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ANOTACE 

V diplomové práci je řešen proces analýzy, návrhu, realizace a testování informačního 

systému pro evidenci majetku. Systém je analyzován pomocí modelovacího jazyka UML. Na 

základě požadavků z analýzy je navrženo řešení realizace systému evidence majetku. Řešení 

bylo vytvořeno za pomocí programovacích jazyků PHP a Javascript. Součástí práce je taktéž 

ukázka aplikace spolu s otestováním klíčových částí informačního systému. Systém byl 

vytvořen pro zadavatele, kterým je firma Promtex s.r.o., zabývající se vyráběním spojovacích 

dílů do brzdového a palivového systému nákladních automobilů. 

Klíčová slova: UML, PHP, JavaScript, Informační systém, Evidence majetku, Dlouhodobý 

majetek, Handsontable 

 

 

SUMMARY 

The diploma thesis deals with the process of analysis, design, implementation and 

testing of the information system for asset register. The system is analyzed using the UML 

modeling language. Based on the analysis requirements, a solution for realization of the assets 

registration system is proposed. The solution was created using the PHP and Javascript 

programming languages. Part of the thesis is also a sample of the application together with the 

testing of key parts of the information system. The system was designed for the contractor, 

Promtex s.r.o. company, which manufactures couplings for the brakes and fuel system of trucks.  

Keywords: UML, PHP, JavaScript, Information System, Property records, Fixed assets, 

Handsontable
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1 ÚVOD 

Pro každou firmu je velice důležité mít přehled o stavu svého majetku, a to nejen pro 

účely daňové, ale i pro vnitřní potřeby firmy. Každá firma musí sledovat stav svého 

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a drobného hmotného a nehmotného 

majetku. V dnešní době má většina firem evidenci vedenou v elektronické podobě. Leč 

existuje mnoho malých firem, které mají část anebo dokonce celou evidenci v papírové 

podobě. 

Tato diplomová práce byla zpracována pro firmu Promtex  s.r.o, která se zabývá 

převážně kovovýrobou. Firma vyrábí spojovací díly do brzdového a palivového systému 

nákladních automobilů.  

Nyní firma eviduje majetek částečně v papírové a částečně v elektronické podobě. 

Jelikož je evidence decentralizovaná a poměrně nepřehledná, byl vysloven požadavek na 

zpracování informačního systému pro podporu evidence majetku. Cílem této práce je popsat 

postup vytvoření informačního systému od prvotní myšlenky až po funkční systém. 

V první části práce je popsána analýza současné evidence firmy a problematiky 

evidence a kategorizace majetku. Následně je zpracována analýza požadavků na systém, kdy 

za použití UML jazyka jsou definovány funkční a nefunkční požadavky, spolu s příslušnými 

diagramy jako například Use case diagram a analytický diagram tříd. 

V druhé části práce je popsán proces návrhu informačního systému. Návrh systému 

je znovu znázorněn pomocí příslušných UML diagramů, nadále je znázorněn wireframe 

aplikace a taktéž seznam použitých technologií s odůvodněním výběru těchto technologií. 

Ve třetí části práce je objasněn proces realizace informačního systému. V této části 

jsou uvedeny všechny kroky, které vedly k realizaci samotného systému a je na vybraných 

částech systému ukázána problematika samotné realizace.  

V poslední části práce je ukázána již funkční aplikace spolu s ukázkou otestování 

klíčových částí systému. 
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2 ANALÝZA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

V následující kapitole je představeno co je to informační systém a jaké jsou jeho 

typy. Nadále se tato kapitola zabývá specifikací zadavatele systému, současné evidence 

zadavatele a problematikou kategorizace majetku. 

2.1 Informační systém 

Informační systém, dále jen IS, je celek složený z počítačového hardwaru a 

souvisejícího softwaru, k němuž patří také lidé, kteří tento hardware a software využívají, a 

procesy, které přitom vykonávají za účelem sběru, zpracování a šíření informací potřebných 

k plánování, rozhodování a řízení [2]. 

V širším slova smyslu lze ovšem za informační systém prohlásit jakýkoli „systém 

informací“, které jsou nějakým způsobem uvedené do souvislostí a určitým způsobem 

uspořádané, a nemusí to vůbec být za pomoci počítačů. Může jít třeba o kartotéku 

zaměstnanců nebo firemní účetní knihy. Běžně se ale takové případy jako informační 

systémy neoznačují [2]. 

Počítačové informační systémy jsou dnes extrémně důležité pro organizace všeho 

druhu. Bez jejich pomoci by banky nedokázaly zpracovat platby, vlády by nemohly vybírat 

daně, nemocnice by nesvedly pečovat o své pacienty a supermarkety by nezvládly doplňovat 

zboží do regálů. Pří běžné rezervaci dovolené v cestovní kanceláři se různé vzájemně 

propojené informační systémy postarají o zajištění letenek a objednání všech hotelů. Pro 

všechny tyto činnosti je typické, že se při nich musí pracovat s množstvím různých údajů. 

Jsou to údaje o službách nebo zboží, které daná organizace poskytuje, o jejích klientech, 

detaily o požadavcích těchto klientů, o termínech těchto požadavků atd. Tyto data jsou 

důležité a musí se pečlivě ukládat, spravovat a zpracovávat, což je právě úlohou 

informačních systémů [2]. 

S informačními systémy se nesetkávají jen lidé v roli zákazníků anebo studentů. 

Prakticky v každém podniku nebo organizaci se v současnosti nějaký informační systém 

provozuje a velká část zaměstnanců se v rámci své profese stává jejich uživateli [2]. 

Neznamená to ovšem, že když někdo v zaměstnání pracuje s počítačem, jedná se 

vždy o nějaký IS. V řadě případů jde jen o tzv. softwarové aplikace, určené třeba k psaní 

textů nebo kreslení výkresů, popřípadě o větší balíky obsahující více takových aplikací. S 

každou aplikací pracuje její uživatel sám na svém počítači a za výsledek také sám zodpovídá 

[2]. 

S informačním systémem to je složitější. Pro něj je dle [2] charakteristické, že: 

 IS je sada programů integrovaná do jednoho celku, který má plnit určité úlohy 

nikoli pro jednoho uživatele, nýbrž pro celou organizaci 

 všichni uživatelé pracují s týmiž daty, uloženými ve společné databázi, a za 

výsledek proto zodpovídají společně. Nestačí, aby správně, přesně a včas 
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svou práci udělal uživatel sám, stejně musí jednat i jeho kolegové. Když 

někdo udělá chybu, následek se může projevit v jiném útvaru resp. až po čase 

 programy, které jsou součástí IS, neběží na počítačích jednotlivých uživatelů, 

ale na nějakém výkonném serveru (serverech) a uživatelé s nimi komunikují 

prostřednictvím své klientské stanice, v tzv. režimu klient-server 

 komunikace se serverem probíhá na dálku (server je vzdálený, někdy v téže 

budově, někdy třeba v centrále společnosti v jiném městě nebo v jiné zemi) a 

klientskou stanicí (klientem) může být desktop (stolní počítač), notebook, 

tablet, chytrý mobil nebo nějaké jiné speciální zařízení  

Uživatelů bývají desítky, někdy i stovky, a práce s IS na ně klade vysoké nároky. 

Všechna data v IS musí být stále aktuální a správná a zajistit to napořád není vůbec snadné. 

Důležitost dat v databázi IS vede k tomu, že se často zahrnují mezi základní složky 

informačního systému. Podle takto rozšířené definice pak má IS pět komponent: hardware, 

software, data, lidi a procesy [2]. 

2.1.1 Typy IS 

V současnosti existuje velké množství různých typů informačních systémů. Zde si 

rozdělíme jen podnikové informační systémy. Jsou to systémy, které podniky a jiné 

organizace používají při vykonávání svých důležitých činností. Lze je rozdělit dle [2] do tří 

skupin: 

 „univerzální“ systémy vhodné pro nejrůznější podniky a organizace 

 systémy určené pro speciální účely 

 systémy navržené „na míru“  

Univerzální systémy jsou nejpočetnější skupinou podnikových IS. Tyto IS si podniky 

a organizace vybírají a nakupují z existující nabídky a následně je s pomocí dodavatele 

přizpůsobují svému vlastnímu prostředí [2]. 

Požadavky některých organizací jsou natolik odlišné od toho, s čím počítají 

„univerzální“ IS, že pořízení takového systému pro ně není účelné. Většina funkcí je pro tyto 

organizace zbytečná a nebyla by využita, a naopak mnoho potřebných funkcí by chybělo a 

musely by se nahradit zvlášť dokoupenými nebo naprogramovanými doplňky. Je-li 

podobných „speciálních“ organizací víc, obvykle se objeví nějaký dodavatel, který se na ně 

zaměří a pro ně vhodný speciální IS vyvine a nabídne. Často k tomu dojde úpravami a 

rozšířením softwaru, který byl původně navržen a vytvořen pro jediného zákazníka, a 

osvědčil se do té míry, že se objevili i další zájemci o jeho využití [2]. 

Do poslední skupiny patří systémy navržené a vyvinuté pro jediného zákazníka, 

takzvaně na míru. K tomuto řešení se přistupuje zcela výjimečně, protože vývoj IS na míru 

je velmi nákladný a trpí všemi nemocemi složitých projektů: cena skoro vždy výrazně 

převýší dojednaný rozpočet, naplánované termíny se většinou nepodaří dodržet a výsledné 

funkce nemusí plnit všechna očekávání zadavatele [29]. 
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Přesto se tato práce zabývá řešením na míru, jelikož výše uvedená negativa jsou 

eliminována. Systém je vytvářen víceméně bez nákladů, zadavatel nespecifikoval jasný 

termín dodání a také byl přítomen při formulování požadavků na výsledný systém. Toto 

řešení přináší pro zadavatele výhody, kdy si může vymyslet své řešení za minimální náklady. 

2.2 Metodika vývoje softwaru 

Metodika vývoje softwaru, někdy nepřesně označovaná jako „metodologie vývoje 

softwaru“, je souhrn postupů, pravidel a nástrojů používaný pro návrh, plánování a řízení 

vývoje software. Metodikou se též rozumí využití takového nástroje nebo dalších 

specifických postupů pracovním týmem nebo celou organizací při vývoji aplikačního 

software nebo informačního systému [25]. 

Při vývoji informačního systému je dobré řídit se nějakou metodikou vývoje systému. 

Jelikož je vývoj systému prováděn pouze jedinou osobou, zavádění složitějších metodik 

nemá smysl. Vývoj navrhovaného informačního systému se bude řídit dle Sashimi modelu, 

což je modifikovaný vodopádový model [25]. 

2.2.1 Vodopádový model 

Nejstarší model životního cyklu software se nazývá Vodopádový. Jeho pojmenování 

vychází z přirovnání posloupnosti jednotlivých fází k protékání vody vodopádem, jak je 

znázorněno na obrázku 1. Model byl vyvinut s cílem lépe se vyrovnat s rostoucí složitostí 

produktů leteckému průmyslu. Vodopádový model se dělí dle [3] na sedm základních fází: 

 Systémové požadavky (System requirements) 

 Softwarové požadavky (Software requirements) 

 Analýza (Analysis) 

 Návrh programu (Program design) 

 Implementace (Coding) 

 Testování (Testing) 

 Provoz (Operations) 
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Základní myšlenka vodopádového modelu, vychází ze sekvenčního přístupu k jednotlivým 

fázím. Model je charakteristický tím, že vstoupit do další fáze mohu až tehdy, pokud je 

předchozí kompletně dokončena a uzavřena [3].  

2.2.2 Sashimi model 

Sashimi model byl vytvořen jako modifikovaný vodopádový model. Klíčová 

vlastnost tohoto modelu spočívá v překrývání vývojových fází, což znamená oproti 

tradičnímu vodopádovému modelu zpětnou vazbu. Myšlenka, podle které byl model 

sestaven, je identifikování chyb včas, zatímco vývojový proces ještě probíhá. Například 

chyby, které vzniknou již v návrhové fázi, jsou identifikovány během implementace, 

zatímco návrhová fáze stále ještě probíhá [17] [18]. 

Obrázek 1 Vodopádový model [26] 
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Obrázek 2 Sashimi model [17] 

2.3 Specifikace zadavatele 

Jedná se o firmu Promtex s.r.o, dále jen zadavatel, zabývající se převážně 

kovovýrobou. Zadavatel vyrábí spojovací díly do brzdového a palivového systému 

nákladních automobilů. Momentálně má zadavatel deset kmenových zaměstnanců a tři 

zaměstnance na zkrácený úvazek. Majitel je jeden a jednatelé společnosti jsou dva. 

Účetnictví je řešeno pomocí zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek. Sídlo zadavatele 

se nachází v průmyslovém areálu, kde si zadavatel pronajímá budovu vlastníka. Výhledově 

zadavatel plánuje rozšířit výrobu a také expandovat v rámci areálu do více budov.  

Základní a nejpodstatnější částí návrhu a realizace evidenčního systému je analýza 

všech požadavků pro vytvářený systém, mezi něž patří například evidence samotného 

majetku, analýza současného stavu evidence, případně návrh změn evidence majetku. 

Především je třeba zjistit informace o analyzované firmě a jejím působení, jako například 

kolik má firma pracovníků, kdo z pracovníků bude mít právo přístupu a případně do kterých 

částí systému či jak rozměrné je sídlo firmy a podobně. Je nutné zjistit, jaké kategorie 

majetku chtějí ve firmě evidovat a také jaké funkce bude přesně zadavatel vyžadovat od 

systému. V dalších kapitolách je rozebrána specifikace zadavatele, jeho současná evidence 

majetku, problematika kategorizace majetku atd. 

 Po prvotní schůzce se zadavatelem bylo definováno, že informační systém bude 

sloužit jenom pro potřeby firmy a nebude používán k účetním nebo daňovým odpisům. 

Zadavatel nadále specifikoval, že navržený systém by měl hlavně zpřehlednit povědomí 

firmy o vlastněném majetku, zefektivnit provedené inventury a taktéž přinést jasnost 

v odpovědnosti za evidovaný majetek pro případy, kdy majetek není k nalezení, byl odcizen 
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či zničen. Nadále byl zmíněn požadavek na to, aby jakékoli záznamy týkající se daného 

majetku ode dne jeho prvního zaevidování do systému byly zpětně dohledatelné. Je také 

požadováno, aby systém byl schopen, mimo evidenci samotného majetku, taktéž evidovat 

provedené inventury s příslušnými informacemi. Zadavatel taktéž vyslovil požadavek na 

integraci systému do nových statických webových stránek, což znamená, že výsledný systém 

bude webový. Veškeré požadavky uvedené zadavatelem jsou zachyceny v seznamu 

požadavků a byly zadavatelem schváleny pro následné použití jako základ návrhu a realizace 

výsledného řešení informačního systému. Seznam všech požadavků je uveden v sekci 3.2. 

2.4 Současná evidence a inventarizace 

V současné době je evidence majetku řešena papírově a to formou evidenčních karet. 

Evidenční karta odpovídá jednomu konkrétnímu majetku. Majetek není dělen dle místností, 

je rozdělen pouze na dvě oblasti a to je kancelář a dílna, což znamená dvě kartotéky. 

Evidovaný majetek musí mít větší hodnotu než 3000 Kč. Takto je evidován hmotný majetek. 

Nehmotný majetek je evidován v Excel dokumentu. Zde je evidován software přesahující 

hodnotu 1000 Kč. Seznam slouží pouze jako základní evidence o tom, jaký software firma 

vlastní a kolik k němu vlastní licencí. 

Evidenční karty se nachází v kartotéce, která je v kanceláři sekretářky. Přístup 

k těmto kartám má momentálně majitel, jednatelé a sekretářka. Evidenční karty nemají 

zálohy. S nákupem nového majetku se zakládá nová evidenční karta. Zaevidování nového 

majetku má na starosti převážně sekretářka, případně jednatel firmy. Zaevidování se provádí 

na základě informací z faktury evidovaného majetku. Po vypsání evidenční karty se karta 

založí k ostatním kartám do kartotéky a přidělí se jí pořadové číslo. Při vyřazení majetku 

z evidence ať už z důvodu nefunkčnosti anebo z jakéhokoliv jiného důvodu, se na evidenční 

kartu nalepí černá páska, což znamená vyřazení majetku z evidence. Vyřazené evidenční 

karty se uchovávají ještě po dobu dvou let. Po uplynutí této doby je evidenční karta 

skartována.  

