
1 Úvod           

Informační a komunikační technologie se dostávají do všech oborů lidské činnosti, včetně 

oboru poskytování sociálních sluţeb. U poskytovatelů sociálních sluţeb tyto technologie zajišťují 

vnitřní agendu provozu, která zahrnuje plánování směn zaměstnanců, s následnou kontrolou, pomáhá 

organizovat čas seniorů v takovém zařízení, např. hlásí zaměstnancům ze stravovacího úseku stavy 

objednané stravy.  

Informačních  technologií, které jsou připraveny právě pro poskytovatele sociálních sluţeb na 

trhu není mnoho. Zajistit tak systém, který by reflektoval individuální poţadavky konkrétních 

sociálních sluţeb je proto problematické a dosti nákladné. 

Tato práce je motivována individuálními poţadavky konkrétního zadavatele, které vyplynuly 

na základě poznatků z jeho více jak čtyřleté historie provozu. Původní poţadavky byly zaměřeny na 

systém plánovaní směn a následné evidence docházky pomocí identifikačních systému. Během 

analýzy moţností vyuţití identifikačních systému k těmto prvkům agendy pak zadavatel práce vyuţil 

dostupného řešení od společnosti, která pro něj zajišťuje jiţ jiné prvky agendy. Zadání se proto ze 

strany zadavatele částečně změnilo a zaměřilo se na systém plánování aktivit pro klienty, pomocí 

identifikačních údajů zajištěn bezstravenkový systém a systém evidence klientů a ţadatelů o 

Odlehčovací sluţbu. Při seskupení těchto tří systému vzniká rozsáhlý nový komplexní systém. 

1.1 Struktura práce 

Práce nejprve stručně popisuje organizaci zadavatele, problémy které je třeba řešit v kontextu 

nabízených sluţeb a aktuální firemní systém. Dále je práce rozdělena do čtyř částí, které celý systém 

rozdělují do logických celků. V těchto kapitolách je uveden vţdy aktuální stav zadavatele, nedostatky 

tohoto řešení a následně proběhne krátká diskuse moţností, jak tyto nedostatky odstranit. Na základě 

specifika poţadavků ze strany zadavatele je provedena analýza nového řešení, včetně potřebných 

UML diagramů a jeho následná implementace. Popsané ukázky zajímavých částí zdrojových kódů 

jsou pak uvedeny v příloze. V závěru je zhodnocen přínos této práce a jsou představeny vize, jak 

systém do budoucna rozšířit. 

  



2 Motivace zadaní 

2.1 Základní popis zadavatele 

Celý systém péče o seniory v Lanškrouně je rozdělen do třech částí spadající pod zařízení, 

které se nazývá Sociální sluţby Lanškroun (dále jen SOSLLA). 

2.1.1 Domov pro seniory 

Zařízení je organizací s regionální působností, zřizovanou Městem Lanškroun. V současné 

době má Domov pro seniory (dále jen Domov) kapacitu 86 lůţek a pečuje o ně celkem 55 pracovníků 

z pěti úseků.  

2.1.1.1 Stravovací úsek 

Devět zaměstnanců tohoto úseku zajišťuje stravu pro klienty i zaměstnance celého Domova. 

Strava je poskytována minimálně 4x denně a je dělena na 3 druhy (diabetickou, normální a 

ţlučníkovou). Přibliţně 80 jídel denně se připravuje pro strávníky z veřejnosti. 

2.1.1.2 Zdravotnický úsek 

Zaměstnanci zdravotnického úseku zajišťují klientům pomoc při oblékání, pomoc při 

přesunech, při podávání jídla a pití, pomoc při osobní hygieně, nebo např. podávají klientům léky. 

2.1.1.3 Sociální úsek 

Tento úsek by měl vést k udrţení nebo rozvoj osobnostních a sociálních schopností 

a dovedností. Péče je určena jak pro klienty, kteří nejsou schopni se o sebe postarat sami a potřebují 

pomoc, tak i pro klienty, kteří vyhledávají činnosti v jejich volném čase. Tyto volnočasové aktivity 

zajišťují zaměstnanci Domova a jedná se např. o Keramickou dílnu, Muzikoterapii, Počítačový klub, 

Vařeníčko-pečeníčko, apod. 

2.1.1.4 Technický úsek 

Technický úsek zajišťuje chod Domova po technické stránce a stará se o úklid na pokojích 

klientů, kteří si o tuto sluţbu zaţádají. 

2.1.1.5 Ekonomický úsek 

Do posledního úseku spadají účetní, ekonom a ředitel Domova. 

  



2.1.2 Odlehčovací služba 

Odlehčovací sluţba nabízí 4 lůţka na dvou dvoulůţkových pokojích a počet pokojů se 

postupně rozšiřuje. Provoz zajišťuje Domov pro seniory, proto se zde jedná o stejný typ poskytování 

péče jako právě v Domově. Klient zde můţe být umístěn maximálně na 3 měsíce a slouţí tak např. 

rodinám, které mají své rodinné příslušníky v osobní péči a potřebují odcestovat na dovolenou, mají 

velké pracovní vypětí, apod. 

2.1.3  Pečovatelská služba 

Poslední z částí Sociálních sluţeb Lanškroun je Pečovatelská sluţba, která mimo jiné zajišťuje 

rozvoz obědů pro klienty, kteří bydlí ve svém vlastním domovu, nebo bytu.  

2.2 Aktuální stav firemního systému 

Pro podporu provozu celých SOSLLA slouţí firemní informační systém, který se skládá z více 

částí. Část pro evidenci klientů, zaměstnanců, majetku je spravována v elektronickém informačním 

systému Cygnus (viz dále). Dalším prostředkem pro chod SOSLLA je magnetické tabule pro správu 

aktivit klientů. V papírové formě, nebo v excelovských tabulkách jsou pak vedeny další záznamy o 

činnosti SOSLLA (počty objednaných jídel pro klienty, kteří nejsou schopni dojít na recepci Domova 

a tam si obědy objednat). Pro evidenci objednaných jídel ostatních klientů v jídelně pak slouţí šatnové 

lístky, které reprezentují objednaný oběd. 

Stávající firemní systém tak není sjednocen, neumoţňuje rychlý přehled z jakéhokoliv místa, 

v libovolném čase. Ty části, které nejsou vedeny pomocí informačního systému, pak neumoţňují 

ţádnou sofistikovanou kontrolu (např. celkový počet objednaných jídel). 

Snahou ze strany SOSLLA je celý informační systém částečně sjednotit a odstranit tak 

stávající nevýhody. Následující kapitoly pojednávají o částech informačního systému rozděleného do 

jednotlivých logických částí v nově vznikajícím informačním systému. 



3 Plánovaní aktivit 

3.1 Aktuální stav 

Zdravotní úsek zařízení SOSLLA plánuje aktivity s klienty na nástěnné magnetické tabuli. 

Magnetické piktogramy, znázorňující konkrétní aktivitu, jsou přidělovány k jednotlivým klientům na 

konkrétní čas. Tímto způsobem se při rozumném plánování zajistí nepřekrývání jednotlivých aktivit. 

Aktivitou se rozumí činnost, které se klient zúčastní buď fyzicky - např. podávání léků, nebo nepřímo 

- např. uklízení klientova pokoje. Tato plánovací pomůcka je umístěna v sesterně a má k ní přístup 

kaţdý zaměstnanec, který má přístup do sesterny.  

3.2 Nedostatky aktuálního řešení 

Jak je patrné z předešlé kapitoly, současnou plánovací pomůckou jsou reprezentovány pouze 

činnosti zdravotního úseku. V rámci SOSLLA však existují i další úseky (viz druhá kapitola) a jejich 

aktivity jsou plánovány odděleně na jiných tabulí. Výše popsané řešení má tyto základní nedostatky: 

Nelze snadno synchronizovat činnosti více úseků. 

Neexistuje ţádný hromadný a celkový výpis všech aktivit pro všechny úseky, ani pro jednoho 

klienta, resp. jeho pokoj. 

Nelze zabezpečit různou úroveň práv na změny plánování pro zaměstnance. 

Nelze snadno získat výpis pracovního rozdělení zaměstnanců (nelze tak zjistit, kde se 

konkrétní zaměstnanec právě nachází, ani zda nemá plánované dvě činnosti v jednom čase). 

Se současnou pomůckou nelze propojit záznamy o předepsaných lécích pro jednotlivé klienty. 

Ke kaţdému klientovi musí být vedena sloţka, kterou si zaměstnanci mezi sebou předávají. Hrozí tak 

ztráta nebo zneuţití. 

Problematická evidence klientů (přidání nebo odebrání klienta), není moţnost filtrování a 

řazení klientů. 

3.3 Moţnosti jiného řešení 

3.3.1 Cygnus společnosti Iresoft 

Systém, jehoţ několik modulů je nyní v SOSLLA spuštěno. Jde o informační systém, který je 

programován přímo pro poskytovatele sociálních sluţeb. Celý systém je rozdělen do 8 modulů 

(dokumentace klienta, stravovací část, majetek, zaměstnanci, apod.). Roční pronájem všech modulů 

pro zařízení, které má přibliţně 400 klientů stojí přibliţně 200 000 Kč. Jde o zcela komerční řešení, 

kde společnost Iresoft nemá na trhu velkou konkurenci, proto si můţe diktovat cenové podmínky. 

V takovém případě kaţdé i jednoduché individuální rozšíření programu stojí nemalé částky. 

  



3.3.1.1 Výhody programu Cygnus 

Přehledné sestavy, filtry. 

Informační panel, kde jsou informace o změnách programu. 

Je pravidelně aktualizován. 

3.3.1.2 Nevýhody programu Cygnus 

Delší dobu trvá, neţ se načte nebo neţ se zavře. 

Vysoká cena a nutné dokupování jednotlivých panelů. 

Pro běţný operační systém je garantován provoz pro maximálně 10 počítačových stanic. 

Nelze zadat klienta bez RČ. 

Nedostatečně zabezpečené soubory s daty.  

3.3.2 eQuip společnosti Software Production 

Jde taktéţ o informační systém připraven přímo pro poskytovatele sociálních sluţeb. Hlavní 

vyuţití má jako nástroj pro sledování účinnosti poskytovaných sluţeb, jejich účtování, správy agendy 

a řízení organizace. Není tedy primárně určen pro plánování. 

3.3.2.1 Výhody programu eQuip 

Měření efektivity poskytovaných sluţeb.  

Kompletní záznamy o poskytované péči.  

Zjednodušení a automatizace administrativy docházek a stravování klientů.  

Denní hlášení - sdílení informací mezi pracovníky o mimořádných událostech.  

Sledování časového vytíţení pracovníků.  

3.3.2.2 Nevýhody programu eQuip 

Cena aţ 0,3% ročního rozpočtu organizace. 

Další zkušenosti s tímto systémem nejsou k dispozici. 

3.3.3 Další možnosti řešení 

Po prohledání rejstříku firem v příslušné kategorii na http://www.firmy.cz/Remesla-a-

sluzby/Pocitacove-a-internetove-sluzby/Vyvoj-softwaru-na-zakazku nebyla nalezena další společnost, 

která by se zabývala vývojem systému přímo pro poskytovatele sociálních sluţeb. Proto případný 

zájemce o takové řešení, kterému by nevyhovovaly produkty od výše uvedených společností, musí 

zadat celý informační systém společnosti, která je schopna dle poţadavků daný systém zrealizovat 

individuálně. 

