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Modely případů užití IS a jejich popis 
 
Vybrané modely případů užití popisující specifické požadavky na systém (viz. také obr. 1). 
 

 

 
 

Obrázek 1: Případy užití informačního systému 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Správa předmětů 
 
V systému se eviduje seznam předmětů, vyučovaných na škole. Hlavním důvodem je 
elektronické známkování studentů z jednotlivých předmětů. 
Požadavky na správu předmětů jsou popsány následujícími případy užití (viz obr. 2). 
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Obrázek 2: Případy užití pro správu předmětů 
 
 

1.1. Přidání předmětu 
 
Stručný popis: Administrátor má možnost přidat do systému nový předmět podle potřeb 
školy a jejich výuky. 
. 
Aktéři: Administrátor 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce vložit nový předmět. 
. 
Výstupní podmínky: Předmět byl vložen do systému a lze za něj udělovat známky a přiřadit 
vyučující učitele. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Zobrazení formuláře pro vložení předmětu 
Systém nabídne administrátorovi formulář pro vložení nového předmětu 
. 
2. Zadání údajů o předmětu 
Administrátor vyplní všechny dostupné údaje o vkládaném předmětu. 
 
3. Uložení údajů o předmětu 
Systém vytvoří nový záznam o předmětu a uloží do něj zadané údaje.  
 
 



4. Zobrazení seznamu předmětů i s novým záznamem 
Systém zobrazí uživateli seznam nově vloženého předmětu s možností zobrazení detailu 
pomocí případu užití  Detail předmětu. 
 
Alternativní toky: 
 
2a. Nejsou vyplněny povinné údaje 
Znovu se zobrazí formulář a administrátor dovyplní požadované údaje.  
 
 
1.2. Detail předmětu 
 
Stručný popis: Administrátor nebo uživatel mají možnost nechat si zobrazit detail předmětu 
vybraného ze seznamu všech předmětů. 
 
Aktéři: Administrátor, Uživatel 
 
Vstupní podmínky: Uživatel je přihlášen do systému a vybere si zobrazit detail zvoleného 
předmětu. 
 
Výstupní podmínky: Detail vybraného předmětu je zobrazen uživateli. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Výběr předmětu 
Uživatel si ze seznamu předmětů vybere požadovanou položku. 
 
2. Zobrazení detailů o předmětu  
Systém zobrazí uživateli podrobné informace o vybraném předmětu v podobě uspořádaného 
formuláře. 
 
Alternativní toky: 
 
1a. Požadovaný předmět není evidován 
Administrátor musí požadovaný předmět přidat do systému pomocí případu užití 
Přidání předmětu. 
 
 
1.3. Editace předmětu 
 
Stručný popis: Administrátor má možnost zvolit žádaný předmět a po zobrazení formuláře se 
stávajícími údaji upravit požadovaná data. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a vybere si předmět, který chce 
editovat. 
 
Výstupní podmínky: Předmět je i s novými údaji znovu uložen do systému. 



 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Výběr předmětu 
Uživatel si ze seznamu předmětů vybere požadovanou položku. 
 
2. Zobrazení detailů o předmětu  
Systém zobrazí uživateli uspořádaný formulář s původními údaji o vybraném předmětu. 
 
3. Editace údajů 
Administrátor změní vybrané položky a zvolí uložení. 
 
4. Potvrzení uložení 
Potvrdí se editace a provede se uložení. 
 
5. Zobrazení seznamu předmětů 
Systém zobrazí uživateli seznam všech předmětů. U vybraného předmětu budou již uloženy 
nové údaje. 
 
Alternativní toky: 
 
4a. Uživatel nepotvrdí smazání 
Editované položky nejsou uloženy a přejde se rovnou na krok Zobrazení seznamu 
předmětů. V seznamu nebudou žádné změny. 
 
