku nelze na lístek přidat, pokud uživatel nezadal název do 

editačního pole. 

 

6. Vložení lístku do seznamu „Uložené“ 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Jedná se o stejnou obrazovku popsanou v předchozí funkci (viz aplikace: 

Nákupy: 3. funkce: Vytvoření a úprava lístku), kde pomocí tlačítka „uložit“ je nákupní lístek 

vložen do seznamu „uložené lístky“. Před uložením je uživatel vyzván k určení barvy a 

obrázku. Přidání obrázku je stejné jako v ostatních aplikacích (viz aplikace: Domácí práce: 

10. funkce: Vložení obrázků). 

 

7. Úprava detailů konkrétní položky na lístku 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Obrazovka je formulář pro zadání podrobností o dané položce na nákupním 

lístku. Je možné zadat název položky, cenu a množství, ale také obrázek. Přidání obrázku je 

stejné jako v ostatních aplikacích (viz aplikace: Domácí práce: 10. funkce: Vložení obrázků). 
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Obrazovka dále obsahuje tlačítko pro uložení do seznamu „Často používané“ (viz aplikace: 

Nákupy: 7. funkce: Vytvoření a úprava lístku) a tlačítko pro smazání položky (viz aplikace: 

Nákupy: 3. funkce: Smazání položky nebo celého lístku). Uložení změn je provedeno 

tlačítkem „hotovo“. 

alternativní průběh: Volba množství může být běžnému uživateli zamknuta. 

prekondice: Před uložením musí být zadán název položky. 

 

8. Vložení konkrétní položky do seznamu „Často používané“ 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Jedná se o stejnou obrazovku popsanou v předchozí funkci (viz aplikace: 

Nákupy: 6. funkce: Úprava detailů konkrétní položky na lístku), kde uživatel klikne na 

tlačítko pro uložení dané položky do seznamu „Často používané“. 

 

9. Smazání položky nebo celého lístku 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Jedná se o stejnou obrazovku popsanou v předchozí funkci (viz aplikace: 

Nákupy: 6. funkce: Úprava detailů konkrétní položky na lístku), kde uživatel klikne na 

tlačítko pro smazání položky. Položka je pak odstraněna z nákupního lístku. 

prekondice: Pokud je položka uložena v seznamu „Často používané“, pak uživateli musí být 

dána možnost, zdali chce položku odstranit jen z nákupního lísku nebo ze seznamu „Často 

používané“. 

postkondice: Po smazání položky ze seznamu „Často používané“ se položky z ostatních 

lístku nemažou. 

 

 funkce je pro aktéra „běžný uživatel“ platná jen, pokud mu aktér „uživatel 

asistent“ tuto funkci povolí. 

 

Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní č. 10 - Úvodní obrazovka aplikace. Zobrazuje přehled nákupních 

lístků (viz aplikace: Nákupy: 1. funkce: Prohlížení seznamu lístků). Vzhled a struktura 

položek seznamu je obdobná jako u ostatních aplikací. To je blíže popsáno v uživatelském 

rozhraní č. 1. 

 

1. Logo aplikace – Obrázek výstižně reprezentující aplikaci. 
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2. Tlačítko pro přepínání kategorie – Tlačítkem se přepíná mezi seznamem jen 

uložených lístků a seznamem všech nákupních lístků. 

3. Tlačítko pro vytvoření lístku – Uživateli je zobrazeno rozhraní č. 12 pro vytvoření 

nového lístku. 

4. Seznam nákupních lístků – Místo pro zobrazení seznamu nákupních lístků. První 

položka v seznamu je zvýrazněna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní č. 11 – Prohlížení nákupního lístku (viz (aplikace: Nákupy: 2. funkce: 

Prohlížení seznamu položek na lístku). 

 

5. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se uživateli vrátit zpět na seznam nákupních 

lístků (tj. rozhraní č. 10). 

6. Obrázek nákupního lístku – Obrazová reprezentace lístku. Pokud uživatel nevložil 

vlastní obrázek, pak je implicitně použit univerzální obrázek. 

7. Tlačítko pro úpravu lístku – Tlačítko uživateli zobrazí rozhraní č. 12 pro úpravu 

lístku. 

8. Seznam položek na lístku – Místo pro zobrazení nákupního lístku a jeho položek. 

 

Uživatelské rozhraní č. 12 – Umožňuje provádět editaci nákupního lístku (viz aplikace: 

Nákupy: 4. funkce: Vytvoření a úprava lístku). 

 

9. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na rozhraní č. 11. 

10. Obrázek nákupního lístku – Obrazová reprezentace lístku. 

obrázek 3.9 – uživatelské rozhraní č. 10, č. 11 
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11. Tlačítko pro smazání – Odstraní lístek a přejde zpět na rozhraní č. 10. 

12. Tlačítko pro uložení – Uloží vytvořený nebo upravený lístek do seznamu „uložené“. 

13. Lišta pro přidání nové položky – Lišta obsahuje pole pro zadání nové položky, 

tlačítko pro potvrzení a tlačítko pro vyvolání seznamu uložených položek. 

14. Seznam položek na lístku – Místo pro zobrazení nákupního lístku a jeho položek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní č. 13 – Formulář pro editaci položky na lístku (viz aplikace: Nákupy: 

6. funkce: Úprava detailů konkrétní položky na lístku). 

 

15. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na rozhraní č. 12. 

16. Obrázek položky – Obrazová reprezentace platby. Pokud uživatel nevložil vlastní 

obrázek, pak je implicitně použit univerzální obrázek. 

17. Lišta tlačítek – Obsahuje tlačítko pro odstranění položky. Tlačítko pro uložení 

položky do seznamu „často používané“ a tlačítko pro vložení položky na lístek. 

18. Základní údaje položky – Pro zadání názvu a částky položky. 

19. Rozšířené údaje položky – Uživatel může vybrat jednotku a množství. 

 

3.6 Aplikace Denní program 

Definice zadání této aplikace je uvedeno v kapitole 2.2.1 Vypracované zadání: 4. aplikace: 

Denní Program. Na následujícím „use case“ diagramu 3.4 je přehledný scénář důležitých funkcí 

obrázek 3.10 – uživatelské rozhraní č. 12, č. 13 
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aplikace, který je dále popsán v podkapitole „Popis funkcí“. Návrh struktury je v podkapitole 

„Uživatelské rozhraní“. 

Use case diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis funkcí 

1. Prohlížení seznamu událostí 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Uživateli je přehledně zobrazen seznam položek, resp. seznam událostí. 

Tento seznam je umístěn na první obrazovce, která se uživateli zobrazí po spuštění aplikace. 

Řazení položek v seznamu je podle data a času. Položky s nejbližším termínem jsou  řazeny 

výše. Nejaktuálnější událost se v seznamu zobrazuje jako první a je odlišená svým vzhledem 

diagram 3.4 – „use case“ aplikace Denní program 
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a velikostí od ostatních položek v seznamu. Každá událost je reprezentována barvou, 

obrázkem, textem, datem a časem. Uživateli je po kliknutí na zvolenou položku zobrazen 

detail události. Po kliknutí na tlačítko „historie“ je zobrazen seznam starších událostí.  Na 

obrazovce je také tlačítko pro vytvoření nové události (viz aplikace: Denní program: 

5. funkce: Vytvoření nové události). 

prekondice: Aby seznam obsahoval nějaké události, je nutné, aby je uživatel asistent, příp. 

sám běžný uživatel nejprve vytvořil. 

 

2. Zobrazit podrobnosti události 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Obrazovka s detailem události informuje uživatele o termínu události. To 

zahrnuje datum, čas a dobu, za jak dlouho událost nabyde platnosti např. „za 5 dní“. Dále je 

na obrazovce zobrazen název a popisek události. Pro dobrou srozumitelnost je k dispozici 

barva a obrázek.  

alternativní průběh: Pokud konkrétní událost povoluje vypnout nebo zapnout alarm, pak je 

za tímto účelem zobrazeno tlačítko. Pokud má běžný uživatel povolení, pak mu je zobrazeno 

tlačítko pro úpravu události (viz aplikace: Denní program: 6. funkce: Upravení události) a 

tlačítko pro smazání událost (viz aplikace: Denní program: 7. funkce: Smazání události). 

 

3. Vyvolání varovného oznámení 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Ve specifikovaný čas je uživateli na obrazovce zobrazena zpráva události 

včetně zvukového oznámení. Uživatel klikne na zprávu pro ukončení prohlížení. Pokud se 

jedná o událost s nutností potvrdit splněný úkol, pak uživatel zprávu potvrdí jako věc 

vyřízenou nebo zvolí možnost odložit událost na později. Taková zpráva je opakovaně po 

uplynutí specifikované doby znovu vyvolána. 

alternativní průběh: V pořadí nejaktuálnější událost je možné, po zapnutí této možnosti 

v nastavení aplikace, vidět odpočítávání času pro vyvolání zprávy na obrazovku. 

prekondice: Technická poznámka: část aplikace musí běžet na pozadí operačního systému, 

aby bylo možné za každých okolností vyvolat událost ve specifikovaný čas, i když není žádná 

z pomocných aplikací spuštěná. 

 

4. Odemknutí nastavení 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Pro konfiguraci nastavení aplikace je nutné, aby si uživatel asistent tuto 

možnost odemkl. To obnáší zadání hesla, které si sám zvolil.  



 

 

 

 

39 

 

alternativní průběh: Pokud uživatel heslo zapomene, může použít alternativní veřejně 

známé heslo, které je však velmi složité na zapamatování. Při použití webové aplikace je 

možné odemknout aplikaci na dálku. 

prekondice: V případě, že je aplikace poprvé otevřena po instalaci, pak zámek není 

nastaven. Proto uživatel asistent musí zámek povolit a nastavit heslo. 

