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Abstrakt 

 

Z důvodu nalezení cesty jak popsat firemní procesy formou pochopitelnou pro zaměstnance 

podniků, byla vynalezena metoda storyboard. Tito zaměstnanci, kteří jsou profesionálové ve svém 

oboru, jsou ve většině případů nezasvěceni v oblasti modelování procesů a formálním popisům příliš 

nerozumí. Diagramy storyboard jsou tedy jakýmsi společným jazykem mezi analytiky a těmito 

zaměstnanci. Metoda je zaloţena mimo jiné na zobrazování posloupnosti po sobě řazených fotografií 

či obrázků. Tato posloupnost nám jako celek dává jistou formu příběhu. Takováto forma je rychle 

pochopitelná během krátké doby komukoliv bez nutné průpravy. Tím nám dává hodnoty v procesu 

modelování podnikových procesů. Na diagramy metody storyboard je také převeditelná textová forma 

business případů uţití. 

 

 

Abstract 

 

For the sake of finding a way to describe business processes in the form understandable to 

employees, storyboard method was invented. These employees, who are professionals in their field, 

are usually not connive with the area of process modeling or formal descriptions. Storyboard diagrams 

are therefore a kind of common language among analysts and the employees. The method is based on 

displaying certain procedures with help of visual instruments such as photos or/and images. These 

visuals altogether create a story. Using this form we can make these procedures understandable to 

everyone in a very short time period. Making an internal communications both easier and more 

understandable is the main added value of this method. On the storyboard diagrams method is also 

translated them into text form of business use cases. 
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Úvod 
 

Tato diplomová práce se zabývá v první řadě problematikou vztahu business případů uţití a 

metody storyboard. Hlavní náplní je zde převoditelnost mezi výše uvedenými metodami směrem 

od business případů uţití k diagramům metody storyboard. Cílem této práce je teoreticky i prakticky 

popsat obě metody a jejich vzájemný převod.  První část teoretické části je tedy věnována popisu 

metody storyboard. Jsou zde popsány její výhody a také oblasti, kde vytváří hodnoty v procesu návrhu 

business procesů. Je zde vytvořen také příklad, který popisuje tvorbu storyboardu krok po kroku. 

V druhé částí jsou naopak popsány případy uţití se zaměřením na jejich pouţití v business 

modelování. Dále je zde v krátkosti představeny grafické knihovny SWT a JFace, které byly pouţity 

na tvorbu editoru jako alternativa místo podstatně známější knihovny SWING.     

Diagramy storyboard a business případy uţití a jejich vzájemný převod, jsou také tématem praktické 

části. Tu tvoří editor, který je schopen převést slovní zadání případů uţití na diagramy metody 

storyboard nebo také na aktivitní diagramy.  Pro zadávání vstupního textu případů uţití zde existují 

pravidla, jejichţ dodrţení dává moţnost vytvořit algoritmus pro tento převod. Další podmínkou pro 

vytvoření plnohodnotných diagramů je přiřazení jednotlivých výrazů z textu do kontextu zpracování. 

Respektive musíme vědět, zdali konkrétní text představuje aktéra, aktivitu či předmět. Dále potřeba 

určit, jaký obrázek k jakému textu aktéra, aktivity či předmětu přiřadit. Po splnění všech výše 

uvedených podmínek jiţ nic nebrání provedení převodu s výsledkem v podobě plnohodnotného 

diagramu storyboard. Zobrazení těchto diagramů je realizováno pomocí vytvořených šablon, do 

kterých se skládají jednotlivé obrázky.  Tyto šablony pokrývají všechny varianty výsledných diagramů 

pro převod z běţných případů rozumného rozsahu. Tento převod je popsán také v textu, který týká 

praktické části. Je zde krok po kroku vysvětlen převod od zadání textu, všechna potřebná přiřazení aţ 

po zobrazení diagramu. Vzhledem k tomu, ţe texty prochází mnoţstvím fází převodu, je po kaţdé 

takové fázi zobrazena ukázka toho, co se po příslušném kroku dostalo na výstup.  A také se různá 

nastavení či přiřazení ze vstupního formuláře projevují v procesu převodu a v samotném výsledku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Knihovna SWT 
 

Ukázkový příklad jsem vytvořil pomocí grafické knihovny, která má velmi blízko vývojovému 

prostředí Eclipse (toto prostředí bylo samozřejmě pouţito také při tvorbě praktické části této 

diplomové práce). Zmíněná knihovna má název Standard Widget Toolkit a je spíše známá pod 

zkratkou SWT. Knihovna SWT byla vytvořena jako alternativa ke dvěma grafickým prostředím Javy, 

jimiţ jsou dnes uţ zastaralá a nedostačující knihovna AWT a moderní a stále se vyvíjející knihovna 

SWING. GUI vytvořená pomocí jedné či druhé z těchto knihoven mají implicitně nastavený vizuální 

styl, coţ ve výsledku znamená, ţe ať pustíme aplikaci vytvořenou jednou nebo druhou ze 

zmiňovaných knihoven na jakémkoliv operačním systému, výsledný vzhled je vţdycky stejný. O tuto 

vlastnost se stará JVM (Java Virtual Machine), která ve vytvořené aplikaci specifikuje zobrazení 

kaţdého pixelu u kaţdé komponenty, která je součástí grafické části aplikace. Je diskutabilní, zdali je 

vlastnost jednotného vzhledu výhodou nebo nevýhodou. Co je ale velkou nevýhodou, je hardwarová 

náročnost aplikací, coţ znamená, ţe aplikace vytvořené pomocí zmíněných knihoven jsou pomalé. Na 

rozdíl od SWINGu a AWT, knihovna SWT vyuţívá nativní knihovny operačních systémů. Výsledkem 

je unikátní vzhled na kaţdém operačním systému. Díky skutečnosti, ţe knihovna SWT je mnohem 

blíţe příslušnému operačnímu systému, dochází ke značnému sníţení náročnosti vytvořených aplikací 

spojeným s vyšší rychlostí. Kořeny knihovny sahají k práci, kterou vytvořila společnost s názvem 

Object Technology International ve zkratce OTI. Tato historie začíná v roce 1990, kdy zmíněná firma 

OTI vytvořila multiplatformní přenositelné a nativní prostředí pro čistě objektový jazyk Smalltalk, 

který později převzala firma IBM. IBM po nějaké době vytvářela v dnešní době velmi známé a 

populární vývojové prostředí Eclipse, které bylo programováno v jazyce Java. Během vývoje vznikl 

poţadavek na vytvoření toolkitu, který se jmenoval „Look and feel“ a „nativní výkon“. Jako reakce na 

tento poţadavek vznikla knihovna SWT, jako rychlá alternativa grafické knihovny SWING, která byla 

pro vývoj Eclipse nevyhovující. SWT byla v první řadě navrţena s důrazem na výkon, tedy jako 

výkonná varianta GUI v Javě. Knihovna je schopna mnohem efektivněji vyuţívat systémové 

prostředky neţ její konkurenti, čímţ si pro situace, kde je kladen důraz na výkon GUI vydobyla 

výsadní postavení. Dalo by se říct, ţe je SWT jakousi obálkou kolem nativních objektů například 

GTK,Win32 a dalších. Z tohoto důvodu lze SWT widgety povaţovat jako „heavy weight“. Coţ 

znamená ve volném překladu, ţe pod lehkou obálkou se skrývají těţké nativní objekty. SWT je obecně 

jednodušší neţ knihovna SWING, protoţe je oproti této knihovně oproštěna od nestandardních a pro 

obyčejné vývojáře nepotřebných funkcí. Další rozdíl je v architektuře návrhu. Na rozdíl od jiných GUI 

toolkitů SWT neimplementuje architekturu MODEL-WIEW-CONTROLER.    

 

 



 

 

    

   

    

 

Obrázek 1.1: Zobrazení oken v různých operačních systémech. 

[5]

 

  

 
 



 

 

2. Knihovna JFace 
 

Mimo SWT byla také pouţita knihovna JFace, která je se SWT úzce spojena. Obě knihovny 

splňují stejný cíl a s jednou či druhou lze vytvořit přibliţně stejné věci. Rozdíl mezi nimi je v tom, ţe 

kaţdá jde za svým cílem jinou cestou. Oba přístupy by se dali popsat následujícím způsobem. 

Knihovna SWT je jako auto s manuální převodovkou, dává nám větší moţnosti kontroly nad 

automobilem, ale je sloţitější. Oproti tomu je knihovna JFace jako automobil s automatickou 

převodovkou. Cestování s tímto automobilem je pohodlnější, ale máme menší moţnosti kontroly nad 

autem neţ v případě manuální převodovky. JFace tedy obsahuje třídy a pomůcky, které jsou ve vysoké 

fázi předpřipravenosti pro pouţití. Jako příklad bych uvedl třídu vytvářející dialog pro načítání a 

ukládání souborů, kterou jsem pouţil v praktickém příkladu. Zde stačí vytvořit objekt třídy FileDialog, 

pojmenovat ho tak, abychom věděli, pro jaký účel byl vytvořen, a zadat filtr přípon pro 

ukládání/načítání souborů formou „*.přípona“. Pak uţ jenom zbývá vytvořit vstupní/výstupní kanály 

pro posílání/ukládání dat do souboru a máme hotovo.  

Na závěr této části bych práci s těmito knihovnami ocenil a napsal, ţe jsem rád, ţe jsem se rozhodl pro 

pouţití této varianty tvorby GUI namísto známější knihovny SWING.    [4] 

 

3. Metoda storyboard 
 

Metoda storyboard slouţí jako nástroj pro zobrazení podnikových business procesů. Poskytuje 

náhled na procesy takovým způsobem, jenţ je lehce pochopitelný a po krátkém prostudování názorný i 

zadavateli, který obvykle bývá nezasvěceným laikem do metod formálního popisu business procesů. I 

přes svoji jednoduchost však dodrţuje formální zásady a je jednoznačná. Jednoznačnosti se zde dá 

vyuţít nejen při modelování business procesů, ale také pro účely vysvětlení rolí a pole působnosti 

pracovníků v podniku, například jako podklad pro různá školení. Díky těmto vlastnostem a dostatečné 

informační síle je metoda dostatečně dobrý zdroj pro práci analytika. Ten takový zdroj následně 

pouţije pro formální popis business procesů. V této fázi převodu se setkáváme s termínem 

semiformální jazyk UML, který je jiţ standardem softwarového inţenýrství, do něhoţ je metoda 

storyboard přímo převeditelná. Semiformální jazyk má i přes volnější preciznost sémantiky, pěvně 

danou syntaxi. Odtud uţ vede přímá cesta k formálním metodám, jako je například jazyk UML.  Ve 

zkratce řečeno, metoda storyboard je jakýmsi prostředníkem či společným jazykem mezi zadavatelem 

laikem a profesionálem analytikem. Hlavním posláním této moderní metody je tedy zjednodušení a 

zefektivnění práce a kooperace v podniku, spojené s vymezením kompetencí a povinností pro 

jednotlivé subjekty či pracovníky. Dále pomáhá pevně a jednoznačně stanovit pravidla průběhu 

jednotlivých podnikových procesů. K plnění tohoto poslání je pouţita zejména v úvodní části 

modelování, a sice ve fázi, kdy analytik, který má za úkol vytvořit formální podobu business procesů, 



 

 

diskutuje se zaměstnanci podniku a zjišťuje informace pro svoji další práci. Výstupem této diskuze 

bývá oběma stranami schválený a pochopený dokument, který je dost efektivní a účelný pro následné 

vytvoření formálního popisu analytikem.  

V příkladu, který jsem vytvořil, je vstupem slovní specifikace případů uţití, a naopak výstupem 

grafická podoba ve formě mimo jiné metody storyboard. Ta je zobrazena jako série vzájemně na sebe 

navazujících obrázků, které jako celek vytváří určitý postup. Neformálně by se dalo říct, ţe jsou zde 

zobrazovány příběhy, ve kterých vystupují postavy, vykonávají různé aktivity a disponují artefakty, 

které si mohou mezi sebou předávat, či měnit stavy a podoby těchto artefaktů. Obrázky se standardně 

pouţívají buďto v kreslené formě nebo ve formě fotografií. V případě této práce se bude jednat o 

nakreslené obrázky. K obrázkům bývá zpravidla připojen také doprovodný text, který má za úkol blíţe 

specifikovat a zkonkretizovat graf metody storyboard jako celek. V metodě storyboard je obecně 

moţnost pouţít také jiná multimedia, jako jsou zvukové stopy či videozáznamy.    

 

3.1 Příklad 
 

Úkolem je vytvořit storyboard procesu Výběrové řízení ve firmě. Proces výběru začíná 

zadáváním poptávkových inzerátů do inzerce na webových portálech www.prace.cz a www.jobs.cz. 

Inzeráty se zadávají elektronickou formou. Dalším krokem výběru je roztřídění přijatých životopisů 

zájemců o nabízenou pozici. Vhodní uchazeči jsou přizvání k osobnímu pohovoru ve firmě. 

Nejdůleţitější částí výběru je osobní pohovor, který v případě domluvy obou stran končí přijetím 

úspěšného uchazeče. Ve vytvořeném storyboardu jsou sestaveny jednotlivé záběry činností procesu. 

 

                                         

Zadávání poptávkových inzerátů      Přijetí úspěšného uchazeče                             Osobní pohovor 

 

 

                                             

                        Třídění ţivotopisů    Přizvání k pohovoru 

Obrázek 3.1: Neuspořádané záběry činností procesu Výběrové řízení 

http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/


 

 

Činnosti uvedené v obrázku nejsou uspořádány tak, jak ve firmě ve skutečnosti nastávají. Proto je 

nezbytné, abychom měli o činnostech dostatečné informace od zaměstnanců, kteří zodpovídají za svoji 

část procesu a mohli tak sestavit činnosti procesu Výběrového řízení tak, aby na sebe časově 

navazovaly.  

