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Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt 

Tato diplomová práce popisuje postupy a předkládá výsledky dvou hlavních témat 

zadání. Prvním z nich je sběr poţadavků a jejich analýza pro aplikaci e-learningového systému 

vysokých škol, jakoţto komplexního systému funkcí pro řízení výuky, které ulehčí výuku 

studentům, zrychlí a zefektivní práci kantorům. Práce zevrubně popisuje druhy e-learningu a 

vlastní zkušenost s e-learningem na VŠB-TU Ostrava. Dále popisuje a shrnuje hrubé srovnání 

základních metodik, pouţívaných při sběru poţadavků a analýze budoucího softwarového díla. 

Pomocí vybrané metodiky unifikovaného procesu je pak čtenář seznámen s praktickým 

nasazením této metodiky do procesu vývoje softwaru a jeho finálními výsledky. Čtenáři jsou 

popsány jednotlivé aktivity metodiky a představeny konkrétní výstupy jednotlivých pouţitých 

procesů. Dále je čtenář proveden rozebranými poţadavky, analýzou nashromáţděných poţadavků 

a poznatků, jejíţ výstup slouţil jako podklad pro další zpracování v jiné diplomové práci.  

V druhé časti práce je čtenář seznámen s jednou z navrhovaných komponent vyvíjeného 

systému - obrazově-rozpoznávacím modulem pro automatické vyhodnocováni tištěných testů. 

Jsou představeny a popsány podobné funkční přístupy a nástroje, řešící tuto problematiku. Dále je 

rozebráno, navrhnuto a implementováno vlastní řešení, které je popsáno od procesu pouţívání 

tištěných testů, přes proces rozpoznávání aţ po finální import informací zpět do e-learningového 

systému. Také jsou čtenáři k dispozici výsledky, dosaţené při praktickém testování a pouţívání 

této komponenty v reálném provozu. Součástí práce je také zpracovaný uţivatelský manuál k 

celému systému a komponentě. 
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Abstract 

This thesis describes procedures and results of two principal topics of the task. The first 

one is a collection of requirements and its analysis for an university e-learning application system 

as well as a complex system of functions for a school system management which will make 

studying easier for students, and also will make teacher´s work faster and more effective. The 

thesis describes the types of e-learning in detail and authors´ experiences of e-learning at VŠB-

TU Ostrava as well. Futhermore it describes and summarizes a comparison of basic methods used 

during the gathering of requirements and the analysis of the future software project. A reader will 

get acquainted with a practical use of this methodology in the process of this software 

development with a chosen unification methodology of the process. The particular activities of 

methodology and concrete procedure outputs are presented there as well as analysed gathered 

requirements and findings whose output served as a basis for a processing in another thesis. 

In the second part of the thesis a reader gets acquainted with one of the planned 

components of the developed system which is a scanning modul for an automatic evaluation of 

printed paper-based tests. The functional approach and tools dealing with this issues are presented 

there as well. A proper solution is analysed, projected and implemented which is described from 

the use of printed tests and its identification to final import of information back to the e-learning 

system. The reached results of the practical tests and using this component in real operation are 

presented too. A user´s manual of the whole system and the component is a part of this thesis. 
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1. Úvod a téma práce 

V dnešní době, kdy je hybnou silou informace, je nezbytně nutné neustále se vzdělávat. 

Ze strany zaměstnavatelů je kladen důraz na vysokou odbornost uchazečů o práci, neboť zájem 

v některých technických odvětvích prudce roste. Proto se absolventi středních škol stále častěji 

hlásí na vyšší odborné a vysoké školy. Při vyuţívání klasických forem vzdělávání sebou tento 

zvýšený zájem o studium logicky přináší i určitá rizika a problémy spojené s kapacitami a 

moţnostmi vytíţení pracovníků školících institucí či jejich částí. Neustále se zvyšující nároky na 

prostor, vybavení, čas a odbornost personálu sebou přináší omezení, které brzdí rozvoj instituce i 

jejich studentů. Jedním z řešení takto vzniklé situace můţe být i zavedení interaktivního 

multimediálního prostředí vyuţívající moderních informačních a komunikačních technologií, 

kterému říkáme e-learning, chcete-li elektronické vzdělávání. 

E-learning je ve své podstatě vzdělávací proces, vyuţívající informační a komunikační 

technologie ke tvorbě kurzů, popisuje a řeší tvorbu a distribuci studijních materiálů, komunikaci 

mezi studenty a pedagogy a k co nejvíce automatizovanému řízení studia na základě zpětné 

vazby, kterou nám poskytne právě zmíněné sofistikované vyuţití informační technologií. 

Takovéto vzdělávání je chápáno především jako efektivní vzdělávání s nízkými nároky na 

kohokoliv a cokoliv. Elektronické kurzy pak nejsou omezeny pouze „tištěnou“ podobou, jako je 

prostý text, obrázky, tabulky nebo grafy, ale obsahují i rozmanitý multimediální materiál, 

například zvukové nebo video záznamy. Krom takovýchto dá se říci standardních moţností 

distribuce výukových materiálů nám e-learning nabízí i širokou základnu pro vzájemnou 

komunikaci mezi pedagogem a studentem formou chatu, diskuzních témat či jiných kanálů, které 

v konečném důsledku mohou suplovat ţivé diskuze během samotného výkladu látky a umoţní tak 

kontakt pedagoga a studenta, aniţ by byli spolu přítomni v jedné místnosti. Díky moderování a 

archivaci reakcí k tématu pak kaţdý, kdo se tímto způsobem seznamuje s novými informacemi, 

mnohem lépe pochopí význam prezentovaných dat, uvede je do souvislostí a mnohem rychleji je 

dokáţe vyuţít v praxi. E-learning ale není jen o sdílení výukových materiálů, ale i o zpětné vazbě, 

probíhající pomocí testování studentů, zadávání tematických úkolů a úloh či v neposlední řadě o 

ostrém přezkušování studentů a porovnávání jejich výsledků. Moţnosti automatizace pomocí 

informačních technologií mají v této části nebývalé vyuţití, které zásadně ovlivní individuální 

volbu studijního tempa, specifický výběr či zájem o studovanou látku, v neposlední řadě pak 

automatickému připouštění ke sloţitějším částem učiva. Systém e-learningu také umoţňuje lépe 

sledovat a nezávisle vyhodnocovat průběh a výsledky vzdělávání. Zaručeno je také konzistentní 

předání veškerých informací velkému počtu studentů v krátkém čase, dosaţení trvale vysoké 

úrovně předávaných znalostí a celková moţnost individuálního vzdělávání a rozvoje. Celý 

vzdělávací proces lze velice snadno přizpůsobit potřebám jednotlivých studentů. Obsah 

jednotlivých kurzů je moţno průběţně a plošně aktualizovat. Kdyţ pak takovýto proces výuky 

uplatníme na velké mnoţství studentů v praxi, umoţníme školám jistotu trvale udrţitelné vysoké 

hladiny průměrných znalostí studentů, efektivní a rychlý, přitom stále individuální přístup výuky, 

časovou a prostorovou flexibilitu a neméně důleţité sníţení provozních nákladů celého 
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výukového procesu, můţeme dosáhnout zajímavých výsledků na všech stranách. Tyto výsledky 

pak můţeme úspěšně vyuţít v praxi a i proto jsme se rozhodli takovýto e-learningový systém 

vytvořit. 

1.1. Obsah práce 

První část této práce se zabývá vývojem, přesněji sběrem poţadavků a analýzou softwaru 

právě z e-learningové oblasti. Cílem této části bylo co nejlépe pochopit a zaznamenat jednotlivé 

poţadavky na poţadovaný e-learningový  proces výuky jak ze strany studenta a jeho potřeb, tak 

ze strany školní instituce a pedagogů. Tyto poţadavky jednotlivě rozebrat a popsat, pak 

srozumitelně a jasně seskupit, zaznamenat a analyzovat jednou z vybraných metodik pro vývoj 

softwarového díla, přičemţ průběţné výsledky této práce slouţily jako základ a byly vyuţívány 

pro následný návrh a samotnou implementaci funkční, v praxi pouţitelné aplikace. Čtenáře 

seznámíme nejprve se základním rozdělením přístupů k e-learningu, později pak se základy 

vývoje softwarové aplikace a dělením metodik vývoje softwaru. Detailně si rozebereme 

poţadavky na systém, který byl námi týmově vyvíjen a nasazen do ostrého provozu. Prakticky 

pak vyuţijeme metodiku unifikovaného procesu s vyuţitím jazyka UML při jejich objektově 

orientované analýze na příkladu ţivého vývoje naší webové aplikace pro praktickou e-

learningovou podporu výuky na VŠB-TU Ostrava.  

V druhé části práce se pak budeme zabývat i jednou z komponent této webové aplikace - 

obrazově rozpoznávacím modulem, který slouţí pro automatické vyhodnocování tištěných testů. 

U této komponenty projdeme proces vývoje softwaru od poţadavků, přes jejich analýzu a návrh 

aţ po samotnou implementaci a testovací část. Shrneme si základní přístupy a metody 

rozpoznávání hran v obrazových datech, funkční postupy a řešení pro rozpoznávání testů, která 

jiţ byla nasazena, přičemţ je srovnáme s vlastním navrhnutým řešením. Poté předloţíme 

dosaţené výsledky a zhodnotíme přínos. 

Součástí práce je také uţivatelská příručka, která bude slouţit jako nápověda naivních 

uţivatelů, přistupujících k systému nebo rozpoznávací komponentě. 

1.2. Motivace 

Jedinou cestou, jak vytvořit fungující proces e-learningu, je rovnoměrné pouţití 

informačních technologií, správných metod výuky a kvalitního výukového obsahu. S časovým 

odstupem se ukázalo, ţe technologická část sama o sobě dokáţe doručit obsah studentovi, ale 

nezabývá se formou a skladbou, coţ degraduje didaktický efekt. Zvýhodněním kvalitního obsahu 

oproti metodám výuky a technologiím přenosu informací se také historicky docílilo pouze 

jednosměrného modelu odesílatele a příjemce, a výhody e-learningu, hlavně jeho didaktický 

přínos, zůstaly opět nevyuţity. Důsledná pozornost metodice výuky měla za následek, ţe 

fungující informační technologie doručí kvalitní obsah studentovi, přičemţ toto vše je doplněno 

vhodnou skladbou a uspořádáním různých forem studijních aktivit, prostřednictvím kterých bude 

kvalitní obsah lépe pochopen a předán. 
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Systém eLogika je takovouto kombinací fungující technologie, přičemţ dává k dispozici 

pedagogovi moţnost sofistikovaného návrhu studijního kurzu, čímţ následně usnadní distribuci 

pedagogem vkládaného kvalitního obsahu.  

Jedná se o webovou aplikaci pro podporu výuky, především pak logiky pro technické 

univerzity. Umoţňuje jak sdílení teoretických podkladů pro podporu výuky, tak i praktické 

testování a zkoušení studentů, např. v podobě testů a zadávaných hodnocených úkolů. Naším 

cílem bylo vytvořit systém, který by umoţnil oproti jiným systémům pedagogům vlastní návrh 

struktury a průběhu kurzu, sofistikovaně a přitom jednoduše nabídl oproti konkurenčním 

produktům lepší funkce pro návrh testů a aktivit, které pak pomůţou studentovi k lepšímu 

pochopení souvislostí mezi jednotlivými tématy vyučované látky, a zároveň dovolí studentovi 

časově nezávislé plánování tempa výuky a specifický výběr témat, které potřebuje procvičit. 

V neposlední řadě umoţní nezávislost na místě vzdělávání. Vyučujícím dále eLogika nabídne 

pomocí průběţných statistik vedených nad testy přesnější a nezaujatý pohled, jak na tom studenti 

se svými znalostmi opravdu jsou. Dalším přínosem, kterého jsme chtěli dosáhnout oproti jiným 

podobným systémům, je automatické vyhodnocování velkého mnoţství tištěných testů, které byly 

vyplněny studenty ručně. Toto vyhodnocení probíhá rychle a spolehlivě, čímţ dovolí pedagogovi 

či celé škole pojmout větší objemy ţáků při zachování vysoké úrovně předávaných znalostí. 

Celkově by pak měl systém pomoci ve zlepšení kvality výuky a výsledků studentů, časové, 

prostorové a finanční úspoře prostředků právě systematickým zpracováním a návazností 

jednotlivých funkcí. Jak uţ bylo řečeno, celý systém je navrţen tak, aby primárně splňoval 

poţadavky předmětů „Matematické logiky“ a „Úvodu do teoretické informatiky“. V těchto 

kurzech je kladen důraz na rychlé zjišťování úrovně znalostí studentů a minimalizaci potřebných 

prostředků pro generování a tvorbu unikátních variant zkouškových testů pro velké mnoţství 

ţáků. Díky dobrému řešení pak systém sníţí moţnosti opisování a minimalizuje tak riziko 

podvodu. Jednoduché ovládání systému pak nabídne uţivatelům rychlé zobrazení informací, 

výsledků a dovolí procházení jiţ vypracovaných testů. Toto vše budeme archivovat v systému po 

dobu nezbytně nutnou pro procházení historie studenta. Počítáno je také se studiem jednoho 

studenta na více školách, kdy bude co nejvíce zjednodušena agenda spojená s účty jednotlivých 

uţivatelů. 

1.3. E-learning obecně 

V úvodu jsme si řekli, co to vlastně e-learning je. Nyní si pojďme představit některé 

formy takovéhoto vzdělávání podrobněji. Takovýto pohled na problematiku je nutný, neboť 

informace vyuţijeme jako inspiraci pro pozdější sběr a rozšiřování poţadavků, které dostaneme 

částečně od pedagogů a studentů. Systémy pro e-learning můţeme dělit do několika kategorií 

z pohledu finančních nákladů, které jistě kaţdého zákazníka zajímají po funkčnosti nejvíce.  

1.3.1. WBT a CBT forma 

Nejlevnější formou e-learningu je takzvaná forma „web based training“ (WBT) nebo 

„computer based training“ (CBT). Jde v podstatě o vytvoření souboru jednoduchých stránek 

s pevným vyučovaným obsahem, které jsou šířeny v prvním případě pomocí webových stránek, 
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v druhém pak například na výukovém DVD. Ve své podstatě nejde o řízenou formu e-learningu, 

ale o pouhou distribuci vzdělávacích materiálů. Výhodou je opravdu nízká cena a časová 

nenáročnost vytvoření takovýchto stránek, coţ je ale kompenzováno značným mnoţstvím 

nevýhod, mezi nejzávaţnější pak patří nemoţnost sledovat činnosti studentů, nemoţnost 

vyhodnocovat samotný proces vzdělávání a nemoţnost hromadně upravovat obsah kurzu. 

1.3.2. LMS forma 

Další moţností je forma zaloţená na bázi LMS (learning management system), coţ je 

komplexní systém pro řízení výuky (1). Umoţňuje kromě distribuce výukových materiálů také 

sledovat činnost studentů, vyhodnocovat jejich znalosti, motivovat je a umoţnit jim vzájemnou 

komunikaci, coţ znamená funkčně řídit jejich studium. Mezi běţné funkce LMS jsou obecně 

povaţovány moduly pro evidenci a správu ţáků a kurzů, katalog výukových kurzů, správa 

studijních plánů, evidence hodnocení ţáků, testování a zkoušení ţáků, správa přístupových práv 

uţivatelů, komunikační nástroje, nástroje k vytváření výukových kurzů a objektů a v neposlední 

řadě také samotné uloţiště výukového obsahu.  

LMS je celá řada, počínaje nejjednoduššími free projekty, přes open-source LMS aţ po 

komerční aplikace jako jsou Adobe Connect nebo Blackboard. U LMS formy vznikl v průběhu 

jejího vývoje poţadavek na přenositelnost a standardizaci jednotlivých funkcí, mezi které patří 

formáty SCORM, AICC, IMS, IEEE a Ariadne. Popisovat je zde podrobněji nebudeme, neboť je 

to nad rámec zadání této diplomové práce.  

1.3.3. Blended learning 

Neţ se ale dostaneme ke srovnávání jednotlivých nástrojů, nesmíme zapomenout zmínit 

ještě jednu formu výuky, zasahující do e-learningu. Jedná se o formu blended learning, která pod 

svým názvem zahrnuje kombinovaný způsob standartní prezentační, chcete-li prezenční, výuky a 

standartního e-learningu (v různých úrovních) (2). Tato forma výuky se snaţí kompenzovat či 

zcela eliminovat nevýhody samotného e-learningu především tam, kde cílová skupina není zvyklá 

pouţívat moderní komunikační technologie, nebo je potřeba větší mírou řídit samotný proces 

výuky. Pomocí této formy výuky dosahujeme poţadovaného výsledku kombinací správných 

elementů ve správný čas. 

Konkrétními systémy pro řízení výuky se budeme dále zabývat v následující kapitole, kde 

se zaměříme na jiţ existující projekty, se kterými jsme měli osobní zkušenost. 

1.4. E-learning na VŠB-TU Ostrava, FEI 

Na VŠB-TU Ostrava jsme se během našeho studia setkali s několika e-learningovými 

aplikacemi. V této podkapitole si je krátce představíme.  

1.4.1. AHA! 

Prvním e-learningovým systémem, který zmíníme a se kterým jsme se během výuky na 

VŠB setkali nejdříve, byl adaptivní hypermediální systém (AHS) AHA! (Adaptive Hypermedia 
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for All!), jehoţ kořeny sahají do roku 1998. Obecně jsou AHS chápány jako předchůdci LMS. 

Tento systém byl nasazen v rámci výuky kurzu programování v jazyce C a C++ jako zdroj 

přednášek a příkladů k procvičování programování. Student měl moţnost po nastudování látky 

projít několika úrovněmi sloţitosti testů z dané látky a postupně si tak ověřit, jak na tom se 

znalostmi opravdu je. Bohuţel, celá struktura testů byla povinná, proto byl průchod k další 

kapitole zdlouhavý a nepotřebný. Jednotlivé otázky a odpovědi byly velice nešťastně voleny a tak 

často docházelo k chápání jednotlivých odpovědí jako „chytáků“, načeţ si studenti vytvořili 

k tomuto systému odpor. Jeho administrace a správa byla značně sloţitá, funkčnost velice 

mizerná. Krom sdílení výukového materiálu a moţnosti testovat studenty neposkytoval ţádné 

další podpůrné funkce. V dnešní době se jiţ tento AHS na VŠB k výuce ţádného kurzu 

nepouţívá.  

1.4.2. Moodle 

Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky 

prostřednictvím online kurzů dostupných přes webové rozhraní (3). Vyvíjen je jako open-source 

nástroj umoţňující realizovat výukové metody navrţené v souladu s principy konstruktivisticky 

orientované výuky. Umoţňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání 

diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu 

dalších činností slouţících pro podporu výuky. Jakoţto ale volně šiřitelný software s otevřeným 

kódem má spoustu nevýhod, jako jsou nekompletní řešení některých problematik, nutnost 

znalosti programování pro přizpůsobení na míru danému kurzu, zpoplatnění některých 

komponent. Implementován je v jazyku PHP s moţností připojení na jakoukoli databázi. 

Pouţíván je po celém světě na univerzitách, ve školách i podnicích či nezávislými učiteli. Na 

VŠB jsme se s ním setkali v rámci kurzů pro výuku cizích jazyků a matematické logiky.  

1.4.3. Barborka a Barborka2 

Výukový systém Barborka vznikl v roce 1982. Do podoby, se kterou jsme se s tímto 

systémem setkali na VŠB jako studenti, byl uveden po zásadní inovaci studenty VŠB v roce 

2003, kdy byla uvedena do provozu první verze LMS Barborka. Systém získal celou řadu ocenění 

a úspěšně byl nasazen jak v akademické, tak komerční sféře. Na VŠB byl pak konkrétně nasazen 

jako podpora výuky kurzů, zaměřených na teorii zpracování dat, databázové systémy a 

programovacích jazyků a překladačů, kde plně nabídl moţnosti strukturování teoretické látky a 

přímého propojení s testováním ţáků. Své uplatnění našel také v předmětech zaměřených na 

počítačovou grafiku, ve kterých plnil pouze funkci přezkušování studentů. Práce se systémem 

byla poměrně jednoduchá a pochopitelná. Absence řešení zpracování ručně vyplňovaných testů 

ale nedovolila masové pouţití. 

1.5. Využitelnost a konkurenceschopnost systému eLogika 

Vyuţitelnost našeho e-learningového systému je daleko vyšší, neţ u podobných 

konkurenčních produktů. eLogika je pouţitelná kdekoli, kde vzniká potřeba rychle a kvalitně se 

vzdělávat, převáţně se pak hodí pro početně hodně vytíţené předměty či kurzy na školách, kde 
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nabídne veškeré své přednosti. Hlavním cílem bylo mít veškeré učivo kurzu pohromadě na 

jednom místě a v dostatečné kvalitě, zjednodušit sběr informací o studentovi a pomoci mu tak ve 

výuce, vytvořit standard pro automatické testování a objektivní hodnocení studentů a právě 

testování velkého počtu účastníků kurzu co nejvíce zjednodušit pedagogovi. Součástí těchto 

zjednodušení pak jsou i detailní nastavení obsahu kurzu, struktury učiva a šablonování testových 

variant, coţ má v konečném výsledku značně pozitivní vliv nejen pro pedagogy. 

Právě toto systém eLogika uţivatelům nabízí - učí, procvičuje studenty a sbírá o jejich 

chování data. Poté vyhodnotí, jak na tom studenti jsou, a která látka jim dělá problém. Poskytuje 

informace, které studentovi pomohou k sebezdokonalení v daném oboru, neboť systém 

automaticky eviduje, co přesně studentovi dělá problém a dle toho mu generuje cvičné příklady a 

směřuje výuku konkrétním směrem. 

Systém nabízí také vlastnosti běţně pouţívané konkurenčními nástroji, jako jsou 

generování testů, sběr informací a vypočítávané statistiky, automatické hodnocení studenta, atp., 

avšak přináší i spoustu dalších výhod, mezi něţ ředíme dataminingové metody prováděné nad 

sbíranými daty, pokročilé výpočty statistik, tvorbu skupin studentů se stejnými problémy, atd. 

Další nespornou výhodou oproti zmiňovaným konkurenčním e-learningovým systémům je pak 

moţnost vyuţít komponentu pro vyhodnocení tištěných testů. To dovolí systém pouţít i ve 

výukových kurzech, které jsou studenty navštěvovány v masovém měřítku.  

Náš systém by měl být konkurence schopný, případně si dovolíme tvrdit schopný i 

nahradit nyní pouţívané elektronické metody výuky nebo e-learningové systémy nejen na VŠB, 

neboť je zkrátka komplexnější a sofistikovanější a variabilnější. 
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2. Porovnání metodik vývoje software 

Abychom ale takovýto komplexní systém mohli vyvinout, bylo potřeba seskupit velké 

mnoţství zkušeností a poţadavků, kterými by takovýto systém měl disponovat. Tyto poţadavky 

samy o sobě ale nestačí, proto je bylo třeba určitým způsobem analyzovat, přerozdělit a 

interpretovat v podobě, ve které by bylo moţné provést detailní návrh a konkrétní implementaci 

softwarového systému. Proto v této kapitole zmíníme zrod softwarového inţenýrství jako 

samostatného oboru, představíme obecné vlastnosti správně vyvinutého softwaru a připomeneme 

několik historicky ověřených pravidel. Seznámíme se s přístupy pro vývoj aplikací a představíme 

jejich hlavní zástupce. Zaměříme se na jejich základní vlastnosti a nakonec vybereme vhodnou 

metodiku pro naše zadání. Začněme ale popořádku. 

