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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce vznikla za účelem tvorby informačního systému pro evidenci reklamovaného 

zboţí společnosti K24.cz. Systém umoţňuje evidovat zákazníky, reklamované produkty a servisní 

střediska pro budoucí dohledání a pouţití v následně vytvořených záznamech. Systém spravuje údaje 

potřebné k reklamaci produktu prodaného společností K24.cz, informuje uţivatele o stavu, v jakém se 

reklamovaný produkt nachází a umoţňuje tisk veškerých protokolů potřebných ke kladnému vyřízení 

zakázky. Informační systém dále ulehčuje uţivateli systému práci automaticky odesílanými 

emailovými zprávami o změně stavu zakázky na adresu zákazníka. Pro vytvoření systému byl pouţit 

programovací jazyk Java. Před implementací systému bylo nutné provést analýzu poţadavků 

zadavatele, která probíhala se servisním oddělením společnosti. Po zanalyzování těchto poţadavků 

mohla být provedena vlastní implementace a testování vytvořeného systému v reálném chodu 

společnosti.  
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Informační systém, reklamované zboţí, protokol, implementace, analýza, Java, Hibernate, Oracle, 

zakázka 

 

 

Abstract  

 

The purpose of this work was to create an information system for registration of in-warranty goods 

returns to K24.cz. The system enables to record customers´ details, returned products and repair 

centres and creates records which can be traced in anytime. The system records all necessary 

information for in-warranty return process of goods sold by K24.cz. The system informs users about 

current status of claimed product and enables printing of all related documents. The system reduces 

workload of users by sending automatic e-mails about any status change to customers. The system was 

created in Java programming language. Prior to implementation of the system it was necessary to 

analyze requirements of K24.cz ´s service department. After the analysis the system could be created 

and after further testing implemented into a real life operation.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

API  – Application Programming Interface  

CSV  – Comma Separated Value  

ERD  – Entity Relationship Diagram  

FK  – Foreign key  

GB  – GIGABYTE  

GPL  – General Public License  

GUI  – Graphical User Interface  

HDD  – Hard Disk Drive  

HQL – Hibernate Query Language  

HTML  – HyperText Markup Language 

IS  – Informační systém  

JR  – Jasper Report  

JRE  – Java Runtime Environment  

NULL  – nulový atribut datového slovníku  

ORM  – Objektově-Relační Mapování  

PDF  – Portable Document Format  

PK  – Primary key  

RAM  – Random Access Memory  

RTF  – Rich Text Format  

SŘBD  – Systém Řízení Báze Dat  

SQL  – Structured Query Language 

UML  – Unified Modeling Language  

URL – Uniform Resource Locator  

WIMP  – Window, Icon, Menu, Pointing device 

XML  – Extensible Markup Language 
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1. Úvod 
 

V dnešní době, kaţdá společnost zabývající se prodejem produktů, musí také řešit otázku, jak se 

vyrovnat s produkty, které byly zákazníkovi prodány jako vadné nebo v průběhu záruční doby 

přestaly pracovat. Tyto produkty a nejen produkty, ale i informace o zákazníkovi, který si produkt 

koupil, musí daná společnost evidovat pro nápravu vadného produktu zákazníkovi. Z těchto 

důvodů je potřeba informačního systému, který dokáţe veškeré informace nashromáţděné 

v průběhu doby, od přijetí produktu k reklamaci do doby, kdy je produkt nazpět vrácen 

zákazníkovi, evidovat a na základě daných údajů správně vyhodnocovat pro spokojenost uţivatele 

systému a také okolí systému. 

 

2. Proces reklamace ve společnosti K24.cz 
 

2.1.  Oznámení reklamace 
 

V případě, kdy se zákazníkovi zakoupený produkt poškodí bez jeho jakékoliv viny, kontaktuje 

společnost K24.cz na servisním oddělení a popíše daný problém. Pracovník servisního oddělení 

sdělí zákazníkovi, jak by měl postupovat v případě reklamace, a dohodnou se na způsobu vyřízení. 

Následně zákazník obdrţí tzv. reklamační číslo, pod nímţ bude jeho vadný produkt evidován. 

S tímto číslem, jedná-li se o zákazníka posílající produkt přepravní společností, zašle produkt na 

adresu servisního oddělení. V případě osobního předání vadného produktu bude zákazník 

informován osobně o reklamačním číslu a produkt bude následně přijat do reklamace.  

2.2.  Přijetí produktu do reklamace 
 

V případě zaslání vadného produktu zákazníkem na adresu servisního oddělení společnosti, je po 

obdrţení produkt zkontrolován, zda došel v pořádku a zaevidován s potřebnými údaji, pod jiţ 

dříve vytvořeným reklamačním číslem. Jedná-li se o osobní předání, je stejně jako v předchozím 

případě produkt zaevidován s potřebnými údaji, pod reklamačním číslem přiděleném při oznámení 

reklamace. V této fázi obdrţí zákazník protokol o přijetí do reklamace a je mu sděleno, ţe bude 

informován ihned, jakmile bude produkt opraven. 
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2.3.  Odeslání produktu do servisního centra 
 

Po přijetí produktu do reklamace je zaslán do servisního centra. Následně se zaevidují informace o 

servisním centru, identifikačním čísle pro daný produkt a datu kdy byl produkt do servisního 

centra zaslán. Poté se vyčká na opravu. Ihned po vyjádření servisního centra o opravě, je 

zaevidováno společně s dalšími údaji o opravě, jakým způsobem byla oprava produktu vyřízena.  

2.4.  Vyřízení reklamace 
 

Po obdrţení produktu ze servisního centra, je následně evidováno jakým způsobem společnost 

K24.cz reklamaci vyřídila. V případě, kdy zákazník předal produkt do reklamace osobně, je 

informován o vyřízení reklamace a o moţnosti vyzvednutí si produktu nazpět. Při dostavení se 

zákazníka a předávání produktu, je zákazníkovi také předloţen protokol o způsobu vyřízení 

reklamace, se všemi podrobnostmi o opravě. V opačném případě, kdy zákazník produkt zaslal za 

pomoci přepravní společnosti, je protokol o způsobu vyřízení reklamace přibalen k produktu a za 

pomocí logistického oddělení společnosti zaslán nazpět na adresu zákazníka. Tím se reklamace 

uzavírá a je pro obě strany, zákazníka i společnost ve stavu vyřízena.  

3. Specifikace požadavků 
 

3.1.  Funkční požadavky 
 

3.1.1. Proč nový informační systém? 

V současné době servisní oddělení společnosti, eviduje veškeré informace týkající se 

reklamace vadného produktu do dvou odlišných umístění. Přijde-li zákazník s vadným 

produktem osobně, je produkt přijat a evidován v programu, pro jednoduchou správu 

reklamovaného zboţí. Na druhou stranu zašle-li zákazník vadný produkt za pomoci přepravní 

společnosti, je produkt evidován v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. S nárůstem počtu 

reklamovaného zboţí byl tento způsob evidence dat naprosto nevyhovující. Nebylo moţno 

udrţet integritu dat. Z toho důvodu bylo nejlepší řešení navrhnout informační systém pro 

evidenci reklamovaného zboţí. 

  

3.1.2. K čemu bude informační systém sloužit? 

Nový informační systém bude slouţit pro evidenci informací o vadném produktu, zákazníkovi, 

který ţádá opravu vadného produktu, servisním centru, jeţ bude vadný produkt opravovat a 

v neposlední řadě bude informovat uţivatele systému i zákazníka o celkovém průběhu opravy 

vadného produktu. 
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3.1.3. Kdo bude s informačním systémem pracovat? 

S informačním systémem bude pracovat pracovník servisního oddělení společnosti. Všichni 

pracovníci servisního oddělení mají stejná práva, z toho důvodu je tento pracovník jediným 

uţivatelem informačního systému. 

 

 

3.1.4. Funkce informačního systému 

 Přidání, editace, smazání nové zakázky 

 Přidání, editace, smazání zákazníka 

 Přidání, editace, smazání produktu 

 Přidání, editace, smazání servisního centra 

 Přidání, editace, smazání pracovníka servisního oddělení společnosti 

 Generování tiskových sestav 

 Individuální nastavení pro kaţdého uţivatele systému 

 Informování zákazníka o stavu zakázky formou e-mailových zpráv 

 Identifikace končících zakázek uţivateli systému 

 Identifikace stavů zakázky uţivateli systému 

 Automatická záloha databáze 

 Obnova databáze ze zálohy systému 

 

3.1.5. Vstupy systému 

Pro správnou funkčnost navrhovaného informačního systému je zapotřebí evidovat následující 

vstupní data informačního systému. Následuje seznam entit a jejich atributů, které je zapotřebí 

evidovat. 