 

               

Zadávání poptávkových             Třídění                  Přizvání  Osobní   Přijetí 

inzerátů      ţivotopisů     k pohovoru              pohovor        úspěšného uchazeče 

 

Obrázek 3.2: Storyboard procesu Výběrové řízení 

 

3.2 Obsah storyboardu 
 

Obsahem storyboardu jsou jednotlivé záběry činností, které na sebe určitým způsobem navazují. 

Storyboardem rozumíme grafický obrázek, který znázorňuje tyto činnosti. Pro úplnější a detailnější 

popisu procesu je ovšem tento obrázek příliš jednoduchý a nedostačující. Důleţité je proto kaţdou 

činnost detailně popsat a připojit k ní její scénář. Storyboard lze doplnit také o videozáznamy, zvukové 

stopy a další podpůrné materiály. 

 

Název procesu – kaţdý proces má v rámci firmy vymezen název. Proces, který popisuji v příkladě, je 

nazván Výběrové řízení, které má na starosti ve většině firem personální oddělení. 

 

Název činnosti – kaţdá činnost je ve firmě vymezena názvem (Osobní pohovor). 

 

Zaměstnanec – za kaţdou činnost ve firmě zodpovídá jeden nebo více zaměstnanců. V tomto případě 

je důleţité, aby kaţdý zaměstnanec měl přesně vymezené svoje prává a povinnosti, co se týče určité 

činnosti. Hlavním prvkem v činnosti je proto role (Personalista).  

 

Vstupy/výstupy činnosti – vstupní a výstupní artefakty hrají v činnosti velmi důleţitou roli. Artefakty 

rozumíme entity, které jsou vytvářeny, spotřebovávány nebo upravovány v průběhu činnosti. Např. 

různé textové materiály, zařízení atd. Důleţité je, aby bylo zřejmé z popisu činnosti, které entity a 

v jakém stavu do ní vstupují, bez kterých činnost není proveditelná, a které jsou jejím výsledkem.  



 

 

 

Například abychom mohli provést Třídění ţivotopisů, musíme nejdřív zadat poptávkové inzeráty a 

poté obdrţet dostatečné mnoţství ţivotopisů od uchazečů o nabízenou pozici. Vstupní entitou jsou 

tedy všechny přijaté životopisy. Během procesu třídění jsou vybrání uchazeči, kteří splňují podmínky 

pro nabízenou pozici. Výstupní entitu potom tvoří vybrané čili vyhovující životopisy. U činnosti 

Osobní pohovor jsou vstupní entitou uchazeči, kteří po kontaktování a pozvání k osobnímu pohovoru 

projevují i nadále zájem o nabízenou pozici a poté je s nimi domluvená schůzka s firemním 

personalistou. Výstupní entitou jsou uchazeči, kteří u pohovoru zaujali a jsou tedy vyhovujícími pro 

přijetí, ale také uchazeči, kteří jsou nevyhovující a dále ve výběrovém řízení nepostupují.  

 

Pro názornější zobrazení storyboardu můţeme zaznamenat vstupy a výstupy do obrázku. 

 

      Inzerát (nevyplněný) Ţivotopisy (přijaté)  Ţivotopisy (vyhovující) 

              Uchazeči (zájem)    Uchazeči (vyhovující) 

                                      

 

    Inzerát (vyplněný)       Ţivotopisy (vyhovující) Uchazeči (nezájem)    Uchazeči (nevyhovující)      Zaměstnanec firmy 

    Ţivotopisy (přijaté)        Uchazeči (zájem)       Uchazeči (vyhovující) 

           

Obrázek 3.3: Storyboard se vstupními a výstupními entitami 

 

Doba provádění činnosti – kaţdá činnost ve firmě má určitou délku trvání. Je dobré, abychom znali 

mnoţství času, které činnosti pro důkladné proběhnutí potřebují. V případě, ţe neznáme přesné 

hodnoty, uvedeme alespoň odhady trvání a tyto informace zaznamenáme. (Osobní pohovor má 

obvyklou délku trvání 60 minut).  

 

Přístupová práva – za všechny činnosti zodpovídají zaměstnanci, kteří jsou k nim přiřazeni a 

zastávají určité role. Kaţdá role má svoje přístupová práva, kterými se určuje jejich přístup 

k jednotlivým činnostem. (Přístup k činnosti Osobní pohovor mají Personalista a Personální ředitel). 

 

Křížení – můţe se stát, ţe se stejná činnost objeví i v jiných procesech, a proto je důleţité, abychom 

tuto informaci u činnosti zaznamenali. (Činnost Osobní pohovor se bude nacházet při obsazení 

různých pozic ve firmě a také při jiných procesech, jakým je například Povýšení zaměstnance). 



 

 

Paralelní záběr – kaţdý záběr ve firemním procesu obsahuje scénář činnosti, tedy informace potřebné 

pro popsání procesu. Zjistíme tady všechna omezení kladená na danou činnost, jako jsou název 

aktivity, název procesu, jednotlivé role, vstupní a výstupní entity, dobu trvání, přístupová práva a také 

názvy procesů, ve kterých se můţe stejná činnost objevit.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Název aktivity Osobní pohovor 

Název procesu Výběrové řízení 

Scénář Poté, co asistentka obvolá všechny uchazeče, 

kteří se ukázali jako vyhovující při třídění 

ţivotopisů, domluví s uchazeči, kteří mají 

přetrvávající zájem o nabízenou pozici, osobní 

pohovor. Pohovor vede zkušený personalista, 

obvykle v délce trvání 60 minut. Uchazeči, 

kteří se ukáţou jako vyhovující, postupují do 

další činnosti procesu.  

Role Personalista 

Vstupy Uchazeči (zájem) 

Výstupy Uchazeči (nevyhovující), Uchazeči (vyhovující) 

Doba trvání 60 minut 

Práva Personalista, Personální ředitel 

 

Tab. 3.1: Paralelní záběr činnosti Osobní pohovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Převod do jazyka UML – Diagram aktivit 

 

Diagram aktivit v jazyce UML popisuje podnikový proces pomocí jeho stavů, které reprezentují 

jednotlivé aktivity a pomocí přechodů mezi těmito stavy, ke kterým dochází po ukončení vykonávání 

těchto aktivit.            [2]

          

Aktivita – kaţdé okénko ve storyboardu označuje jednu aktivitu v diagramu aktivit. 

          

                          ˜ 

 

Obrázek 3.4: Aktivita Osobní pohovor 

 

Swimlines – jsou to tzv. dráhy zodpovědnosti, které se vztahují k jednotlivým aktivitám. Slouţí 

k určení rolí a zodpovědností s nimi spojenými.  

 

Rozhodování – v aktivitním diagramu slouţí k zaznamenání průchodu alternativními scénáři procesu. 

To znamená vytvoření tolik storyboardů, kolik se v průběhu procesu můţe vyskytnout alternativ. 

 

Paralelizmus – nastává v případě, ţe vícero aktivit běţí současně, proces pokračuje aţ po ukončení 

všech těchto paralelních aktivit. Ve storyboardu tuto skutečnost zaznamenáme tak, ţe paralelně 

probíhající aktivity vloţíme do jednoho okénka.       [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní pohovor 



 

 

Výsledek 

 

Obrázek 3.5: Výsledný aktivitní diagram 

 

 

 

 
 



 

 

4. Případy užití 
 

Případy uţití (UseCases) je v dnešní době široce vyuţívaný nástroj, který se v praxi uplatňuje 

buďto na vystihnutí poţadavků pro chování softwarových systémů nebo pro firemní (business) 

procesy. V této práci se zaměřuji spíše na druhé uvedené, tedy vyuţití na modelování business 

procesů. Historie tohoto uţitečného a praktického nástroje se datuje ke konci šedesátých let minulého 

století, kdy jistý pán Ivar Jacobson při své práci v telekomunikační firmě Ericsson začal pouţívat 

metodu modelování poţadavků na systém, která se postupem času stala známá pod názvem případy 

uţití (UseCases). Dalším důleţitým milníkem bylo uvedení konceptu do objektově orientované 

programátorské komunity, čímţ se případy uţití dostaly do povědomí v oboru návrhu. Také díky tomu 

se později podařilo vyplnit, do té doby velké mezery, v tvorbě poţadavků na systém.   

 

4.1 Co jsou to případy užití 

 

Případy uţití by se daly popsat jako forma dohody mezi účastníky a uţivateli daného systému a 

také jako forma či předpis o chování systému nebo postupu v podnikovém (business) procesu. Případy 

uţití mají v zásadě textovou formu. Obecně je, ale moţné je prezentovat grafickou podobou. Ať uţ 

jako vývojové diagramy, sekvenční diagramy, či jako diagramy Petriho sítí. Nyní nově také formou 

metody storyboard. Účel případů uţití je ve své podstatě určen jako forma komunikace mezi lidmi bez 

speciální průpravy. Jak uţ bylo řečeno výše, pomocí případů uţití lze popisovat jak softwarové 

systémy, tak podnikové procesy. Při popisu obou dvou se pouţívají stejná pravidla zápisu, rozdíl je 

pouze v míře striktnosti a úrovni popisu detailů. Samozřejmě je zde také rozdíl v popisované doméně 

problému. Pokud případy uţití popisují firemní procesy v určitém podniku, stává se z příslušného 

podniku zkoumaný systém. Tento systém lze potom přirovnat k softwarovému systému. Jeho popis se 

potom liší například v tom, ţe mezi účastníky se řadí například majitelé, akcionáři, vládní subjekty či 

dodavatelé. V roli primárních aktérů se zde mohou objevit například zákazníci či zaměstnanci firmy. 

Naopak v případě SW systémů se setkáváme obecně s účastníky, jako jsou lidé pouţívající příslušný 

program, jiné kooperující softwarové systémy, administrátoři, či jiné podobné postavy. Mezi primární 

aktéry se v tomto případě z valné většiny objevují lidé, kteří sedí u počítačů. Samotné případy uţití by 

měly být psány jednoduchou formou tak, aby byly rychle pochopitelné. Psaní správných případů uţití 

se obecně řídí třemi zásadními pravidly. 

 

Obecná základní pravidla 

 

1. Pravidlo: Je potřeba vţdycky zjistit, co je skutečně řešeným systémem. Tady je potřeba určit pevné 

hranice a dále se jimi pevně řídit.                



 

 

2. Pravidlo: Určení primárního aktéra. Zde je nutné zjistit, kdo z účastníků má objektivní cíl. 

3. Pravidlo: Určení úrovně řešeného případu uţití. Musíme si určit, na jaké úrovni bude případ uţití 

postaven. Rozumí se tím, zda se bude jednat o obecnou úroveň nebo bude případ uţití řešit nějakou 

konkrétní záleţitost. 

 

Definice objevující se v případech užití 

 

1. Aktér: Je to osoba nebo systém, který vykazuje v popisovaném procesu nějaké chování. 

2. Účastník: Jakýkoliv člověk nebo systém, který má zájem na chování popisovaného systému. 

3. Primární aktér: Uţivatel vytvářející interakci se systémem v úmyslu dosáhnout nějakého 

stanoveného cíle. 

4. Rozsah: Přesně vymezuje to co je a co uţ není popisovaným systémem. 

5. Předpoklady a záruky: Předpoklady stanovují podmínky, které je potřeba splnit před zahájením 

případu uţití. Záruky jsou to, co musí být splněno po skončení případu uţití. 

6. Hlavní úspěšný scénář: Je to scénář, který proběhne podle všech optimistických předpokladů. U 

tohoto scénáře se nedostaneme do rozšíření, tzn., neproběhne ţádné náhradní řešení. 

7. Rozšíření: Všechny náhradní řešení nestandardních situací odlišné od průběhu v  hlavním scénáři. 

             

4.2 Ukázka případu užití 

 

Příklad 

Následující příklad popisuje vyřizování pojistné události klientem v pojišťovně. 

 

Název: získat plnění za pojistnou událost 

Primární aktér: klient pojišťovny 

Rozsah: pojišťovna 

Úroveň: souhrnná 

 

Účastníci a jejich zájmy: 

 

Klient pojišťovny: získání v nejkratším čase úhradu od pojišťovny 

Pojišťovna: zaplatit co moţná nejmenší částku klientovy za pojistnou událost 

Oddělení pojištění: postarat se o dodrţení všech směrnic pojišťovny 

Vstupní podmínky: ţádné 

Minimální záruky: pojišťovna zaznamená poţadavek a také všechny aktivity, které proběhnou 



 

 

Záruky úspěchu: pojišťovna a klient pojišťovny nárokující si úhradu za pojistnou událost se domluví 

na částce, která bude uhrazena a klient tuto částku obdrţí. 

Spouštěč: klient zadá svůj poţadavek na uhrazení pojistné události 

 

Hlavní úspěšný scénář: 

 

Klient podá svou ţádost na plnění a řádně ji doloţí potřebnými daty. 

Pojišťovna zkontroluje, zdali má klient platnou pojišťovací smlouvu. 

Pojišťovna přiřadí likvidátora, který bude vyřizovat tuto událost. 

Pojišťovna ověří všechny detaily případu podle směrnic pro pojistnou smlouvu. 

Pojišťovna zaplatí klientovi příslušnou částku a uzavře případ. 

 

Rozšíření: 

 

1a. Data, která klient předloţil, nejsou kompletní. 

1a1. Pojišťovna si vyţádá chybějící informace. 

1a2. Klient doplní všechny poţadované informace. 

2a. Klientova smlouva není platná. 

2a1. Pojišťovna odmítne ţadatele (informuje ho o této skutečnosti) a uzavře případ. 

