
A  Bysnys proces - možnost objednání jídla 

Následující diagram popisuje proces, který vede k možnosti objednání jídel. 

 

Obrázek č. 10 - Bysnys proces - možnost objednání jídla 

B  Diagram aktivit - objednání jídla 

Diagram ukazuje pouze první část této aktivity. V případě nenalezení nějakého potvrzeného 

jídelníčku systém hned zobrazí zprávu. Po vybrání jídelníčku se pak systém rozhoduje dle typu 

klienta. Vnořené diagramy jsou popsány dále.  

 

Obrázek č. 11 - Diagram aktivit  - objednání jídla 



C  Diagram aktivit - objednání jídla - dietář 

Po zobrazení požadovaného jídelníčku pak má strávník-dietář možnost jídlo objednat, nebo již 

objednané jídlo zrušit. Tento požadavek je následně uložen a klient může pokračovat o 

objednávání/rušení stravy. 

 

Obrázek č. 12 - Diagram aktivit  - objednání jídla – dietář 

  



D  Diagram aktivit - objednání jídla - zaměstnanci a klienti 

Pro strávníky z řad klientů bez diet a strávníků zaměstnanců si mohou vybrat mezi dvěma 

zadanými menu. Jinak je tento diagram totožný s diagramem pro dietáře. 

 

Obrázek č. 13 - Diagram aktivit  - objednání jídla - zaměstnanci a klienti 



E  Diagram aktivit - objednání jídla - veřejnost 

Pro klienty z veřejnosti je postup objednávání a rušení objednané stravy stejný jako u 

strávníků-klientů podobný. Systém zde musí hlídat stav kredity a tedy, jestli si strávník dané jídlo 

může objednat. Pokud ano, tak se mu částka za příslušný oběd z kreditu odečte. Při rušení objednané 

stravy se pak musí cena za odhlašované jídlo přičíst ke kreditu strávníka. 

 

 

Obrázek č. 14 - Diagram aktivit  - objednání jídla – veřejnost 

  



 

F  Diagram aktivit - zadávání nového jídelníčku 

Při zadávání nového jídelního lístku systém navrhne jeho platnost. Pokud zaměstnanec 

platnost změní, systém zjišťuje, zda-li se termíny dvou jídelníčku nepřekrývají. Po celkovém zadání se 

jídelníček zobrazí v seznamu jídelníčků a zároveň systém zašle e-mail osobám, které mají uživatelské 

práva na potvrzování jídelníčků. 

 

Obrázek č. 15 - Diagram aktivit - zadávání nového jídelníčku 



G  Diagram případů užití - Odlehčovací služba 

 

Obrázek č. 16 - Diagram případů užití - Odlehčovací služby 

Aktér: Sociální pracovník 

Pouze tento zaměstnanec vede a je zodpovědný za celou Odlehčovací službu, proto je z řad 

 zaměstnanců jediným aktérem tohoto modulu. 

Aktér: Rodinný příslušník klienta 

Osoba, která může podat žádost prostřednictvím webových stránek pro svého rodinného 

 příslušníka. 

Aktér: Klient 

Teoreticky může žádost podat o rezervaci i samotný klient, ale u žadatelů o tuto službu se 

 v praxi tato situace nepředpokládá. 

Scénář diagramu užití: Přidání pokojů a lůžek 

Sociální pracovník má v položce nastavení položku „správa pokojů“ 

Může přidávat, mazat a editovat pokoje a lůžka, která na daném pokoji jsou 

Počet pokojů, ani lůžek není limitován 

Při zadávání pokojů zaměstnanec vkládá pouze název, případně popis 

U zadávání lůžek je požadován pokoj, ve kterém se nachází a volitelný atribut název a popis 

Use case: Klienti - přidání  

Práce s klienty je možná přes nabídku „Nastavení“ 

Klient má povinné vlastnosti: jméno, příjmení, pohlaví, aktivitu (jestli se dále v systému 

 zobrazuje, nebo ne) 



Nepovinné pak: uživatelské jméno, tituly, telefon, RFID, místnost, skupina, klíčový 

 zaměstnanec, heslo. 