Soubor s evidencí nehmotného majetku se nachází v počítači sekretářky. Při nákupu 

nového software se jednoduše připíše do seznamu. Při vyřazení majetku z evidence se 

majetek v excelu označí červenou barvou jako již neaktivní. 

Hmotný majetek je značen pomocí identifikačních štítků, které jsou nalepeny na 

viditelném místě daného majetku. Na štítku jsou uvedeny základní informace o majetku jako 

například rok pořízení, číslo evidenční karty příslušného majetku atd. Osoba provádějící 

inventuru tak porovnává identifikační štítky majetku se záznamy v kartotéce. Takto 

prováděné inventury jsou poněkud složité, jelikož momentálně není majetek dělen dle 

místností a proto je inventarizace zdlouhavá. Inventura se provádí jednou ročně vždy 

k 31.12. daného roku. 
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2.5 Návrh evidence 

Oproti stávající evidenci si zadavatel navrhl nový postup evidování majetku. Nově 

pořízený majetek se, v případě hmotného majetku, označí novým identifikačním štítkem. 

Následně se nový majetek zaeviduje do nového systému, kde se vyplní požadované 

informace, majetku se přiřadí identifikační štítek, do jaké místnosti patří, do jaké kategorie 

spadá a případně, kdo za tento majetek zodpovídá. V případě nehmotného majetku se jedná 

o stejný postup, s tím rozdílem, že se nehmotný majetek neoznačuje identifikačním štítkem. 

Zadavatel si od informačního systému slibuje zlepšení v následujících oblastech: 

 spojení evidenci hmotného a nehmotného majetku na jedno místo.  

 hledání majetku v evidenci dle vyhledávacích kritérií 

 dělení majetku dle místností 

 zálohy evidence majetku 

 zabezpečení přístupu 

 zjednodušení a zpřehlednění inventur 

 potencionální rozšíření systému o další funkce 

2.6 Kategorizace majetku 

Majetek, který bude evidován v systému, je nutné pro zpřehlednění nějakým 

způsobem kategorizovat. Kategorizaci majetku definuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky [27]. 

Dlouhodobý majetek je takový majetek, který slouží firmě po dobu delší než jeden 

rok, během používání neztrácí svou formu a postupně se opotřebovává. Dlouhodobý majetek 

se dělí na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý 

finanční majetek. Zadavatel nevyužívá a ani nemá v úmyslu využívat dlouhodobý finanční 

majetek, proto jej v této práci nebudeme dále zmiňovat [27]. 

Pro zařazení majetku do těchto kritérií je důležitá cena a předpokládaná doba použití 

majetku [27]. 

Jak již bylo řečeno, zadavatel specifikoval, že informační systém bude sloužit jen pro 

interní potřeby firmy v oblasti evidence a inventarizace majetku. Nebude tedy sloužit pro 

účetní ani daňové odpisy. Třízení majetku do jednotlivých skupin bude popsáno 

v následujících kapitolách. 

Je třeba taktéž zmínit, že informační systém bude sloužit prozatím jen k evidenci 

vnitřního vybavení firmy, což znamená, že se nebudou evidovat auta, pozemky atd. 
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2.6.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Zákonná definice dlouhodobého nehmotného majetku je uvedena v § 11 vyhlášky č. 

410/2009 Sb. „Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje zejména nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále tato položka obsahuje 

povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je 

majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit 

jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby 

ověřování nehmotných výsledků.“ [27]. 

Z této definice nám vyplývají dvě kritéria pro zařazení majetku do této kategorie a 

to, že doba užití majetku musí být delší než jeden rok a cena musí být větší než 60 000 Kč. 

Jak již bylo uvedeno výše, dlouhodobý nehmotný majetek se tedy bude řídit pouze jedním 

kritériem a to cenou ve výši 60 000 Kč [27]. 

V případě nižší ceny se jedná o drobný nehmotný majetek.  Vyhláška jej definuje 

takto „Drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, 

pokud jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší 

a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o 

snížení stanovené dolní hranice.“ [27]. 

Spodní hranici drobného nehmotného majetku si zadavatel stanovil vnitřním 

předpisem na 1000 Kč.    

2.6.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Jak již bylo zmíněno, dlouhodobý majetek bude zahrnovat jen vnitřní vybavení 

firmy, zákonná definice dlouhodobého hmotného majetku je uvedena v § 8 vyhlášky č. 

410/2009 Sb. „Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje samostatné movité věci a soubory 

majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u 

kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo 

souboru majetku podle § 37a převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud 

se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.“ [27]. 

Z této definice nám vyplývají dvě kritéria pro zařazení majetku do této kategorie a 

to, že doba užití majetku musí být delší než jeden rok a cena musí být větší než 40 000 Kč 

[27].  

V případě nižší ceny se jedná o drobný hmotný majetek.  Vyhláška jej definuje takto 

„Drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, 

které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a 

nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o 

snížení stanovené dolní hranice. Jedná-li se dle [27] o: 
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a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem,  

b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté, u 

kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč, považují se za drobný 

dlouhodobý hmotný majetek vždy, bez ohledu na výši pořizovací ceny.“ 

Podle vyhlášky si tedy zadavatel až na dvě výjimky výše nemůže jen tak definovat 

spodní hranici drobného hmotného majetku. Spodní hranice se nastaví, jak nařizuje 

vyhláška, na 3000 Kč [27]. 

V následující tabulce je zobrazeno rozdělení finančních hranic u jednotlivých 

kategorií majetku. 

Tabulka 1: rozdělení finančních hranic kategorií majetku 

 Dolní hranice (Kč) Horní hranice (Kč) 

Dlouhodobý nehmotný majetek 60 001  - 

Drobný nehmotný majetek 1000  60 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 40 001 - 

Drobný hmotný majetek 3000 40 000 
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3 ANALÝZA POŽADAVKŮ NA SYSTÉM 

V následující kapitole je představen jazyk UML a detailnější analýza systému 

obsahující všechny požadavky na systém, případy užití, diagram případu užití a taktéž 

specifikace případu užití. 

3.1 Unified modeling language 

Unified modeling language, dále jen UML, je grafický modelovací jazyk pro 

vytváření vizuálních modelů. UML je jednotný jazyk pro specifikaci, vizualizaci, konstrukci 

a dokumentaci při analýze a návrhu a pro modelování organizace. UML není modelovací 

metodika – neříká nám nic o tom, jak navrhovat software systémy, dává nám pouze 

grafickou syntaxi, pomocí které můžeme vyjadřovat modely. UML je otevřený, 

standardizovaný, průmyslově užívaný jazyk, snažící se vycházet z principů správného 

návrhu software díla. Standard UML definuje standardizační skupina Object Management 

Group (OMG) [4]. 

3.1.1 Způsoby použití UML 

Kreslení konceptu -  Při tomto použití je UML podpůrným nástrojem pro komunikaci 

mezi vývojáři a pro zaznamenání myšlenek a návrhů. Do diagramů se kreslí pouze věci 

podstatné pro grafické vyjádření návrhu. Důležitá je srozumitelnost, rychlost nakreslení a 

snadnost změny či navržení alternativ řešení [24]. 

Kreslení detailních návrhů -  Cílem je zaznamenat kompletní návrh či kompletní 

realizaci. Při kreslení návrhu by měl analytik obsáhnout všechny prvky tak, aby programátor 

byl schopen vytvořit program bez velkého přemýšlení nad věcnou oblastí (pro programátora 

by neměla vzniknout potřeba konzultace s uživatelem). Při kreslení detailních návrhů se 

obvykle používají specializované programy (CASE), které jsou schopny sdílet informace 

mezi jednotlivými modely a kontrolovat konzistenci návrhu. Při dokumentaci programu se 

často používají nástroje pro generování diagramů z vlastního kódu aplikace [24]. 

UML jako programovací jazyk - Při tomto použití vývojář nakreslí UML diagramy, 

ze kterých se vygeneruje přímo spustitelný kód. Toto vyžaduje specializované nástroje a 

velmi přesné vyjadřování v UML diagramech. V této souvislosti se velmi často používá 

pojem Model Driven Architecture (MDA), což je další standard skupiny OMG, který se 

snaží standardizovat použití UML jako programovacího jazyka [24]. 

Metamodel - Tento pohled používají autoři UML a autoři CASE nástrojů - nedívají 

se na UML jako na diagramy, pro ně je základem UML metamodel (diagramy jsou pouze 

grafickou reprezentací metamodelu). Při tomto přístupu se často používá pojem model místo 

pojmu diagram, např. místo diagramu tříd se používá pojem model tříd. Metamodel se 

popisuje pomocí Meta-Object-Facility (MOF) - abstraktního jazyka pro specifikaci, 

vytváření a správu metamodelů (další standard OMG). Pro výměnu metamodelů se používá 

XMI - na XML založený standard (součást standardu UML) [24]. 



Jan Ochodek: Analýza, návrh a vývoj systému pro evidenci majetku v malé firmě 

2017  12 

 

3.1.2 Rozdělení diagramů 

Diagramy jsou nejznámější a nejpoužívanější částí standardu. Níže je uveden přehled 

diagramů v UML 2.0 včetně jejich rozčlenění do skupin: 

UML diagramy se dělí dle [1] do tří hlavních skupin: 

1. Diagramy struktury: 

 Diagram tříd (Class Diagram) 

 Objektový diagram (Object Diagram) 

 Diagram komponent (Component Diagram) 

 Diagram kompozice (Composite-structure Diagram) 

 Diagram nasazení (Deployment Diagram) 

 Diagram balíčků (Package Diagram) 

2. Diagramy chování: 

 Diagram případu užití (Use Case Diagram) 

 Aktivitní diagram (Activity Diagram) 

 Stavový diagram (State Diagram) 

3. Diagramy interakcí: 

 Sekvenční diagram (Sequence Diagram) 

 Diagram komunikace (Comunication Diagram) 

 Diagram časování (Timing Diagram) 

 Diagram přehledu interakcí (Interaction Overview Diagram) 

3.1.3 Visual Paradigm 

Modelování systému může být provedeno i papírově, leč tato metoda není z hlediska 

rychlosti a přehlednosti optimální. Proto je pohodlnější využít nástroj, který podporuje 

modelování UML. Jelikož škola disponuje akademickou licencí pro program Visual 

Paradigm, který slouží právě k tomuto účelu, byl vybrán tento program pro modelování 

všech UML diagramů [5]. 

Visual Paradigm je výkonný multiplatformní nástroj pro modelování systémů. Tento 

nástroj, mimo modelování, má navíc i schopnost generovat reporty a generování kódu pro 

různé programovací jazyky jako například Java, C++ a další [5]. 

Pro vytváření UML diagramů byl použit program Visual Paradigm, edice Standard, 

verze 13.1, který podporuje dle [5] například následující funkce: 

 Modelování UML diagramů 

 Modelování ERD (Entity-Relationship Diagram)  

 Modelování DFD (Data Flow Diagram) 

 Bussiness proces modelování 
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 Generování dokumentace 

 Generování kódu 

3.2 Požadavky na systém 

Účelem požadavků je popsat co by mělo být implementováno v systému. Například 

jaké by mělo být chování systému, jaké by měl mít systém vlastnosti či případně jaká jsou 

omezení kladená na systém. Požadavky se většinou dělí na dvě skupiny, v této práci si 

rozdělíme požadavky do tří skupin z důvodu vypíchnutí požadavků na bezpečnost (většinou 

podmnožina nefunkčních požadavků) dle [21]: 

 Funkční požadavky (F) 

 Nefunkční požadavky (N) 

 Bezpečnostní požadavky (B)  

3.2.1 Priorita požadavků dle MoSCoW 

Hlavní přínos rozdělení priority požadavků spočívá v zavedení jasné definice 

kategorií pro jednotlivé typy požadavků z pohledu jejich důležitosti pro výsledný produkt. 

Metoda prioritizace odstraňuje prvek osobních preferencí a nahrazuje jej posouzením vlivu 

realizace/nerealizace dané funkčnosti na použitelnost/přínos výsledného řešení. Název 

prioritizační metody MoSCoW je odvozen z pojmenování jednotlivých priorit požadavků 

vytvářeného produktu, které jsou seřazeny podle důležitosti [20].  

Rozdělení priority požadavků priority je uvedeno v tabulce 2. V tabulce jsou 

uvedeny identifikátory, názvy a popisy jednotlivých priorit [23]. 

Tabulka 2: Seznam priorit požadavků [23] 

ID Název Popis 

M Nutné  
Minimální požadavky, které musí být projektem dodány. Pokud by tyto 
požadavky nebyly realizovány, řešení jako takové by ztratilo smysl.  

S Možné 

Požadavek, který je kritický a měl by být součástí řešení, pokud je to alespoň 
trochu možné. Tento požadavek je důležitý, ale ne kritický pro otázku 
ukončení či pokračování projektu. Může být nepříjemné tento požadavek 
vynechat, ale řešení přesto bude mít smysl. Tento požadavek může být v 
případě nouze realizován i dočasným nebo zástupným řešením, které může 
znamenat určitou neefektivitu. 

C Případné 

Jsou žádoucí, ale nikoliv nezbytné. Většinou pomáhají zlepšit uživatelskou 
přívětivost nebo spokojenost zákazníka s minimálními náklady na vývoj. Tyto 
požadavky jsou typicky realizovány v případě, že na ně zbyde čas v rámci 
daného časového okna. 

W 
Zatím 

nebudeme 
mít 

Požadavky, u kterých bylo odsouhlaseno, že jsou pro současné časové okno 
mimo rozsah. Je potřeba rozlišit požadavky, které budou brány v úvahu pro 
další časové okno a které by měly být vyřazeny trvale. 
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3.2.2 Skupiny požadavků 

Je dobré si pro zpřehlednění požadavky rozdělit do skupin.  Během analýzy byly 

požadavky na systém rozděleny do pěti hlavních skupin [9]. 

Seznam skupin požadavků je představen v tabulce 3. V tabulce jsou uvedeny 

identifikátory, názvy a popisy jednotlivých skupin.  

Tabulka 3: Seznam skupin požadavků 

ID Název Popis 

G1 Správa uživatelů 
Zahrnuje požadavky, které se vztahují k administraci systému, přístupu 
do systému, vytvoření uživatelů apod. 

G2 Správa majetku 
Zahrnuje požadavky, které se vztahují k evidenci samotného majetku, 
vyhledávaní majetku, přiřazení odpovědnosti za majetek apod. 

G3 Správa místností 
Zahrnuje požadavky, které se vztahují k nastavení místností, ve kterých 
se nachází evidovaný majetek. 

G4 Správa inventur Zahrnuje požadavky, které se vztahují k administraci inventur. 

G5 Správa štítků 
Zahrnuje požadavky, které se vztahují k administraci identifikačních 
štítků. 

3.2.3 Funkční požadavky (F) 

Definují co má budoucí systém nabízet uživatelům za služby, definují chování 

systému, mohou mít podobu výčtu požadovaných funkcí nebo cílů, které chce zadavatel 

prostřednictvím systému dosáhnout [21]. 

Seznam funkčních požadavků je představen v tabulce 4. V tabulce jsou uvedeny 

identifikační čísla, popisy, identifikátory skupin, typy požadavků a taktéž identifikátory 

priorit pro jednotlivé požadavky. Identifikátory skupiny a priority jsou uvedeny výše 

v tabulkách 2 a 3. 