3a. V daný okamţik není k dispozici ţádný volný likvidátor. 

3a1. Klient počká na uvolnění likvidátora. 

4a. Při pojistné události byly porušeny základní smluvní podmínky pojistné smlouvy. 

4a1. Pojišťovna odmítne ţadatele (informuje ho o této skutečnosti) a uzavře případ. 

4b. Při pojistné události byly porušeny méně důleţité smluvní podmínky pojistné smlouvy. 

4b1. Pojišťovna zahájí jednání s klientem o částce, která bude vyplacena.   [1] 

 

4.3 Užitek plynoucí z případů užití 

 

Velká oblíbenost případů uţití spočívá hlavně v tom, ţe vypovídají souvislé logické příběhy 

chování budoucího systému. Je zde jasně viditelné, co má systém respektive podnik vykonávat. 

Případy uţití nám dávají prostor zavčasu reagovat na nedostatky v návrhu a ušetří tak spoustu času a 

úsilí tím, ţe odstraní tyto nedostatky uţ na začátku celého procesu. V modelování business procesů 

platí stejně jako u návrhu systému, ţe odstranění chyby na začátku návrhu je mnohonásobně 

jednodušší a levnější, neţ v pokročilých fázích. Není to však jediný uţitek, který případy uţití 

přinášejí. Dalším okamţikem, kdy případy uţití přinášejí hodnotu, je moment, kdy jsme díky nim 

schopni pojmenovat a určit uţivatelské cíle. Tyto uţivatelské cíle bude potom příslušný návrh na 



 

 

modelovaný systém procesu podniku podporovat a směrovat k jejich splnění. Po sepsání tento 

vytvořený seznam cílů definuje, kam budou procesy podniku směřovat a co budou dělat. Dá se tak 

zjistit přibliţná velikost systému a seznam lze pouţít eventuelně jako komunikační prostředek mezi 

účastníky na projektu návrhu. 

Následujícím momentem uţitku a přínosu hodnoty je identifikace všeho moţného, co se můţe 

v průběhu provádění úspěšného scénáře procesu pokazit. A pokud dále chybovou událost zkoumáme, 

tak zaznamenáním reakce a postupu na po vzniku příslušné situace, lze v této fázi také objevit dříve 

nepoznané a překvapující momenty, s kterými se předtím nepočítalo, a nebyly do té doby udrţovány 

v povědomí. Právě při popisu reakce chybového stavu se objevují nový účastníci, systémy, cíle či nová 

firemní pravidla. 

Při zanedbání přemýšlení o reakcích systému na neočekávané chybové události a stavy zůstává mnoho 

chybových podmínek neošetřeno, dokud se na ně nenarazí v praxi fungování firmy. V takovém 

případě je uţ bohuţel pozdě na vytváření nových firemních pravidel. Zákon schválnosti nám v této 

situaci říká, ţe firemní experti při vzniklé události zpravidla nejsou k dispozici, čas ubíhá a je nutnost 

improvizovat či čekat na vyřešení situace. Kaţdopádně takový efekt znamená zdrţení a s tím spojenou 

ztrátou finančních prostředků a sníţení efektivity práce podniku.      

 

4.4 Interakce mezi aktéry s cíly (konceptuální model Aktéři a úkoly) 

 

Příklad 

Jako příklad můţeme uvést práci skladníka, kterému přijde zboţí. Jakmile je zboţí uloţeno do skladu, 

pracovník v roli skladníka má následující cíl: zajistit, aby bylo zboží zaznamenáno do systému a bylo 

k dispozici pro další proces. Ovšem také systém zde má svou zodpovědnost, a to v tomto případě 

takovou, ţe zaznamená zboţí do databáze. Tímto se ale neplní zájem jenom skladníka, který zde 

vystupuje jako primární aktér, nýbrţ všech účastníků, například manaţera výroby nebo dodavatele. 

Aby systém splnil své povinnosti, má pro tento účel specifikovány dílčí cíle. V některých případech se 

dají tyto cíle zajistit interně, jindy je zase vyţadována podpora pomocného aktéra. Tímto aktérem 

můţe být například jiná organizace (dodavatel) nebo jiný obchodní partner. 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázek 4.1: Aktér s cíli vyţaduje sluţbu od jiného aktéra 

            [1] 

 

 

Obecně to funguje tak, ţe pomocný aktér splní svůj cíl a výsledek své práce předá systému. Coţ 

znamená, ţe diskutovaný systém je v interakci s vnějšími (externími) aktéry. Postup ke splnění daného 

poţadavku vede tedy přes dílčí cíle, které jsou seřazeny jeden za druhý v určitém pořadí ke splnění. 

Pro poskytnutí sluţby, tedy hlavního cíle, je nutné tyto dílčí cíle všechny splnit. Samotné dílčí cíle 

mohou být dále rozloţeny na další cíle niţších úrovní. Teoreticky by bylo moţné vytvořit nekonečný 

seznam dílčích cílů. Toho by se dosáhlo tím, ţe by se provedl nejdetailnější moţný rozklad všech 

činností. Ve fázi dekompozice na jednotlivé cíle se potýkáme často s komplikacemi, protoţe je velmi 

obtíţné udrţet nad tímto proces kontrolu a také vytvářet kvalitní případy uţití.    

 

4.5 Případy užití a scénáře 

 

Na začátku máme primárního aktéra, který má nějaký cíl a systém, který má za úkol mu 

k dosaţení cíle pomoci. Scénáře se obecně dělí do dvou skupin, a sice na ty, které vedou k dosažení 

cíle a na ty, které naopak dosažením cíle nekončí. Všechny scénáře zachycují tok událostí pomocí 

posloupnosti kroku. Výsledný případ uţití potom zahrnuje všechny scénáře představující všechny 

moţné cesty, ať uţ dosahující splnění cíle či naopak končící nesplněním cíle. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obrázek 4.2: Pruhované kalhoty s dílčími cíli 

            [1] 

 

Příklad 

Jednotlivé prouţky zobrazují jednotlivé scénáře. Mohou se vyskytovat na pravé nebo levé nohavici. 

V případě výskytu na levé nohavici se jedná o úspěšný scénář, naopak pravá nohavice obsahuje 

neúspěšné scénáře, které nevedou ke splnění úkolu. Na opasku je napsáno jméno společného cíle 

všech scénářů. Scénář, který je na levé straně mezi úspěšnými scénáři a je úplně vlevo má zvláštní 

postavení. Jedná se totiţ o hlavní úspěšný scénář. Všechny ostatní scénáře potom nazýváme vedlejší. 

Tyto scénáře ve výsledku končí úspěšně, ale na cestě za cílem se potýkají s chybovými stavy. 

Všechny scénáře na pravé straně obsahují chybové stavy, z kterých se nelze zotavit. Obrázek nám 

mimo toho, ţe různých variant scénářů můţe být spousta, říká, ţe kaţdý scénář můţe mít dva různé 

výsledky a ţe všechny scénáře spojuje jediný cíl primárního aktéra.     

 

Interakce mezi účastníky, kteří mají zájmy: 

 

Jak vyplynulo z konceptuálního modelu jménem Aktéři a cíle, tento model neříká nic o vnitřním 

chování zkoumaného systému. Z tohoto důvodu je potřeba jej rozšířit o další rozměr, a sice o vztah 

mezi účastníky a zájmy model Účastníci a Zájmy. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe model Aktéři a cíle popsaný výše nám dává návod, jak psát případy uţití, 

ale neříká nic o interním chování systému, je potřeba jej doplnit o model, který zaplní tuto mezeru, a 

sice o model Účastníci a zájmy. 



 

 

Tento model nám říká, co do případu uţití je vhodné zahrnout a co ne. Vztahy mezi účastníky jsou 

obhospodařovány systémem, který plní tuto funkci na základě popisu chování zachyceného případu 

uţití. Není podmínkou, aby se všichni účastníci účastnili běhu systému, dokonce můţe nastat případ 

takový, ţe se běhu neúčastní ani samotný primární aktér, ale děje se tak jenom ve výjimečných 

případech. Takovýto neúčastnící se účastníci se nazývají zákulisní aktéři. Systém však funguje tak, 

aby uspokojoval zájmy i takovýchto zákulisních aktérů.  

Můţe tak činit například tak, ţe zaznamenává transakce, kontroluje data, vytváří různé záznamy atd. 

Dobrým příkladem pro tento případ můţe být bankomat, který zaznamenává údaje o transakci výběru 

hotovosti pro případ sporu. 

Pro důkladné zpracování případu uţití je potřeba sepsat seznam účastníků a specifikovat zhledem 

k povaze případu uţití jejich zájmy. Dále je potřeba určit co je pro kaţdého účastníka úspěšné 

ukončení případu uţití a jaké záruky na ochranu svých zájmů poţaduje po systému. Poté můţeme 

teprve sepsat jednotlivé kroky případů uţití. Tímto postupem lze specifikovat, kde případ uţití začíná, 

kde končí a co všechno obsahuje. 

 

Pro uspokojení všech požadavků všech účastníků je tedy potřeba provést následující akce: 

Pro dosaţení daného cíle je to interakce mezi dvěma aktéry. 

Pro ochranu účastníků je to validace a kontrola dat. 

Pro uspokojení zájmu účastníka interní změnu stavu. 

 

 

 

Obrázek 4.3: Systém obsluhuje primárního aktéra, současně zohledňuje zájmy ostatních účastníků 

            [1] 



 

 

4.6 Konceptuální model tři pojmenované cíle 

 

Tento konceptuální model je vhodný nejen pro modelování business procesů, ale lze jím popsat 

také softwarové systémy. Aktéry v tomto modelu mohou být různorodé systémy, lidé, organizace nebo 

také počítače. Tento model je povaţován za velmi praktický a uţitečný, čemuţ vděčí ve velké míře za 

svoji obecnost a flexibilnost. 

Samozřejmě zde také platí pravidlo, ţe cíle nemusí být dosaţeno. Pokud se vrátíme k příkladu 

uvedenému výše, můţe nastat například taková situace, ţe skladníkovi přivezou zboţí a přestane mu 

fungovat počítač. V takovém případě je potřeba najít náhradní řešení. V takovém momentě můţe 

pracovník místo zadání do systému zapsat příjem zboţí na papír. I v této nestandardní situaci, kdy je 

systém nedostupný a nemůţe splnit svůj úkol, je pracovník zodpovědný za svoji úlohu a musí nějakým 

způsobem zareagovat. 

Při interakci se systémem můţou nastat i jiné problémy neţ v minulém případě, třeba selhání nějaké 

jiné dílčí úlohy. Příkladem můţe být nějaká interní chyba či zadání chybných dat nebo neposkytnutí 

jiné dílčí sluţby dalším spolupracujícím aktérem. Pro všechny tyto události je potřeba hledat 

alternativní řešení a přidat je do poţadavků na diskutovaný systém. Můţe se také stát, ţe chybu nelze 

ţádným způsobem opravit a nelze nijak pokračovat dál. V takovém případě bohuţel nezbývá jiné 

řešení neţ na dokončení úkolu rezignovat. Například, kdyţ si půjdeme koupit nápoj do automatu a 

pokusíme se koupit námi vybraný druh nápoje, který není v automatu k dispozici, nezbývá nic jiného, 

neţ konstatovat, ţe se nákup nápoje jednoduše nezdařil. Ten samý výsledek bude v případě, ţe 

nemáme dostatek peněz, nebo kdyţ nejde elektřina a automat nefunguje. Pokud ale jenom omylem 

vloţíme míň peněz, neţ stojí nápoj a máme dostatek peněz na doplacení toho, co jsme jiţ dali do 

automatu, můţe se dále pokračovat. Po doplnění částky a opakovaném stisknutí tlačítka pro výdej 

příslušného nápoje dosáhneme stanoveného cíle.  

Řádné ošetření mimořádných stavů, do kterých se systém můţe dostat, je jedním z aspektů, pomocí 

něhoţ se můţeme dopracovat k opravdu kvalitnímu popisu systému. To samé platí také pro precizní 

zpracování specifikace a zdroje funkčních poţadavků.        

 

4.7 Případy užití a UML 
 

UML je jazyk pouţívající grafické symboly umoţňující zachycení případů uţití. Touto cestou 

grafu však nelze zachytit všechny informace slovně specifikovaných případů uţití jako jejich obsah či 

styl zápisu. Můţe být pouţit jako jisté doplnění slovní specifikace, ale v ţádném případě nelze systém 

popsat tak, abychom postihly všechny důleţité jenom grafickou metodou. Obecně slouţí spíše 

k poznávacímu účelu, konkrétně ke grafickému vyobrazení vzájemných vztahů. Konkrétně vezmeme 

například diagram, kde budou nakresleny postavy aktérů, kteří budou spojeni se svými případy uţití. 



 

 

Takto vytvořený obrázek nám dá stejnou informaci jako seznam uţivatelských cílů, pouze v jiné 

reprezentaci, ale nic víc.  Tato reprezentace můţe být v případě, ţe se jedná o malý rozsah 

uţivatelských cílů názornější a rychleji čitelná neţ seznam uţivatelských cílů. Opak, ale platí při 

rozsáhlejším počtu uţivatelských cílů, kdy se společně s rostoucí rozsahem také zhoršuje přehlednost 

této varianty vyobrazení. Obecně platí, ţe pro kvalitní a kompletní vystihnutí případů uţití bychom se 

měli zaměřit pouze na textovou formu a diagramy pouţít jenom pro doplňující účely.   