Při poptání o individuální realizaci systému pro plánování aktivit u dvou společností byly 

odpovědi následují. 
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3.3.3.1 Společnost Diversity 

Sídlo společnosti: Praha 

www stránky: http://www.diversity.cz/ 

Jednatel: Vojtěch Štavík, vojta@diversity.cz 

Cena přibliţně: 100 000 Kč - 150 000 Kč  

3.3.3.2 Společnost 3IT 

Sídlo společnosti: Ostrava  

www stránky: http://www.3it.cz/ 

Jednatel: Petr Fusek, petr.fussek@3it.cz 

Cena přibliţně: 150 000 Kč 

 

Jedná se samozřejmě o částky, které byly odhadnuty na základě jednostránkového zadání, 

které nebylo následně konzultováno, proto by byla konečná cena pravděpodobně jiná.  

3.4 Analýza nového řešení 

3.4.1 Jednání se zaměstnanci SOSLLA 

Pro přesné zadání systému, který by měl nahradit aktuální řešení (u zdravotního úseku 

magnetickou tabuli, u sociálního úseku excelovskou tabulku), bylo nutné jednat se všemi vedoucími 

jednotlivých úseků. Jednání se opakovaly, protoţe pouze z jedné schůzky nebylo patrné, co daný 

zaměstnanec pro své oddělení potřebuje a nebylo tak moţné vytvořit zadání, které by vyhovovalo 

všem úsekům zároveň. 

V součinnosti se zadavatelem pak bylo vytvořeno a následně odsouhlaseno výsledné zadání 

tabule pro plánování aktivit. Toto zadání je uvedeno v následující kapitole. Doplňující informace ze 

zadání (parametry jednotlivých poloţek) jsou pak uvedeny v příloze. 

3.4.2 Výsledné zadání tabule aktivit 

3.4.2.1 Celkový popis tabule aktivit 

Nový systém by měl umoţnit přehlednější plánování aktivit s moţností sdílení ve více 

místnostech a na více počítačích.  

Převedením stávajícího systému do elektronické podoby se zároveň zjednoduší přidání nového 

klienta. Další výhodou je pak moţnost uchovávání většího počtu informací o klientovi a jeho 

aktivitách, neţ stávající jeden piktogram. Dále se budou moci generovat výpisy pro jednoho 

zaměstnance s jeho aktivitami, které má např. v rámci jednoho měsíce se seniory provádět. Součástí 

plánovací tabule budou další výpisy jako např. zobrazení všech klientů daného zaměstnance, čímţ se 

usnadní dohledání zaměstnance ve zvolený čas. 

Tabule aktivit je modulem celého systému (viz kapitola č. 4), proto po přihlášení do 

základního rozhraní uţivatel zvolí záloţku „tabule aktivit“ a zobrazí se mu tabule se všemi klienty a 

jejich naplánovanými aktivitami. 

http://www.diversity.cz/
http://www.3it.cz/
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Jednotlivé řádky této tabule představují klienty Domova a sloupečky pak časové úseky, 

přiřazeného klíčového zaměstnance ke klientovi, nebo jiné, předem definované informace. Do 

jednotlivých políček tabulky se pak budou moci přiřadit aktivity. 

3.4.2.2 Práva přístupu do tabule 

Prohlíţení a editování tabule je povoleno příslušným, předem určeným uţivatelským rolím. 

Popis rolí a jejich úrovně přístupů jsou zachyceny v diagramech v následující kapitole.  

3.4.2.3 Řádky tabule 

Jednotlivé řádky obsahují jména klientů. Ti se mohou přidávat, odebírat a editovat 

z podstránky, která je v nástrojové liště. Počet klientů není nějak omezen. 

Výsledná tabule umoţňuje řazení dle: abecedy klienta, patra Domova, pokoje, zaměstnance, 

úseku a aktivity (buď výpis pouze dané aktivity, nebo klienty pouze s těmito aktivitami). 

Systém zároveň umoţňuje vytisknutí detailu klienta podle příslušné role uţivatele. 

3.4.2.4 Sloupce tabule 

Sloupec tabule představuje čas, kdy je činnost s klientem prováděna. Sloupce lze libovolně 

editovat, proto můţe být sloupec např. půlhodinový (např.: 8:00-8:30), denní, případně měsíční.  

3.4.2.5 Aktivity 

Aktivita je buď ze sociálního, zdravotnického nebo technického úseku. Zaměstnancům ze 

všech úseků se zobrazují aktivity i z ostatních úseků. Běţný zaměstnanec můţe editovat aktivity pouze 

ze svého úseku. Aktivity jsou znázorněny pomocí piktogramu a editují se klepnutím myši na dané 

pole, kde se zároveň zobrazí moţnost vloţení zcela nové aktivity, případně smazání stávající. Při 

vkládání nové aktivity je uţivateli nabídnut seznam předem vloţených šablon aktivit s definovanými 

údaji.  

3.4.2.6 Seznam nadefinovaných šablon aktivit 

Naplnění tohoto seznamu je jednou z prvních úloh při spuštěním systému. Seznam všech dříve 

vloţených šablon je přístupný z menu s moţností editovat a zároveň s moţností vloţení nové. Tento 

seznam pak umoţňuje rychlejší vkládání nových aktivit, kdy při vkládání nové aktivity lze vybrat 

jednu z těchto nadefinovaných aktivit. 

3.4.2.7 Technické požadavky 

Mezi hlavní poţadavky ze strany SOSLLA patří 100% funkčnost, rychlost. Aplikace by měla 

být spuštěna na několika PC, nejlépe pak na kaţdém patře. Ovládání by mělo být zcela intuitivní a 

jednoduché. 

  



3.4.3 UML 

UML je univerzální grafický jazyk pro vizualizace modelování systémů. Lze jej vyuţít při 

modelování objektově orientovaných softwarových projektů. Tento jazyk byl navrţen tak, aby spojil 

jiţ existující postupy modelovacích technik a softwarového inţenýrství. Jazyk jako takový nenabízí 

ţádný druh metodiky modelování. Také proto není jazyk UML vázán na ţádnou specifickou metodiku 

nebo ţivotní cyklus systému. [4] 

V následujícím textu je vţdy zobrazen diagram a v něm popsány jeho nejdůleţitější části. 

Ostatní, pro vývoj potřebné, diagramy, případně jejich popisy jsou uvedeny v příloze. 

3.4.3.1 Diagram případů užití  

3.4.3.1.1 Obecný popis  

Diagramy případů uţití (Use Case) spadají do skupiny diagramů chování a zachycují 

jednotlivé moţnosti, které uţivatel (aktér) systému vyuţívá. Pomocí těchto digramů lze také zachytit, 

jací uţivatelé systém pouţívají a jejich roli v popisovaném systému. Následně pomocí scénářů těchto 

případů uţití lze srozumitelnou formou popsat, jaké akce se očekávají od systému a uţivatele k 

úspěšnému průběhu daného případu uţití. Tento scénář pak slouţí jako pomůcka programátora při 

implementaci daného případu. S uţitím scénáře získává programátor přehled, jaké funkce je třeba v 

systému definovat.  

Podle poţadavků popsaných v předchozí kapitole, byly pro nový systém navrţeni uţivatelé 

systému a případy uţití, tak jak je znázorněno v diagramu na obrázku č. 1. V diagramu jsou pro 

přehlednost jednotlivé případy uţití rozděleny dle úseků. 



3.4.3.1.2 Případ uţití Tabule 

 

Obrázek č. 1 - Diagram případů užití pro tabuli aktivit 



3.4.3.2 Jednotliví aktéři a scénáře případu užití Tabule 

Aktér: Administrátor 

Administrátor má v tabuli aktivit moţnost přidat sloupce. V případě prvního spuštění systému 

tak můţe nastavit základní rozhraní této tabule. 

Aktér: Ředitel 

Ředitel má moţnost shlédnout celou tabuli se všemi úseky a jejich aktivitami. Nemá ale 

moţnost s aktivitami pracovat (editovat je). Jediný ze zaměstnanců pak má moţnost spravovat 

jednotlivé sloupce (jako jediný je za celé SOSLLA schopný rozhodnout, jaké časové intervaly bude 

tabule reprezentovat). Ředitel nemá moţnost ani zobrazovat, ani pracovat s léky klientů. 

Aktér: Sociální pracovník 

Tento zaměstnanec má druhá nejvyšší práva v systému. Můţe pracovat se všemi klienty i se 

všemi úseky. Nemá moţnost ani zobrazovat, ani pracovat s léky klientů. 

Aktér: Vedoucí technického úseku, Vrchní sestra a Pomocný sociální pracovník 

Tito aktéři mohou plně pracovat s aktivitami ze svých úseků a zároveň vidí aktivity z ostatních 

úseků. 

Aktér: Pečovatelka 

Vidí všechny aktivity ze všech úseků, ale nemůţe je editovat. Editovat můţe pouze léky 

klientů. 

Use case: Editace sloupců tabule aktivit 

V základní instalaci nejsou ţádné sloupce. 

Editace sloupců je moţná přes nabídku „Nastavení->Sloupce“ 

V nastavení je pak seznam všech vloţených sloupců a moţnost vloţit nový 

Při vkládání nového sloupce se pak zobrazí formulář povinnými a nepovinnými údaji 

Sloupec má povinné parametry: pořadí, denní časové určení od a denní časové určení do 

Nepovinný údaj pak název a popis. 

Use case: Klienti 

Zahrnuje dostupné Use case, které lze s klientem provádět. 

Use case: Zdravotnický, sociální a technický úsek 

Vţdy zahrnuje Use case daného úseků, které obsahují dostupné operace s aktivitami a 

šablonami aktivit. Zdravotnický úsek má navíc Use case označující práci s léky klientů. 

 

 



3.5 Implementace plánovací tabule 

3.5.1 Možnosti hardware 

Celý systém má následující tři moţnosti, kde bude zprovozněn. 

3.5.1.1 Spuštění na jednom počítači 

Toto řešení je zcela nevyhovující, protoţe se systémem pracuje více zaměstnanců z více 

místností. 

3.5.1.2 Spuštění na vzdáleném serveru umístěném v síti internetu 

U tohoto řešení je nedostatečná dostupnost systému. I za předpokladu výběru, na trhu 

nejdostupnějšího hostingového programu, není nikdy jeho dlouhodobá dostupnost 100%. V tomto 

případě pak nese zodpovědnost zhotovitel systému, který tak nemůţe garantovat 100% funkčnost 

v kaţdém časovém určení. 

3.5.1.3 Spuštění na vnitřním serveru 

Pokud organizace vlastním serverem disponuje, je tato moţnost nejlepší. Garance v kaţdém 

okamţiku pro všechny zaměstnance není taktéţ garantována, ale zodpovědnost je na straně majitele 

serveru. Případné další problémy se dají řešit operativně, pomocí vzdáleného přístupu k serveru a 

nemusí se tak čekat na technickou podporu hostingu. 

Základním předpokladem, u tohoto řešení, je veřejná IP adresa serveru pro umoţnění 

vzdáleného přístupu. 