Pro pojem software existuje celá řada definic, které se snaţí vysvětlit jeho význam, jako 

například: „Software je sada všech programů.“ nebo „Software je tvořen celkovým souhrnem 

počítačových programů, procedur, pravidel a průvodní dokumentace a dat, která náleţí k provozu 

počítačového systému“ (4). Vývoj nového softwaru je pak značně sloţitý proces, při kterém 

vznikne jak samotný program, který je pro koncového uţivatele nejviditelnější, ale také spousta 

technické dokumentace, uţivatelských manuálů a testovacích protokolů. Z pohledu vývoje pak 

můţeme rozdělit software na dvě základní skupiny, krabicový a smluvně vyvíjený software. První 

skupinou je myšlen software vyvíjený pro budoucí prodej širokému spektru zákazníků, kde je 

směr vývoje řízen většinovými poţadavky trhu. Smluvně vyvíjený software je oproti tomu 

vyvíjen na míru konkrétnímu zákazníkovi a je řízen pouze jeho specifickými poţadavky. Obecně 

by pak měl správně vyvinutý software mít vlastnosti popsaná v tabulce (Tabulka 1). Všechny tyto 

vlastnosti jsme schopni zajistit pouze za předpokladu správného pochopení poţadavků zákazníka, 

vybrání vhodné metodiky pro analýzu a návrh, správné implementace a důkladného průběţného 

testování. 

Spolehlivost správná manipulace s daty, při výpadku systému nebo jeho částí 

nezpůsobí ţádné další škody 

Udržovatelnost průběţná reakce na měnící se potřeby zákazníka 

Efektivita vyuţívá dostupných technických prostředků správně a bez plýtvání 

Intuitivní ovládání správně navrţené uţivatelské rozhraní spolu s detailním a správně 

napsaným uţivatelským manuálem 

Tabulka 1 - Vlastnosti správně vyvinutého softwaru 

Analýza poţadavků, návrh, tvorba a údrţba softwaru jsou výsledkem systematického 

přístupu kombinace činností inţenýrství, informatiky a managementu. Takovouto kombinaci pak 

dohromady nazýváme softwarové inţenýrství. Jako samostatný inţenýrský obor je softwarové 

inţenýrství bylo uznáno v USA aţ roku 1997 (4), zaţívá proto bleskový rozvoj a prochází silně 

bouřlivým vývojem. Jeho kořeny zasahují do šedesátých let minulého století, kdy došlo 

k výraznému nárůstu vyuţívání informačních technologií a tím i vzrostla poptávka po vývoji 

softwaru. Do té doby se software vyvíjel převáţně na míru. To mělo za následek vznik 
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softwarové krize, coţ podpořily tehdejší vysoké ceny softwaru, problémy s programátorskou 

produktivitou, přílišné náklady na vývoj a následnou údrţbu softwaru, nespokojenost zákazníků 

s výslednými programy, špatné chápání poţadavků analytiků a nezvládání nových technologií, 

které byly bezmyšlenkovitě nasazovány do praxe a přinesly spíše více problémů, neţ uţitku. Jiţ 

v té době bylo vysledováno několik zákonitostí, které jsou dnes známy jako Lehmanovy zákony 

(5) v tabulce (Tabulka 2Tabulka 2 - Lehmanovy zákony), nebo také zajímavý Brooksův zákon 

(4), který říká „Přidání řešitelské kapacity u opoţděného projektu můţe zvětšit jeho zpoţdění“.  

Zákon trvalé 

proměny 

systém pouţívaný v reálném prostředí se neustále mění, dokud není 

levnější systém restrukturalizovat nebo nahradit zcela novou verzí 

Zákon rostoucí 

složitosti 

při evolučních změnách je program stále méně strukturovaný a vzrůstá 

jeho vnitřní sloţitost. Odstranění narůstající sloţitosti vyţaduje 

dodatečné úsilí 

Zákon vývoje 

programu 

rychlost změn globálních atributů systému se můţe jevit v omezeném 

časovém intervalu jako náhodná. V dlouhodobém pohledu se však 

jedná o sebe regulující proces, který lze statisticky sledovat a předvídat 

Zákon neproměnné 

spotřeby práce 

celkový pokrok při vývoji programů je statisticky invariantní. Jinak 

řečeno, rychlost vývoje programu je přibliţně konstantní a nekoreluje s 

vynaloţenými prostředky 

Zákon omezené 

velikosti přírůstku 

systém určuje přípustnou velikost přírůstku v nových verzích. Pokud je 

limita překročena, objeví se závaţné problémy týkající se kvality a 

pouţitelnosti systému 

Tabulka 2 - Lehmanovy zákony 

Od doby softwarové krize zaţilo softwarové inţenýrství celou řadu změn a přineslo tak 

několik přístupů k procesu vývoje softwarového díla (SDP, software development process), 

kterým říkáme metodiky tvorby softwarového vybavení (SEP, software engineering process). 

Kaţdá takováto metodika pak definuje při vývoji softwaru otázky kdo, co, kdy a jak. SEP je také 

proces, kde jsou uţivatelské poţadavky realizovány vytvořeným softwarem. Těchto metodik je 

dnes velké mnoţství, přičemţ nejsou popsány jednotným způsobem, takţe je poměrně těţké 

vybrat správnou pro analýzu a návrh konkrétně zaměřeného produktu. Převáţná většina z nich je 

pak orientována pouze na vývoj nového softwaru, coţ můţe také mnohdy přinést problémy. 

Metodiky pouţívané dnes můţeme rozdělit na rigorózní a agilní metodiky. Jejich vlastnosti a 

rozdíly si nyní jen stručně shrneme. 

2.1. Rigorózní metodiky vývoje 

Společným rysem rigorózních metodik vývoje softwarových aplikací je přesvědčení, ţe 

přesný a podrobný popis jednotlivých procesů vývoje softwaru, jejich plánování, řízení a měření 

povede k nakonec fungujícímu a pouţitelnému systému. Kaţdý z těchto procesů je pak pomocí 

velkého mnoţství dokumentace rozveden do jasně daných posloupností činností a postupů, coţ 

v konečném důsledku zapříčiňuje jejich dokumentovou objemnost. Rigorózní metodiky jsou 

proto označovány za „těţké“ metodiky, zpravidla jsou pak zaloţeny na sériovém (vodopádovém) 

vývoji, coţ znesnadňuje zachycování průběţných poţadavků zákazníka. Setkáváme se však více 

s iterativním a inkrementálním přístupem, který tento problém do jisté míry odstraňuje. Obecně 
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tyto metodiky předpokládají moţnost definovat veškeré poţadavky na řešení předem (definice 

procesů), opakovatelnost procesů v systému a zároveň se snaţí co nejvíce zabránit zásadním 

změnám poţadavků během vývoje. 

2.1.1. Vodopádový model 

Metodika vodopádový nebo také kaskádový model je nejstarší metodikou pro vývoj 

softwaru ze 70. let, která se v dnešní době jiţ pouţívá velice zřídka (Obrázek 1). Je sloţena 

z několika fází (specifikace, návrh, implementace, verifikace, údrţba), mezi kterými nelze 

přeskakovat ani se vracet. Jediný skok, který je moţný, je z poslední fáze na první. Navíc 

předpokládá, ţe zákazník dokáţe v počáteční fázi přesně zformulovat své poţadavky. Na konci 

kaţdé fáze je sepsání poţadavků a schválení, díky čemuţ vzniká velké mnoţství dokumentace. 

Tato metodika je velice nepruţná, díky čemuţ se mnohdy stalo, ţe zákazník dostal něco jiného, 

neţ původně poţadoval. Nevýhody vodopádového modelu řeší následující spirálový model. 

 

Obrázek 1 - Vodopádový model 

2.1.2. Spirálový model 

Přelomem ve vývoji softwaru byla metodika spirálového vývoje (Obrázek 2), která 

přináší zmiňovaný inkrementální přístup. Je zaloţena na opakované posloupnosti čtyř fází. V 

první z nich je důsledně prováděna analýza rizik a rozsahu celé iterace. Ve druhé se provádí 

vyhodnocení alternativ a zváţení dalšího pokračování projektu v průběhu ţivotního cyklu či 

samotné řešení analyzovaných rizik. Třetí fáze obsahuje samotný vývoj produktu a jeho testování. 

Během poslední fáze se pak plánuje další iterace. Na počátku kaţdého cyklu se identifikují 

zasahující subjekty a jejich podmínky, které jsou kladeny na celou iteraci. Na konci cyklu 

(iterace) se pak provádí revize a předání výsledků, jimiţ je funkční verze. Společným prvkem 

spirálového a vodopádového modelu je pak klasická „vodopádová“ sekvence, ale na rozdíl od 

vodopádového modelu není postup ve fázích lineární, ale „točí" se ve spirále s pravidelným 

odhalováním a analýzou rizik a s vytvářením prototypů (6), pouţívá takzvaný iterativní přístup. 

Inkrementální přístup pak přináší mnoho výhod. Kdykoli můţeme posoudit stav projektu, s čímţ 

přímo souvisí průběţné testování mini-verzí. Další výhodou pak je spolupráce s uţivateli po celou 

dobu průběhu projektu, kdy pak včas rozpoznáme nesrovnalosti mezi jejich poţadavky, analýzou, 

návrhem a implementací. Rovnoměrné pracovní vytíţení vývojářského týmu je také nesporně 

výhodnější, protoţe je celá koncepce projektu směřována tak, aby přinášela co nejdříve výsledky. 
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Rozdělení na iterace také znamená snazší kontrolu nad dodrţováním stanovených termínů pro 

jednotlivé iterace. 

 

Obrázek 2 - Spirálový model 

2.1.3. Unified Software Development Process 

Metodika unifikovaného procesu, chcete-li unifikovaný proces vývoje (Unified Software 

Development Process nebo Unified Process, USDP nebo UP) je součástí projektu UML (Unified 

Modeling Language, unifikovaný jazyk pro tvorbu diagramů), který vznikl z potřeby nabídnout 

jak vizuální jazyk, tak proces tvorby softwaru. UP je objektově orientovanou metodikou 

zaměřenou primárně právě na vývoj softwaru. Tato metodika je řízena případy uţití (use-case-

driven) a analýzou rizik, soustředí se na architekturu a je iterativní a přírůstkovou metodou. 

Případy uţití slouţí v UP k zachycení poţadavků a definici obsahu jednotlivých iterací. Kaţdou 

iteraci pak soubor těchto případu uţití nebo scénářů prochází celý cyklus od poţadavků, přes 

implementaci, testování aţ po nasazení. Tato metodika nám de-facto sděluje koho vyuţít, jaké 

činnosti vykonat a co vyrobit, aby se nám podařilo vytvořit funkční model softwarového systému. 

UP je postavena na zdrojích, vycházejících z nejlepších postupů, mezi něţ patřily metody 

Ericsson approach (1967) a Rational Objectory Process (1996). V roce 1999 publikuje spoluautor 

UP Ivar Jacobson důleţitou knihu Unified Software Development Process (Unifikovaná metodika 

vývoje softwaru), v níţ důkladně popisuje tuto metodiku veřejnosti, čímţ zajistí její rychlejší 

zavedení a rozšíření. UP je dnes vyspělým otevřeným standardem procesu tvorby softwarového 

vybavení od autorů UML, zaloţeným na iteračních fázích (Obrázek 3). Tento standard je 

dostupný všem a není vázán na specifický produkt nebo dodavatele, coţ také značně vyvyšuje 

jeho hodnotu. Výhodami této metodiky jsou například její obecnost, detailní propracovanost 

jednotlivých kroků, které je třeba učinit, a například i objektově zaloţený přístup. Nevýhodami 

pak jsou její rozsáhlost a moţná právě i vlastnost komplexnosti a univerzálnosti, protoţe mnoho 

kroků této metodiky nemusíme vůbec pouţít, neboť by jen zbytečně prodlouţili projekt. Pro 

dosavadní porovnání metodik nám tyto informace prozatím postačí, detailně se pak k metodice 
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UP vrátíme v kapitole zabývající se přímo analýzou konkrétních poţadavků na náš systém 

eLogika. 

 

Obrázek 3 - Iterační fáze metodiky UP 

2.1.4. Rational Unified Process 

Metodika RUP (Rational Unified Process) byla představena trhu v roce 1998 firmou 

Rational Software Corporation, která je nyní součásti IBM Corporation. RUP je komerční verzí 

metodiky UP, primárně taktéţ zaměřená na vývoj software, objektově orientovaná a zaloţená na 

přístupu vedených případy pouţití (use-case-driven). Dá se říci, ţe RUP je specifickou komerční 

podtřídou UP, která některé vlastnosti a funkce své nadtřídy nahrazuje a některé rozšiřuje. 

Základní filosofií této metodiky je šest nejlepších praktik, které převzala od svých vývojových 

předchůdců a vytvořila tak mocný nástroj pro modelování softwarového systému. Jsou to 

iterativní vývoj, správa poţadavků, architektura zaloţená na komponentách, vizuální modelování, 

průběţné ověřování kvality a řízení změn softwaru. Vzhledem k tomu, ţe jde ale o komerční 

verzi dá se říci rozšiřující metodiku UP, nebudeme se RUP dále zabývat. 

2.2. Agilní metodiky vývoje 

Oproti rigorózním je skupina agilních metodik zaměřena především na fungující výsledný 

software, který má vysokou hodnotu pro zákazníka a jehoţ vývoj probíhá ve velmi krátkých 

iteracích. Je to poměrně mladá skupina metodik, která předpokládá automatizované testování, 

klade důraz na spolupráci a komunikaci mezi zadavatelem a zpracovatelem, čímţ v podstatě 

dovoluje změny poţadavků v průběhu vývoje. Není zde kladen důraz primárně na procesy, jak 

tomu je u rigorózních metodik, ale právě na lidi a realitu. U všech agilních metodik je zakázána 

práce přesčas, neboť odpočinutý zaměstnanec pracuje lépe, dělá méně chyb a dokáţe se snáze 

soustředit na svou práci. Dá se říci, ţe agilní metodiky jsou v rozporu s osvědčenými postupy 

softwarového inţenýrství, neboť vychází z přesvědčení, ţe průběţná komunikace se zákazníkem 

neustále upřesňuje nalezení správné cesty, to následně urychlí vývoj a dovolí měnit funkčnost 

během samotného vývoje. Díky této komunikaci obsahují daleko menší mnoţství dokumentace, 

jak co zpracovávat, a proto jsou také označovány za „lehké“ metodiky vývoje software. Nyní si 

jen krátce představíme některé zástupce agilních metodik. 
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2.2.1. SCRUM 

Tato nejznámější agilní metodika se hodí pro vývoj softwaru v týmu 4 aţ 15 lidí. Za jejím 

rozšířením stáli v 90. létech Ken Schwaber a Jeff Sutherland, kteří specifikovali její základní 

délku iterace na přibliţně 30 dní. Tato metodika se zaměřuje více na manaţerské řízení, 

spolupráci uvnitř týmu a organizaci jeho práce, neţ na samotné postupy implementace. 

V metodice SCRUM (Obrázek 4) (7) figurují dvě role účastníků, prasata (osoby přímo související 

s vývojem aplikace) a kuřata (uţivatelé produktu, manaţeři, kteří přímo nezodpovídají za vývoj). 

Rozdíl mezi prasetem a kuřetem na projektu, do kterého vkládá prase maso a kuře vejce je v tom, 

ţe prase je „zapojeno”, zatímco kuřete se problém „pouze týká”. Při vývoji SCRUM metodikou je 

většinou uţitečná přítomnost zákazníka. Základem kaţdého projektu je vize výsledku. Kaţdý den 

pak probíhá meeting, který supluje centrální plánování. Zavedeny byly takzvané „Backlogy“, 

obsahující všechny scénáře, které systém zahrnuje, je jim přidělena priorita a postupně se 

odebírají od nejdůleţitějších. Iterace se zde jmenují sprinty, kdy na konci kaţdého sprintu je 

výsledná mini-verze. Zákazníkovi není dovoleno měnit zadání během průběhu sprintu ani pořadí 

Backlogů. Po dokončení jednoho sprintu se produkt práce předvádí klientovi, kde nedokončené 

vlastnosti jsou skryty a klient tak vidí pouze hotovou práci. Má tak šanci se rozhodnout, co se 

bude dělat dál, a to tuto metodiku řadí mezi pruţně reagující. Nevýhodou je jiţ zmíněné zaměření 

na management projektu, tudíţ obsahem metodiky nejsou ţádné implementační postupy. 

Nasazení SCRUM je tedy nejvhodnější v případech, kdy firma jiţ nějakou metodiku vyuţívá a 

pouze se snaţí zlepšit způsob vedení projektu, přičemţ konkrétní postupy provádí podle své 

původní metodiky. 

  

Obrázek 4 - Postup metodiky SCRUM (převzato od Mountain Goat Software) 

2.2.2. Extreme Programming 

V dnešní době je neméně známou metodikou také extrémní programování (XP). Je to 

agilní metodologie z počátku 90. let, za jejíţ zakladatele je povaţován Kent Beck (8). Pouţívá 

pouze osvědčené a známé principy postupy vývoje softwaru, které jsou ale vyhnány do extrému. 

Zajímavostí je, ţe XP neobsahuje fázi modelování systému, ale přechází přímo k programování 

poţadavků zákazníka. U jiných agilních metodik je kaţdý člen týmu zodpovědný za určenou část 

či funkčnost. Zde je ale například programování řešeno párovou formou, kdy u jednoho počítače 

sedí dva programátoři. Předchází se tak profesionální slepotě a dochází k průběţným 

konfrontacím různých řešení problému. Stejným způsobem je řešeno například testování, kdy 

testují programátoři pomocí unit testů, ale zároveň i zákazník funkčními testy. Programuje se na 
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co nejniţší úrovni sloţitosti, kdy se zákazníkovi předkládá nejjednodušší program, který plní 

poţadovanou funkčnost. Návrh kódu a architekturu můţe pomocí re faktorizace a metafor vhodně 

upravovat libovolný člen týmu. Ve zkratce pak můţeme říci, ţe v metodice XP můţe kaţdý člen 

týmu cokoli měnit. XP uznává čtyři základní hodnoty. Jsou to komunikace, jejíţ kvalitní 

udrţování v rámci projektu mezi všemi zainteresovanými subjekty hraje významnou roli. 

Jednoduchost, kterou je myšleno programovat pouze to, co je nutné pro splnění aktuálních 

poţadavků. Zpětná vazba, která je řešena testováním programátory i zákazníkem. Poslední 

hodnotou je pak odvaha, kterou programátor musí mít, aby dokázal zahodit svou práci v případě, 

ţe delší dobu neumí zprovoznit část kódu, jehoţ vytvoření mu zabralo i několik hodin. 

2.2.3. Feature-Driven Development 

Další z agilních metodik, kterou si zde v krátkosti představíme, je metodika vývoje, 

řízeného uţitnými vlastnostmi daného softwaru (FDD). Tato metodika nepokrývá celý ţivotní 

cyklus vyvíjeného softwaru, ale na rozdíl od metodiky XP zachovává fázi modelování systému a 

zaměřuje se na návrh a implementaci. Na počátku vývoje je vytvořen doménový model na vysoké 

úrovni abstrakce, který popisuje celý systém a je oproštěn od maličkostí a detailů. Hnacími 

motory FDD metodiky jsou neustálý monitoring stavu projektu, časté předávání fungující 

aplikace a dohled na kvalitu v průběhu vývojového cyklu. Zákazník má pak jistotu, ţe vývoj jeho 

produktu jde kupředu, ale má také moţnost vstoupit do vývojového procesu a provést patřičné 

změny. Tímto se stává metodika dostatečně flexibilní k poţadavkům zákazníka. Celý vývoj 

probíhá v iteracích, které obvykle trvají přibliţně dva týdny, přičemţ v kaţdé iteraci jsou 

navrţeny a implementovány konkrétní funkce systému. Kaţdý má pak přesně definováno, co je 

jejím úkolem v jednotlivých cyklech vývoje. Podle některých názorů se hodí FDD na rozdíl od 

většiny ostatních agilních metodik i k vývoji kritických aplikací. 

2.2.4. Test Driven Development 

Poslední zajímavou agilní metodikou, kterou si zde představíme, je metodika testy 

řízeného vývoje (TDD). Jejím základem, jak jiţ z názvu vyplývá, je testování. Jedná se vlastně o 

obrácený proces vývoje. Pro kaţdý funkčně definovaný poţadavek jsou nejprve napsány testy 

ověřující správnou funkčnost, jejichţ první spuštění musí končit neúspěchem (Obrázek 5).  

 

Obrázek 5 - Postup metodiky Test Driven Development 
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Toto je základem pro naprogramování kódu, který testy projde a tím uspokojí potřeby 

zákazníka na danou funkčnost, případně základem pro úpravu kódu. Jedná se vlastně o malé 

iterace, které vedou k zefektivnění celého vývoje. Tento přístup odhalí většinu chyb velice brzy, 

díky čemuţ neexistuje v této metodice fáze hledání chyb. Tato metodika je orientována na 

zdrojový kód a nepříliš ovlivňuje ostatní procesy, takţe by mohla být pouţita s kombinací 

s některou s dalších metodik, které by jí mohli poskytnout potřebné procesní a manaţerské řízení. 

2.3. Výběr správné metodiky 

Výběr správné metodiky pro vývoj jakékoli aplikace není vůbec jednoduchý. Při výběru 

se přihlíţí ke kritériím, jako jsou komplikovanost metodiky a její dokumentační náročnost 

v porovnání s průměrnou dobou zpracování modelové simulace vyvíjeného softwaru.  

Před tvorbou našeho systému v reálné praxi jsme si poloţili tyto otázky:  

 Budeme schopni po základní analýze sdělit zadavateli konečný termín realizace, 

který bude reálné dodrţet?  

 Jakým způsobem metodika zatíţí tým v oblasti administračních úkolů, případně 

nebude toto zatíţení příliš vysoké vzhledem k samotné produktivitě a efektivitě 

práce? 

 Jakým způsobem budeme kontrolovat svou odvedenou práci a validitu výsledků?  

Cílem této práce nebylo určit nejsprávnější metodiku pro vývoj toho či onoho typu 

systému, takţe zde čtenář nedostane jasnou odpověď, která by mu poskytla vítěze na pomyslném 

bojišti metodik pro vývoj softwaru. Představili jsme si ale hlavní a nejznámější zástupce 

rigorózních i agilních metodik, přičemţ pro náš konkrétní případ poţadavku vytvoření 

analytického modelu e-learningové aplikace jsme samozřejmě přihlíţeli k vlastním zkušenostem, 

které jsme nabyli v rámci studia. Po důkladném zváţení jsme nakonec jednotně zvolili metodiku 

unifikovaného procesu (UP) a vizualizační jazyk UML, neboť metodika UP je spolehlivou 

metodou vývoje softwaru, zahrnující nejlepší ověřené postupy a spolu s jazykem UML tvoří 

dvojici produktů, která se skvěle doplňuje. Obě technologie jsou ve značné míře rozšířené a 

existuje o nich mnoţství podpůrné dokumentace, coţ by mělo pomoci minimalizovat moţnost 

neúspěchu celého projektu nebo jeho dílčích částí. 
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3. Požadavky a analýza pomocí metodiky UP a jazyka UML 

V této kapitole si budeme během specifikace poţadavků a analýzy na příkladech 

ukazovat, jak tento otevřený standard metodologie UP funguje. Nejprve se budeme zabývat 

pracovním postupem při zachycování systémových poţadavků pomocí metodiky UP a 

zkoumáním těchto poţadavků, kladených na naší aplikaci zákazníkem. V další části této kapitoly 

se pak zaměříme na proces objektově orientované analýzy, kde vytvoříme analytický model 

budoucího systému. Představíme konkrétní výsledky jednotlivých částí modelování v jazyce 

UML v prostředí zaloţeném na metodice UP. Průběţné výsledky slouţily jako vstup pro návrh a 

celkovou implementaci systému (jiná diplomová práce), přičemţ docházelo k neustálému 

upřesňování jak poţadavků, tak analytického modelu. 