 

4.8 Modelování firemních (business) procesů 

 

Pokud se bavíme o tom, ţe modelujeme firemní procesy, můţe to znamenat vícero činností, mezi 

které patří například dokumentace starých firemních procesů ve fázi před přepracováním jejich návrhu 

(redesign). Dalším významem můţe být vytváření poţadavků na vnější chování systému nejen pro 

samotný návrh, ale také pro účely seznámení se systémem. Samozřejmě zde také patří tvorba 

dokumentace úplně nových procesů ve fázi pro přepracování návrhu. 

Při vytváření návrhu firemních procesů je potřeba zvládnout skok v invenci. Případy uţití v této situaci 

bohuţel nejsou nápomocny k tomu, aby nám řekly jakým způsobem to udělat, nýbrţ z nich vyplývá 

jenom to, co pro to udělat. Kaţdá úroveň dokumentace slouţí jako poţadavky na chování, které musí 

následující úroveň návrhu dosáhnout. Jinak řečeno mluvíme o tom, ţe příslušný návrh splňuje 

příslušné poţadavky na chování. 

V dnešní době, která je specifická velkým technologickým rozvojem, je potřeba v podnicích soustavné 

zavádění nových technologií a s tím spojené úpravy či úplné změny ve firemních procesech. Na jejich 

restrukturalizaci lze pracovat směrem od hlavního předmětu podnikání (core business) k samotné 

technologii. Dále potom vede cesta od nového procesu směrem k technologii nebo se můţe začít 

přímo od samotné technologie k technologii a souběţně s tím odvodit příslušný proces. Všechny výše 

uvedené metody jsou funkční a v praxi pouţívané.  

 

Práce směrem od jádra firmy k technologii 

V tomto případě se klade důraz na pečlivost identifikaci jádra firmy, coţ jsou tzv. hodnototvorné 

procesy firmy. Nejdříve se na celý systém reprezentující organizaci podíváme z pohledu černé 

skříňky, kde jsou nastaveny hranice a chování diskutovaného systému. Neřeší se zde však, jakým 

způsobem je chování a fungování systému zajištěno. 

 

 

 



 

 

 

Obrázek 4.4: Jádro firmy – černá skříňka 

            [1] 

 

Poté je našim úkolem vymyslet organizaci všech dostupných technologií a zdrojů na to, abychom 

dosáhli co nejefektivnějšího vyuţití. Výsledkem je potom plně zdokumentované pouţívání případů 

uţití typu bílá skříňka, znázorňující spolupráci lidí a technologie, za účelem dosaţení externě 

viditelného chování. 

 

 

 

Obrázek 4.5: Nový návrh firmy – bílá skříňka 

            [1] 

 

Práce od firemních procesů k technologii 

 

V tomto případě se nepátrá po samotném účelu klíčových činností zkoumané organizace, nýbrţ je 

zde úkolem definovat nové oblasti, které budou pouţívat novou technologii. Nejdříve je potřeba pro 



 

 

daný proces napsat případy uţití typu bílá skříňka s tím, ţe se zde nepočítá s novou technologií. Tím 

dosáhneme toho, ţe nastavíme hranice procesu, kde bude nová technologie zařazena. Pokud bychom 

uvaţovali příklad, ve kterém je popsán proces fungování obchodu. Nejdříve by se vytvořil návrh 

v podobě bílé skříňky bez nové technologie (obrázek 4.5) 

Poté se teprve zařadí nová technologie do procesu a vytvoří se systémové případy typu černá skříňka. 

Hranice návrhu zůstávají zachovány, mění se pouze způsob provedení pomocí nové technologie. 

             

 

 

 

Obrázek 4.6: Nový firemní proces v systémovém případu uţití typu černá skříňka 

            [1] 

 

 

Všechny věty v určitém případu uţití slouţí k tomu, aby zabezpečovaly a podporovaly nějaký zájem 

zúčastněné osoby. Ty věty popisují interní funkci systému chránící zájmy účastníků nebo interakce 

mezi dvěma účastníky. 

 

 
 

 



 

 

5. Praktická část 
 

Editor 

Tento editor je vstupní částí celé aplikace. Jsou zde čtyři textová pole, která jsou instancemi třídy 

StyledText.  

 

Horní pole pro hlavní scénář 

Horní pole slouţí pro zadávání samotného hlavního scénáře. Obecně zde platí stejné pravidla pro 

zadávání textu případů uţití, jako se pouţívají v běţné praxi při vytváření případů uţití. Ve zkratce se 

jedná o následující pravidla: 

- pouţívání jednoduché mluvnické formy formou „podmět-sloveso-diskutovaný předmět“, 

- jednoznačné specifikování, který aktér je v konkrétním případu uţití na tahu, 

- psaní z pohledu ptačí perspektivy, 

- zaměření se na definici aktérova záměru a ne na jeho činnosti dosahující cíle, 

- drţet se rozumného rozsahu jak hlavního scénáře, tak rozšíření případů uţití. 

            [3] 

 

Mimo tyto zásady je potřeba v editoru ukázkového příkladu zadávat text ve formě: „číslo.<vstupní 

předmět>aktér<výstupní předmět>:činnost aktéra;” tento text musí splňovat následující regulární 

výraz: 

([0-9]+\\.)(<[^:;<>]+>)?([^:;<>]+)(<[^:;<>]+>)?:([^:;<>]+); 

 

Samozřejmě zde platí pravidlo, ţe čísla mají vzrůstající inkrementaci po jedné. Po zadání textu 

hlavního scénáře případů uţití, se před vytvořením diagramu storyboard či aktivitního diagramu 

provede kontrola správnosti metodou „boolean controlTextOfUseCaseTop(String useCase)“. Do této 

metody je vstupem text ve formě „String“ staţený z formulářového pole a výstupem  je proměnná typu 

„boolean“, jenţ dává informaci o tom, zda text případu uţití odpovídá stanoveným pravidlům. Dále je 

zde zkontrolována správnost inkrementace jednotlivých částí zkoumaného hlavního scénáře.  

 

Prostřední pole pro rozšíření hlavního scénáře 

Následujícím, v pořadí druhým vstupním textem, který se nachází uprostřed editoru, je 

formulářové pole typu StyledText, určené pro zadávání rozšíření horního hlavního scénáře. Co se týká 

kontroly tohoto vstupu, je zde pouţita metoda „controlTextOfUseCaseDown(String hlavníScénář, 

String rozšířeníScénáře)“. V tomto případě je potřeba dát do vstupu jak text hlavního případu uţití, tak 

text rozšíření. Je to z  důvodu potřeby zkontrolovat, zdali některé rozšíření nemá vyšší hodnotu, neţ je 

počet případů uţití, respektive hodnota posledního případu uţití v hlavním scénáři. Kupříkladu pokud 

se skládá hlavní scénář z deseti bodů, určitě se v rozšíření nesmí vyskytnout bod, který je rozšířením 



 

 

neexistujícího bodu z hlavního scénáře. Například v tomto případě nemůţe rozšiřovat případ uţití číslo 

jedenáct. Co se týká regulárního výrazu, ten je velmi podobný předchozímu výrazu s tím rozdílem, ţe 

na jeho začátku není jenom samotné číslo, ale posloupnost číslo-písmeno-tečka pro první část 

konkrétního rozšíření nebo číslo-písmeno-číslo-tečka pro následujících části rozšíření. Výsledná forma 

tedy je: čísloPísmenoČíslo.<vstupní předmět>aktér<výstupní předmět>:činnost aktéra;” 

Regulární výraz vypadá následovně: 

 

[0-9]+[a-z]{1}[0-9]*\\.(<[^:;<>]+>)?[^:;<>]+(<[^:;<>]+>)?:[^:;<>]+; 

 

Spodní pole sloužící pro vytváření párů aktivit a předmětů s textem předchozích dvou polí 

Spodní pole je od dvou předcházejících polí dosti odlišné. Slouţí totiţ k účelu přiřazování rolí a 

činností ke konkrétním slovům v textu či k částem textu spojených s obrázkem. Přiřazování funguje 

tak, ţe uţivatel v textu označí část, která má být přiřazena a vybere k ní odpovídající poloţku 

z nabídky Comboboxu v levé části od popisovaného formulářového pole. K tomu se ještě přiřadí 

fotografie, jejíţ název je napsán ve čtvrtém textovém poli. Takto označená poloţka je pak vypsána 

v textovém poli v následující formě: 

 

Typ objektu :  "activity" | Jmeno objektu :  "vyrobí" " | foto: „vyrobi.jpg“; 

 

Tímto způsobem uţivatel označí aktivity a artefakty které chce, aby byly pouţity pro vytvoření 

diagramu storyboard. Tyto aktivity a artefakty se můţou nacházet v jak  hlavním scénáři tak v části 

pro rozšíření hlavního scénáře. Takto vybrané aktivity a artefakty budou ve výsledném storyboardu 

zohledněny a objeví se jako součásti grafů. Po skončení přiřazování budou v dolním textovém poli pod 

sebou seřazené řádky například v následující formě: 

 

Typ objektu :  "activity" | Jméno objektu :  "vyrobí" | foto: „vyrobi.jpg; 

Typ objektu :  "item" | Jméno objektu :  "zboţí" | foto: „zbozi.jpg; 

Typ objektu :  "activity" | Jméno objektu :  "přepraví" | foto: „prepravi.jpg; 

Typ objektu :  "item" | Jméno objektu :  "náklad" | foto: „naklad.jpg; 

 

Kaţdý z těchto řádků vystihuje jedno přiřazení, čili vytváří jeden pár. Do textu je moţné jednotlivé 

řádky ručně vepisovat, ale pod podmínkou správnosti tvaru textu. Je zde samozřejmě moţnost také 

mazat nechtěné přiřazení. Správnost textové formy, je stejně jako v minulých dvou případech před 

vytvořením výsledných storyboardů zkontrolována. 

Po sepsání a automatickém zkontrolování s kladným výsledkem výše uvedených tří vstupních 

formulářových polí jiţ nic nebrání vytvoření grafů storyboard. Výše uvedená pravidla a postupy platí i 



 

 

pro převod slovního zadání případů uţití na aktivitní diagram s tím rozdílem, ţe není potřeba zadávat 

spodní pole s přiřazením, které se pro tento převod nepouţívá.      

 

Čtvrté textové pole slouží pouze pro vložení názvu fotografie pro přiřazení. 

 

5.1 Cesta od slovního zadání Use Case k storyboardu 

 

Tato cesta začíná slovním zadáním hlavního scénáře do horního textového pole. Rozšířením do 

textového pole ve středu formuláře a přiřazením slov z horních textů k poloţkám jako je aktivita, aktér 

nebo artefakt. Vzhledem k tomu, ţe způsob kontroly zadání textů případu uţití byl popsán výše, 

začneme popis postupu u přiřazování poloţek k textům, respektive vytváření páru text-poloţka. To se 

provádí, jak uţ bylo zmíněno, pomocí tlačítka v editoru s názvem „assign“. Dále je ještě potřeba 

v editoru vybrat, které rozšíření se má pro scénář z kterého chceme vytvořit diagram storyboard 

provést. 

 

Příklad 

Pro bliţší pochopení průběhu cesty od zadání případu uţití s rozšířením aţ k vytvoření grafu 

storyboard si budeme ukazovat na ukázkovém příkladu. Navazuje se zde na příklad týkající se přijetí 

uchazeče do zaměstnání z teoretické části. Podoba hlavního scénáře a jeho rozšíření vypadá 

následovně: 

 

Hlavní scénář: 

1.<inzerát nevyplněný>Asistentka<inzerát vyplněný>:vloţí_inzerát do inzerce; 

 

2.<přijaté ţivotopisy>Asistentka<vyhovující ţivotopisy>:vytřídí přijaté ţivotopisy; 

 

3.<vyhovující ţivotopisy>Asistentka<pozvaní uchazeči>:pozve_uchazeče na pohovor; 

 

4.<pozvaní uchazeči>Personalista<vybraný uchazeč>:vykoná_pohovory s uchazeči; 

 

5. Personalista:přijme nového zaměstnance; 

 

Rozšíření hlavního scénáře: 

1a.Asistentka nevyplní správně inzerát a ten se nevloţí; 

1a1.Asistentka:Zopakuje vloţení inzerátu; 

2a.Nepřijde ţádná reakce na inzeráty; 



 

 

2a1.Asistentka:vylepší platové podmínky  \“1.\“;  

3a.Nepřihlásí se ţádný odpovídající uchazeč; 

3a1.Asistentka: vypíše stejný inzerát znovu \”1.\”; 

3b.Přihlásí se uchazeč, který je doporučen stávajícím zaměstnancem 

3b1.Asistentka:dohodne_s_uchazečem pracovní podmínky; 

3b2.Personalista:dohodne_s_uchazečem na nástupu\”5.\”; 

4a.Nikdo z uchazečů se nedostaví na domluvený pohovor; 

4a1.Asistentka:odloţí výběrové řízení \“0.\“; 

4b.Personalista onemocní; 

4b1.Asistentka:přidělí výběrové řízení jinému personalistovi; 

4b.Personalista nikoho nevybere; 

4b1.Asistentka:odloţí výběrové řízení \“0.\“; 

5a.Zruší se výběrové řízení; 

5a1.Personalista: oznámí skutečnost vybranému uchazeči \“0.\“; 

 

Přiřadíme v editoru následující páry: 

Typ objektu :  "activity" | Jméno objektu :  "vloţí_inzerát" | foto :  "vlozi.jpg"; 

Typ objektu :  "item" | Jméno objektu :  "inzerát" | foto :  "inzerat.jpg";; 

Typ objektu :  "activity" | Jméno objektu :  "vytřídí" | foto :  "vytridi.jpg"; 

Typ objektu :  "item" | Jméno objektu :  "ţivotopisy" | foto :  "zivotopisy.jpg"; 

Typ objektu :  "activity" | Jméno objektu :  "pozve_uchazeče" | foto :  "pozve.jpg"; 

Typ objektu :  "activity" | Jméno objektu :  "přijme" | foto :  "prijme.jpg"; 

Typ objektu :  "activity" | Jméno objektu :  "dohodne_s_uchazečem" | foto :  "dohodne.jpg"; 

Typ objektu :  "item" | Jméno objektu :  "zaměstnance" | foto :  "zamestnance.jpg"; 

Uţivatel Vybere rozšíření, které se mají provést: 

Rozšíření : “3b“ 

 

5.1.1 Průběh přiřazení textu 

 

Nejprve označíme text z hlavního případu uţití. Kupříkladu můţeme označit slovo „vloţí“. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se jedná o aktivitu, tak v comboboxu vybereme poloţku „aktivity“ a 

přiřadíme obrázek. Nyní jsme ve fázi, ţe máme označené slovo a vybranou poloţku a nezbývá neţ 

provést samotné přiřazení tlačítkem „assign“. Po zmáčknutí tlačítka se provede následující proces. 