 
1.4. Smazání předmětu 
 
Stručný popis: U vybraného předmětu má administrátor možnost volby smazání. 
K vzhledem k tomu,že školní osnovy se příliš nemění, nepředpokládá se, že by byla tato 
možnost často využívána. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášený a chce smazat vybraný předmět. 
 
Výstupní podmínky: Předmět je smazán ze systému. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Výběr předmětu ze seznamu 
Systém zobrazí seznam předmětů, ze kterého si administrátor vybere. 
 
2. Zobrazení a smazání předmětu 
Systém ukáže detail vybraného předmětu a administrátor zvolí smazání. 
 
3. Potvrzení smazání 
Administrátor potvrdí smazání vybraného předmětu. 
 
 



4. Informování uživatele 
Systém informuje o úspěšném smazání předmětu. 
 
5. Zobrazení seznamu předmětů 
Systém zobrazí uživateli seznam všech předmětů, již bez smazané položky. 
 
Alternativní toky: 
 
3a. Uživatel nepotvrdí smazání 
Předmět není smazán a přejde se rovnou na krok Zobrazení seznamu předmětů. 
V seznamu bude i vybraný předmět. 
 
 
 
2. Správa uživatel ů 
 
Do systému přistupuje několik druhů uživatelů (administrátor, učitel, student, zástupce). Pro 
přehled a správnou kontrolu nad systémem je nutné vést také správu nad těmito uživateli. 
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Obrázek 3: Případy užití pro správu uživatelů 
 
2.1. Přihlášení 
 
Stručný popis: Uživatel vyplní své uživatelské jméno, heslo a přihlásí se. Po potvrzení 
přihlášení má uživatel možnost pracovat se systémem na základě své role a povolených akcí. 
 
Aktéři: Uživatel 
 
Vstupní podmínky: Uživatel se chce přihlásit do systému pod svými údaji. 
 
Výstupní podmínky: Jsou zkontrolovány přihlašovací údaje a uživatel je přihlášen. 
 
 



Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Zobrazení přihlašovacího formuláře 
Uživateli se zobrazí formulář s přihlašovacím jménem a heslem. 
 
2. Zadání přihlašovacích údajů 
Uživatel vyplní své přihlašovací údaje. Heslo je automaticky šifrované. 
 
3. Kontrola přihlašovacích údajů 
Systém zkontroluje přihlašovací údaje v databázi. 
 
4. Přihlášení uživatele 
Podle přihlašovacích údajů je uživatel přihlášen do systému. 
 
5. Identifikace rolí a privilegií 
Systém identifikuje roli uživatele a pro něj povolené akce. 
 
6. Vstup do systému 
Uživatel vstoupí do systému s akcemi dostupnými pro jeho roli.  
 
Alternativní toky: 
 
2a. Nejsou vyplněny všechny povinné údaje 
Systém znovu zobrazí uživateli formulář pro přihlášení. 
 
3a. Nerozpoznaný uživatel 
Přihlašovací údaje nesouhlasí s žádným záznamem v databázi a proces autentizace se přeruší. 
Uživateli se znovu zobrazí formulář pro přihlášení. 
 
 
2.2. Odhlášení 
 
Stručný popis: Přihlášený uživatel se může kdekoli v systému a kdykoli odhlásit pomocí 
odkazu Logout. 
 
Aktéři: Uživatel. 
 
Vstupní podmínky: Uživatel po přihlášení do systému chce ukončit svoji aktivitu v systému. 
 
Výstupní podmínky: Odhlášení proběhne bez problémů a aktivita uživatele v systému je 
ukončena. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Ukončení aktivity uživatele 
Systém ukončí práci uživatele a uvolní využívané zdroje. 
 
2. Odhlášení uživatele 
Systém odhlásí přihlášeného uživatele přejde na přihlašovací formulář pro nové přihlášení. 
 



2.3. Změna hesla 
 
Stručný popis: Přihlášený uživatel má možnost změnit si své stávající přihlašovací heslo za 
nové. Podmínkou je zadání starého hesla a potvrzení nového. 
 