 

5. Vytvoření nové události 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Ve formuláři pro vytvoření nové události uživatel vyplní název, popis, 

datum a čas. Je možné také zvolit barvu a obrázek události. Zatržením políčka „důležitá 

událost“ je zamezeno, aby uživatel mohl vypnout alarm dané události. Pokud je zapotřebí, 

aby se událost opakovala, dokud není pozitivně potvrzeno splnění úkolu, pak tento formulář 

umožňuje nastavit čas, po kterém se bude opakovaně vyvolávat a je možné nastavit i zprávu, 

která se přitom zobrazí. Možné je také nastavit upozornění na blížící se událost. Za tímto 

účelem se nastaví čas (nebo i více časů) a zpráva, která se bude ve stanovené časy zobrazovat. 

prekondice: Před uložením musí být nastaveno datum a čas a také název události. 

 

6. Vytvoření nové události pro jinou aplikaci 

aktéři: běžný uživatel, uživatel asistent 

typický průběh: Všechny ostatní pomocné aplikace mohou předat této aplikaci údaje, které 

jsou popsány v předchozí funkci (viz aplikace: Denní program: 4. funkce: Vytvoření nové 

události), a navíc přidat odkaz na vlastní obrazovku a data, která mají být zobrazena po 

kliknutí na danou událost. 

prekondice: Aplikace musí být aktivní na pozadí operačního systému. 

 

7. Upravení události 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Úpravy se provádí ve stejném formuláři, ve kterém se vytváří nová událost 

(viz aplikace: Denní program: 4. funkce: Vytvoření nové události). Uživatel může upravovat 

podrobnosti události. Může upravovat také události vytvořené z jiné aplikace, v tomto 

případě však nelze měnit odkaz na stránku a data, pro kterou je událost vytvořena.  

prekondice: Před uložením musí být nastaveno datum a čas a také název události. 
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8. Smazání události 

aktéři: běžný uživatel*, uživatel asistent 

typický průběh: Uživatel na obrazovce s podrobnostmi zvolené události klikne na tlačítko 

pro smazání události. Událost je následně odstraněna. 

prekondice: Uživatel musí potvrdit ověřovací zprávu, zdali si opravdu přeje událost 

odstranit. 

 

 funkce je pro aktéra „běžný uživatel“ platná jen, pokud mu aktér „uživatel 

asistent“ tuto funkci povolí. 

 

Uživatelské rozhraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní č. 14 - Úvodní obrazovka aplikace. Zobrazuje přehled událostí (viz 

aplikace: Denní program: 1. funkce: Prohlížení seznamu událostí). Vzhled a struktura 

položek seznamu je obdobná jako u ostatních aplikací. To je blíže popsáno v uživatelském 

rozhraní č. 1. 

 

1. Logo aplikace – Obrázek výstižně reprezentující aplikaci. 

2. Tlačítko pro přepínání seznamů – Tlačítkem se přepíná mezi seznamem „aktuální 

události“ a seznamem „historie událostí“. 

3. Tlačítko pro přidání události – Uživateli je zobrazeno rozhraní č. 15 pro zhlédnutí 

podrobností události. 

obrázek 5.11 – uživatelské rozhraní č. 14, č. 15 
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4. Seznam událostí – Místo pro zobrazení seznamu událostí. První položka v seznamu je 

zvýrazněna. 

 

Uživatelské rozhraní č. 15 – Obrazovka pro detail události (viz aplikace: Denní program: 

1. funkce: Zobrazit podrobnosti události). 

 

5. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na seznam událostí 

(tj. rozhraní č. 14). 

6. Obrázek události – Obrazová reprezentace události. Pokud uživatel nevložil vlastní 

obrázek, pak je implicitně použit univerzální obrázek. 

7. Lišta tlačítek – Obsahuje tlačítko pro vypnutí alarmu události, smazaní a editaci 

události. 

8. Přehled informací – Místo pro podrobné informace o události. 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní č. 16 – Formulář pro modifikaci údajů události viz Obrazovka pro 

detail události (viz aplikace: Denní program: 7. funkce: Upravení události). 

 

10. Tlačítko pro zavření okna – Umožňuje se vrátit zpět na seznam událostí. 

(tj. rozhraní č. 14) 

11. Tlačítko pro uložení – Uloží zadané údaje a zobrazí opět rozhraní č. 14. 

12. Grafické údaje – Nastavení barvy a vložení obrázku. 

obrázek 5.12 – uživatelské rozhraní č. 16 
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13. Základní údaje – Obsahuje položky pro zadání názvu události, jejího popisu, data a 

důležitosti události. 

14. 14.  Rozšiřující údaje – Uživatel může nastavit upozornění nebo zpětné upomenutí na 

událost. 

 

3.7 Webová aplikace pro správu mobilních aplikací 

Definice zadání této aplikace je uvedeno v kapitole 2.2.1 Vypracované zadání: 5. aplikace: 

Webová aplikace pro asistenty. Na následujícím „use case“ diagramu 3.5 je přehledný scénář 

důležitých funkcí aplikace, který je dále popsán v podkapitole „Popis funkcí“. Návrh struktury je 

v podkapitole „Uživatelské rozhraní“. 

 

Use case diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagram 3.5 – „use case“ aplikace Webová aplikace pro asistenty 
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Popis funkcí 

1. Přihlášení do systému 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Uživatel zadá do přihlašovacího formuláře jeho přihlašovací jméno a heslo, 

jež potvrdí tlačítkem „přihlásit“. Systém zpřístupní uživateli webovou aplikaci s obsahem, 

na který má právo. 

alternativní průběh: Při zadání nesprávných hodnot, tedy v případě, kdy uživatel není 

nalezen v databázi, pak uživateli zůstane zobrazen přihlašovací formulář s přihlašovacím 

jménem, jež právě zadal, ale heslo je smazané. 

prekondice: Podmínkou pro zdárné přihlášení je, že uživatel je v systému již registrován. 

Registraci musí provést aktér administrátor, kterému je tato možnost svěřena (viz webová 

aplikace: 6. funkce: Správa systému). 

 

2. Prohlížení seznamu uživatelů 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Na obrazovce je zobrazen přehled všech evidovaných uživatelů, kteří 

používají mobilní pomocné aplikace. Uživatel asistent může zobrazovat a spravovat jen ty 

mobilní uživatele, kteří jsou mu svěřeni. Na každém řádku je uveden jeden mobilní uživatel 

a je reprezentován svým jménem, příp. fotografií. Dále jsou ke každému mobilnímu uživateli 

uvedeny informace naznačující aktuální stav. To je počet nových oznámení (viz webová 

aplikace: 5. funkce: Prohlížení oznámení) a čas poslední komunikace mobilní aplikace se 

serverem. 

alternativní průběh: Pokud má mobilní uživatel nastaveno, aby jeho aplikace 

nekomunikovaly se serverem, je tento fakt uveden v jeho položce. Pokud žádná mobilní 

aplikace nekomunikovala se serverem po definovaný čas, pak je tato skutečnost patřičně 

zdůrazněna. 

 

3. Přidávání a správa uživatelů 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Webová aplikace umožňuje uživateli asistentovi, aby přidával nové 

mobilní uživatele a modifikoval údaje o nich vedené. 

 

4. Prohlížení a správa nastavení aplikací 

aktéři: uživatel asistent 
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typický průběh: Uživateli webové aplikace je zobrazen seznam pomocných aplikací, které 

má mobilní uživatel nainstalováno na svém zařízení. Pro každou aplikaci je možné 

konfigurovat určité atributy nastavení pro danou aplikaci.  

postkondice: Upravené nastavení je nutné následně synchronizovat s mobilními aplikacemi. 

 

5. Prohlížení oznámení 

aktéři: uživatel asistent 

typický průběh: Oznámení jsou zprávy automaticky odesílané mobilními aplikacemi 

informující o určitých událostech, např. oznámení: „uživatel provedl povinnou platbu 

s názvem inkaso“. Pro každého mobilního uživatele je možné zobrazit výčet doručených 

oznámení. Každé oznámení je reprezentováno datem a časem, názvem aplikace a samotnou 

zprávou. Seznam oznámení je možné třídit podle názvu aplikace a data. 

 

6. Správa systému 

aktéři: administrátor 

typický průběh: Uživatel administrátor je jediným aktérem, který vidí všechny uživatele 

asistenty a všechny mobilní uživatele. Administrátor musí uživatele asistenty registrovat tak, 

že vyplní potřebné údaje do registračního formuláře a údaje uloží. Dále může asistentovi 

přidělit nebo odebrat mobilního uživatele. 

 

Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní č. 17 – Úvodní obrazovka po přihlášení do systému (viz webová 

aplikace: 2. funkce: Prohlížení seznamu uživatelů).   

 

1. Jméno uživatele asistenta – Asistent, který se do systému přihlásil svým 

uživatelským jménem a heslem. Vedle jména je ikona pro odhlášení ze systému. 

2. Tlačítko pro přidání uživatele – Asistentovi je zobrazen formulář pro zadání údajů 

nového mobilního uživatele. 

3. Seznam uživatelů – Místo pro zobrazení seznamu uživatelů. 
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Uživatelské rozhraní č. 18 – Obrazovka prezentující seznam aplikací. 

 

4. Jméno mobilního uživatelé – Jméno zvoleného uživatele ze seznamu. 

5. Seznam aplikací – Místo pro seznam aplikací, které mobilní uživatel používá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní č. 19 – Výpis oznámení a položek nastavení (viz webová aplikace: 

4. funkce: Prohlížení a správa nastavení aplikací). 