Vytvoří se objekt třídy „UseCasePair“ pomocí náledujícího konstruktoru: „UseCasePair (String 

polozka, String text)“. Do levého argumentu se přiřadí aktuální text vybraný v „ComboBoxu“, do 



 

 

pravého argumentu se vloţí označený text ve formuláři. Pokud jsme vybírali z hlavního scénáře, bude 

argument vypadat: „topStyled.getSelectedText()“.  

Nyní je potřeba zkontrolovat, jestli pár, který se snaţíme vytvořit, uţ nebyl vytvořen. Chceme se totiţ 

vyhnout duplikování párů. Toho dosáhneme díky metodě „isThereSamePair(ListOfObject 

seznamPárů, UseCasePair aktuálníPar)“, která vrací proměnnou typu „boolean“ a to tak, ţe pokud je 

aktuální pár v seznamu obsaţen vrací „true“, pokud ne, tak vrací „false“. Metoda funguje tím 

způsobem, ţe se pomocí cyklu „for“ projede celý seznam jiţ vytvořených párů a aktuální pár se 

porovnává s páry v seznamu. Pro tuto činnost byla vytvořena metoda „comparePair(UseCasePair 

prvniPar, UseCasePair druhyPar)“, ta je pouţita pro porovnání kaţdého páru v seznamu s párem, který 

chceme přidat a vrací také proměnnou typu „boolean“. Pokud se narazí na jeden stejný pár a metoda 

„ComparePair()“ vrátí hodnotu „true“ cyklus „for“ metody „isThereSamePair()“ končí a je 

automaticky vrácena hodnota „true“ z této metody. V opačném případě cyklus doběhne s tím, ţe se 

stejný pár nenajde a metoda vrací „false“. Pokud se takovýmto způsobem zjistí, ţe je stejný pár jiţ 

přiřazen, k přiřazení duplikovaného páru nedojde. Pokud se nezjistí, ţe pár je jiţ vytvořen, tak se 

v dolním textovém objeví řádek obsahující Text: „(Typ objektu: „activity“ | Jmeno objektu: „vloţí“ | 

foto: „vlozi.jpg“;) „ a přidá se do vektoru, který obaluje třída „ListOfObject“. 

Jak jiţ bylo zmíněno, do dolního formulářového pole se dají přiřazení dopisovat i ručně, ale text musí 

splňovat regulární výraz „cokoliv“text“cokoliv“text“cokoliv“. 

Před vytvořením grafu storyboard se tento text kontroluje z důvodu předcházení chyb způsobených 

ručním dopisováním. Výsledkem celé této procedury je objekt třídy ListOfObject, který slouţí jako 

vektor pro objekty UseCasePair. Tento objekt je naplněn všemi potřebnými páry a je připraven pro 

další pouţití. 

 

5.1.2 Třída ListOfStickUseCase 

 

Jedná se o třídu, která obaluje Vektor a příslušné metody jako je „add()“, „get()“ nebo 

„getSize()“. Tato třída je určena k tomu, aby uchovávala objekty typu „StickUseCases“. Třída 

„StickUseCases“ potom uchovává následující proměnné:  

První proměnnou je proměnná jménem „number“, která slouţí jako číslo případu uţití a je typu 

„integer“. Druhá proměnná se jmenuje „line“ a uchovává se v ní všechen text za číslem případu uţití. 

Další proměnnou je proměnná obsahující skok z případu uţití. To znamená, ţe nám udává, kde se 

bude pokračovat po provedení aktuálního případu uţití. Poslední proměnná je také typu „String“ a 

obsahuje původní formu číslování příslušného případu uţití. 

Oba dva druhy číslování tedy číselné i kombinované se uchovávají z toho důvodu, ţe pro seřazování a 

vytváření je potřeba mít číslování v číselné podobě a pro výpisy a zobrazení je potřebná kombinovaná 

forma. Převod mezi číselnou a kombinovanou formou vypadá následovně: 



 

 

Pro číslování hlavního scénáře je převod jednoduchý z  kombinované formy se ryze číselná forma 

vyrobí pouze odstraněním tečky. Tak tedy dostáváme například z kombinovaného označení 1. číselné 

1, z kombinovaného 2. číselné 2 atd. Daleko sloţitější situace nastává u rozšíření případu uţití. Jenom 

připomenu, ţe označení ve standardní kombinované formě vypadá následovně: pro první část je 

vţdycky na začátku číslo a písmeno tedy 1a., v té situaci vypadá převod tak, ţe se písmeno nahradí 

číslem odpovídajícímu abecednímu postavení čísla tedy pro 1a. to bude 10, pro 1b. 11, 1c. 12 atd. Poté 

je ještě potřeba převést označení následující části rozšíření, a sice formu [0-9]+[a-z]{1}[0-9]+\\. . Zde 

je problém vyřešen tak, ţe úvodní číslo zůstává, písmeno se mění na hodnotu v abecedním pořadí a 

poslední číslo také zůstává. Potom tedy převod ze standardního označení jako je 1a1. vypadá 101 nebo 

z 1b1. dostaneme 111, z 2a1. je to 201. atd. 

Vraťme se k objektu třídy „ListOfStickUseCase“. Pro proces převodu z textové formy na grafy 

Storyboard budeme potřebovat hned tři instance této třídy. 

 

První instance bude pouţita na zpracování hlavního scénáře, druhá instance bude určena pro 

rozšíření a třetí poslední instance bude spojovat dvě předchozí vytvořené instance. 

1. Využití pro hlavní scénář: 

 Začněme nejprve první instancí, a sice zpracováním textu hlavního scénáře do podoby instancí 

„StickUseCases“ naskládaných v instanci třídy „ListOfStickUseCases“. K účelu zmíněné transformace 

slouţí metoda jménem „createListOSUC(String textKterýMáBýtPreveden). Určitě není ţádným 

překvapením, ţe návratovou hodnotou této metody je instance třídy “ListOfStickUseCases”. 

Vzhledem k tomu, ţe text případu uţití je napsán ve formě “číslo.<vstupní předmět>actor<výstupní 

předmět>:aktivita aktora;” nabízí se text zpracovat opět pomocí nástroje „StringTokenizer“. V tomto 

případě bude opět oddělovacím znakem středník, který se nachází na konci kaţdého případu uţití. 

Tímto způsobem jsme schopni dostat samostatné případy uţití do jedné proměnné „String“, coţ nám 

dává prostor pro další úpravy a práci s textem jednotlivých případů uţití. Nyní můţeme pomocí cyklu 

„while“ projíţdět jednotlivé případy uţití, které si nejprve uloţíme samostatně do pomocné proměnné 

typu „String“. Tím jsme schopni dál pracovat s textem pomocí regulárního výrazu ve formě: 

 

"([0-9]+[a-z]*[0-9]*\\.)((<[^:;<>\"]+>)?[^:;<>\"]+(<[^:;<>\"]+>)?:[^:;<>\"]+)((\"[0-9]+\\.\")*);" 

 

zde vyuţijeme metodu ze třídy „Matcher“ pro práci se skupinami. Jedná se o metodu „group()”, která 

vrací řetězce odpovídající příslušné skupině ve vzoru. Tyto skupiny se zde tvoří pomocí kulatých 

závorek. Jak je patrné, výše uvedený regulární výraz je rozdělen na dvě hlavní skupiny. První skupina 

(regulární výraz: ([0-9]+[a-z]*[0-9]*\\.)) tvoří číslování případů uţití nebo rozšíření. Regulární výraz 

této skupiny je v tomto případě univerzální. Jak můţeme vidět na prvním místě je povinné minimálně 

jedno nebo více čísel, dále následuje nepovinné malé písmeno, které se pouţije, pokud se jedná o 

rozšíření. Následuje další také nepovinné číslo, které se podobně jako v minulém případě vyuţije na 



 

 

rozšíření případů uţití. Nakonec následuje povinná tečka, která se objevuje jak v hlavním scénáři, tak 

v rozšíření. Pomocí této části regulárního výrazu jsme nyní schopni identifikovat jakékoliv 

kombinované číslování, které se zde můţe objevit. Druhá část regulárního výrazu tedy: 

 

((<[^:;<>\"]+>)?[^:;<>\"]+(<[^:;<>\"]+>)?:[^:;<>\"]+)((\"[0-9]+\\.\")*) 

 

nám specifikuje zbytek řádku, to znamená:  

 

„<vstupní předmět>aktér<výstupní předmět>:text aktivity“ 

 

V jednotlivých textech aktéra, vstupních a výstupních předmětů a textu aktivity se můţe objevit 

jakékoliv písmeno nebo znak, kromě středníku a dvojtečky. Dvojtečka se objevuje uprostřed tohoto 

úseku a odděluje text aktéra od textu s aktivitami. Středník nemůţe být obsaţen v textu, protoţe je to 

znak, který slouţí jako oddělovač pro „StringTokenizer“. Díky tomu se v tomto regulárním výrazu 

neobjevuje, protoţe byl při dělení odejmut. Pokud tedy aktuální řádek splňuje poţadavky 

specifikované regulárním výrazem, nezbývá neţ ho rozdělit na dvě části dle výše uvedených skupin. 

V první řadě je potřeba vyčíst z první části číslo případu uţití. Vzhledem k tomu, ţe pracujeme 

s hlavní scénářem, je postup jednoduchý, a sice ţe metodou „getNumbersFromPrefix(String 

uvodniCast)“, vymaţeme tečku za číslem. Příkaz tento krok vypadá následovně: 

 

replaceAll("\\.","") 

 

metoda „replaceAll()” je statická metoda z třídy „String“, která se v ní objevuje od JDK 1.4. Po 

vymazání tečky se zbylé číslo, uloţené pod proměnnou typu“ String“, převede na proměnnou 

„integer“. Tím jsme získali číslo případu uţití. Dále potřebujeme získat text případu uţití. Ten je 

uloţen v druhé specifikované skupině, tak si jej jednoduše načteme. 

Nyní máme zpracovaný celý text a nezbývá, neţ pokračovat určením argumentu specifikující skok 

z případu uţití, respektive místa, kde se bude po zpracování aktuálního případu uţití pokračovat. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o hlavní scénář, ve kterém se skoky mezi případy uţití z hlavního 

scénáře nebudou vyskytovat, tento argument se zde nevyuţije. Tato záleţitost je zde vyřešena takovým 

způsobem, ţe hodnoty pro skok jsou automaticky nastavovány na hodnotu 999. Je to z toho důvodu, 

aby se poznalo v následujících algoritmech, ţe se nikam neskáče a pokračuje se následujícím případem 

uţití. Posledním argumentem, který je třeba doplnit je hodnota typu „String“ uchovávající staré 

označení případu uţití. V tomto případě se bude jednat o hodnoty, jako jsou 1. 2. 3. atd. Tyto hodnoty 

jiţ máme vytvořeny a tak je jenom jednoduše přidáváme do posledního argumentu nazvaného „old“. 

Nyní můţeme vytvořit objekt třídy „StickUseCases“ a přidat ho do instance třídy „ListOfUseCases“. 



 

 

Tímto způsobem se zpracují všechny případy uţití z hlavního scénáře a po proběhnutí všech iterací se 

z metody vrací naplněný vektor „ListOfUseCases“.  

 

Výstup po zpracování hlavního scénáře zobrazený pomocí metody toString(), vypisující hodnoty 

výstupní proměnné: 

 

Number : 1 Text :  <inzerát prázdný>Asistentka<inzerát vyplněný>:vloţí_inzerát do inzerce jump : 999 old :1. 

Number : 2 Text :  <přijaté ţivotopisy>Asistentka<vyhovující ţivotopisy>:vytřídí přijaté ţivotopisy jump : 999 old :2. 

Number : 3 Text :  <vyhovující ţivotopisy>Asistentka<pozvaní uchazeči>:pozve_uchazeče na pohovor jump : 999 old :3. 

Number : 4 Text :  <pozvaní uchazeči>Personalista<vybraný uchazeč>:Vykoná_pohovory s uchazeči jump : 999 old :4. 

Number : 5 Text :  Personalista:přijme nového zaměstnance jump : 999 old :5. 

 

2. Využití ListOfUseCases pro rozšíření případů užití 

Další instancí třídy „ListOfUseCases“, kterou budeme potřebovat je instance, která má za úkol 

zpracovat rozšíření případů uţití. Metoda, která načte text rozšíření, zpracuje ho a vrátí instanci 

„ListOfUseCase“ se jmenuje „createListOSUCExtension(String textRozšířeniKterýMáBýtPřeveden)”. 