Aktéři: Uživatel. 
 
Vstupní podmínky: Uživatel si po přihlášení chce nebo potřebuje změnit své staré heslo do 
systému za nové. 
 
Výstupní podmínky: Nové heslo je potvrzeno a do databáze se uloží jeho hash podoba. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Zobrazení formuláře pro změnu hesla 
Uživateli se zobrazí formulář pro změnu hesla se vstupy pro staré heslo, nové heslo a jeho 
potvrzení. 
 
2. Vyplnění údajů 
Uživatel zadá do formuláře své staré heslo, nové heslo a to potvrdí jeho opětovným opsáním. 
 
3. Kontrola vyplněných údajů 
Systém zkontroluje, zda staré heslo souhlasí s uživatelovým heslem v databázi a zda nové 
heslo a jeho opis jsou identické. 
 
4. Uložení nového hesla 
Systém do databáze uloží hash podobu nového hesla. 
 
5. Informování uživatele 
Po uložení je uživatel informován o změně hesla. 
 
Alternativní toky: 
 
2a. Nejsou vyplněny všechny údaje 
Systém znovu zobrazí uživateli formulář s již vyplněnými hodnotami a požádá uživatele o 
dovyplnění všech povinných údajů. 
 
3a. Nesouhlasí zadané údaje 
Staré heslo nesouhlasí s databází nebo nové heslo a opis nejsou identické. Uživateli se zobrazí 
znovu formulář pro změnu hesla s popisem problému. 
 
 
2.4. Vložení uživatele 
 
Stručný popis: Administrátor může do systému vložit nového uživatele. U nového záznamu 
se specifikuje také role uživatele pro řízený přístup do systému. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 



Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášený do systému a chce vytvořit nového 
uživatele. 
 
Výstupní podmínky: Nový uživatel byl vložen do systému a může se pod svými údaji 
přihlásit. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Výběr role uživatele 
Administrátor si zvolí, jakého uživatele chce do systému vložit. 
 
2. Zobrazení formuláře pro vložení uživatele 
Administrátorovi systém nabídne formulář pro vložení nového záznamu o uživateli podle 
vybrané role. 
 
3. Vyplnění informací o uživateli 
Administrátor vyplní do formuláře potřebné údaje k vytvoření nového uživatelského účtu. 
 
4. Vytvoření uživatelského účtu 
Systém vytvoří nový uživatelský účet . Jako přihlašovací jméno nastaví „jméno.příjmení“ 
(bez diakritických znamének), heslo nastaví implicitně na rodné číslo nového uživatele. To si 
po přihlášení změní. 
 
5. Zašifrování hesla 
Systém zašifruje heslo a uloží ho k právě vytvořenému uživatelskému účtu. 
 
6. Informování o dokončení 
Systém informuje administrátora o úspěšném vytvoření uživatelského účtu. 
 
Alternativní toky: 
 
3a. Chybí povinné údaje 
Systém znovu zobrazí uživateli formulář s již vyplněnými hodnotami a požádá uživatele 
o dovyplnění všech povinných údajů. 
 
 
2.5. Smazání uživatele 
 
Stručný popis: V případě, že student ukončí zdárně studium na škole nebo musí odejít 
z jakýchkoli jiných příčin, musí být odebrán ze systému i se svým účtem, aby se zamezilo 
dalšímu nežádoucímu přístupu do systému. Jakmile administrátor smaže uživatele, 
automaticky se smaže i jeho účet a nadále se již nemůže přihlašovat do systému. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášený v systému a chce smazat uživatele i jeho 
účet. 
 
Výstupní podmínky: Uživatel a jeho účet byli odebráni ze systému. 
 



Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Volba uživatele 
Administrátor si vyhledá cílového uživatele a zvolí si jeho smazání. 
 