UML (Unified Modeling Language, unifikovaný jazyk pro tvorbu diagramů) je 

univerzální jazyk k vizuálnímu modelování systémů. Jeho pouţití je velice široké, coţ vyplývá 

z jeho zabudovaných rozšiřovacích mechanismů. Nejčastěji je však spojován s modelováním 

objektově orientovaných softwarových systémů. Jazyk UML nenabízí ţádnou metodiku 

modelování, ale poskytuje pouze vizuální syntaxi, kterou můţeme vyuţít pro sestavování 

vlastních modelů. Klíčovými prvky k modelování systému pomocí jazyka UML jsou objekty, 

přičemţ tímto jazykem můţeme vyjádřit vztahy mezi jednotlivými objekty. Model v jazyce UML 

má dva hlavní aspekty. Prvním je statická struktura, která popisuje, jaké typy objektů jsou pro 

modelování daného systému důleţité a jak spolu navzájem souvisí. Druhým aspektem je 

dynamické chování, které popisuje ţivotní cyklus zmiňovaných objektů a způsob jejich vzájemné 

spolupráce s cílem dosáhnout poţadovaných funkcí navrhovaného systému. UML jsme zde 

zmínili, neboť zvolená metodika UP jazyk UML znamenitě doplňuje. Další text této práce 

předpokládá čtenářovu hlubší znalost jazyka UML, proto budou jazyk UML a jeho části diagramů 

rozebírány pouze okrajově. 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách, metodika pro tvorbu softwarových 

systémů UP je zaloţena na iterativním a inkrementálním (přírůstkovém) procesu. Oproti 

kaskádovému přístupu, který je zaloţený na jednou probíhající posloupnosti analýzy, návrhu a 

tvorby, je přístup pomocí UP zaloţen na postupném upřesňování neboli iteracích (Obrázek 6). 

Kaţdá iterace pak obsahuje všechny prvky normálního softwarového projektu, takzvaných 

pracovních postupů nebo-li workflows (poţadavky, analýzu, návrh, implementaci, testování a 

nasazení). To znamená, ţe celý projekt je rozdělen na jednotlivé iterace (menší podprojekty), 

které po svém dokončení dodávají systému funkce postupně. Tento postup vychází z obecné 

zkušenosti, ţe člověk řeší menší problémy lépe a efektivněji neţ větší. Dosáhneme tím lepšího 

plánování projektu a jiných odhadů, i kdyţ tyto pracovní postupy metodika UP fyzicky 

nezahrnuje a nebudeme se jimi dále zabývat. Inkrementy neboli přírůstky jsou pak rozdíly mezi 

základními liniemi (base line) sousedících iterací. Celá struktura metodiky UP je dělena do čtyř 

fází, které sdruţují i několik iterací dohromady. Kaţdá fáze je pak zakončena hlavním milníkem, 

který je jakýmsi stanoveným cílem, do kterého bychom se měli po dokončení fáze dostat. 
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Jednotlivé milníky, které jsme si stanovili pro naši práci, zde ale popisovat nebudeme, neboť je to 

nad rámec této práce. Nyní jen v krátkosti popíšeme, co je obsahem kaţdé z fází a jaké milníky 

by měli být obecně dosaţeny po dokončení jednotlivých fází.  

 

Obrázek 6 - Iterační fáze metodiky UP 

Zahájení je jakoby odstartování celého projektu. Je to fáze, ve které je nastíněn příklad 

konkrétního podnikatelského případu a představí se přibliţná a předpokládaná velikost přínosu 

zahajovaného projektu. Dále se zachycují nejpodstatnější poţadavky na systém a nejkritičtější 

rizika. Na této fázi pracují především manaţer projektu a systémový projektant. Milníkem této 

fáze je dokumentace, obsahující hlavní poţadavky, funkce, počáteční plán projektu, obchodní 

případ a slovníček pojmů pouţívaných v projektu.  

Ve fázi Rozpracování je prováděna tvorba spustitelného architektonického základu, který 

je vlastně prvním pokusem o vyvíjený systém. Obsahuje jiţ specifikovanou architekturu, 

zachycuje 80% případu uţití, formuluje a specifikuje veškeré prostředky, vybavení, personál, 

náklady a čas. Plánuje se konstrukční fáze a upřesňují se odhady rizik. Cílem, nebo-li milníkem, 

je pak samotný spustitelný architektonický základ, statický a dynamický model UML, model 

případů uţití, upřesněný odhad rizik, upřesněný obchodní případ, dokument o vizi a celkový plán 

projektu. Mnohdy ale nejsou všechny tyto části obsaţeny, neboť metodika UP dává analytikovi 

značnou volnost. 

Během fáze Konstrukce je pak spustitelný architektonický základ vyvinut v kompletní a 

funkční verzi systému. Klíčovým aspektem této fáze je pak kladený důraz na zachování integrity 

architektury vytvářeného systému. V důsledku časové tísně se často stává, ţe je narušena původní 

vize a to nakonec vede ke sníţení kvality výsledného systému a tím i nárůstu nákladů na jeho 

údrţbu. Stručně řečeno je v této fázi kladen důraz na pracovní postup implementace. Dokončuje 

se analytický a návrhový model a začíná se testovat. Milník této fáze pak většinou obsahuje 

samotný softwarový produkt, který je stabilní a pouţitelný pro počáteční provoz. Dále pak 

obsahuje uţivatelské příručky, popis verze a další plán projektu. 

Závěrečnou fází je Zavedení. Ta začíná ve chvíli, kdy je dokončeno testování a systém je 

nasazen v praxi. Tím je myšleno opravení veškerých chyb, které byly nalezeny v beta-verzi a 

celková příprava na nasazení systému do reálného provozu. Tato fáze klade důraz převáţně na 

implementaci a testování. Milníkem pak je samotné dokončení testování a oprava chyb, načeţ je 
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produkt uvolněn a předán do uţívání zákazníkovi. Součástí by měl být také plán uţivatelské 

podpory a kompletní uţivatelské příručky. 

V této práci si popíšeme jiţ finální výsledky definice a specifikace poţadavků a analýzy 

(dílčí výsledky fází Zahájení a Rozpracování), ke kterým jsme během celého vývojového cyklu a 

týmové spolupráce v rámci analýzy, návrhu a vývoje došli. 

3.1. Specifikace softwarových požadavků na systém eLogika 

Neţ se ale pustíme do objektově orientované analýzy, musíme mít představu o tom, čeho 

chceme dosáhnout a jaký smysl mají jednotlivé poţadavky či jejich samotné specifikace pro 

zákazníka. Toho dosáhneme nejlépe tím, ţe rozšíříme standardní pracovní postup metodiky UP, 

který se zaměřuje především na stanovení takzvaných případu uţití (zaměřují standardního 

pracovního postupu vyhledávání poţadavků metodiky UP z důvodu vyloučení odvozování 

poţadavků pomocí jiných technik) o sběr funkčních a nefunkčních poţadavků. Náš vývojový tým 

si zvolil právě tento upravený metamodel, který rozšiřuje model případů uţití i o jiţ zmíněný 

model funkčních a nefunkčních poţadavků. Celkový pohled na tento metamodel je na obrázku 

(Obrázek 7).  

 

Obrázek 7 - Model přístupu k inženýrství požadavků 

Díky tomu se dostáváme nejprve k inţenýrství poţadavků (aktivity zapojené do 

zjišťování, dokumentování a údrţby poţadavků), coţ je jakási vyšší specifikace základních 

poţadavků zadavatele a rozšíření např. řady neformálních dokumentů zákazníka s poţadavky na 

systém v neformálním jazyce. Zjednodušeně jsou to rozepsané a systematicky přerozdělené právě 

ty činnosti a funkce, které by měl systém pro zákazníka vykonávat. Mnohdy je kaţdému 

poţadavku přiřazena i priorita a míra uţitečnosti pro zákazníka. Takovýto model poţadavků pak 

tvoří spojovací článek mezi zadáním zákazníka a modelem případu uţití. Právě nedostatečně 

specifikované poţadavky a nedostatečně zapojení budoucí uţivatelé jsou hlavní příčiny 

konečného neúspěchu projektu. Připomeneme ještě, ţe definice a specifikace poţadavků probíhá 

hlavně ve fázích zahájení a rozpracování. 
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3.1.1. Model požadavků 

Model poţadavků obsahuje funkční poţadavky (určují, co by měl systém dělat) a 

nefunkční poţadavky (vyjadřují nefunkční omezení systému), které jsou přehledně seřazeny 

v tabulkách (Tabulka 4 - Tabulka 6) v závěru této podkapitoly. Jen pro přehlednost a 

srozumitelnost připomeneme, ţe navazující model případu uţití obsahuje samotné případy uţití, 

aktéry a relace, které dohromady tvoří jiný, doplňkový způsob získávání a dokumentování 

poţadavků, který dle mnoha analytiků a návrhářů samotný nestačí, a proto jsme se tedy rozhodli 

pouţít i model poţadavků (výše zmíněné rozšíření původního postupu metodiky UP). 

Modelováním případů uţití se ale budeme zabývat později, nyní přejdeme ke specifikaci 

poţadavků klasickým způsobem, děleným na funkční a nefunkční poţadavky. Dá se říci, ţe 

poţadavky jsou základem všech systémů, neboť nebýt poţadavků uţivatelů na zjednodušení, 

nezačal by vznikat ţádný systém, řešící toto zjednodušení. Dá se zase zjednodušeně říci, ţe 

poţadavky řeší popis, co by měl systém dělat a jak by se měl chovat v určitých situacích, ale 

neřeší konkrétní způsoby, jak bude dané funkčnosti a chování dosaţeno. V praxi se ale často 

setkáváme, ţe jednoduché dělení na co a jak ve specifikaci systémových poţadavků je tak těsné, 

ţe často dochází k míchání obou aspektů, neboť je snazší porozumět konkrétní implementaci 

problému neţ jeho abstraktnímu popisu. 

Zvolili jsme taxonomii (hierarchie typů poţadavků), která je jasně patrná z tabulky 

(Tabulka 3) a určitým způsobem vyplynula z předchozích iterací vývojového cyklu a zkoumání 

jejich výsledků. Tvoří zároveň i jakýsi základ slovníkových pojmů, se kterými se budeme po 

zbytek části poţadavků a analýzy systému v této práci setkávat. Nebudeme si popisovat veškeré 

pojmy detailně, neboť by v tuto chvíli ztráceli kontextovou podstatu, proto jen základní popis 

nejdůleţitějších termínů. S detailnějším popisem a dalšími pojmy se setkáme dále v textu, kde 

budou dostatečně osvětleny a celý slovníček pouţívaných výrazů pak čtenář nalezne v příloze A. 

Funkční požadavky Společné pro všechny uţivatele 

Administrátor 

Tajemník 

Garant 

Tutor 

Student 

Nefunkční požadavky Prostředí 

Dostupnost 

Zabezpečení 

Tabulka 3 - Hierarchie typů požadavků 

Jelikoţ se zabýváme hledáním poţadavků na e-learningový systém, škola 

figuruje jako základ celé hierarchie systému. Jedná se o jakoukoli instituci, která bude 

v rámci budoucího systému vzdělávat své zaměstnance nebo studenty, tudíţ je bude i 

obsahovat.  

Akademický rok je časové období, které bude pro školu znamenat dělení časové 

osy na určité časové úseky. Tyto časové úseky jsou analogické s klasickým školním 
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rokem nebo například občanským nebo daňovým rokem. Uţivatel bude moci rozsah 

akademického roku nastavit. Počet jednotlivých akademických let bude záviset na 

poţadavcích uţivatele.  

Časové rozdělení je elementem akademického roku. Pomocí tohoto elementu je 

akademický rok dělen na jemnější části, které známe ze školy například jako pololetí 

nebo semestry (tyto termíny budeme pouţívat ve smyslu konkrétního akademického 

rozdělení). V rámci jednoho akademického roku bude moţné definovat libovolný počet 

časových rozdělení, dle poţadavků uţivatele. 

Kurz je entita, která v rámci systému zahrnuje veškeré aktivity spojené s výukou, 

jako je uloţiště a repositář výukových materiálů nebo sada cvičných testů. Analogicky jej 

přirovnáme k předmětu, který je vyučován na škole. V rámci akademického rozdělení, 

jehoţ je kurz součástí, bude moci uţivatel zavést libovolný počet vzdělávacích kurzů. 

Skupina aktivit je entita, zahrnující soubor testů a aktivit, které jsou určitým 

způsobem sdruţeny. Tvoří tak mnoţinu povinných či dobrovolných činností, které 

uţivatel prochází v rámci výuky. Jedna nebo více skupin aktivit pak dohromady vyplňují 

obsah kurzu z pohledu činností studenta. Typickým příkladem skupiny aktivit je 

například zkouška na VŠ (tvořena písemným testem a ústním přezkoušením - aktivitou).  

Test je v rámci námi vyvíjeného systému soubor uspořádaných otázek, na které 

nebo které můţe uţivatel odpovídat. Je to entita, která má za úkol zjistit úroveň znalostí a 

vědomostí studentů. Kdyţ pouţijeme opět určitou dávku představivosti, můţeme za test 

povaţovat písemku s předtištěnými odpověďmi, ze kterých řešitel vybírá správné (nebo 

právě špatné). Po vyplnění testu je výsledek předán řešiteli, případně jiným entitám. Test 

hierarchicky náleţí do skupiny aktivit, kde jich můţe být vedle sebe hned několik. Testy 

budou děleny na cvičné a hlavní, přičemţ pouze hlavní jsou započítávány do výsledku 

kurzu. 

Aktivita je svým způsobem forma samostatného úkolu nebo referátu. Má své 

zadání a její řešitel se snaţí toto zadání vyplnit. Řešení pak odevzdá a následně obdrţí 

hodnocení. Aktivita stejně jako test hierarchicky náleţí do skupiny aktivit. 

Tímto jsme osvětlili základní pojmy, se kterými se potkáme ještě nesčetněkrát. Zvolená 

taxonomie pak také výraznou měrou pomohla v hledání dalších poţadavků na systém a jejich 

následném rozšiřování oproti původnímu zadání. V důsledku popisování jiţ finální verze modelu 

poţadavků je samozřejmé, ţe se zde projevily jednotlivé výsledky předchozích iterací celého 

vývojového cyklu a díky nim se nám podařilo nalézt a rozdělit uţivatele do skupin se stejnou 

nebo podobnou funkčností, takzvaných uţivatelských rolí. Tyto specifikované uţivatelské role 

jsme pak pouţili i pro nové přerozdělení a přiřazení jednotlivých funkčních poţadavků, které jsou 

dále v textu popisovány.  

Pojďme si tedy přiblíţit poznatky o poţadavcích na funkčnost pomocí průběţně 

aktualizovaných zápisků z konzultací se zadavatelem, které jsou zároveň základním souhrnem 

funkčních poţadavků (na konci podkapitoly budou shrnuty) a dá se říci i popisem funkčnosti 
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celého systému. Povětšinou jsou funkční poţadavky patrné hned z první věty odstavce. Tímto 

nám vyplynuly na povrch jednotlivé uţivatelské role, neboli podle UP dělníci (podle RUP aktéři). 

Systémový administrátor 

Systémový administrátor je role uţivatele, která je na vrcholu pomyslné 

hierarchie uţivatelských práv. V našem systému má ale uţivatel s toto rolí jen značně 

omezenou funkčnost. Základní funkce se týkají zakládání škol, jejich licencí a 

přiřazování hlavního školního správce nebo-li tajemníka (tato role bude představena 

později). Nemá přístup k  datům jednotlivých škol ani uţivatelů ve smyslu např. 

zobrazení výsledků studentů nebo procházení struktury jednotlivých škol. Počet uţivatelů 

této role je odhadován na 1.  

Správa škol je základní funkcí administrátora. Jedná se o zavádění a následnou 

správu veškerých škol, které budou systém eLogika vyuţívat v rámci e-learningové 

podpory výuky, nebo jakékoli jeho další funkčnosti. 

Administrátor uvidí přehled jiţ zavedených školských institucí v systému. U 

kaţdé v tomto seznamu uţivatel uvidí, má-li škola licenci, přiřazeného tajemníka, má 

moţnosti pro editaci detailů školy (pouze pro aktuální a následující akademické roky), a 

moţnost pro označení školy za smazanou (veškeré data týkající se této školy a jejich 

studentů budou označeny za smazané). Řazení bude abecední dle názvu, v kombinaci 

s řazením podle akademického roku a licence (to znamená, ţe nejprve budou zobrazeny 

školy s aktuálním akademickým rokem a platnou licencí, seřazeny abecedně).  

Pro přidání nové školy bude administrátor automaticky vyzván systémem k 

zadání základních informací o škole a zavedení prvního akademického roku (první 

akademický rok zadává systémový administrátor, další uţ pak tajemník školy), pro který 

bude daná škola v rámci své licence v systému figurovat (např. 2010/2011) – toto má 

souvislost s licencováním.  

Dále systém automaticky kontroluje vazbu mezi školou a libovolným uţivatelem 

s rolí tajemníka (minimálně jednoho). Pokud systém takovouto školu najde, 

automatizovaně na tuto skutečnost administrátora upozorní ihned po přihlášení. 

Editace informací o škole je omezena pouze nutností výběru akademického roku, 

pro který budou informace o škole editovány. Veškeré parametry můţe měnit 

administrátor kdykoli v průběhu akademických let i jejich časových úseků. 

Při pokusu o smazání školy systém zkontroluje počet zavedených entit niţších 

úrovní v rámci mazané školy (roky, rozdělení, kurzy, atd.) a vygeneruje potvrzovací 

hlášku o mazání. V případě potvrzení administrátorem projde systém celou strukturu 

školy (vyhledá entity niţších úrovní) a provede smazání (označení za smazané). 

Správou licencí je myšleno přiřazování časové kvóty škole, po kterou budou 

moci její uţivatele (počínaje tajemníkem) vstupovat do systému a pracovat.  
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Při zavádění licence musí administrátor vţdy vybrat školu. Po jejím vybrání 

systém zobrazí seznam licencí, které tato škola má nebo jiţ měla. Pokaď není vybrána 

ţádná škola, seznam licencí je prázdný. V rámci tohoto seznamu má moţnost 

administrátor zvolit funkci pro přidání nové licence pro školu, načeţ zadá data začátku a 

konce licence. Data začátku a konce licence nesmí zasahovat do ţádné z jiţ existujících 

licencí v rámci zvolené školy, coţ kontroluje systém automaticky. Příklad licencí více 

škol máme na obrázku (Obrázek 8). 

Editace jiţ existující licence je moţná jen v případě, ţe v rámci editované licence 

neexistují pro školu ţádné vlastní entity niţších úrovní. Moţnost editace licence 

z pohledu zadávaných dat je rovněţ kontrolována automaticky systémem. Data začátku a 

konce editované licence taktéţ nesmí zasahovat do ţádné z jiţ existujících licencí v rámci 

zvolené školy, coţ kontroluje systém automaticky. 

Smazání licence (označení za smazanou licenci) je ve své podstatě editace, ale 

s automatickým nastavením data konce licence na aktuální datum. 

 

Obrázek 8 - Systém licencí 

Správou tajemníků je myšleno zavedení nového uţivatele (vytvoření nového 

uţivatelského účtu) a přiřazení role tajemníka nebo přiřazení existujícího uţivatele 

v systému do role tajemníka pro nově zaváděnou nebo jiţ existující školu v systému. 

K tomu bude systémový administrátor automaticky vyzván po procesu zavedení nové 

školy, pokud tak však neučiní, je vyzván při dalším přihlášení do systému, kdy systém 

kontroluje počet škol bez přiřazeného tajemníka. Kaţdá škola musí mít nejméně jednoho 

takového tajemníka pro vlastní správu, přiřazování dalších uţivatelů a jakoukoli další 

práci, které bude provádět právě uţivatel s rolí tajemníka. 

Samozřejmostí pak je moţnost editace osobních údajů tajemníka administrátorem 

nebo reset jeho přihlašovacího hesla. 

Smazání tajemníka školy je moţné pouze s omezením na celkový počet 

tajemníků školy. Minimální počet je 1, proto není moţné smazat posledního tajemníka 

školy, neboť by tak škola přišla o hlavní uţivatelskou roli. 

Správa uživatelů - Touto funkcí je myšleno zavádění nových uţivatelů do 

systému, kteří nemusí mít přidělenou roli. Kaţdý takto zavedený uţivatel má vţdy 

přiřazen login systémem, vygenerované heslo a můţe mít zadány i ostatní doplňující 

informace administrátorem. Takovýto uţivatel nemá přístup k funkcím systému do 

chvíle, neţ mu je administrátorem nebo tajemníkem přiřazena systémová role (například 
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role tajemníka pro zvolenou školu nebo role garanta pro zvolený kurz). Samozřejmostí je 

pak následná editace a případné mazání uţivatelů niţších úrovní (tajemníků, garantů, 

tutorů a studentů). 

Tajemník 

Tajemník je role uţivatele, která je nejvyšší autoritou školy zavedené do systému. 

Jeho úkolem je kontrola a případná editace informací o škole a správa akademického 

roku. Jeho další funkčností je zavádění veškerých výukových kurzů dané školy a jejich 

případná editace, přidělování a změna garantů těchto kurzů. Moţné bude případně 

zavádění, editace a mazání dalších tajemníků pro školu aktuálně přihlášeného tajemníka. 

Pokud je však pro danou školu jediný tajemník, nebude moţné jej smazat ani z pohledu 

uţivatele s administrátorskou rolí. Předběţný počet uţivatelů role tajemníka je odhadován 

na 1 aţ n. 

Správa vlastní školy - Pod funkcí správy školy v roli tajemníka je myšlen dohled 

nad správností základních údajů školy (název, adresa, kontakty, apod.) pro konkrétní 

akademický rok a jejich případná editace. 

Správa tajemníků vlastní školy - Další důleţitou funkčností tajemníka je 

přidání, editace a mazání dalších tajemníků školy pro konkrétní akademický rok. 

Tajemníka lze přidat pomocí výběru z jiţ existujících uţivatelů a přiřazením role 

nebo zavedením nového uţivatele a přiřazením role vţdy pro konkrétní akademický rok, 

který musí být v systému zaveden. 

Samozřejmostí pak je moţnost editace osobních údajů tajemníka nebo reset jeho 

přihlašovacího hesla jiným tajemníkem. 

Smazání tajemníka školy je moţné pouze s omezením na celkový počet 

tajemníků školy. Minimální počet je 1, proto není moţné smazat posledního tajemníka 

školy, neboť by tak škola přišla o hlavní uţivatelskou roli. 

Správa akademického roku - Pod pojmem správa akademického roku se 

skrývají činnosti zavádění nového, případně editace jiţ zavedeného a samozřejmě mazání 

akademického roku. Tyto činnosti se vztahují pro školu, ke které je tajemník aktuálně 

přihlášen, v případě editace i pro vybraný rok. Po zvolení funkce správy akademických 

roků je tajemníkovi k dispozici seznam všech jiţ zavedených akademických let, a to jak 

budoucích, aktuálních, tak i minulých (Obrázek 9).  

Zavedení nového akademického roku vyţaduje po tajemníkovi zadání základních 

informací, jako jsou data začátku a konce roku, jeho název, pod kterým bude tento rok 

v systému vystupovat v rámci školy (kaţdá škola můţe mít značení jiné) a popřípadě 

doplňující informace do poznámky pro popis. Zadávaná data jsou automaticky 

kontrolována systémem s platností licence školy, zadané administrátorem. V případě 

překročení doby platnosti licence datem konce aktuálně zadávaného akademického roku 

je datum konce ve druhém kroku opraveno na datum konce licence a tajemník je na tuto 
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skutečnost upozorněn. Po zavedení nového akademického roku je takovýto nový rok 

automaticky nastaven jako aktivní pro tajemníka (ve smyslu zpřehlednění a zrychlení 

dalších nastavení toto roku) a zakládající tajemník je nastaven jako výchozí pro takto 

zaváděný rok. Pro dokončení zavedení roku a jeho uloţení do systému je tajemník 

automaticky systémem vyzván, aby zadal základní časové rozdělení. Pokaď tak neučiní, 

zaváděný akademický rok není uloţen. 