Tato metoda je podobná předchozí metodě „createListOSUC“, aţ na několik odlišností. První 

odlišností je způsob převodu číslování. Vzhledem k tomu, ţe číslování je sloţitější neţ v minulém 

případě, je potřeba sloţitějších operací. Tyto operace jsou popsány výše. Další odlišností je, ţe se 

v tomto případě na rozdíl od hlavního scénáře zde objevují poměrně často skoky na případy uţití 

z hlavního scénáře nebo předčasná ukončení průběhu. Jak uţ bylo řečeno, označení je sloţitější neţ 

v minulém případě. Tomu odpovídá i regulární výraz, který vypadá následovně: 

 

([0-9]+[a-z]{1}[0-9]*\\.) 

 

Jak je patrno, na začátku musí být povinně minimálně jedno číslo, za číslem následuje jedno malé 

písmeno a za písmenem můţe a nemusí být jedno nebo více čísel. Tento vzor tedy sedí na jakékoliv 

číslování rozšíření případu uţití. Zde je pouţitý regulární výraz: 

 

([0-9]+[a-z]{1}[0-9]*\\.)((<[^:;<>\"]+>)?[^:;<>\"]+(<[^:;<>\"]+>)? 

:[^:;<>\"]+)((\"[0-9]+\\.\")?) 

 

Odlišnost oproti minulému případu je v tom, ţe se zde můţe a nemusí objevit skok, který se do textu 

rozšíření zadává formou:  \„[0-9]+\\.\“, coţ znamená, ţe se zde musí pouţít forma např. \”1\” nebo 

\”2\” atd. Díky skokům je také regulární výraz obohacen o další třetí část, a sice o ((\"[0-9]+\\.\")?). 

Skoky fungují tak, ţe mimo klasického zadání skoku na určitou existující pozici hlavního scénáře, také 

platí následující ujednání. Toto ujednání se týká hodnoty „0“ ve skoku, která znamená, ţe průběh 



 

 

scénáře končí neúspěchem a dál se nepokračuje. Pokud se do výrazu rozšíření nedá, ţádný skok. 

Pokračuje se na následující bod hlavního scénáře. Jinak všechno ostatní je v této metodě totoţné jako 

u metody zpracovávající hlavní scénář. Je zde opět rozdělení textu pomocí „StringTokenizer“ na 

znacích „ ; “. Stejně funguje i cyklus „while“ a stejně jako v minulém případě se všechny zpracované 

rozšíření přidávají do vektoru objektu třídy „ListOfStickUseCases“ a tento objekt se nakonec vrací 

jako návratová hodnota této metody. 

 

3. Využití instance ListOfUseCases pro spojení dvou instancí vzniklých výše uvedenými metodami 

Pro vytvoření objektu „ListOfUseCases“, který spojuje dva objekty stejné třídy vytvořené pomocí 

výše uvedených metod, slouţí metoda „algorithmWays(ListOfStickUseCases hlavníScénář, 

ListOfStickUseCases rozšířeníHlavníhoScénaře, Vector  vybranáRozšiření)“. Tato metoda je ze všech 

tří metod nejsloţitější a je úplně odlišná od dvou předchozích metod. Její sloţitost vychází z toho 

důvodu, ţe se zde neřeší jenom prosté spojení obou objektů, ale řeší se také vytvoření výsledného 

scénáře. Ten je tvořen na základě vybraných rozšíření, která se mají provést, ve vstupním editoru. 

Nyní můţeme přejít k způsobu, jak je vše podstatné co nám tato metoda přináší realizováno.  

Poté co se načtou z argumentů metody oba objekty „ListOfStickUseCases“ se přejde ke zpracování. 

Pro rozlišení obou objektů bude dále uváděno označení „listHlavníhoScénáře“ pro objekt, kde je 

uloţen zpracovaný hlavní scénář a označení „listVedlejšíhScénáře“ pro objekt, kde bude uloţen 

zpracovaný text rozšíření hlavního scénáře. Dále ještě definujeme termín „listVýslednéhoScénáře“, 

coţ bude objekt, kde se budou ukládat případy uţití a rozšíření, která vytvoří výsledný scénář. Dále 

budeme brát také název „vybranáRozšíření“ jako vektor názvů rozšíření, která mají být přidány do 

výstupního scénáře.  

Průběh zpracování vypadá tak, ţe se „listVýslednéhoScénáře“ nejprve pomocí cyklu „for“ naplní 

všemi případy uţití z hlavního scénáře, tedy se do něj přidají všechny objekty z 

„listHlavníhoScénáře“. Poté se v dalším cyklu „for“, který začne po naplnění hlavním scénářem, 

projíţdí seznam všech vybraných rozšíření určených ve vstupním editoru. Při kaţdé iteraci cyklu „for“ 

se do pomocné proměnné typu „String“ načte příslušné rozšíření z vektoru „vybranáRozšíření“. Pro 

další vysvětlení si v této fázi načteme například hodnotu „1a“ tzn. rozšíření prvního případu uţití 

z hlavního scénáře vybraného uţivatelem. Poté se v dalším, tentokrát vnořeném cyklu „for“ hledají 

v objektu „listVedlejšíhoScénáře“ rozšíření, které mají první dva znaky kombinovaného číslování 

totoţné s načtenou aktuální hodnotou z nadřazeného cyklu. Tedy v tomto případě hledáme rozšíření 

prvního případu uţití z hlavního scénáře, která začínají na „1a“. Tím, ţe porovnáváme první dva znaky 

kombinovaného číslování, nalezneme kompletní větev tohoto rozšíření. To znamená pro hodnotu „1a“ 

to budou číslování 1a., 1a1., 1a2. atd. Poté, co jsme hotovy s vytvářením obsahu objektu 

„listVýslednéhoScénáře“, uţ nezbývá nic jiného, neţ tento objekt vytřídit. To se provede metodou 

„sort()“ ze třídy „ListOfStickUseCases“. Vytřízení je zde provedeno tak, ţe třída objektu, které máme 



 

 

třídit tedy „StickUseCases“ implementuje rozhraní „Comparable“, kde jsou v překryté metodě 

„compareTo()“ nastaveno, ţe se má třídit podle proměnné, v které je ukládáno kombinované číslování 

případů uţití. 

 

Výstup po zpracování hlavního scénáře zobrazený pomocí metody toString(), vypisující hodnoty 

výstupní proměnné: 

 

Number : 1 Text :  <inzerát prázdný>Asistentka<inzerát vyplněný>:vloţí_inzerát do inzerce jump : 999 old :1. 

Number : 2 Text :  <přijaté ţivotopisy>Asistentka<vyhovující ţivotopisy>:vytřídí přijaté ţivotopisy jump : 999 old :2. 

Number : 3 Text :  <vyhovující ţivotopisy>Asistentka<pozvaní uchazeči>:pozve_uchazeče na pohovor jump : 999 old :3. 

Number : 311 Text :  Asistentka:dohodne_s_uchazečem pracovní_podmínky jump : 999 old :3b1. 

Number : 312 Text :  Personalista:dohodne_s_uchazečem termín_nastupu a přivítá ho  jump : 5 old :3b2. 

Number : 4 Text :  <pozvaní uchazeči>Personalista<vybraný uchazeč>:Vykoná_pohovory s uchazeči jump : 999 old :4. 

Number : 5 Text :  Personalista:přijme nového zaměstnance jump : 999 old :5. 

 

5.1.3 Skoky a převedení do formy „String“ 

 

Následující fázi zajišťuje metoda „transformToString(ListOfStickUseCasesvysledny 

ListZAlgorithmWays)“. Tato metoda má dva úkoly. Prvním z nich je převést zpracovávaný scénář na 

podobu ve formě „String“ coţ není aţ tak velký problém. Druhou o poznání sloţitější a 

problematičtější úlohou je vyřešení případných skoků z rozšíření, která byla v minulé části přidána do 

vytvářeného scénáře.  

Pojďme se tedy podívat, jak je vše provedeno. Pomocí cyklu „for“, se projíţdí vstupní objekt 

„ListOfStickUseCases“. V kaţdé iteraci se nejdříve do výstupní, na začátku prázdné proměnné typu 

„String“, kterou si pojmenujeme „out“, přidá text metodou „concat()“. Přidaným textem bude řetězec 

vytvořený z načteného objektu. Způsob vytvoření řádku bude takový, ţe se na začátek vloţí 

kombinované číslování příslušného případu uţití a za něj se přidá zbytek textu obsahující aktéra a jeho 

aktivitu a nakonec se přidá středník následovaný znakem „\n“ pro odřádkování. Tímto nám můţe 

vzniknout například takovýto řetězec: 

 

„1.<inzerát prázdný>Asistentka<inzerát vyplněný>:vyplní inzerát;\n” 

 

Po vytvoření řetězce se přejde ke zpracování skoků příslušných případů uţití. Poté, co zjistíme z 

příslušného případu uţití místo jeho pokračování, se situace řeší následujícím způsobem. 

Pokud zjistíme, ţe v proměnné reprezentující skok je uloţena nula, znamená to neúspěšný konec 

scénáře. V takovémto případě se dále nepokračuje a průběh scénáře případem uţití respektive jeho 

rozšířením, obsahujícím nulu končí. Zmíněný případ je zde řešen tak, ţe se hodnota iterace cyklu 



 

 

“for”, který načítá vstupní objekt, zvýší na maximum, a tím se ţádné další řetězce do proměnné “out” 

nepřidávají a proměnná out se vrátí v takové podobě, jaká byla v okamţiku načtení hodnoty 0 v 

aktuálně zkoumaném případu uţití. 

Další moţností, která můţe nastat a je podstatně sloţitější, jsou skoky na jiné případy uţití. Tato 

moţnost má dvě varianty, a sice skoky, které směřují za případ uţití a skoky, které směřují na jiný 

případ uţití umístěný před aktuálním případem uţití.  

 

První jednodušší varianta, tedy skoky dopředu, se řeší následujícím způsobem:  

Pokud se narazí na hodnotu skoku v aktuálním případu uţití, která je vyšší, neţ je hodnota tohoto 

případu uţití, zvyšuje se inkremenace cyklu “for”. To se děje dokud se nenarazí na případ uţití s 

hodnotou, která se rovná hodnotě skoku. Tento případ uţití se přidá do výstupní proměnné “out” a od 

tohoto případu se pokračuje dál ve zpracovávání vstupního objektu. 

 

Druhou složitější variantou, a sice skoky dozadu za aktuální případ užití řešíme takto:  

Pokud se narazí na takovýto skok, tak se začne sniţovat inkrementace cyklu “for” do té doby, neţ 

narazíme na případ uţití, kam se má skákat. Poté co nalezneme takovýto případ uţití, začneme cyklus 

“for” inkrementovat zase naopak dopředu s tím, ţe přidáváme do výstupní proměnné “out” pouze 

případy uţití pocházející z hlavního scénáře. Tomu se děje dokud nenarazíme zpět na případ uţití, z 

kterého se skákalo. U tohoto případu uţití se samozřejmě také znovu nezachází do rozšíření, protoţe 

by se algoritmus zacyklil. Normálním způsobem se dál pokračuje aţ za tímto případem uţití. Z toho 

vyplývá, ţe se ţádné rozšíření neprování dvakrát. Pokud je nějaké rozšíření v intervalu skoku, při 

novém průchodu po skoku dozadu se neprovede. 

 

Existuje ještě varianta, kde je hodnota skoku nastavena na číslo “999” znamená to, ţe se nikam 

neskáče. Podle toho se také v případě výskytu neděje nic jiného neţ to, ţe se do výstupní proměnné 

přidá následující případ uţití ze vstupní proměnné. 

Po průchodu celou vstupní proměnnou se vrátí výstupní proměnná “out” s případy uţití ve formě 

String a s vyřešenými skoky. Tímto jsme se dostali se zpracováním scénáře téměř na úroveň formy 

vstupní podoby. Poslední co zbývá, je přečíslovat případy uţití. 

 

Výstup po spojení hlavního scénáře s rozšířením dle zadání uţivatele ve vstupním editoru: 

 

1.<inzerát prázdný>Asistentka<inzerát vyplněný>:vloţí_inzerát do inzerce; 

2.<přijaté ţivotopisy>Asistentka<vyhovující ţivotopisy>:vytřídí přijaté ţivotopisy; 

3.<vyhovující ţivotopisy>Asistentka<pozvaní uchazeči>:pozve_uchazeče na pohovor; 

3b1.Asistentka:dohodne_s_uchazečem pracovní_podmínky; 

3b2.Personalista:dohodne_s_uchazečem termín_nastupu a přivítá ho ; 

5.Personalista:přijme nového zaměstnance; 



 

 

5.1.4 Přečíslování 

 

Dalším krokem je vytvoření nového číslování případů uţití jednotlivých scénářů. Tuto část 

zpracování plní metoda „reNumberUseCases(String  vstupZtransformToString)“, do které je vstupem 

řetězec obsahující scénář ve formě proměnné „String“ a stejně tak je i výstupem řetězec ve formě 

„String“, samozřejmě oproti vstupu v poupravené formě. Jedná se zde o to, ţe potřebujeme kaţdý 

scénář přepracovat na formu, která je svým číslováním identická s hlavní scénářem. Znamená to, ţe 

forma číslování bude s inkrementací po jedničkách s tečkou za číslem. Této úpravy v metodě 

„reNumberUseCases() „ dosáhneme tak, ţe opět pouţijeme cyklus „for“ v kombinaci s nástrojem, 

kterým je objekt třídy StringTokenizer. Jako oddělovač se opět pouţije středník, čímţ dosáhneme 

toho, ţe si můţeme ukládat do pomocné proměnné jednotlivé případy uţití. Na tyto samostatné 

případy uţití pouţijeme regulární výraz ve formě: 

 

([0-9]+[a-z]{1}[0-9]*\\.)((<[^:;<>\"]+>)?[^:;<>\"]+(<[^:;<>\"]+>)?:[^:;<>\"]+)((\"[0-9]+\\.\")*); 

 

Jak je vidět, tento výraz je rozdělen na dvě části. Na část číslování a část zbytku textu. Nás bude 

zajímat první část tedy číslování, které obsahuje příslušně označené rozšíření případů uţití. Tyto 

označení je potřeba odstranit a nahradit klasickým číslováním. Toho dosáhneme jednoduše tak, ţe 

místo tohoto původního číslování přiřazujeme na začátek číslo aktuální iterace cyklu “for” a za toto 

číslo přidáme tečku, za tečku opět vloţíme zbytek textu s aktérem, vstupními/výstupními předměty, 

aktivitou a nakonec vloţíme středník. Takto nově očíslovaný scénář se opět uloţí do výstupní 

proměnné, která bude vrácena s nově vytvořeným číslováním případů uţití. Výsledná podoba je stejná 

jako podoba zadaného hlavního scénáře v horním textovém poli editoru na začátku celého procesu. 