 

obrázek 3.13 – uživatelské rozhraní č. 17 

obrázek 3.14 – uživatelské rozhraní č. 18 
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6. Seznam oznámení – Přehledný výpis posledních oznámení z dané mobilní aplikace. 

7. Údaje nastavení – Položky pro konfiguraci nastavení zvolené aplikace. 

8. Nadpis kategorie oznámení – Grafické oddělení kategorie s nadpisem pro 

„oznámení“. 

9. Nadpis kategorie nastavení – Grafické oddělení kategorie s nadpisem pro 

„nastavení“. 

10. Tlačítko pro synchronizaci údajů – uloží údaje a oznámí dané aplikaci, že si má 

provedené změny provést i ve vlastním nastavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

obrázek 3.15 – uživatelské rozhraní č. 19 



 

 

 

 

47 

 

4 Realizace Aplikace 

Dalším důležitým úkolem mé diplomové práce je implementace prototypu vybraných 

aplikací. Protože nejvíce pozitivních ohlasů a pozornosti bylo věnováno aplikaci Domácí práce a 

obdobně aplikaci Finance, rozhodl jsem se provést implementaci právě těchto aplikací. 

Jak už jsem v úvodu mého textu zmínil, většina úkolů mé práce je pro mě zcela nová. To se 

týká také technologie Android a především tvorby aplikací pro tento operační systém. V počátcích 

jsem si představoval, že implementace bude jednoduchá a tudíž i rychlá, a že se mi povede 

naimplementovat i ostatní aplikace. Skutečnost je však taková, že jsem zdárně dokončil pouze 

aplikaci Domácí práce. 

Proto se v této kapitole věnuji právě implementaci aplikace Domácí práce. V závěru kapitoly 

se navíc věnuji dalším možnostem vylepšení nebo rozšíření implementované aplikace, a to jak po 

stránce bezpečnostní, tak po stránce adaptační. Do této, již teoretické, části zahrnu i několik poznatků 

pro neimplementované aplikace. 

Než začnu s popisem samotné implementace, je mojí povinností seznámit čtenáře 

s  technologiemi a nástroji použité při implementaci aplikace. Vzhledem k tomu, že tato diplomová 

práce není o analýze technologií, ale o praktické implementaci mnou vypracovaného návrhu, je popis 

technologií stručný a zaměřený především na oblasti, které jsem přímo použil při implementaci. 

 

4.1 Technologie Android 

 

 

 

 

 

 

 

Android je název mobilního operačního systému založeném na Linuxovém jádře a je vyvíjen 

americkou společností Google. Android je navržen primárně pro mobilní zařízení, jako jsou chytré 

telefony a tablety. V současné době je běžné nalézt tento operační systém také v televizích, 

náramkových hodinkách nebo v palubních počítačích automobilů. Uživatelské rozhraní je založeno 

na přímém ovládání pomocí dotykového displeje. To znamená, že uživatel vidí a přímo manipuluje 

s objekty na obrazovce vlastními prsty, ev. dotykovým perem, a stejně tak zadává vstupní data 

pomocí virtuální klávesnice.[6]  

Zdrojový kód operačního systému je vydáván pod „open source“ licencí. Možná to je jedním 

z důvodů, proč je Android nejčastěji nasazován výrobci do svých mobilních zařízení. 

obrázek 4.1 -  logo operačního systému Android 
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Operační systém Android je navržen tak, aby uživatelé mohli svá malá přenosná zařízení 

pohodlně ovládat. Přenosná zařízení mají však značná omezení, a to jak hardwarová, tak i 

softwarová. Android se musí vypořádat se zařízeními, které mají malé obrazovky i malé klávesnice 

(pokud vůbec nějaké mají). Android musí respektovat nejrůznější typy zařízení, nejrůznější velikosti 

a rozlišení displeje, a rovněž odlišné fyzické ovládací prvky umístěné na zařízení. Také je nutné brát 

v potaz, že přenosná zařízení mají pomalejší procesory a menší paměť než běžné počítače a že jejich 

výdrž a výkon jsou většinou závislé na baterii. Těmito omezeními jsou ovlivněny i aplikace a 

vývojáři to tudíž musí brát při vývoji na zřetel.[5] [6] 

 

4.1.1 Vývoj aplikací 

Vývoj softwaru pro operační systém Android je značně odlišný od vývoje softwaru pro 

počítače i od webů nebo procesů běžících na straně serveru. Používají se jiné nástroje, architektura 

se též chová jinak, a vývojáři se musí přizpůsobit mnohem většímu počtu omezení. Na druhou stranu 

se Android snaží svým vývojářům co nejvíce pomoci. Aplikace se vytvářejí v běžně používaném 

programovacím jazyce Java. Výkonné API Androidu a nástroje pro vývoj aplikací a správu 

testovacích emulátorů jsou již dokonce přímo nainstalované ve vývojářských softwarech jako je 

Eclipse nebo nově Android Studio, které popisuji níže v kapitole 4.3 Vývojové prostředí Android 

Studio. 

Proto, aby vývojáři mohli vytvářet aplikace pro Android, potřebují specifickou sadu nástrojů 

známou jako „Software Development Kit“ (častěji je používána jen zkratka SDK). SDK obsahuje 

sadu vývojářských nástrojů, testovací nástroje, sadu potřebných knihoven, emulátor mobilních 

zařízení, dokumentaci, ukázkové zdrojové kódy a mnoho dalšího. Většina uvedených položek jsou 

komponenty specifické pro konkrétní verze Androidu, které společnost Google pravidelně vydává. 

Na každém Androidím zařízení je instalována určitá verze operačního systému. To vytváří 

určité nesnáze při vývoji aplikací. Vývojáři musí své aplikace vyvíjet pro danou verzi s určitou 

možností zpětné kompatibility i na nižší verze. Novější verze přinášejí samozřejmě nové komponenty 

a funkcionalitu. Pokud vývojář chce „jít s dobou“ a mít svoji aplikaci moderní a zajímavou, pak musí 

používat nové vybavení přidané v nových verzích. Tyto mnohdy zajímavé novinky však budou 

fungovat jen uživatelům s touto novou verzí. Ostatní uživatelé nemohou s touto verzí pracovat. 

Vývojář má možnost zjistit v jaké verzi operačního systému se aplikace nachází, a provést 

alternativní řešení pro danou verzi, resp. verze. 

 

4.1.2 Programovací jazyk 

Aplikace jsou pro Android primárně vyvíjeny v programovacím jazyce Java, kde lze 

používat i některé její rozšířené knihovny. Zdrojový kód jazyka Java je převeden do tzv. bajtového 

kódu, který je „zabalen“ do souboru systému Android. Tento soubor má svoji typickou příponu 

„APK“. Jedná se o balíček aplikace, který je systémem Android nainstalován do zařízení. Pro 

spuštění aplikace, resp. bajtového kódu je zapotřebí virtuální stroj. To je běhové prostředí systému 

Android přesněji známé jako „Dalvik Virtual Machine“. [6] 
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Je také možné využít nástroj zvaný „Native Development Kit“, zkráceně NDK, který 

umožňuje využít nativního programovacího jazyka C nebo C++. NDK může být efektivní v místech, 

kde není efektivní primární jazyk Java, např. pro výpočetně náročné procesy nebo k získání 

některých parametrů zařízení, které nelze získat přes běžné API systémy. [6] 

 

4.1.3 Emulátor zařízení 

Mezi vývojové nástroje, které se používají při vývoji aplikací pro Android, patří také 

emulátor zařízení. Jedná se o speciální software, který simuluje zařízení Android. Tento nástroj je 

při vývoji velice užitečný, protože umožňuje vývojáři vyvíjet aplikace bez fyzického zařízení. 

Umožňuje též testovat aplikace na nejrůznějších typech zařízení s libovolnou konfigurací, i když tato 

reálná zařízení nemá vývojář k dispozici. 

Nástroj pro vytváření takového emulátoru se nazývá „Android Virtual Device“ – AVD. 

S tímto nástrojem je možně simulovat jakékoliv konkrétní reálné zařízení. AVD umožňuje 

konfigurovat nejen výkon, tedy procesor, velikost operační paměti nebo externí paměti, ale také je 

možné nastavit velikost, resp. rozlišení obrazovky a ovládací prvky. Lze také simulovat orientaci 

polohy zařízení nebo simulovat funkci fotoaparátu. Další velkou výhodou je možnost konfigurovat 

virtuální zařízení pro požadovanou verzi operačního systému. 

 

4.2 Programovací jazyk Java 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití tohoto programovacího jazyka pro implementaci aplikace Domácí práce není moje 

osobní volba. Jak jsem již nastínil výše, Java je primární programovací jazyk pro tvorbu aplikací 

v systému Android a tudíž programování v tomto jazyce je mi přímo určeno. 

Java je velice oblíbený a rozšířený jazyk, umožňující vytváření nejen Androidích aplikací, 

ale především programů pro běžné počítače. Mohou to být jednoduché programy, jako jsou např. 

dobře známé internetové „aplety“, ale i velmi robustní programy nebo hry, jako např. Adobe Creative 

Suite, Eclipse, OpenOffice, nebo hra Minecraft. 

obrázek 4.2 -  logo programovacího jazyku Java 

http://en.wikipedia.org/wiki/Native_development_kit
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Společnost Sun Microsystems vydala první veřejnou verzi s názvem Java 1.0 v roce 1995. 

Od roku 2010 je oficiálním vlastníkem implementace Javy společnost Oracle. V současnosti nabízí 

v pořadí osmou verzi s názvem Java SE 8. Implementace jazyka Java SE je pod bezplatnou licencí 

GPL.[7] 

Hlavní myšlenkou tvůrců tohoto jazyka je: "write once, run anywhere" (česky: jednou napiš 

a spusť kdekoliv). Java je skutečně univerzální programovací jazyk, který je na platformě nezávislý. 