Editace akademického roku spočívá v moţnosti tajemníka nastavit jiné data 

začátku a konce akademického roku, případně jeho název nebo poznámku. Tato editace 

však není moţná v případě, ţe je akademický rok uţ aktivní v rámci školy (je v něm 

jakýkoli kurz nebo jiná entita niţšího řádu). 

Smazání akademického roku je také moţné pouze v případě, není-li akademický 

rok aktivní, a nebo není-li akademický rok jiţ minulý. Při pokusu tajemníka o smazání 

akademického roku systém zkontroluje počet zavedených entit niţších úrovní v tomto 

akademickém roku v rámci aktivní školy a bude poţadovat potvrzení uţivatele pro 

mazání. V případě potvrzení projde systém celou strukturu akademického roku a provede 

smazání (označení za smazané). 

 

Obrázek 9 - Blokové schéma více akademických roků 

Rozdělení akademického roku - Pro kaţdý akademický rok tajemník dané školy 

definuje počet a délku jednotlivých časových úseků (například semestry). To znamená, ţe 

po zaloţení akademického roku je uţivatel v roli tajemníka dané školy vyzván 

automaticky systémem k zadání počtu časových úseků (v rámci funkce přidání 

akademického roku), na které se bude akademický rok dělit (Obrázek 10). Kaţdý časový 

úsek je vymezen zadávanými daty, specifikující začátek a konec kaţdého z úseků, 

přičemţ sjednocení rozpětí dat těchto úseků nemusí být absolutně shodné s rozpětím 

akademického roku, ale musí být podmnoţinou rozpětí akademického roku. Po zadání 

data konce kaţdého z časových úseků je kaţdý začátek dalšího editovaného úseku 

automaticky nastaven datem dne následujícího po dni konce předchozího časového úseku 
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(případ dvou a více časových úseků). Data začátku a konce jednotlivých úseků se mohou 

překrývat. Tajemník si taktéţ můţe zvolit pojmenování jednotlivých časových úseků 

(semestr, pololetí, …). Takovéto dělení na semestry pak bude pouţito pro všechny 

následující akademické roky, zaloţené v budoucnu v rámci školy (jakoby výchozí 

šablona rozdělení akademického roku), bude jej však moţné změnit pomocí funkce 

editace rozdělení.  

Kaţdý časový úsek akademického roku má celkově 4 stavy, kterými ve svém 

ţivotním cyklu musí projít: 

Editovatelný - základní stav kaţdého časového úseku, který je nastaven 

automaticky systémem hned po jeho zaloţení. V tomto stavu je moţné jej libovolně 

editovat, zcela smazat (pokud neobsahuje niţší entity) nebo do úseku vkládat kurzy a jiné 

entity. 

Aktuální - není moţné měnit vnitřní strukturu časového úseku (vkládat nové 

kurzy, aktivity nebo testy) nebo rozvrhové časy, neboť aktuální časový úsek běţí, ale je 

moţné měnit vnitřní data (názvy testů, data jejich aktivace, počty bodů apod.).  

Ukončený - moţno pouze číst data a výsledky kurzů jiţ ukončeného časového 

úseku, případně dodatečná oprava dílčích výsledků, doplnění naskenovaných testů a 

jejich vyhodnocení apod. Po překlopení na další časový úsek (převedení následujícího 

časového úseku do stavu aktuální) je automaticky předchozí označen systémem za 

„ukončený“, přičemţ je na toto uţivatel systémem upozorněn. 

Uzamčený - v tomto stavu je uţivatelům zakázána jakákoli manipulace 

s časovým úsekem, povoleno je pouze čtení dat. Tento stav je neměnitelný. Pro 

překlopení na další akademický rok je nutné všechny časové úseky aktuálního 

akademického roku uzamknout.  

Časové rozdělení akademického roku je aktivováno pomocí překlopení na první 

časový úsek. Pokud tajemník školy provede pokus o aktivaci zvoleného akademického 

roku, systém automaticky zkontroluje zámek předchozích akademických let (pokud byly, 

a uzamčený stav všech jejich časových úseků) a v případě splnění je časové rozdělení 

označeno jako aktivní. Takovéto aktivní časové rozdělení musí být viditelně odlišeno od 

ostatních. 

Editace rozdělení akademických let (jednotlivých dílčích semestrů) je moţná 

pouze, pokaď je semestr ve stavu editovatelný. 

Mazání jednotlivých semestrů je moţné pouze, pokaď je semestr ve stavu 

editovatelný.  

Mazání celého rozdělení akademického roku je funkce odlišná od mazání 

jednotlivých semestrů. Funguje analogicky jako mazání akademického roku s tím 

rozdílem, ţe systém prochází entity niţší úrovně od kurzů níţe v aktuálně mazaném 
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akademického rozdělení. Rovněţ není dovoleno mazat celé akademické rozdělení, pokaď 

je libovolný časový úsek v jiném, neţ editovatelném stavu. 

 

Obrázek 10 - Blokové schéma rozdělení akademického roku 

Správa kurzů - Jedním z hlavních úkolů tajemníka je zavádění výukových 

kurzů, které bude daná škola vyučovat v rámci jednoho akademického roku. Při zaloţení 

nového kurzu jej můţe garant označit za veřejný, coţ znamená, ţe je tento kurz viditelný 

i bez přihlášení uţivatele do eLogiky. K veřejnému kurzu se můţe přihlásit nový uţivatel 

(po registraci je mu vytvořen účet pro školu, kde je kurz vyučován) nebo jiţ v systému 

existující uţivatel (kontrola jména, příjmení a emailu), kterému bude přiřazena další škola 

(zjednodušeně řečeno, veřejného kurzu se můţe účastnit libovolný uţivatel, který vyplní 

registrační formulář). Další funkcí je přiřazení role garanta kurzu jiţ existujícímu 

uţivateli nebo uţivateli nově zavedenému. Kaţdý takto vkládaný kurz náleţí do časového 

úseku (rozdělení). V rámci zjednodušení opakovaného zavádění kurzu pro více 

akademických let nebo do více časových úseků můţe tajemník pouţít uţ existující kurz, 

ale pouze takový, jehoţ byl sám autorem a jeţ byl zaveden v minulém akademickém 

roce. Samozřejmostí pak bude jejich následná správa, editace a mazání. Přidání nového 
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kurzu nebo jakákoli manipulace s ním je moţná pouze v časových úsecích s vlastností 

editovatelný.  

Tajemník má k dispozici seznam všech kurzů, seřazen dle data začátku a názvu 

časového úseku. V detailu kurzu má informace o jeho garantovi, funkci pro přiřazení 

právě jednoho garanta kurzu (pokud jej ještě kurz nemá), moţnosti editovat název či 

zkratku kurzu, případně celý kurz smazat. 

Při pokusu o smazání celého kurzu garantem systém zkontroluje počet 

zavedených entit niţších úrovní v tomto akademickém roku v rámci aktivní školy a 

vygeneruje potvrzovací hlášku o mazání. V případě potvrzení projde systém celou 

strukturu kurzu a provede smazání (označení za smazané). Pokud má kurz přiřazeného 

uţivatele s rolí garanta, odebere roli tomuto uţivateli. 

Správa garantů - Zde má tajemník sezam všech garantů všech kurzů v rámci své 

školy. Je zde moţné dodatečně editovat detailní informace kaţdého z garantů (osobní 

údaje, reset hesla apod.). Tajemník dále můţe jednotlivým kurzům vlastní školy změnit 

garanta nebo jej úplně odebrat. Toto je ale omezeno podmínkou aktivního časového 

období. Pokud totiţ kurz patří do jiţ aktivního období, můţe být garant tajemníkem 

pouze zaměněn, nikoli smazán. Pokud je časové období ve stavu editovatelné, je moţné 

garanta odebrat. Kaţdý kurz můţe mít maximálně jednoho garanta. 

Správa šablony rozvrhu - Tajemník je oprávněn zavést jakési záchytné časy, 

které jsou pouţity pro definici rozvrhové šablony. Takováto časová razítka jsou 

definována pro následné zjednodušení zadávání časových rozmezí jednotlivých předmětů 

rozvrhu, který mají v rámci výuky na dané instituci. Také slouţí pro pozdější vyuţití 

garanty a tutory k zadávání takových termínů testů, které bude moci absolvovat kaţdý 

student kurzu, třídy, bez moţnosti kolize s jinou výukou. Je nutné počítat s moţností dnů 

v týdnu, sudého a lichého týdne. Například výuka probíhá kaţdé pondělí od 8:00 ráno do 

11:45, vyučovací hodina má 45minut, kaţdá přestávka 15 minut. Tajemník tedy zadá 

časy tomu odpovídající (kaţdé; pondělí; 8:00; 11:45; 0:15). 

Správa uživatelů - Touto funkcí je myšleno zavádění nových uţivatelů do 

systému, kteří nemusí mít přidělenou roli. Kaţdý takto zavedený uţivatel má vţdy 

přiřazen login systémem, vygenerované heslo a můţe mít zadány i ostatní doplňující 

informace tajemníkem. Takovýto uţivatel nemá přístup k funkcím systému do chvíle, neţ 

mu je tajemníkem přiřazena systémová role (například role garanta pro zvolený kurz). 

Samozřejmostí je pak následná editace a případné mazání uţivatelů niţších úrovní 

(garantů, tutorů a studentů). 

Garant 

Uţivatelé s rolí garanta jsou oprávněni nastavovat vlastnosti a obsah kurzu, 

zavádí pro vlastní kurzy uţivatele s rolí tutora, nastavují podmínky splnění kurzu atd. 

Uţivatel s rolí garanta můţe být v rámci jedné školy během jednoho akademického roku 
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garantem ve více různých kurzech, ale kaţdý kurz můţe mít maximálně jednoho garanta. 

Garantem stejného kurzu můţe být i po dobu několika (např. po sobě jdoucích) let. 

Uţivatel s rolí garanta je nadřazenou rolí tutora, proto vidí veškeré entity niţších úrovní 

všech svých tutorů a můţe je i editovat (skupiny aktivit, aktivity, testy, hodnocení apod.). 

Zavedení podmínek kurzu - Uţivatel s rolí garanta vidí po přihlášení do 

systému seznam svých kurzů pro aktuálně zvolený akademický rok. Po výběru roku a 

konkrétního kurzu se veškerá další činnost vztahuje právě k této kombinaci kurzu a 

vybraného roku, coţ má jasně po celou dobu přihlášení zobrazeno. Kdykoli při práci 

můţe volbu kurzu změnit (z kurzů, kde je garantem, pro daný rok a přihlášenou školu) 

nebo i změnit volbu roku (pokud pro něj existuje kurz, kde je garantem), přičemţ se 

aktualizuje seznam kurzů podle jím vybraných podmínek.  

Výběrem kurzu zavedeného tajemníkem je zobrazen detail kurzu, kde je garant 

upozorněn na nezadané hodnoty, takzvané skupiny aktivit (entita kurzu niţší úrovně). 

Pojmem skupina aktivit je myšlena mnoţina aktivit a testů, které tvoří určitou část 

programu vzdělávací činnosti (na VŠ například je to zápočet nebo zkouška; příklad: 

skupina aktivit „zápočet“ obsahuje nepovinnou aktivitu „referát“ a povinný test 

„zápočtový test“).  

Kaţdá skupina aktivit má několik povinných údajů, mezi něţ patří i název (např. 

zápočet, zkouška). Celkový počet skupin aktivit, obsaţených v jediném kurzu, není nijak 

omezen. Součet bodových maxim všech skupin aktivit jednoho kurzu dává součet hodnot 

zadaných v kaţdé skupině aktivit, přičemţ je toto automaticky kontrolováno systémem. 

Kaţdá skupina aktivit musí mít zadán také příznak povinná / nepovinná a hodnotu 

bodového minima, která symbolizuje hranici mezi splněním a nesplněním skupiny. Podle 

(ne)splnění se (ne)započítává bodový výsledek skupiny aktivit do celkového hodnocení 

studenta v rámci kurzu. To znamená, ţe součet všech minim povinných skupin aktivit 

dává celkové bodové minimum kurzu. Student splní skupinu aktivit pouze dosaţením 

všech dílčích minim jednotlivých povinných aktivit a povinných testů dané skupiny 

aktivit. Garant pak dále volí příznak zodpovědnosti za skupinu aktivit mezi rolemi 

garanta a tutora. Uţivatel kurzu s takto zvolenou rolí pak spravuje dílčí aktivity a testy, 

jejich název, bodové rozpětí, minima, povinnost absolvovat apod., přičemţ má garant 

moţnost striktně definovat počet aktivit a testů pro kaţdou skupinu aktivit nebo termín 

skupiny aktivit. Pokaď tak učiní a určí zodpovědnou roli pro skupinu aktivit tutora, 

dovolí tutorovi nastavit si obsah skupiny aktivit libovolně. Další editace jednotlivých 

skupin aktivit probíhá přes výběr názvu ve správě aktivit nebo správě testů. Zde uţ bude 

uţivatel omezen celkovým maximálně dosaţitelným počtem bodů nastaveným ve skupině 

aktivit. Jak jiţ bylo zmíněno, kaţdá skupina aktivit má časovou platnost (začátek a konec, 

které jsou určeny datem, popřípadě zpřesněny časem), během které je moţné 

vypracovávat dílčí aktivity nebo testy. Pokud aktuální datum překročí datum počátku 

platnosti skupiny aktivit nebo testů, bude struktura této skupiny uţivatelsky aktivována a 

uzamčena, coţ fyzicky znamená, ţe struktura skupiny (počet, názvy aktivit a testů, 

bodová minima a maxima) jiţ bude neměnná. Samotný obsah aktivit nebo testů této 
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skupiny ale změnit lze, pokud nepřekročí aktuální datum rozmezí dat platnosti dané 

aktivity či testu. Toto omezení slouţí k předcházení chybových činností garanta 

v případě, ţe je jiţ skupina aktivit pouţívána. Zmiňované termíny skupiny aktivit fyzicky 

znamenají, ţe v nastaveném datu musí student vykonat veškeré povinné části skupiny 

aktivit s dosaţením alespoň minima bodů kaţdé povinné aktivity nebo testu z dané 

skupiny aktivit. Pokaď těchto minim nedosáhne, nebude ţádná z vykonaných aktivit nebo 

testů započtena do výsledku a studentovy bude odečten jeden pokus z termínu skupiny 

aktivit. 

Garant můţe všechny tyto údaje editovat jen v případě, ţe je takovýto kurz 

součástí časového úseku akademického roku ve stavu „editovatelný“. V případě jiného 

stavu jiţ nemá garant moţnost jakýkoli údaj měnit. 

Skupině aktivit bude moci být přiřazen termín. To znamená, ţe v daný termín 

musí být vykonána kaţdá dílčí část skupiny aktivit. 

Uţivatel s rolí garanta má samozřejmě moţnost vymazat veškerá data, týkající se 

takto zavedených podmínek kurzu, přičemţ tato funkce vyţaduje potvrzení a je rovněţ 

omezena na stav časového rozdělení pouze na „editovatelný“. 

Správa tutorů - Tutor je systémová role, symbolizující cvičícího (učitele). Tomu 

odpovídají i jeho práva a funkce, které jsou popsány v další části tohoto textu.  

Ve správě tutorů má garant seznam vlastních tutorů aktuálně zvoleného roku a 

kurzu. Samozřejmě můţe přidat libovolný počet tutorů jako nového uţivatele systému (a 

přiřazením role tutora) nebo pro přiřazení role tutora jiţ existujícímu uţivateli v systému. 

Přidání role tutora existujícímu uţivateli můţe být prováděno skupinově. 

Garant má moţnost editace osobních údajů jednotlivých vlastních tutorů všech 

jeho kurzů, případně reset jejich hesla. 

Samozřejmě má moţnost roli tutora uţivateli odebrat, ale opět s omezením na 

vlastní tutory vlastních kurzů. 

Správa tříd a jejich asociace se studenty -  Při kaţdém vstupu do správy tříd 

zkontroluje systém zadání podmínek skupin aktivit, které si garant vytvořil v aktuálně 

zvoleném kurzu. V případě, ţe nejsou zadány tyto podmínky, je k tomu systémem 

vyzván. Po zadání veškerých potřebných údajů nebo v případě, ţe podmínky kurzu jiţ 

zadány byly, můţe garant vytvořit třídu. Naplnění studenty je prováděno buďto manuálně 

ručním zaváděním uţivatelů jako studentů třídy nebo importem studentů pomocí 

importního souboru. Import je moţný buďto přímo do jedné velké třídy, která bude 

později přerozdělena, nebo v případě postupného importování po skupinách do konkrétní 

třídy přihlášeného garanta. Při vytváření třídy bude garant zadávat příznak prezenční / 

kombinovaná, pomocí kterého se pozná zařazení pro vazbu se skupinou aktivit a 

nepovinný údaj pro omezení počtu studentu ve třídě. Garant má dále moţnost procházet 

všechny třídy a studenty svých tutorů ve zvoleném kurzu, přičemţ můţe provádět 
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jakékoli změny třídy nebo přesuny studentů a to i během roku. Tutor naopak zpětně 

nemůţe provádět ţádné změny ve třídách, které byly zaloţeny rolí garanta. 

Správa teorie - Tento bod se týká teorie látky, probírané v daném kurzu, resp. 

konkrétních studijních materiálů, které jsou zveřejněny pomocí eLogiky. Přístup k nim 

má uţivatel s jakoukoli rolí (vyjma administrátora) v rámci školy a daného kurzu. 

V kaţdém kurzu bude teorie samostatně dělena do kapitol, které obsahují texty, obrázky a 

popřípadě i jiný výukový multimediální materiál. S kapitolami se ještě setkáme při popisu 

zakládání testu (správa testových otázek), s nímţ tato problematika úzce souvisí a je 

načítána ze stejných dat systému. Garant zde můţe nadefinovat osnovu předmětu právě 

pomocí kapitol, které by měli dostatečně jemně pokrývat celu vyučovanou látku daného 

kurzu. Kupříkladu, máme kurz „Úvod do matematiky“, kde jsou zadány kapitoly 

„základní aritmetické funkce“, „zaokrouhlování“, „vytýkání“, „lomené výrazy“, 

„mnohočleny“, atd. Do těchto kapitol pak garant nebo jeho tutoři mohou vkládat učební 

materiály, které budou sdíleny všemi uţivateli, přihlášenými na kurz. Představu 

takovéhoto zařazení získáte z obrázku (Obrázek 11). 

Tyto materiály jsou editovatelné ve smyslu změny názvu, popisu nebo samotného 

zdrojového souboru pouze tím tutorem, který je přidal, nebo garantem předmětu. Stejným 

způsobem probíhá i odstraňování teorie. 

Správa testových otázek - Otázky, které budou vyuţívány pro generování testů, 

mají určitou vlastní hierarchii, která se skládá z několika stupňů. Jak jiţ bylo zmíněno, 

celou vyučovanou látku kurzu je moţné dělit na určité kapitoly (zmíněno v bodu Správa 

teorie). Tyto kapitoly jsou povinné, takţe jejich struktury garant musí vyuţít. Spolu 

s kurzem se vţdy vytvoří implicitní kapitola „nezařazeno“ pro případ, ţe pouţití nebude 

zapotřebí, a veškeré vytvářené podskupiny jsou implicitně přidávány sem.  

Tyto podskupiny se nazývají kategorie, do kterých musí být zařazena kaţdá 

otázka. Kategorie sdruţuje mnoţinu příkladů stejného typu. V případě, ţe bude chtít 

garant v kurzu testy, bude nucen nejprve vytvořit kategorie otázek, kroky, ze kterých se 

jednotlivé kategorie skládají, a jejich sloţitost, která je vyuţita při vytváření šablon testů 

pro generování testů. Krokem je myšlena jedna část postupu pro vypracování otázky, 

která se opakuje pro v řešení příkladů stejné kategorie, ale ty popíšeme níţe. Do takto 

vytvořených kategorií se pak řadí při vytváření veškeré otázky, vytvářené jak garantem, 

tak tutory. Například kapitola „základní aritmetické funkce“ se můţe dělit na úrovni 

jednotlivých kategorií otázek „sčítání“, „odčítání“, „násobení“ a „dělení“. Pokud však 

garant nenastavil dělení teorie na kapitoly, můţe přímo zakládat tematicky zaměřené 

kategorie v rámci kapitoly „nezařazeno“. Do těchto kategorií pak vkládá jednotlivé 

otázky. Kaţdá kategorie má svůj název, podrobnější popis a uţivatelem zadávaný počet 

kroků (minimálně 1 krok). Tato hierarchie je zobrazena na obrázku (Obrázek 11). 
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Obrázek 11 - Struktura kurzu z pohledu zařazení do kapitol, kategorií a kroků 

Krokem je myšlen typ úlohy dané kategorie, všechny kroky dané kategorie pak 

tvoří mnoţinu všech typů příkladů dané kategorie. Kroků vyuţíváme pro hodnocení 

sloţitých otázek, ve kterých je moţno pouţít jen několik „kroků“ z celkového postupu 

(např. skolemizace logické formule se skládá z devíti po sobě navazujících kroků, které 

musíme vyuţít pro zcela správné řešení příkladu, ale ne u všech příkladů je nutné vyuţít 

všech devět kroků, coţ ovlivňuje sloţitost řešení příkladu). Kaţdý z těchto kroků je pak 

označen i číslem sloţitosti z intervalu <1;10>, které čím vyšší je, tím sloţitější zamyšlení 

krok vyţaduje, a tím bude hodnocen i větším počtem bodů. 

Toto téma souvisí se zadáváním šablony testu, kde uţivatel pouţívá kategorie pro 

automatizovaný výběr otázek do specifikovaného bloku testové šablony. Výběrem 

určitých kroků pak můţe uţivatel specifikovat automatizovaný výběr příkladů pouze 

příkladů určitého typu, popřípadě i obtíţnosti (viz. bod Správa testů a aktivit – Správa 

testů). 

Garant můţe do systému vkládat, editovat a mazat jednotlivé otázky, k nim 

přidávat, editovat i mazat správné a špatné odpovědi. Samozřejmě je moţné otázky i 
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importovat z kurzů minulých let, kde byl aktuální garant uţivatel také garantem. Kaţdá 

nová nebo editovaná otázka má své zadání, zařazení v kategoriích, příznak „cvičná - 

ostrá“, datum jejího zadání, atributy pro evidenci kdy a kým byla překontrolována, 

poznámku pro doplňující popis, atribut pro odhadovaný čas, nutně potřebný pro přečtení 

a moţnost přiloţit k zadání obrázek. Kaţdá odpověď otázky pak má příznak „správná - 

špatná“, textové pole pro doplňující komentář (proč je správná nebo špatná), atribut pro 

odhadovaný čas, nutně potřebný pro přečtení a moţnost přiloţit k odpovědi obrázek. Do 

otázek i odpovědí bude moţnost vkládat i logické formule pomocí speciálních znaků: 

 všeobecný kvantifikátor  - '!' 

 existenční kvantifikátor - '1' 

 implikace - '>' 

 konjunkce - '*' 

 disjunkce - '+' 

 ekvivalence - '<>' 

 negace - '-' 

Vloţení logické formule bude řešeno pomocí zápisu řetězce začínající i končící 

dvěma kříţky ##, kde uvnitř bude daná formule. ∀x(P(x,f(x))⊃∃y¬Q(x,y)) bude zapsána 

jako ##!x(P(x,f(x))>1y-Q(x,y))##. Kaţdá logická formule bude moci byt zapsána i 

pomocí formule v TeX formě jako řetězec začínající i končící dvěma stringy 

<elogikatech>, kde uvnitř bude daná formule v TeX. ∀x(P(x,f(x))⊃∃y¬Q(x,y)) bude 

zapsána jako <elogikatech>$\forall x (P(x,f(x)) \supset \exists y \neg 

Q(x,y))$<elogikatech> (při návrhu jsme se setkali s několika problémy týkající se znaku 

dolaru, a proto byl původní systém pozměněn). 