 

Výstup po přečíslování, forma zobrazení je stejná jako zobrazení hlavního scénáře: 

 

1.<inzerát prázdný>Asistentka<inzerát vyplněný>:vloţí_inzerát do inzerce;              

2.<přijaté ţivotopisy>Asistentka<vyhovující ţivotopisy>:vytřídí přijaté ţivotopisy;     

3.<vyhovující ţivotopisy>Asistentka<pozvaní uchazeči>:pozve_uchazeče na pohovor;   

4.Asistentka:dohodne_s_uchazečem pracovní_podmínky;  

5.Personalista:dohodne_s_uchazečem termín_nastupu a přivítá ho;  

6.Personalista:přijme nového zaměstnance; 

 

5.1.5 Metoda „SetOfUseCase parseUseCase(String vstupniUseCase)“ 

 

Tato metoda hraje velmi důleţitou roli v procesu převodu textu na graf metody Storyboard. Jejím 

úkolem je načíst text vytvořeného scénáře dle zadání uţivatele, který má stejnou formu jako hlavní 



 

 

scénář případů uţití. Po načtení textu vytvořeného scénáře a vloţení jako argumentu do proměnné 

třídy „StringTokenizer“ společně se znakem středníku “;”, který zde má význam znaku definujícího 

místa pro rozdělování textu na jednotlivé části, respektive na jednotlivé případy uţití. Poté se 

pokračuje samotným dělením textu na části.  Načítání jednotlivých případů uţití je realizováno pomocí 

cyklu „while“, který načítá jednotlivé řádky, dokud se neprojde celý vstupní text. Kaţdý samostatně 

načtený řádek je nejdříve zkontrolován, pomocí regulárního výrazu odpovídajícímu výrazu pro vstup 

hlavního scénáře v horním textovém poli formuláře. Rozdílem je zde pouze to, ţe jsou ve výrazu 

definovány jednotlivé částí, tak aby bylo moţné identifikovat číslo případu uţití, text definující aktéra 

a zbytek textu s aktivitami aktéra. 

Tento regulární výraz vypadá následovně: 

 

([0-9]+\\.)(<[^:;<>]+>)?([^:;<>]+)(<[^:;<>]+>)?:([^:;<>]+);") 

 

Pokud řádek prošel úspěšně kontrolou, načte se první část, a sice číslo aktuálního případu tedy číslo 

případu následované tečkou. Po načtení nastupuje na řadu ukládání souřadnic začátku a konce této 

úvodní textové části. To je realizováno tím způsobem, ţe se do proměnné „rightSide“, typu integer, 

uloţí souřadnice X zaznamenávající začátek části. V případě, ţe jsem na úplném začátku hlavního 

scénáře, tak se zde uloţí hodnota 0. Do další proměnné typu integer „leftSide“ se uloţí konec 

zpracovávané části tedy hodnota Y. Je to zařízeno tak, ţe se k pravé části přičte délka aktuálního 

slova. Po tomto kroku máme k dispozici obě souřadnice, které uloţíme do proměnné typu Point. Další 

potřebnou proměnnou je proměnná „numberOfPoint“ typu „integer“, do které se jednoduše ukládá 

počet průchodu cyklem „while“ a bude slouţit jako argument pro číslo případu uţití při vytváření 

objektu následující fázi. Vzhledem k tomu, ţe se stále bavíme o první iteraci, tato proměnná má 

hodnotu nula. Dále je vytvořena instance třídy „UseCaseNumbers(int numberOfPoints,Point 

pravaAlevaStrana,"digit")“, kde jsou do argumentu vloţeny výše uvedené proměnné a k nim je přidán 

ještě jako poslední argument, který je hodnoty „String“. Tento argument značí, o jakou část případu 

uţití se jedná. Vzhledem k tomu, ţe jsme v první části případu uţití a načtená část je tedy číslo 

následované tečkou, je zde přiřazeno označení jménem „Digit“. Po vytvoření objektu třídy 

„UseCaseNumbers“ se tento objekt uloţí do instance třídy „SetOfUseCase“, který zde funguje jako 

úloţiště tyto objekty a je zaloţen na základě fungování proměnné třídy „Vector“, kterou obsahuje. 

Tímto způsobem jsme přidali první část prvního zpracovávaného řádku čili prvního případu uţití. Dále 

pokračujeme přidáním druhé části, kterou je část mezi tečkou a dvojtečkou, tedy část specifikující 

toho, kdo provádí činnost příslušného případu uţití, tedy aktéra.  

Samotné přidání probíhá velmi podobně, jako tomu bylo u první části případu jenom s několika 

rozdíly. Prvním rozdílem je, ţe potřebujeme vytvořit novou pravou stranu. Tu dostaneme tak, ţe jí 

přiřadíme hodnotu staré levé strany a novou levou stranu získáme tím způsobem, ţe ke staré levé 

straně respektive nové pravé straně přičteme hodnotu délky příslušného pole. Další postup probíhá 



 

 

stejným způsobem, jenom se namísto hodnoty „Digit“ jako tomu bylo v minulém případě, přiřadí 

označení s názvem „Actor“ a vytvořený objekt třídy „UseCaseNumbers“ se přidá také do instance 

třídy „SetOfUseCase“. Tím máme první dvě části za sebou a zbývá poslední část, a sice část, ve které 

je popsána aktivita aktéra z minulé části. Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto dvě části od sebe odděleny 

dvojtečkou a my potřebujeme jenom čistý text příslušných částí, musíme dvojtečku obejít. To 

znamená, musíme novou pravou stranu vytvořit pouţitím levé strany, ke které je přičtena jednička. Do 

argumentu označení se v tomto případě přidává hodnota „activity“. Tím máme první případ uţití 

zpracovaný a nezbývá neţ dalšími iteracemi cyklu „while“ zpracovat totoţným způsobem zbytek 

případů uţití. Nakonec po ukončení všech iterací dostáváme naplněný objekt „SetOfUseCase“, který 

bude pouţit pro přiřazování aktivit, rolí a aktérů k textu případů uţití. Tímto způsobem můţeme totiţ 

vystopovat, kde přesně se označovaný text nachází. Díky tomu potom můţeme adekvátně přiřazovat a 

vytvářet tak jednotlivé páry. 

 

5.1.6 Metoda CreateListOfStoryboard() 

 

Dalším úkolem je vytvořit objekt „ListOfObjectFinalStoryboard“. Ten vytvoříme ze 

zpracovaného scénáře, ve kterém budeme vyhledávat jednotlivé páry přiřazení.  Algoritmus funguje 

tak, ţe se cyklem „for“ projíţdí objekt třídy „SetOfUseCase“, který byl vytvořen v minulé části. 

Jenom pro připomenutí objekt „SetOfUseCase“ obsahuje objekty „UseCaseNumbers“, které obsahují 

proměnné: číslo případu uţití, charakter (číslo případu uţití, aktér, aktivita) a souřadnice příslušné 

části. V kaţdé iteraci tohoto cyklu se potom děje následující: do pomocných proměnných se načtou 

proměnné s číslem případu uţití, charakter a nalezený text z vstupního scénáře uţití, který je vybraný 

podle souřadnic z příslušného objektu „UseCaseNumbers“. Následně postupujeme podle toho, jaký 

charakter má příslušný načtený objekt. V případě, ţe se jedná o charakter „digit“ nedělá se nic, 

jelikoţ číslování případů uţití se pro zobrazení diagramů Storyboard nebude potřebovat.  

Jinak je tomu ovšem pokud se jedná o dva zbývající, tedy o charaktery „actor“ a hlavně „activity“. 

V případě „actor“ je postup takový, ţe se pomocí následujícího regulárního výrazu: 

 

(<[^:;<>\"]+>)?([^:;<>\"]+)(<[^:;<>\"]+>)? 

 

Tento regulární výraz je jak je vidět rozdělen na tři části. První část je v ostrých závorkách uzavřený 

vstupní předmět, druhá část je název samotného aktéra a poslední je výstupní předmět, který je také 

v ostrých závorkách. Poté co získáme zmíněné tři proměnné, můţeme vytvořit objekt třídy 

„ObjectFinalStoryboard“. Tento objekt, který je pro tento proces klíčový v sobě uchovává 

V tomto případě přidáme do objektu číslo případu uţití, charakter („actor“), jméno aktéra, jména 

vstupního a výstupního předmětu. Hodnota null se doplní pro text nalezeného objektu a povahu 



 

 

nalezeného objektu. Tyto parametry se pouţívají pouze u charakteru „activity“, protoţe se v tomto 

případě v textu nic nehledá. Následuje vloţení vytvořeného objektu „ObjectFinalStoryboard“ do 

objektu třídy „ListOfObjectFinalStoryboard“, která zde slouţí jak vektor pro výše vytvářené objekty. 

 

Pokud se jedná o charakter „activity“ je situace nejsloţitější. Text aktivity je potřeba rozdělit na 

jednotlivá slova. Toho dosáhneme znovu pouţitím instance třídy „StringTokenizer“, kde bude 

argumentem text aktivity a dělícím znakem tentokrát znak mezery tedy „ “. Pomocí cyklu while 

procházíme větu aktivity a hledáme, jestli se v uloţených párech vyskytuje uţivatelem vytvořený pár a 

text páru je shodný s aktuálně načteným slovem. K tomu nám pomáhá statická metoda jménem 

„returnAssignOfActivity“ ze třídy „UseCasePair“. Tato metoda má návratovou hodnotu typu 

„boolean“. Pokud se některé ze slov z věty shoduje s textem některého z párů. Je vytvořen nový objekt 

„ObjectFinalStoryboard“ a to tím způsobem, ţe se vyplní argumenty číslo případu uţití, charakter, 

nalezený text aktivity, typ nalezeného objektu z páru (můţe být buď „activity“ nebo „item“) a text 

nalezeného objektu z páru, potom následují argumenty pro vstupní a výstupní předmět. Ty se v tomto 

případě nepouţijí a zadá se zde null. Pokud se v textu aktivity nenajde ţádné slovo, které by se 

nacházelo v některém z párů, vytvoří se objekt „ObjectFinalStoryboard“ takovým způsobem, ţe se do 

argumentů vloţí jenom číslo případu uţití, charakter a věta aktivity. Zbytek se argumentů se vyplní 

jako null. Stejným způsobem se zpracují zbývající případy uţití. Po tomto zpracování se nám 

z kaţdého případu uţití vytvoří minimálně dva objekty třídy „ObjectFinalStoryboard“. Vţdycky jeden 

z charakteru „actor“ a minimálně jeden z charakteru „activity“ a to v případě, ţe se nepodaří nalézt 

ţádné slovo, které by bylo v páru. Nakonec se tedy vrací objekt třídy „ListOfObjectFinalStoryboard“ 

 

5.1.7 Šablony 

 

Pro zobrazování diagramů storyboard jsou vytvořeny čtyři šablony. Tyto základní vzory mohou 

být v případech kdy, se nevyskytují vstupní nebo výstupní předměty, ještě patřičně upraveny podle 

aktuální potřeby. Jelikoţ se pouţití těchto šablon objeví v následujícím kroku převodu, seznámíme se 

s jejich problematikou v tento moment: 

1. Šablona aktér a jedna aktivita 

Tato nejjednodušší šablona obsahuje pouze aktéra a jednu jeho aktivitu. Třída, z jejíţ objektu lze 

šablony tohoto druhu vytvářet se jmenuje „TwoPictures“. Tato třída obsahuje jeden konstruktor: 

 

public TwoPictures  

(int souřadniceX,int souřadniceY,double velikostŠablony,String textAktéra,String textAktivity,String 

celýText) 

 



 

 

- souřadnice X (int): udává souřadnici X levého horního rohu celé šablony 

- souřadnice Y (int): udává souřadnici Y levého horního rohu celé šablony 

- velikost šablony (double): udává velikost zobrazení šablony. Maximální hodnota této proměnné je 

1.0. Pokud je potřeba šablonu zmenšit například na polovinu tato hodnota se změní na 0.5 a tím se 

všechny hrany zkrátí. Toho se vyuţije, pokud se bude zobrazovat velký počet obrázků. 

- text Aktéra (String): text, který se bude zobrazovat u části, kde bude obrázek aktéra. 

- text Aktivity (String): text, který se bude zobrazovat u části, kde bude obrázek aktivity. 

- text vstupního předmětu (String): tento text se stejně jako příslušný obrázek můţe a nemusí 

vyskytovat. Zobrazuje se v závislosti, jestli v příslušném případu je či není vstupní předmět. 

- text výstupního předmětu (String): tento text se také stejně jako příslušný obrázek můţe a nemusí 

vyskytovat. Platí zde to samé jako u vstupního předmětu. 

- celkový text (String): celkový text případu uţití, který se bude zobrazovat v horní části, kde bude 

obrázek aktivity. 