Java kód může být tedy spuštěn na jakékoliv platformě podporující Javu. Každá aplikace je 

kompilátorem převedena do tzv. „bajtového kódu“, který je pak spuštěn pomocí virtuálního stroje. 

Každý virtuální stroj poskytuje běhové prostředí pro specifickou platformu, např. běhové prostředí 

Androidu je „Dalvik Virtual Machine“. [7] 

Základ jazyka je postaven na programovacím jazyku C++. Java je jazyk plně objektově 

orientovaný. Je robustní, bezpečný a vysoce výkonný. Podporuje paralelní běh procesů, bezpečné 

zachycení výjimek a automatické uvolňování nepoužívaných objektů z paměti (tzv. „garbage 

collector“). 

Společnost Oracle poskytuje dva odlišné balíčky, které musí mít uživatelé nebo vývojáři 

nainstalovány ve svém zařízení. První balíček se nazývá „Java Runtime Environment“ – JRE, který 

slouží pro běh samotných Java aplikací. A druhý balíček „Java Development Kit“ – JDK, který je 

určený pro vývojáře a zahrnuje nástroje jako je Java kompilátor, Javadoc, Jar, debugger.   

 

4.3 Vývojové prostředí Android Studio 

 

 

 

 

 

 

 

Každý vývojář, stejně jako já, používá při realizaci jakéhokoliv softwaru specifické vývojové 

prostředí (tzv. Integrated Development Environment – IDE). Jedná se o nástroj, který usnadňuje 

programátorům práci. Každé vývojové prostředí je většinou zaměřeno na specifickou oblast a podle 

toho je vybaveno potřebnými nástroji a programovacími jazyky. 

Eclipse je velmi oblíbený vývojářský nástroj, který je primárně zaměřen na vytváření 

softwaru v programovacím jazyce Java. Z tohoto důvodu je nástroj vhodný i na vývoj aplikací pro 

Android. Sám Google ho podporoval a instaloval do něj potřebné API. Až donedávna jej Google 

oficiálně předkládal vývojářům jako nástroj určený právě pro vývoj aplikací pro Android. 

Android Studio je nový oficiální vývojový nástroj vytvořený společností Google a je určen 

jen a pouze k vytváření aplikací pro operační systém Android. To znamená, že veškerá výbava a 

obrázek 4.3 -  logo vývojového nástroje Android Studio 
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potřebné nástroje jsou již připraveny v uživatelském rozhraní a není již nutné nic instalovat nebo 

konfigurovat. Android Studio je založeno na vývojovém nástroji známém jako IntelliJ IDEA, díky 

němuž přebírá spoustu dobrých a ověřených vlastností. [6] 

Android Studio je vybaveno inteligentním editorem zdrojového kódu, který umí velmi 

efektivně „našeptávat“ a dokončovat rozepsané názvy entit nebo provádět „refactoring“ a analýzu 

kódu. Disponuje přehledným průvodcem pro založení nového projektu nebo přidávání nových 

komponentů do již existujícího projektu. To umožňuje programátorovi dodržovat správnou strukturu 

projektu, která je zcela zásadní pro systém Android. Je též vybaven manažerem AVD, který je již 

popsán výše v kapitole 4.1.3 Emulátor zařízení. Navíc obsahuje sadu již před-připravených 

emulátorů, které jsou nakonfigurovány podle typických reálných Android zařízení. Další skvělý 

nástroj s názvem „Android Device Monitor“ umožňuje sledovat a spravovat testovací zařízení. To se 

týká jak emulátorů, tak reálných zařízení. Zde může programátor sledovat výkon zařízení a běh 

procesů ve vláknech, procházet soubory přímo v testovacím zařízení nebo získávat systémové 

informace, informace o síti, a také sledovat systémové zprávy. Samozřejmostí tohoto vývojového 

nástroje je možnost provádět „debuggování“ zdrojového kódu. 

V první půli implementace aplikace Domácí práce jsem používal vývojové prostředí Eclipse, 

které jsem si oblíbil již dříve při programování projektů v jazyce Java. V druhé půli implementace 

jsem vyzkoušel nové prostředí Android Studio, které jsem si okamžitě velmi oblíbil. Toto vývojové 

prostředí budu používat nadále. 

 

4.4 Implementace aplikace 

Po představení potřebných technologií je možné přistoupit k popisu tvorby aplikace. Před 

tím, než jsem začal psát první řádky zdrojového kódu, jsem si musel ujasnit určitá vlastní pravidla 

pro psaní názvů tříd, funkcí a proměnných, názvů adresářů a souborů pro data, a rovněž pro obrázky 

a jiné zdroje. Dále jsem si musel ujasnit jednotná pravidla pro psaní komentářů a dokumentace. 

Zároveň jsem si musel připomenout pravidla a konvence pro správné psaní zdrojového kódu jazyka 

Java a také pravidla pro správnou strukturu projektu platformy Android. Některá pravidla a konvence 

zmíním blíže v následujících podkapitolách.  

 

4.4.1 Architektura aplikace 

Aplikace Domácí práce dodržuje softwarovou architekturu, která rozděluje aplikaci do 

logických částí, jež je možné vyvíjet do jisté míry odděleně a udržovat v projektu nezbytný pořádek 

tak, aby se v něm orientoval celý tým vývojářů, ale také i nově příchozí programátor. Nejpoužívanější 

architekturou je v tomhle směru architektura „Model-View-Controller“. Tato architektura rozděluje 

projekt do tří celků:  

Model: Je funkčním a datovým základem celé aplikace. Poskytuje prostředky jak pro přístup k datové 

základně a stavům aplikace, tak pro jejich ukládání a aktualizaci. 
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View: Zobrazuje obsah Modelu a zajišťuje grafický či jiný výstup aplikace. Přes Model přistupuje k 

datům a stavům aplikace a specifikuje, jak mají být prezentovány.  

Controller: Definuje chování aplikace. Zpracovává veškeré vstupy a události pocházející od 

uživatele. Na jejich základě volá příslušné procesy Modelu, mění jeho stav, apod. Podle událostí 

přijatých od uživatele i podle výsledků akcí v Modelu pak vybírá Controller vhodné View pro další 

zobrazení. 

 

Architektura MVC nabrala takové popularity a důležitosti, že téměř všechny kvalitní 

technologie a frameworky tuto architekturu striktně dodržují. Nejinak je tomu i u frameworku 

Android. Nejedná se zde však o čistou implementaci této architektury. 

Každý Androidí projekt má přesně specifikovanou adresářovou strukturu, již popisuji níže. 

V každé této struktuře se vždy nachází složka „res“, ve které jsou umístěny soubory zdrojů a layoutů, 

které definují obsah a grafický výstup. To se v architektuře MVC považuje za část zvanou „view“. 

Android také dodržuje zásadu, že se ve „view“ již neprovádí žádné programové procedury. Část 

zvaná „controller“ je v Androidu nazývána „activity“, která interaguje s „view“. Operační systém 

spouští různé události v aktivitách. Aktivity sbírají informace z části zvané „model“, sestavují „view“ 

a nastavují další události k provedení potřebných úloh. Realizace Modelů je ponechána na 

programátorovi. Vždy je však nutné dodržet, aby třídy modelů nebyly pevně svázané s aktivitou pro 

zajištění modularity. Stejně jako „view“ má definované své místo v adresářové struktuře, tak i 

„model“ a „controller“ má své specifické umístění. [5] 

 

4.4.2 Základní entity aplikace  

Operační systém poskytuje několik základních entit, které jsou základním kamenem každé 

aplikace. Nyní popíši ty, které jsem použil pro svoji aplikaci. 

Aktivity: Nejzákladnějšími stavebními bloky každé aplikace jsou aktivity. Aktivitu je možné si 

představit jako entitu systému Android analogickou k oknu klasické aplikace pro počítače nebo jako 

stránku klasické webové aplikace. Mezi aktivitami je možné přecházet obdobně jako ve webovém 

prohlížeči.[5] 

Layouty: V architektuře MVC jsou layouty tzv. „view“, Jedná se tedy o entity definující uživatelské 

rozhraní. Jeden layout je reprezentován jedním souborem ve formátu XML, který definuje rozložení 

tzv. „widgetů“ a „kontejnerů“, které tvoří jednu instanci třídy View. Atributy jednotlivých elementů 

XML jsou vlastnosti popisující vzhled nebo chování widgetů.[5] 

Služby: Aktivity jsou entity s krátkým životním cyklem, mohou být kdykoliv ukončené, a to i 

samotným systémem pro nedostatek paměťových prostředků. Služby jsou naopak navrženy 

k nepřetržitému provozu, a to nezávisle na aktivitách. Já službu využívám v aplikaci pro časovač, 

abych zajistil nepřetržitý běh i v případě, že uživatel přejde do jiné aplikace.[5] 

Záměry: Záměry (anglicky „intents“) jsou systémové zprávy, které kolují v systému a upozorňují 

aplikace na různé události. V mé aplikaci používám nejen tyto systémové záměry, například k reakci 
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na právě vyfocený obrázek, ale často záměry vytvářím pro spouštění jiných aktivit, pro reakci na 

jejich zavření nebo také pro komunikaci se službou.[5] 

 

4.4.3 Struktura aplikace 

V úvodu musím uvést, že samotná aplikace je v operačním systému Android uzavřena 

v kontejneru (někdy nazývaný „sendbox“) k zajištění bezpečnosti samotného systému a ostatních 

aplikací. Proto jsou všechny aplikace na systému závislé. Aplikace musí používat poskytované API 

ke komunikaci s okolím, k přístupu do veřejného uložiště nebo k různým službám. To umožňuje 

systému Android mít nad aplikacemi dohled.  