Otázky pak budou mít v systému dvojí druh, a to testové (odpovědi typu „abc“ 

nebo formulářové - student odpovídá vlastními slovy). Testové otázky bude systém 

schopen v testu vyhodnotit automatizovaně, ale formulářové budou hodnoceny vţdy 

garantem nebo tutorem pomocí zadaného procenta správnosti odpovědi studenta.  

Správa otázek a jejich odpovědí z pohledu uţivatele s rolí garanta kurzu je pak 

dělena do dvou skupin, vlastní otázky garanta a otázky podřízených tutorů zvoleného 

kurzu. Tyto dvě skupiny vidí garant přehledně odděleny. Garant můţe přidávat odpovědi 

k otázkám svých tutorů, coţ bude evidováno příznakem autora poslední změny. Kaţdá 

otázka v sobě nese příznak uţivatele autora. Odpovědi tuto vlastnost nemají, neboť jsou 

vţdy vkládány při zakládání otázky. 

Správa vlastních otázek - V této skupině otázek vidí garant pouze otázky a 

jejich odpovědi, které sám do systému v rámci aktivního vybraného kurzu zadal. Otázky 

z této skupiny můţe pouţít do testů pouze garant a není je moţné ţádným způsobem 

zpřístupnit podřízeným tutorům. 

Správa otázek podřízených tutorů - Oproti tomu ve skupině otázek a odpovědí 

podřízených tutorů vidí garant všechny otázky (cvičné i ostré) svých podřízených tutorů, 
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přičemţ u kaţdé otázky je vidět autor (např. jméno tutora). S těmito otázkami pak můţe 

garant dále pracovat ve smyslu editace samotné otázky nebo přidání, editace a mazání 

libovolné odpovědi. 

Správa testů a aktivit - Jakákoli aktivita nebo test je zařazena do určité skupiny 

aktivit, která, jak uţ bylo zmíněno, seskupuje aktivity a testy specifické části 

akademického nebo-li časového rozdělení (příklad: skupina aktivit „zápočet“ obsahuje 

nepovinnou aktivitu „referát“ a povinný test „zápočtový test“). Toto téma je však 

popisováno výše (bod Zavedení podmínek kurzu), a proto jej zde nebudeme dále 

rozepisovat. 

Správa aktivit - Aktivitou je myšlena jakákoli bodově hodnocená samostatná 

činnost studenta, která nesouvisí přímo s testováním studenta. Pro upřesnění uvádíme 

několik příkladů, jako jsou domácí úkoly, referáty, bonusová činnost, popřípadě i 

docházka. Kaţdá aktivita náleţí do nadřazené mnoţiny, zmiňované skupiny aktivit. 

Přidání, editace a případné mazání takovéto aktivity bude podmíněno výběrem 

konkrétní skupiny aktivit. Uţivateli budou zobrazeny podrobnosti o skupině aktivit pro 

přehlednost a funkce pro přidání, editaci či mazání aktivity. Po zvolení přidání nové 

aktivity bude uţivatel muset zadat konkrétní data (název, popis, vzorový výsledek, 

doporučené hodnocení, časové rozpětí platnosti této aktivity, příznak pro povinnost 

splnit, příznak pro moţnost výběru studentem, omezení na počet studentů, třídu nebo celý 

kurz). Po zadání těchto údajů a potvrzení uţivatelem bude do systému v rámci školy, 

akademického roku, konkrétního kurzu a skupiny aktivit přiřazena nová aktivita. Takto 

zavedené aktivity se pak zobrazují ve formě seznamu i s některými údaji aktivity pro 

přehlednost. Velice podobným způsobem pak funguje vkládání nových, editace či mazání 

testů, které si popíšeme níţe. 

Pro aktivitu bude moţné vypsat termín, do kdy má být odevzdáno její řešení. Do 

toho okamţiku můţe být její řešení studentem změněno bez omezení. 

Správa šablon testů - Šablonou testu je myšlen určitý vzor, podle nějţ se bude 

generovat test. Tento vzor musí ale garant nadefinovat, neboť bez šablony testu nebude 

moţné ţádný test generovat. Při vytváření nové šablony musí garant zadat počet 

takzvaných bloků, které symbolizují mnoţinu otázek podobného typu (např. ze stejné 

kapitoly nebo kategorie), orientační názvy bloků, které se budou zobrazovat studentovi 

pro přehlednost spolu s číslem otázky při vyhotovování testu, kategorii, se kterou se 

zaváděný blok bude pojit, procentuální hodnocení celého bloku v rámci testu (celkově 

musí dávat součet všech bloků 100%) a počet otázek, které v bloku budou. Do kaţdého 

bloku se pak při generování varianty testu zařadí zadaný počet otázek, vybíraných z výše 

zadané kategorie dle specifikovaných pravidel výběru otázek a odpovědí, které byly 

zadány při vytváření šablony testu. Omezení počtu výběru otázek je dáno pouze počtem 

otázek pro kategorii, pro kapitolu nebo konkrétně vybraných otázek (v porovnání se 

zadaným počtem otázek v parametrech bloku). Stejný způsob je pouţit i u kontroly počtu 

odpovědí jednotlivých otázek. Pokud je otázek nebo odpovědí nedostatek pro splnění 
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poţadavku garanta, je na to upozorněn a není dovoleno šablonu uloţit. Pokaď počty 

otázek a odpovědí odpovídají zadání, bude šablona uloţena a je moţno jí pouţít. Kaţdé 

šabloně pro generování testů bude moci uţivatel nastavit typ hodnocení studenta. Tyto 

oba systémy však budou konzultovány aţ ve fázi návrhu, neboť v době analýzy nebyla 

ujasněna konečná podoba těchto algoritmů hodnocení. 

Generování variant testů bude z těchto šablon fungovat na základě nastavení 

parametrů konkrétní šablony. Pro celou šablonu bude uţivatel moci nastavit míchání 

bloků mezi sebou nebo míchání otázek bez uspořádání do bloků. Pro kaţdý blok pak 

bude moci nastavit procentuální zastoupení bodového hodnocení bloku z celkového 

hodnocení za test (součet procent všech bloků se musí rovnat 100). Dále zde bude moci 

zadat parametr sloţitosti bloku, který bude mít také vliv na hodnocení (tento parametr 

souvisí s typem zvoleného hodnocení a bude konzultován aţ ve fázi návrhu). Parametr 

počtu vybíraných otázek pro kaţdý blok bude povinný, stejně tak i počet odpovědí pro 

kaţdou otázku a typ odpovědí (právě jedna správná, alespoň jedna správná, zadaný počet 

správných, formulářová). V bloku vygenerovaného testu se nesmí objevit dvě stejné 

otázky, stejně tak pro otázku se nesmí objevit dvě sejné odpovědi. 

Správa testů -  V případě, ţe bude chtít garant v kurzu testy, bude nucen nejprve 

vytvořit celou hierarchii od kapitol, kategorií, přes jednotlivé otázky a odpovědi aţ po 

šablonu testu, coţ jsme si popsali v textu výše. Proto přejdeme přímo k ujasnění rozdílu 

mezi cvičným a hlavním testem. 

Cvičný test můţe zaloţit a editovat tutor a v případě potřeby i garant daného 

předmětu. Slouţí pouze pro procvičování látky studenty, proto otázky v něm pouţité 

nebude moţné vyuţít ve hlavních testech (mají příznak „cvičná“). Tím je zabezpečeno, ţe 

otázky, se kterými se studenti setkají při procvičování, nebudou odpovídat „z paměti“ u 

hlavních testů a tím nenaruší výsledky statistických a dataminingových metod, 

pouţívaných později pro profilování studenta. Otázky si kaţdý z tutorů zadává 

samostatně a to včetně návaznosti kaţdé z nich na správné a špatné odpovědi (viz popis 

výše). 

Hlavní test (tzv. ostrý) můţe vytvářet pouze garant předmětu, popřípadě i tutor, 

pokud toto určil garant při vytváření skupin aktivit. Tato skupina testů bude pouţívána 

pro hodnocení znalostí potřebných pro absolvování zápočtu nebo zkoušky. Garant má pak 

samozřejmě automatický přístup k veškerým otázkám svých tutorů, přičemţ nemůţe 

vyuţít otázky pouţívané ve cvičných testech. Samozřejmě má pak garant moţnost 

vytvářet si vlastní otázky i odpovědi.  

Samotný test je vytvářen pro konkrétní skupinu aktivit následovně. Na začátku je 

zadán název testu, atribut určující, zda se jedná o test hlavní nebo cvičný, čas 

k vypracování, minimální a maximální bodové hodnocení a šablona testu, ze které bude 

samotný test generován.  
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Termín vykonání testu specifikuje datum a čas, kdy a kde bude moţné test 

absolvovat. Jeden test můţe mít více termínů, ale termíny pro stejný test se nesmějí 

překrývat. Termínu je moţné nastavit povinné přihlašování se studentů na termín, 

učebnu, počet studentů, časové rozsahy pro moţnost přihlásit se na termín. Vţdy bude 

moţno poslat jednoduchý email všem na termín přihlášeným studentům. Stejně tak bude 

moţné vygenerovat PDF s QR kódy (jejich vyuţití systémem bude popsáno v kapitole o 

obrazovém rozpoznávači). 

Pro shrnutí tedy, kaţdá otázka musí patřit do kategorie. Kategorii je moţno 

přiřadit kapitole z teorie, ale není to podmínkou (můţe patřit do implicitní kapitoly). 

Výpočet hodnocení testu pak probíhá od otázek. Otázka je hodnocena podle vyuţití 

určitého počtu kroků. Z tohoto pak systém vypočítává hodnocení odpovědí na danou 

otázku, následně pak spočítá hodnocení kaţdého z bloků s přihlédnutím k jejich 

vzájemnému nastavení a nakonec vypočte hodnocení celého testu. 

Statistiky předmětu - Systém bude obsahovat základní statistiky vedené nad 

online vypracovanými testy. Zajímají nás údaje, jako jsou počet vyhotovení varianty 

testu, průměrné počty bodů řešitelů za test, za jednotlivé otázky, časy strávené nad 

řešením testu nebo konkrétních otázek, počet kliků na otázce nebo počet zobrazení 

otázky. Tato problematika je ale řešena a analyzována v jiné diplomové práci. 

Tutor 

Tutor je role uţivatele, která symbolizuje vyučujícího jedné nebo několika tříd 

daného kurzu. Tutor je přidělován třídě garantem kurzu. Můţe být v této roli pro více tříd 

téhoţ kurzu, ale kaţdá třída daného kurzu musí mít přesně jednoho tutora. Počet tutorů 

v systému bude záviset na počtu tříd všech kurzů škol. Tutor je vlastně uţivatel systému s 

typově stejnými právy, jako je garant, ale na rozdíl od něj má přístup pouze ke kapitolám, 

kategoriím, svěřeným skupinám aktivit, vlastním otázkám a odpovědím nebo jiným 

vlastním entitám. Proto si zde popíšeme pouze odlišnosti od role garanta. 

Správa otázek - Na rozdíl od garanta, který má přístup ke všem otázkám a jejím 

odpovědím všech tutorů daného kurzu, má tutor přístup pouze ke svým otázkám nebo 

otázkám jiných tutorů stejného kurzu, které mu byli zpřístupněny. Zpřístupněné otázky 

nemůţe tutor mazat, ale editovat ano. Poslední změna otázky nebo její odpovědi 

uţivatelem je evidována.  

Správa vlastních skupin aktivit - Tutor má dovoleno spravovat pouze skupiny 

aktivit, které byly zadány jím samotným, nebo které byly zadány garantem s příznakem 

správy tutora. To znamená, ţe garant vytvořil skupinu aktivit, kterou svěřil do správy 

svým tutorům. Kaţdý tutor si pak můţe tuto aktivitu nastavit pro své třídy a studenty 

libovolně nezávisle mezi sebou. Aktivity a testy vloţené do skupiny aktivit garantem ale 

editovat nebo mazat nemůţe. Vlastní skupině aktivit můţe přidělit termín, ve kterém musí 

být vykonány všechny dílčí části skupiny aktivit. 
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Správa vlastních aktivit - Vlastní aktivity jsou takové, které si tutor zaloţil sám. 

Pouze u těchto má dovoleno nastavovat nebo měnit údaje včetně termínů, případně je celé 

mazat. 

Správa vlastních testů - Analogický postup, jako u správy vlastních aktivit výše. 

Student 

Student je uţivatel systému s nejniţšími právy a nejmenším počtem funkcí. 

Symbolizuje jednoho studenta v rámci výukového procesu. Student se můţe v systému 

v rámci své školy přihlásit na termín aktivity nebo testu, případně celé skupiny aktivit, 

vykonat aktivitu nebo test a zadat obsazení rozvrhu. Dále má přístup k vypsaným 

veřejným kurzům. Počet studentů nebude omezený.  

Přihlašování na termín - Student si vybere z dostupných termínů testů nebo 

celých skupin aktivit podle data a přihlásí se. Tím mu je zpřístupněn v době termínu test 

nebo do konce termínu odevzdávání nebo editace řešení aktivity. V případě přihlášení na 

skupinu aktivit musí student v daném termínu splnit veškeré povinné testy nebo aktivity 

skupiny aktivit, aby byl výsledek uznán a započten do hodnocení. Přihlášení na termín 

jakékoli aktivity, testu nebo celé skupiny aktivit můţe provádět garant nebo tutor pro 

celou třídu. 

Vykonávání testu - je podmíněno přihlášením na termín testu. V případě, ţe je 

studen na termín přihlášen a chce test vykonat, bude mu otevřeno nové okno prohlíţeče 

s testem a započítán pokus o vypracování testu. Od chvíle spuštění testu se odpočítává 

studentovi jasně viditelný čas na vypracování testu. V kaţdé obrazovce bude zobrazena 

vţdy jedna otázka s moţnostmi odpovědí. Student se mezi obrazovkami pohybuje vpřed i 

vzad. Systém bude ukládat data o chování studenta při řešení testu (čas strávený nad 

jednou otázkou, počet kliků nad otázkou, počet změn odpovědí, počet zobrazení otázky). 

Konec vyhotovování testu student musí potvrdit. V případě zavření okna bez uloţení 

bude studentovi pokus započítán, ale jakoby poběţí dál (student bude moci pokračovat ve 

vyplňování testu aţ do vypršení času pomocí opětovného spuštění testu). 

Odevzdání aktivity - Odevzdáním aktivity je myšleno jednoduché vloţení textu 

a souborové přílohy k vypsanému zadání aktivity po přihlášení se studentem na vypsaný 

termín aktivity. Odevzdání aktivity je moţné pouze do data vypsaného termínu aktivity. 

Vyhodnocení aktivity není prováděno systémem, ale garantem nebo tutorem (podle role 

správy skupiny aktivit). Studen má moţnost kdykoli do ukončení termínu skupiny aktivit 

vkládaný text nebo souborovou přílohu změnit. 

Tvorba rozvrhu - Student se přihlašuje pomocí rozvrhu na jednotlivé kurzy 

(můţe ho přihlásit i garant nebo tutor). Tvorba rozvrhu je pak řízena nastavením 

rozvrhové šablony (tajemník školy). Student má moţnost přidat se na aktuálně vypsané 

kurzy nebo přidat vlastní obsazené vyučovací hodiny (výuka na jiné škole, jiné aktivity 

apod.). Samotný rozvrh pak slouţí k orientaci především tutorů a studentů.   
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Protoţe prošel vývoj této aplikace několika iteracemi, původní taxonomii funkčních 

poţadavků jsme přehodnotili v důsledku spojení poţadavků s případy uţití na řazení dle 

uţivatelských rolí. Tímto krokem jsme jakoby propojili specifikaci funkčních poţadavků s novou 

vlastností případů uţití, a to je vlastnost kdo tento funkční poţadavek z pohledu uţivatelských 

rolí má. Nyní si jiţ jen formou tabulky zrekapitulujeme funkční poţadavky na systém 

s přihlédnutím k jednotlivým uţivatelským rolím. Při sledování vazby poţadavků s jednotlivými 

případy uţití vyuţijeme číslování, které je rovněţ součástí tabulek (Tabulka 4 a Tabulka 5). 

Všechny funkční a nefunkční přílohy pak čtenář nalezne v příloze B. 

 

Funkční požadavky společné všem uživatelským rolím 

 1. přihlášení se do systému 

2. přihlášení se ke škole (vyjma role systémového 

administrátora) 

3. přihlášení se k uţivatelské roli (vyjma role 

systémového administrátora) 

4. editace vlastního uţivatelského profilu (osobních 

údajů) 

5. odhlášení se ze systému 

6. seznam veřejných kurzů 

7. registrace uţivatele do systému (pro veřejný kurz) 

Tabulka 4 - Funkční požadavky společné všem uživatelským rolím 

 

Systémový administrátor - funkční požadavky 

správa škol 8. seznam existujících škol 

9. kontrola vazby mezi školou a uţivatelem s rolí 

tajemníka 

10. vytvoření školy 

11. editace školy 

12. smazání školy 

správa licencí 13. seznam existujících licencí školy 

14. vytvoření licence pro školu 

15. editace licence (prodlouţení, zkrácení) 

16. zrušení licence (zkrácení na aktuální datum) 

správa tajemníků 17. vytvoření nového uţivatele s přiřazenou rolí tajemníka 

18. přiřazení role tajemníka existujícímu uţivateli 

19. editace osobních údajů tajemníka školy (uţivatelského 

profilu) 

20. smazání tajemníka školy (odebrání role uţivateli) 

správa uţivatelů 21. vytvoření nového uţivatele 

22. editace údajů uţivatele (uţivatelského profilu) 

23. smazání uţivatele 

Tabulka 5 - Funkční požadavky na roli systémového administrátora 
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Nefunkční poţadavky jsou omezující podmínky zadavatele nebo uţivatele na vyvíjený 

systém. Dá se říci, ţe tyto poţadavky omezují způsob, jímţ bude systém implementován. 

Vzhledem k tomu, ţe náš zadavatel měl takovýchto omezení jen minimum, odpovídá tomu i 

seznam nefunkčních poţadavků v tabulce (Tabulka 6).  

 

Nefunkční požadavky 

prostředí webová aplikace 

operační systém Windows Server 2003 

databáze MS SQL 2008 

dostupnost v prohlíţeči Internet Explorer 8.0 a vyšší (na tomto bude 

testováno), moţnost připojit se odkudkoli na světě 

v jiných internetových prohlíţečích nemusí být 100 % (Mozilla 

Firefox, Opera, Chrome) 

zabezpečení součástí diplomové práce Bc. Víta Zátopka - dále v této práci 

neřešeno 

Tabulka 6 - Nefunkční požadavky 

3.1.2. Model případu užití 

Nyní máme kompletní model poţadavků specifikovaný „tradičním způsobem“ a 

dostáváme se k doplňkovému způsobu získávání a dokumentování poţadavků pomocí 

modelování případů uţití. Je to další forma inţenýrství poţadavků, která je součástí pracovního 

postupu metodiky UP. Modelování případů uţití funguje na základě nalezení hranic systému, 

vyhledání aktérů a nalezení samotných případů uţití. Tuto posloupnost aktivit je třeba opakovat 

do té doby, dokud nedojde k ustálení případů uţití, aktérů i samotných hranic systému. Hranice 

systému značí ohraničení území systému kolem jednotlivých případů uţití. Jasně rozděluje 

případy uţití vykonávané systémem od případů uţití vykonávaných jinak. S tím souvisí i aktéři 

(dělníci). Jsou to role, které byly přiděleny osobám pouţívajícím daný systém. Dá se 

zjednodušeně říci, ţe se jedná o uţivatelské role (soubory práv uţivatelů), které mohou vykonávat 

určité činnosti se systémem, neboli případy uţití (use cases). Relace (relationships) jsou pak 

vztahy mezi aktéry a případy uţití. Celkově je pak model případů uţití základním zdrojem 

objektů a tříd pro vlastní analýzu softwarového díla. 

Hledání aktérů a případů užití 

Při hledání aktérů a případů uţití, coţ je aktivita metodiky UP, jsme vyuţili několika 

zdrojů poţadavků. Základním byl provozní model, kterým byl pro nás praktický proces výuky na 

VŠB-TU Ostrava. Protoţe jsme se v rámci studia na této škole setkávali se spoustou poţadavků a 

problémů při výuce, pomohly nám tyto postřehy ze sledování reálného procesu výuky 

v rozšiřování dalšího zdroje poţadavků - modelu poţadavků. Tento model jsme si popsali a 

vytvořili v předchozí podkapitole, kde funkční poţadavky naznačují případy uţití a aktéry a 

nefunkční upozorňují na omezení, na které bude třeba prát zřetel při samotné tvorbě případu uţití. 

Posledním zdrojem poţadavků byl dokument se seznamem vlastností systému, jehoţ autorem byl 

sám zadavatel práce. Dá se říci, ţe kombinace provozního modelu, modelu poţadavků a 
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dokumentu se seznamem vlastností byla dostatečným zdrojem poţadavků pro vytvoření modelu 

případu uţití a slovníčku pojmů.  

Nyní si jen v krátkosti popíšeme, jak bude samotný proces tvorby modelu případů uţití 

probíhat. Defacto se jedná o určitou posloupnost aktivit, která je opakována, dokud nedojde 

k jasnému a konečnému ustálení hranic systému, aktérů a jednotlivých případů uţití. Právě 

hranice systému stanovují, co je součástí systému (uvnitř jeho hranic) a co naopak součástí 

systému není (za hranicemi systému). Jednoduše znějící představa jasných hranic se mnohdy 

stává velkým problémem, neboť právě v důsledku neurčitosti hranic systému není moţné stanovit 

správně funkční poţadavky. Z toho plyne, ţe hranice systému mají přímý vliv na funkční 

poţadavky a mnohdy i poţadavky nefunkční. Hranice systému bývají často ve zdrojích 

označovány jako subjekt. Subjekt tedy specifikuje ten, kdo pouţívá systém (aktéři), a to, co 

specifikuje jasný přínos aktérům (případy uţití). Je značen jako rámeček s popiskem většinou 

nahoře uprostřed, obsahujícím název systému, jako na obrázku níţe (Obrázek 12). Zatímco 

případy uţití jsou nakresleny uvnitř označeného území, aktéři jsou nakresleni mimo toto území. 

Většinou začínáme modelování případů uţití jen s tušením, kde by asi mohly byt ony hranice, ale 

s postupným vývojem a zakončováním iterací se stane tento subjekt mnohem zřetelnější.  

 

Obrázek 12 - Příklad zobrazení hranice subjektu, aktéra a případů užití 

Aktér je vlastně role přidělená osobě nebo předmětu, bezprostředně pouţívající daný 

systém. Můţe vyjadřovat roli uţivatele nebo dalšího systému, který se dotýká hranic našeho 

systému. V UML 2 mohou aktéři zastupovat i jiné subjekty, coţ umoţňuje propojit různé modely 

případů uţití. V jazyce UML jsou označováni aktéři jako na obrázku výše (Obrázek 12). Aktér je 

pouhým stereotypem třídy s vlastním symbolem (figurka nebo obdélník). Obě formy zápisu jsou 

přípustné, ale většina analytiků pouţívá při přidělování rolí osobám figurku, obdélník pak pro 

vyjádření rolí, které hrají další systémy. Aktér je vůči systému vţdy extérní entitou a vţdy 

komunikuje bezprostředně se systémem. V ţádném případě to nejsou konkrétní osoby, ale role 

hrající osoby nebo předměty ve vztahu k systému. Jedna osoba nebo předmět můţe mít ve vztahu 

k systému i několik na sobě nezávislých souběţných rolí nebo několik na sobě navazujících rolí. 

Aktérům se doporučuje dávat smysluplné názvy, které budou srozumitelné i z obchodního 

hlediska. Kaţdý aktér musí být dodatečně popsán několika řádky textu, které výstiţně popíší roli 

aktéra z obchodního hlediska. Aktérem můţe být také čas a to v případě, potřebujeme-li 

modelovat to, co se stane v našem systému v určitém časovém bodě a zároveň to není zřetelně 
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způsobeno ţádným aktérem (např. automatická záloha), ale tento případ se netýká této práce, 

proto se jím dále zabývat nebudeme. 