2. Šablona aktér a jedna aktivita a jeden předmět 

Třída, jejíţ objekty vytváří tuto šablonu, se jmenuje „ThreePictures „a je zděděna od výše uvedené 

třídy „TwoPictures“. Systém zobrazování a souřadnic je zděděn, je tedy naprosto stejný jako 

v minulém případě. Je zde přidán navíc obrázek předmětu, který je nějakým způsobem spojen 

s aktérovou aktivitou. Tato třída má také jeden konstruktor, který vypadá stejně jako v minulém 

případě, jenom je zde přidán argument pro název předmětu, jenţ se zde objevuje navíc. 

3. Šablona aktér, dvě aktivity a jeden předmět 

Třída této šablony má název „FourPictures“ a je zděděna od předchozí třídy „ThreePictures“. Opět 

platí všechno to co v minulém případě. Rozdíl je v tom, ţe zde přibývá další aktivita, kterou vykonává 

aktér. Šablona je tedy pouţívána v situacích, kdy aktér vykoná jednu aktivitu s pouţitím předmětu a 

poté vykoná ještě jednu aktivitu, ale nepouţije přitom ţádný další předmět. 

4. Šablona aktér, dvě aktivity a dva předměty 

Poslední a nejsloţitější šablona, která je zděděna od třídy “FourPictures“, oproti které přibývá další 

předmět. Tato skutečnost se projeví také v konstruktoru, kde přibývá argument pro jeho text.  Tato 

šablona se pouţívá pro situace, kdy aktér vykoná dvě aktivity a u kaţdé z nich pouţije nějaký předmět. 



 

 

 

 

Obrázek 5.1: Obrázek se všemi šablonami 

 

5.1.8 Metoda createGraphics() 

 

Tato metoda slouţí na vytvoření objektů tříd slouţících jako šablony pro jednotlivé části 

storyboardu. Tyto třídy a jejich grafické prezentace byly popsány výše. Jenom připomenu, ţe se jedná 

o třídy „TwoPictures“,“ThreePictures“,“FourPictures“ a  „FivePictures“.    

Vytváření objektů těchto tříd probíhá tak, ţe se pomocí cyklu „for“ projíţdí vstupní vektor obsahující 

objekty „ObjectFinalStoryboard“. Jak uţ bylo řečeno na jeden případ uţití, připadají minimálně dva 

objekty této třídy. V tomto ukázkovém programu jsme omezeni také shora, kde je maximální počet 

objektů k jednomu případu uţití a tudíţ i obrázků v příslušné části storyboardu pět.  Toto omezení je 

provedeno z praktických i technických důvodů. Případy uţití přesahující rámec aktéra, jeho dvou 

aktivit a dvou pouţitých předmětů, by porušovali obecné pravidlo jednoduchosti v psaní případů uţití. 

Navíc by byl problém s jejich grafickým zobrazením a při případném zobrazení by grafická prezentace 

nebyla přehledná.          

Vraťme se k tomu, jak budeme jednotlivé objekty vytvářet. Pro to, abychom věděli,  jaký objekt máme 

pro konkrétní případ uţití vytvořit, musíme vědět kolik objektů třídy „ObjectFinalStoryboard“ 

reprezentuje daný případ uţití. To zjistíme jednoduše tak, ţe pomocí dalšího cyklu „for“ 

inkrementujeme vstupní vektor a kontrolujeme, zdali je číslo případu pořád stejné. To děláme, dokud 

se nenarazí na objekt reprezentující jiný případ uţití. Počet iterací, neţ se narazí na jiný případ uţití, se 

ukládá do pomocné proměnné.  Tuto proměnnou poté pouţijeme na určení šablony, která se pro 

aktuální případ uţití pouţije. Přiřazení je jednoduché. V případě, ţe je hodnota pomocné proměnné 

například dva vytvoří se objekt třídy „TwoPictures“, pokud je hodnota tři, vytvoří se objekt třídy 

„ThreePictures“ atd.  Argumenty pro vytváření instancí se vybírají z objektů, které byly nalezeny jako 

součásti případu uţití. Výjimkou je jenom určení prvních dvou argumentů, a sice souřadnic X a Y.  



 

 

1. Nastavení hodnoty X: Zde se nastavuje pevně hodnota vzdálenosti od levého kraje obrazovky, k ní 

je přičtena šířka aktuální šablony vynásobená hodnotou pořadí, ve kterém se bude vytvořený objekt 

přidávat do výsledného vektoru. Tím dosáhneme toho, ţe budou jednotlivé zobrazené části v řadě za 

sebou s rovnoměrnými odstupy. 

2. Nastavení hodnoty Y: Zde je situace oproti minulému případu podstatně jednodušší, hodnota je 

konstantní, dokud nedosáhneme počtu čtyř šablon.  Po dosaţení tohoto počtu, jsme na pravém konci 

obrazovky, tudíţ je potřeba přejít na nový řádek. Toho dosáhneme tak, ţe zvolíme novou konstantu, 

která by měla být zhruba v polovině obrazovky. Z toho vyplívá technické omezení, které dovoluje 

zobrazit maximálně dva řádky objektů s tím, ţe jsou v kaţdém řádku čtyři objekty. Coţ znamená, ţe 

jsem schopni zobrazit maximálně osm případů uţití.  

Výše uvedeným způsobem se zpracují všechny objekty ze vstupního vektoru a vytvoří se výstupní 

vektor, který obsahuje zpracované šablony připravené pro zobrazení v další fázi. Tento vektor je 

potom také návratovou proměnnou této metody. 

 

5.1.9 Zobrazení diagramů 

 

O zobrazení se stará metoda s názvem „viewDataInChart()“. Její úkol je jednoduchý, a sice 

vezme objekt šablony ze vstupního vektoru vytvořeného v minulé fázi a zjistí, o jaký druh šablony se 

jedná. To zjistí podle třídy aktuálního objektu. Poté přidá příslušnou šablonu s popisky a obrázky do 

instance třídy „ChartFigure“, která se posléze zobrazí s hotovými diagramy storyboard. 

 

 

Obrázek 5.2: Výsledný storyboard 



 

 

5.2 Cesta od zadání případu užití k aktivitnímu diagramu  

 

Tato cesta je podstatně jednodušší neţ cesta od případů uţití k diagramu storyboard.  Pro tvorbu 

aktivitního diagramu je potřeba dva objekty třídy „ListOfStickUseCases“, která byla pouţita i v části 

pro tvorbu diagramu storyboard. Nyní přejděme k postupu samotného převodu. Na začátku 

potřebujeme vytvořit dva zmíněné objekty třídy „ListOfStickUseCases“. První objekt bude vytvořen 

z textu hlavního scénáře pomocí metody „createListOSUC()“, druhý objekt bude vytvořen z textu 

rozšíření případů uţití a postará se o to v tomto případě metoda „createListOSUCExtension()“. Další 

objekt, který bude potřeba vytvořit, bude Vektor obsahující objekty třídy „ExtensionsInChart“. Kaţdý 

takový objekt obsahuje  číslo případu uţití, který je rozšiřován příslušným rozšířením. Dále je 

v objektu obsaţeno číslo případu uţití, kterým se má po vykonání rozšíření pokračovat (tedy skok). 

Zde můţou nastat stejné situace jako u tvorby diagramů storyboard, které se zobrazí následujícími 

způsoby: 

Argument cílového případu užití je 0. Stejně jako u zpracovávání diagramů storyboard tato hodnota 

označuje ukončení průběhu. V tomto případě se ukončení průběhu řeší tak, ţe šipka z příslušného 

rozšíření směřuje na značku konce aktivitního diagramu. 

Argument cílového případu užití je 999. Zde opět platí, ţe hodnota 999 znamená pokračování na 

následujícím případu uţití. Zobrazení zde tedy vypadá tak, ţe šipka z rozšíření směřuje na případ uţití, 

který následuje za případem uţití, jehoţ rozšíření jsme řešili. 

Argument cílového případu užití je číslo v rozmezí od jedničky do nejvyššího čísla případu užití. 

V tomto případě šipka směřuje k případu uţití, jehoţ číslo odpovídá hodnotě, která byla v argumentu.  

Dalším argumentem pro tvorbu objektu z třídy „ExtensionsInChart“ je vektor, který obsahuje 

jednotlivá rozšíření mimo vstupu do rozšíření. 

 

Příklad 

Máme rozšířit případ č. 1. Vytvoříme tedy rozšíření 1a.text; 1a1.aktér:text; 1a2:aktér:text;. To co se 

bude zobrazovat ve výsledném aktivitním diagramu, budou jenom body části rozšíření 1a1. a 1a2. 

Tyto dva body rozšíření se sériově za sebou zobrazí ve větvi aktivitního diagramu, která bude 

vycházet z případu uţití č. 1 a bude končit v části, která je argumentem cíle u bodu 1a2. 

O vytvoření samotného vektoru, který je naplněn objekty „ExtensionsInChart “ se stará metoda 

jménem „createExtInChart()“, která načte objekt třídy „ListOfStickUseCases“, jenţ byl vytvořen 

z textu rozšíření případů uţití. Tento objekt se projíţdí cyklem „for“ a hledají se začátky jednotlivých 

rozšíření. Poté co se najde začátek rozšíření, tak se do vektoru přidávají jednotlivé body rozšíření, to se 

děje do doby, neţ se narazí na poslední bod. 

 

 



 

 

5.2.1 Zobrazení aktivitního diagramu 

 

Jakmile máme vytvořen objekt třídy „ExtensionInChart“ jsme téměř hotovi. Nezbývá neţ vloţit a 

zobrazit sériově pod sebe seřazené texty z objektů z třídy „ListOfStickUseCases“, kde je zpracovaný 

hlavní scénář případů uţití. Tyto texty se zobrazí pomocí třídy „UseCaseFigure“, která zobrazuje 

komponentu elipsy s textem vevnitř. Poté co máme sloupec případů uţití z hlavního scénáře, přidáme 

k němu větve z objektu třídy „ExtensionInChart“. Jednotlivé případy uţití přitom spojují pomocí 

objektů třídy „PathFigure“, která zobrazuje čáru mezi jednotlivými případy uţití. K tomu, aby bylo 

moţné zobrazené případy uţití propojit, slouţí také třída „FixedAnchor“, která je součástí všech 

zobrazovaných komponent a určuje z které části příslušné komponenty májí jednotlivé 

vstupní/výstupní čáry vycházet/vcházet. 

 

5.3 Třídní diagramy 

 

Celkový třídní diagram je z důvodu přehlednosti rozdělen na tři logické části. První část 

zobrazuje systém na nejvyšší úrovni. Z diagramu vyplývá, ţe hlavní třídou je třída „MainWindow“, 

která představuje hlavní okno, které obsahuje třídy posluchačů, jenţ spouští vstupní formuláře, 

zobrazují aktivitní diagram a diagram storyboard. 

 

 

 

Obrázek 5.3: Celkový pohled na aplikaci 

 

 

 



 

 

5.3.1 Třídní diagram zobrazující třídy týkající se tvorby diagramů storyboard 

 

Jak je vidět tato část je nejsloţitější. Je zde také patrno, ţe je v této části ústřední třídou 

„StoryboardChart“, která zobrazuje samotné diagramy. Třídy týkající se grafického zobrazování 

toryboardů jsou v levé části v rámečku. 

 

 

Obrázek 5.4: Třídní diagram zobrazující třídy týkající se tvorby diagramů storyboard 

 

5.3.2 Třídní diagram zobrazující třídy týkající se tvorby aktivitního diagramu 

 

Tento třídní diagram je na stejné úrovni jak minulý diagram. Jak je vidět diagram je podstatně 

jednodušší neţ v předchozím případě. Je zde opět oddělena část tříd, které se týkají grafického 

zobrazení. 



 

 

 

 

Obrázek 5.5: Třídní diagram zobrazující třídy týkající se tvorby aktivitního diagramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěr 
 

Na praktickém příkladu se ukázalo, ţe lze vytvořit algoritmus pro převedení slovního zadání 

případů uţití s rozšířeními na diagram storyboard. Je zde však potřeba vytváření vstupu pro převod 

dodrţovat spoustu různých pravidel, bez kterých by automatický převod nebyl moţný. Zároveň je 

nutné mít texty případů uţití dobře promyšlené a to nejenom z důvodů obecných pravidel jejich 

tvorby. Pro převod je totiţ nutné si promyslet, jaké výrazy v textu pouţít a jak je řadit v textu za 

sebou.  Také je potřeba promyšleně přiřazovat text k objektům a obrázkům. V neposlední řadě je nutné 

mít obrázky nebo fotografie navrţeny tak, aby zapadaly společně do kontextu ve všech moţných 

pořadích a kombinacích. Pokud je vše výše uvedené splněno, tak nic nebrání převodu na smysluplné 

storyboardy ve všech moţných iteracích týkajících se rozšíření.  

Zde si myslím, ţe je prostor pro další rozšíření této aplikace.  Mohl by se zde například vytvořit editor, 

který by usnadňoval vytváření textového zadání pro převod na diagramy. Ten by mimo jiné obsahoval 

různé šablony pro organizaci textu vstupních případů uţití. Dále by jiţ v průběhu tvorby vstupních 

údajů zobrazoval předběţnou podobu výsledného diagramu a také navrhoval různá řešení či 

alternativy. V jiném směru by šlo také aplikaci rozšířit o grafický editor na vytváření obrázků s tím, ţe 

by se po vytvoření zařazovaly do databáze, která by potom slouţila při přiřazování textu k obrázkům.  

Pro takový editor by bylo ideální kreslení obrázků pomocí tabletu. Tím by šlo obrázky vytvářet velmi 

rychle a efektivně a v rozměrech vhodných pro zobrazování v šablonách určených pro diagramy 

storyboard. 
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