2. Vyhledání uživatelského účtu 
Systém si automaticky vyhledá i účet spojený s vybraným uživatelem. 
 
3. Potvrzení smazání 
Administrátor potvrdí smazání vybraného uživatele. 
 
4. Smazání uživatele 
Systém odstraní z databáze požadovaného uživatele a s ním také jeho uživatelský účet. 
 
5. Informování uživatele 
Systém informuje administrátora o úspěšném smazání uživatele. 
 
6. Zobrazení seznamu uživatelů 
Na konec se administrátorovi vypíše seznam všech uživatelů. Náš smazaný uživatel již 
v seznamu nebude. 
 
Alternativní toky: 
 
3a. Administrátor nepotvrdí smazání 
Záznam uživatele není smazán a přejde se rovnou na krok Zobrazení seznamu 
uživatelů. Vybraný uživatel bude stále v seznamu a bude moci nadále přistupovat do 
systému. 
 
 
2.6. Editace uživatele 
 
Stručný popis: Administrátor má možnost si vybrat v systému kteréhokoli uživatele a 
editovat jeho údaje. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce editovat jakéhokoli 
uživatele. 
 
Výstupní podmínky: Administrátor změní požadované údaje a ty jsou úspěšně uloženy do 
databáze. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Volba uživatele 
Administrátor si vybere ze seznamu a nebo si vyhledá určitého uživatele. 
 
2. Zobrazení informací o uživateli 
Systém zobrazí administrátorovi editovatelný formulář s podrobnými informacemi o 
vybraném uživateli. 



3. Editace informací 
Administrátor změní ve formuláři potřebné údaje. 
 
4. Uložení změněných dat 
Změněné údaje se uloží do databáze k záznamu vybraného uživatele. 
 
5. Zobrazení uživatelů 
Systém vypíše seznam všech uživatelů. U vybraného uživatele budou již uloženy nové 
informace. 
 
Alternativní toky: 
 
1a. Požadovaný uživatel není v systému 
Administrátor musí nejprve požadovaného uživatele vložit do systému pomocí případu užití 
Vložení uživatele. 
 
3a. Chybí povinné údaje 
Systém znovu zobrazí uživateli formulář s již vyplněnými hodnotami a požádá uživatele 
o dovyplnění všech povinných údajů. 
 
 
 
 
3. Správa známek 
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Obrázek 4: Správa známek 
 
 
 
 



3.1. Vložení známky 
 
Stručný popis: Administrátor a učitelé mají možnost do systému vkládat známky za 
vykonané písemné práce, zkoušení atd. Učitelé mohou vkládat známky pouze z předmětů, 
které vyučují. 
 
Aktéři: Administrátor nebo Učitel. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor nebo učitel jsou přihlášení v systému a chtějí udělit 
známku. 
 
Výstupní podmínky: Známka byla udělena a uložena v databázi. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Načtení předmětů 
Systém načte předměty, které přihlášený učitel vyučuje. V případě administrátora se načte 
seznam všech předmětů. 
 
2. Zobrazení formuláře pro vložení známky 
Systém zobrazí přihlášenému formulář pro udělení nové známky. 
 
3. Zadání údajů 
Administrátor nebo učitel  vyplní potřebné údaje o udělované známce ( hodnotu, váhu, popis 
atd. ). 
 
4. Výběr předmětu 
Z načtených předmětů se vybere ten, za který má být známka udělena. 
 
5. Výběr studenta 
Administrátor nebo učitel vybere studenta,kterému je známka udělena. 
 
6. Uložení údajů.  
Sytém uloží zadané informace jako nový záznam do databáze. 
 
7. Zobrazení seznamu.  
Systém zobrazí administrátorovi nebo učiteli seznam všech známek. V seznamu bude již nově 
udělená známka. 
 
Alternativní toky: 
 
3a. Chybí povinné údaje 
Systém zobrazí znovu formulář s informacemi pro dovyplnění chybějících údajů. 
 