Use case: Šablona aktivit - přidání  

Práce s šablonami je dostupná přes nabídku „tabule aktivit -> Nastavení“. 

V nastavení je pak seznam všech vložených šablon aktivit a možnost vložit novou. 

Při vkládání nového šablony se pak zobrazí formulář povinnými a nepovinnými údaji. 

Povinné údaje jsou: název, délka, úsek a ikona dané šablony. 

Nepovinné pak: opakování po dnech (pokud není vyplněno, jedná se o jednorázovou aktivitu), 

 zaměstnanec, místnost a klient. 

Use case: Aktivita - přidání 

Tento scénář je stejný pro všechny úseky a vždy se pracuje s aktivitou pro daný úsek. 

V zobrazené tabuli aktivit se po kliknutí na příslušný časový úsek u daného klienta zobrazí 

 nabídka s možností přidání aktivity, nebo přidání aktivity dle šablony. 

Při zvolení šablony se automaticky před vyplní všechny údaje, které byly v šabloně aktivit 

 uloženy a zaměstnanec má možnost doplnit další údaje. 

Při zvolení přidání samotné aktivity pak zaměstnanec jsou pak vkládané údaje stejné jako u 

 šablony aktivit. 

Use case: Editace aktivity 

Aktivita lze editovat přetažením dané aktivity v tabuli. Tímto způsobem lze přepsat čas 

 aktivity, nebo klienta, ke kterému je nově přiřazena. 

Pro editaci dalších údaje je nutné kliknou na danou aktivitu pravým tlačítkem myši, zvolit 

 „Editace aktivity“ a následně dané údaje přepsat. 

H Zdrojový kód - správa uživatelských účtů 

Uživatelé jsou reprezentováni entitou Osoba, která je uložena v databázi v tabulce osoba. Pro 

přihlašování slouží v Nette služba \Nette\Security\IAuthenticator, která je definovaná v souboru 

config.ini. Tato služba musí implementovat rozhraní \Nette\Security\IAuthenticator - tzn. mít metodu 

authenticate, které při přihlášení framework předá přihlašovací údaje. V aplikaci tuto službu 

reprezentuje třída C_Authenticator. Samotné přihlašování zajišťuje LoginPresenter, který vykresluje 

přihlašovací formulář. Po jeho odeslání se zavolá následující kód. 

 

PUBLIC FUNCTION LOGINFORMSUBMITTED($FORM) { 

   TRY { 

       $VALUES = $FORM->VALUES; 

       IF ($VALUES['REMEMBER']) { 

           $THIS->GETUSER()->SETEXPIRATION('+ 14 DAYS', FALSE); 

       } ELSE  

           $THIS->GETUSER()->SETEXPIRATION('+ 20 MINUTES', TRUE); 

        $THIS->GETUSER()->LOGIN($VALUES['EMAIL'], $VALUES['HESLO']); 

       $THIS->REDIRECT(':JIDELNICKY:JIDELNICKY:'); 

   } CATCH (\NETTE\SECURITY\AUTHENTICATIONEXCEPTION $E) { 

       $FORM->ADDERROR($E->GETMESSAGE()); 



   } 

} 

Metoda $this->getUser()->login() frameworku říká, že se má pokusit přihlásit uživatele 

pomocí zadaného emailu a hesla. Ten vytvoří instanci třídy C_Authenticator a zavolá na ní metodu 

authenticate s přihlašovacími údaji jako parametrem. Metoda authenticate buď vyvolá výjimku 

\Nette\Security\Authentication (buď nebyl uživatel nalezen, nebo je špatné heslo), která je odchycena 

LoginPresenterem a je vypsána chyba, nebo metoda vrátí instanci \Nette\Security\IIdentity, pomocí 

které framework udržuje informace o právě přihlášeném uživateli (jméno, email). Nakonec je čerstvě 

přihlášený uživatel přesměrován na výchozí stránku. 