Tabulka 4:  Seznam funkčních požadavků 

ID Stručný popis Skupina Typ Priorita 

R1 Systém umožní zobrazit seznam evidovaného majetku. G2 F M 

R2 
Systém umožní uživatelům registraci, přihlášení a 

odhlášení ze systému. 
G1 F M 

R3 
Systém umožní verifikovaným uživatelům vytvářet, 

editovat, vyřadit a smazat evidovaný majetek. 
G2 F M 

R4 
Systém umožní administrátorům vytvářet, editovat, a 

smazat evidované místnosti. 
G3 F M 

R5 
Systém umožní verifikovaným uživatelům přidělit, odebrat 

a smazat odpovědnost za majetek. 
G2 F S 
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R6 
Systém umožní verifikovaným uživatelům vytvářet, 

editovat, a smazat provedené inventury. 
G4 F S 

R7 
Systém umožní verifikovaným uživatelům přiřadit a 

odebrat chybějící majetek na inventuru. 
G4 F S 

R8 
Systém umožní verifikovaným uživatelům přiřadit a 

odebrat majetek do dané místnosti. 
G2 F M 

R9 
Systém umožní verifikovaným uživatelům přiřadit a 

odebrat fotku k evidovanému majetku. 
G2 F W 

R10 
Systém umožní verifikovaným uživatelům přiřadit a 

odebrat příslušnou kategorii k evidovanému majetku. 
G2 F M 

R11 

Systém umožní verifikovaným uživatelům přiřadit a 

odebrat identifikační štítek k evidovanému hmotnému 

majetku. 

G2 F M 

R12 Systém umožní vyhledávání majetku. G2 F M 

R13 Systém umožní vyhledávání místností. G3 F M 

R14 
Systém umožní administrátorům změnit oprávnění 

uživatelů. 
G1 F S 

R15 Systém umožní vyhledávání uživatelů. G1 F M 

R16 Systém umožní uživatelům změnu hesla. G1 F M 

R17 Systém umožní vyhledávání identifikačních štítků. G5 F S 

R18 
Systém umožní administrátorům vytvořit, editovat a 

smazat identifikační štítek. 
G5 F S 

R19 Systém umožní zobrazit seznam zaměstnanců. G1 F M 

R20 Systém umožní zobrazit seznam inventur. G4 F M 

R21 Systém umožní zobrazit seznam identifikačních štítků. G5 F M 

R22 Systém umožní zobrazit seznam místností. G3 F M 

R23 
Systém umožní administrátorům vytvořit, editovat a 

smazat uživatele. 
G1 F C 

R24 Systém umožní vyhledávání inventur. G4 F M 

R25  Systém umožní vygenerování nového hesla. G1 F S 

3.2.4 Nefunkční požadavky (N) 

Tyto požadavky se zabývají tím, jak budou v systému implementovány funkční 

požadavky či jak bude systém ovlivněn nároky na kvalitu, rychlost apod. [21]. 
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V tabulce 5 je uveden seznam nefunkčních požadavků na systém. V tabulce je 

uvedeno identifikační číslo požadavku, stručný popis požadavku, jaký je to typ požadavku 

a taktéž identifikátor priority požadavku. Identifikátory priority jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 5: Seznam nefunkčních požadavků 

ID Stručný popis Skupina Typ Priorita 

N1 Systém bude spustitelný přes webový prohlížeč. - N M 

N2 Systém bude integrován do webových stránek zadavatele. - N C 

N3 
Systém bude provádět zálohy databáze v určitém 
intervalu. 

- N S 

N4 Systém bude v nepřetržitém provozu. - N M 

3.2.5 Bezpečnostní požadavky (B) 

Tyto požadavky se zabývají ochranou osobních údajů, silou ověřovacích 

mechanismů, ukládáním hesel či šifrováním přenosu [21]. 

V tabulce 6 je uveden seznam bezpečnostních požadavků na systém. V tabulce jsou 

uvedeny identifikátory, popisy, typy a priority jednotlivých požadavků. Identifikátory 

priority jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 6: Seznam bezpečnostních požadavků 

ID Stručný popis Skupina Typ Priorita 

B1 
Přístup do systému bude vyžadován uživatelským jménem 
a heslem. 

- B M 

B2 
Přihlášený uživatel nebude schopen provádět změny 
v systému, dokud nebude verifikován administrátorem. 

- B M 

B3 Systém bude zabezpečen protokolem HTTPS - B C 

B4 
Systém bude ukládat heslo v databázi v zašifrované 
podobě. 

- B M 

3.3 Aktéři systému 

Aktér specifikuje roli, kterou si může vnější entita (osoba, HW zařízení, jiný 

informační systém) přisvojit. Aktéři definují hranice systému. Při identifikaci aktérů 

zjišťujeme odpovědi dle [1] na tyto otázky: 

 Kdo nebo co používá systém? 

 V jakých rolích se přitom nachází? 

 Kdo instaluje/nasazuje systém? 

 Kdo systém udržuje? 

 Které jiné systémy tento systém využívají? 

 Spouští se nějaká událost v závislosti na čase? (např. zálohování apod.) 

Při analýze bylo definováno pět aktérů, seznam aktérů je uveden v tabulce 7. 

V tabulce jsou uvedeny identifikátory, názvy a popisy jednotlivých aktérů. 
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Tabulka 7: Seznam aktérů systému 

ID Název Popis 

A1 Neregistrovaný uživatel 
Tento uživatel je tzv. návštěvník systému, jako návštěvník má 
jedinou možnost co může v systému udělat a to je zaregistrovat 
se v systému.  

A2 Registrovaný uživatel 

Tento uživatel je již registrován v systému, může se tedy 
přihlásit / odhlásit či případně si změnit heslo. Další akce jsou 
tomuto uživateli zamítnuty, dokud nebude verifikován 
administrátorem. 

A3 Verifikovaný uživatel 
Registrovaný uživatel, který již byl verifikován administrátorem. 
Tento uživatel je již regulérní uživatel systému a může využívat 
většinu funkcí. 

A4 Administrátor (Admin) Uživatel systému, který má všechny práva v systému.  

A5 Čas Systémový uživatel, který ovlivňuje některé systémové funkce. 

3.4 Seznam případů užití 

Případ užití popisuje funkci poskytovanou systémem, která přináší viditelný 

výsledek pro aktéra. Aktéři inicializují případ užití, aby zpřístupnili funkcionalitu systému. 

Případ užití může iniciovat jiné případy užití a také získat více informací od aktérů. Při 

pojmenovávání případů užití se používá slovesná vazba (např. Vytvořit majetek, 

v anglickém jazyce se pro pojmenovávání často užívá CamelCase - např. VytvoritMajetek) 

[22]. 

 V tabulce 8 je uveden seznam případu užití, který byl vytvořen na základě 

požadavků na systém uvedených v tabulce 4. V tabulce jsou uvedeny identifikační čísla, 

názvy a identifikátory aktérů a požadavků. Identifikátory požadavků a aktérů jsou uvedeny 

v tabulkách 7,5 a 4. 
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Tabulka 8: Seznam případu užití 

ID Název Aktér Požadavek 

UC1 PrihlasitSe A2 R2 

UC2 OdhlasitSe A2 R2 

UC3 ZaregistrovatSe A1 R2 

UC4 PridatMajetek A3 R3 

UC5 SmazatMajetek A3 R3 

UC6 EditovatMajetek A3 R3 

UC7 SmazatOdpovednost A3 R5 

UC8 VytvoritMistnost A4 R4 

UC9 VyhledatMistnost A3 R13 

UC10 EditovatMistnost A4 R4 

UC11 SmazatMistnost A4 R4 

UC12 PridatOdpovednost A3 R5 

UC13 OdebratOdpovednost A3 R5 

UC14 VytvoritInventuru A3 R6 

UC15 SmazatInventuru A3 R6 

UC16 ZmenitPrava A4 R14 

UC17 EditovatInventuru A3 R6 

UC18 PriraditChybejiciMajetek A3 R7 

UC19 OdebratChybejiciMajetek A3 R7 

UC20 PriraditMajetekDoMistnosti A3 R8 

UC21 OdebratMajetekZMistnosti A3 R8 

UC22 PridatFotku A3 R9 

UC23 OdebratFotku A3 R9 

UC24 PriraditKategorii A3 R10 

UC25 VytvoritIdentifikacniStitek A4 R18 

UC26 EditovatIdentifikacniStitek A4 R18 

UC27 SmazatIdentifikacniStitek A4 R18 

UC28 PriraditIdentifikacniStitek A3 R11 

UC29 OdebratIdentifikacniStitek A3 R11 

UC30 VyhledatMajetek A3 R12 

UC31 VyhledatUzivatele A3 R15 

UC32 ZmenitHeslo A3 R16 

UC33 VyhledatIdentifikacniStitek A3 R17 

UC34 VyraditMajetek A3 R3 

UC35 VyhledatInventuru A3 R24 

UC36 SmazatUzivatele A4 R23 

UC37 VytvoritUzivatele A4 R23 

UC38 ZobrazitSeznamMajetku A3 R1 

UC39 ZobrazitSeznamUzivatelu A3 R19 

UC40 ZobrazitSeznamStitku A3 R21 

UC41 ZobrazitSeznamMistnosti A3 R22 

UC42 EditovatUzivatele A3 R23 

UC43 ZobrazitSeznamInventur A3 R20 

UC44 ZalohovatDatabazi A5 N3 

UC45 ZobrazitRegistrovanemu A2 B2 
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3.5 Diagram případu užití 

Diagram případu užití zachycuje vnější pohled na modelovaný systém a tím pomáhá 

odhalit hranice systému a slouží jako podklad pro odhady rozsahu. Jde o posloupnost 

souvisejících transakcí mezi účastníkem (zpravidla uživatelem v určité roli, ale také jiným 

systémem) a systémem během vzájemného dialogu. Hlavním účelem je zachycení aktérů, 

kteří se systémem komunikují a vztahů mezi službami a těmi, kterým jsou poskytovány, a 

to vizuální i textovou podobou, která je srozumitelná vývojářům systému i zákazníkům (tj. 

těm, kteří jej mají používat) [22]. 

 Diagram případu užití se dle [22] skládá z následujících částí: 

 Hranice systému 

 Aktér 

 Případ užití 

 Vazby (asociace, generalizace… apod.) 

3.5.1 Celý systém 

Na obrázku číslo 3 je znázorněn pomocí Use Case diagramu pohled na celý systém. 

Jelikož je tento diagram poněkud rozsáhlý, v následující podkapitole rozebereme pouze jeho 

část týkající se hlavní funkcionality systému. Popíšeme si, z čeho se diagram skládá, aby 

bylo možno tomuto diagramu dostatečně porozumět. 

UC46 VygenerujHeslo A4 R25 
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Obrázek 3 Use Case diagram celého systému 

3.5.2 Vytvoření majetku v systému 

Na obrázku 9 je pomocí Use case diagramu znázorněna jedna z mnoha funkcionalit 

systému. Šedá plocha znázorňuje tzv. hranici systému. Tato hranice představuje rozhraní 

mezi aktérem systému a funkcemi systému. V tomto případě nám hranice systému 

představuje jedinou komponentu systému a tj. vytvoření nového majetku v systému. 

V diagramu figurují dva aktéři:  

 Verifikovaný uživatel  

 Administrátor 

Jelikož se v systému vyskytuje více aktérů, je z diagramu zřejmé, že do této části 

systému mají přístup jen tito dva aktéři. Aktéři jsou v Use case diagramu znázorněni 

obrázkem osoby [1]. 

 

Obrázek 4 Aktér systému 
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V diagramu se nadále vyskytují některé z případu užití uvedeny v tabulce 8. Tyto 

případy užití jsou spojeny určitými vazbami s ostatními případy užití a aktéry. Jedná se dle 

[1] hlavně o čtyři typy vazeb: 

 Asociace 

 Generalizace 

 Include 

 Extend 

Asociace je typ vztahu, který spojuje aktéra a případ užití. V Use case diagramu má 

podobu rovné čáry, která spojuje aktéra a případ užití [1]. 

 Tato vazba je znázorněna na obrázku 5. Z obrázku lze tedy vyčíst, že aktér 

verifikovaný uživatel spouští případ užití „PridatMajetek“. 

 

Obrázek 5 Asociace mezi uživatelem a majetkem 

Generalizace je typ vztahu, který může spojit jak aktéry systému, tak případy užití. 

Generalizace je v Use case diagramu znázorněna čárou s prázdnou šipkou na konci. Tato 

vazba znamená, že cílový prvek je podmnožinou kořenového prvku [1]. 

Tato vazba je znázorněna na obrázku 6 mezi aktéry verifikovaný uživatel a 

administrátor, v tomto případě vazba znamená, že aktér verifikovaný uživatel je generalizací 

aktéra administrátor, což znamená, že cokoliv může spouštět aktér verifikovaný uživatel, 

může tak spouštět i administrátor. V tomto konkrétním případě, mohou oba aktéři spustit 

případ užití „PridatMajetek“. Generalizací se zjednoduší diagram, jelikož není nutno spojit 

případ užití „PridatMajetek“ s administrátorem další asociací.  

 

Obrázek 6 Generalizace aktéra 

Include je typ vztahu, který spojuje mezi sebou případy užití. Vazba include je v Use 

case diagramu znázorněna přerušovanou čarou s šipkou na konci a označením <<Include>>. 
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Tato vazba znamená, že kořenový případ užití je závislý na cílovém případu užití a nelze 

bez něj ukončit kořenový případ užití [1]. 

 Tato vazba je znázorněna na obrázku 7 mezi případy užití „PridatMajetek“ a 

„ZobrazitSeznamMajetku“. V tomto konkrétním případě může být případ užití 

„PridatMajetek“ spuštěn a dokončen jen za předpokladu, že bude také spuštěn a vykonán 

případ užití „ZobrazitSeznamMajetku“. Případ užití „ZobrazitSeznamMajetku“ musí být 

také spojen s aktérem pomocí asociace, tento případ užití tedy vykonává aktér verifikovaný 

uživatel.  

 

Obrázek 7 Vazba include 

Extend je typ vztahu, který spojuje mezi sebou případy užití. Vazba extend je v use 

case diagramu znázorněna přerušovanou čarou s šipkou na konci a označením <<Extend>>. 

Tato vazba znamená, že kořenový případ užití rozšiřuje cílový případ užití. Cílový případ 

užití je zcela nezávislý na svých rozšiřujících případech užití. Nezná jejich chování, ani kdy 

bude chování rozšiřujících případů voláno [1]. 

Tato vazba je znázorněna na obrázku 8 mezi případy užití „PridatMajetek“ a 

„PridatOdpovednost“. V tomto konkrétním případě vazba extend znamená, že aktér může, 

ale nemusí, přidat odpovědnost za majetek v rámci přidání nového majetku. Tato funkce 

může být vykonána jak aktérem administrátor, tak aktérem verifikovaný uživatel.  

 

Obrázek 8 Vazba extend 
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Na obrázku 9 je již vidět kompletní use case diagram vytvoření majetku. Z diagramu 

lze vyčíst, že případ užití „PridatMajetek“ je rozšiřitelný třemi případy užití a vyžaduje ke 

svému dokončení další tři případy užití, které nadále využívají další případy užití. Detailní 

popis co a jak se má kdy volat v rámci systému popisují specifikace případu užití. 

Specifikace případu užití „PridatMajetek“ je uvedena níže. 

 

Obrázek 9 Use Case diagram vytvoření majetku 

3.6 Specifikace případu užití 

Samotný Use case diagram ukazuje, jaké funkcionality systém obsahuje a kým a jak 

jsou spouštěny. Kromě názvů jednotlivých případů užití o nich však nevíme vůbec nic [9]. 

Tento problém řeší specifikace případu užití. Jedná se o doplňující dokument, který 

je k Use case diagramu přiložen. Nemá žádnou pevně definovanou podobu, může být ve 

formě tabulky nebo prostého textu. Všechny případy užití by měly mít svoji specifikaci. 