Aby bylo možné aplikaci sestavit a nainstalovat na zařízení, musí každá aplikace striktně 

dodržovat adresářovou strukturu.  Přehled nedůležitějších adresářů je vidět na obrázcích 4.4 a 4.5. 

Složky, které jsem nejčastěji používal při implementaci, také stručné popisuji. 

 

 

 

 

 

 

 

AndroidManifest.xml: soubor XML popisující sestavenou aplikaci a komponenty a komponenty 

dodávané touto aplikací (aktivity, služby, verze SDK, oprávnění na zdroje atd.).[5] 

res: adresář obsahující prostředky, například obrázky, ikony, rozvržení uživatelského rozhraní apod., 

které jsou přibaleny ke zkompilovanému kódu aplikace.[5] 

src: adresář uchovávající zdrojový kód aplikace v jazyku Java.[5] 

 

V adresáři „res“ se uchovávají statické zdroje aplikace, které jsou přibaleny do aplikace. 

 

 

 

 

 

 

drawable: uchovává obrázky (soubory PNG, JPG, a jiné).[5] 

layout: uchovává specifikace rozvržení uživatelského rozhraní ve formátu XML.[5] 

obrázek 4.4 – adresářová struktura (kořenový adresář aplikace) 

obrázek 4.5 – adresářová struktura (podadresář „res“) 
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value: uchovává texty, rozměry a jiné statické řetězce.[5] 

 

4.4.4 Životní cyklus aplikace 

Každá aktivita aplikace se může 

nacházet v jednom ze čtyř stavů. Aktivita 

je ve stavu „aktivní“, pokud je spuštěna a 

běží v popředí. Ve stavu „pozastavená“, 

když je aktivita viditelná, ale překrývá ji 

jiná aktivita, například nějaké okno 

upozornění a uživatel nemůže s aktivitou 

interagovat. Aktivita je ve stavu 

„zastavená“, pokud ji překrývá jiná 

aktivita a není tedy viditelná. Posledním 

stavem je stav „mrtvá“, kdy aktivita nebyla 

vůbec spuštěna nebo ji uživatel či systém 

ukončil.[5] 

Systém Android při přechodu do 

zmíněných stavů volá specifické metody 

aktivity. Těmito metodami je metoda 

onCreate, onStart, onResume, onPause, 

onStop, onDestoroy. Na obrázku 4.6 je 

znázorněný tento životní cyklus. 

Tyto uvedené metody jsou při 

implementaci aktivity velice důležité pro 

zajištění korektního chování aplikace a 

hlavně pro zabezpečení ztráty neuložených 

dat. 

 

4.4.5 Databáze a přístup k datům 

V aplikaci Domácí práce jsem po zvážení okolností zvolil ukládání dat do XML databáze na 

místo databáze SQLite. SQLite je v systému Android vestavěna do běhového prostředí. Proto je 

vytváření databází v aplikacích poměrně jednoduché a efektivní. SQLite databázi navrhuji použít pro 

ostatní zatím nenaimplementované aplikace. Důvodem, proč jsem se rozhodl použít XML soubory 

pro ukládání dat, je to, že aplikace má umožňovat přenášet jednotlivé průvodce na jiné zařízení. 

Export a import by samozřejmě byl možný i s databázi SQLite. Ale protože každý krok průvodce 

může obsahovat kromě textů i ikony, obrázky a v budoucnu i videa a zvukové nahrávky, které je 

nutné ukládat do vlastního úložného prostoru aplikace, jsem usoudil, že bude vhodné i samotná data 

průvodce ukládat do tohoto prostoru. Pro tento účel jsem vytvořil adresářovou strukturu a specifický 

obrázek 4.6 – diagram životního cyklu 
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formát názvu souborů, které tvoří logické celky. Každý průvodce je uložen ve vlastním XML 

souboru. Adresářová struktura je vidět na obrázku 4.7. Na tomto obrázku si povšimněte čísla, resp. 

řetězce „003“, které se vyskytuje u každého souboru. Tento řetězec je považován za unikátní 

identifikátor a jeho unikátnost je přísně hlídána. 

 

 

 

 

 

 

 

Na dalším obrázku 4.8 představuji datovou strukturu v souboru XML. Kořenový element 

„guide“ obsahuje atributy popisující hlavičku tohoto průvodce. Další elementy s názvem „step“ 

popisují jednotlivé kroky průvodce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro interakci s XML databází jsem využil návrhového vzoru známého jako ORM 

(Object-Relational Maping, česky objektově relační mapování). Díky tomu mohu ve zdrojovém kódu 

efektivně provádět operace s daty pomocí objektů. Objekt, resp. třída, kterou jsem naimplementoval, 

umí provádět veškeré CRUD operace (česky vytvoření, čtení, aktualizování, mazání). Kromě toho 

tato třída také umí provádět seřazování a vyhledávání konkrétních položek, kontrolovat unikátnost 

identifikátorů a provádět správu XML souborů v adresáři. 

 

 

 

…/guides/guide_003.xml 

…/images/img_003_01.jpg 

…/images/img_003_02.jpg 

…/images/img_003_03.jpg 

…/icons/ico_003.jpg 

<guide name="název průvodce" filenumber="003" 
filename="guide_003.xml" icon="ico_003.jpg" color="#A0C2E3"> 
 

    <step order="1"> 
        <title used="1">nadpis</title> 
        <description used="1">popis kroku</description> 
        <picture used="1">img_003_01.jpg</picture> 
        <timer used="0"></timer> 
    </step> 
 
    <step order="2"> 
  … 
    </step> 
</guide> 

obrázek 4.7 – adresářová struktura datového uložiště 

obrázek 4.8 – datová struktura souboru XML 
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4.5 Zabezpečení aplikace 

Na první pohled by se mohlo zdát, že pro aplikace tohoto typu není zapotřebí řešit nějakou 

bezpečnost. Ovšem když se zamyslím nad tím, že uživatel může svůj chytrý telefon ztratit nebo mu 

ho někdo může odcizit, pak mě napadá, že případný nálezce nebo zloděj po nahlédnutí do obsahu 

telefonu, může získat i poněkud citlivé informace. Tím myslím citlivé informace ze 

samotných pomocných aplikací. Ve špatných rukách by tyto informace mohly uživatele i poškodit. 

Pokud by uživatel používal všechny navrhované aplikace, pak by záškodník mohl získat 

přehled o tom, co všechno uživatel vlastní (to mu prozradí aplikace Domácí práce), s jakými 

finančními prostředky uživatel disponuje (aplikace Finance) a ještě navíc se dozví, co kdy dělá 

(aplikace Denní program). Pokud by uživatel měl navíc nainstalovanou nějakou další pomocnou 

aplikaci, jako navigace uživatele ve městě nebo obdobné aplikace, tak by to mohlo vést ke zneužití 

dalších citlivých dat o uživateli a např. o jeho bydlišti. 

 Vytvořit definitivní zabezpečení je poněkud obtížné. Přesto existuje několik míst, které 

mohou zvýšit bezpečnost. V první řadě je nutné zabezpečit samotná data, a to především ta data, 

která jsou z aplikace exportována, a také ta data, která se odesílají na server. Řešením je provést 

zašifrováni těchto dat nebo souborů, např. pro exportování průvodců z aplikace Domácí práce. Zde 

bude v první řadě zapotřebí všechny soubory patřící k danému průvodci zapakovat do jednoho 

souboru a ten poté zašifrovat heslem. Za tímto účelem bych mohl využít jednu z knihoven jazyka 

Javy, „java.util.zip“. Třídy této knihovny umožňují vytvářet ZIP soubory, tedy provádět kompresi a 

dekompresi, neumí však provést zakódování pod heslem. Zde by bylo dobré použít symetrické 

šifrování AES, kde je použit jeden klíč pro zamknutí i odemknutí; tyto klíče by nebyly nijak 

přenášené, ale byly by implementovány uvnitř aplikace. Opět existuje Java knihovna 

„javax.crypto.Cipher“, která toto umožní. 

Zabezpečit aplikaci proti neoprávněnému prohlížení není technicky nikterak složité. Stačí 

nechat uživatele zadat heslo nebo nějaké gesto pro umožnění prohlížení obsahu aplikace. Zásadní 

problém je v tom, že pro uživatele s mentálním postižením může být tento postup velice obtížný a 

také nepohodlný, pokud uživatelé budou muset toto provádět mnohokrát denně. Efektivnější řešení 

v tomhle směru je použití zámku obrazovky, který zajišťuje sám Android. Pro tento zámek je možné 

nastavit automatické uzamknutí a možnost vybrat si nejvhodnější způsob odemknutí. Nejlepší 

metoda odemknutí pro lidi s mentálním postižením by mohla být metoda odemknutí pomocí 

rozpoznání obličeje. Tato možnost byla přidána do Androidu 4.0, ale ukázalo se, že nebyla funkčně 

dostatečně spolehlivá. Rychlé a spolehlivé odemykání obličejem s názvem Lollipop však již aktuálně 

funguje v nové verzi Androidu 5.0. 

Další možností, jak zabránit neoprávněnému prohlížení, je uzamknutí obsahu na dálku. 

Pokud bude naimplementována navržená webová aplikace, pak bude možné, aby asistent po sdělení, 

že uživatel s mentálním postižením ztratil svůj chytrý telefon, nastavil zablokování aplikací. Tento 

způsob zabezpečení může být efektivní, ale jen za předpokladu, že je zařízení připojeno k internetové 

síti, což nemůže být obvykle zaručeno. 
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5 Grafický návrh 

V této kapitole popisuji návrh a vývoj grafického vzhledu aplikace Domácí práce. Také 

uvedu grafické požadavky i na nenaimplementované aplikace. Při vývoji této aplikace jsem vytvářel 

grafické prvky souběžně s implementací zdrojového kódu, resp. při konstrukci uživatelského 

rozhraní. To však neznamená, že tzv. template vznikal spontánně. Strukturu uživatelského rozhraní 

a požadavky na samotné grafické komponenty jsem si připravil a ujasnil již ve fázi návrhu aplikace. 