 Zakázka (reklamační číslo zakázky, datum oznámení, datum přijetí, datum vyřízení, 

poznámku při oznámení, poznámku při přijetí, poznámku servisního centra, poznámku 

při vyřízení, uţivatele kdo vystavil, uţivatel kdo přijal, uţivatele kdo vyřídil, 

zákazníka, produkt, dodavatele, důleţitost, způsob vyřízení) 

 

 Zákazník (název, adresu {ulice, město, psč}, telefonní číslo {předvolba, číslo}, 

emailový kontakt, bankovní účet, typ zákazníka, datum odeslání, číslo dobropisu, 

status zakázky, způsob odeslání, poţadovaný způsob vyřízení, přepravní číslo) 

 

 Uživatel (login, heslo, e-mailový kontakt, jméno, příjmení) 
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 Produkt (katalogové číslo, název, typ záruky, číslo objednávky, číslo faktury, datum 

prodeje, oznámené sériové číslo, oznámenou závadu, přijaté sériové číslo, 

příslušenství, stav produktu, závadu při přijetí, nové sériové číslo pro zákazníka, nové 

sériové číslo od dodavatele, popis opravy) 

 

 Dodavatel (Název, status zakázky, reklamační číslo dodavatele, prodejní doklad, 

datum odeslání dodavateli, datum přijetí od dodavatele, poţadovaný způsob vyřízení, 

konečný způsob vyřízení, způsob odeslání, číslo dobropisu, přepravní číslo, vyjádření) 

 

 Dobropis (číslo, datum vystavení, datum zaplacení, částku, měnu, typ, platbu) 

 

 Důležitost (typ) 

 

 Měna (kód měny, název měny) 

 

 Předvolba (předvolba, název země) 

 

 Status (název statusu) 

 

 Typ zákazníka (typ) 

 

 Záruka (typ záruky) 

 

 Způsob odeslání (způsob) 

 

 Způsob vyřízení (způsob) 

 

 Nastavení (uţivatelské jméno uţivatele, SMTP server, SMTP port, e-mailový 

protokol, uţivatelské jméno, heslo, předmět e-mailu, tělo e-mailu, předmět e-mailu 

s přílohou, tělo e-mailu s přílohou, defaultní měna zákazníka, defaultní měna 

dodavatele, defaultní předvolba, defaultní typ platby, barva pro status=oznámeno, 

barva pro status=přijato, barva pro status=vyřízeno, barva pro status=k odeslání 

zákazníkovi, barva pro status=čekání na číslo účtu, barva pro status=čekání na 

zaplacení, barva pro status=čekání na vyzvednutí, barva pro končící zakázku, počet 

dnů do konce zakázky) 

 

 

3.1.6. Výstupy informačního systému 

 Kompletní přehled zakázek 

 Přehled otevřených zakázek 

 Přehled uzavřených zakázek 

 Přehled zákazníků 
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 Přehled produktů 

 Přehled dodavatelů (servisních center) 

 Přehled měn pouţitých v systému 

 Výstupní tiskové sestavy 

 Export přehledu zakázek 

 Export filtrovaného přehledu zakázek 

 

3.1.7. Okolí informačního systému 

Okolí informačního systému bude tvořit pouze jedna skupina a to pracovníci servisního 

oddělení společnosti. Z poţadavků na nenáročnost systému odpadají skupiny jako 

administrátor atd. Bliţší nastínění okolí systému zobrazuje kontextový diagram uvedený níţe. 

 

IS

Pracovník servisního oddělení

 

Obrázek 3.1: Kontextový diagram informačního systému 

 

3.2.  Nefunkční požadavky 
 

Nefunkční poţadavky zadavatel konkrétně nestanovil, ovšem během konzultace vyplynulo 

několik poţadavků patřících do nefunkčních poţadavků. Seznam těchto poţadavků je popsán pod 

tímto textem. 

3.2.1. Seznam nefunkčních požadavků 

 Nový informační systém by měl mít snadné uţivatelské ovládání spojené 

s přehledným grafickým rozhraním.  

 

 Systém by měl dále obsahovat uţivatelskou dokumentaci.  
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 Důleţitou součásti systému je automatická záloha databáze s intervalem minimálně 

jednou denně a také následná obnova ze zálohy při pádu databáze. 

 

 Cenové náklady na systém by měli být minimální. Systémová databáze bude 

nainstalována na pracovní server ve společnosti. Se systémem nebude pracovat velké 

mnoţství uţivatelů současně, tudíţ se nepoţaduje velký důraz na propustnost systému, 

ale naopak na spolehlivost.  

 

Tyto nefunkční poţadavky budou zohledněny dále, při rozhodování jaké technologie pro realizaci 

nového informačního systému pouţít a také při samotném návrhu implementace. 

4. Analýza informačního systému 
 

Analýza informačního systému je další fáze vývoje. Analýza slouţí jako podklad pro vlastní 

implementaci informačního systému. V této fázi se zaměříme na důkladné provedení studie problému 

dříve, neţ se začnou provádět akce směřující k tvorbě informačního systému.  

V této bakalářské práci se budeme zabývat dvěma typy analýzy a to analýzou v jazyce UML a datovou 

analýzou. 

4.1. UML analýza informačního systému 
 

4.1.1. UML – Unified Modeling Language 

Modelovací jazyk UML je výsledkem snaţení analytiků a designerů, kteří v průběhu 80. a 90. 

let vytvářeli metody umoţňující popsat objektově orientovanou analýzu a návrh. První verze 

UML vznikla v roce 1997, jako snaţení ke sjednocení různých metod a syntaxí pro 

modelování pod záštitou firmy Relational. Tento souhrn metod se stal průmyslovým 

standardem a postupně se vyvíjí.  

Modelovací jazyk UML je souhrnem především grafických notací k vyjádření analytických a 

návrhových modelů. UML je jazyk, který umoţňuje modelovat jednoduché i sloţité aplikace 

pomocí stejné formální syntaxe. Vybrané modely jsou pochopitelné i pro zadavatele
[1]

.  

V této kapitole se budeme nejprve zabývat případy uţití, které nám pomohou odhalit veškeré 

procesy, které bude nově vytvořený informační systém vyuţívat pro správnou funkčnost. 

Jeden případ uţití popisuje jednu funkčnost systému. V další části kapitoly se zaměříme na 

problematiku modelování tříd objektů. Výsledkem tohoto snaţení, bude třídní diagram, 

detailně popisující objekty, které budeme implementovat dále ve vlastní implementaci 

systému. Dále nesmíme zapomenout na model objektové spolupráce, který nám popisuje 

spolupráci jednotlivých objektů.  



7 

 

4.1.2. Use Case – Případy užití 

Případy uţití je sada scénářů, které spojuje dohromady společný cíl. Scénářem případu uţití se 

rozumí sekvence kroků popisujících interakci mezi aktérem a samotným systémem. V praxi 

bývá téměř pravidlem, ţe případ uţití má základní scénář, kde se předpokládá hladký průběh 

procesu a řadu dalších alternativních scénářů, které představují postup při zjištění odlišností 

s hlavním případem uţití.
[1]

 V textu níţe uvedu jeden případ uţití jako ukázku, jak takový 

případ uţití vypadá. Celkový seznam případů uţití je obsaţen v příloze
[A]

. 

 

 

Pracovník společnosti

UC027: Vyřízení reklamace

UC014: Vyhledat zakázku

UC022: Vybrat způsob odeslání

UC028: Zadat dobropis zákazníka

UC025: Přidat způsob odeslání

«uses»

«extends»
<Zadat dobropis zákazníka>

«uses»

«extends»
<Přidat způsob odeslání>

Reklamační systém K24.cz

UC034: projít výskyty

«extends»
<Projít výsktyty>

 

Obrázek 4.1: Ukázka případu uţití UC027: Vyřízení reklamace 

 

Dále uvádím slovní popis tohoto případu uţití, který nám podrobněji vysvětlí grafický návrh 

případu uţití. Slovní popis případu uţití obsahuje seznam zahrnutých případů uţití, seznam 
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bodů rozšíření, potřebné vstupní podmínky, následné výstupní podmínky a především hlavní 

scénář, jeţ popisuje činnost funkce systému zachyceného tímto případem uţití. 