Specifikace obsahuje jednotlivé případy užití, ke každému z nich definuje dle [9] několik 

bodů: 

 Stručný popis 

 Hlavní aktéři 

 Vedlejší aktéři 

 Vstupní podmínky 

 Následné podmínky 

 Hlavní scénář 

Ve stručném popisu se krátce popíše případ užití. Měl by vysvětlovat, jakou má 

funkčnost a proč ji uživatel spouští [9]. 
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Nadále se zmíní hlavní a vedlejší aktéři. Tito aktéři jsou jediní, kteří mohou spustit 

tento případ užití. Případ užití vždy začíná, když jej spustí hlavní aktér [9]. 

Vstupní podmínky případu užití určují podmínky, kdy je možno případ užití spustit. 

Například v tabulce 9, je uvedena vstupní podmínka, že uživatel musí být přihlášen 

v systému. Následné podmínky nám dále určují, co se stane po dokončení případu užití [9]. 

V hlavním scénáři jsou již definovány jednotlivé kroky specifikace případu užití [9]. 

V tabulce 9 je uvedena specifikace případu užití „PridatMajetek“ a v tabulce 10 je 

uveden příklad specifikace případu užití „PridatMajetekDoMistnosti“ jakožto jeden 

z rozšiřujících případu užití uvedených v tabulce 9.  

Tabulka 9: Specifikace případu užití UC4 

UC4: PridatMajetek 

Stručný popis: Verifikovaný uživatel chce vytvořit nový záznam majetku v systému. 

Hlavní aktéři: Verifikovaný uživatel 

Vedlejší aktéři:  

Vstupní podmínky: Uživatel je přihlášen v systému a disponuje právem pro založení 
majetku. 

Následné podmínky: Majetek je uložen v systému. 

Hlavní scénář: 1. Verifikovaný uživatel si zobrazí seznam majetku. 
1.1. Include (ZobrazitSeznamMajetku) 

2. Verifikovaný uživatel vyplní informace o novém majetku. 
3. Verifikovaný uživatel chce přidat majetek do příslušné kategorie. 

3.1. Include (PriraditKategorii) 
4. Verifikovaný uživatel chce přidat majetek do příslušné místnosti. 

4.1. Include (PriraditMajetekDoMistnosti) 
5. Pokud verifikovaný uživatel chce přidat fotku pak 

5.1. Extend (PridatFotku) 
6. Pokud verifikovaný uživatel chce přidat identifikační štítek pak 

6.1. Extend (PriraditIdentifikacniStitek) 
7. Pokud verifikovaný uživatel chce přidat odpovědnost za majetek pak 

7.1. Extend (PridatOdpovednost) 
8. Verifikovaný uživatel potvrdí vytvoření majetku. 
9. Systém vytvoří v systému nový majetek. 

 

Tabulka 10: Specifikace případu užití UC20 

UC20: PriraditMajetekDoMistnosti 

Stručný popis: Verifikovaný uživatel chce přiřadit majetek do příslušné místnosti. 

Hlavní aktéři: Verifikovaný uživatel 

Vedlejší aktéři:  

Vstupní podmínky: Uživatel je přihlášen a je v procesu vytváření nebo editace majetku. 

Následné podmínky: Systém přiřadil majetek do místnosti. 

Hlavní scénář: 1. Verifikovaný uživatel chce přiřadit majetek do místnosti. 
2. Systém zobrazí seznam místností. 

2.1. Include (VyhledatMistnost) 
3. Verifikovaný uživatel vybere jednu místnost ze seznamu. 



Jan Ochodek: Analýza, návrh a vývoj systému pro evidenci majetku v malé firmě 

2017  25 

 

4. Systém přiřadí vybranou místnost k přidávanému/editovanému 
majetku. 

3.7 Analytický diagram tříd 

Analytický diagram tříd slouží pro znázornění problémové domény systému. 

Analytický model se zaměřuje na to, co by měl systém vykonávat, ale nezabývá se, jakým 

postupem bude tuto funkcionalitu provádět [9]. 

Třídy by měly znázornit určité reálné entity, které mají souvislost s vyvíjeným 

systémem. Třídy by měly být jednoznačně pojmenovány. Tyto názvy by měly 

korespondovat s účelem dané třídy [9]. 

Analytické třídy by měly obsahovat jen nejdůležitější operace a atributy. Operace a 

atributy jsou detailněji rozepsány až v návrhovém diagramu tříd [9]. 

Při určování tříd se nejčastěji používají dle [9] tři různé metody: 

 Analýzu podstatných jmen a sloves dostupných dokumentů (specifikace, 

dokumentace případu užití) 

 Metodou CRC karet  

 Analýzou dalších zdrojů  

Principem první metody je slovní analýza specifikace projektu. Podstatná jména a 

fráze složené z podstatných slov vystihují uchazeče na třídu, zatímco slovesa vystihují 

zodpovědnosti a operace třídy [9]. 

Principem druhé metody je v podstatě brainstorming. Účastníci sezení společně 

vytvářejí štítky, o kterých se domnívají, že by mohly být uchazeči na třídu. Na každé kartičce 

jsou uvedeny zodpovědnosti a komunikace s dalšími kartičkami. Po dokončení tohoto sezení 

proběhne analýza kartiček a vytvoří se diagram tříd [9]. 

Principem třetí metody je získání všech dalších dostupných informací ohledně 

vytvářeného systému například z firemních dokumentů, externích systémů a případně 

výslechem fyzických osob dané firmy [9]. 

Při návrhu analytického diagramu tříd byly střídavě použity metody analýzy 

podstatných jmen a sloves dostupných dokumentů a také analýzou dalších zdrojů. Vytvořený 

analytický diagram tříd je znázorněn na obrázku 10. Znázorněné třídy jsou ve fázi prvotního 

návrhu, jelikož cílem analytického diagramu tříd není poskytnout podklady pro 

implementaci, slouží spíše ke znázornění, jak budou spolu obecné jednotlivé entity ve 

vztahu. Diagram je později rozpracován do detailnější podoby v kapitole 4.1.  
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Obrázek 10 Analytický diagram tříd 

Analytický diagram tříd se dle [9] hlavně skládá z následujících částí: 

 Třída 

 Atributy 

 Operace 

 Vazby (asociace, generalizace… apod.) 

Třídy nám tedy znázorňují entity systému. Třídy se skládají z názvu, atributů a 

operací. Název je jednoznačný identifikátor třídy, převážně je třída pojmenována 

jednoznačně dle účelu třídy [9]. 

Atributy vyznačují obecné vlastnosti třídy. V analytickém diagramu tříd je atribut 

znázorněn pouze jménem, v návrhovém diagramu tříd je atribut znázorněn detailněji [9]. 

Operace specifikuje transformaci stavu cílového objektu (a potenciálně stavu zbytku 

systému dosažitelného z cílového objektu) nebo dotaz (query), který vrací hodnotu 

volajícímu objektu. Operace je spuštěna voláním (call), přičemž volající objekt přeruší 

zpracování a předá řízení volanému objektu až do toho okamžiku, kdy volaný objekt dokončí 

zpracování a předá řízení zpět volajícímu objektu. Volající objekt ale přeruší zpracování jen 
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tehdy, pokud jde o synchronní volání. Operace specifikuje výsledek chování, nikoliv vlastní 

chování. Vlastní chování může být specifikováno metodou (tj. procedurálním kódem 

implementujícím operaci), přechodem ve stavovém stroji (tj. operace je triggerem, který 

spouští přechod - změnu stavu), nebo něčím jiným [9]. 

Vazby mezi dvěma (popř. více než dvěma) třídami jsou asociace. Pokud existuje 

asociace mezi třídami, je tím popsán vztah mezi instancemi těchto tříd. Třída se může objevit 

i na více než jednom konci asociace. Asociace jsou jakýmsi lepidlem, které drží model 

systému pohromadě, což znamená, že bez asociací bychom měli jen sadu izolovaných tříd 

[9]. 

Analytický diagram tříd uvedený na obrázku 10 obsahuje následující třídy: 

 Neregistrovaný uživatel – uživatel systému, který není registrován v systému, 

jeho jedinou možností jak začít využívat systém, je registrovat se v systému, 

což mu bude umožněno operací registrovatSe() 

 Registrovaný uživatel – uživatel systému, který je generalizací 

neregistrovaného uživatele. Generalizace je stejný typ vztahu co byl uveden 

v Use Case diagramu. Tento uživatel může tedy využívat stejných operací, 

jako neregistrovaný uživatel. Registrovaný uživatel je již zaregistrován 

v systému, jsou tedy o něm vedeny informace v databázi, ale jelikož není 

verifikován administrátorem systému, jeho jediné operace co může 

vykonávat je přihlásit se a odhlásit se v systému operacemi prihlasitSe() a 

odhlasitSe(). 

 Verifikovaný uživatel – uživatel systému, který je ověřen administrátorem 

systému a může vykonávat většinu funkcí systému. Verifikovaný uživatel 

vytváří nový majetek systému. Z vazby je patrné, že uživatel může vytvořit 

nula až nekonečně mnoho majetku, naopak majetek může být vytvořen buď 

žádným anebo jen jedním uživatelem. Uživatel nadále využívá většinu funkcí 

systému. 

 Admin – uživatel v systému, který může vykonávat v systému všechny 

dostupné operace.  

 Majetek – jedna z hlavních tříd v systému. S touto třídou spolupracuje většina 

tříd v celém systému. S majetkem je spojena většina tříd jedním ze tří typů 

vazeb, což jsou asociace, agregace a kompozice.  

 Místnost – třída, která uchovává informace ohledně místností, v kterých může 

být majetek. Místnost je s třidou majetek ve vztahu agregace, což je 

znázorněno čárou s bílým kosočtvercem na konci vazby. Agregace znamená, 

že představuje volnou vazbu mezi celkem a součástí, kdy jeden objekt (celek) 

využívá služby dalších objektů (součástí). V tomto případě to znamená, že 

majetek patří do místnosti, ale když nám zanikne majetek, místnost může jako 

celek samostatně existovat.  
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 Fotka – třída, která je úzce spojena s třídou majetek pomocí vazby 

kompozice. Kompozice je znázorněna čárou s černým kosočtvercem na konci 

vazby. Tato vazba nám znázorňuje nejtěsnější spojení mezi třídami. Na rozdíl 

od agregace, kompozice znamená, že když nám zanikne objekt třídy majetek, 

zaniká s ním objekt třídy fotka. Instance třídy může být vytvořena uživatelem 

verifikovaný uživatel. 

 Kategorie – tato třída je enumerací pro třídu majetek. V praxi to znamená, že 

nám tato třída poskytuje kompletní seřazený list možností, ze kterých lze 

přiřadit hodnotu pro daný objekt majetku.  

 Štítek – třída, která je spojena s majetkem vazbou agregace. Instance této 

třídy může být vytvořena jen uživatelem admin. 

 Inventura – třída, se kterou je spojena třída majetek pomocí agregace. 

Instance této třídy může být vytvořena uživatelem verifikovaný uživatel. 
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4 NÁVRH SYSTÉMU 

V následující kapitole je představen detailní návrh datové struktury ve formě 

návrhového diagramu tříd a logického datového modelu. Nadále jsou představeny UML 

diagramy chování a interakcí v podobě sekvenčního diagramu, stavového diagramu a 

aktivitního diagramu. Poté je představen návrh vzhledu výsledné aplikace (wireframe). 

V poslední části návrhu jsou představeny vybrané technologie potřebné pro realizaci 

analyzovaného informačního systému. 

4.1 Návrhový diagram tříd 

Návrhová třída je taková třída, která je specifikována do takových detailů, že ji lze 

bez menších problémů implementovat. Návrhové třídy lze vytvořit pomocí analytických tříd 

a to jejich postupným upřesňováním, upřesňuje se tak dlouho až nakonec vznikne úplná 

návrhová třída [19]. 

Jakákoliv návrhová třída, by měla uchovávat seznam atributů spolu s názvem, 

viditelností, typem a případně standartní hodnotou. Nadále, by třída měla uchovávat sadu 

všech dostupných metod. Metoda je v podstatě detailněji popsaná operace, metodu lze již 

implementovat jako zdrojový kód. Označení metoda se tedy používá při návrhovém 

diagramu tříd, kdežto operace u analytického diagramu tříd [19]. 

4.1.1 Atribut a jeho syntaxe 

Návrhový diagram tříd tedy obsahuje již detailnější atributy, než v analytickém 

diagramu tříd. Atribut má jistou syntaxi, kterou je doporučeno dodržovat. Popis jednotlivých 

položek dle [19], je uveden v tabulce 11: 

viditelnost / jméno :typ násobnost =základní hodnota {property-string} 

Tabulka 11 Popis položek atributu [19] 

Položka Stručný popis 

viditelnost 

definuje, odkud bude atribut viditelný a přístupný: 

 Soukromý – označení symbolem „-“, tento atribut je přístupný jen 
metodami uvnitř třídy 

 Veřejný - označení symbolem „+“, tento atribut je přístupný metodami 
všech tříd 

 Chráněný - označení symbolem „#“, tento atribut je přístupný 
metodami uvnitř třídy a potomků této třídy 

 Balíček - označení symbolem „~“, tento atribut je přístupný metodami 
ze stejného balíčku, ve kterém se nachází daná třída 

jméno Povinná část atributu, doporučení je psát atributy v tomto tvaru 
„dlouheJmeno“ 

typ nepovinná část, určuje, jaký typ objektu může být pamatován v atributu; 
většinou začíná velkým písmenem; 
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násobnost nepovinná část, pro určení polí (např. bydliště [4] : String znamená, že bydliště 
je složeno z pole 4 řetězců 

Základní 
hodnota 

nepovinná část, tuto hodnotu získá atribut ihned po vzniku instance, pokud 
není jeho hodnota specifikována během vytváření instance 

property-
string 

nepovinná část, umožňuje specifikovat další vlastnosti atributu, např. 
{readOnly} pro atribut, jehož hodnotu nelze měnit 

4.1.2 Metody a jejich syntaxe 

Metoda specifikuje transformaci stavu cílového objektu (a potenciálně stavu zbytku 

systému dosažitelného z cílového objektu) nebo dotaz, který vrací hodnotu volajícímu 

objektu [19]. 

Metoda je spuštěna voláním, přičemž volající objekt přeruší zpracování a předá řízení 

volanému objektu až do toho okamžiku, kdy volaný objekt dokončí zpracování a předá řízení 

zpět volajícímu objektu. Volající objekt ale přeruší zpracování jen tehdy, pokud jde o 

synchronní volání. Pouze v případě synchronního volání může volající objekt vrátit zpět 

volajícímu objektu návratovou hodnotu [19]. 

Návrhový diagram tříd tedy obsahuje metody namísto operací uvedených 

v  analytickém diagramu tříd. Metody mají jistou syntaxi, kterou je doporučeno dodržovat. 

Popis jednotlivých položek dle [19], je uveden v tabulce 12: 

viditelnost jméno (názevArgumentu: typArgumentu=základní hodnota) : návratový-

typ {property-string} 

Tabulka 12 Popis položek metody [19] 

Položka Stručný popis 

viditelnost 

definuje, odkud bude metoda viditelná a přístupná: 

 Soukromá – označení symbolem „-“, tato metoda je přístupná jen 
metodami uvnitř třídy 

 Veřejná - označení symbolem „+“, tato metoda je přístupná 
metodami všech tříd 

 Chráněná - označení symbolem „#“, tato metoda je přístupná 
metodami uvnitř třídy a potomků této třídy 

 Balíček - označení symbolem „~“, tato metoda je přístupná 
metodami ze stejného balíčku, ve kterém se nachází daná třída 

jméno povinná část metody, doporučení je psát metody v tomto tvaru 
„dlouheJmeno“ 

názevArgumentu nepovinná část, většinou určuje atribut, kterého se metoda týká 

typArgumentu nepovinná část, většinou určuje datový typ 

základní 
hodnota 

pokud určitý argument není v rámci volání metody vůbec předán, nastaví si 
jeho hodnotu na implicitní základní hodnotu volaná metoda sama 

návratový typ nepovinná část, obsahuje seznam jmen klasifikátorů (třídy, interfaces, 
datové typy) specifikujících, jakých typů budou návratové hodnoty, pokud 
je vynecháno, tak metoda nevrací hodnotu 
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property-string nepovinná část; umožňuje specifikovat další vlastnosti metody, např. 
Výjimky 

4.1.3 Návrhový diagram tříd sekce majetek 

Jelikož je návrhový třídní diagram poněkud rozsáhlý, uvedeme si zde příklad jedné 

sekce ze systému. Jak již bylo uváděno v předešlých příkladech, znovu si ukážeme návrhový 

třídní diagram hlavní části systému. 