Pokud mají dva aktéři velmi mnoho společného (společných případů uţití), dojde 

k mnoha kříţení čar v diagramu. Proto zachytíme společné vlastnosti pomocí obecnějšího aktéra 

jako na obrázku (Obrázek 13) konkrétního zobecnění aktérů systému eLogika. Této činnosti 

říkáme zobecňování aktérů, přičemţ tvoříme abstraktního aktéra a pomocí UML toto zobecnění 

symbolizujeme uzavřenou šipkou.  

 

Obrázek 13 - Hierarchie aktérů v systému eLogika 

V našem konkrétním případě aktérů systému je toto zobecnění např. mezi aktéry 

Administrátor a Uţivatelem nebo Uţivatel školy a Uţivatelem. Aktéři Administrátor a Uţivatel 

školy (potomci) mají společných hned několik případů uţití (1.0 - Přihlášení do systému, 02.0 - 

Úprava vlastního profilu, 3.0 - Odhlášení ze systému), které mají proto vazbu s abstraktním 

aktérem Uţivatel (předek). Další případy uţití mají ale oba aktéři potomci rozdílné, a proto byli 

odděleni. Podobný případ nastává u abstraktního aktéra Uţivatel školy, kdy z něj „dědí“ jeho 

případy uţití potomci Tajemník, Tutor a Student. Speciálním případem je aktér Garant, který má 

v podstatě stejné případy uţití jako Tutor, ale navíc má vazbu s dalšími případy uţití. Jednotliví 

aktéři jsou pak popsáni v tabulce (Tabulka 7). Nebudeme zde popisovat abstraktní aktéry Uţivatel 

a Uţivatel školy, protoţe fyzicky takovíto uţivatelé nebudou existovat. 

Název aktéra Popis aktéra 

Administátor  

<<actor>> 

Systémový administrátor je role uţivatele, která je na vrcholu 

pomyslné hierarchie uţivatelských práv. V  systému eLogika 

má ale tento uţivatel jen značně omezenou funkčnost a to 

zakládání škol, jejich licencí a přiřazování hlavního školního 

správce nebo-li tajemníka. Nemá přístup k  datům jednotlivých 

škol ani uţivatelů ve smyslu např. výsledků studentů nebo 

procházení dat jednotlivých škol. Počet uţivatelů této role je 
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stanoven na 1. 

Tajemník  

<<actor>> 

Tajemník je role uţivatele, která je nejvyšší uţivatelskou 

autoritou školy zavedené do systému. Jeho úkolem je kontrola a 

případná editace informací o škole a správa akademického roku. 

Další z jeho funkcí je zavádění veškerých výukových kurzů 

dané školy a jejich případná editace, přidělování a změna 

garantů těchto kurzů. Moţné bude případně zavádění, editace a 

mazání dalších tajemníků pro školu aktuálně přihlášeného 

tajemníka. Předběţný počet uţivatelů role tajemníka je 

odhadován na 1 aţ n. 

Garant  

<<actor>> 

Uţivatelé s rolí garanta jsou oprávněni nastavovat vlastnosti a 

obsah kurzu, zavádí pro vlastní kurzy uţivatele s rolí tutora, 

nastavují podmínky splnění kurzu. Uţivatel s rolí garanta můţe 

být v rámci jedné školy během jednoho akademického roku 

garantem ve více různých kurzech, ale kaţdý kurz můţe mít 

maximálně jednoho garanta. Garantem stejného kurzu můţe být 

i po dobu několika (např. po sobě jdoucích) let. Uţivatel s rolí 

garanta je nadřazenou rolí tutora, proto vidí veškeré entity 

niţších úrovní všech svých tutorů a můţe je i editovat (skupiny 

aktivit, aktivity, testy, hodnocení apod.). 

Tutor  

<<actor>> 

Tutor je role uţivatele, která symbolizuje vyučujícího jedné 

třídy vybraného kurzu. Tutor je přidělován třídě garantem 

kurzu. Můţe být v této roli pro více tříd téhoţ kurzu, ale kaţdá 

třída daného kurzu musí mít přesně jednoho tutora. Počet tutorů 

v systému je závislý na počtu tříd všech kurzů všech škol. Tutor 

je vlastně uţivatel systému s typově stejnými právy, jako je 

garant, ale na rozdíl od něj má přístup pouze ke svěřeným 

skupinám aktivit, vlastním otázkám a odpovědím nebo jiným 

vlastním entitám. 

Student  

<<actor>> 

Student je uţivatel systému s nejniţšími právy a nejmenším 

počtem funkcí. Symbolizuje jednoho studenta v rámci 

výukového procesu. Student se můţe v systému v rámci své 

školy přihlásit na termín aktivity nebo testu, případně celé 

skupiny aktivit, vykonat aktivitu nebo test a zadat rozvrh. Dále 

má přístup k vypsaným veřejným kurzům. Počet studentů 

nebude omezený. 

Zabezpečení  

<< actor >> 

Součástí diplomové práce Bc. Víta Zátopka - dále v této práci 

neřešeno 

Rozpoznávač  

<< actor >> 

Komponenta systému eLogika - grafický rozpoznávač tištěných 

testů. Jako vstup jí jsou digitalizované odpovědníky tištěných 

testů a výstupem je soubor s výsledky rozpoznávání. Této 

komponentě je věnována podstatná část této práce, proto 

naleznete detailnější popis dále v textu. 

Datamining  

<< actor >> 

Součástí diplomové práce Bc. Vojtěcha Petra - dále v této práci 

neřešeno 

Tabulka 7 - Popis aktérů systému eLogika 

Případ uţití je definován jako „specifikace posloupností činností, včetně proměnných 

posloupností a chybových posloupností, které systém, podsystém nebo třída můţe vykonat 
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prostřednictvím interakce s extérními aktéry“ (9). Pokud bychom měli tuto definici převést do 

jednodušší podoby, mohli bychom říci, ţe případ uţití popisuje funkce, které systém poskytuje 

k uţitku jednoho nebo více aktérů. Také se dá říci, ţe případ uţití je něco, co aktér od systému 

očekává. Všechny případy uţití jsou vţdy iniciovány aktérem a vţdy jsou také napsány z pohledu 

aktéra. V jazyce UML je případ uţití znázorněn jako elipsa (Obrázek 12). Textově pak musí být 

kaţdý případ uţití zapsán jako slovesná vazba, protoţe popisuje akci. Samotné modelování 

případů uţití je iterativní proces, který postupuje vpřed postupným upřesňováním. Leckdy se tedy 

můţe stát, ţe nalezneme nové aktéry, nebo právě abychom našly všechny aktéry, budeme muset o 

funkcích systému důkladně popřemýšlet. Toto si náš vývojový tým mnohokrát v praxi při vývoji 

systému eLogika ověřil. U případů uţití funguje obdobný systém zobecňování jako u aktérů. My 

jsme jej ale v praxi nepouţili, protoţe zesloţiťuje celkový diagram případů uţití. Dále zde existují 

relace mezi případy uţití <<include>>, která zahrnuje chování dodavatelského případu uţití do 

modelovaného případu uţití, a <<extend>>, která rozšiřuje případ uţití o nové chování 

(nedoporučuje se pouţívat). V praxi jsme se sice dostali k pouţití takovýchto relací, právě pak 

relace <<include>>, ale v rámci zjednodušení celkového diagramu případu uţití nebyly nakonec 

pouţity. Později ve specifikacích případů uţití se tento krok projevil jako přínosný, neboť 

odstranil velké mnoţství triviálních specifikací. 

Celý diagram případu uţití systému eLogika je pak zobrazen na obrázku (Obrázek 14). 

Jak jiţ bylo řečeno, rámečkem je zde znázorněn subjekt, který vyjadřuje hranice systému 

modelovaného pomocí případů uţití. Aktéři jsou znázornění vně subjektu jako postavičky a další 

systémy nebo komponenty (obdélník s příznakem <<actor>>) zatímco jednotlivé případy uţití 

které utvářejí vlastní chování systému, jsou umístěny uvnitř subjektu. Vztah mezi aktérem a 

případem uţití je znázorněn plnou čarou, která v jazyce UML značí přiřazení. U tohoto typu 

přiřazení se vţdy předpokládá stereotyp <<communication>>, který dává najevo, ţe případ uţití a 

aktér spolu určitým způsobem komunikují. Tématem přiřazení se ještě budeme zabývat později v 

textu.  
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Obrázek 14 - Diagram případu užití systému eLogika 
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Dalším z nejdůleţitějších artefaktů daného projektu je slovníček pojmů. Kaţdá profese 

nebo odvětví má vlastní jazyk a terminologii. Hlavní smysl inţenýrství poţadavků je vlastně 

v pochopení a zachycení tohoto jazyka. Mnoho problémů v komunikaci přináší právě fakt, ţe 

různé skupiny lidí pouţívají různé slovesné formy, přičemţ jsou přesvědčeny o tom, ţe mluví 

stejným jazykem (typickým příkladem jsou homonyma, coţ jsou slova stejně znějící, ale 

v kontextu mohou mít jiný význam). Ve slovníku pojmů jsou zavedeny všechny upřednostňované 

termíny a u kaţdého pojmu jeho pouţívaná synonyma (pouţívaná slova podobného významu). 

Samotný jazyk UML neposkytuje ani nenastavuje ţádné standardy pro tvorbu slovníku pojmů, 

ale obecně platí pravidlo, čím jednodušší a stručnější, tím lépe. Dále také platí to, ţe čím 

přístupnější a srozumitelnější bude, tím bude i práce s ním jednodušší a to nám dopomůţe 

v zavedení terminologie i u zadavatele či zákazníka. Sice jsme si v předchozích kapitolách 

některé pojmy vysvětlili, jednalo se však pouze o opravdu základní pojmy. Celý slovníček pojmů 

však naleznete v příloze A. 

Detail případu užití - specifikace 

Vyhotoveným diagramem případů uţití, označením aktérů a hlavních případů uţití se 

dostáváme k vlastní aktivitě metodiky UP a to „detail případu uţití“, coţ je vlastně postupná 

specifikace případů uţití. Výstupem této aktivity je podrobný případ uţití, který se skládá z názvu 

a specifikace případu uţití. Doplněním (nepovinným) můţe být dále stručný popis. Pro 

specifikaci případu uţití vyuţijeme zatím vyhotovených modelů a to především modelu případu 

uţití, modelu poţadavků a slovníku pojmů projektu. 

 

Případ užití: „název případu užití“ (1.0 - Případ užití) 

Identifikace případu uţití: „hierarchické číselné označení případu uţití“ (1.0) 

Cíl případu uţití: „stručný popis nebo cíl případu uţití“ 

Primární aktér(ři): „výčet aktérů spouštějící případ uţití“ 

Vedlejší aktér(ři): „výčet aktérů v interakci s případem uţití“ 

Vstupní podmínky: „stav systému před spuštěním případu uţití“ 

- Pravda / Nepravda 

Primární scénář: „skutečné kroky případu uţití“ 

- klíčové slova KDYŢ (if), POKUD (for) a DOKUD (while) 
 

Výstupní podmínky: „stav systému po ukončení případu uţití“ 

- Pravda / Nepravda 

Alternativní scénáře: „chyby, větvení nebo přerušení hlavního scénáře“ 

1.1 - Alternativní scénář 1 

1.1 - Alternativní scénář 2 

Tabulka 8 - Základní šablona specifikace případu užití 

Specifikace případu uţití nejsou standardizovány jazykem UML. Obecně se však pouţívá 

nejjednodušší formát šablony, znázorněné tabulkou (Tabulka 8). Jak je vidět v této tabulce, kaţdá 

specifikace případu uţití obsahuje název případu uţití a jedinečný identifikátor, jejichţ standardy 

rovněţ nejsou určeny jazykem UML.  My se budeme řídit jednotlivými názvy konkrétních 

případů uţití a číselným označením hlavního scénáře shodným s konkrétním případem uţití. 
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Tabulka specifikace dále obsahuje stručný popis nebo-li cíl případu uţití, který shrnuje cíl 

případu uţití nebo jeho podstatu. Další poloţkou je výčet primárních aktérů. Kaţdý případ uţití 

můţe být spouštěn jen jedním aktérem, ale můţe být spouštěn různými aktéry v různých 

okamţicích. Kaţdý aktér, který můţe případ uţití spustit, je primárním aktérem. Do poloţky 

vedlejších aktérů pak patří aktéři, kteří jsou v interakci s případem uţití po jeho spuštění. Vstupní 

podmínky musí být splněny před spuštěním případu uţití, dá se říci, ţe to jsou omezení na stav 

systému. Výstupní podmínky musí být splněny na konci případu uţití. Vstupní i výstupní 

podmínky by pak měli být jednoduchými výrazy týkajícími se stavu systému, které budou 

vyhodnoceny jako pravda nebo nepravda (booleovské podmínky). Základní nebo-li hlavní scénář 

obsahuje tok událostí hlavního scénáře. Většinou zachycuje kroky “ideálního světa“, kdy vše 

probíhá dle očekávání a bez chyb. Jednotlivé toky událostí mohou být v rámci hlavního nebo 

alternativního scénáře dále vnitřně rozvětveny nebo opakovány. Toto větvení nebo opakování ale 

stejně jako celou šablonu specifikace případu uţití UML jazyk nedefinuje, proto pouţijeme 

ustálená slovní spojení, jako jsou KDYŢ (if), POKUD (for) a DOKUD (while). Na takováto 

vnitřní opakování narazíme i v našich případech uţití. Větvení nebo opakování uvnitř případu 

uţití je pouţíváno kvůli sníţení celkového počtu případů uţití, coţ umoţní kompaktnější 

vyjádření poţadavků. Poloţka tabulky alternativní scénáře obsahuje seznam alternativ hlavního 

scénáře nebo-li vedlejší scénáře. Zde zachycujeme chyby, větvení nebo přerušení hlavního toku. 

Standard zápisu, zobrazený právě zmiňovanou tabulkou základní specifikace případu uţití, 

budeme pouţívat konzistentně v průběhu celého projektu.  

Jak jiţ bylo zmíněno, všechny případy uţití mají svůj hlavní scénář. Mohou mít také ale 

mnoţství scénářů alternativních, nebo-li vedlejších. Právě tyto alternativní scénáře vedou 

k případům uţití, které zachycují chyby, rozvětvení nebo přerušení hlavního scénáře. 

Dokumentaci alternativních scénářů budeme v této práci provádět odděleně od základního 

případu uţití, protoţe tím opět dosáhneme lepší přehlednosti (Tabulka 9). 

 

Případ užití: „název alternativního scénáře“ (1.1 - Alternativní scénář 1) 

Identifikace případu uţití: „hierarchické číselné označení případu uţití“ (1.1) 

Cíl alternativního scénáře: „stručný popis nebo cíl alternativního scénáře případu uţití“ 

Primární aktér(ři): „výčet aktérů spouštějící alternativní scénář případu uţití“ 

Vedlejší aktér(ři): „výčet aktérů v interakci alternativním scénářem případu uţití“ 

Vstupní podmínky: „stav systému před spuštěním alternativního scénáře případu 

uţití“ 

- Pravda / Nepravda 

Alternativní scénář: „skutečné kroky případu uţití“ 

- klíčové slova KDYŢ (if), POKUD (for) a DOKUD (while) 
 

Výstupní podmínky: „stav systému po ukončení alternativního scénáře případu uţití“ 

- Pravda / Nepravda 

Tabulka 9 - Šablona specifikace alternativního scénáře případu užití 

Neţ se ale dostaneme ke konkrétním specifikacím případů uţití systému eLogika, 

připomene si ještě několik pravidel pro tvorbu těchto specifikací. Případy uţití píšeme proto, 
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abychom zjistili, co od systému očekávají aktéři a ne proto, abychom zjistili, jak to systém 

zvládne. Pro vyjádření poţadavků pouţíváme krátkých deklarativních vět, neuvaţujeme 

uţivatelské rozhraní ani jiné detaily návrhu. Vyhýbáme se funkční dekompozici, která při 

modelování případů uţití nefunguje a její uplatnění je jednoznačně špatné. V hlavním scénáři 

hledáme na kaţdém kroku moţné alternativy, moţné chyby, které mohou bát způsobeny a 

přerušení, k nimţ můţe dojít na určitém nebo libovolném místě hlavního scénáře. Jak jsme jiţ 

zmínili, kaţdý případ uţití má vţdy jeden hlavní scénář, ale můţe mít mnoho alternativních 

scénářů. Tento počet bychom se měli snaţit omezit na nezbytné minimum a to tak, ţe vybereme a 

dokumentujeme pouze nejdůleţitější alternativní scénáře. Tam, kde existují skupiny podobných 

vedlejších scénářů, dokumentujeme pouze jeden jako příklad a doplníme poznámky, čím se liší 

od ostatních podobných. Ve specifikacích případů uţití se krok nepouţití relací mezi samotnými 

případy uţití (<<include>>, <<extend>>) projevil jako přínosný, neboť odstranil velké mnoţství 

triviálních specifikací a tím opět zpřehlednil dokumentaci a také zamezil sklouzávání k funkční 

dekompozici. Mějme neustále na paměti, ţe základním principem modelování případů uţití je 

minimalizace mnoţství zachycených informací. Proto i v praktickém procesu nebudeme 

specifikovat všechny vedlejší scénáře. Drţíme se myšlenky, ţe případy uţití zachycujeme proto, 

abychom pochopili poţadované chování systému, nikoli proto, abychom vytvořili kompletní 

model případu uţití. V následující tabulce (Tabulka 10) najdeme vybranou specifikaci případu 

uţití, popisující úpravu profilu uţivatele. Ostatní specifikace najdeme v příloze C. 

Případ užití: 02.0 - Úprava vlastního profilu 

Identifikace případu 

uţití: 

02.0 

Cíl případu uţití: Aktér změní data svého uţivatelského profilu. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník, Garant, Tutor, Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

2. Aktéři Tajemník, Garant, Tutor a Student jsou přihlášeni ke 

škole a roli. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Editace profilu“. 

2. Systém zobrazí formulář s předvyplněnými aktuálními 

profilovými hodnotami (login, jméno, příjmení, rodné příjmení, 

email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem). 

3. Aktér změní povolené údaje v profilu (jméno, příjmení, rodné 

příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul 

před a za jménem, heslo, soubor fotografie). 

4. Aktér potvrdí zadání údajů (jméno, příjmení, rodné příjmení, 

email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem, heslo, soubor fotografie). 

5. DOKUD jsou povinné profilové údaje (jméno, příjmení, email, 

jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město) nevyplněné: 

5.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal všechny povinné údaje 

(jméno, příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, 

město). 

5.2 Aktér potvrdí zadání údajů. 
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6. Systém uloţí změny profilu do systému. 

7. Systém informuje Aktéra o úspěšné editaci profilu. 

 

Výstupní podmínky: 1. Aktér změnil svá profilová data. 

2. Aktérovi byl Systémem odeslán informační email. 

Alternativní scénáře: Ţádné. 

Tabulka 10 - Specifikace případu užití „02.0 - Úprava vlastního profilu“ 

Pokud máme hotový model poţadavků i model případů uţití, máme dva „seznamy“ 

funkčních poţadavků. Teprve uvedením obou těchto seznamů do společného vztahu můţeme 

zjistit, zda specifikace systémových poţadavků neobsahuje náhodou něco, co jsme zapomněli 

promítnout do případů uţití, nebo naopak. Jedná se o takzvané sledování poţadavků. Protoţe 

mezi jednotlivými funkčními poţadavky existuje mnoho vazeb M:N mezi specifikací 

systémových poţadavků a případy uţití, pouţijeme takzvanou matici sledovanosti poţadavků 

(Requierements Traceability Matrix). Jedná se o jednoduchou tabulku obsahující podél jedné osy 

ID jednotlivých poţadavků, podél druhé osy ID případů uţití. 

Poţadavek \ 

případ uţití 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

1.  x                           

2.       x                      

3.       x                      

4.   x                          

5.    x                         

6.                            x 

7.                            x 

8.     x                        

9.     x                        

10.     x                        

11.     x                        

12.     x                        

13.      x                       

14.      x                       

15.      x                       

16.      x                       

17.     x   x                     

Tabulka 11 - Část matice sledování požadavků 

Takováto matice (Tabulka 11 - celá je součástí přílohy D) má velký význam při 

ověřování konzistence poţadavků, neboť nám odhalí nekompletnost modelu poţadavků, případu 

uţití nebo dokonce obou. 
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3.2. Analýza systému eLogika  

V této kapitole se budeme zabývat analýzou poţadavků na systém eLogika a tvorbou 

analytického modelu. Protoţe většina prací týkající se analýzy probíhá ke konci fáze Zahájení a 

ve fázi Rozpracovaní, plynule naváţeme na zachycování poţadavků. Do jisté míry můţeme říci, 

ţe tyto dvě aktivity (zachycování poţadavků a analýza) jdou podle metodiky UP obvykle ruku 

v ruce. Mnohdy nám aţ analýza určité poţadavky ujasní nebo odhalí dokonce i poţadavky nové. 

Z pohledu objektově orientovaného analytika je pak záměrem analýzy vytvoření takzvaného 

analytického modelu. Tento model se zaměřuje na to, co systém musí dělat, ale ne na to, jak to 

udělá (záleţitost pracovního postupu Návrh). Výstupem analýzy případů uţití jako takové jsou 

pak dva klíčové artefakty. Analytické třídy, které tvoří klíčové pojmy v obchodní doméně a 

realizace případů uţití (sekvenční diagramy), které názorně a jednoduše ukazují, jak instance 

analytických tříd vzájemně komunikují a realizují tak chování systému specifikované případem 

uţití. Tyto zmíněné artefakty si dále v textu detailněji popíšeme a uvedeme několik praktických 

příkladů. Obecně pak podle metodiky UP zahrnuje analýza aktivity architektonické analýzy, 

analýzu případů uţití, analýzu tříd a analýzu balíčků (dělení analytického modelu na kombinace 

analytických tříd a realizací případu uţití). Primárně jsme se snaţili o jednoduchost, stručnost a 

srozumitelnost formulace struktury a chování systému v analytickém modelu, coţ znamenalo 

minimalizovat vzájemné vazby tříd, prozkoumávání dědičností a polymorfizmů a zachycení 

obecného a implicitního modelu systému. 

3.2.1. Analytické třídy 

Jak jiţ bylo zmíněno, jedním z výstupů analýzy jsou analytické třídy, které umoţňují 

modelovat statickou strukturu systému. Protoţe předpokládáme, ţe je čtenář znalý problematiky 

objektově orientovaného programování, nebudeme detailně popisovat význam tříd a objektů. 

Celý objektově orientovaný analytický model se znázorňuje diagramem tříd (class diagram), 

který se v daném stupni UP soustředí na třídy a jejich atributy. Tyto analytické třídy neobsahují 

ţádné implementační detaily a v této fázi UP jsou pouţívány pouze takové třídy, které jsou 

součástí slovníku problémové domény. Zjednodušeně se dá říci, ţe při komunikaci analytiků a 

zainteresovaných pracovníků jsou shromaţďovány pojmy popisující všechny objekty reálného 

světa (v rámci spojitosti s vyvíjeným systémem) jako jsou „Student“ nebo „Test“. To znamená, ţe 

při tvorbě analytického modelu se omezíme pouze na třídy, jeţ jsou součástí slovníku problémové 

domény (zmiňované všechny objekty reálného světa), a maximálně omezíme snahy začlenit do 

tohoto modelu návrhové třídy (komunikační třídy, třídy pro přístup k DB a jiné rozšiřující třídy). 