 

5.1 Vývojová prostředí 

Pro návrh designu jsem bez velkého rozmýšlení zvolil grafický nástroj Adobe Photoshop a 

CorelDRAW. Oba tyto nástroje jsou mezi designery velice populární. I já je s oblibou rád používám. 

Photoshop je rastrový nástroj a já jsem jej použil pro tento projekt jako primární grafický nástroj. 

S tímto nástrojem jsem vytvořil téměř veškerou grafiku. CorelDRAW je nástroj pro tvorbu vektorové 

grafiky, pomocí kteréhož jsem navrhl základní tvary.  

  

5.1.1 Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

Photoshop je grafický editor, který jsem použil k vytvoření celého templatu, tedy celého 

designu aplikace Domácí práce, a to především tlačítka a ikony. Mnou použitá verze je Adobe 

Photoshop 10 z balíčku Creative Suite 3 s licencí pro studenty (pro nekomerční účely). 

První verze Photoshopu vydala společnost Adobe v roce 1990 a v současné době je k 

dispozici 15. verze, jež je součástí balíčku Creative Cloud (CC 2014). Označení Creative Cloud, 

používané u nových verzí, dříve nazývané Creative Suite, vyjadřuje fakt, že Photoshop je integrován 

do balíčku dalších grafických programů, kam patří mimo jiné i Adobe ImageReady, Adobe Illustrator 

či Adobe InDesign. Nové balíčky Creative Cloud, na rozdíl od starších Creative Suite, umožňují 

práci v internetovém prostoru, tzv. cloudu. 

Adobe Photoshop je bezesporu jeden z nejlepších a nejpoužívanějších komerčních 

grafických nástrojů na světě. Pracují v něm nejen profesionálové, ale i laici. Tento nástroj je určen 

především pro práci s rastrovou grafikou. Photoshop však umí efektivně spolupracovat s dalšími 

grafickými nástroji z balíčku Creative Cloud, kde je pak možné pracovat s vektorovou, případně i 

prostorovou grafikou. Tento nástroj je také určen pro návrh webové grafiky. 

obrázek 5.1 – logo Adobe Photoshop 
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 Program má výbornou správu barev, propracované řezací nástroje, tvorbu tvarů a výběrů 

pomocí vektorových křivek, vynikající retušovací a kreslící nástroje, a dále též stínovací a světelné 

efekty a filtry, se kterými lze dosáhnout zajímavých výsledků. Nesmírně užitečnou schopností je 

možnost pracovat na obrazu ve vrstvách. Každý nástroj, efekt nebo filtr má velice podrobné 

nastavení, jež umožňuje dosáhnout požadovaných výsledků. 

 

5.1.2 CorelDRAW 

 

 

 

 

 

 

 

Tento profesionální vektorový nástroj je druhým grafickým editorem, který jsem však 

používal vždy v první fázi vývoje grafických komponentů. Pomocí něj jsem vytvářel specifické tvary 

ikon, které jsou reprezentovány pouze matematicky, tedy pomocí bodů a křivek. To mi umožnilo 

provádět změnu tvarů a velikostí bez ztráty kvality. Mnou použitá verze je CorelDRAW Student 

Suite X7, opět s licencí pro studenty. 

První verzi CorelDRAW vydala společnost Corel Corporation již v roce 1989. Nyní je k 

dispozici nejnovější verze CorelDRAW 17, která je obsažena v balíčku Graphics Suite X7. Mimo 

tento vektorový nástroj CorelDRAW společnost postupně přidávala další grafické nástroje, a tak 

vznikl balík nástrojů s názvem Graphics Suite, což je obdoba grafického balíku Creative Suite od 

společnosti Adobe. 

A obdobně jako je Photoshop profesionál v rastrové grafice, tak i CorelDRAW je profesionál 

ve vektorové grafice. Obdobně jako Adobe nabízí ve svém balíku i vektorový nástroj, tak i Corel 

Corporation nabízí i rastrový nástroj s názvem Corel PHOTO-PAINT. 

Tento program je používán ve většině grafických studií, tiskáren a podobných podnicích. 

Program nabízí spoustu efektů, nástrojů a funkcí, pomocí kterých je možné jednoduše vytvářet design 

pro webové stránky, vizitky, letáky, apod.  

 

5.2 Požadovaná kritéria pro návrh grafiky 

Protože se jedná o aplikaci pro malá přenosná zařízení a hlavně se jedná o aplikaci určenou 

pro lidi s mentálním postižením, je nutné dodržet i několik zásad při návrhu samotné grafiky. 

Grafický vzhled daných komponentů musí být především vizuálně jednoduchý a zároveň výstižný 

tak, aby byly komponenty uživateli dobře srozumitelné a zároveň nenarušovaly obsah aplikace. 

obrázek 5.2 – logo CorelDRAW 
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Rozměry komponentů, především rozměry ovládacích prvků, musí být umístěné na nejvhodnějších 

místech obrazovky. Pomyslný trojúhelník spodní části obrazovky je pro uživatelův palec 

nejpohodlnější, a proto je vhodné do této části obrazovky umístit nejpoužívanější ovládací prvky.  

Také jejich velikost je velmi důležitá, a proto je pro dobré ovládání zapotřebí, aby tlačítka byla 

dostatečně velká. Na druhou stranu, vzhledem k rozměrům displejů přenosných zařízení, je nutné 

místem co nejvíce šetřit pro samotný obsah. 

Všechna okna aplikace musí dodržovat stejný styl grafiky, a to včetně notifikačních zpráv, 

které na obrazovce „vyskakují“ a upozorňují nebo ověřují nějakou událost aplikace. Stejný styl 

grafiky musí být striktně dodržen i u ostatních, zatím neimplementovaných aplikací. Zásadní 

obměnou grafického vzhledu mezi jednotlivými aplikacemi je pouze barva celého templatu; všechny 

ostatní prvky grafiky jako jsou ikony, tlačítka, texty a seznamy položek musí být stejné nebo alespoň 

obdobné. Tato barevná odlišnost je pro uživatele s mentálním postižením zcela zásadní, aby na první 

pohled věděl, ve které pomocné aplikaci se nachází. Každá aplikace musí mít definovanou tuto jednu 

charakteristickou barvu. Pro aplikaci je touto charakteristickou barvou modrá.  Barvy nesmí být příliš 

kontrastní. Ideální jsou barvy světle pastelové. Dalším podstatným rozlišovacím grafickým prvkem 

je ještě specifické logo dané aplikace, které je použito také jako ikona pro spuštění aplikace. 

 

5.3 Návrh templatu a grafických komponentů 

Rozvržení templatu je přímo spojeno s návrhem struktury uživatelského rozhraní, které 

zobrazuji pro aplikaci Domácí práce v kapitole 3.3.3 Uživatelské rozhraní. Stejně jako strukturu 

uživatelského rozhraní, tak i jednotlivé grafické prvky jsem nejprve nakreslil jako skicu na papíře. 

Pro některé prvky jako jsou ikony, jsem mnohdy vytvořil více podob, ze kterých jsem vybral tu 

nejvhodnější. Podle této skici jsem, pak začínal tvořit v grafickém programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 5.3 – tvorba loga aplikace (ze skici, přes vektor, do rastru) 
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Přestože všechny vytvořené grafické komponenty jsou na výstupu v rastrovém formátu, 

některé prvky je efektivnější navrhovat a vytvářet pomocí vektorových křivek. To se týká především 

ikon a piktografických obrázků použitých pro tlačítka. Tento dvojí postup je velice výhodný, protože 

je možné požadované tvary ikon ve vektorovém formátu opakovaně upravovat a nastavovat 

požadovanou výstupní velikost. To zajišťuje, že po převodu do rastrového formátu ve Photoshopu je 

získán dokonalý primární tvar. Pokud bych prováděl modifikaci přímo v rastrovém formátu, pak by 

se mohly vyskytnout v obraze nežádoucí deformační chyby. Takto získaný primární tvar jsem 

následně ve Photoshopu upravoval do požadovaného vzhledu. To obnáší, kromě výběru barev, také 

nalezení zajímavých, ale také v tomto případě decentních designových efektů, jako jsou kontury, 

stíny, gradienty, průsvitnost, a podobné.  

V následujících podkapitolách představuji jednotlivé časti grafiky a nakonec představím celý 

template. 

 

Paleta použitých barev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsem již zmínil v úvodu této kapitoly a jak je také vidět na obrázcích 5.5, 5.7 nebo 5.8, 

celý template aplikace Domácí práce je vizualizován v modrých barvách. Modrou barvu jsem vybral 

jako barvu charakterizující tuto aplikaci. Na obrázku 5.4 (v horní části) představuji paletu barev, 

kterou jsem navrhl a použil pro aplikaci Domácí práce. Na paletě je vidět, že se jedná o několik 

odstínů barvy modré a také barvy šedé, které jsou neutrální. Uprostřed palety je zobrazena tzv. 

komplementární barva, resp. barva kontrastní ke zbytku barev na paletě. Tato barva je na paletě 

nezbytná pro zdůrazňování určitých grafických prvků a důležitého obsahu. Pokud se s touto 

kontrastní barvou zachází obezřetně, je možné vytvořit template, který je uživateli příjemný a 

srozumitelný. Barvy na paletě je nutné dodržovat, to však neznamená, že není možné použít další 

barvy obohacující design aplikace. Ve spodní části obrázku 5.4, představuji další tři barevné varianty 

palet, které mohou být inspirací pro nabarvení ostatních aplikací. 