 

Případ užití: Vyřízení reklamace 

ID: 

UC027 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

UC022: Vybrat způsob odeslání 

Body rozšíření: 

<Zadat dobropis zákazníka> 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavni scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Pracovník zadá volbu Upravit 

3. Systém zobrazí hlavní formulář vybrané zakázky a vyplní veškerá data pořízená při 

oznámení reklamace a přijetí produktu do reklamace 

4. Pracovník zadá způsob vyřízení 

<Zadat dobropis zákazníka> 

5. INCLUDE UC022: Vybrat způsob odeslání 

6. Pracovník zadá datum vyřízení reklamace 

7. KDYŢ způsob odeslání = Osobně 

7.1. Systém nastaví status zákazníka na Čekání na vyzvednutí 

8. Jinak: 

8.1. Systém nastaví status zákazník na K odeslání zákazníkovi 

9. Pracovník pořídí údaje o vyřízení reklamace (přepravní číslo, sériové číslo, popis 

opravy, poznámka)  

10. Pracovník dá pokyn k uloţení zakázky 

11. Systém aktualizuje zakázku v databázi o nové hodnoty a zobrazí aktualizovanou tabulku 

zakázek  

Výstupní podmínky: 

Aktualizována hlavní tabulka zakázek o nové hodnoty 

Alternativní scénář: 

Pracovník můţe v kaţdém kroku dát pokyn k uloţení zakázky nebo navrácení zpět do 

hlavního okna 

Tabulka 4.1: Případ uţití UC027: Vyřízení reklamace 
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Případ užití: Vyhledat zakázku 

ID: 

UC014 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Body rozšíření: 

<Projít výskyty> 

Vstupní podmínky:  
Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá do pole pro vyhledávání hledaný text a stiskne klávesu ENTER 

2. Najde-li systém výskyt hledaného výrazu v tabulce zakázek 

2.1. Systém označí řádek tabulky zakázek, ve kterém se vyskytuje první hledaný výraz 

<Projít výskyty> 

3. Jinak: 

3.1. Systém neoznačí ţádný řádek tabulky zakázek 

Výstupní podmínky: 

Tabulka 4.2: Případ uţití UC014: Vyhledat zakázku 

 

4.1.3. Diagram tříd 

Diagramy tříd zobrazují statickou stránku systému, především vztahy mezi třídami. Vztahy, 

které jednotlivé třídy navzájem pojí, jsou asociace, kompozice, agregace a 

specializace/generalizace. Podřízenost jednoho objektu vůči druhému je v analýze chápána 

dvojím způsobem, buď jako agregace, nebo jako kompozice. V obou případech se však jedná 

o vztah dvou objektů, z nichţ podřízený objekt má svou objektovou referenci vloţenu do 

prvního objektu.
[1]

  

Agregace – Vazba typu agregace říká, ţe jedna třída je částí druhé třídy.
[1] 

Kompozice – Vazba kompozice je speciální případ agregace, kdy víme, ţe podřízený objekt 

nemůţe existovat samostatně bez nadřízeného objektu.
[1] 

Asociace – Vazba typu asociace znázorňuje vztahy mezi jednou či více třídami, které jsou 

abstrakcí mnoţiny spojení mezi instancemi (objekty) těchto tříd. Asociace jsou definovány 

svými vlastnostmi, kterými jsou název dané asociace, násobnost, řiditelnost a název role.
[1] 

Specializace/generalizace – Vztah typu generalizace je vztah mezi obecnou objektovou třídou 

a jejími konkrétními potomky. Podřízené objektové třídy dědí ze svého předka všechny 

vlastnosti, tj. atributy, relace, operace a omezení. Rozšiřují svou nadřízenou objektovou třídu o 

nové vlastnosti a operace.
[1] 
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-predvolba : string
-zeme : string

Predvolba

-id : int
-nazev : string

ZpusobVyrizeni

-id : int
-nazev : string

ZpusobOdeslani

-id : int
-typ : string

Zaruka

-id : int
-nazev : string

TypZakaznik

-login : string
-heslo : string
-email : string
-jmeno : string
-prijmeni : string

Uzivatel

-id : int
-status : string

Status

-nazev : string
-katalog : string
-id : int
-editing : int

Produkty

-nazev : string
-id : int
-editing : int

Dodavatele

-id : int
-dulezitost : string

Dulezitost

-kod : string
-nazev : string

Mena

-id : int
-cislo : string
-typ : string
-platba : string
-zaplaceno : Date
-vystaveno : Date
-castka : double
-mena : Mena

Dobropis

-id : int
-editing : int
-zpusobvyrizeniByZpusobvyrizeni : ZpusobVyrizeni
-status : Status
-dodavatele : Dodavatele
-zpusobodeslani : ZpusobOdeslani
-dobropis : Dobropis
-zpusobvyrizeniByPozzpusobvyrizeni : ZpusobVyrizeni
-rmaDod : string
-doklad : string
-prijato : Date
-preprava : string
-odeslano : Date
-vyjadreni : string

Dodavatel

-id : int
-editing : int
-produkty : Produkty
-zaruka : Zaruka
-objednavka : string
-faktura : string
-prodano : Date
-serial : string
-zavada : string
-prijatyserial : string
-prislusenstvi : string
-stav : string
-zavadaprijeti : string
-novyserialzak : string
-novyserialdod : string
-popisopravy : string

Produkt

-id : int
-editing : int
-predvolba : Predvolba
-typzakaznik : TypZakaznik
-telefon : int
-ucet : string
-mesto : string
-nazev : string
-psc : int
-ulice : string
-email : string

Zakaznici

-id : int
-editing : int
-zpusobvyrizeni : ZpusobVyrizeni
-dobropis : Dobropis
-preprava : string
-datumodeslani : Date
-idzakaznici : int
-predvolba : string
-typzakaznik : string
-telefon : int
-ucet : string
-mesto : string
-nazev : string
-psc : int
-ulice : string
-email : string

Zakaznik

-login : string
-smtpEmail : string
-portEmail : int
-protocolEmail : string
-userEmail : string
-passEmail : string
-subjectEmailProtocol : string
-bodyEmailProtocol : string
-subjectEmail : string
-bodyEmail : string
-defaultMenaDod : string
-defaultMenaZak : string
-defaultPredvolba : string
-defaultPlatba : string
-cestaPrijem : string
-cestaPredani : string
-cestaLogo : string
-cestaRazitko : string
-colorOznameno : int
-colorPrijato : int
-colorVyrizeno : int
-colorTosendcust : int
-colorWaitbill : int
-colorWaitpay : int
-colorWaittake : int
-colorDny : int
-countDny : int
-sloupce : byte
-sirky : byte

Nastaveni

-rma : string
-editing : int
-isDeleted : int
-uzivatelByVyridil : Uzivatel
-zakaznik : Zakaznik
-zpusobvyrizeni : ZpusobVyrizeni
-uzivatelByVystavil : Uzivatel
-uzivatelByPrijal : Uzivatel
-dodavatel : Dodavatel
-dulezitost : Dulezitost
-produkt : Produkt
-oznameno : Date
-prijato : Date
-vyrizeno : Date
-poznoznameni : string
-poznprijeti : string
-pozndodavatel : string
-poznvyrizeni : string

Zakázka

1

1..*

0..1

0..*

1

0..*

0..1

1..*

1

0..1

1..*

1

1

0..*

1

0..1

1

1..*

0..*

1

0..*

0..1

0..1

1

0..*

1

0..*

0..1

0..*

1

0..*

0..1

0..1

1..*

0..1

0..*

0..1

1..*

1

0..*

1

1..*

 

Obrázek 4.2: Třídní diagram informačního systému
1
 

                                                      
1
 Třídní diagram z důvodu sloţitosti neobsahuje seznamy atributů a metod jednotlivých tříd 
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4.1.4. Diagram spolupráce a sekvenční diagram 

Diagram objektové spolupráce 

Jednou formou z interakčních diagramů jsou diagramy objektové spolupráce. Na těchto 

diagramech jsou objekty znázorněny obdélníky, vazby mezi nimi pomocí spojnic a šipky 

indikují zprávy zasílané mezi objekty v rámci případu uţití. Pořadí zpráv je indikováno jejich 

číslováním, není tedy příliš přehledné a na první pohled patrné.  Pro číslování zpráv na 

diagramech objektové spolupráce lze pouţívat několik schémat. Nejjednodušší je prostá 

číselná řada.  