Na obrázku 11 je zobrazen návrhový diagram tříd sekce majetek. Hlavní třídou je 

třída „majetek“.  Je označena stereotypem <<ORM persistable>>.  Toto označení znamená, 

že tříd bude jen poskytovat a uchovávat informace. Další třídy s tímto stereotypem jsou 

„zodpovednost“, „mistnost“, „zamestnanec“, „identifikacni_stitek“, „zaznam_mistnosti“. 

Tyto třídy tedy odpovídají tabulkám v databázi. Pro získávání a uchovávání informací 

disponují třídy tzv. settery a gettery. Tyto metody nám získávají a ukládají příslušné atributy. 

Zobrazením setterů a getterů se nám diagram stává nepřehledným. Lze to vyčíst z obrázku 

12, kde je znázorněn návrhový diagram tříd se settery a gettery. 

Dalším stereotypem znázorněným na obrázku 11, je stereotyp <<interface>>. Tímto 

stereotypem disponuje třída „majetek-class“. Tato třída má na starosti obsluhování 

požadavků získaných od uživatele. Volají tedy funkcionalitu ostatních tříd ke splnění 

požadavků uživatele. Z obrázku lze tedy vyčíst, že například pokud chce uživatel přiřadit 

identifikační štítek k majetku, zavolá se příslušná metoda „priraditStitek()“. Aby se mohla 

tato metoda provést, musí se prvně najít požadovaný štítek v databázi, a následně k němu 

přiřadit majetek.  

Posledním stereotypem vyskytujícím se na obrázku je stereotyp <<Enumeration>>. 

Tento stereotyp znamená, že třída je seřazený výčet prvků. Na obrázku je jedna takováto 

třída a tj. třída „kategorie“. Tato třída obsahuje výčet předem daných kategorií, konkrétně 

zkratky všech dostupných kategorií: 

 DLHM – dlouhodobý hmotný majetek 

 DRHM – drobný hmotný majetek  

 DLNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

 DRNM – drobný nehmotný majetek 
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Obrázek 11 Návrhový diagram tříd majetku bez setterů a getterů 
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Obrázek 12 Návrhový diagram tříd se settery a gettery 

4.2 Logický datový model  

Logický datový model popisuje datovou strukturu v databázi. Tento model je 

zobrazen v obecné rovině a je nad ním provedena normalizace [6]. 

Normalizace modelu je sada pravidel, jak by se mělo postupovat při transformaci 

struktury entit a relací modelu na strukturu fyzického uspořádání tabulek a relací v databázi. 

Normalizace je odstranění redundantních dat, omezení složitosti a zabránění tzv. 

aktualizačním anomáliím. Což vede k přehlednější, rozšiřitelnější a výkonnější databázi 

[30]. 

Dle [30] existují následující normální formy: 

 1.NF – První normální forma - relace je v první normální formě, pokud každý 

její atribut obsahuje jen atomické hodnoty. Tedy hodnoty z pohledu databáze 

již dále nedělitelné. 



Jan Ochodek: Analýza, návrh a vývoj systému pro evidenci majetku v malé firmě 

2017  34 

 

 2.NF – Druhá normální forma - Relace se nachází v druhé normální formě, 

jestliže je v první normální formě a každý neklíčový atribut je plně závislý na 

primárním klíči, a to na celém klíči a nejen na nějaké jeho podmnožině. 

 3.NF – Třetí normální forma - V této formě se nachází tabulka, splňuje-li 

předchází dvě formy a žádný z jejich atributů není tranzitivně závislý na klíči. 

Jiné vyjádření téhož říká, že relace je v 3.NF, pokud je ve 2.NF a všechny 

neklíčové atributy jsou navzájem nezávislé. 

Na obrázku 13 je zobrazen logický datový model vytvářeného informačního 

systému. Nad tímto modelem byla provedena normalizace v podobě třetí normální formy. 

Diagram je vytvořen na základě diagramu tříd, kdy entity v obrázku odpovídají třídám 

<<ORM persistable>>. Na základě tohoto diagramu se bude ve fázi vývoje modelovat 

databáze. 

 

Obrázek 13 Logický datový model 

4.3 Sekvenční diagram 

Sekvenční diagram je obsažen ve skupině diagramů interakcí UML a má za účel 

znázornit jak mezi sebou komunikují objekty tříd při provádění daných metod. Smyslem 

tohoto diagramu je ukázat zasílání zpráv mezi objekty z časového hlediska [9]. 

Sekvenční diagram se dle [9] skládá převážně z těchto částí: 

 Účastníci 

 Čáry života 

 Kombinované fragmenty 

 Zprávy 
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Účastníci nám v diagramu znázorňují reálné uživatele v systému. Čáry života 

většinou znázorňuji objekty tříd. Kombinované fragmenty mají na starosti rozdělovat 

případně odkazovat na určité části diagramu. Poslední částí jsou zprávy, existuje plno typů 

zpráv od jednoduché zprávy až po například zprávu o zničení [9]. 

Na obrázku 14 je znázorněn sekvenční diagram zobrazení majetku. Diagram začíná 

v momentě, kdy uživatel „Admin“ volá metodu „load“ z třídy majetek-class. Tato metoda 

zavolá postupně třídy majetek, kategorie, zaměstnanec, místnost a identifikační štítek ve 

smyčce. To je znázorněno v diagramu pomocí kombinovaného fragmentu typu „loop“. Tyto 

třídy pomocí metod „get“ poskytnou všechny nezbytné informace, které volá třída majetek-

class. V momentě co jsou zjištěny všechny dostupné informace a je ukončena smyčka, 

systém zobrazí seznam všech majetků v systému. Po zobrazení všech majetků v systému, 

má uživatel systému možnost provádět další akce s majetkem. Tento diagram nám tedy 

popisuje, co se stane vždy v momentě, kdy budeme otevírat stránku se seznamem majetku. 

 

Obrázek 14 Sekvenční diagram zobrazení majetku 

Na obrázku 15 je znázorněn sekvenční diagram přidání odpovědnosti za majetek. 

Z diagramu lze vyčíst, že předtím, než je možné přidat odpovědnost za majetek, je nutné 

nejdříve zobrazit seznam majetku. To je znázorněno kombinovaným fragmentem typu „ref“, 

který odkazuje na jiný sekvenční diagram, v tomto případě se jedná o diagram znázorněn na 

obrázku 14. Uživatel poté zavolá metodu „pridatZodpovednost“, což znovu interpretuje třída 

majetek-class a dotazuje se třídy zaměstnanec a třídy majetek na identifikátory příslušných 

editovaných hodnot. Následně se systém dotáže uživatele na potvrzení editace majetku. 

V momentě kdy uživatel potvrdí svoji volbu, je spuštěna metoda „save“, která nám vytvoří 

nový objekt třídy zodpovědnost. Objekt si vytvoří nový identifikátor, a vytvoří si novou 

hodnotu „od“, kdy se nastaví časový otisk, kdy byla odpovědnost za majetek přiřazena. 
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Následně vytvořenému objektu, jsou předány informace ohledně jakého majetku a jakého 

zaměstnance se daná odpovědnost týká. Po úspěšném přiřazení odpovědnosti se ještě zavolá 

metoda „load“ třídy majetek-class. Tímto se dynamicky znovu načte webová stránka a 

výsledná změna je na první pohled zřetelná. Voláním této metody předejdeme 

potencionálním konfliktům, kdy by klient neměl aktuální data a mohl editovat již neplatné 

záznamy apod. 

 

Obrázek 15 Sekvenční diagram přidání zodpovědnosti zaměstnance 

4.4 Stavový diagram 

Stavový diagram je v UML způsob grafického zápisu vývoje systému, který má 

konečný počet stavů. Takovým systémem může být konečný automat či další podobné 

systémy, které vyjadřují stavy určitého objektu a přechody mezi nimi. Diagram poskytuje 

sadu elementů pro popis chování systému, který je vyjádřen průchodem stavy a je řízen 

vnějším vstupem. Stavový diagram patří do skupiny diagramu chování a lze jím popsat celý 

životní cyklu jednotlivých objektů, určitých částí systému případně systému jako celku. Pro 

každý stav je třeba určit vstupní podmínky potřebné ke změně stavu [9]. 

Stavový diagram se dle [9] převážně skládá z těchto částí: 

 Stav 

 Počáteční stav 

 Finální stav 

 Přechod stavu 

 Uzel výběru 
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Stav nám určuje stav objektu v daném časovém okamžiku. Stav je určitá kombinace 

atributů objektu. Počáteční stav určuje moment, kdy je daný objekt vytvořen. Finální stav 

objektu je stav, kdy objekt zaniká. Přechod stavu nám určuje kam a za jaké podmínky se 

přesunuje stav objektu. V poslední řadě uzel výběru znázorňuje podmínky přechodu stavu 

[9]. 

Na obrázku 16 je znázorněn stavový diagram objektu majetek. Diagram začíná 

počátečním uzlem, který je znázorněn černou kuličkou. V momentě kdy je objekt vytvořen, 

má objekt status „aktivní“. V momentě kdy uživatel udělá změnu atributu majetku, se stává 

majetek editovaný. Přechod stavu „editovat“ je popsán v obecné rovině, v praxi to například 

může znamenat přidání zodpovědnosti metodou „pridatZodpovednost“. Ze stavu editovaný, 

se může majetek dostat dvěma způsoby. Buď uživatel potvrdí svou volbu metodou „save“ 

anebo svoji volbu nepotvrdí. Podle toho jakou akci uživatel zvolí, se majetek dostává do 

stavu uložen se změnami anebo neuložen do té doby, než se metodou „load“ znovu načte 

celá stránka a aktualizují se všechny informace. V ten moment se majetek znovu dostane do 

stavu aktivní. Další možností jak může majetek změnit svůj stav je, že se stane vyřazeným 

majetkem. To záleží na podmínce uvedené u přechodu stavu. Podmínka nám říká, že pokud 

má atribut objektu „datum_vyrazeni“ menší hodnotu než aktuální systémový čas, pak se 

stává vyřazeným majetkem. Poslední přechod jak majetek může změnit svůj stav, je pomocí 

metody „delete“. Uživatel tedy zadá odstranění majetku ze systému, do tohoto stavu se může 

majetek dostat ze stavů aktivní případně vyřazený. V momentě kdy je majetek neaktivní, tak 

se již nezobrazuje v seznamu majetku a je tím pádem konečným stavem majetku. 

V diagramu je to znázorněno přechodem stavu do uzlu finálního stavu. 
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Obrázek 16 Stavový diagram majetku 

4.5 Diagram aktivit 

Diagram aktivit je jeden z UML diagramů, které popisují chování. Tento diagram se 

používá pro modelování procedurální logiky, procesů a zachycení workflow. Každý proces 

v diagramu aktivit je reprezentován sekvencí jednotlivých kroků, které jsou v modelu  dle 

[9] zakresleny jako: 

 akce – atomické dále nedělitelné kroky 

 vnořené aktivity – volání jiných procesů (aktivit), tyto aktivity mohou být 

reprezentovány dalším diagramem aktivit. 

Sekvenci jednotlivých kroků v diagramu aktivit určuje řídicí tok [9].  

Aktivita je to, co je modelováno pomoci diagramu aktivit, tedy business proces, 

workflow nebo procedurální logika. V našem příkladu si namodelujeme aktivitu odstranění 

majetku [9]. 

Akcí se rozumí činnost, která je aktivně vykonávána uvnitř aktivity s tím, že akcí 

může být i vnořená aktivita. Akce může být vykonávána buď člověkem v určité roli, nebo 

systémem. V diagramu aktivit jsou jednotlivé role a systémy znázorněny jako oblasti tzn. 

zobrazeny jako čáry se jménem rozdělující aktivitu. Do každé oblasti se kreslí akce 

vykonávané člověkem v určité roli nebo systémem. Modelují se pouze aktivní akce. Pokud 

je systém použit pouze jako nástroj např. k uložení dat, není v tomto modelu zvlášť kreslena 
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akce „Uživatel zadá data“ a „Systém uloží data“, ale pouze „Uživatel vloží data“. 

V diagramu je akce znázorněna oválem s příslušným názvem aktivity [9]. 

Diagram aktivit se dle [9] skládá převážně z: 

 Plavecká dráha 

 Inicializace aktivity 

 Ukončení aktivity 

 Řídící tok 

 Uzel rozhodnutí 

 Rozdělovač a spojovač 

Plavecká dráha nám znázorňuje oblast, která znamená převážně určitou část systému, 

v našem diagramu se bude jednat o jednotlivé třídy. Plavecká dráha je v diagramu 

znázorněna velkým obdélníkem zahrnující v sobě další části diagramu. Inicializace aktivity 

nám znázorňuje začátek diagramu, v diagramu je znázorněn černou kuličkou. Ukončení 

aktivity znamená konec aktivity, v diagramu se může vyskytovat více konců aktivity, v 

diagramu je konec diagramu znázorněn černou kuličkou s bílým okrajem.  Řídící tok nám 

znázorňuje vazby mezi akcemi, v diagramu je znázorněn čárou s šipkou na konci. Uzel 

rozhodnutí nám znázorňuje rozvětvení řídícího toku dle vstupních a výstupních podmínek, 

v diagramu je znázorněn kosočtvercem. V poslední řadě, nám rozdělovač a spojovač 

znázorňují více akcí probíhajících nezávisle na sobě od začátku rozdělení rozdělovačem, 

dokud nedojdou zpět ke spojovači, kde akce čekají na poslední splněnou akci, aby se mohlo 

nadále v aktivitě pokračovat. V diagramu je spojovač a rozdělovač znázorněn bílým 

obdélníkem [9]. 

Na obrázku 17 je znázorněn diagram aktivit odstranění majetku. Diagram začíná 

v plavecké dráze uživatel, což nám znázorňuje uživatele, který zrovna pracuje se systémem. 

Uživatel se tedy che přihlásit do systému, rozdělovač nám pak rozdělí akce na dvě akce, 

které na sebe čekají a tj. zadání přihlašovacího jména a hesla od uživatele. Až uživatel zadá 

obě hodnoty, tak se může přihlásit, což nám znázorňuje akce login. V případě zadání 

přihlášení, se řídicím tokem přesouváme do plavecké dráhy třídy login-class. Tato třída 

zavolá metodu „login“. Z metody login se dotazujeme do plavecké drahy zaměstnanec, kde 

si zjistíme přihlašovací jméno a heslo dotazujícího se uživatele. Poté se přesuneme zpět do 

plavecké dráhy login-class, kde pomocí metody password_verify ověříme, jestli přihlašovací 

údaje sedí s daty v databázi. Pokud ne, jsme odkázání řídicím tokem zpět na začátek na 

přihlášení, pokud ano, je uživatel přihlášen.  

Uživatel následně zadá požadavek na zobrazení seznamu majetku. Přesouváme se 

řídicím tokem do plavecké dráhy majetek-class, kde si zavoláme metodu „load“. Tato 

metoda zjistí z plavecké dráhy všechny dostupné informace pro zobrazení majetku. Řídicím 

tokem se zpět vracíme k uživateli, kdy má zobrazen všechen majetek. Uživatel si následně 

vybere jeden z majetku, a zadá příkaz na odstranění majetku ze systému. Řídicím tokem se 

znovu přesouváme do plavecké dráhy majetek class, kde si zavoláme metodu „delete“. 

Znovu se přesouváme do plavecké dráhy majetek, kde vyhledáme majetek, který chce 
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uživatel odstranit, pokud je majetek nenalezen, aktivita tímto končí. Pokud je majetek 

nalezen, je danému majetku v databázi upraven parametr aktivní na nulu. Jako poslední akce 

se provede metoda „load“, která nám znovu načte veškerý aktivní majetek v systému. 