3.5.1.4 Zvolení hardware 

SOSLLA vlastním serverem disponují, na kterém je jiţ provozován informační systém 

Cygnus. Instalace programů potřebných pro provoz nového systému na tomto serveru je umoţněna, a 

proto je zvolena realizace na serveru ve vnitřní síti. 

3.5.2 Softwaru pro vývoj 

Základním rozdělením softwaru pro vývoj dle druhu spuštěním je desktopová aplikace nebo 

Webová aplikace. 

První z uvedených má mocnější nástroje k naprogramování uţivatelské přívětivosti a 

rychlejšímu běhu aplikace. U druhé z uvedených se nemusí instalovat ţádný program, postačí 

internetový prohlíţeč. Celá aplikace běţí na jednom PC (serveru) a díky tomu lze snadno detekovat a 

následně opravit chybu. Přístupnost na tento server, resp. přímo do aplikace lze povolit ze všech PC, 

které jsou v dané počítačové síti a v síti internetu. 



3.5.2.1 Zvolení software 

Vzhledem k nutnosti přístupu do systému jak z vnitřní sítě, tak i z internetu (např. sledování 

aktivit zaměstnance na začátku jeho směny), je lepší varianta provozu systému pomocí webové 

aplikace (jako internetová stránka).  

3.5.3 Technologie pro vývoj webových aplikací 

3.5.3.1 PHP 

PHP je volně šířeným skriptovacím programovacím jazykem, který je ve spojení s MySQL 

databází dosti rozšířeným a výkonným nástrojem pro tvorbu dynamických internetových stránek. 

Nejčastěji je vnořený do HTML stránky. PHP skript se nejprve, dle zadaných kritérií, zpracuje na 

serveru (nejčastěji Apache) a následně se odešle prohlíţeči pouze výsledek stejným způsobem, jako 

klasická statická HTML stránka. Proto se PHP kód na výsledné HTML stránce nezobrazí a 

programátor se tak nemusí obávat, ţe mu někdo kód zkopíruje. [3],[6] 

3.5.3.1.1  Výhody PHP 

široká komunita vývojářů a nabídka jiţ hotových knihoven 

snadno komunikuje s databázemi, jako je MySQL, PostgreSQL a řada dalších 

pro programování v PHP stačí poznámkový blok 

3.5.3.1.2 Nevýhody PHP 

neobsahuje zabudované komponenty, jako například přihlášení uţivatele, apod.  

v PHP nejsou tak snadno dostupné některé pokročilejší knihovny 

3.5.3.2 JavaScript 

Jedná se skriptovací jazyk, který se vkládá přímo do HTML stránek. Uţivatel si můţe 

provádění JavaScriptu vypnout, protoţe je vykonáván na straně klientského počítače. Syntaxí se 

podobá programovacímu jazyku Java, ale nic jiného společného tyto jazyky nemají. [5] 

3.5.3.3 AJAX 

AJAX je spojení technologií HTML, PHP a JavaScript. Pomocí speciálně upravených 

JavaScriptových funkcí lze vykonat na serveru PHP kód, který se pak opět pomocí JavaScriptu vloţí 

do předem určeného HTML elementu. Pro určité poţadavky se tak nemusí nahrávat celá stránka ze 

serveru znova a ušetří se tak počet stahovaných dat a tím i čas potřebný k vykonání daného 

poţadavku. 

3.5.3.4 Framework 

Jedná se o softwarovou strukturu, která pomáhá při vývoji softwaru. Správný framework 

dodrţuje zásady MVC architektury a obsahuje celou řadu připravených knihoven (např. přihlášení). 

Většinou se jedná o open-sourcové projekty, proto se případný kód můţe jakkoliv změnit dle potřeby. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skriptovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk


3.5.3.5 Nette 

Jedná se o ryze český framework s velkou komunitou vývojářů. Je tak zajištěna velká podpora 

při případných problémech s programováním. Ve Velkém testu [2] tento framework ve všech směrech 

hodnocen velmi dobře. V samotném závěru testu je pak hodnocen jako framework s nedostačující 

dokumentací. Od roku 2008 se však situace změnila a dokumentace je jiţ velmi rozsáhlá [1]. 

3.5.4 Výsledné řešení 

Po vybraném hardware a vývojovém softwaru bylo nutné tyto dva prostředky spojit a 

zprovoznit tak PHP na serveru umístěném ve vnitřní síti SOSLLA.  

K tomu účelu byl vybrán program Xampp, který zajišťuje provoz Apache serveru a na něm 

spuštěné PHP s MySQL databází.  

Dostupnost aplikace je ze všech stanic v počítačové síti. K systému přistupuje z internetové 

adresy http://192.168.1.22, která směřuje poţadavek právě na daný počítač, který je nastaven jako 

server sítě, kde je spuštěn Apache server s MySQL. 

Zpřístupnění adresy, kdekoliv ze sítě internetu, spadá do nastavení routeru, který je umístěn 

v síti. Tento router musí mít veřejnou IP adresu. Na routeru se pak musí povolit port č. 80, na kterém 

je provozován protokol HTTP (internetové aplikace). Router v síti SOSLLA má veřejnou IP adresu 

89.111.106.219, proto po zadání internetové adresy http://89.111.106.219/ se poţadavek spojí právě 

s tímto routerem, který po portu č. 80 přesměruje komunikaci na místní server, kde je provozován celý 

systém. 

3.6 Zdrojový kód - přesouvání aktivit pomocí myši 

Následuje krátký popis zdrojového PHP kódu, který má na starost přesouvání aktivit pomocí 

táhnutí myší (tzv. drag and drop). Ostatní netriviální zdrojové kódy jsou pak popsány v příloze. 

K přesouvání aktivit po tabuli aktivit slouţí javascriptový plugin REDIPS-drag. V presenteru 

HomepagePresenetr je definován signál “move”, který se označuje jako Homepage:move! a k jeho 

obsluze slouţí metoda handleMove(). 

 

PUBLIC FUNCTION HANDLEMOVE($AKTIVITA, $KLIENT, $CAS, $UNDO = FALSE) { 

   $AKTIVITA = $THIS->EM->FIND('\TABULEAKTIVIT\MODEL\AKTIVITA', $AKTIVITA); 

   $THIS->REQUIREACL('WRITE', 'ODDELENI_' . $AKTIVITA->ODDELENI->ID); 

   $UNDOLINK = $THIS->LINK('MOVE!', ARRAY( 

               'AKTIVITA' => $AKTIVITA->GETID(), 

               'KLIENT' => $AKTIVITA->GETKLIENT()->GETID(), 

               'CAS' => $AKTIVITA->GETDATUMACASOD()->FORMAT('H:I'), 

               'UNDO' => TRUE, 

           )); 

   $UNDOHTML = HTML::EL('A')->HREF($UNDOLINK)->SETTEXT('VRÁTIT ZPĚT'); 

   LIST($HOD, $MIN) = NETTE\STRING::SPLIT($CAS, '/\:/'); 

   $AKTIVITA->SETKLIENT($KLIENT); 

   $DATUM = CLONE $AKTIVITA->GETDATUMACASOD(); 

   $DATUM->SETTIME($HOD, $MIN, 0); 

   $AKTIVITA->SETDATUMACASOD($DATUM); 

http://192.168.1.22/
http://89.111.106.219/


   $THIS->EM->MERGE($AKTIVITA); 

   $THIS->EM->FLUSH(); 

   IF ($UNDO === FALSE) { 

       $THIS->FLASHMESSAGE('AKTIVITA BYLA PŘESUNUTA. ' . $UNDOHTML . '.', 

'HTML'); 

       $THIS->INVALIDATECONTROL('FLASHMESSAGES'); 

   } 

   IF (!$THIS->ISAJAX()) { 

       $THIS->REDIRECT('DEFAULT'); 

   } 

} 

 

Po přesunutí aktivity je pomocí javascriptového kódu 

 

$.GET({PLINK MOVE!} + '&AKTIVITA=' + AKTIVITA_ID + '&KLIENT=' + NEW_KLIENT + 

'&CAS=' + NEW_DATE_H); 

 

zavolán právě tento signál. Ten má 3 povinné a jeden nepovinný parametr. Pomocí povinných 

parametrů id aktivity, id nového klienta a nový čas dojde ke změně parametrů aktivity, která je pak 

uloţena do databáze. Nepovinný parametr undo určuje, zda je změna “vratná”. Pokud ano,  je spolu se 

zprávou pro uţivatele o úspěšném přesunu aktivity vypsán odkaz, který ji přesune zpět na původní 

místo, coţ je odkaz na ten samý signál move, jen jsou jako parametry pouţity původní data z aktivity. 

 

3.7 Problémy s implementací 

Povolení portu č. 80 na routeru, který naslouchá poţadavkům z webové stránky, se provádí 

v jeho nastavení. 

Vzhledem k tomu, ţe celý Domov byl postaven i vybaven „na klíč“ a vzhledem k tomu, ţe 

nikdo z personálu Domova problematice z IT oblasti na této úrovni nerozumí, nebylo moţné získat 

detailní informace k serverové části a tím i informace o nastavení routeru. 

Dle manuálů hledaných v síti internetu bylo zjištěna standardní url adresa http://192.168.1.1, 

kde by měl být přístup do nastavení routeru. Bohuţel dané nastavení nebylo funkční. 

Posledním problémem pak bylo i to, ţe zaměstnanec místní společnosti, který do serverovny 

zapojoval přívod internetu a celý router nastavoval, v dané společnosti jiţ nepracuje.  

Neţ se tyto problémy podařilo vyřešit, musel se termín spuštění aţ o týden odsunout. 

3.8 Přínos pro SOSLLA 

Zaměstnanci ze sociálního úseku po vloţení všech jejich volnočasové aktivity do tabule aktivit 

nyní nemusí evidovat aktivity v písemné ani excelovské podobě. Jednoduché výpisy a filtry aktivit pak 

usnadní orientaci, kde a kdy se nachází jednotliví klienti a zaměstnanci. Díky sjednocení tabule aktivit 

pro všechny úseky je stávající magnetická tabule nadbytečná. Sjednocení úseků pak umoţňuje 

efektivnější kontrolu aktivit všech klientů. 



Kaţdý zaměstnanec má po přihlášení do systému moţnost shlédnout, kde v daný časový úsek 

má vykonávat určenou činnost. Podobným způsobem lze jednoduše zjistit na recepci, kde se v daný 

okamţik kaţdý klient nachází v případě např. návštěvy jeho blízkých. 

Prozatím tabuli vyuţívají jenom vedoucí oddělení, kteří mají větší počítačovou gramotnost, a 

proto pro tyto zaměstnance není problém s novým systémem naučit. Pro ostatní zaměstnance jiţ 

probíhá zjednodušování ovládání aplikace na základě zkušeností právě vedoucích úseků. Například se 

zjednodušuje systém přihlášení (viz další kapitoly). 

3.8.1 Budoucnost 

Do budoucna jsou plánovány další kroky, které tuto tabuli rozšíří. Tyto kroky nebyly 

realizovány ze začátku, protoţe jiţ tolik nezlepší samotný chod a kontrolu stavu volnočasových 

aktivit. 