Sloţitější způsob číslování, znázorňující vnoření – předávání aktivity vyuţívá čísel 

oddělených desetinou tečkou. UML pouţívá právě tento sloţitější způsob pro lepší moţnost 

znázornění vnoření operací. Daní za tuto výhodu je ovšem sloţitější orientace v celkové 

sekvenci volání.   

Z důvodu velké nepřehlednosti a nejasnosti v diagramu objektové spolupráce oproti 

sekvenčním diagramům, které vysvětlím níţe, jsem stanovil, ţe předvedu obecný diagram 

objektové spolupráce a jeden diagram týkající se konkrétního informačního systému.
[1]

   

 

 Sekvenční diagram 

Druhou formou interakčních diagramů jsou sekvenční diagramy. Sekvenční diagramy 

znázorňují instance objektových tříd (objekty) jako obdélníky na horní hraně diagramu. 

Z kaţdého objektu vede svislá čára reprezentující ţivot objektu v průběhu chování daného 

případu uţití (bývá také označována jako čára ţivota objektu). Tato forma diagramu byla 

poprvé popularizována Jacobsonem. 

Kaţdá zpráva předávaná mezi objekty je znázorněna šipkou mezi čárami ţivota dvou 

zúčastněných objektů. Zpráva neznamená nic jiného, neţ ţe jeden objekt poţádá o vyvolání 

operace druhého objektu.  Pořadí, ve kterém jsou zprávy zasílány, je dáno směrem shora dolů. 

Kaţdou zprávu označujeme minimálně jejím názvem, případně předávanými parametry.  

Diagramy mohou rovněţ obsahovat znázornění návratů (returns), tedy vrácení aktivity 

volajícímu objektu, nikoliv zaslání nové zprávy. Znázornění vrácení aktivity volajícímu 

objektu bývá znázorněno přerušovanou čárou. Kreslení těchto návratů se však nedoporučuje, 

jelikoţ značně sniţují přehlednost sekvenčního diagramu.
[1]

  

Pro názornost předvedu několik sekvenčních diagramů týkajících se konkrétních případů uţití 

informačního systému. Kompletní seznam sekvenčních diagramů je obsaţen v příloze
[B]

. 
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Object1 Object2

Object3

Zprava 1

Zprava 3.

Zp
ra

va
 2

Object4

Zprava 2.1

 

Obrázek 4.3: Obecný diagram objektové spolupráce 

 

 

 

 

:G_Produkt

:G_Novy

:O_Produkt

:K_Pripojeni

1.
V

yt
vo

r(
)

2.ulozProdukt()

3.
vr

at
Se

ss
io

n(
)

 

Obrázek 4.4: Diagram objektové spolupráce případu uţití UC009: Přidat produkt 
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:Object1 :Object2 :Object3 :Object4

Message2

Message1

Message3

Message4

Return1

Message6

 

Tabulka 4.3: Obecný sekvenční diagram 

:G_Novy :G_Produkt :O_Produkt :Produkty

create

UlozProdukt

create

getProdukt

nastavProdukt

 

Tabulka 4.4: Sekvenční diagram případu uţití UC009: Přidat produkt 

 

4.1.5. Stavový diagram 

Stavové diagramy jsou jednou ze známých technik pro znázornění chování systému. Popisují 

všechny moţné stavy, které můţe nabývat konkrétní objekt systému, jinými slovy modelují 

chování objektu napříč všemi případy uţití. Zároveň znázorňují, jak se stavy objektu mění 

v závislosti na událostech, které se ho dotýkají.  

V mnoha objektově-orientovaných technikách se stavové diagramy kreslí pro konkrétní třídu 

s cílem zobrazit ţivotní cyklus konkrétního objektu. Existuje řada forem stavových diagramů, 

které se navzájem mírně odličují sémantikou. Styl diagramů pouţitých v UML vychází ze 

stavových diagramů Davida Harela (1987). Stavové diagramy vychází z toho, ţe objekty mění 

své stavy na základě přijatých událostí.  
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Syntaxe stavových diagramů je poměrně jednoduchá. Základem syntaxe jsou stavy objektů. 

Speciálními případy stavů jsou počáteční a koncový stav diagramu. Dynamiku představují 

přechody mezi stavy a události, které vyvolávají přechody.
[1] 

Oznámeno

Oznámení vadného 
produktu

Přijato

Přijetí produktu do opravy

K odeslání dodavateli

Odeslání produktu dodavateli

Opravován

Přijetí 
dodavatelem

Přijetí od dodavatele

k oeslání zákaníkovi

Vyřízeno

 Vystavení 
dobropisu

Peníze odeslány 
zákazníkovi

 Konec

 Start

 Odeslání produktu 
zákazníkovi

Vyzvednutí 
produktu 

zákazníkem

Čekání na číslo účtu

Kontaktování 
zákazníka o číslu 

účtu

Peníze odeslány 
zákazníkovi

Čekání na příjetí

 

Obrázek 4.5: Stavový diagram reklamačního systému společnosti K24.cz 
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4.1.6. Diagram aktivit 

Diagramy aktivit představují pravděpodobně nejméně zaţitou část jazyka UML. Tyto 

diagramy kombinují myšlenky různých jiných modelovacích technik. Jsou uţitečné zejména 

tím, ţe dovolují popisovat chování, které má charakter paralelního zpracování. 

Diagram aktivit zobrazuje sekvenci aktivit, které podporují jak sekvenční, tak paralelní 

chování. Diagram aktivit je v podstatě variantou stavového diagramu. Proto zde nalezneme 

podobnou terminologii jako u stavových diagramů.  

Diagramy aktivit modelují procesy jako kolekce aktivit a přechodů mezi nimi. Vzhledem 

k tomu, ţe diagramy aktivit jsou určeny zejména pro komunikaci s lidmi se znalostí struktury 

obchodních procesů, měla by sloţitost těchto diagramů zůstat na přijatelné úrovni, jinými 

slovy diagramy by měly být dostatečně přehledné.  

U diagramů aktivit se setkáme s těmito symboly: 

 Akce 

 Přechody 

 Větvení a spojení 

 

Akce – akce jsou znázorněny jako obdélníky s oblými rohy. Výraz akce určuje stav dané 

relace. Je to stav nějaké činnosti, běţně krok nějakého algoritmu nebo pracovního postupu. 

Můţe být znázorněn pomocí pseudokódu nebo pomocí běţného jazyka. Je-li zapsán prostou 

češtinou nebo čechoangličtinou, mělo by jít o sloveso nebo slovesnou frázi, protoţe akce vţdy 

něco vykonávají.  

Přechody – Ukončení akce nebo aktivity vyvolá přechod do dalšího stavu. Tomuto jevu se 

říká automatický přechod. Automatický přechod je ve skutečnosti přechod mezi stavy, který 

není vyvolán ţádnou konkrétní událostí. Dojde k němu automaticky, po ukončení aktivního 

stavu. 

Větvení a spojení – Diagramy aktivit jsou vhodné při modelování souběţných toků činností. 

Přechod lze rozvětvit do dvou či více souběţných toků, které následně synchronizujeme 

prostřednictvím spojení. Spojení mají několik vstupních přechodů, ale jen jeden výstupní. 

Vzhledem k tomu, ţe ze spojení můţe k dalšímu stavu vést jen jeden přechod, je spojení 

místem, v němţ dochází k synchronizaci souběţných vstupních toků.
 [1]
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Oznámení reklamace

Vytvoření zakázkového listu

Příjem produktu do opravy

Tisk příjímacího protokolu

Předání prokolou zákazníkovi

Vytvoření zakázkového listu

Čekání na doručení zboží

Přijetí produktu do opravy

Zaslání přijímacího protokolu zákazníkovi

Odeslání produktu dodavateli

Čekání na vyřízení dodavatelem

Příjem produktu od dodavatele

Kontaktování zákazníka

Tisk předávacího protokolu

Předání protokolu s produktem zákazníkovi

Tisk předávacího protokolu

Přiložení protokolu k produktu a záslání zákazníkovi

 

Obrázek 4.6: Diagram aktivit reklamačního systému společnosti K24.cz 
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4.2.  Datová analýza informačního systému 
 

Datová analýza nám vytvoří model budovaného systému z pohledu datových struktur, se kterými 

bude nový informační systém pracovat. Obsahem datové analýzy bude lineární zápis entit, ERD 

diagram a datový slovník.  