 

obrázek 5.4 – ukázková paleta barev 
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Návrh menu a notifikačních zpráv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obrázku 5.5 je přehled několika vytvořených částí templatu. Jsou to části „aktivní“, 

pomocí kterých uživatel ovládá aplikaci. V prvním sloupci jsou tzv. „vyskakovací“ okna, pomocí 

nichž uživatel zadává například heslo nebo potvrzuje volbu smazat průvodce.  V posledním sloupci 

je přehlídka několika hlaviček a menu různých obrazovek aplikace. Některé hlavičky slouží jen jako 

informační pole, některé jsou kombinované s tlačítky a slouží jako menu. Ve druhém sloupci jsou 

„vyskakovací“ menu pro výběr barvy a editaci obrázku. Ve třetím sloupci jsou „vyskakovací“ menu 

upřesňující volbu editace. Všechny aktivní prvky, resp. tlačítka reagují na dotek změnou vzhledu, a 

většinou ztmavnutím, ev. zesvětlením pozadí. 

 

Návrh ikon a tlačítek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 5.5 – menu a notifikační zprávy 

obrázek 5.6 – ukázka vybraných ikon a tlačítek 
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Na obrázku 5.6 představuji výběr několika tlačítek a hlavně ikon, které také většinou slouží, 

jak je vidět na obrázku 5.5, jako reprezentace tlačítek. Ikony musí být výstižné a srozumitelné, aby 

uživatel rozuměl informaci, kterou se snaží ikona popsat, a to někdy i bez nutnosti textového popisu, 

nebo také co může uživatel očekávat po kliknutí na tlačítko s takovou charakteristickou ikonou. Pro 

dobrou srozumitelnost jsem navrhoval symbol ikon s inspirací věcí z reálného světa, jako například 

kyblík barvy pro nastavení barvy, nebo jsem se opřel o již zaběhnuté symboly, které jsou mezi 

uživateli známé, jako je například tužka pro editaci nějakého údaje. Ikony většinou reprezentuji 

v templatu ve světlé barvě na tmavém pozadí. Na obrázku 5.6 vpravo nahoře ukazuji dvě tlačítka, 

„předchozí“ a „další“, na kterých demonstruji tři různé vzhledy, resp. stavy, ve kterých se mohou 

tlačítka nacházet. První shora je výchozí vzhled, druhý vzhled signalizuje, že je tlačítko vybráno, a 

třetí vzhled, když se na tlačítko klikne. Velký nakloněný obrázek je logo, resp. ikona aplikace 

Domácí práce. Zde bych rád ještě poznamenal, že styl této ikony je třeba dodržet i u ostatních 

aplikací s tím rozdílem, že pozadí ikony bude mít charakteristickou barvu dané aplikace. 
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Představení templatů 

Na poslední stránce této kapitoly představuji pár obrazovek aplikace Domácí práce, které 

jsou pořízené přímo z mobilního zařízení. Tím představuji celistvé ztvárnění templatu i s vizualizací 

obsahu aplikace. Na prvním obrázku 5.7 zleva je úvodní obrazovka s logem, a dále dvě obrazovky 

pro prohlížení seznamu průvodců a jednotlivých kroků průvodce. Na druhém obrázku 5.8 zleva je 

obrazovka pro volbu potřebné editace, na další je formulář pro vytvoření průvodce, a na poslední 

obrazovce je ukázka výřezu části fotografie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 5.7 – ukázka templatu (prohlížení) 

obrázek 5.8 – ukázka templatu (editace) 
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6 Testování aplikace 

Průběžné testování je při implementaci zásadní povinností každého dobrého programátora, 

který chce, aby každý stavební kámen zdrojového kódu aplikace byl nejen funkční a efektivní, ale 

hlavně bezpečný proti kolizím. Pokud je každý stavební kámen dostatečné prověřen, pak je s těmito 

kameny možné postavit aplikaci, která bude mít po ostrém nasazení jen minimum chyb nebo vůbec 

žádné. I já se snažím dostat se na úroveň dobrého programátora a tak všechny důležité funkce, 

operace nebo celé části systému vždy testuji. Musím říci, že někdy je to nelehký úkol.  

Testování není jen o prověření jedné, právě napsané funkce, které dáme na vstup hodnoty, 

bezpečné hodnoty, pro něž byla tato funkce postavena, a ověření správnosti očekávaného výstupu. 

Funkci je důležité prověřit i na neočekávané vstupy. Je nutné sledovat, jak se funkce bude chovat, 

jaký bude výsledek a zdali nedojde k neočekávané výjimce. To může být obtížné, pokud funkce 

provádí rozsáhlé operace a navíc dostává na vstupu z nejrůznějších zdrojů mnoho hodnot, které se 

tvoří až v průběhu chodu aplikace.  Pravá obtížnost testování, resp. hledání neobvyklého chování a 

chyb, začíná v okamžiku, kdy je nějaká funkcionalita aplikace tvořena velkým množstvím funkcí, 

které jsou spolu provázané a vzájemně interagují. 

Velký pozor je nutné si dát na rozšiřování a připojování dalších funkcí k již ověřeným 

funkčním celkům systému. I zde je nutné znovu testovat. Několikrát se mi při implementaci stalo, že 

již ověřená sada funkcí, která bezpečně vykonávala dané požadavky uživatele, se od určitého 

momentu začala chovat jinak nebo ještě hůř, čas od času, „vyhazovala“ chybu. Po dlouhém 

„debuggování“ jsem pak většinou narazil na funkci, kterou jsem přidal do systému později. A jednalo 

se většinou o funkci, kterou jsem dostatečně neotestoval v interakci se zbytkem systému. 

Pro některé testy jsem vytvořil i testovací třídy, které jsem vybavil všemi možnými 

testovacími funkcemi, jež otestují nejen základní funkcionalitu, ale také ověří jejich spolehlivost 

proti kolizi. Výhodou těchto testovacích tříd je možnost provádět testy opakovaně, například po 

úpravě dané části kódu. Za tímto účelem je možné třídy vybavovat o další testovací funkce. Testovací 

třídy jsou přehledné oddělené od zbytku kódu. 

Testovací třídu jsem vytvořil například pro funkce, které pracují s daty, resp. funkce, které 

provádějí tzv. databázové CRUD operace a zároveň převádějí relační data do objektů a naopak. 

Tomuto testování jsem věnoval obzvláště velkou pozornost, protože na datech je tato aplikace 

založena. Další testovací třídy jsem vytvořil pro funkce manipulující se soubory v aplikaci (jako jsou 

obrázky a XML soubory) nebo funkce zajišťující chod časovače. 

Nejen vývoj, ale i testování časovače bylo celkem náročné, protože časovač využívá pro svůj 

běh několik vláken a tato vlákna se též předávají operačnímu systému pro běh na pozadí. Neméně 

náročné a zároveň důležité testování jsem prováděl i při vývoji ořezového nástroje obrázků, kde se 

v reálném čase vypočítává a překresluje ořezový rámeček podle pohybu uživatelova prstu. 

Těžko mohu v tuto chvíli říct, že je aplikace Domácí práce jednoduše bezchybná, protože 

jsem provedl všechny testy.  Zde je nutné se sám sebe zeptat, „opravdu jsem provedl všechny testy“? 

Samotné testy mohou odhalit jen tolik nedostatků a chyb, kolik známe kritických míst, které víme, 

že je nutné otestovat. A to je na testování nejsložitější úkol. Při testování jsem odhalil spoustu chyb 

a nedostatků, a ty co jsem neodhalil, se zřejmě objeví, až po ostrém nasazení do provozu, pokud 

takové chyby tedy existují.  
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Kromě testování je pro efektivní fungování aplikace, důležité také ladění, které popisuji 

v další kapitole. 

 

6.1 Ladění aplikace 

V několika místech jsem při implementaci vytvořil zdrojový kód, který byl neefektivní nebo 

se zdál zbytečně komplikovaný. Takový zdrojový kód jsem samozřejmě nevytvořil záměrně. Některé 

pro mě složitější úkoly jsem zprvu řešil přímočaře nebo jsem některé části zdrojového kódu stále 

rozšiřoval a ten se postupně stal složitý a nepřehledný. Některé úkoly jsem z počáteční neznalosti 

technologie Android vytvořil tzv. po svém, když jsem využíval již Androidem připravené 

komponenty. 

Tyto nedostatky jsem však postupně odstranil. Jak už jsem dříve zmínil, technologii Android 

jsem se při implementaci vlastně učil. S těmito postupně nabývajícími znalostmi jsem zpětně 

opravoval části, které nebyly v souladu s konvencemi této technologie. Rozsáhlé nepřehledné metody 

jsem rozdělil do více metod. Metody, které byly téměř stejné, a často se v systému opakovaly, jsem 

spojil do jedné metody s alternativním nastavením výstupu. Pro výpočetně náročné algoritmy jsem 

se snažil najít efektivnější řešení. 

Podrobněji uvedu jeden případ, kde ladění bylo zcela nutné pro nalezení efektivnějšího 

zpracování. Jednalo se o neplynulé, spíše sekavé překreslování již výše zmíněného ořezového okna. 

Grafiku je nutné na plátně vykreslovat v reálném čase. Problém je v tom, že pro dosažení správného 

a uživatelsky zajímavého chování ořezového rámu, je zapotřebí velké množství podmínek a 

ověřovacích cyklů, a mnoho dalších výpočtů pro vykreslení grafiky na plátně. To vše se opakuje 

mnohokrát za sekundu, tak jak událost pohybu prstu po displeji vyvolává danou vykreslovací funkci. 