Dále třída BasePresenter obsahuje metodu getLoggedOsoba(), která pomocí emailu z IIdentity 

získá z databáze entitu Osoba právě přihlášeného uživatele. Ta je tak snadno dostupná ve všech 

presenterech pomocí $this->getLoggedOsoba(). 

I  Zdrojový kód - našeptávač 

Při načtení stránky je AJAXem zavolána akce autocomplete aktuálního presenteru 

JidelnickyPresenter (URL je do Javascriptu doplněna na straně serveru pomocí makra {plink 

autocomplete}, které je určeno pro generování odkazů. 

 

$(DOCUMENT).READY(FUNCTION(){ 

   $.GET({PLINK AUTOCOMPLETE}, FUNCTION(DATA) { 

       FOR(VAR CAT IN DATA) { 

           $('.AUTOCOMPLETE[DATA-CATEGORY='+CAT+']').AUTOCOMPLETE(DATA[CAT], 

{ 

               FORMATITEM: FUNCTION(ROW){ 

                   RETURN ROW.NAZEV + ' (' + ROW.NAPOSLED + ')'; 

               }, 

               FORMATRESULT: FUNCTION(ROW){ 

                   RETURN ROW.NAZEV; 

               }, 

               PARSE: FUNCTION(DATA){ 

                   $.MAP(DATA, FUNCTION(ROW){ 

                       RETURN { 

                           DATA: ROW, 

                           VALUE: ROW.ID, 

                           RESULT: ROW.NAME 

                       } 

                   }); 

               } 

           }).RESULT(FUNCTION(EVENT, DATA, FORMATED){ 

               VAR ID = 'INPUT[DATA-BUNKA=' + $(THIS).ATTR('DATA-ID') + 

']'; 

               $(ID).VAL(DATA.ID); 

           }); 

       } 

   }); 

}); 



Tato akce vrátí data ve formátu JSON, která jsou v následujícím tvaru 

{ 

        ID_KATEGORIE: [ 

                { 

                        ‘NAZEV’: ‘NÁZEV JÍDLA’, 

                        ‘HMOTNOST’: ‘100G’, 

                        ‘CENA’:        ‘123’, 

                        ‘NAPOSLED’: ‘DATUM KDY BYLO JÍDLO NAPOSLED’, 

                        ‘ID’:        ‘ID JÍDLA’ 

}, 

{DALŠÍ JÍDLO...} 

], 

ID_KATEGORIE: [ 

        DALŠÍ KATEGORIE... 

] 

} 

kde kategorie je snídaně, polévka atd. 

Javascript následně projde tyto kategorie a každému formulářovému prvku pak nastaví jako 

data našeptávače jídla z dané kategorie. Jako našeptávač je použit plugin autocomplete z frameworku 

jQuery. Pomocí funkce formatItem se z dat jídel (název, hmotnost, apod.) sestaví text v našeptávači ve 

tvaru “Název (naposled)”. 

Ke každému formulářovému prvku pro výběr jídla je přiřazen hidden input. Uživatel může 

buď zadat název nového jídla, nebo kliknout na existující jídlo, jeho id se pak uloží do hidden inputu 

(zařídí funkce v handleru result()) a po odeslání formuláře se do položky jídelníčku přiřadí existující 

jídlo. 

J  Ukázka samotné aplikace - tabule aktivit 

Zobrazená je tabule na datum 28.4.2011 a pomocí filtrů jsou vybráni klienti ze zeleného patra, 

kteří v tento den mají alespoň jednu aktivitu ze sociálního (červené ikony) nebo zdravotního (zelené 

ikony) úseku. Kurzor myši je umístněn na jedné z ikon a tím se zobrazí její detail. 

 

Obrázek č. 17 - Pohled na plánovací tabuli 



K  Ukázka samotné aplikace - seznam jídelníčku 

Ze seznamu jídelníčků lze vidět jejich platnost, jeho název, kdy a kým byl jídelníček vložen, 

kdy a kým byl jídelníček potvrzen a možnosti, které s jídelníčkem lze provádět (volba jídel z 

jídelníčku, editovat název, editovat položky v menu, smazat  a tisknout). 