4.2.1. Lineární zápis 

Lineární zápis entit nám poskytuje textový zápis návrhu struktury databáze. V lineárním 

zápisu jsou vyznačeny jak primární klíče entit, tak i cizí klíče těchto entit. Vzhledem 

k rozsáhlému počtu entit jsem zvolil postup, kdy ukáţu jen pár entit pro názornou ukázku 

zápisu. Celkový zápis entit je obsaţen v příloze
[C]

. 

Ukázka lineárního zápisu entit
2
 

 Zakaznik (id, preprava, zpusobvyrizeni, zpusobodeslani, status, dobropis, datumodeslani, 

nazev, telefon, typ, ucet, mesto, psc, ulice, email, předvolba, idzakaznici, editing) 

 

 Produkt (id, produkty, záruka, objednavka, faktura, prodano, seriál, zavada, prijatyserial, 

prislusenstvi, stav, zavadaprijeti, novyserialzak, novyserialdod, popisopravy, editing) 

 

 Zakazka (rma, oznameno, prijato, vyrizeno, poznoznameni, poznprijeti, pozndodavatel, 

poznvyrizeni, prijal, vystavil, vyridil, produkt, dodavatel, zakaznik, dulezitost, 

zpusobvyrizeni, editing, is_deleted) 

 

 

4.2.2. E-R (Entity-Relationship) Diagram 

Entity Relationship (ER) je konceptuální model, jeţ byl publikován Peterem P. Chenem v roce 

1976. V dalších letech byl tento model rozšířen (např. o dědičnost), jeho pouţití je ovšem 

v dnešní době problematické. Při vývoji informačního systému jsme nuceni pouţít pro analýzu 

aplikace UML a pro konceptuální model databáze ER. ER graficky modeluje entitní typy a 

vazby databáze. Diagram označujeme ER diagram (ERD). ERD pouţívá pro entitní typy 

obdélníky s vepsaným názvem, názvy klíčových atributů jsou podtrţeny.  

                                                      
2
 Primární klíče v lineárním zápisu jsou podtrţeny, cizí klíče jsou psány typem písma kurzíva. 
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STATUS
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PK ID
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 SMTP_EMAIL
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 PROTOCOL_EMAIL
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 PASS_EMAIL
 SUBJECT_EMAIL
 BODY_EMAIL
 DEFAULT_MENA_DOD
 DEFAULT_MENA_ZAK
 DEFAULT_PREDVOLBA
 DEFAULT_PLATBA
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 COLOR_OZNAMENO
 COLOR_PRIJATO
 COLOR_VYRIZENO
 COLOR_TOSENDCUST
 COLOR_WAITBILL
 COLOR_WAITPAY
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Obrázek 4.7: E-R (Entity-Relationship) Diagram 
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4.2.3. Datový slovník 

Datový slovník nám poskytuje celkový náhled na strukturu databáze. Je to detailní popis 

atributů entit. Datové typy atributů entit jsou navrţeny pro relační databázi Oracle 10g Express 

Edition, která je pouţita pro nový informační systém. Datový slovník nám dále odhaluje 

podrobně integritní omezení na atributy entit. V textu níţe je ukázka datového slovníku 

nového informačního systému. Celkový datový slovník je obsaţen v příloze
[D]

. 

Dodavatele 

Číselník dodavatelů 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Nazev Varchar2(50) - Ano - - Ano  

Editing Number - - - - - 0 = 

needitován 

1 = 

editován 

Tabulka 4.5: Ukázka z datového slovníku entity Dodavatele 

  

 Dulezitost   
 

Číselník důleţitosti vytvořené zakázky 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Dulezitost Varchar2(50) - Ano - - Ano  

Tabulka 4.6: Ukázka z datového slovníku entity Dulezitost 

 

 Dobropis 

 Seznam evidovaných dobropisů 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Cislo Varchar2(30) - - - - -  

Castka Number - - - - -  

Zaplaceno Date - - Ano - -  

Vystaveno Date - - Ano - -  

Typ Varchar2(1) - - - - - Z = 

dobropis 

zákazníka 

D = 

dobropis 

dodavatele 
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Mena Varchar2(3) - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Mena 

Platba Varchar2(1) - - - - - P = 

převodem 

H = 

hotově 

Tabulka 4.7: Ukázka z datového slovníku entity Dobropis 

 

 

5. Implementace informačního systému 
 

Po předchozí analýze poţadavků zadavatele, ve kterých jsme si objasnili veškeré funkce informačního 

systému a nalezli vhodné řešení datové struktury, můţeme přikročit k samotné implementaci 

informačního systému. Avšak, před samotným začátkem vlastní implementace, bychom se měli 

zamyslet, na jaké platformě bude informační systém implementován a jaký SŘBD (Systém řízení báze 

dat) bude daný systém vyuţívat pro uloţení potřebných dat. Dále se před vlastní implementací 

podíváme, jaké další technologie budou potřeba pro implementaci funkčního informačního systému.  

5.1.  Výběr platformy 
 

V dnešní době je na výběr široká škála platforem pouţitelných pro vývoj informačního systému a 

nejen to. Avšak vzhledem k tomu, ţe výsledný informační systém bude realizován jako 

desktopová aplikace a mé největší znalosti jsou s pouţíváním platformy JAVA, rozhodl jsem se i 

tento informační systém implementovat v této platformě.  

5.1.1. Java 

Java je moderní programovací jazyk, který je pouţíván pro programy, které mají pracovat na 

různých počítačových systémech.  Java především umoţňuje psát malé programy zvané 

applety. To jsou programy, které můţeme začlenit do internetových webových stránek. Java 

ovšem také umoţňuje psát rozsáhlé aplikační programy, které se mohou spouštět bez 

jakýchkoliv změn na jakémkoliv počítači s operačním systémem, který tento jazyk podporuje.  

Nejdůleţitější vlastností tohoto jazyka je, ţe byl od počátku vyvíjen jako přenositelný. 

Aplikace napsaná v Javě bude vyţadovat jen jedinou sadu zdrojového kódu, bez ohledu na 

řadu různých počítačových platforem, na kterých pracuje. 

Pravděpodobně druhou nejdůleţitější vlastností jazyka je, ţe je objektově orientován. 

Objektově orientované programy jsou snáze srozumitelné a méně náročné na čas při jejich 

údrţbě a rozšiřování neţ programy, které byly psány bez výhod pouţití objektů.
[2] 
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5.2.  Výběr SŘBD 
 

Při výběru správného SŘBD je nejdůleţitější věcí zohlednit poţadavky zadavatele, konkrétně 

mám na mysli nefunkční poţadavky a to co nejniţší náklady na vývoj informačního systému. 

Z toho důvodu budeme vybírat takové SŘBD, ke kterému nebudeme muset pořizovat licenci. 

Nejvýhodněji pro nový informační systém vyšel SŘBD Oracle 10g Express Edition. Jeho omezení 

na maximální velikost databáze 4GB, vyuţití pouze jednoho jádra procesoru a pouze 1GB RAM, 

není pro nový informační systém nikterak limitující a s ohledem na zkušenosti s tímto SŘBD ze 

školních lavic, byla tato volba jako primární.  

 

5.3.  Ostatní použité technologie 
 

Při pouţití platformy JAVA a SŘBD Oracle si bohuţel nevystačíme pro kompletně funkční 

informační systém. Proto jsem se rozhodl pouţít další technologie pomáhající nám dosáhnout 

poţadovaného cíle a v neposlední řadě také ulehčující samotnou implementaci. 