 
3.2. Editace známky 
 
Stručný popis: Administrátor a učitelé mají možnost v systému upravovat udělené známky. 
Učitelé mohou editovat pouze ty známky, které sami udělili. Administrátor může editovat 
všechny uložené známky. 



 
Aktéři: Administrátor nebo Učitel. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor nebo učitel jsou přihlášení v systému a chtějí upravit 
udělenou známku. 
 
Výstupní podmínky: Známka byla upravena a s novými údaji uložena v databázi. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Načtení známek 
Systém načte známky, které přihlášený učitel udělil. V případě administrátora se načte 
seznam všech známek. 
 
2. Výběr požadované známky 
Systém zobrazí seznam známek, ze kterých si učitel, popřípadě administrátor vybere. 
 
3. Zobrazení údajů 
Administrátorovi nebo učitel jsou zobrazeny podrobné informace o známce v podobě 
editovatelného formuláře.. 
 
4. Editace informací 
Učitel nebo administrátor změní požadované položky. 
 
5. Uložení nových informací 
Systém změní údaje a uloží je do databáze. 
 
6. Zobrazení seznamu.  
Systém zobrazí administrátorovi nebo učiteli seznam všech známek. V seznamu již budou i 
nově změněná data. 
 
Alternativní toky: 
 
2a. Požadovaná známka není v systému 
Učitel nebo administrátor musí nejprve požadovanou známku do systému vložit. 
 
4a. Chybí povinné údaje 
Systém zobrazí znovu formulář s informacemi pro dovyplnění chybějících údajů. 
 
 
3.3. Smazání známky 
 

Stručný popis: Administrátor má po přihlášení možnost v systému smazat jakoukoli 
známku. Učitelé nemohou známky mazat, ani ty které sami udělili. Tento model případu užití 
by měl být využívá minimálně.  
 
Aktéři: Administrátor. 
 

Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášený v systému a chce smazat vybranou 
známku. 



 
Výstupní podmínky: Záznam o vybrané známce byl smazán z databáze.. 

 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Výběr požadované známky 
Systém zobrazí seznam známek, ze kterých si administrátor vybere tu, jenž chce smazat a 
systém požádá o potvrzení. 
 
3. Potvrzení smazání 
Administrátor potvrdí smazání vybraného záznamu. 
 
4. Smazání známky 
Systém odebere vybraný záznam z databáze. 
 
5. Informace o smazání 
Administrátor je informován o úspěšném smazání položky. 
 
6. Zobrazení seznamu.  
Systém zobrazí administrátorovi nebo učiteli seznam všech známek. V seznamu už nebude 
smazaný záznam. 
 
Alternativní toky: 
 
3a. Administrátor nepotvrdí smazání 
Záznam uživatele není smazán a přejde se rovnou na krok Zobrazení seznamu 
uživatelů. Vybraný uživatel bude stále v seznamu a bude moci nadále přistupovat do 
systému. 
 
 
3.4. Zobrazení známek 
 
Stručný popis: Libovolný uživatel má možnost si zobrazit uložené známky. Omezené to je 
rolí uživatele. Administrátor má přístup ke všem záznamům, Učitel pouze k těm,které udělil, 
Student k těm, které obdržel a Zástupce k výsledkům studenta, jenž zastupuje. 
 
Aktéři: Uživatel. 
 
Vstupní podmínky: Uživatel si chce zobrazit seznam známek. 
 
Výstupní podmínky: Uživateli jsou zobrazeny vybrané známky. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Načtení známek 
Systém načte známky ke kterým má uživatel přístup podle jeho role. 
 
2. Zobrazení seznamu.  
Uživateli se zobrazí dostupné známky načtené z databáze. 
 



3. Výběr známky.  
Uživateli se zobrazí detailní informace o zvoleném záznamu. S ním se mu ukáží spojené 
záznamy podle studenta a předmětu a také celkový průměr vypočítaný podle vzorce 
z dostupných známek. 
 