 

 

Obrázek č. 18 - Pohled na seznam jídelníčků 

L  Ukázka samotné aplikace - menu 

Přihlášený uživatel Michael Minář má uživatelská práva pro práci s aktivitami klientů, pro 

práci s jídelníčkem, celé nastavené (na této položce se nachází se kurzor, proto je nabídka rozvinuta). 

Uživatel se nachází Aktivitách s klienty -> hlavní strana, proto jsou tyto navigační prvky barevně 

odlišeny.  

 

 

Obrázek č. 19 - Pohled na menu aplikace 

  



M  Ukázka samotné aplikace - plnění jídelníčku 

Na obrázku je aktuálně zadávaný jídelníček s názvem a jeho platností. Při vyplňování 

jednotlivých jídel pomáhá našeptávač výrazů. Po napsaných znacích „ho“ se zobrazila všechna 

historicky vložena menu 1 a menu 2, která ve svém názvu obsahují znaky „ho“ včetně jejich data 

posledního výskytu v jídelníčku a vypočítaný počet dnů. 

 

Obrázek č. 20 - Pohled na zadávání jídelníčku s našeptávačem 



N  Dokumentace předaná zadavateli 

Zadavateli byl zhotoven a následně předán následující dokument, který slouží jako návod 

v případě havárie systému. 

Server 

Celý systém je spuštěn na serveru umístěným v počítačové síti SOSLLA.  

Na tento server je přesměrovaný požadavky, z internetu. Přesměrování provádí router s 

veřejnou IP adresu (malá krabička ve skříni s kabely). Na routeru jsou povolené příslušné porty pro 

vzdálený přístup k systému. Díky tomuto je zajištěno např. objednávání jídel z internetu. V případě 

problémy s připojením k síti internet (a tím i omezení funkčnosti systému) je nutné kontaktovat 

správce internetu pana Skalického, tel.: 604 183 206. V případě restartování tohoto serveru se 

následující programy spustí automaticky, je však nutná kontrola. 

XAMPP 

Program zajištující provoz systému (PHP, MySQL, FTP server, SMTP server). Jedná se o 

oranžově-bílou ikonu vpravo dole na obrazovce, vedle času). Po rozkliknutí musí být ve stavu 

„running“ všechny čtyři podprogramy (Apache, MySQL, FileZilla, Mercury mail). 

Teamviewer 

Program umožňující vzdálenou správu tohoto serveru a v případě problému např. se spuštěním 

předchozího programu může sloužit k rychlému napojení na server a detekování případné chyby. 

Program se spouští pomocí modrobílé ikony s názvem programu. 

Data ze serveru jsou každý den ve 3:00 ráno zálohovány a v případě selhání serveru je systém 

připraven ke spuštění na www.soslla.cz/is2. 

Zobrazování objednaných jídel v jídelně 

Pro zobrazovaní slouží čtečka RFID kódu, která je k počítači připojena pomocí USB kabelu. 

V počítači, ve kterém je připojena, musí být nainstalovaný ovladač (na přiloženém CD ve složce 

jídelna/zobrazovaní jídel/usb ovladač). Program, který zobrazovaní zajišťuje, vyžaduje nainstalovanou 

Javu (na CD ve složce jídelna/zobrazovaní jídel/program). 

Tablet 

V tabletu je nainstalovaný program Jídelna. Tento program je optimalizován pro tablety s OS 

Android 2.1. Záložní instalace je na CD ve složce jídelna/tablet. 

 

  

tel:604183


O  Cenová nabídka terminálu 

Cenová nabídka terminálu uvedeného na internetových stránkách 

http://www.qscz.cz/katalogDetail.php?id=244. Toto zařízení mohlo být řešením pro mobilní 

objednávání stravy pro klienty. Jeho vysoká cenová relace to ale neumožňuje. 