3.8.1.1 Nahlížení rodinných příslušníků 

Kaţdý rodinný příslušník si bude moci zaţádat o přístupové údaje do systému a bude tak moci 

nahlíţet, jak jeho otec/matka v SOSLLA tráví svůj čas. Pokud pak zaměstnanec z dané aktivity vloţí 

do systému např. fotografie, nějaký popis, nebo video z nějaké aktivity, bude pak moci i rodinný 

příslušník být se svým příbuzným alespoň v takové formě kontaktu. 

3.8.1.2 Export dat 

V případě potřeby se budou moci exportovat data o aktivitách jednotlivých zaměstnanců a 

snadno tak bude moţno zjistit a případně finančně ohodnotit zaměstnance s nejvíce aktivitami u 

klientů. 

3.8.1.3 Import dat 

Informační systém, který SOSLLA prozatím vyuţívá, obsahuje evidenci všech klientů i 

zaměstnanců. Případné naprogramování automatického importování dat by se po dobu, kdy budou 

spuštěny oba informační systémy, by eliminovalo dvojité zadávání údajů všech klientů.  

Při případném spuštění u dalšího poskytovatele sociálních sluţeb by tato funkce pomohla 

k rychlejšímu spuštění celé tabule. 

3.8.1.4 Evidence diet klientů 

Po spuštění tabule aktivit a následné prezentace této tabule všem zaměstnancům toto řešení 

zaujalo zaměstnankyni, která je zodpovědná za nutriční diety všech klientů. U těchto klientů je 

evidován jejich zdravotní stav, podle kterého pak nutriční terapeut uzná za vhodné, jakou dietu 

danému klientovi předepíše.  

Zdravotní informace, které nutriční terapeut u klientů zjistí, musí být následně předány do 

dalších úseků a  kompetentní zaměstnanci s těmito údaji musí dále pracovat. Např. zdravotní sestry 

podle diety klienta musejí podávat předem dané mnoţství léku. Podle diety klienta se musí zároveň 

připravit strava, která této dietě odpovídá. Tuto informaci musí zaznamenat stravovací úsek a podle 

toho pak vaří dané stravy, reprezentující danou dietu. 



Po krátkém jednání bylo zjištěno, ţe daná evidence je pouze v papírové podobě. Opět tak není 

ţádným způsobem vedena kontrola, jak dlouho daný klient dietu dodrţuje. Zaměstnanci z ostatních 

úseků pak tyto informace mohou dostat se zpoţděním. 

Vytvořením dalšího úseku v plánovací tabuli tak můţe vzniknout evidence těchto údajů a 

přidáním uţivatelských práv do systému se pak bude moci nastavit, kdo se o nově přidaných informací 

o dietách klientů bude dozvídat. 

3.8.1.5 Další využití 

Plánovací tabule nemusí slouţit jenom k evidenci aktivit klienta. Své vyuţití můţe uplatnit i 

jako systém evidence jakýkoliv jiných údajů o klientovi, jako je například výše zmíněná evidence diet. 

Případné menší úpravy systému tak mohou dále pomoci k evidenci vnitropodnikové agendy. 

 

3.9 Závěr 

Tabule aktivit se stala základem pro vývoj dalších částí informačního systému pro SOSLLA. 

Společné části budou popsány v následují kapitole.  

Pro vývoj celého systému byl zvolen Nette framework, který umoţňuje rychlejší a čistší vývoj 

PHP aplikací. Vývoj je podporován silnou komunitou vývojářů, kteří na diskusním fóru frameworku 

vţdy ochotně pomohou s případným problémem. 

Díky problémům, při zprovozňování informačního systému na serveru v počítačové síti 

SOSLLA, byl rozšířen základní rozhled v problematice počítačových sítí v praxi. 

Jiţ samotná prezentace plánovací tabule zaměstnancům zaujala některé další zaměstnanci a jiţ 

probíhají jednání o dalším vyuţití toho řešení pro další úseky.  

Největší přínos pak zcela jistě byly poznatky z vedení jednání s jednotlivými zaměstnanci, kde 

se ukázala samotná praxe, která je časově mnohem náročnější, neţ byl původní předpoklad.  

Všechny tyto aspekty byly vyuţity při vývoji dalších částí informačního systému. 

 

 



4 Společná část celého systému 

4.1 Zadání ze strany SOSLLA 

4.1.1 Provoz systému 

Po spuštění systému je vyţadováno heslo a uţivatelské jméno, aby tak nemohlo dojít ke 

zneuţití informací. Po zadání správných hodnot se uţivatel přihlásí a podle přidělených práv má 

moţnost pracovat v jednotlivých částech - modulech. Moduly jsou zobrazeny formou záloţek. Po 

zvolení některého z modulů se zobrazí detailní informace modulu a zároveň se zobrazí nástrojová lišta, 

která umoţňuje další práci se zvoleným modulem.  

4.1.2 Role uživatelů - zaměstnanců 

Mezi nejdůleţitější prvky systému patří uţivatelské role pro řízení přístupu k informacím. 

Jednotlivé moduly jsou zpřístupněny podle uţivatelských rolí, kde kaţdá role má přístup do určitých, 

předem definovaných, sekcí systému. Dále pak i uţivatelé dané role jsou rozlišeni podle různých 

pravidel. Výpis všech rolí je uveden v příloze. 

4.1.3 Úseky 

V podnikovém systému jsou zaměstnanci rozděleny do pěti úseků. Toto rozdělení musí být 

promítnuto do nově vznikajícího informačního systému. Podle úseků a podle uţivatelských rolí je pak 

přesně definováno do jakých částí systému má daný uţivatel přístup. 

4.1.4 Klienti 

Celková editace klientů probíhá přes záloţku „klienti“, kde vedoucí oddělení můţe vloţit 

nového klienta, informace o něm a určí, jestli bude klient zobrazován i v jiném úseku a případně v 

jakých, nebo jestli je to klient pouze v jednom úseku. 

4.1.5 Zaměstnanci 

Vkládání zaměstnanců provádí vedoucí daného úseku, nebo další zaměstnanec, který na to má 

uţivatelská práva. Kromě iniciálu nově přidělovaného zaměstnance, se musí určit jeho uţivatelská 

práva, dále pak e-mailová adresa a heslo. Na tuto adresu se automaticky zaměstnancovi zašlou 

přihlašovací údaje do systému a v případě zapomenutí hesla se na tuto e-mailovou adresu zašle nově 

vygenerované heslo. 



4.2 Návrh 

4.2.1 UML 

4.2.2 Diagram případů užití - role 

Následující diagram neobsahuje ţádnou činnost, ale je pouze souhrnem všech rolí uţivatelů 

celého systému. 

Vizuálně je naznačená hierarchie zaměstnanců, která ale neznamená, ţe všechny práva, které 

má zdravotní sestra má i ředitel. Např. s léky pacientů pracuje pouze právě zdravotní sestra. 

Strávník - zaměstnanec je uveden v diagramech popisující modul Bezstravenkový systém. 

V tomto diagramu ukazuje, ţe strávníkem jídelny je kaţdý zaměstnanec. 

Vztah aktérů administrátor a rodinný příslušník klienta s aktérem strávník veřejnost 

reprezentuje případ, kdy i tyto osoby mohou být strávníky jídelny, kteří spadají do veřejnosti. 

Klient je pak pomyslně nadřazený obecný klient SOSLLA všech uvedených klientů. 

 

 

Obrázek č. 2 - Celkový pohled na účastníky systému 

  



 

4.2.3 Diagram případů užití 

Následující diagram reprezentuje společnou část systému. Aktéry jsou pouze vybraní 

zaměstnanci. V samotném systému je pak tato část umístěna v poloţce „Nastavení“. 

 

Obrázek č. 3 - Diagram případů užití pro společnou část 

4.2.3.1 Jednotliví aktéři a scénáře případu užití společné části 

Aktér: Administrátor 

Administrátor při první instalaci nastaví počet a názvy jednotlivých oddělení a můţe přidat 

zaměstnance (musí minimálně přidat ředitele zadavatele) 

Aktér: Ředitel 

 Ředitel může dodatečně přidat další úseky, může přidávat zaměstnance a spravovat jejich 

uživatelské role v systému. 

 



Aktér: Vrchní sestra 

Vrchní sestra přidává zaměstnance, kteří spadají do jejího úseku. 

Aktér: Vedoucí technického úseku 

Spravuje místnosti všech klientů. Přidává zaměstnance do svého úseku. 

Aktér: Sociální pracovník 

Pracuje s evidencí klientů, místností, které mohou být určeny pro volnočasové aktivity. Dále 

přidává zaměstnance do svého oddělení. 

 

Vybrané scénáře 

Scénář: správa rolí 

Správa uţivatelských rolí je prováděna na základě kombinování dvou faktorů: 

1. úroveň 

Zobrazení – zobrazení daných informací 

Editace – editovaní (přidání, změna, smazání) informací 

Potvrzení – v případě nutnosti danou informaci potvrdit, zviditelnit ji, apod. 

2. oblast 

Sociální úsek 

Zdravotnický úsek 

Zdravotnický úsek - léky 

Apod. 

 

Tímto způsobem pak jde sloţit uţivatelské právo, které umoţňuje pouze sledovat údaje ze 

sociálního úseku, nebo např. potvrzovat stav léků daného klienta. 

 

4.3 Implementace 

Tato společná část systému je základem jednak pro plánovací tabuli aktivit z kapitoly č. 3 a 

jednak i pro další části systému, které jsou popsané v následujících kapitolách. Stejně jako tabule 

aktivit, je i tato společná část vyvinuta v PHP za pomocí frameworku Nette a spuštěna na místním 

serveru. 

Celý systém je zprovozněn na internetových stránkách http://www.soslla.cz/is. Po zadání této 

adresy jsou návštěvníci z internetu pouze přesměrování na veřejnou IP adresu routeru 

http://89.111.106.219/, který je umístněn v síti SOSLLA a kde je systém spuštěn. Na této adrese se 

pak objeví formulář, po jehoţ správném vyplnění návštěvník vstoupí do systému. Návštěvníci, resp. 

zaměstnanci, kteří spustí danou stránku z počítače, který je umístněn uvnitř počítačové sítě SOSLLA, 

jsou přesměrování přímo na adresu serveru http://192.168.1.22, čímţ se zkrátí odezva systému. 

http://www.soslla.cz/is
http://192.168.1.22/


4.4 Závěr 

Hlavním úkolem této části je řízení uţivatelských účtů a jejich práv. Pro kompetentní osoby 

pak musí být implementovaná správa těchto uţivatelských účtů. 

Do budoucna je naplánovaná implementace nástěnky, kterou uvidí kaţdý uţivatel po svém 

přihlášení do systému a kde budou vyvěšeny novinky ze strany zhotovitele systému (např. funkce, 

kterými systém nově disponuje), nebo aktuality vázající se k jeho uţivatelským právům (např. nově 

zadaný jídelní lístek, který se musí schválit). Kompetentní zaměstnanci pak budou moci pomocí 

nástěnky zadávat aktuality z dění v SOSLLA. 



5 Bezstravenkový systém 

5.1 Aktuální stav 

V SOSLLA se k obědu vaří dvě menu. Kaţdý klient má na kaţdý měsíc automaticky 

objednaná jídla na menu č. I. Strávník u výdejního pultu prokazuje objednaný oběd pomocí stravenky. 