Alternativní toky: 
 
1a. V systému není žádný odpovídající záznam 
Systém oznámí uživateli,že neexistuje záznam, který by si mohl zobrazit a vrátí se zpět. 
 
 
 
 
4. Správa t říd 
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Obrázek 5: Správa tříd 
 
 
4.1. Přidání třídy 
 
Stručný popis: Administrátor má možnost do systému přidat novou školní třídu. Tento 
případ se bude využívat minimálně vzhledem k systému školy. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce vytvořit novou třídu. 
 
Výstupní podmínky: Nová třída je vytvořena v systému podle údajů zadaných 
administrátorem. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Zobrazení formuláře pro vložení třídy 
Administrátorovi se zobrazí formulář pro vytvoření nové třídy. 



 
2. Vložení údajů o třídě 
Administrátor zadá do formuláře potřebné informace k vytvoření nové položky. 
 
3. Uložení třídy  
Systém uloží vyplněné informace do nového záznamu v databázi. 
 
4. Zobrazení seznamu tříd 
Administrátorovi je zobrazen seznam všech tříd, který obsahuje také nový záznam. 
 
Alternativní toky: 
 
2a. Chybí povinné údaje 
Systém znovu zobrazí uživateli formulář s již vyplněnými hodnotami a požádá uživatele 
o dovyplnění všech povinných údajů. 
 
 
4.2. Editace třídy 
 
Stručný popis:Administrátor  si může v systému vybrat libovolný záznam o třídě a změnit 
jeho informace. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce editovat vybranou 
třídu. 
 
Výstupní podmínky: Informace u vybrané třídy změněny a uloženy zpět v systému. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Výběr požadované třídy 
Administrátor si z nabídnutého seznamu tříd vybere tu požadovanou k editaci. 
 
2. Zobrazení třídy 
Systém administrátorovi zobrazí informace o vybrané třídě ve formě editovatelného 
formuláře. 
 
3. Změna údajů o třídě 
Administrátor změní požadované informace. 
 
4. Uložení nových informací 
Systém uloží změněný záznam zpět do databáze. 
 
5. Zobrazení seznamu tříd 
Administrátorovi je zobrazen seznam všech tříd, který obsahuje také záznam s novými údaji. 
 
 
 
 



Alternativní toky: 
 
1a. Vybraná třída není v systému 
Administrátor ji musí nejdříve do systému vložit a to pomocí modelu případu užití Přidání 
třídy. 
 
3a. Chybí povinné údaje 
Systém znovu zobrazí uživateli formulář s již vyplněnými hodnotami a požádá administrátora 
o dovyplnění všech povinných údajů. 
 
 
4.3. Smazání třídy 
 
Stručný popis: Tento případ užití by neměl být využíván příliš často, přesto musí mít 
administrátor možnost smazat jakoukoli třídu, například z důvodu omezování kapacit, 
chybného zavedení a podobně. 
 
Aktéři: Administrátor. 
 
Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce smazat libovolnou třídu. 
 
Výstupní podmínky: Záznam třídy byl ze systému smazán. 
 
Hlavní úspěšný scénář: 
 
1. Volba vybrané třídy 
Systém zobrazí administrátorovi seznam tříd a ten si zvolí záznam, který chce ze systému 
odstranit. 
 
2. Potvrzení smazání 
Administrátor potvrdí smazání vybrané třídy. 
 
3. Smazání třídy 
Systém odstraní z databáze záznam o vybrané třídě. 
 
4. Informování uživatele 
Administrátor je informován o úspěšném smazání záznamu. 
 
5. Zobrazení seznamu tříd 
Administrátorovi je zobrazen seznam všech tříd. V seznamu již nebude smazaná třída. 
 
Alternativní toky: 
 
3a. Administrátor nepotvrdí smazání 
Systém skočí rovnou na krok Zobrazení seznamu tříd. Vybraný záznam nebyl smazán, 
proto bude stále v seznamu. 