K takovýmto pojmům slovníku problémové domény se můţeme dostat přes případy uţití, ze 

kterých jsou většinou zřejmé. Tyto pojmy pak tvoří analytické třídy, které slouţí na rozdíl od tříd 

návrhových pouze pro identifikaci entit v řešené problematice a ujasnění vztahů mezi nimi. Jedna 

analytická třída se pak během návrhu můţe transformovat na několik tříd návrhových, coţ se 

běţně v praxi děje. Protoţe jednoznačnost a přímá zřetelnost obchodních pojmů bývá většinou 

ojedinělá, zůstává určení objasnění obchodních pojmů právě na analytikovi, a proto bývá 

objektově orientovaná analýza velmi náročná.  
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V analytickém modelu třídy je obvykle třeba zobrazovat název třídy, klíčové atributy, 

klíčové operace a stereotypy (mají-li praktický význam). Celkově by pak měli být diagramy tříd 

jasné, stručné a zřetelně vypovídající. Nyní si popíšeme obrázek (Obrázek 15), znázorňující 

příklad analytické třídy. Horní oddíl obsahuje vţdy název třídy, který je povinný. Všechna slova, 

která tvoří název tříd, jsou pak psány takzvaným velbloudím písmem, kdy kaţdé slovo třídy 

z tohoto názvu začíná velkým písmenem. Stejně je tomu tak i u objektů s tím rozdílem, ţe první 

písmeno je malé. Název objektu je pak od názvu třídy oddělen dvojtečkou. Střední díl obsahuje 

názvy atributů. Typy atributů se obvykle v diagramech analytických tříd vynechávají, protoţe 

neznáme detaily implementačního prostředí a v této fázi nepřijímáme ţádná rozhodnutí, týkající 

se implementace. U jednotlivých atributů pouţíváme rovněţ velbloudí písmo a začínáme vţdy 

malým písmenem. Spodní díl kaţdé třídy pak obsahuje její operace (ve fázi návrhu jsou to 

metody), které se pouţívají k vykonávání mezi třídami předávaných zpráv. Tímto tvoříme vazby 

mezi třídami, takzvané asociace, které tvoří softwarový systém, poskytující funkce 

spolupracujících objektů. U těchto asociací pak uvádíme násobnosti. 

 

Obrázek 15 - Notace třídy v UML 

Samotné hledání tříd pak probíhalo pomocí několika standardních metod, jejichţ 

výsledky byly následně sloučeny. Mezi tyto metody patřila například analýza textových 

poţadavků, rozhovory se zadavatelem nebo prozkoumávání případů uţití. Analyzovali jsme 

podstatná jména a slovesa, nalezená ve slovníčku pojmů a případech uţití, kdy některá podstatná 

jména nebo jejich spojení označovaly třídy nebo jejich atributy a slovesa odpovědnosti tříd. 

Slovníček pojmů byl při tomto procesu rozšířen o definici dalších synonym. Výsledek hledání 

analytických tříd a jejich asociací v systému eLogika můţete vidět na obrázcích níţe (Obrázek 

16, Obrázek 17, Obrázek 18). 
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Obrázek 16 - Diagram analytických tříd (část 1/3) 
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Obrázek 17 - Diagram analytických tříd (část 2/3) 
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Obrázek 18 - Diagram analytických tříd (část 3/3) 
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3.2.2. Realizace případů užiti 

Druhým artefaktem analýzy případů uţití je realizace případů uţití. Na rozdíl od 

analytických tříd, které slouţí pro zachycení statické struktury systému, realizace případů uţití 

slouţí pro popis spolupráce instancí analytických tříd. Dá se říci, ţe je to dynamický pohled 

systému. Při průběhu realizace případů uţití během analýzy se snaţíme zjistit interakce 

jednotlivých analytických tříd. Zjišťujeme také, jaké zprávy si musejí instance tříd posílat, aby 

bylo moţné realizovat chování specifikované případem uţití. Takto zjištěné skutečnosti nám pak 

odhalí klíčové operace analytických tříd, klíčové atributy a samotné relace mezí analytickými 

třídami (jiţ zobrazeno v třídním diagramu).  

Během realizace případů uţití jsme se soustředili pouze na klíčové atributy, operace a 

relace v rámci zachování jednoduchosti a srozumitelnosti. Argumenty operací nás ve fázi analýzy 

nezajímali (dle metodiky UP), i kdyţ byly naznačeny (tyto informace jsou detailně odkryty ve 

fázi návrhu). Také nebylo nutné vytvářet realizace všech případů uţití (i kdyţ součástí příloh 

jsou). Samotné realizace případů uţití jsme prováděli aţ do chvíle, kdy jsme měli dostatek 

informací ke správnému pochopení komunikace mezi analytickými třídami. Protoţe je objektově 

orientované modelování iterativní proces, mnohokrát se nám stalo, ţe jsme objevili nový 

poţadavek. Proto jsme museli dokumenty o poţadavcích průběţně aktualizovat a příslušné 

případy uţití stále upřesňovat. Během prací na diagramech interakce jsme odhalili další operace a 

atributy analytických tříd, které jsme následně o tyto rozšířili. 

 

Obrázek 19 - 02.0 - Úprava vlastního profilu 

 

Zmíněné diagramy interakce se během realizace případů uţití pouţívají především pro 

modelování interakcí mezi objekty realizujícími konkrétní případ uţití nebo jeho části. V případě 

naší analýzy pro systém eLogika jsme pouţívali sekvenční a aktivitní diagramy. Sekvenční 
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diagram ukazuje a zdůrazňuje časové posloupnosti zpráv předávaných mezi objekty. U těchto 

diagramů byl z naší strany kladen důraz na srozumitelnost a jednoduchost. Obecně se sekvenční 

diagramy skládají z časové osy, která je situována shora dolů, a takzvaných čar ţivota, které jsou 

orientovány zleva doprava. Toto řešení je zvoleno kvůli minimalizaci kříţení čar a tím i 

zpřehlednění celého diagramu. Konkrétní sekvenční diagram objasňující editaci vlastního profilu 

(Obrázek 19), vytváření skupin aktivit v systému (Obrázek 20) nebo vypsání termínu aktivity 

nalezneme na obrázku níţe (Obrázek 21). Další sekvenční diagramy jsou umístěny v příloze F. 

 

Obrázek 20 - 13.0 - Vedení podmínek kurzu 
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Obrázek 21 - 21.1 - Vypsání termínu 

Z důvodů plánovaného dlouhodobého vývoje aplikace eLogika nejen naším týmem jsme 

se rozhodli jít cestou udrţování oddělených analytického a návrhového modelu. Tím bychom 

měli eliminovat počáteční problémy se zapojováním nových spolupracovníků do projektu a jejich 

rychlejšímu pochopení funkcí systému. Také bychom tímto měli předejít moţným problémům při 

rozšiřování nebo modifikaci systému jiným týmem. Další výhodou udrţování oddělených modulů 

je moţnost pouţití analytického modelu jako výchozího bodu pro návrh a implementaci sytému 

podobného nebo zcela nového. 
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4. Rozpoznávání obrazu a jeho využití pro systém eLogika 

Jedním z diskutovaných poţadavků systému eLogika byla automatizace rozpoznávání a 

opravování tištěných testů, které jsou tímto systémem generovány. Nejednalo se ale o poţadavek 

na systém jako takový, ale o poţadavek na rozšíření systému formou oddělitelné komponenty. 

V této kapitole si tedy nejprve rozebereme poţadavek zadavatele. Lehce představíme 

konkurenční funkční systémy, řešící podobnou problematiku, zmíníme obecné přístupy, řešící 

vyhledávání hran v digitalizovaném obraze, načeţ naváţeme zběţným představením podpůrné 

grafické knihovnu OpenCV, která bude pouţita při implementaci modulu pro rozpoznávání. 

Přiblíţíme moţnosti vyuţití QR kódů a nastíníme konkrétní pouţití v námi pouţívaných testech. 

Dále přejdeme k celkovému shrnutí popisu vývoje vlastního řešení a problémů, na které jsme 

během něj narazili. Na závěr zhodnotíme dosaţené výsledky a spolehlivost rozpoznávání 

vyvinutou komponentou. 

4.1. Požadavky na rozpoznávání tištěných testů 

V dnešní době rychle se rozvíjejících informačních technologií jsou základní způsoby 

vzdělávání doplňovány novými formami. Vzniká tak potřeba rozšiřovat moţnosti pro testování a 

s tím spojené i automatické vyhodnocováni. Realizace poţadavku automatického vyhodnocování 

tištěných testů rozšiřující komponentou byla jedním ze stěţejních důvodů započetí vývoje e-

learningové aplikace eLogika. V důsledku neustálého zvyšování počtů studentů ve výukových 

kurzech nejen na školách se často dostáváme do situace, kdy nám technické prostředky neumoţní 

plošné ověřování znalostí za pomocí online testů na počítačích. Jednak není moţné několik 

desítek studentů umístit do jedné místnosti z důvodu nedostatku výpočetní techniky nebo 

dispozičních omezení, nebo je příliš sloţité takto testované studenty hlídat. Při vývoji systému 

eLogika bylo při jeho testovacím provozu cvičně vyzkoušeno přes 200 studentů nejen na škole 

VŠB. Po nasazení systému do ostrého provozu předpokládáme masové vyuţití této komponenty, 

která by měla pomoci kompenzovat omezení testování masy studentů popisovaná výše.  

Zadavatel práce, který tento poţadavek vznesl, stanovil hlavní kritéria pro rozpoznávání 

vytištěných testů takto. Testy by měli mít co moţná nejpodobnější strukturu, jako online testy 

systému. Dále musí být zachována moţnost generovat testy s odpovědníkem jak formulářovým 

(odpovědi typu a, b, c), tak textovým (student odpovídá textem, který je vyhodnocen kantorem), 

které bude moţné automaticky rozpoznat, vyhodnotit a spárovat v systému eLogika. Student musí 

mít moţnost opravit vyplněnou odpověď. Odpovědníkem je myšlena stránka se 

zadanými odpověďmi studenta, která se jako jediná z kaţdého testu musí digitalizovat. Posledním 

zadaným kritériem bylo rychlejší zpracování celého procesu neţ při manuálním opravování a 

zadávání výsledků do systému. 
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4.2. Konkurenční nástroje 

Abychom získali obecnou představu, jak by měla takováto komponenta, řešící 

rozpoznávání a vyhodnocení tištěného testu, fungovat, podívali jsme se nejprve na přístupy 

konkurenčních nástrojů.  

Z vlastních zkušeností víme, ţe na Masarykově Univerzitě v Brně (dále MU) takovýto 

systém automatizovaného vyhodnocení testů funguje od roku 2006. Od té doby prošel určitými 

úpravami a vylepšeními. Na obrázcích (Obrázek 22) vidíme dva příklady vyplněných a 

naskenovaných odpovědníků testů z informačního systému MU. 

   

Obrázek 22 - Naskenované odpovědníky, používané na MU v Brně 

Testové odpovědníky jsou rozdělena na několik typů formulářů podle potřeb pouţití, 

přičemţ jejich struktura je velice jednoduchá a navzájem podobná. Orientace celého testu je 

řízena třemi plnými čtverečky v rozích testu. Student dle vzoru číslic vyplní číslo zadání a osobní 

číslo studenta. Tím je jasně identifikován test, na který student odpovídá a také samotný 

odpovídající student. Na jeden odpovědníkový list se vejde odpověď jedné slovní otázky (na 

kaţdý list jedna) nebo aţ 40 polí pro odpovědi testových otázek (typu A, B, C). Kaţdá z otázek 

můţe mít v případě testu na obrázku aţ 6 odpovědí (omezení je stanoveno na 8). Samotné 

vyplňování čísel testu a studenta nebo jednotlivých odpovědí je řešeno zakreslováním čárek 

studentem mezi vodící znaky. Při samotném rozpoznávání odpovědí jsou pak tyto části 

synchronizovány podle tučných čárek v okraji odpovědníků pomocí pomyslných spojovacích 

svislých a vodorovných úseček, které spojují protilehlé synchronizační tučné čárky. Na těchto 

úsečkách je pak vyhledáváno pole pixelů odpovídající vyplněné odpovědi.  
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Toto řešení je na první pohled velice zdařilé, ale při jeho hlubším zkoumání a pokusu 

nasadit jej i pro náš systém Rozpoznávače jsme narazili hned na několik problémů. Díky pouţití 

osobního čísla sloţeného jen z číslic na MU jsme v testu limitováni pouţitím pouze číselných 

loginů studenta a verzí testu. Protoţe eLogika můţe pouţívat jako označení studenta nejen číslo, 

ale také písmena anglické abecedy, znamenalo toto zjištění pád takovéhoto řešení. Další problém 

jsme spatřili v náročnosti na přesnost vyplňování studentem, čímţ máme na mysli potřebu 

značného soustředění studenta, aby se nedopustil chyby při zadání odpovědi do odpovědníků. Při 

pouţití odpovědníků pro textovou nebo grafickou odpověď se nám nezdála nutnost digitalizovat 

všechny listy s odpověďmi studenta, která samotný proces rozpoznávání zákonitě musí 

prodlouţit. Absence řešení opravy špatně vyplněné odpovědi byla pak více neţ kritická. I kvůli 

takovýmto problémům jsme se tedy rozhodli vymyslet vlastní standard, který by plně odpovídal 

poţadavkům našim i zadavatele. Těmto problémům a jejich řešení se ale budeme věnovat aţ dále 

v textu, nyní pro nás bude důleţité objasnit si, na jakém principu naši aplikaci postavíme. 

4.3. Vyhledávání hran v digitalizovaném obraze 

Naše aplikace pro rozpoznávání tištěných testů (dále jen Rozpoznávač) funguje na 

základě detekce hran ve zdrojovém digitalizovaném obraze. Protoţe předpokládáme, ţe čtenář 

nemá v oblasti počítačové grafiky mnoho zkušeností, nejprve si tedy specifikujeme, co to vlastně 

hrana je. Dá se říci, ţe je to oblast pixelů (bodů v obraze - z angl. picture element), ve které se 

skokově mění jas. Hrana v obraze nemusí být jen hranicí mezi objekty ve scéně, ale hrany mohou 

vznikat a zanikat v závislosti na procesu zpracování digitalizace. Mohou také vznikat působením 

světla a jakoby úhlu pohledu, jednoduše řečeno na rozhraní světla a stínu. To znamená, ţe čáry v 

obraze pak generují dvě detekovatelné hrany, jednu na kaţdé své straně. Typická hrana, 

vyskytující se například v naskenovaném obraze, bývá ovšem zašuměná na rozdíl od teoretické. 

Proto bude přínosné obecně nastínit postup detekce hrany. 

 

Obrázek 23 - Reprezentace rastrového obrazu 

Kaţdý digitalizovaný obraz je interpretován v podobě obrazové funkce f(x, y). To 

znamená, ţe kaţdý prvek o souřadnici (x, y) nese informaci o jednom jediném pixelu a kdy kaţdý 

z nich je popsán funkční hodnotou obrazové funkce f(x, y). Pokud si dovolíme tuto definici 

zjednodušit, znamená to, ţe lze kaţdý pixel obrazu vyjádřit číslem, které symbolizuje velikost 
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jasu. Celá mnoţina všech těchto čísel pak dává dohromady dvourozměrné pole, s nímţ lze dále 

pracovat pomocí matematických funkcí, coţ vidíme na obrázku (Obrázek 23). Při zpracování 

obrazu se pak pouţívají funkce a nástroje, poskytující dostatečnou přesnost a rychlost zpracování 

obrazové funkce. Základními procesy sloţitých operací jsou typicky např. prahování, filtrace, 

vyhlazení nebo detekce hran. Tyto procesy pak většinou pracují jen v určité vybrané obrazové 

oblasti, například v okolí zvoleného bodu (typicky 3x3 pixely) nebo v ohraničené oblasti zájmu.  

Jedním z nejdůleţitějších kroků analýzy obrazu je segmentace. Je to proces, kterým se 

v obraze vyberou objekty, nebo části obrazu takto chápané. Existuje mnoho segmentačních 

algoritmů, z nichţ nejpouţívanějšími jsou metody zaloţené na prahování. Nejstarší a 

nejjednodušší segmentační metodou je prahování podle úrovně jasu. Prahování je funkce, 

transformující vstupní obraz x na výstupní binární obraz y podle rozhodovacího vztahu: 

 (   )  {
       (   )    

       (   )    
  kde T je prahová hodnota (práh) 

Jestliže y(i, j) = 1, bod (i, j) je obrazovým prvkem objektu, a jestliže y(i, j) = 0,  

obrazovým prvkem je pozadí (10). 

Pro segmentaci obrazu můţeme kromě prahování také vyuţít metod, zaloţených na 

detekci významných hran v obraze. Lokální hrany jednotlivých segmentů jsou pak detekovány 

pomocí takzvaných hranových detektorů a to na základě rozdílů hodnot jasu sousedních pixelů. 

Hranovým detektorem je pak myšlen takový algoritmus, který vyhledává mnoţinu hran v obraze. 

Jestliţe umíme detekovat hrany, měly by tyto hrany teoreticky označovat oblasti. V té chvíli 

mluvíme o metodách, zaloţených na hledání oblastí v obraze. Kontury oblastí však mohou být 

přerušené a tímto nemusí ohraničovat celou oblast. Výsledky detekce hran oblastí mohou být také 

rozdílné oproti výsledkům nalezeným metodou detekce oblastí, ale to je mimo rozsah této práce. 

Při práci s reálnými daty ale často narazíme na problém přerušených linií, coţ je způsobeno např. 

vysokou úrovní šumu nebo pouţitím metod prahování, detekce hran. V těchto případech je třeba 

pouţít metod, které chybějící pixely zohledňuji. 

Jednou ze spolehlivých a často pouţívaných metod pro hledání jednoduchých spojitých 

útvarů, jako jsou úsečka, elipsa nebo kruţnice, je Houghova transformace. Základní princip 

publikoval pan Hough jiţ roku 1959. Hlavní výhodou této metody je robustnost vůči 

nepravidelnostem a porušení hledané křivky. Detailní popis této zobecněné metody pak naleznete 

v publikaci pánů Dudy a Harta (11). Onu Houghovu transformaci má jiţ naimplementovánu 

knihovna OpenCV, a proto jsme se ji rozhodli pouţít při vývoji naší komponenty. 

4.3.1. Knihovna OpenCV a jazyk C++ 

OpenCV (Open-source Computer Vision) je otevřený projekt počítačového vidění, který 

je k dispozici komukoli jako knihovna podpůrných grafických funkcí. Tyto funkce slouţí pro 

usnadnění vývoje aplikací zaměřených na analýzu a digitální zpracováni obrazu v reálném čase. 

Knihovna obsahuje spoustu sloţitých jiţ realizovaných a časově odladěných algoritmů a je volně 

dostupná, napsaná převáţně v jazyce C. Její dokumentaci a jí samotnou naleznete na domovském 
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webu (12). Konkrétně jsme pak z této knihovny pouţili prostředí pro práci s digitálním obrazem a 

jiţ naimplementovanou Houghovu transformaci. 

4.4. QR kódy a jejich využití v modulu Rozpoznáváč 

Protoţe budeme na tištěných testech potřebovat evidovat určité údaje pro zpětné párování 

do systému, rozhodli jsme se nepouţít OCR metod pro rozpoznávání znaků (z anglického Optical 

Character Recognition), protoţe by bylo řešení velice sloţité, časově náročné a výsledky nejspíše 

nespolehlivé. Řešení odpovědníků testů z informačního systému MU také nevyhovovalo našim 

podmínkám a proto jsme se vydali cestou čárových kódů. Klasické čárové kódy nepochybně 

všichni dobře znáte z obchodů, kde se stali široce pouţívaným způsobem identifikace produktů. 

Slouţí k zakódování určitých informací o zboţí do formátu, který je zpracovatelný počítačem. Za 

pomocí bezdotykové nebo dotykové čtečky je pak nasnímán a dále zpracováván dle poţadavků 

uţivatele. Klasickým příkladem uţití čárových kódů je pokladna hypermarketu. Zákazník přijede 

k pokladně s plným nákupním košíkem a vše, co musí pokladní udělat, je načtení kódu 

jednotlivého zboţí, případně ještě zadání počtu kusů tohoto zboţí. Systém pak přidává podle 

těchto údajů specifické zboţí na seznam toho, co zákazník platí. Díky tomu se nakupování 

nesmírně zrychlí. Mobilní čárové kódy (někdy také označovány jako 2D kódy) vychází ze 

stejného principu, ale zásadně se liší provedením. Oproti běţnému čárovému kódu se jedná o 

dvourozměrnou matici černých nebo bílých čtverečků, která je následně zpětně snímána kamerou 

nebo fotoaparátem mobilního telefonu (nejen ho), a dále zpracována aplikací, která jej rozkóduje 

a nabídne uţivateli dané informace. Další významnou výhodou těchto kódů je skutečnost, ţe 

mohou nést podstatně více informací a to nejen v číselných datech. Kupříkladu se můţe jednat o 

odkaz webového serveru, vizitku osoby nebo jakýkoli obecný text i se speciálními znaky. Většina 

takovýchto 2D čárových kódu je realizována ve čtvercovém provedení s kostičkami, které 

reprezentují zakódované informace, a speciálními čárami či symboly, označující orientaci kódu. 

Většina standardů umoţňuje uloţit znaky celé ASCII tabulky a mají implementován jakýsi 

systém kontroly a opravy chyb. 

 

Obrázek 24 - Schéma vnitřního ospořádání QR kódu 

Na obrázku (Obrázek 24) je zobrazeno schéma vnitřního uspořádání QR kódu a příklad 

konkrétního QR kódu. Základem takovéhoto kódu je čtvercový tvar na bílém pozadí (bod 1). 

Uvnitř čtverce jsou ve třech vrcholech poziční znaky ve formě soustředných čtyřúhelníků (bod 2), 

ve čtvrtém vrcholu je pak značka menšího pozičního orientačního znaku (bod 4). V prostoru 
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kolem tohoto pozičního znaku je místo pro vlastní zakódovaná data (bod 3). Bod č.5 ukazuje 

zaměřovací stopu, tvořenou střídavě bodem a mezerou. Šrafované plochy (bod 6) slouţí ke 

snadnějšímu formátování celého kódu. Prostor kolem bodu 7 je pak určen pro korekci chyb. 

Pouţitá velikost kódu je pak zašifrována v prostoru kolem bodu 8.  

Celkově je QR kód velice výhodný i pro kódování japonských (obecně asijských) 

znakových písmen a také proto je v těchto zemích tolik oblíbený. Disponuje velice vyspělým 

mechanismem kontroly chyb, který dokáţe obnovit aţ 30% chybějících dat. QR kód je 

patentován společností Denso Ware Inc., ale patentová práva nejsou vykonávána (13). Tato 

společnost také vlastní v mnoha zemích obchodní známku „QR Code“. Od června roku 2000 se 

stal QR Code standardem ISO 18004, který byl později v roce 2006 upraven. Celkově má tento 

standard 40 verzí, které jsou určeny bodovou velikostí samotného kódu. Kód nejmenší verze má 

velikost 21x21 bodů, přičemţ je kaţdá následující verze o 4 body širší a vyšší. Největší verze 40 

má velikost 177x177 bodů.  

Jednoduchost výroby kódu, malá velikost a vysoká datová hustota při zachování nízkých 

nároků na kvalitu snímače nás přiměly k pouţití pro aplikaci Rozpoznávače konkrétně QR kódů. 

Jejich rychlé zpracování výraznou měrou přispělo k maximálnímu zjednodušení řešení a 

zrychlení procesu rozpoznání a spárování. Informace, které budeme takto kódovat, slouţí 

výhradně pro snazší zpracování informací o testu a studentovi. Tím se ale dotýkáme samotné fáze 

návrhu tištěného testu a celého procesu zpracování, který si popíšeme v následující podkapitole.  