V první řadě bylo nutné co nejvíce zredukovat velké množství podmínek a časté a zdlouhavé 

procházení cyklů. Paradoxně tuto redukci jsem vyřešil přidáním dalších podmínek, které umožnily 

přeskakovat samotné cykly a další vnořené podmínky. Do cyklů jsem vložil také přerušovače cyklu, 

tzv. „break“ nebo „continue“ funkce. Velké zlepšení nastalo po přidání podmínky ověřující, zdali 

poslední proces, tedy výpočet vykreslování, byl již dokončen. Teprve v případě, že již poslední 

výpočet neprobíhá, je povolen výpočet nový. Ořezové okno se nyní plynule překresluje. 

 

6.2 Ostré nasazení aplikace 

Produkce aplikace v první řadě obnáší vygenerování instalačního balíčku, resp. souboru 

s příponou „APK“, který je operačním systémem Android nainstalován jako aplikace Domácí práce 

v zařízení Android. Předtím, než jsem tento balíček nechal vygenerovat pomocí vývojového nástroje 

Android Studio, jsem provedl nezbytnou revizi zdrojového kódu. Odstranil jsem již nepotřebné 

zakomentované zdrojové kódy, vyřazené soubory a testovací třídy a vše ostatní, co do produkční 

verze aplikace nepatří. 

Zde vznikla otázka, jakým způsobem, resp. jakým médiem aplikaci uživatelům distribuovat. 

Jsou dva způsoby. První způsob by vyžadoval, aby byl instalační balíček aplikace šířen mezi uživateli 
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pomocí nějakého veřejného úložného prostoru, jako je např. cloudová služba Dropbox. Poté 

následoval manuální přenos a instalace balíčku do zařízení. Jedinou výhodou této metody je, že 

aplikaci je možné poskytovat jen uzavřené komunitě uživatelů, tedy že aplikace není veřejně 

dostupná. 

To však podle zadavatele nyní vyžadováno. Naopak aplikace má být veřejnosti dostupná. Z 

tohoto důvodu je druhý způsob distribuce zcela ideální řešení. Jedná se o aplikaci Google PLAY, 

která je všem uživatelům systému Android dobře známá. Google PLAY je aplikace, která je nativně 

vždy přítomna v každém zařízení s operačním systémem Android. Pomocí této aplikace uživatel 

může pohodlně instalovat jakékoliv aplikace přímo do svého zařízení, tedy i aplikaci Domácí práce. 

I já jako vývojář aplikací pro Android mohu využít Google PLAY k distribuci své aplikace.  

Nástroj Developer Console, který je určen pro vývojáře, mi umožňuje tuto distribuci zrealizovat. 

Developer Console umožňuje, kromě uploadování samotného instalačního balíčku aplikace, 

provádět potřebné aktualizace, vytvářet textové i obrazové popisy aplikace, dále získávat hodnocení 

a komentáře uživatelů a také dostávat vyrozumění o chybách aplikace, a další. 

Po vytvoření a zaplacení účtu Developer Console jsem aplikaci uložil na Google PLAY i 

s patřičnými popisy a obrázky, kde si ji uživatelé mohou nyní najít pod názvem „Domaci prace“ a 

nainstalovat si ji do svého zařízení.  

Po několika dnech zveřejnění aplikace jsem dostal první ohlasy uživatelů a především pak 

oznámení o výskytu dvou vážných chyb. Tyto chyby byly natolik vážné, že znemožňovaly aplikaci 

plně používat. Jednalo se o chyby zvláštního charakteru, na které jsem při vývoji ani testování 

nenarazil, ať už na emulátoru nebo na mém reálném zařízení. Obě chyby se vyskytly jen na určité 

skupině přenosných zařízení. 

První chyba způsobila, že na některých zařízeních nebylo možné pomocí fyzického tlačítka 

na mobilním zařízeni vyvolat nabídku pro editaci průvodců. Po bližším průzkumu jsem zjistil, že 

tvůrci systému Android se od určité verze rozhodli nadále nepodporovat fyzické tlačítko za účelem 

vyvolávání menu v aplikacích. Někteří výrobci mobilních zařízení tuto novou konvenci již nasadili 

do svých nových modelů. V tomto případě je oprava jednoduchá. Stačí fyzické tlačítko na zařízení 

nahradit softwarovým tlačítkem přímo v aplikaci. 

Druhá chyba, opět jen na některých značkách mobilních zařízení, způsobila dokonce pád 

aplikace v okamžiku, kdy uživatel se pokusil provést výřez právě vyfocené fotografie (chyba se však 

neprojevila při výřezu existujícího oblázku). Po hlubší analýze jsem zjistil, že některé značky 

mobilních zařízení mají při fotografování jinou orientaci. Některá zařízení mají definovanou výchozí 

orientaci horizontálně a jiné vertikálně. To způsobuje, že právě zařízení s opačnou orientací vkládají 

do aplikace obraz otočený o 90 stupňů, s čímž aplikace při výřezu nepočítá. Oprava zde vyžaduje, 

aby byl vložený obraz z fotoaparátu zkontrolován pro svou orientaci, a v případě potřeby je nutné jej 

otočit. 
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6.3 Představení aplikace uživatelům 

Kromě toho, že jsem aplikaci zveřejnil na Google PLAY, jsem ji také osobně představil 

přímo lidem ze společnosti SPMP. Znovu jsem se vydal do Brna, kde jsem se opět setkal s milými 

lidmi, nyní již v početnějším počtu. Asi dvacet posluchačů, zahrnující asistenty, lidi s mentálním 

postižením, rodiče a jejich přátele, si poslechlo moji prezentaci, na které jsem jim představil aplikaci 

Domácí práce. Nejprve jsem se zaměřil na lidi s mentálním postižením, kterým jsem se pokusil 

srozumitelně vysvětlit prohlížení průvodců. Následně jsem se zaměřil na asistenty, kterým jsem 

vysvětlil tvorbu průvodců. 

Po prezentaci jsem se věnoval užším skupinám lidí, převážně asistentům, kterým jsem 

aplikaci ukázal prakticky přímo na mobilním zařízení. Zároveň jsme se od některých, kteří již 

vyzkoušeli aplikaci buď sami nebo s lidmi s mentálním postižením, dozvěděl poznatky z jejího 

užívání. Ohlasy byly pozitivní s dalšími připomínkami, co všechno by ještě mohla aplikace umět. 

Někteří namítali, že aplikace je zajímavá, ale ne všechny uživatele s mentálním postižením bude 

bavit po delší dobu, s doporučením, aby aplikace obsahovala i nějaké veselé prvky, jako zábavné 

ikony nebo zvuky, apod. 

Dalším důležitým a pro mě nepříjemným tématem byly chyby aplikace, které popisuji výše 

v kapitole 6.3 Ostré nasazení aplikace. Měl jsem možnost mít v ruce několik zařízení s instalovanou 

aplikací Domácí práce. Na některém zařízení běžela aplikace zcela bezproblémově, na jiném zařízení 

nešlo vyvolat menu pro editaci, a na dalším zařízení dokonce docházelo k pádu aplikace. Byla to pro 

mě zatěžkávající zkouška, protože jsem si tyto chyby nedokázal vysvětlit a těžko se mi je dařilo 

obhajovat před přísedícími uživateli. Poznal jsem tak realitu, kdy je aplikace uvedena do skutečného, 

praktického světa, na rozdíl od čistě teoretického vývoje. 

Posledním tématem nebo spíše poslední otázkou bylo: „Co dál? Jaký bude následující vývoj 

aplikace?“ Na to jsem odpověděl: „Pokud si uživatelé aplikaci oblíbí a bude pro ně užitečná, budu 

ve vývoji pokračovat. 
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7 Závěr 

Svou diplomovou práci tímto uzavírám a zároveň vzpomínám na první okamžiky, kdy jsem 

se seznámil se zadáním, a na první konzultace zadání, kdy jsem odhaloval náročnost zadání i 

množství pravidel a kritérií, která jsem musel brát v úvahu při tvorbě návrhu a při implementaci 

aplikací určených pro lidi s mentálním postižením. Jsem velice rád, že se mi podařilo najít zadání 

mého zaměření a především praktický projekt, kdy jsem mohl uplatnit mnoho znalostí nabytých 

během studia. A také oceňuji, že jsem díky této práci nabyl velké množství nových znalostí a 

dovedností. Obzvláště si vážím poznatků a zkušeností získaných při poznávání lidí s mentálním 

postižením a při komunikaci s jejich asistenty. Za velký přínos považuji porozumění technologii 

Android, pro který jsem nyní schopen psát aplikace, a také to, že jsem získal zkušenosti se skutečným 

nasazením aplikace do provozu a poznal nesnáze s tím spojené. Všechny dovednosti a zkušenosti 

nabyté v průběhu mé diplomové práce přispěly k mému profesionálnímu růstu a věřím, že mi budou 

prospěšné při výběru zaměstnání. 

Komplexní návrh všech pomocných aplikací, který jsem zde vypracoval, je poněkud 

rozsáhlý. Vzhledem k časovému limitu jsem mohl naimplementovat jen jednu plnou aplikaci, i když 

má původní představa byla, že naimplementuji aplikací více. 

I přes počáteční obavy a občasné nesnáze při vývoji mě navrhování aplikací a hlavně 

implementace velmi zaujaly. Bude-li vytvořená aplikace Domácí práce uživatelům prospěšná a 

bude-li o ni zájem, rád bych tuto aplikaci nadále rozšiřoval o další funkce, protože věřím, že má práce 

může přispět k dalšímu duševnímu rozvoji lidí s mentálním postižením. 
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