5.3.1. Hibernate 

Hibernate je Framework napsaný v jazyce Java, který nám umoţňuje objektově-relační 

mapování (ORM). Tento projekt vytvořil Gavin King, který později spolu s Hibernate přešel 

pod křídla firmy JBoss. Ta byla v roce 2006 převzata firmou Red Hat, která dále pokračuje ve 

vývoji frameworku Hibernate. Hibernate poskytuje způsob, pomocí nějţ je moţné zachovat 

stav objektů mezi dvěma spuštěnými aplikacemi. Říkáme tedy, ţe udrţuje data persistentní. 

Dosahuje toho pomocí ORM, coţ znamená, ţe mapuje Javovské objekty na entity v relační 

databázi. K tomu pouţívá mapovací soubory, ve kterých je definováno jakým způsobem se 

mají data z objektu transformovat do relační databáze a naopak, jakým způsobem se 

z databázových tabulek mají vytvořit objekty. Druhým způsobem jak mapovat objekty je 

pouţití anotací  namísto mapovacích souborů. Dotazování na data, můţe být prováděno 

jazykem HQL (Hibernate Query Language), který je odvozen z SQL a je mu velice podobný. 

Mapovací soubory jsou XML soubory s příponou „hbm.xml“, kdy kaţdé třídě v Javě odpovídá 

jeden mapovací soubor, uloţen ve stejném adresáři jako samotná třída v Javě.
[3]

 Dalším 

nepostradatelným souborem pro pouţití Hibernate je konfigurační souboru pro Hibernate. 

V tomto souboru je mnohé nastavení pro připojení k databázi a také cesty k mapovacím 

souborům tříd v Javě. 

 

5.3.2. JasperReports 

JasperReports (JR) je rozsáhlý open source nástroj pro tvorbu tiskových sestav. Kromě 

zobrazení a tisku poskytuje také výstupy ve formátech PDF, HTML, RTF, XLS, CSV a XML. 

Je kompletně psaný v Javě ve formě balíčku, který umoţňuje libovolné Java aplikaci snadno 

generovat dynamické tiskové sestavy a výstupy. Sestavy se generují na základě XML souboru 
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s příponou „.jrxml“, který představuje šablonu pro výslednou sestavu. Tento soubor tedy 

definuje vzhled a rozmístění vkládaných dat v sestavě. Tato šablona se před pouţitím 

kompiluje do binární verze šablony s příponou „.jasper“. Po naplnění šablony daty, se 

vygeneruje soubor s příponou „.jrprint“. Tento soubor představuje univerzální tiskový výstup, 

který se můţe zaslat přímo na tiskárnu nebo konvertovat do formátu PDF, HTML, atd.
[4] 

 

5.3.3. iReport 

iReport je nástroj pro tvorbu šablon pro jiţ dříve zmiňované tiskové sestavy za pouţití 

JasperReports. Jedná se o samostatný program šířený pod licencí GPL, který umoţňuje 

vizuální návrh XML šablon.
[4] 

 

5.3.4. Apache POI – the Java API for Microsoft Documents 

Projekt POI, zejména jeho součást nazvaná HSSF a HWPF, je primárně určen pro načítání, 

editaci a zpětné uloţení dokumentů ve formátech aplikací Microsoft Office, zejména 

Microsoft Word a Microsoft Excel. Celý projekt je vytvořen pouze pomocí programovacího 

jazyka Java se striktním zákazem jakýchkoliv proprietárních technologií. Jediné omezení je to, 

ţe na dané platformě musí být dostupné běhové prostředí jazyka Java (JRE) a několik 

přídavných javovských knihoven.
[5] 

 

5.4.  Příprava na vlastní implementaci 
 

Před samotnou vlastní implementací je zapotřebí udělat ještě poslední krok. Tímto krokem se 

rozumí příprava relační databáze. Pro zhotovení struktury relační databáze jsem pouţil nástroj 

Oracle SQL Developer, který mi velice usnadnil činnost. Oracle SQL Developer je grafický 

nástroj pro správu SQL databáze. Tento nástroj umoţňuje vytvářet databázové tabulky, spouštět 

SQL skripty, ladit PL/SQL kód a tím nám velice ulehčuje práci ať uţ při návrhu SQL databáze či 

její správě. Za pomoci tohoto nástroj jsem vytvořil kompletní strukturu databáze, tak jak byla 

uvedena v E-R Diagramu. Kompletní skript pro vytvoření struktury databáze je obsaţen v příloze. 

Po vytvoření struktury databáze jsem se zaměřil na otázku vývojového prostředí. Jako vývojové 

prostředí pro psaní programů v jazyce JAVA jsem si zvolil Netbeans, a to z důvodu kladných 

zkušeností s tímto nástrojem.  

 

5.5. Vlastní implementace 
 

Po přípravě na vlastní implementaci, kde jsme se rozhodli, na jaké platformě budeme daný 

informační systém vyvíjet a jaké nástroje k implementaci pouţijeme, se můţe pustit do jiţ rutinní 
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záleţitosti, kterou je jiţ zmiňovaná vlastní implementace. V této kapitole si popíšeme, postupné 

kroky při implementaci informačního systému.  

5.5.1. Vytvoření jednotlivých balíčků programů 

Z důvodu přehlednosti a oddělení návrhu GUI (grafického uţivatelského prostředí) od logiky 

aplikace a mapovacích tříd při pouţití Hibernate, jsem se rozhodl aplikaci rozdělit do pěti 

balíčků. Těmito balíčky jsou:  

 <default package> 

 GUI 

 Entity 

 Konfigurace 

 Obsluha 

<default package> - v tomto balíčku jsou obsaţeny konfigurační soubory pro pouţití 

Hibernate. Vývojové prostředí Netbeans mi nedovolilo umístit tyto soubory do 

pojmenovaného balíčku a doporučuje umístit konfigurační soubory do defaultního balíčku. 

GUI – tento balíček obsahuje třídy návrhu grafického uţivatelského rozhraní, ve kterých jsou 

implementovány reakce na události vyvolané komponentami umístěnými ve formulářích. 

Entity – jedná se o balíček obsahující třídy, které mapují jednotlivé tabulky relační databáze 

na třídy jazyka JAVA. Dále se v tomto balíčku nachází mapovací soubory těchto tříd, ve 

kterých je definováno jaký datový typ jazyka JAVA odpovídá datovému typu pouţitého 

SŘBD spolu s dalšími údaji pro správnou transformaci třídy jazyka JAVA na tabulku relační 

databáze. 

Konfigurace – balíček obsahující třídy, slouţící pro připojení k databázi, zobrazení 

víceřádkové hlavičky tabulky v jazyce JAVA a v neposlední řadě obsahuje třídu zajišťující 

barevné odlišení řádků tabulky jazyka JAVA dle hodnot v buňkách tabulky. 

Obsluha – balíček tříd shromaţďující třídy pro komunikaci mezi databází a třídami pro návrh 

GUI. Tyto třídy slouţí pro načítání a ukládání hodnot do resp. z databáze. 

Třídy jednotlivých balíčků jsou jednoznačně označeny vhodným prefixem odpovídající 

logickému názvu balíčku. 

GUI – prefix = G_<název třídy>  

Obsluha – prefix = O_<název třídy> 

Za pomoci těchto prefixů jsou ve zdrojovém kódu jasně odlišeny třídy grafického 

uţivatelského rozhraní a třídy zprostředkovávající komunikaci mezi GUI a databází. 
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5.5.2. Konfigurační soubory Hibernate 

Hibernate.cfg.xml – jedná se o XML soubor obsahující údaje potřebné pro úspěšné připojení 

k databázi. Jedná se například o údaje URL adresa pro připojení k databázi, název ovladače, 

zprostředkovávající připojení k relační databázi a velmi důleţité kompletní seznam názvů 

mapovacích souborů tabulek relační databáze na třídy jazyka JAVA. 

  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 

3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

  <session-factory> 

    <property name="hibernate.dialect"> 

       org.hibernate.dialect.OracleDialect 

    </property> 

    <property name="hibernate.connection.driver_class"> 

       oracle.jdbc.OracleDriver 

     </property> 

    <property name="hibernate.connection.url"> 

       jdbc:oracle:thin:@10.200.0.11:1521:xe 

     </property> 

    <property name="hibernate.connection.username"> 

       admin 

    </property> 

    <property name="hibernate.connection.password"> 

       reklamace 

     </property> 

    <property name="hibernate.show_sql"> 

       false 

    </property> 

    <property name="hibernate.connection.isolation"> 

       8 

    </property> 

    . 