Pokud si chce menu změnit, tak musí do 13:00 hod poţádat o výměnu menu na další den. Tím dostane 

další, barevně odlišený šatnový lístek. V tomto případě hrozí (praxe tyto případy potvrzuje), ţe klient 

přijde k výdejnímu pultu, kde se obědy vydávají, „zjistí“, ţe dá přednost menu č. I a lístek, který 

reprezentuje menu č. II neukáţe a tím dostane menu č. I. To pak samozřejmě způsobuje nedostatek 

menu č. I. 

Strávníci, kteří nejsou ani zaměstnanci, ani klienti SOSLLA (dále jen „veřejnost“), si mohou 

objednat obědy stejným způsobem jako klienti, nebo zaměstnanci.  

Pro klienty, kterým jídla dováţí zaměstnanci SOSLLA do jejich domovů, si musejí tisknout 

jídelníčky, nebo se jim musí vysvětlovat, jaká jídla se další dny vaří a jejich případné objednávky si 

musejí opět zapisovat do papírové formy. Stejným způsobem objednává stravu zaměstnanec, který 

navštěvuje klienty na jejich pokoji v Domově. Tito klienti si nejsou díky zdravotnímu stavu schopni 

vyzvednout stravu v jídelně a není proto moţná objednávka jejich stravy na recepci, jako to dělají 

ostatní klienti. 

5.1.1 Nedostatek aktuálního řešení 

Hlavním důvodem diskuse nového řešení této části jsou právě klienti, kteří si volbu svého 

objednaného menu rozmyslí u výdejního pultu a způsobí tak nedostatek menu č. I. 

Kuchaři a doprovodný personál jsou zaneprázdněni vydáváním lístků pro menu č. II na 

následující den, kdy se kaţdého musejí zeptat, zda-li nemá o toto menu zájem. Nemohou se tak plně 

věnovat své práci. 

Vzniká tak neustálá potřeba dokupovat šatnové lístky symbolizující lístek k obědu. Tímto 

řešením samozřejmě hrozí ztráta lístku a potřebná neustálá pozornost klientů, zda sebou mají správný 

lístek při odchodu z pokoje na oběd. 

Veřejnost svými poţadavky o navolení, o změnu nebo o odhlášení menu, zatěţuje zbytečně 

personál SOSLLA. Navíc jsou tito strávnici časově limitování právě personálem, který se jim nemůţe 

věnovat po celý den. 

Kuchaři celkový stav jídel dostávají z několika zdrojů, nikde není ţádná automatická kontrola 

a lehce se tak můţe špatně spočítat stav jídel na další den.  

Jídelní lístek na webové stránky www.soslla.cz zadává kompetentní zaměstnanec, který 

dokáţe pracovat s redakčním systémem webových stránek. Zadaný jídelní lístek dostane od kuchařů, 

kteří ho vytvoří za pomoci programu Word. Jde proto o dvojité zadávání stejných dat. 

http://www.soslla.cz/


5.2 Moţnosti řešení 

5.2.1 Obecné řešení 

Bezstravenkový systém je realizovaný pomocí bezkontaktních RFID čipů a čtečky, která 

snímá unikátní kód přiloţeného čipu. Na základě předchozího přidělení čipu klientovi a uloţení v 

např. databázi se po přiloţení čipu k čtečce zobrazí jméno klienta a jeho volba stravy. Podobným 

způsobem pak funguje i objednávání. 

5.2.2 Poskytovatele bezstravenkového systému 

5.2.2.1 Cygnus 

Jeden z modulů Cygnusu je pak právě spojení čtečky čipů a její napojení na celý informační 

systém Cygnus. Opět jde o drahé řešení. Velkou předností tohoto systému je pak určitě návaznost na 

celkový systém. Tento systém ale není připravený pro realizaci objednávek menu pro veřejnost, ani 

nepočítá s exportem jídelního lístku na webové stránky. 

5.2.2.2 I-canteen od společnosti Z-ware 

Tento systém je zaměřen na velké stravovny a předpokládá, ţe si kaţdý strávník svůj výběr 

jídla sám zadává do objednávkového terminálu, ke kterému musí dojít. U leţících klientů na Domově 

naopak musí nutriční terapeut pro volbu menu za klienty na pokoj.    

Vyuţití bezstravenkového systému od společnosti Z-ware by znamenalo spuštění dalšího 

informačního systému v SOSLLA, bez návaznosti na stávající informační systém, bez řešení 

specifických poţadavků zadavatele.  

5.2.2.3 Další společnosti 

Společností, které se zabývají bezstravenkovým systémem, je na trhu více. Problémem při 

volbě jiného systému neţ je Cygnus, by bylo, ţe by v SOSLLA byl další informační systém a díky 

tomu opět nutnost data různě převádět, přepisovat, apod. 

 

5.3 Analýza nového řešení 

5.3.1 Jednání se zaměstnanci SOSLLA 

Při jednání se ukázalo, ţe do této části zasahuje nejvíce zaměstnanců a kaţdý měl své 

poţadavky na tento modul celkového systému.  



5.3.2 Získané informace 

5.3.2.1 Kuchaři 

Kuchaři neměli ţádné představy o jiném řešení, neţ je stávající, pouze věděli, ţe aktuální 

systém „šatnových lístků“ jim nevyhovuje. Jediným faktickým poţadavkem bylo to, ţe oběd na další 

den lze objednat do 13ti hod, v pátek se pak musí do 13ti hod objednat na sobotu, neděli a pondělí. 

5.3.2.2 Doprovodný personál 

Jedná se o zaměstnance, kteří doprovázejí klienty na oběd a díky tomu mají částečně 

zodpovědnost za objednávání jídel pro klienty. Tito zaměstnanci mají čas v době stravování klientů na 

volbu jejich obědů, a proto zajištění šatnového lístku na menu č. II zajišťují oni. 

5.3.2.3 Ekonomický úsek 

Poţadavkem zaměstnankyně, která se stará o veřejnost bylo, aby si tito strávníci mohli volit  

menu přes internet. Svými poţadavky by pak nezatěţovali personál SOSLLA.  

5.3.2.4 Nutriční terapeut 

Jedná se o zaměstnankyni, která se stará o klienty, kteří mají různé druhy diet. Tito klienti jsou 

většinou upoutáni na lůţko, proto za nimi nutriční terapeut dochází, volbu provádí písemně a po 

příchodu k PC stav obědů přepíše, aby tak kuchař měl stav jídel k dispozici. 

5.3.2.5 Rozvoz jídel 

Zaměstnanci, kteří rozváţejí obědy pro klienty, nemají ţádné nároky na zlepšení jejich zaběhlé 

činnosti. 

5.3.2.6 Obecné požadavky 

Klienti, kteří nejsou dietám, mají moţnost volby mezi menu I, menu II a případně mohou 

stravu na jakýkoliv den odmítnout. 

Bezstravenkový systém je pouţitelný i pro zaměstnance. 

5.3.3 Výsledné zadání 

Většina zaměstnanců během několika jednání zmínila, co jim z aktuálního stavu nevyhovuje, 

ale jiţ nepředstavili své vize, jak by mohl nový systém fungovat. Seskupit všechny nedostatky a na 

základě těchto nedostatků vytvořit zadání, které by vyhovovalo všem zaměstnancům napříč SOSLLA, 

proto bylo časově náročné. V následujících kapitolách je celé zadání rozděleno do menších částí. 

5.3.3.1 Bezstravenkový systém 

Jádrem tohoto řešení je bezstravenkový systém vyuţívající čtečku čipových kódů s kombinací 

čipových přívěšků. Tento přívěšek má jiţ většina zaměstnanců. Pro přiloţení čipového přívěšku ke 

čtečce se na obrazovce u výdejního okna zobrazí jméno a zvolené menu klienta, nebo zaměstnance. 



5.3.3.2 Objednávání jídla  

Na recepci SOSLLA je umístěno mobilní zařízení, kde se po vyhledání jména z databáze, 

nebo po přiloţení čipového přívěšku k tomuto zařízení zobrazí jméno a moţnost navolení obědů na 

následující dny. Doprovodný personál má moţnost v době vydávání oběda s tímto mobilním zařízením 

oslovovat klienty a realizovat s nimi objednávky stravy na další dny. 

Další mobilní zařízení mají pak zaměstnanci zajišťující rozvoz jídel. Tito klienti nemají čipový 

přívěšek, proto objednávání jídel probíhá pouze na základě vyhledání jejich jména v databázi 

5.3.3.3 Objednávání jídel pro zaměstnance 

Zaměstnanci mají stejnou moţnost volby jako klienti, zároveň pak mohou svoji objednávku 

uskutečnit prostřednictvím informačního systému. Po přihlášení do systému, zaměstnanci v menu 

zvolí poloţku „Jídelníček“ a po následném zvolení poţadovaného týdne na konkrétní týden si mohou 

jídla navolit samy. 

5.3.3.4 Zadávání jídelníčků 

Zadat jídelníček na určitý týden můţe zaměstnanec v informačním systému, který má na tuto 

činnost uţivatelská práva. Při zadávání funguje našeptávač: při zadání kombinace písmen „hově“ 

systém automaticky nabídne všechna jídla, která začínají na „hově“ a zaměstnanec za předpokladu, ţe 

se dané jídlo jiţ historicky někdy v jídelníčku objevilo, nemusí vyplňovat celý název daného jídla. Při 

napsání dalšího písmene se výběr zúţí. 

5.3.3.5 Potvrzování jídelníčku 

Jídelníček po samotném zadání není pro klienty a zaměstnance uvolněný pro objednávání 

jídel. V systému jsou osoby, které mají přidělena práva pro zkontrolování jídelníčku a následné 

potvrzení. Aţ po tomto potvrzení se jídelníček zpřístupní pro objednávání jídel a zároveň se exportuje 

na webové stránky. 

5.3.3.6 Veřejnost 

Při zadání osoby do systému, která spadá do veřejnosti se musejí zadat kromě iniciálu i 

zvolená přihlašovací údaje, aby si tak mohli tito klienti tvořit objednávky přes internet samy. U těchto 

osob se v databázi vede záznam o jejich finančním kreditu. Ten jim vţdy navýší zaměstnanec 

z ekonomického úseku po obdrţení finanční hotovosti. Klienti z veřejnosti si pak po přihlášení do 

informačního systému mohou volit stravu na další dny. Za kaţdou objednávku se z jejich kreditu 

odečte částka za danou stravu. 

  



5.4 UML 

5.4.1 Diagram aktivit 

Pro ukázku byl vybrán diagram aktivit, zobrazující objednávání jídel přes mobilní zařízení. 

Tento diagram reprezentuje činnost klienta, ale fyzicky ji provádí zaměstnanec. 

Aktivita „zobrazuj nalezená příjmení dle zadaných znaků“ je reprezentována našeptávačem.  

 

Obrázek č. 4 - Diagram aktivit pro objednávání jídel přes mobilní zařízení 

5.4.2 Diagram případů užití  

V následujícím diagramu je znázorněno, ţe je pouze jeden aktér (kuchař), který můţe zadávat 

jídelní lístek. Vedoucí všech úseků a ředitel pak tento jídelní lístek mohou potvrzovat. Všichni 

zaměstnanci jsou strávníky jídelny. 