V tomto momentě úspěšně končí diagram aktivit. 

 

Obrázek 17 Aktivitní diagram odstranění majetku 
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4.6 Wireframe 

Wireframe webu („drátěný model“ nebo stále častěji „skica webu“) se v oblasti 

vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled nového řešení. Jde o návrh 

definující funkci a obsah stránek webu [8]. 

Wireframe definuje rozmístění funkčních prvků na stránce. Nejedná se o grafický 

návrh, většinou neobsahuje obrázky a je tvořen pouze pomocí čar a textu. Nedoporučuje se 

ani použití barev, až na výjimky, které je potřeba odlišit [7]. 

Na obrázku 18 je znázorněn wireframe navrhovaného informačního systému. 

V tomto případě, je to prvotní návrh vzhledu aplikace, kterému vévodí tabulka zabírající 

převážnou většinu plochy stránky. Tato tabulka je pouze příklad a je zhotovena pomocí 

javascriptové knihovny Handsontable, která se bude v aplikaci využívat. Více informací 

ohledně Handsontable je uvedeno v další podkapitole. V této tabulce se bude nacházet 

převážná většina funkcionality systému. Mimo to, se zde nachází v levé části stránky seznam 

různých sekcí, kterými se bude přepínat mezi stránkami systému. Nadále každá stránka bude 

obsahovat nadpis, pole pro hledání v tabulce a tři tlačítka, dva sloužící na obsluhu 

vyhledávání a jedno na potvrzení provedených změn v tabulce. Poslední částí stránky tak je 

menu v pravé horní části stránky, kde je zmíněn název systému, jméno a příjmení právě 

přihlášeného uživatele a také odkaz na informace ohledně programu. 

 

Obrázek 18 Wireframe webové aplikace 
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4.7 Použité technologie 

Součástí návrhu systému je taktéž vybrání technologií pro vytvoření systému na 

základě dostupných prostředků pro pořízení technologií, znalostí vývojáře a také na bázi 

analýzy. 

Jelikož zadavatel chce vytvořit systém za minimální náklady, je třeba se poohlédnout 

po nástrojích, které nejsou placené a jsou tzv. Open Source.   

Open Source je otevřený software je počítačový software s otevřeným zdrojovým 

kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální (ne)dostupnost 

– licenci software. Licence je velmi důležitá, jelikož specifikuje, jaká práva k otevřenému 

kódu získá a jak s ním může nakládat jeho uživatel. Některé licence například dovolují 

uživatelům zdrojový kód upravovat a distribuovat. Opakem je proprietární software nebo 

také software s uzavřeným kódem, což je takový software, kde jeho autor upravuje licencí 

či jiným způsobem možnosti jeho používání. K takovému software nejsou zpravidla k 

dispozici volně zdrojové kódy či v nich nelze svobodně dělat úpravy a výsledné dílo 

distribuovat. Takový software obvykle spadá do kategorie komerčního software, který jeho 

autor prodává [31]. 

4.7.1 PHP  

Základem je vybrání programovacího jazyka, ve kterém bude systém napsán. Jelikož 

bude systém vytvářen jako webová aplikace tak byl vybrán jazyk programovací jazyk PHP.  

PHP (Hypertext Preprocessor, původně Personal Home Page) je skriptovací 

programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových 

stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML [10]. 

Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru – k 

uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat 

pomocí příkazového řádku, dotazovacích metod HTTP nebo pomocí webových služeb. 

Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). 

Jazyk PHP je nezávislý na platformě, rozdíly v různých operačních systémech se omezují 

na několik systémově závislých funkcí a skripty lze většinou mezi operačními systémy 

přenášet bez jakýchkoli úprav [28]. 

PHP podporuje mnoho knihoven pro různé účely – např. zpracování textu, grafiky, 

práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, 

PostgreSQL, MSSQL) či podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, 

FTP, …) [10]. 

4.7.2 Javascript 

Základní programovací jazyk máme vybraný, ale pro usnadnění vytvoření GUI 

prostředí, jazyk PHP doplníme jazykem JavaScript. 
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JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk. Nyní se 

zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často 

vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky 

GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků [11]. 

Jeho syntaxe (zápis zdrojového textu) patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Ale 

JavaScript je od těchto jazyků zásadně odlišný, sémanticky (vnitřně) jde o jiný jazyk. Slovo 

Java je součástí jeho názvu pouze z marketingových důvodů [11]. 

Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení WWW stránky z Internetu 

(tzv. na straně klienta), na rozdíl od ostatních jiných interpretovaných programovacích 

jazyků (PHP) které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z Internetu. Z toho 

plynou jistá bezpečností omezení, JavaScript např. nemůže pracovat se soubory, aby tím 

neohrozil soukromí uživatele [11]. 

4.7.3 Handsontable 

Jelikož je zadavatel zvyklý na ovládání a uživatelské prostředí v souborech Microsoft 

Excel, byla vybrána javascriptová knihovna Handsontable pro vytvoření podobné struktury 

jakou poskytuje Excel. Handsontable nám tedy bude představovat hlavní uživatelské 

rozhraní. 

Handsontable je javascriptová komponenta pro různé aplikace a webové stránky. 

Vývojář může pomocí Handsontable aplikace poskytnout všechny CRUD operace a 

poskytnout podobné funkce jakými disponuje Microsoft Excel [12]. 

CRUD shrnuje čtyři základní operace nad záznamem v nějakém trvalém úložišti 

(např. v SQL databázi) dle [32]: 

 vytvoření (create) 

 čtení (read) 

 editace (update) 

 smazání (delete) 

Handsontable představuje rozdílný přístup k vytváření tabulek na webových 

stránkách. Většinou knihovny zabalí všechny funkce do jednoho balíku. Tato metoda není 

efektivní, jelikož tyto knihovny jsou většinou komplexní nástroje, takže pokud by vývojář 

chtěl využít jen jednu vlastnost knihovny, musí v kódu zahrnout mnoho informací pro 

zakomponování této jedné vlastnosti. Oproti tomu, Handsontable knihovna umožňuje 

odebrat nepotřebné pluginy z balíku, což ústí v lehké jádro knihovny rozšiřitelné pomocí 

pluginů [12]. 

Knihovna existuje dle [12] pod dvěma licencemi: 

 Free – základní licence, obsahuje jádro knihovny a je pod licencí OpenSource 

 Pro – nástavba free verze, obsahuje určité prémiové pluginy, podporu 

vývojářů… atd., tato verze je placená 
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Pro účely systému bude dostatečné použít Handsontable knihovnu ve Free verzi. 

Implementovat Handsontable knihovnu je velice jednoduché, stačí stáhnout 

nejnovější verzi knihovny do struktury svého systému a pak již jen stačí používat funkce, 

které tato knihovna nabízí [12]. 

4.7.4 jQuery 

Pro usnadnění určitých funkcí a například komunikace s AJAXem je žádoucí 

implementovat i javascriptovou knihovnu jQuery. 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je v informatice obecné označení pro 

technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez 

nutnosti jejich kompletního znovu načítání za pomoci asynchronního zpracování webových 

stránek pomocí knihovny napsané v JavaScriptu. Na rozdíl od klasických webových aplikací 

poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových 

prohlížečů [13]. 

jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz 

na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Knihovna jQuery je svobodný a otevřený software 

pod licencí MIT, takže vyhovuje našim požadavkům ohledně open source technologiích 

[13]. 

Implementovat jQuery knihovnu je velice jednoduché, existují dle [13] dva způsoby 

jak dosáhnout implementace jQuery knihovny.  

 Stačí stáhnout nejnovější verzi knihovny do struktury svého systému a pak 

již jen stačí odkazovat na umístění jQuery knihovny a používat její funkce 

 jQuery knihovna se nemusí stahovat, místo toho je možné knihovnu vložit 

pomocí CDN, v podstatě to znamená to samé jako předchozí případ, akorát 

se odkazujeme na knihovnu u nějakého poskytovatele (např. Google) 

Implementace bude provedena stažením jQuery knihovny. 

4.7.5 NetBeans 

Základem bylo vybrání programovacího jazyka, nadále je třeba vybrat prostředí 

neboli tzv. IDE pro podporu psaní PHP a JavaScriptové aplikace.  

IDE (Integrated Development Environment) je vývojové prostředí software 

usnadňující práci programátorů, většinou zaměřené na jeden konkrétní programovací jazyk. 

Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, případně interpret a většinou také debugger 

[14]. 

Pro podporu vytvoření PHP aplikace byl jako IDE prostředí vybrán program 

NetBeans. 
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NetBeans je zdarma distribuované integrované vývojové prostředí (IDE), které 

vlastní firma Oracle Corporation, které též sponzoruje jeho vývoj. Technologický základ 

tvoří platforma NetBeans. Primárně je určeno pro vývoj v programovacím jazyce Java, ale 

díky modulární softwarové architektuře umožňuje programování dle [14] i v jiných 

programovacích jazycích: 

 PHP 

 HTML5/CSS 

 JavaScript 

 C/C++ 

 Groovy 

 Toto prostředí tedy splňuje všechny požadavky, je zdarma a podporuje pro vývoj 

jazyk PHP a taktéž JavaScript. 

Pro implementaci prostředí, stačí stáhnout nejnovější verzi NetBeans ze stránek 

výrobce, zvolit verzi s PHP podporou a nainstalovat. 

4.7.6 MySQL 

Je třeba taktéž vybrat systém řízení báze dat. Což je softwarové vybavení, které 

zajišťuje práci s databází, tzn., vytváří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými 

daty. Občas se pojem zaměňuje s pojmem databázový systém. Databázový systém však je 

systém řízení báze dat dohromady s bází dat. Aby mohl být nějaký programový systém 

označený za systém řízení báze dat, musí být jednak schopen efektivně pracovat s velkým 

množstvím dat, ale také musí být schopný řídit (vkládat, modifikovat, mazat) a definovat 

strukturu těchto perzistentních dat (čímž se liší od prostého souborového systému) [33]. 

Příklady systému řízení báze dat dle [15]: 

 MySQL 

 Microsoft Access 

 Oracle 

 Microsoft SQL Server 

Pro svou jednoduchost a integritu v programu XAMPP (popsáno v následující 

podkapitole), byl vybrán MySQL jako systém řízení báze dat. 

MySQL je systém řízení báze dat uplatňující relační databázový model. MySQL je 

multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – pomocí 

jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s 

některými rozšířeními [15]. 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na GNU/Linux, MS 

Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně 

šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi 
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oblíbená a často nasazovaná je kombinace GNU/Linux, Apache, MySQL a PHP, jako 

základní software webového serveru („technologie LAMP“) [15]. 

Implementace MySQL databáze je provedeno skrz Xampp balík. 

4.7.7 Xampp 

Příprava technologií je již téměř hotová, jelikož vyvíjíme aplikaci, která je spouštěna 

na serveru, bude třeba si pro testování simulovat server. K tomuto nám bude sloužit program 

Xampp (X – cross platform, A – apache, M – MySQL, P – PHP, P- Pearl) [16]. 

Xampp je open source multiplatformní program, který slouží k vytvoření lokálního 

serveru pro testování a vývoj. Vše potřebné pro nastavení serveru je dle [16] přítomno: 

 Apache 

 MySQL 

 PHP 

Jelikož mnoho serverů používá stejné komponenty jako Xampp, je přechod 

z lokálního serveru na produkční server jednoduché a extrémně rychlé [16]. 

Implementace Xampp je velice jednoduchá, stačí stáhnout nejnovější verzi ze stránek 

výrobce, nainstalovat a aplikace je připravena k použití. 

Po nainstalování všech technologií popsaných výše, máme vše potřebné pro vývoj 

samotného systému. 
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5 REALIZACE SYSTÉMU 

V následující kapitole je představena realizace systému po fázích analýzy a návrhu. 

V první části realizace je představena příprava databáze. Nadále je představeno vytvoření 

projektu ve vývojovém prostředí a struktura systému. Poté je představeno prvotní nastavení 

systému a vytvoření vzhledu aplikace. Pro ukázku je v poslední části realizace pouze 

představeno, jak byly zhotoveny sekce uživatelů a sekce majetku. 

5.1 Příprava databáze 

V první řadě je třeba si připravit databázi na základě logického datového modelu 

představeného v kapitole 4.2. K tomuto nám poslouží program obsažen v balíku Xampp. Po 

spuštění Xampp, je třeba spustit Apache a MySQL jednoduše pomocí tlačítka start, což je 

zobrazeno na obrázku 19. Tímto programem si tedy jak už bylo řečeno výše, budeme lokálně 

simulovat server a prostředí pro databázi. 

 

Obrázek 19 Xampp 

 Poté je třeba přes jakýkoliv webový prohlížeč provolat tuto adresu:  

 http://localhost/phpmyadmin/  

Otevře se nám systém řízení báze dat „phpMyAdmin“. Pomocí tohoto nástroje 

vytvoříme požadované databázové schéma. Na obrázku 20 je zobrazeno prostředí 

„phpMyAdmin“ s již namodelovanou strukturou databáze, která je zobrazena v levém menu. 

http://localhost/phpmyadmin/
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Obrázek 20 phpMyAdmin 

5.2 Vytvoření projektu 

V momentě co máme připravenou databázi, můžeme začít s přípravou projektu. 

Otevřeme si vývojové prostředí NetBeans a založíme nový projekt. 

 

Obrázek 21 NetBeans prostředí 

Nový projekt se založí pomocí záložky file a následně pomocí tlačítka new project. 

V dalším okně si vybereme, jaký typ aplikace vytváříme, zvolíme PHP a následně PHP 

application.  
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Obrázek 22 Volba typu projektu 

Tlačítkem další se dostaneme na další obrazovku, kde si zvolíme jméno projektu a 

následně kde bude uložen projekt, použité kódování a verzi PHP. 

 

Obrázek 23 Jméno a lokace projektu 

V posledním okně nastavení nastavíme, jak budeme projekt spouštět. Zvolíme, že si 

budeme aplikaci spouštět pomocí lokálního serveru, nastavíme si URL adresu a tím 

nastavení projektu končí a jsme schopni začít vytvářet samotnou aplikaci. 
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Obrázek 24 Konfigurace projektu 

5.3 Struktura systému 

Po vytvoření projektu, je třeba si vytvořit strukturu vytvářeného systému. Na obrázku 

25 je znázorněna vytvořená struktura systému. Projekt obsahuje dvě hlavní složky: 

 Source Files 

 Include path 

V našem projektu budeme požívat jen složku source files. V této složce si postupně 

vytvoříme složky, sloužící čistě pro větší přehlednost projektu. Základem projektu jsou 

soubory index.php a htaccess, které budou popsány níže. Každá složka obsahuje už 

konkrétní soubory s příponou „.php“, které obsahují jednotlivý kód. Složka svým jménem 

většinou odráží, k jaké funkcionalitě se dané soubory ve složce vážou. Například ve složce 

majetek, se nachází konfigurace stránky ohledně majetku a také soubor definující třídu 

majetek. 
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Obrázek 25 Struktura projektu 

5.4 Prvotní nastavení systému 

Po zhotovení struktury systému, je třeba si nastavit základní parametry systému. 

Systém si nastavíme pomocí tří souborů: 

 Config.php 

 Index.php 

 .htaaccess 

Na obrázku 26 je znázorněn kód souboru config.php. Z obrázku lze vyčíst, že prvotní 

příkaz, je session_start(). Tento příkaz nám začne session uživatele. Nadále definujeme čtyři 

konstanty v rámci systému, jedná se o práva a email pro poslání generovaného hesla. Nadále 

si definujeme proměnné varování a chyb. Je zde zmíněna obecná funkce validace data, která 

se používá v určitých třídách. Jako poslední, je pomocí metody mysqli_connect definováno 

připojení k databázi, abychom mohli pracovat s databázovým systémem.  