    . 

    . 

    . 

  </session-factory> 

</hibernate/configuration> 

Obrázek 5.1: Ukázka konfiguračního souboru hibernate.cfg.xml 
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5.5.3. Mapovací soubory Hibernate 

Mapovací soubor Hibernate je XML soubor obsahující vlastnosti a atributy tabulky relační 

databáze, ale také popisuje vazby mezi tabulky databáze. V těchto souborech najdeme 

zpravidla v tagu <property> jméno atributu třídy jazyka JAVA, datový typ tohoto atributu, 

dále pak jméno atributu tabulky databáze a omezení kladená na tento atribut.  

Při vytváření mapovacích tříd společně s třídami jazyka JAVA, odpovídajícím mapovacím 

souborům, mi velice pomohlo vývojové prostředí Netbeans. V tomto nástroji je velice 

jednoduché vytvořit tyto mapovací soubory, máme-li předem vytvořen konfigurační soubor 

hibernate.cfg.xml a hibernate.reveng.xml. Máme-li tyto dva soubory vytvořeny, pak se 

samotné vývojové prostředí připojí k dané databázi a vygeneruje mapovací soubory. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 

<!-- Generated 3.10.2010 10:46:57 by Hibernate Tools 3.2.1.GA --> 

<hibernate-mapping> 

<class dynamic-insert="true" dynamic-update="true" name="Entity.Produkty" 

schema="ADMIN" table="PRODUKTY"> 

    <id name="id" type="java.lang.Integer"> 

       <column name="ID" precision="22" scale="0"/> 

       <generator class="sequence"> 

          <param name="sequence">PRODUKTY_SEQ</param> 

       </generator> 

    </id> 

    <property name="katalog" type="string"> 

       <column length="100" name="KATALOG" not-null="true"/> 

    </property> 

    <property name="editing" type="java.lang.Integer"> 

       <column name="EDITING" precision="9" scale="0"/> 

    </property> 

    <property name="nazev" type="string"> 

       <column length="200" name="NAZEV" not-null="true"/> 

    </property> 

    <set inverse="true" name="produkts"> 

       <key> 

          <column name="PRODUKTY" not-null="true" precision="22" scale="0"/> 

       </key> 

       <one-to-many class="Entity.Produkt"/> 

    </set> 

  </class> 

</hibernate-mapping> 

 

Obrázek 5.2: Ukázka mapovací souboru Produkty.hbm.xml třídy Produkty 
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5.5.4. Návrh GUI 

Grafické uţivatelské rozhraní GUI (Graphical User Interface) je uţivatelské rozhraní, které 

umoţňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Na monitoru 

počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uţivatel pouţívá 

klávesnici, myš a grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky formuláře 

a podobně.  

První grafické uţivatelské rozhraní (WIMP) bylo vyvinuto v roce 1973 ve vývojových 

laboratořích Xerox. Oblibu mezi uţivateli získalo spolu s počítači Mac kolem roku 1984 a 

následně i v Microsoft Windows.  

Návrh GUI pro informační systém společnosti K24.cz jsem realizoval za pomoci jiţ dříve 

zmiňovaného vývojové prostředí Netbeans, které v sobě integruje GUI Builder. Za pomoci 

tohoto návrháře grafického uţivatelského rozhraní jsem si navrhl veškeré formuláře pro 

komunikaci s uţivatelem systému. Kaţdý formulář informačního systému můţeme rozdělit do 

tří částí. První částí formuláře je menu, ve kterém se mimo jiné vyskytuje například tlačítko na 

ukončení běhu celé aplikace. Jakou druhou část uvedu posloupnost hlavních ovládacích 

tlačítek souţících pro navigaci mezi formuláři, ukládání dat formuláře a další patřičné funkce 

týkající se konkrétního formuláře, jeţ tlačítka obsahuje. Poslední důleţitou částí je část třetí. 

Tato část obsahuje věcnou podstatu formuláře. Zejména se jedná o textové pole pro pořízení či 

editaci evidovaných dat informačního systému. 

Nejdůleţitějším formulářem celé aplikace je formulář pro pořízení veškerých dat o průběhu 

reklamace ve společnosti. Z poţadavků zadavatele vyplynulo, ţe primárním poţadavkem na 

tento formulář je mít veškeré informace na jedné obrazovce pro eliminaci prokliků mezi 

ostatními formuláři pro pořízení dat. Tento formulář jsem tedy rozdělil na čtyři sekce, kdy 

kaţdá sekce odpovídá jednomu důleţitému procesu v průběhu reklamace produktu. Tento 

nejdůleţitější formulář informačního systému je uveden v příloze spolu s dalšími ukázkami 

návrhu grafického uţivatelského rozhraní reklamačního systému společnosti K24.cz. 

5.5.5. Komunikace mezi GUI a databází 

Kaţdý formulář GUI reklamačního systému společnosti K24.cz zobrazuje určitá evidovaná 

data o průběhu reklamace produktu. Tyto data jsou uloţena v relační databázi. Pro zobrazení 

těchto dat z relační databáze ve formuláři je zapotřebí naimplementovat komunikaci mezi 

databází a formulářem. Kaţdý formulář reprezentuje jedna třída jazyka JAVA. Tato třída 

vytváří instance tzv. obsluţných tříd a volá jejich metody pro načtení, uloţení či aktualizaci 

dat z formuláře v databázi a naopak. Tyto obsluţné třídy obsahují metody, zajišťující 

předávání dat z formulářů do databáze a opačně. Kaţdé třídě reprezentující jeden formulář 

GUI, odpovídá právě jedna obsluţná třída odpovídající za přenos dat mezi tímto formulářem a 

databází. 
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Obrázek 5.3: Ukázka zdrojového kódu vyvolání formuláře pro úpravu údajů dodavatele 

 

 

Obrázek 5.4: Ukázka zdrojového kódu komunikace s databází a načtení dat z něj 
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5.5.6. Generování tiskových sestav 

Pro generování tiskových sestav jsem pouţil jiţ dříve zmíněný JasperReport. Pomocí něj 

dokáţeme jednoduše vygenerovat předem připravenou tiskovou sestavu. Pro dosaţení tohoto 

cíle je zapotřebí nejprve zkompilovat předem připravenou šablonu tiskové sestavy. 

Zkompilování šablony tiskové sestavy provedeme následovně 

JasperReport jreport = 

JasperCompilerManager.compileReport(„šablona.jrxml“); 

Po zkompilování námi vytvořené šablony je zapotřebí vytvořit datový zdroj. Nechceme-li 

pouţít datový zdroj, coţ je přesně náš případ, je potřeba vytvořit datový zdroj prázdný 

následujícím způsobem 

JRDataSource jrsource = new JREmptyDataSource(); 

Jakmile jsme si vytvořili prázdný datový zdroj, vytvoříme si dále kolekci parametrů a jejich 

hodnot pro naplnění tiskové sestavy konkrétními daty. 

Map<String, Object> params = new HashMap<String, Object>();
3
 

Máme-li vytvořeny parametry, můţeme přejít k samotnému naplnění šablony konkrétními 

daty. 

JasperPrint jprint = JasperFillManager.fillReport(jreport, 

params, jrsource); 

Poslední krok úspěšného vygenerování tiskové sestavy je zaslání sestavy na tiskárnu nebo 

export do jednoho z formátů, jeţ nástroj podporuje. 

Tisk na tiskárně 

JasperPrintManager.printReport(jprint, true); 

Export do PDF souboru 

JasperExportManager.exportReportToPdfFile(jprint, file); 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 String = název parametru v šabloně tiskové sestavy, Object = objekt, reprezentující konkrétní data, vkládaná na 

místo parametru v šabloně tiskové sestavy 
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5.5.7. Tvorba šablony tiskové sestavy 

Šablony tiskových sestav pouţívaných reklamačním systémem společnosti K24.cz jsou 

vytvořeny pomocí nástroje iReport. Tento nástroj nám efektivně umoţňuje vytvořit šablonu 

tiskové sestavy dle našich potřeb. Celková podstata tvorby sestavy spočívá v rozmísťování 

potřebných komponent na plochu představující velikost papíru. Po vhodném rozmístění těchto 

komponent do vhodných sekcí rozvrţení plochy, je zapotřebí vytvořit parametry, na místo 

kterých se budou vkládat reálná data po naplnění šablony. 