Strávníci z řad klientů jsou pak rozděleni na běţné klienty a klienty dietáře. Ti mají volbu 

pouze na objednání stravy (bez výběru). Zaměstnanci můţe vybírat mezi dvěma zadanými menu. 

Strávníci z veřejnosti mají stejné moţnosti jako strávníci z řad běţných klientů, nebo 

zaměstnanci. Navíc pak můţe (resp. musí) vkládat kredit, ze kterého se odečítají jednotlivé objednané 

obědy. Tento kredit pak vkládá zaměstnanec z ekonomického úseku. 



 

Obrázek č. 5 - Diagram případů užití - jídelní lístek 

 

5.5 Implementace 

Implementace celého bezstravenkového systému je rozdělena do několika částí. První je část, 

která je modulem informačního systému z kapitoly č. 4. Další část se pak zabývá realizací objednávání 

jídel pro klienty. Kapitola 5.5.3 řeší bezkontaktní identifikaci klientů pomocí RFID kódů. 

5.5.1 RFID zařízení 

Zkratka RFID je sloţena ze dvou částí: 

RF – „radio frequency“ znamená přenos energie a signálu pomocí radiových vln 

ID – „identification“ lze vyloţit jako jedinečnou identifikaci osoby či předmětu 

Identifikace probíhá pomocí bezdotykového a bezdrátového přenosu signálu a energie mezi 

samotným čtecím zařízením a identifikátorem (čipem, kartou, apod.). 

 



5.5.1.1 Čtecí zařízení 

Toto zařízení je aktivním prvkem, které pomocí radiového signálu vyzařuje energii do 

prostoru. Nosná frekvence těchto signálů je nejčastěji 125 kHz, 134 kHz nebo 13,56 MHz. Lze 

samozřejmě vytvořit i systém s jinou nosnou frekvencí. Objeví-li se v prostoru zařízení se správně 

naladěnou anténou (nejčastěji plošná cívková anténa), je část energie přeměněna a akumulována 

v podobě elektrické energie. Čip tuto energii vyuţije pro svoji aktivaci. Nízkopříkonový procesor se 

aktivuje a podle přesně stanoveného protokolu pro jednotlivé standarty vyšle pomocí stejných 

radiových vln svůj identifikátor zabalený v standardizovaném paketu. Identifikátory mohou být aţ 128 

bitové, v současné době je ovšem standardem 64 bitů. Čtecí zařízení zpracuje přijatý signál a dekóduje 

identifikátor, který nese. Tato data vyuţijí další systémy, ať jiţ jde o zařazení výrobku do skladu, nebo 

porovnání ID s databází a povolení přístupu. 

5.5.1.2 Identifikátor 

Základním druhem identifikátoru je takzvaný pasivní čip. Jedná se o čip, který má pevně 

nastavena veškerá data z výroby. Tento čip nepotřebuje napájení, ale také ho nelze modifikovat.  

Dalším druhem jsou aktivní čipy. Tyto čipy mohou vyuţívat stálého napájení a data v nich 

uloţená lze modifikovat. Tyto čipy jsou podstatně draţší. Vyuţití najdou aktivní čipy například 

v lokalizaci jakéhokoliv subjektu. 

Samotný čip je takřka mikroskopickou záleţitostí, velikost čipu je závislá prakticky jenom na 

anténě. Běţně se pouţívají dva typy antén: 

Cívková anténa – je tvořena slabým měděným drátem na cívce. 

Plošná anténa – je materiál, který nese čip je pokován tenkou vrstvou vytvarovanou nejčastěji 

do spirály. 

Čipy jsou vyráběny v mnoha mechanických podobách. Nejběţnějším typem je karta, nebo 

přívěšek na klíče. V logistice se nejčastěji pouţívá v podobě čtvercové samolepky. Můţeme se ale 

setkat s čipy v podobě hodinek, náramků, šroubů, apod. 

Někteří ze zaměstnanců jiţ RFID čipový přívěšek vlastní a proto tato technologie bude 

základním prvkem pro bezstravenkový systém. 

5.5.2 Implementace software 

Následující části z modulu Jídelníček jsou součástí informačního systému, kde je spuštěna 

tabule aktivit. Tyto části jsou vyvíjeny stejně jako tabule aktivit a společná část.  

Zadávání a následné potvrzení jídelníčku 

Objednávání jídel u všech zaměstnanců přes IS 

Přidávání osob do veřejnosti a následná správa jejich kreditu 

Moţnost veřejnosti realizovat objednávky z domova 



5.5.3 Možnosti realizace mobilního zařízení 

5.5.3.1 Požadavky 

Mobilní zařízení slouţí pro objednávání jídel všem klientům. Hlavním poţadavkem je 

moţnost připojení k serveru, kde jsou uloţena data o klientech a o vloţených jídelních lístkách.  Větší 

mobilitu a snazší ovládání zařízení zajistí bezdrátové připojení k počítačové síti. Pro identifikaci 

klientů je pak potřebná čtečka čipových RFID kódů. Protoţe se nejedná o standardní aplikaci, ale o 

aplikaci, která bude ovládat čtečku čipových karet a následnou zcela specifickou práci s různými daty, 

je potřeba, aby takové zařízení disponovalo operačním systémem, ve kterém lze naprogramovat 

uţivatelsky přívětivé aplikace. Posledními dvěma poţadavky je dlouhá výdrţ provozu a cenová 

dostupnost. 

Na českém trhu lze toto zařízení realizovat dvěma způsoby, které jsou popsané v následujících 

kapitolách. 

 

5.5.3.2 Terminál 

Jedná se např. o typ produktu uvedený na internetové adrese 

http://www.qscz.cz/katalogDetail.php?id=244. Tento typ produktu má mnoho dalších funkcí a svým 

zaměřením není vhodný pro tento účel. Tyto funkce se musejí zakoupit jako celek a zákazník tak platí 

za komplet přes 50tis Kč (viz cenová nabídka v příloze). Do terminálu se pak musí naprogramovat 

aplikace, která konečnou cenu dále navýší. 

5.5.3.3 Složení RFID čtečky a jiného zařízení 

Za mobilní zařízení, které by splňovalo všechny výše uvedené poţadavky, lze povaţovat 

zařízení typu tablet. U tabletu zajišťuje jednoduché a intuitivní ovládání dotykový displej. Tablety se 

rozdělují do tří skupin podle operačního systému - viz následující kapitoly. 

5.5.3.3.1 Tablety s operačním systémem Windows 

V současné době jsou na trhu pouze tři typy tohoto zařízení, jejichţ cena je přes 10tis Kč. Na 

trhu jsou zařízení s tímto OS krátkou dobu, proto není moţné ověřit zkušenosti uţivatelů, kteří toto 

zařízení vlastní.  

5.5.3.3.2 Tablety Ipad od společnosti Apple  

Jde o výrobce, který se vývojem tohoto druhu zařízení plně věnuje, proto tyto výrobky splňují 

poţadavky i náročných uţivatelů. Cenová relace Ipadu se pohybuje také přes 10tis Kč. 

5.5.3.3.3 Tablety s operačním systémem Android 

Tablety s operačním systémem Android od společnosti Google mají pořizovací cenu jiţ od 

4tis Kč. Pro tyto tablety lze v programovacím jazyce vycházejícím z Javy poţadovanou aplikaci 

naprogramovat. Při správném výběru lze pak pořídit tablet, který disponuje technologii Bluetooth, 

nebo USB hostem a je tedy vhodný mobilním zařízením. 

http://www.qscz.cz/katalogDetail.php?id=244


5.5.3.3.4 Propojení RFID čtečky a tabletu 

Propojení s čtečkou lze realizovat pomocí USB kabelu, nebo pomocí Bluetooth. V případě 

propojení pomocí Bluetooth se na tablet nemusí klást poţadavek dispozice USB hosta, který je nutný 

pro propojení tabletu s USB RFID čtečkou. USB hostem většina tabletů nedisponuje, proto výběr není 

snadný. Programování aplikace, která by v OS Android uměla komunikovat s USB čtečkou RFID 

kódu v aktuálních verzí (k dispozici jsou tablety s Android 2.1.) je dosti problematická, 

pravděpodobně nereálná. Cena RFID USB čtečky se pohybuje okolo 1 000 Kč, oproti tomu cena 

RFID Bluetooth čtečky je mnohem vyšší - viz následující kapitola. 

5.5.3.4 RFID-Bluetooth čtečka 

Toto zařízení má za úkol snímačem RFID přečíst unikátní identifikátor čipu a následně tento 

identifikátor přenést pomocí Bluetooth do připojeného zařízení - tabletu. Zařízení lze zakoupit (cena se 

pohybuje okolo 24 tis Kč), nebo lze výrobu zadat. 

Pro pořízení této čtečky byl kontaktován majitel internetového obchodu www.puhy.cz, který 

se problematikou zabývá. Jeho nabídka činila 10 tis Kč. Na zařízení začal pracovat, následně však jeho 

zdravotní indispozice nedovolila zařízení dokončit. Vývoj této čtečky je nyní pozastaven a obnoví se 

aţ po zkušenosti s náhradním řešení - identifikace strávníka dle zadání jeho příjmení. 

5.5.3.5 Program pro Android 

Programy vyvíjeny na základě daných poţadavků pro OS Android nejsou prozatím zcela 

běţnou záleţitostí, proto je takový vývoj u specializovaných společností dosti nákladný.  

Pro tyto účely byl kontaktován programátor, který se o danou problematiku začíná zajímat a u 

něhoţ takový vývoj není finančně nákladný.  

5.5.3.6 Výsledné zadání programu 

Aplikace bude pracovat na zařízení typu table (např. http://www.alza.cz/archos-5-32gb-

d214339.htm. Aplikace se zapne z menu a otevře se ve „fullscreen“. 

5.5.3.6.1 Dva typy klientů 

1, „klasický“, který má moţnost volby mezi menu I, menu II nebo v daný den nemusí mít 

oběd vůbec. V databázi má tento klient v tabulce osoba ve sloupečku „id_diety“ hodnotu NULL. 

Takovému klientovi se po zvolení menu I, nebo menu II uloţí do tabulky j_osoba_polozka hodnot „id 

daného klienta-id daného jídla-datum“. Pokud klient v daný den bude bez jídla, tak se do tabulky 

j_osoba_polozka nic neuloţí 

2, „dietář“, který má volbu, jestli v daný den jídlo bude mít objednané, nebo ne. Tzn. tento 

klient nevybírá mezi dvěma menu. Tento klient má v databázi ve sloupečku id_diety nějakou hodnotu 

(tj. není NULL). Tomuto klientovi se nezobrazí menu II v objednávce (zůstane tam pouze menu I a 

kříţek - bez jídla) a zobrazí se název pouze jednoho jídla. 

5.5.3.6.2 Dva módy 

Aplikace bude mí dvě moţnosti vyhledávání klientů: 

1. Přímý mód 

http://www.alza.cz/archos-5-32gb-d214339.htm
http://www.alza.cz/archos-5-32gb-d214339.htm


 Po zadání jména bude aplikace hledat přímo v databázi na serveru přes wi-fi. 