Jan Ochodek: Analýza, návrh a vývoj systému pro evidenci majetku v malé firmě 

2017  52 

 

 

Obrázek 26 config.php 

Na obrázku 27 je znázorněn kód souboru index.php. Jako první se vždy při spuštění 

systému volá stránka index.php, jelikož má v záhlaví příkaz require once, je vzápětí volána 

stránka config.php zmíněna výše. Nejprve se tedy provede stránka config.php a až následně 

kód index.php. Pokud session uživatele obsahuje právo administrátora anebo verifikovaného 

uživatele, pak nám tento soubor přesměruje uživatele na stránku majetku. V případě, že má 

uživatel v session jakékoliv jiné právo, než dva zmíněné výše, je uživatel přesměrován na 

stránku registrovaného uživatele. Pokud uživatel v session nemá žádné právo, je 

přesměrován na stránku přihlášení. 

 

Obrázek 27 index.php 

Na obrázku 28 je znázorněn kód souboru .htaccess. Tento soubor nám slouží ke 

konfiguraci webového serveru. Přestože se jedná o jednoduchý textový dokument, může 

rozhodujícím způsobem ovlivňovat fungování stránek. Zvláště u větších a komplexnějších 

webů představuje nepostradatelný prvek. Soubor .htaccess slouží k základním funkcím na 

straně serveru, jako je třeba přesměrování/podstrčení stránek, SEO url apod. Tím výrazným 

způsobem zvyšuje uživatelské pohodlí i správu webu. 

Soubor .htaccess obsahuje direktory index, který nám určuje stránky, na které se 

můžeme v systému přesměrovat a taktéž přidaný příkaz o nedostupnosti config.php.  
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Obrázek 28 .htaccess 

Toto opatření je zde proto, kdyby náhodou někdo znal přesnou URL tohoto souboru, 

aby se k tomuto důležitému souboru v systému nedostal. Pokud ve webovém prohlížeči 

zadáme přesnou adresu souboru config.php, tak nám server přístup zamítne. 

 

Obrázek 29 přístup zamítnut 

5.5 Vzhled 

Po prvotním nastavení je třeba ještě definovat vzhled aplikace. Vzhled aplikace si 

nastavíme pomocí kaskádových stylů. Na obrázku 30 je znázorněn nekompletní kód souboru 

obsahujícího definice kaskádových stylů. V tomto souboru si nadefinujeme vlastnosti pro 

třídy html. Vzhled aplikace je řešen minimalisticky, jelikož hlavní důraz byl veden na 

funkčnost systému. Tento soubor se bude v rámci struktury systému nacházet ve složce style 

a bude využíván pro include soubor headers.php, který následně budou využívat všechny 

stránky pro komunikaci s uživatelem. 
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Obrázek 30 kaskádové styly 

5.6 Správa uživatelů 

Základní složkou systému, je uživatelská sekce. Bez naprogramování uživatelů a 

přístupu by funkčnost systému neměla moc smysl. Základem je vytvoření uživatele 

v systému, což se provede pomocí registrace. 

5.6.1 Registrace 

Na obrázku 31 je zobrazen kód stránky registrace.php. Tato stránka již znázorňuje 

vzhled stránky sloužící pro komunikaci s uživatelem systému. V první řadě nastavíme 

vzhled pomocí html tagů a také zahrneme požadované stránky pro správný chod stránky. 

Nadále si definujeme formulář pro zadání požadovaných položek. Finální formulář je 

znázorněn na obrázku 32.  
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Obrázek 31 registrace.php 

 

Obrázek 32 formulář pro registraci 

Formulář nám samotný nestačí, potřebujeme funkcionalitu, která nám zajistí správné 

uložení nového zaměstnance do databáze systému. Tato funkcionalita je zhotovena pomocí 

registrace-class.php. Tato třída je znázorněna na obrázku 33. Z obrázku lze vyčíst, že 

definujeme třídu registrace, její atributy a následně metody konstruktoru a registrace. Obě 

jsou v tzv. zabaleném stavu, po rozbalení lze vidět kompletní kód třídy. Popíšeme si, jak 

funguje metoda registrace. 
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Obrázek 33 registrace-class 

Kód této metody je již poněkud obsáhlejší, proto na obrázku 34 je znázorněna pouze 

část kódu metody registrace. Tato část kódu znázorňuje vložení nového zaměstnance do 

databáze. 

Pomocí metody mysqli_prepare, si definujeme SQL příkaz, který nám do databázové 

struktury vloží požadované informace. Jako parametry příkazu nejsou hned použity 

informace poslané od uživatele, abychom zabránili SQL injection. Místo toho jsou použity 

otazníky a až následně pomocí bind_param mapovány jednotlivé hodnoty.  

Většina hodnot je tedy mapována z hodnot, které zadal uživatel. Výjimku tvoří 

parametry titul, kdy_zaregistrovan, heslo a aktivní. Titul ve formuláři nezadáváme, proto do 

databáze vložíme prázdnou hodnotu, titul lze později dodat z administrace uživatelů. 

Kdy_zaregistrovan nám znázorňuje hodnotu času, kdy proběhla registrace. Heslo sice 

bereme do uživatele, ale při ukládání do databáze, jej pomocí metody password_hash 

změníme na náhodné znaky. Tímto standardně zabezpečíme heslo uživatele v databázi. 

Poslední hodnota, kterou nezadává uživatel je parametr aktivní, který jednoduše změníme 

na 1, což nám značí aktivního uživatele v systému. Kdybychom odstranili uživatele ze 

systému, tento parametr by se nám měnil na 0. 

Pokud se nám příkaz neprovede, máme zde definovány ošetřené chybové hlášky, 

případně připravenou proměnnou varování, pro neočekávané chyby. Pokud se nám příkaz 

provede, je třeba ještě vložit novému zaměstnanci právo do vazební tabulky 

pravo_zamestnance, jelikož by se nám zaměstnanec pod svým účtem nepřihlásil. 

Znovu si tedy připravíme pomocí metody mysqli_prepare SQL příkaz pro vložení 

práva do vazební tabulky. Znovu si mapujeme parametry, s tím rozdílem, že jako id 

zaměstnance použijeme id zaměstnance z minulého provedeného příkazu pomocí metody 
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mysqli_insert_id. Pokud metoda proběhne v pořádku, ještě vypíšeme informaci o úspěšném 

vytvoření nového uživatele. 

 

Obrázek 34 registrace-class.php 

5.6.2 Login 

Po úspěšné registraci je uživatel schopen se přihlásit v systému. Na obrázku 35 je 

zobrazen kód stránky login.php. V první řadě nastavíme vzhled pomocí html tagů a také 

zahrneme požadované stránky pro správný chod stránky. Nadále si definujeme formulář pro 

zadání požadovaných položek. Finální formulář je znázorněn na obrázku 36.  
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Obrázek 35 login.php 

 

Obrázek 36 formulář přihlášení 

Funkcionalita přihlášení uživatele do systému je zhotovena pomocí login-class.php. 

Tato třída je znázorněna na obrázku 37. Z obrázku lze vyčíst, že definujeme třídu registrace, 

její atributy a následně metody konstruktoru a registrace. Obě jsou v tzv. zabaleném stavu, 

po rozbalení lze vidět kompletní kód třídy. Popíšeme si, jak funguje metoda login. 
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Obrázek 37 login-class 

Kód metody login je znovu již poněkud obsáhlejší, proto je na obrázku 38 znázorněna 

pouze část kódu metody login. Tato část kódu znázorňuje dotaz uživatele systému na 

přihlášení a následné přesměrování uživatele na určitou stránku v systému na základě 

přiřazených práv. 

Když je splněna podmínka, že nám v postu přijde uživatelské jméno uživatele, heslo 

a uživatel má přiřazené právo a je dostupná konektivita na databázi, provede se nám SQL 

příkaz, kdy si vyhledáme zaměstnance v tabulce zaměstnanců. Znovu si mapujeme parametr, 

tentokrát parametr uživatelského jména. Následně pokud nám příkaz vyhledání v databázi 

proběhl v pořádku, mapujeme výsledky na proměnné. Zároveň si připravíme pole ze všech 

práv, které má přiřazené zaměstnanec. 

Je třeba ještě ověřit, že heslo, co zadal uživatel, koresponduje s heslem uloženým 

v databázi. Toto ověření nám zajistí metoda password_verify. Pokud heslo nesedí, je 

uživateli zobrazena hláška o špatném uživatelském jméně anebo hesle. 

V případě, že heslo sedí, je třeba zjistit v poli práv, jakými právy disponuje uživatel. 

Pokud uživatel disponuje právy administrátor anebo verifikovaný, je přihlášen v systému a 

nadále přesměrován na stránku majetek.php. Pokud uživatel nedisponuje těmito právy, je 

přesměrován na stránku registrovany.php.  

Tato stránka slouží pro nově vytvořené uživatele, kteří jsou sice zaregistrováni 

v systému, ale nejsou verifikování administrátorem a tedy nemají přístup do systému. Dokud 

nejsou dostatečná práva přiřazena administrátorem, má tento uživatel pouze dostupnou 

stránku registrovany.php.  Tato stránka je zobrazena na obrázku 39.  
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Obrázek 38 metoda login třídy login-class 

 

Obrázek 39 registrovany.php 

5.6.3 Logout 

Odhlášení ze systému je možné dvěma způsoby: 

 Session timeout 

 Manuální odhlášení 

V prvním případě, máme po přihlášení do systému aktivní session. Tato session trvá 

standardně 24 minut v případě neaktivity. Po uplynutí této doby je session automaticky 

zničeno a je třeba se znovu přihlásit. 

V druhém případě k tomu slouží stránka logout.php. Tato stránka je znázorněna na 

obrázku 40. Kdy pokud má uživatel práva, je pomocí session_destroy metody ukončena 

session uživatele a zobrazí se mu hláška, že byl odhlášen. V případě, že se chce odhlásit 

nepřihlášený uživatel, je mu vypsána hláška, že není přihlášen. 
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Obrázek 40 logout.php 

5.7 Správa majetku 

V předešlé podkapitole jsme si ukázali proces registrace a přihlášení do systému, kdy 

se nám pro přihlášení přesměruje uživatel na hlavní stránku systému. Tato hlavní stránka 

zahrnuje funkcionalitu evidence majetku.  

5.7.1 Zobrazení majetku 

Majetek je zobrazen uživateli pomocí stránky majetek.php. Na obrázku 41 je 

znázorněna část kódu stránky majetek.php. Tato část kódu popisuje vytvoření Handsontable 

tabulky a naplnění této tabulky požadovanými daty. Handsontable tabulky jsou používány 

ve většině dalších stránek systému.  

V první části kódu si definujeme funkci data ulozena. Tuto fuknci si rozebereme 

později. Důležité je nadále definování jednotlivých sloupců tabulky. Některé zdroje sloupců 

jsou data z jiných tabulek než z tabulky majetek. Například pro místnost_zkratka se volá 

metoda load_zkratka z třídy místnost-class.  

Po definici dat už vytváříme samotnou tabulku a její parametry. Parametry tabulky 

se dají nalézt v dokumentaci samotné knihovny. V tabulce definujeme tyto parametry: 

 Height – výška tabulky v pixelech 



Jan Ochodek: Analýza, návrh a vývoj systému pro evidenci majetku v malé firmě 

2017  62 

 

 Data – která data bude tabulka zobrazovat, v konkrétním případě máme odkaz 

na proměnnou data, která volá metodu load z třídy majetek pro vypsání všech 

majetků ze systému. 

 Columns – které sloupce bude tabulka zobrazovat, v konkrétním případě nám 

odkazuje na proměnnou columns nastavenou výše. 

 colHeaders – hlavičky sloupců 

 columnsSorting – boolean hodnota, jestli je povoleno třídení tabulky podle 

sloupců 

 sortIndicators – boolean hodnota, jestli columnsSorting bude obsahovat 

indikátor třídění  

 fillHandle – boolean hodnota, jestli je povoleno kopírování buněk tabulky 

potažením, stejná funkcionalita jako v excelu, v tomto případě by tato 

funkcionalita byla nežádoucí, proto je označena hodnotou false 

 multiSelect – boolean hodnota, jestli je povoleno vybrání více řádků. 

 rowHeaders – boolean hodota, jestli je řádek označen hlavičkou 

 enterMoves – definování o jakou hodnotu s enám pohne kurzor při zmáčknutí 

klávesy enter 

Mimo atributy jsou zde definovány i dvě funkce: 

 afterChange – tato fuknce nám definuje pravidlo, kdy při ukládání dat 

bychom měli například seřazenou tabulku podle nějakého sloupce. Změní se 

tím fyzický index editovaného řádku. Musíme pře konvertovat logický index 

seřazeného řádku na fyzický index. 

 beforeRemoveRow – tato fuknce definuje podobné pravidlo jako výše 

zmíněné, akoráte se týká funkce smazání určitého řádku 

 

Obrázek 41 majetek.php 
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Při zobrazení stránky se tedy zavolá metoda load z třídy majetek-class. Na obrázku 

42 je znázorněn necelý kód metody load. V první části metody se kontrolují práva uživatele, 

pokud uživatel nemá právo administrátora a verifikovaného uživatele, pak je mu zobrazena 

hláška o nedostatečných právech. 

V případě, že uživatel disponuje dostatečnými právy, se připraví SQL příkaz pro 

zobrazení majetku. Taktéž se připraví případné podklady pro vyhledávání majetku. Pro 

vykonání příkazu se mapují parametry a po vykonání příkazu zase zpětně výsledky. 

Z výsledných dat se vytvoří pole, v celém poli se ještě upraví data, jelikož v databázi 

jsou data uložena jinak, než v jakém formátu je zobrazuje Handsontable tabulka. Po úpravě 

se vytvoří pole objektů. Toto pole objektů ještě zakódujeme pomocí json_encode, abychom 

pole měli ve formátu json. Pole chceme ve formátu json, jelikož tento formát vyžaduje 

Handsontable tabulka. Poslední věcí, je již jenom jednoduché vypsání všech dat pomocí 

echo příkazu. 

 

Obrázek 42 metoda load třídy majetek-class.php 

Všechny data máme tedy v proměnné data, která nám slouží jako zdroj dat pro 

tabulku, výsledná tabulka je znázorněna na obrázku 43. 
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Obrázek 43 Handsontable tabulka majetku 

5.7.2 Editace majetku 

Uživatel má pomocí metody load zobrazený majetek. V momentě kdy uživatel udělá 

změnu majetku a následně ji potvrdí, se spustí metoda data-ulozena. Tato metoda je 

znázorněna na obrázku 45.  

Z obrázku lze vyčíst, že pro všechny data, které byly editovány, se zavolá ajax, který 

následně pošle všechny data metodou post do třídy majetek-class. V třídě majetek-class se 

nám zavolá metoda save. Tato metoda je znázorněna na obrázku 44, kdy se provedou 

potřebné SQL příkazy na změnu editovaných hodnot a po dokončení všech příkazů posílá 

zpět zprávu OK. 

 

Obrázek 44 metoda save třídy majetek-class 

 Pokud se nám nevrátí hodnota „OK“, zobrazíme chybovou hlášku a data zůstanou 

neuložena.  
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V případě, že se data uloží, tzn. Vrácená hodnota je „OK“, zavolá se znovu ajax a 

pošle se znovu třídě majetek-class požadavek kdy v datech obsahuje hodnotu load, která 

znamená příkaz pro načtení stránky. Jelikož nám data přijdou v podobě pole, je třeba ještě 

výsledná data parsovat do podoby json, což dosáhneme pomocí json.parse.  

Voláním load metody skrze ajax dosáhneme aktuálních dat, což znamená, že máme 

editovaná data hned k dispozici a nemusíme ručně znovu načíst stránku. 

 

Obrázek 45 metoda data-ulozena 

5.7.3 Vytvoření majetku 

Vytvoření nového majetku je velice podobné editaci majetku, která je popsána výše, 

s tím rozdílem, že metoda save ve většině případů neprovádí SQL příkazy update, ale SQL 

příkazy insert.  