Vytvoření parametru předchází vhodné nastavení komponenty. U komponenty nastavujeme 

typ, styl a velikost písma, důleţitou vlastností je, chceme-li pouţít české znaky a exportovat 

výslednou tiskovou sestavu do PDF souboru, nastavení PDF enkódování na správnou 

znakovou sadu. Pokud tak neučiníme, stane se, ţe se nebudou správně zobrazovat české znaky 

ve výstupní tiskové sestavě. 

 

Obrázek 5.5: Nastavení komponenty nástroje iReport 

 

Dalším důleţitým krokem v nastavení komponenty je určení správné syntaxe názvu 

komponenty představujícího parametr šablony. 
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Obrázek 5.6: Nastavení správného názvu komponenty pro pouţití jako parametr šablony 

 

Posledním důleţitým krokem je definování komponenty jako parametru šablony. Při této akci 

nastavujeme především název parametru stejný jako zadaný název komponenty a datový typ 

parametru. 

 

Obrázek 5.7: Nastavení parametru a jeho datového typu 
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Výsledkem po dokončení implementace by měl být kompletní, funkční reklamační systém 

společnosti K24.cz obsahující veškeré poţadavky určené zadavatelem.  

 

5.5.8. Testování systému 

Jakmile jsme dokončili samotnou implementaci reklamačního systému, musí před nasazením 

do ostrého provozu věnovat značnou část také testování správnosti informačního systému. Po 

zkonzultování výsledné implementace zadavatelem, jsme se společně rozhodli, ţe nejlepší 

bude otestovat nový reklamační systém přímo ve společnosti K24.cz pracovníkem servisního 

oddělení. Nasadili jsme tedy nový systém na firemní server a spustili jeho činnost. V průběhu 

testování se objevilo mnoho problémů a chyb, které museli být opraveny. Tyto chyby 

zapisoval pracovník servisního oddělení do speciálně vytvořeného souboru pro zápis chyb. 

Tento soubor se v určitých časových interval procházel a opravovali se chyby do tohoto 

souboru zapsané. Tímto se nám podařilo společně s pracovníky servisního oddělení najít 

nejzávaţnější chyby, odhalené v procesu testování systému.  

 

5.5.9. Bezpečnost systému 

Na bezpečnost nového reklamačního systému se nekladly příliš velké poţadavky. Vzhledem 

k tomu, ţe nový systém je naimplementován jako desktopová aplikace, odpadá nám vyřešení 

šifrované síťové komunikace oproti webové aplikaci, kdy by tento problém musel být 

bezpochyby řešen. Jediným kritériem na bezpečnost systému, je prevence proti ztrátě 

evidovaných dat. Tento problém byl vyřešen automatickou zálohou databáze na uţivatelem 

zvolené místo na disku pracovního serveru společnosti. Automatická záloha je řešena 

samostatným program běţícím na pozadí serveru společnosti a v pravidelných intervalech 

vytváří zálohu databáze. Samotná záloha je prováděna pomocí Oracle Data Pump Export. 

Tento nástroj nám umoţňuje vyexportovat celou databázi do souboru DMP a zpětně poté 

databázi z tohoto souboru načíst. Příkaz, který provádí export databáze je následující 

expdp <username>/<password> directory = <directory> dumpfile = 

<name of DMP> content = <content> 

username – uživatelské jméno 

password – heslo  

directory – složka vytvořená v datbázi, zastupující logickou 

cestu do adresáře na disku 

name of DMP – název DMP souboru 

content – udává co se má z databáze exportovat (all, data_only, 

metadata_only) 
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Pracovník společnosti musí před spuštěním zálohy nastavit do konfiguračního souboru zálohy 

databáze několik parametrů pro úspěšné vykonání zálohy. Prvním povinným parametrem je 

cesta ke sloţce, do níţ se má generovat DMP soubor. Druhým povinným parametrem je 

samotný název DMP souboru a posledním třetím parametrem je interval provádění zálohy 

databáze. V nastavení parametrů existují tři moţnosti nastavení intervalu zálohy, kterými jsou 

záloha denní, týdenní a měsíční. Po nastavení těchto tří parametrů pracovník nastavení uloţí a 

program se jiţ sám postará o pravidelnou zálohu databáze. 

Zpětné načtení ze zálohy databáze při pádu je prováděno obdobně jako záloha databáze, avšak 

za pouţití příkaze pro import obsahu DMP souboru. Příkaz pro import je následující 

impdp <username>/<password> directory = <directory> dmpfile = 

<name od DMP> content = <content> table_exists_action=<action> 

username – uživatelské jméno 

password – heslo  

directory – složka vytvořená v datbázi, zastupující logickou 

cestu do adresáře na disku 

name of DMP – název DMP souboru 

content – udává co se má z databáze exportovat (all, data_only, 

metadata_only) 

table_exists_action – určuje, co dělat v případě, kdy 

importovaná tabulka již existuje. Tato možnost nabízí čtyři 

možnosti, jimiž jsou SKIP, APPEND, TRUNCATE a REPLACE 

 

Po provedení importu ze zálohovaného souboru, je moţné opět plně pouţívat reklamační 

systém společnosti K24.cz, ovšem pouze s daty, jeţ byly exportovány v poslední záloze 

systému.  

 

5.5.10. Nasazení informačního systému 

Nově vytvořený informační systém je nasazen na firemním pracovním serveru (Intel Xeon 

X3220 2.4 GHZ, 4GB RAM, 500GB HDD, Windows server 2003 R2 SP2). Na tomto serveru 

je umístěna samotná aplikace a také nainstalována relační databáze. Pracovník si na své 

pracovní stanici vytvoří zástupce spouštěcího souboru aplikace, tudíţ nemusí mít 

nakopírovánu celou sloţku aplikace na své pracovní stanici. 
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6. Závěr 
  

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout reklamační systém společnosti K24.cz. V průběhu vývoje 

tohoto softwarového díla bylo provedeno několik velmi důleţitých činností. První z nich byla 

komunikace se zadavatelem, při které jsem se snaţil pochopit kompletní současný proces reklamace 

produktů ve společnosti. Poté jsme společně se zadavatelem analyzovali jím navrhnuté poţadavky na 

reklamační systém. Po pochopení procesu reklamace produktu a nashromáţdění potřebných informací 

o nově budovaném informačním systému jsem se mohl pustit do podrobné analýzy. Tato analýza byla 

rozdělena na analýzu v jazyce UML a datovou analýzu nového systému. Analýza v jazyce UML 

zahrnuje veškeré důleţité diagramy pro správné pochopení funkčnosti systému, ať uţ se jedná o 

případy uţití nebo stavový diagram. Datová analýza byla provedena z důvodu správného navrţení 

struktury databáze pro nový reklamační systém. Po zanalyzování veškerých poţadavků a vytvoření 

struktury databáze, jsem přistoupil k vlastní implementaci systému. Před samotnou implementací jsem 

vybral vhodné nástroje, pro pouţití ve vývoji informačního systému. Po výběru všech potřebných 

nástrojů jsem začal s vytvoření databáze. Po tomto kroku začal proces psaní zdrojového kódu 

reklamačního systému. Po naimplementování nastal velmi důleţitý proces testování systému. Při 

testování se odhalilo několik závaţných chyb, jeţ byly úspěšně odstraněny. Po otestování následovalo 

nasazení do ostrého provozu.  

Tato práce mi přinesla nové zkušenosti s novými nástroji podporující vývoj informačního systému a 

především prohloubení mých doposud získaných znalostí. Myslím, ţe jsem všechny úkoly zvládl, i 

kdyţ se v mnohých případech vyskytly problémy, u kterých bylo nutné velmi pečlivě studovat danou 

problematiku.  

Informační systém byl navrţen dle poţadavků zadavatele, nicméně si myslím, ţe po drobných 

úpravách by tento informační systém mohl být pouţit jak univerzální systém pro evidenci 

reklamovaného zboţí. Z toho vyplývá, ţe do budoucna bych jej chtěl rozšířit o více funkcí, například 

vyhotovit zákaznickou zónu pro zjišťování informací o reklamovaném produktu zákazníkem 

prostřednictvím webové aplikace a mnoho jiných funkcí.  
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