2. Cestovní mód 

Tento mód umoţňuje do tabletu stáhnout jídelníčky pro celou skupinu klientů, pak s nimi 

pracovat mimo dosah wifi, resp internetu. Skupina je definovaná ve sloupečku id_skupiny v tabulce 

osoba. Určitě nebude více jak 10 skupin. Po stáhnutí jídelníčků a následné odpojení od wifi bude 

moţné pro celou skupinu volit jídelníčky (viz dále). Po ukončení zadávání se obsluha tabletu vrátí do 

menu a za předpokladu, ţe je v dosahu wifi celý jídelníček nahraje na server. 

5.5.3.6.3 Vyhledávání klientů 

V první fázi bude aplikace vyhledávat klienty pomocí „našeptávačem“. Jakmile bude zadáno 

jméno (resp. jeho část), tak z databáze, která je na serveru, aplikace nabídne výsledek (jméno, nebo 

více jmen). Po vybrání osoby se mi načte jídelníček na týden, který začíná 1. následující pondělí (tj. 

pokud bude úterý 8.3. tak mi program nabídne jídelníček, který začíná 14.3.).  

V druhé fázi pak pomocí RFID (záleţí na vývoji RFID-Bluetooth čtečky) - nebude tedy 

potřeba zadávat jméno. 

 

5.5.3.6.4 Grafické rozvrţení aplikace 

 

Obrázek č. 6 - Grafické rozvržení aplikace pro tablet 

5.5.3.6.5 Jídelníčky 

V databázi můţe být uloţeno více jídelníčků, ovšem nabídnout k výběru jídel se mohou pouze 

ty, které nemají hodnotu NULL ve sloupečku „potvrdil“, tj. jsou schváleny. 

Při zadání nového jídelníčku a jídel v něm (řešeno ve webovém rozhraní) se automaticky pro 

všechny klienty vloţí do databáze data tak, ţe všichni mají objednáno, tj. pro klienty, kteří si mohou 

volit, se uloţí: 

Id-klienta, id-jídla-které-je-menu-c-1, datum 

A pro klienty, kteří mají diety, se uloţí 

Id-klienta, „‟, datum 



5.5.3.6.6 Ostatní poţadavky 

1. Jména se zobrazují ve tvaru: Příjmení Jméno, Titul 

2. Moţnost listovat mezi týdny (pokud jsou jídelníčky na daný týden vloţeny a potvrzeny) - 

v grafickém návrhu zobrazeno šipkami jak doleva, tak doprava 

3. Dle grafického návrhu se zobrazuje název jídla: ten je omezen na několik znaků (tak aby se 

to tam nějak vešlo). Po najetí prstem na název by se měl v nějaké bublině zobrazit celý text  

5.5.3.7 Problémy s realizací 

Po měsíci vývoje programátora na tomto programu se ukázalo, ţe uvedené zadání nebylo zcela 

jednoznačné. Ty části zadání, které nebyly jednoznačné, si programátor domýšlel sám. Protoţe ale tyto 

domyšlené části neodpovídaly představě zadavatele, musely být předělány a tím se vývoj programu 

časově zpozdil.  

5.5.4 Zobrazování objednaných jídel u výdejního pultu 

Identifikace klienta, zaměstnance, nebo veřejnosti u výdejního pultu, je řešena pomocí čtečky 

RFID čipů. Tato čtečka je připojena k počítači, kde je spuštěn program. Tento program dle RFID čipu 

zobrazí klientem navolené menu. 

5.5.4.1 Čtečka RFID čipů 

Pro účely, kde je potřeba pouze identifikace čipové karty (přívěšku) postačí zařízení, které lze 

zakoupit za přibliţně 1 000 Kč. Není výhodné takové zařízení vyvíjet individuálně, protoţe by náklady 

byly mnohem vyšší, neţ je dostupné řešení. Tato čtečka byla zakoupena. 

5.5.4.2 Program pro zobrazování objednaných jídel 

Jedná se o aplikaci, která pomocí USB komunikuje s čtečkou RFID kódů. Po identifikaci kódu 

se z databáze načte jméno vlastníka tohoto čipového RFID a jeho navoleného menu. Aplikace je 

podobná řešení objednávání jídel pomocí tabletu, proto byla programovaná na těchto základech. 

5.5.5 Spuštění systému 

Spuštění tohoto modulu bylo časově náročnou a problematickou záleţitostí. Nejdříve se 

kuchaři museli naučit zadávat nové jídelníčky přes webové rozhraní. V tomto kroku se zároveň začaly 

data exportovat pro webové stránky, aby si tak kaţdý z návštěvníků mohl jídelní lístek prohlédnout a  

případně vytisknout.  

V dalším kroku byl připraven program pro tablet a zároveň pak na programu pro zobrazování 

navolených jídel. V tento okamţik byla pořízena čtečka RFID kódů a tablet (POINT OF VIEW Mobii 

Tablet 7" GenII Webcam). Speciálně pro tablet pak musela být v SOSLLA vytvořena wifi síť. 

Následné propojení RFID čtečky a tabletu s nově vytvořenými programy pak v testovacím provozu 

trvalo přes jeden týden. 

Po odzkoušení těchto, pro SOSLLA nových technologií, byly poţádáni vybraní zaměstnanci k 

účasti ve zkušebním provozu. Tito zaměstnanci museli být seznámeni s objednáváním jídel přes 

webové rozhranní informačního systému. Po týdnu zkušebního provozu, byly do systému objednávání 



jídel a následné zobrazovaní navolených jídel u pultu vyzváni všichni zaměstnanci. Při dalším týdnu 

se pak do provozu bezstravenkového systému zahrnuli všichni klienti. 

Další v pořadí jsou klienti - dietáři, pro které je harmonogram spuštění teprve připravován. 

Dále pak objednávání jídel pro veřejnost přes webové rozhraní. Po měsíčním bezchybném provozu je 

naplánované pořízení dalšího tabletu pro zaměstnance, kteří zajišťují rozvoz jídel a kteří tak budou 

také objednávat stravu klientům prostřednictvím tabletu. 

5.5.6 Problémy s nasazením 

Pro všechny zaměstnance nebyl připravený systém objednávání jídel přes webové rozhranní 

jednoduchý, protoţe někteří z nich neumějí počítač obsluhovat na poţadované úrovni. Proto musel být 

na nejvíce dostupný počítač dodatečně spuštěn nový program, který po přiloţení čipu rovnou spustí 

moţnost objednávání jídel pomocí nadefinované URL adresy webovou stránku se zašifrovaným RFID 

kódem. Šifrování je nutné, z důvodu ukládání URL adresy do historie počítače a případné následné 

spuštění cizí osobou. Znaky RFID kódu se promíchají se znaky určující časové razítko a následně se 

provedou další šifrovací kroky. Tímto postupem se platnost URL adresy omezí na maximálně dvě 

minuty. Výsledný algoritmus zašifrování je uveden v příloze. 

Dalším problémem, který nastal, je neprovázanost s programem Cygnus, kde se eviduje stav 

objednané stravy všech zaměstnanců. Tento stav se pak započítává do systému mezd, který se provádí 

taktéţ v programu Cygnus. Proto musí být stav jídel z nově vznikajícího systému automaticky 

převáděn do Cygnusu. Tento export vyţaduje znalost programu Cygnus, resp. znalost systému 

ukládání dat tohoto programu. Protoţe vyřešení tohoto problému vyţaduje nemalé časové nároky, byl 

prozatím odloţen a zmiňovaná kontrola se musí provádět ručně. 

5.6 Přínos pro SOSLLA 

První týdny provozu tohoto modulu byly velmi náročné a setkal se i se zamítavým postojem 

ze strany některých zaměstnanců. Tento fakt mohl být způsoben neobjasněním zavedení tohoto 

modulu a jeho případných přínosů do budoucna ze strany vedení SOSLLA. Na druhou stranu názory 

typu „To je otravné, zase se musíme něco učit!“ od starších zaměstnanců, kteří musejí občas i doma 

trávit čas studováním nesmyslných vládních nařízení, se daly pravděpodobně očekávat. 

Tento modul za sebou nemá dlouhou historii provozu, proto dlouhodobé přínosy zatím nejsou 

známy. Ale uţ nyní se dá jako přínos určit to, ţe počet jídel, který se objednaná přes bezstravenkový 

systém je správný a nevznikají tak jejich nedostatky. 

5.6.1 Budoucnost 

Jak bylo popsáno výše, čtyři části bezstravenkového systému budou spuštěny v létě 2011. 

Další moţnosti rozšíření vyplynuly při spuštění systému. Některé z nich jsou jiţ jenom vylepšením 

nově vzniklého systému a některé jsou zcela nutné. Nepřítomnost těchto rozšíření, resp. poţadavků 

v zadání systému je způsobena z nedostatku znalosti celého procesu ve stravovacím úseku. Ten nebyl 

ze strany zadavatele takto do detailů popsán. Ty poţadavky, které jsou nutné pro provoz celého 

systému a které prozatím nejsou implantovány, nezaručí zcela  bezproblémový průběh. Některé 

informace se tak prozatím musejí evidovat např. v papírové formě. 



5.6.1.1 ALLinONE počítače 

Jednou z moţností vyuţití do budoucna je nakoupení počítačů typu AllInOne s dotykovou 

obrazovkou a k tomu pořízení RFID čteček, ke kterým se jak klienti, všichni zaměstnanci, tak i 

veřejnost budou moci přihlásit a následně si navolit menu na další dny. Na základě kladných 

zkušeností s dotykovou obrazovkou v SOSLLA by pak vyuţití tohoto typu počítače mohlo být dalším 

bodem zjednodušení ovládání celé aplikace. Pořízení těchto počítačů by pak mohlo pomoci 

k vyuţívání celého nově vzniklého informačního systému. Pořizovací cena těchto počítačů je přes 

deset tisíc korun, proto jejich případně vyuţití na kaţdém patru Domova bylo nákladnou poloţkou. 

5.6.1.2 Hospitalizace 

Během prvních dnů provozu se ukázala nutnost implementace dalších části tohoto modulu. 

Jedná se o zajištění situace, kdy je klient hospitalizován. V tento okamţik se klientovi musejí všechny, 

jiţ navolené obědy, odhlásit a to i kdyţ je jiţ po zmiňovaném čase 13hod. Proto musí být umo6nno 

kaţdému klientovi nastavit jeho stav na „hospitalizován“. Po změně na tento stav se mu odhlásí 

všechny obědy a následně bude odeslán e-mail kuchařovi, kde daná skutečnost bude uvedena. 

5.6.1.3 Využití jako samostatná aplikace 

Modul je pak koncipován tak, aby se dal vyjmout a vyuţít jako samostatná část. V praxi by se 

toto řešení dalo vyuţít jako systém zadávání jídelních lístků a následný export na webové stránky 

např. pro restaurace, hospody apod. Celý bezstravenkový systém by pak mohl být spuštěn v jídelnách, 

kde je stále systém papírových stravenek. 

5.7 Závěr 

Hlavním cílem, z programátorského hlediska, bylo vytvoření modulární části, která můţe 

v potřebném případě vyuţita i v jiných projektech. 

Komunikace se zaměstnanci byla vedena na základě zkušeností z předchozího modulu, 

nicméně počet aktivně zasahujících zaměstnanců je v tomto modulu mnoho. Čas potřebný k vytvoření 

zadání a celkové realizaci byl mnohem větší neţ u předchozích modulů. 