Jediná část, která je navíc oproti editaci majetku, je vytvoření inventárního čísla pro 

nový majetek. Při vytvoření nového majetku se vezmou první tři písmena názvu majetku, na 

základě těchto tří písmen se vytvoří SQL příkaz, kdy se vyhledá nejvyšší číslo v databázi 

odpovídající této zkratce. Následně se spojí do jednoho stringu zkratka a vyhledané nejvyšší 

číslo majetku a navýší se o jedničku.  

Například uživatel zadává židli v majetku, vezmou se tedy první tři písmena z názvu, 

což v tomto případě znamená „žid“. V databázi se vyhledají další inventární čísla s tímto 
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názvem. Pokud není nalezen žádný, je za tento název přiřazeno číslo navýšeno o jedničku. 

V tomto případě by to znamenalo inventární číslo v podobě „žid001“. Pokud by bylo 

nalezeno jako nejvyšší číslo například „žid005“, uložili bychom nový majetek s inventárním 

číslem „žid006“. Inventární číslo je po vytvoření majetku needitovatelné, jelikož představuje 

jednoznačný identifikátor majetku v ostatních částech systému. 

 

Obrázek 46 Vytvoření inventárního čísla 

5.7.4 Smazání majetku 

Smazání majetku je voláno pomocí metodou delete. Metoda je znázorněna na 

obrázku 47. Z obrázku lze vyčíst, že se prvně zkontrolují práva uživatele. V případě, že 

uživatel disponuje uživatelskými právy, je vyhledán příslušný majetek v systému a je 

pomocí SQL příkazu změněn atribut aktivní na nulu. V momentě kdy se následně načítá 

majetek, tak metoda load má v podmínce zobrazovat pouze majetek s atributem rovnající se 

jedničce. 

Mazání majetku přímo z databáze se nedoporučuje z důvodu zachování integrity a 

případným omylům uživatele, kdy by se omylem smazaná data daly přepnutím parametru 

„aktivní“ na jedničku znovu aktivovat. 

 

Obrázek 47 metoda delete třídy majetek-class 
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6 TESTOVÁNÍ REALIZOVANÉHO ŘEŠENÍ 

V poslední kapitole je představena problematika testování a testování vytvořeného 

systému. V první části je představeno, co je to testování a jaké jsou typy testů. Následně je 

představeno, co je to testovací scénář a jeho příprava. Po zhotovení scénáře a jeho vykonání 

jsou zhodnoceny výsledky testu a případné opravy nalezených defektů. V poslední části je 

vysvětleno předání do testů k zadavateli informačního systému. 

6.1 Co je to testování a proč je třeba testovat 

Testování se obecně vnímá tak, že se jedná jen o průběh testů, tzn. Spouštění 

testovaného software. Spouštění testovaného software je ale pouze jednou částí testování. 

Testovací aktivity existují také před a po vykonání testů. Mezi tyto aktivity dle [34] patří: 

 Plánování a řízení 

 Výběr testovacích podmínek 

 Navržení testovacích případů 

 Kontrola výsledků 

 Vyhodnocování výstupních kritérií 

 Reportování testovacího procesu 

 Revize dokumentů 

 Statická analýza 

 Finalizace aktivit po ukončení testování 

Pomocí testování je možné měřit kvalitu softwaru ve smyslu počtu zjištěných defektů 

a to jak pro funkcionální, tak i pro nefunkcionální požadavky. Když při testování nalezneme 

jen malé množství defektů, dodává nám tento fakt důvěru v to, že je testovaný software 

kvalitní. Vhodně navržený test, který úspěšně projde, snižuje celkovou úroveň rizika 

v systému. Pokud testování prokáže defekty, kvalita systému se zvýší [34]. 

Samotné testování tedy nezlepšuje kvalitu systému, jde pouze o prostředek měření 

kvality a hledání těch částí systému, které je potřeba změnit aby se zlepšila kvalita systému. 

Testování by mělo být integrováno jako jedna z aktivit zajištění kvality [34]. 

6.2 Úrovně testování 

Testování software se dělí na několik úrovní, mezi tyto úrovně dle [34] patří: 

 Testování komponentů 

 Integrační testování 

 Systémové testování 

 Akceptační testování 
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V procesu vývoje systému byl software testován skrz všechny úrovně testů, v této 

kapitole se budeme převážně zaobírat systémovým testováním, které se zabývá chováním 

celého systému  

6.3 Typy testů 

Testy se dělí i na několik typů, mezi tyto typy dle [34] patří: 

 Testování funkcionality 

 Testování nefunkcionálních charakteristik 

 Testování architektury 

 Testování související se změnami a regresní testování 

Pro testování systému bylo vybráno testování funkcionality, což nám představuje, co 

systém dělá. Tyto testy jsou založeny na funkcích a vlastnostech a jejich spolupůsobení. Tyto 

testy mohou být vykonávány na všech úrovních testů [34].  

6.4 Příprava testovacího scénáře a testovacích dat 

Základem testování je definice testovacího scénáře a testovacích dat.  Testovací 

scénář se skládá dle [34] ze tří částí: 

 Testovací krok 

 Testovací data 

 Očekávaný výsledek 

Testovací krok popisuje aktivitu, testovací data popisují data použitá v testovacím 

kroku a očekávaný výsledek popisuje, co by se mělo ideálně stát. Jelikož by test celého 

systému jako celku byl poněkud rozsáhlý, uvedeme si jako příklad scénáře test registrace a 

přihlášení do systému. V tabulce 13 a 14 jsou uvedeny scénáře testu registrace nového 

zaměstnance v systému a přihlášení zaměstnance do systému. 

Tabulka 13 Testovací scénář registrace 

ID Testovací krok Testovací data Očekávaný výsledek 

1 

Zapni webový prohlížeč a 

vyhledej adresu: 

http://localhost/registrace/ 

Je třeba mít zapnutý 

XAMPP pro simulaci 

serveru 

Stránka s registrací je úspěšně 

načtena. 

2 Vyplň uživatelské jméno Test Uživatelské jméno vyplněno. 

3 Vyplň jméno Test Jméno vyplněno. 

4 Vyplň příjmení Test Příjmení vyplněno. 

5 Vyplň email test@test.test Email vyplněn 

6 Vyplň heslo Test Heslo vyplněno 

mailto:test@test.test
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7 Vyplň znovu heslo Test Heslo vyplněno 

8 Klikni na tlačítko odeslat 

1) Jiné hesla 

2) Nechej prázdné 

jedno pole 

3) Email: test 

1) Hláška: Hesla se 

neshodují 

2) Hláška: Nejsou 

vyplněny všechny 

položky 

3) Hláška: Email není ve 

tvaru 

email@domena.domena 

 

Tabulka 14 Testovací scénář přihlášení 

ID Testovací krok Testovací data Očekávaný výsledek 

1 

Zapni webový prohlížeč a 

vyhledej adresu: 

http://localhost/login/ 

Je třeba mít zapnutý 

XAMPP pro simulaci 

serveru 

Stránka s přihlášením je 

úspěšně načtena. 

2 Vyplň uživatelské jméno Test Uživatelské jméno vyplněno. 

6 Vyplň heslo Test Heslo vyplněno 

8 Klikni na tlačítko odeslat 

1) Neexistující 

uživatel 

2) Jiné heslo 

3) Jiné uživatelské 

jméno 

4) Uživatel s právem 

registrovaný 

5) Uživatel s právem 

admin 

1 – 3) Chybné uživatelské 

jméno nebo heslo. 

4) Zobrazení: Pro přístup 

do systému kontaktuje 

administrátora. 

5) Zobrazení evidence 

majetku 

6.5 Testování 

V momentě kdy jsou připraveny všechny testy, je možno se pustit do samotného 

testování. 

6.5.1 Registrace 

V první řadě je třeba začít s registrací nového uživatele, přejdeme tedy na stránku 

registrace nového zaměstnance. 



Jan Ochodek: Analýza, návrh a vývoj systému pro evidenci majetku v malé firmě 

2017  70 

 

 

Obrázek 48 Registrace nového zaměstnance 

První část testu, je zkouška odeslání formuláře bez vyplnění všech povinných 

položek. Pokud uživatel nevyplní všechny položky, je mu vypsána hláška o vyplnění všech 

položek. 

 

Obrázek 49 Validace vyplnění položek 

Pokud uživatel nevyplní emailovou adresu v požadovaném tvaru, je mu také vypsána 

hláška o nesprávném tvaru emailové adresy. 
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Obrázek 50 Validace emailu 

V případě, že uživatel zadá hesla, která se nebudou shodovat, je mu vypsána hláška 

o nesouhlasících heslech. 

 

Obrázek 51 Validace hesla 

V momentě, kdy uživatel splnil veškeré podmínky pro založení nového uživatele, je 

uživateli po uložení nového zaměstnance v systému vypsána hláška o vytvoření nového 

uživatele. 
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Obrázek 52 Vytvořený uživatel 

6.5.2 Přihlášení a odhlášení 

Po úspěšné registraci se vyzkouší přihlášení do systému, jsou zadány přihlašovací 

údaje vyplněné při registraci. 

 

Obrázek 53 Formulář přihlášení 

Po přihlášení je zobrazena informativní stránka o kontaktování administrátora 

systému pro přístup do systému. Mezitím, než administrátor přidělí příslušné práva, je 

možno vyzkoušet, co se stane v případě, že se bude uživatel bude chtít znovu přihlásit. 

 

Obrázek 54 Informativní stránka 

V případě, že se přihlášený uživatel bude chtít znovu přihlásit, je upozorněn na to, že 

je již přihlášen. 

 

Obrázek 55 Upozornění přihlášení 

Je vyzkoušeno i odhlášení ze, v případě, že je zadáno odhlásit se ze systému, systém 

uživatele informuje o odhlášení ze systému. 
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Obrázek 56 Informace o odhlášení 

Po přihlášení do systému jako administrátor jsou změněny práva uživateli, který byl 

zaregistrován výše. Pokud je zadáno špatné uživatelské jméno a heslo, je uživatel 

informován systémem o špatném uživatelském jméně či hesle. 

 

Obrázek 57 Nesprávné přihlášení 

Po přihlášení jako administrátor, je vypsán seznam všech zaměstnanců. V tabulce lze 

vidět, že výše zaregistrovaný zaměstnanec je přítomen. Zároveň je zřejmé, že nemá právo 

administrátora ani verifikovaného uživatele. 

 

Obrázek 58 Seznam zaměstnanců 

Jsou tedy nadále zaškrtnuty oba checkboxy a je uložena změna. Tímto byly přiděleny 

práva vytvořenému uživateli „test“.  
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Obrázek 59 Změna práv uživatele 

6.5.3 Vytvoření majetku 

Znovu je přihlášen uživatel test a uživatel je hned přesměrován na stránku s evidencí 

majetku jakožto hlavní stránka systému. Na obrázku 60 je tedy zobrazena ukázka celkové 

aplikace. Nadále se pro přehlednost bude v rámci testu ukazovat znovu pouze tabulka 

s příslušnými chybovými hláškami. 

 

Obrázek 60 Evidence majetku 

Je třeba vyzkoušet vytvoření nového majetku v systému, jednoduše stačí začít psát 

do prázdného řádku tabulky, automaticky, když uživatel začne psát, se přidá další prázdný 

řádek. Jsou vyplněny nezbytné informace, případně jsou vybrány hodnoty z dropdown listů 

a uloží se data. Systém ihned upozorní uživatele o povinnosti délky názvu majetku, jelikož 

se později z názvu bude skládat inventární číslo a je třeba, aby název měl minimálně tři 

znaky. 
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Obrázek 61 Validace názvu 

Po opětovném uložení majetku s již upraveným názvem, je uživateli zobrazena další 

validační hláška ohledně minimální ceny majetku. Tato hláška závisí na vybrané kategorii 

majetku. Limity kategorií jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Obrázek 62 Validace ceny 
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Je uživateli taktéž zobrazena hláška ohledně povinného čárového kódu. Na základě 

analýzy je čárový kód nepovinná položka. Našli jsme tedy při testech chybu a je třeba ji 

opravit.  

 

Obrázek 63 Chybná validace čárového kódu 

V metodě validate třídy majetek-class, je třeba najít část kódu, která validuje čárový 

a je třeba ji odstranit. 

 

Obrázek 64 Metoda validate třídy majetek-class 

Po úpravě metody, je přetestováno založení majetku. Majetek byl úspěšně založen 

bez povinného čárového kódu a majetek byl uložen do databáze s nově vygenerovaným 

inventárním číslem „tes001“. 
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Obrázek 65 Nově vytvořený majetek 

6.5.4 Smazání majetku 

Je třeba ještě vyzkoušet odstranění vytvořeného majetku ze systému. Tato funkce se 

provede jednoduše pravým tlačítkem myši na příslušný řádek v tabulce a objeví se 

kontextové menu.  

 

Obrázek 66 Kontextové menu mazání majetku 

Po potvrzení smazání řádku, je majetek smazán ze systému. Jak již bylo řečeno výše, 

majetek v databázi zůstává, akorát je mu změněn atribut aktivní na nulu a tím pádem se 

uživateli nezobrazuje. Případně se dá pomocí datachangem, což je změna atributu přímo 

v databázi, smazaný majetek vrátit do původního stavu. 
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Obrázek 67 Seznam majetku bez smazaného majetku 

6.6 Vyhodnocení testů 

V průběhu testování skoro všechny testy proběhly v pořádku, byl nalezen jediný 

defekt, kdy byla v kódu špatná validace čárového kódu majetku. Defekt byl následně 

opraven a přetestován. Výsledkem testů je tedy větší důvěra ve správné fungování 

vytvořeného systému a systém je tedy připraven na testování u zadavatele. 

6.7 Testování u zadavatele 

Než bude systém v reálném chodu, je třeba otestovat vytvořený systém zadavatelem. 

Zadavatel si převezme aplikaci a v testovacím režimu vytvoří všechny zaměstnance 

v systému, naplní data do databáze a vyzkouší si, jestli systém splňuje všechny požadavky 

stanoveny na začátku analýzy. Chod systému bude v testovacím režimu prozatím na 

lokálním serveru. V případě, že se zadavatel rozhodne převzít vytvořený systém a začít jej 

používat, budou splněny všechny zbylé požadavky na systém, mezi něž patří přesun systému 

z lokálního serveru na produkční, konfigurace produkčního serveru, nastavení zálohování 

databáze a v poslední řadě integrace systému do stránek zadavatele odkazem na stránkách 

zadavatele na vytvořený systém. 
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7 ZÁVĚR 

V této práci byla řešena problematika analýzy, návrhu, realizace a testování 

informačního systému evidence majetku. Cílem práce bylo zhotovit funkční informační 

systém, který umožní zadavateli, firmě Promtex s.r.o., efektivněji evidovat majetek. 

Výsledný informační systém má za úkol centralizovat a zefektivnit evidenci majetku.  

Systém byl analyzován pomocí modelovacího jazyka UML. Byl definován seznam 

požadavků a jejich priorita. Požadavky jsou nadále rozděleny do skupin a na základě těchto 

požadavků jsou vytvořeny případy užití. Případy užití byly nadále popsány pomocí 

specifikace případu užití. 

Na základě poznatků získaných z procesu analýzy bylo navrženo řešení realizace 

systému pomocí diagramů UML, vytvoření wireframe aplikace a výběru použitých 

technologií. 

Výstupem práce je informační systém, který slouží zadavateli pro efektivnější 

evidenci majetku. Systém umožňuje uživatelům registraci a přihlášení do systému. 

Administrátorům systému taktéž slouží k správě uživatelů systému. Přihlášení uživatelé 

mohou přidávat, upravovat a mazat majetek v sekci majetku. Systém obsahuje taktéž sekce 

správy místností, správy identifikačních štítků a v neposlední řadě provedených inventur. 

Souhrnně lze tedy konstatovat, že všechny vytýčené cíle, jež vyplývají ze zadání nebo 

vykrystalizovaly v průběhu realizace práce, byly naplněny. 

V budoucnu lze informační systém rozšířit o další funkce jako například přidání 

fotografií k jednotlivým položkám, zpracování daňových odpisů majetku, anebo případně 

rozšíření systému o modul export a import. 
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