 

 

Obrázek č. 21 - cenová nabídka terminálů 

P  PHP kód pro zašifrování RFID otisku 

$KOD="0105B2C81C62"; //RFID KÓD, KTERÝ JE ZADANÝ V ŠESTNÁCTKOVÉ SOUSTAVĚ 

//1, PŘEDEM NADEFINOVANÉ POLE URČUJÍCÍ POŘADÍ DAT VE VÝSLEDNÉM ŘETEZCI  

$POLE = ARRAY ( 

0=>ARRAY(0=>6,1=>3,2=>1,3=>7,4=>4,5=>0,6=>5,7=>9,8=>8,9=>2), 

 1=>ARRAY(0=>7,1=>8,2=>1,3=>2,4=>5,5=>6,6=>3,7=>0,8=>4,9=>9), 

 2=>ARRAY(0=>4,1=>7,2=>5,3=>2,4=>0,5=>3,6=>1,7=>8,8=>6,9=>9), 

 3=>ARRAY(0=>1,1=>0,2=>7,3=>5,4=>9,5=>6,6=>2,7=>4,8=>3,9=>8), 

 4=>ARRAY(0=>2,1=>4,2=>1,3=>5,4=>3,5=>7,6=>8,7=>9,8=>0,9=>6), 

 5=>ARRAY(0=>0,1=>8,2=>4,3=>1,4=>6,5=>3,6=>9,7=>2,8=>7,9=>5), 

 6=>ARRAY(0=>5,1=>9,2=>4,3=>3,4=>6,5=>0,6=>7,7=>1,8=>8,9=>2), 

 7=>ARRAY(0=>8,1=>4,2=>3,3=>0,4=>6,5=>5,6=>2,7=>9,8=>1,9=>7), 

 8=>ARRAY(0=>0,1=>1,2=>7,3=>6,4=>9,5=>8,6=>4,7=>3,8=>2,9=>5)); 

$KOD= BASE_CONVERT($KOD,16,8); //2.PREVEDENI RFID Z 16 DO 8 

//4.VSECHNY ČASOVÉ ÚDAJE JSOU PŘEVEDENY DO OSMIČKOVÉ SOUSTAVY 

$DEN=BASE_CONVERT(DATE("J"), 10,8); 

$MESIC=BASE_CONVERT(DATE("N"), 10,8); 

$ROK=BASE_CONVERT(DATE("Y"), 10,8); 

$HODINA=BASE_CONVERT(DATE("G"), 10,8); 

$MINUTA=BASE_CONVERT(DATE("I"), 10,8); 

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


$SEC=BASE_CONVERT(=DATE("S"), 10,8); 

//5.ROZDĚLENÍ ZAKÓDOVANÉHO RFID KÓDU DO ČTYŘ ČÁSTÍ 

$PRVNICAST=SUBSTR($KOD,0,3); 

$DRUHACAST=SUBSTR($KOD,3,3); 

$TRETICAST=SUBSTR($KOD,6,3); 

$CTVRTACAST=SUBSTR($KOD,9,STRLEN($KOD)); 

//6.ZÁKLADNÍ POŘADÍ, VE KTERÉM JSOU POSÍLANA DATA 

$ZAKLANIPOLEPORADI=ARRAY($DEN,$MESIC,$ROK,$HODINA,$MINUTA,$SEC,$PRVNICAST,$DR

UHACAST,$TRETICAST,$CTVRTACAST); 

$NAHODNY=RAND(0,8); //NAHODNY CISLO 0-9 A TIM VYBERE POLE PORADI 

//VÝSLEDNÉ POŘADÍ VYGENEROVANÉ PODLE NÁHODNĚ ZVOLENÉ SADY POŘADÍ DAT, ODDĚLENO 

POMOCÍ ČÍSLOVKY "9"   

FOR ($I=0;$I<=9;$I++)  

$VYSLEDEK.=$ZAKLANIPOLEPORADI[$POLE[$NAHODNY][$I]]."9"; 

$VYSLEDEK.=$NAHODNY; //NA KONEC ŘETEZCE JE PŘIDÁNO POŘADÍ PRO NÁSLEDNE DEKÓDOVÁNÍ 

$VYSLEDEK=STRREV($VYSLEDEK);//NAKONEC SE VYSLEDNÝ ŘETĚZEC OTOČÍ 