V tomto modulu bylo zapotřebí oslovit další programátory, kteří by řešily jeho menší části. Při 

komunikaci s nimi, bylo zapotřebí synchronizovat prácí třech programátorů, kteří nesídlí v jednom 

městě, kaţdý má své zaměstnaní a své např. zdravotní problémy. Díky tomuto se ukázalo, ţe na 

základě ústní dohody takto nastavená spolupráce vedla k problémům, které se musely řešit během 

vývoje. 

Realizace mobilního zařízení pomocí tabletu předcházela analýza moţného řešení, které by 

mohlo být na trhu dostupné. Zahrnovalo to oslovení několika společností, následná diskuse se 

zadavatel a hledání moţných a výhodnějších alternativ. 

Nejvíce náročné bylo zjištění moţnosti propojení RFID čtečky s mobilním zařízením. 

Programátor, který pracoval na programu pro Android, si stál za názorem, ţe je nemoţné 

naprogramovat propojení těchto dvou zařízení pomocí komunikace po USB. Po náročném 

prohledávání sítě internetu tohoto řešení moţností propojení se nepodařilo nalézt jednoznačnou 

odpověď. 



6 Evidence žadatelů o Odlehčovací službu 

6.1 Aktuální situace 

Pro interní potřeby evidence zájemců o odlehčovací sluţbu a jejich klientů je vytvořena 

tabulka v Excelu, kde je jednoduchou formou vedena aktuální obsazenost odlehčovací sluţby. Tento 

systém však neumoţňuje ţádnou sofistikovanou kontrolu - na jednom pokoji by měli být klienti se 

stejným pohlavím, klient můţe být na pokoji max. 3 měsíce. 

Zájemci, resp. jejich rodinní příslušníci nemají ţádnou moţnost náhledu online a vţdy musí 

kontaktovat kompetentního zaměstnance. V ţádném případě pak není moţnost si případný termín 

zarezervovat dopředu. 

6.2 Moţnosti jiného řešení 

Systém, který by mohl nahradit stávající situaci, je na trhu běţně dostupný. Jde o celkový 

rezervační systém určený poskytovatelům např. hotelového ubytování. Jedná ale o celkový 

propracovaný systém, obsahující další funkce, které by v tomto případě byly nevyuţity. Tento fakt 

ovlivní celkovou výslednou cenu. Navíc by se jednalo o další systém, který by opět nebyl propojen se 

stávajícím řešením. 

6.3 Analýza nového řešení 

Díky zkušenostem s vývojem rezervačního systému pro rodinný penzion, byl zaměstnancům 

nabídnut model zaloţený na tomto, jiţ fungujícím systému.  

Evidence ţadatelů bude rozdělena dle jednotlivých měsíců. V kaţdém měsíci je pak vidět 

jednotlivé pokoje, které jsou dále rozděleny podle lůţek. Zaměstnanec, který na tuto část systému má 

práva, pak můţe jednotlivé dny obsadit klienty, nebo potvrzovat rezervace z webových stránek. 

Systém sám povolí vloţit na jeden pokoj zájemce stejného pohlaví, hlídá maximální délku pobytu, 

která činí 3 měsíce. Jednoduchý náhled správy klientů pro zaměstnance je na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 7 - Zaměstnanecký pohled na odlehčovací službu 

 



Pro rodinné příslušníky, kteří mají zájem o umístění svého rodiče do odlehčovací sluţby, je za 

předpokladu volného termínu, obsazenost exportovaná na webové stránky www.soslla.cz. V tomto 

výstupu není moţnost editace a nejsou viditelné citlivé údaje u jiţ ubytovaných klientů. Viditelný údaj 

je pouze pohlaví klienta, který je ubytovaný, nebo má daný pobyt zarezervovaný. Ţadatel o ubytování 

vybere počet nocí a pokoj a v dalším kroku rezervace jsou vyţádány jeho údaje. Dle rezervovaných 

nocí je pak vypočítávaná celková cena ubytování, kterou tak případný zájemce vidí. Dále je pak 

porovnáno dle rodného čísla shoda pohlaví klientů, kteří do budoucna budou na pokoji ubytováni. 

Náhled ze strany ţadatelů je na obrázku č. 5. 

 

 

Obrázek č. 8 - Pohled žadatelů o odlehčovací službu z webových stránek 

6.4 UML 

6.4.1 Diagram aktivit 

V samotném procesu rezervace termínu v Odlehčovací sluţby je nutná kontrola, jestli mezi 

okamţikem, kdy si jeden ţadatel nechá zobrazit stav obsazenosti a okamţikem, kdy si vybere nějaký 

termín, si právě tento termín (nebo část z něj) nezarezervuje někdo jiný. V tomto případě se pak musí 

zobrazit zpráva o této situaci a systém nemůţe tento termín zarezervovat dvěma ţadatelům. Diagram 

aktivit je proto sloţitý a nejde rozdělit do více jednoduchých diagramů. 

 

 

 

  

 

http://www.soslla.cz/


Obrázek č. 9 - Diagram aktivit pro Odlehčovací služby 



6.5 Přínos pro SOSLLA 

Přínos tohoto modulu oceňuje pouze jeden zaměstnanec, který pro agendu Odlehčovací sluţby 

vyuţívá tuto část informačního systému. O nových poptávkách je informován prostřednictvím e-mailu 

a případné ţadatele o ubytování informuje o webových stránkách, kde se stav obsazenosti dozví 

online. Nemusí si tak pamatovat, resp. dohledávat stav obsazenosti v Excelu. Moţnost online 

sledování obsazenosti nezávisle na tomto zaměstnanci pak určitě ocení všichni ţadatele, resp. jejich 

rodinný příslušníci. 

6.6 Budoucnost 

U tohoto modulu je do budoucna připraveno pouze rozšíření, kdy si budoucí ţadatele vyplní 

své údaje, zejména svoji e-mailovou adresu a v případě uvolnění kapacity těmto ţadatelům přijde e-

mail o volném termínu v odlehčovací sluţbě s odkazem na webové stránky. 

6.7 Závěr 

Tento modul byl konzultován pouze s jedním zaměstnancem SOSLLA, který se zúčastnil 

všech předchozích jednání, proto tato jednání a sepsání výsledného zadání proběhlo bez problému. 

Samotná evidence klientů a ţadatelů a její export na webové stránky je zaloţena na jiţ 

realizovaném rezervačním systému. Původní rezervační systém není ale naprogramován ve 

frameworku Nette, proto by se jednalo o nový systém a bylo nutné systém naprogramovat právě v 

Nette frameworku. Při programování byl kladen důraz na ošetření situace, kdy jeden termín rezervuje 

více ţadatelů zároveň.  



7 Závěr 

Myšlenka vytvořit systém, který by mohl nahradit některé zastaralé části informačního 

systému SOSLLA se zrodila jiţ před více jak rokem na základě několika jednání se zaměstnanci 

SOSLLA. Celý vývoj se protáhl díky změně zadání ze strany zadavatele a celkové náročnosti projektu. 

Z původně docházkového systému a tabule aktivit pro zdravotnický úsek se nakonec stal čtyř-

modulový systém, kde by se mohl kaţdý z modulů hodnotit jako jeden ucelený systém. 

Při vývoji byl kladen důraz na modularitu a universálnost systému. Jednotlivé moduly tak jsou 

základní částí pro kompletní řešení rezervačního systému, bezstravenkového systému, evidence 

aktivit, čtečka RFID kódů a program pro tablet, který po napojení na internet, umoţňuje realizovat 

mobilní zařízení k evidenci různých údajů (např. evidence skladových zásob). 

7.1 Jednání se zadavatelem 

Při jednání se zadavatelem se ukázalo, ţe je nutné určit od začátku pravidla a to nejlépe 

v písemné podobě. V opačném případě se zadání ze strany zadavatele v průběhu vývoje můţe změnit, 

coţ můţe způsobit problémy. Z jednotlivých jednání je pak potřeba evidovat zápisy, podepsané z obou 

stran, aby se tak zabránilo případným sporům. Obě zmíněná pravidla jsou základním faktorem při 

takových jednání. Na začátku celého projektu se ovšem jednalo pouze o nenáročném systému a proto 

tyto pravidla nebyla potřeba a se vzrůstající náročností se pak jiţ nezavedla. Výsledkem závěrečného 

jednání pak musí být kompletní zadaní a v průběhu by pak mělo nastat minimum změn. 

7.2 Technologie 

Pro vývoj v PHP byl zvolen framework Nette, kde pomocí různých doplňků (knihoven) bylo 

naprogramováno uţivatelský příjemné a plně funkční prostředí. Nette framework se tak ukázal jako 

silný nástroj pro implementaci i náročných projektů, jako je právě tento. 

Implementaci objednávání jídel pomocí bezstravenkového systému předcházela analýza trhu, 

která ukázala, ţe v dnešní době toto zařízení není snadné při nízkém rozpočtu realizovat. Nakonec se 

jako nejlepší řešení ukázalo spojení tabletu s vlastním programem a RFID Bluetooth čtečky.  

Počáteční obavy vyuţití tabletu v SOSLLA byly zbytečné, protoţe obsluhující personál 

nakonec tuto zcela novou technologii přijal bez problému. Intuitivní obsluha naprogramovaného 

tabletu tak pomohla ke značnému zjednodušení procesu objednání jídla pro klienty. V případě 

podobných poţadavků na mobilní evidenci nejrůznějších dat, lze na základě těchto zkušeností, toto 

zařízení bez obav doporučit. 

Při realizaci RFID Bluetooth čtečky a programu pro tablet byla nutnost jednání s dalšími 

programátory. I přes dobré osobní vztahy s dalšími programátory je potřeba mít spolupráci 

dohodnutou písemnou formou. Tím se omezí riziko vzniku problémů jako např. nedodrţení termínu, 

navýšení dohodnuté částky, apod. V tomto projektu zmíněné problémy způsobily, ţe RFID Bluetooth 

čtečka není prozatím realizovaná. Jako dočasné řešení tak musel být dodatečně naprogramovaná 

moţnost zadání klienta dle jeho příjmení, místo původně zamýšlené identifikace RFID čipu daného 

klienta. 



7.3 Přínos projektu pro zadavatele 

Pro SOSLLA se přínos z dlouhodobého hlediska teprve ukáţe. Uţ nyní ale mají např. vedoucí 

jednotlivých úseku přehled, kde se jejich zaměstnanci v daný okamţik nacházejí a o jakého klienta se 

pečuje. Bezstravenkový systém nahradil zastaralou evidenci objednaných jídel pomocí šatnových 

lístků a eliminoval tak problémy s počtem objednaných jídel. Ţadatelé o odlehčovací sluţbu mají 

v případě volného termínu moţnost shlédnout stav rezervací přes internet a nemusejí tak svými 

poţadavky zatěţovat zaměstnance SOSLLA. 

7.4 Moţnosti rozšíření 

Do budoucna jsou pak naplánované další etapy vývoje a vylepšování dalších částí systému 

(např. elektronická nástěnka), které systém ještě více zautomatizují. Zároveň pak probíhají jednání se 

zadavatelem, ze kterých vyplynou výhody a nevýhody realizace dalšího systému, který by nahradil  

části informačního systému, které v tomto projektu prozatím nejsou realizovány. 
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