4.5. Návrh tištěného testu a funkčnosti Rozpoznávače 

Při vývoji aplikace Rozpoznávač jsme se chtěli nechat částečně inspirovat jiţ fungujícím 

řešením z Masarykovy univerzity v Brně. Díky problémům a určitým specifickým poţadavkům 

jak ze strany zadavatele, tak ze strany jiţ testovaného systému eLogika, jsme ale v mnohých 

případech narazili. Proto jsme byli nuceni vytvořit vlastní standard odpovědníků, které budou 

tisknutelné ze systému eLogika a zároveň vyhoví i všem moţnostem tohoto systému. Vývoj celé 

aplikace i odpovědníků probíhal současně v  mnoha iteracích. Představíme si tedy konkrétní 

návrhy procesu samotného pouţití a dále pak procesu vlastního rozpoznávání testu.  

4.5.1. Proces použití tištěných testů 

Celý proces pouţívání tištěných testů je podrobně vyobrazen na obrázku (Obrázek 25). 

Na úvod si jen připomeneme, jak probíhá manipulace samotná manipulace s testy. Začíná 

vytištěním určitého mnoţství testů, vygenerovaných na základě konkrétní šablony testu, která 

byla v systému zavedena garantem kurzu, případně tutorem. Systém vytvoří na příkaz uţivatele 

podle typu testu (na verze, na jméno) buďto dva PDF dokumenty, jeden obsahuje vygenerované 

testy i s odpovědníky, druhý Qr kódy s loginy a celými jmény studentů, přihlášených na daný 

termín (testy na skupiny stejných testů) nebo jediný PDF dokument s konkrétním testem, 

obsahujícím oba QR kódy jak s typem testu, tak s loginem studenta (test na jméno). Testy jsou 

uţivatelem jednoduše vytištěny na jakékoli tiskárně, jednotlivě sepnuty a předány studentům na 

probíhajícím termínu testu. V případě pouţití testu na verze je vhodné arch s identifikačními Qr 
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kódy tisknout na samolepící štítky, čímţ se ulehčí manipulace a zrychlí předávání testu 

studentovi. Při předání testu studentovi se na stánku s odpovědníkem nalepí identifikační štítek 

studenta, tímto okamţikem student můţe začít s vypracováváním testu (u testů na jméno je jiţ 

tento QR kód předtištěn a jednotlivé testy jsou rozdány konkrétním studentům). Po odevzdání 

vypracovaných testů odtrhne z kaţdého testu osoba odpovědná za zpracování testů 

odpovědníkový list. Tyto jsou pak hromadně digitalizovány odpovědnou osobou pomocí rychlého 

válcového skeneru s podavačem. Vznikne tak mnoţství obrázkových souborů (digitalizovaných 

testů), které se pouţijí jako vstupní soubory aplikace Rozpoznávače, který je zpracuje a 

vygeneruje výstupní soubor s výsledky. Následně je tento soubor importován uţivatelem do 

systému eLogika a automatizovaně napárován na jednotlivé testy a studenty. Uţivateli se tak 

během několika okamţiků zobrazí výsledky všech správně rozpoznaných testů, upozornění o 

chybně zpracovaných testech s moţností doplnit výsledek ručně. Tento postup zaručuje výrazné 

zkrácení časů, nutných pro vyhodnocování velkého počtu studentů, výrazně tak sniţuje nejen 

pracnost, ale i náklady plynoucí z časové (ne)náročnosti procedury. Samozřejmostí je také 

výrazné omezení vzniku chyby vyhodnocení oproti manuálnímu opravování.  



 

 

62 

 

 

 

Obrázek 25 - Blokové schéma procesů zpracování tištěného testu 
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4.5.2. Vyplnění tištěných testů 

Struktura odpovědníků testů je dělena stejně, jako samotné testy - na testové a 

formulářové. Začneme tedy nejprve u testového. 

 

Obrázek 26 - Testový a formulářový odpovědník tištěného testu 

V testovém odpovědníkovém formuláři (Obrázek 26) je počet otázek testu stejný, ale 

počet odpovědí je zdvojený do dvou sloupců, přičemţ odpovědi v jednom řádku obou sloupců 

jsou přiřazovány jedné otázce. Zjednodušeně lze tedy říci, ţe pro kaţdou otázku máme v jednom 

řádku dvě pole pro odpověď. Testovaný subjekt (student) můţe vyplnit všechna pole, libovolný 

počet nebo ţádné. Pole v druhém sloupci nám slouţí k moţnosti opravit se, v případě, ţe se 

uţivatel spletl nebo přehodnotil svou odpověď, zaškrtne pole opravy vpravo na řádku dané 

otázky. Takto systém pozná, ţe i kdyţ je vyplněn první sloupec odpovědí otázky libovolnou 

odpovědí, do výsledku je zahrnována pouze odpověď, zaškrtaná v druhém sloupci. Pokud 

uţivatel vyplní ale oba sloupce odpovědí například kvůli rozhodování se mezi alternativami 

řešení, a neproškrtne pole opravy, je do hodnocení započítáván sloupec první. 

 

Obrázek 27 - Příklad vyplnění testového odpovědníku 

Podle příkladu na obrázku (Obrázek 27) uţivatel odpověděl otázku č.1 hodnotami A a B, 

ale rozhodl se změnit odpověď na hodnoty C a D, proto proškrtl políčko opravy. U otázky č.4 uţ 

ale můţeme jen odhadovat, jestli si nebyl jistý a zvaţoval dvě varianty odpovědi nebo pouze 
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zapomněl proškrtnout pole opravy. Dle obrázku jsou započítávána do hodnocení pouze pole 

označená zeleně, přičemţ pole opravy nemá na výsledek vliv. Červeně jsou pak znázorněny 

vyplněné odpovědi, které ale do hodnocení nebudou započítány. 

Analogickým způsobem funguje i vyplňování odpovědníků formulářových testů, které ale 

na rozdíl od testových nevyplňuje student, ale kantor. Ten si nejprve přečte textovou nebo 

obrazovou odpověď studenta a po té, co ji vyhodnotí, zapíše výsledek do odpovědníku 

proškrtnutím hodnot. Pokud proškrtne kantor hodnot více, je vypočítáván z takto označených 

hodnot aritmetický průměr. Doporučujeme ale proškrtávat maximálně dvě sousední pole. Stejně 

jako u testových odpovědníků, mají i formulářové moţnost opravy, která funguje stejným 

způsobem, jako u testových. Na obrázku (Obrázek 28) vidíme, ţe otázku č. 5 hodnotil kantor 

nejprve 25%, ale pak změnil hodnocení na 95% bodů za otázku. Naopak tomu bylo u otázky č.6. 

Zde kantor nejprve studentovi ohodnotil odpověď 50% bodů, ale změnil hodnocení na 40% bodů. 

 

Obrázek 28 - Oprava hodnocení ve formulářovém odpovědníku 

4.5.3. Proces rozpoznávání testu 

Nyní máme představu o tom, jak vypadají a jakým způsobem se vyplňují odpovědníky 

tištěných testů a můţeme tedy přejít k samotnému popisu navrhnutého a implementovaného 

procesu rozpoznávání testů. Rozpoznávač tištěných testů je koncipován jako oddělená 

programová komponenta, zpracovávající digitalizované odpovědníky jednotlivých testů. Proto jej 

je moţné spustit na jakémkoli počítači a rozpoznat testy, výsledný exportní soubor pak přenést 

například na flash disku a importovat z jiného počítače do systému eLogika.  Rozpoznávač byl 

naprogramován v jazyce C++, s pouţitím zmiňované grafické nadstavby OpenCV 2.1. Funkčnost 

komponenty Rozpoznávače tištěných testů je rozdělena do několika na sebe navazujících procesů, 

které si nyní popíšeme. Základem je výběr vstupních souborů s testy digitalizovanými uţivatelem 

(Obrázek 26), jejichţ formát můţe být JPG, PNG nebo BMP. Předpokládáme automatické 

ořezání obrázku softwarem skeneru podle vnějších hran. Obrázky jsou následně vnitřně 

transformovány na pracovní rozlišení 800 x 1134 pixelů, ve kterém bude test dále zpracováván. 

Dále je nastaven systém barev RGB, barevná hloubka 8 bitů a případně transformována stranová 

orientace, protoţe při skenování můţe dojít k převrácení. Tato transformace je řízena pozicí 

nalezeného rámu QR1 kódu. Takovéto vnitřní operace u kaţdého z testů jsou nutné pro zajištění 

stejných podmínek pro vlastní vyhledávací a rozpoznávací algoritmy, protoţe jak tisková kvalita, 

tak kvalita skeneru se můţe vlivem různých činitelů lišit. Jakmile má komponenta Rozpoznávač 

zpracovaný vstupní soubor na poţadovaný formát, začne v takto upraveném testu vyhledávat 

konkrétní objekty specifických rozměrů, coţ je vlastně určitý způsob validace. Rozměry těchto 

objektů jsou stanoveny na rozměry a tvary specifikované v tabulce (Tabulka 1Tabulka 12) 

s příznakem „Nutno nalézt“. Kaţdý z objektů má pak v tabulce i parametr „Tolerance“, který 
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určuje moţnou celkovou odchylku rozměrů v osách. Tyto toleranční hodnoty byly nastaveny po 

dlouhém testování na takové, při kterých došlo k nejčastějšímu nalezení objektu v různě 

simulovaných situacích. Výsledkem této validace je zajištěna kontrola správně naskenovaného 

testu, neboť nedojde-li k nalezení všech z poţadovaných objektů, evidentně se jedná o závaţně 

poškozený test, poškozená vstupní data, případně se nejedná vůbec o digitalizovaný test, ale 

například fotku, která byla vybrána jako vstupní data Rozpoznávače omylem. Takovouto situaci 

Rozpoznávač zachytí a po importu výsledkového souboru nazpět do eLogiky bude na tuto 

skutečnost uţivatel upozorněn a vyzván k manuální kontrole testu. Rám odpovědí byl záměrně 

navrţen tak, aby byl jednoduše rozpoznatelný a mohlo tak dojít ke snadnému vyrovnání svislých 

a vodorovných hran. Další důvody jeho výhodného pouţití si popíšeme dále v textu. 

Vyhledávací procedura je zaloţena na bázi Hughovy transformace, které se vyuţívá pro 

rychlejší nalezení specifických objektů v bitmapě (popsána v předchozích kapitolách). Vyuţili 

jsme knihovny OpenCV, která má tuto transformaci jiţ implementovánu, a rozšířili jsme ji o 

poţadované vyhledávací vlastnosti, jako je nalézání čtyřúhelníku apod. V případě, ţe jsou tedy 

všechny poţadované objekty v testu nalezeny, jsou všechny seřazeny podle grafických souřadnic, 

čímţ je dosaţeno analogie jednotlivých nalezených objektů v paměti počítače s fyzickým 

umístěním na tištěném testu. Následně jsou porovnány všechny objekty s podobnými 

souřadnicemi, abychom předešli vícenásobnému rozpoznání stejného objektu při překrytí nebo 

obsaţení. Ponechán je vţdy ten nalezený, který má z podobných nejvyšší absolutní hodnotu 

rozdílu souřadnic v ose, ostatní jsou zahozeny. 

Název Šířka [px] Výška [px] Tolerance [px] Nutno nalézt 

QR1 133 133 +/- 6 x 

QR2 230 133 +/- 9 x 

Rám odpovědí 765 955 +/- 10 x 

Odpovědník šířky >3 >71,7 28 +/- 3  

Opravné pole 47,8 28 +/- 3  

Hodnocení formulářové otázky 263 28 +/- 3  

Tabulka 12 - Seznam vyhledávaných elementů testu a jejich rozměrů 

Jednotlivé odpovědníky, které pak zůstaly, jsou ještě jednou seřazeny a posléze po sobě 

zpracovávány a vyhodnocovány postupně pomocí výpočtu histogramu kaţdé z kolonek 

odpovědníku, přičemţ je kontrolována shodná šířka odpovědí obou sloupců a přítomnost 

opravného políčka na kaţdém řádku. Pokud histogramický výpočet ukáţe dostatečně široký 

interval odstínů nebo vysoký výskyt jednoho z odstínů, je pole vyhodnoceno jako zaškrtnuté. 

Tato metoda nezohledňuje vyškrtávání odpovědníků konkrétním znakem (například kříţkem), 

coţ eliminuje omezení studentů. Pokud je tedy políčko vyplněno libovolným „znakem“, je 

vyhodnoceno jako zaškrtnuté. Celkové výsledky jsou uloţeny do souboru formátu ELO spolu 

s mnoţstvím doplňujících bitmap ve formátu JPG (pro evidenci a odsouhlasení výsledků 

studentem) následně zazipovány open-source knihovnou ZIP 3.0 (14). Struktura souboru ELO je 

patrná z obrázku (Obrázek 29), kde je znázorněno vyhodnocení jednoho testu s pouze jednou 

otázkou. Do souboru se ukládají veškeré dávkově zpracované testy, které byly vybrány jako vstup 



 

 

66 

 

 

komponenty Rozpoznávače a byly následně zpracovávány. To znamená, ţe čím více testů 

budeme vyhodnocovat najednou, tím větší (delší) výstupní soubor ELO dostaneme. Takovýto 

postup byl zvolen pro minimalizaci počtu souborů, se kterými je uţivatel dále nucen pracovat a 

také proto, aby mohl systém eLogika uţivateli zobrazit konkrétní test, u kterého došlo k chybě 

rozpoznávání nebo párování. Poté je výsledkový vygenerovaný výstupní ZIP soubor (obsahující 

jeden soubor ELO a mnoţství souborů JPG) importován uţivatelem do systému eLogika, kde 

jsou výsledky jednotlivých testů automaticky párovány podle QR1 se šablonou testu, termínem 

testu a správnými odpověďmi a podle QR2 s uţivatelem, díky čemuţ je během několika málo 

okamţiků známý výsledek mnoha uţivatelů a počet chybně zpracovaných testů, které je moţné 

zobrazit přímo v systému eLogika. Učitelé tak mohou výsledky zveřejnit mnohem rychleji, neţ 

by bylo moţné při ručním vyhodnocování jednotlivých testů, stejně tak i studenti se dozví své 

výsledky okamţitě po zveřejnění.  

 

Obrázek 29 - Struktura souboru ELO 

4.6. Testování modulu a výsledky 

Samotné testování komponenty Rozpoznávače probíhalo průběţně během jejího vývoje. 

Narazili jsme na spoustu problémů, jejichţ řešení si nyní podrobněji popíšeme. 

4.6.1. Validace odpovědníku 

Pro úspěšnost celého procesu rozpoznání a vyhodnocení testu je základem neporušený 

odpovědník. Tuto skutečnost jsme řešili způsobem ohraničení všech odpovědí velkým 

obdélníkovým rámem, který se stal základní poloţkou seznamu povinně nalezených objektů 

v testovém odpovědníku. Dalšími takovýmito objekty se staly QR1 a QR2, bez nichţ bychom 

nebyli schopni konkrétní test zpětně napárovat do systému eLogika (tyto objekty jsou znázorněny 

červeně na obrázku - Obrázek 30). Systém Rozpoznávače je koncipován tak, ţe veškeré nalezené 
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objekty (čtyřúhelníky), které nejsou zavedeny v seznamu moţných vyskytujících se v testu, jsou 

zahozeny. Provádí se i souřadnicové srovnání pozic jiţ nezahozených odpovědí, propočet a 

porovnání velikostí ploch odpovědníků, přičemţ je vyhodnocena pozice a vybrána jediná správná 

pozice odpovědi. Tímto předcházíme duplicitním nálezům jednotlivých odpovědí. S problémem 

nalézání nesprávných nebo rušivých elementů jsme se setkali i při pouţití oboustranného tisku, 

kdy z jedné strany bylo textové zadání jednotlivých otázek a ze strany druhé samotný testový 

odpovědník. Při naskenování ale došlo k silnému prosvícení papíru a tím nalezení i odpovědí 

tvořených textem druhé stránky. Takto nalezené objekty, tvořené prosvíceným textem, jsou také 

odstraňovány za pomocí kombinace porovnání rozměrů s podobností s objekty v seznamu 

hledaných a pozice v samotném testu, coţ je znázorněno zeleně v prostřední části obrázku 

(Obrázek 30). Také zde máme ukázku nevalidního testu, který byl naskenován nekompletně a 

hrozí ztráta některých odpovědí. Dále rozpoznávač porovnává čířku kaţdého odpovědníku 

v jednom řádku, coţ opět zvyšuje spolehlivost procesu rozpoznání nebo alespoň ohlášení chyby. 

 

Obrázek 30 - Vyžadované objekty a chyby při validaci testu 

4.6.2. Vstupní transformace  

Během testování rozpoznávání se nám nejednou stalo, ţe jsme vloţili odpovědníky testů 

do skeneru „vzhůru nohama“ a tím jsme dostali nesmyslné výsledky testu. Proto jsme byli nuceni 

zavést vstupní transformace, které zamezí nesprávnému vyhodnocení a zkontrolují, případně 

přetransformují vstupní obrázek do správné polohy. Toto je řešeno vyhledáváním objektu 

velikosti QR1 a podle jeho pozice je vstupní obrázek rotován dle potřeby. V pravé části obrázku 

(Obrázek 30) vidíme ale poškozený objekt QR1 a proto je dále takovýto test nezpracovatelný a 

neprošel by ani částí validace. Dalšími součástmi těchto vstupních transformací je přizpůsobení 

rozlišení, barevné hloubky a systému reprezentace barev. Zajistili jsme tak jednotný formát 

testového odpovědníku pro další vnitřní zpracování.  

4.6.3. Rychlost zpracování a vstupní formáty  

Jedním z poţadavků na komponentu Rozpoznávače byla i dostatečná rychlost procesu 

rozpoznání a vyhodnocení. To znamenalo, ţe je třeba minimalizovat velikost zpracovávaných a 

přenášených dat. Proto byl první pouţitý formát BMP zavrţen jiţ na začátku celého vývoje a dále 
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je sním počítáno jen jako s podporovaným formátem. Alternativou se staly formáty PNG a JPG. 

Jejich strukturu a metody komprese si zde popisovat nebudeme, ale zmíníme, ţe samotné vnitřní 

zpracování formátu PNG bylo rychlejší neţ zpracování formátu JPG. Proto byla implementována 

jako součást vstupních transformací i metoda, která příjme na vstupu libovolný z těchto formátů, 

ale vnitřně jej vţdy převede do formátu PNG. Takováto metoda pak ušetřila čas při zpracovávání 

testů, skenovaných do BMP nebo JPG a dovolila nám soustředit se na optimalizaci zpracování 

pouze jednoho formátu PNG. Rychlost zpracování jednoho odpovědníku testu také výrazným 

způsobem ovlivnilo sníţení pracovního rozlišení testu ve formátu PNG. Dále mělo vliv 

uspořádání jednotlivých procesů, kde konečným stavem je nejprve validace, pak porovnávání 

objektů a jejich zahazování a aţ následné seřazování. Těmito postupy se nám podařilo docílit 

celkového průměrného času pro zpracování jednoho odpovědníku v délce 0,8 vteřiny. Samotný 

proces skenování není do tohoto času započten, ale výrazně doporučujeme pouţít skener 

s podavačem, aby uţivatel nemusel kaţdý odpovědník vkládat zvlášť. 

4.6.4. Vyplňování kolonek  

Při testování jsme samozřejmě testovali i vyplňování jednotlivých kolonek odpovědí a 

případy, které by mohli nastat při praktickém pouţití v provozu. Testování a optimalizace 

probíhala dvěma způsoby. Jeden se soustředil na pouţití různých druhů psacích potřeb a druhý na 

styl vyplňování. Dlouhým laděním se nám podařilo nastavit Rozpoznávač tak, ţe v naprosté 

většině příjme zaškrtnuté políčko jakýmkoli psacím prostředkem (u fixů a oboustranného tisku je 

ale třeba dát pozor na propíjení inkoustu a gramáţ papíru). Největším problémem bylo 

přetahování kříţků v krajních políčkách odpovědi, ale i to se nám podařilo odstranit vhodným 

propočtem a porovnáním rozměrů. Na obrázcích (Obrázek 31 a Obrázek 32) vidíme vyplnění 

odpovědí tuţkou a fixem, přičemţ červeně označeny jsou ty políčka, která nebyla vyhodnocena 

jako zaškrtnutá. 

 

Obrázek 31 - Tužkou vyplněný odpovědník 
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Obrázek 32 - Fixem vyplněný odpovědník a nevyhodnocená zaškrtnutí 

4.6.5. Celková spolehlivost a rychlost Rozpoznávače 

Při celém vývoji byl modul Rozpoznávače průběţně testován nejen v simulovaných a 

experimentálních podmínkách. Díky podmínky nasazení celého e-learningového systému 

eLogika jsme získali moţnost testovat Rozpoznávač v praktickém procesu výuky a přizpůsobit jej 

tak případným potřebám studentů. Celkově byl rozpoznávač testován na počtu necelých 4000 

testů, z nichţ cca 800 bylo ostrých a vyplňovaných přímo studenty. Při jednom vyhodnocování 

jsme najednou vyhodnotili největší skupiny studentů v počtu 40 a pouze 4 testy nebyly správně 

vyhodnoceny. Průměrná spolehlivost byla spočtena na ostrých testech a je znázorněna v tabulce 

níţe (Tabulka 13). 

Termín testu Počet testů Správně Nerozpoznáno 

1 123 108 15 

2 22 19 3 

3 14 11 3 

4 32 25 7 

5 40 36 4 

6 39 36 3 

7 32 28 4 

8 13 11 2 

9 10 9 1 

10 8 8 0 

11 21 19 2 

12 28 27 1 

13 6 6 0 

14 5 4 1 

CELKEM 393 347 (88,3%) 46 (11,7%) 

Tabulka 13 - Spolehlivost rozpoznání 

Dalším zkoumaným faktorem byla rychlost celkového zpracování velkého mnoţství testů 

a zatíţení systému. To jsme ověřovali experimentálně a výsledky jsou prezentovány tabulkou 

níţe (Tabulka 14). Z těchto dat jasně plyne, ţe čas potřebný na zpracování jednoho testu je menší 

neţ jedna vteřina. Stejně tak je i velikost výstupního souboru, pouţívaného pro převod dat do 
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systému eLogika  jasně závislá na počtu testů, přičemţ ale díky výslednému pouţití formátu ZIP 

je kapacitní náročnost na jeden test se zvyšujícím se počtem testů niţší. Testy probíhali na stroji 

se 4GB RAM a procesorem Inter Core I5 s taktem jádra 2,53GHz. 

Termín testu Počet testů Velikost ZIP Čas 

1 1 80 kB  >1 s 

2 10 720 kB 9 s 

3 20 1368 kB 15 s 

4 30 2380 kB 24 s 

5 100 3768 kB 83 s 

Tabulka 14 - Závislost velikosti výstupu a rozpoznávacího času na počtu testů 

4.6.6. Shrnutí hlavních vlastností Rozpoznávače 

Rozpoznávač tištěných testů je koncipován jako oddělená programová komponenta e-

learningového systému eLogika, zpracovávající digitalizované odpovědníky tištěných testů. Byl 

naprogramován v jazyce C++, s pouţitím grafické nadstavby OpenCV 2.1 v prostředí Visual 

Studia 2008 projektu WinAPI. Všechny zdrojové kódy jsou detailně okomentovány přímo ve 

zdrojových souborech kódu a uţivatelská dokumentace je součástí celého systému eLogika 

(příloha G). Komponenta přijímá testové a formulářové typy odpovědníků. Ty se vzájemně od 

sebe liší popisky a počtem políček pro zaškrtávání odpovědi. Testová odpověď má šířku 

maximálně 10 políček, formulářová je omezena striktně na počet 11 políček. Struktura testu 

zůstává stejná. Oba dva typy mají pole pro zaškrtnutí moţnosti opravy, přičemţ, pokud je toto 

pole proškrtnuto, odesílány budou opět všechny údaje odpovědníku, ale systém eLogika veme 

v potaz pouze druhý sloupec odpovědi. Komponenta dále přijímá testy na jméno (konkrétní test je 

jiţ vytištěn s QR2 kódem) i testy na varianty (QR2 kód je nalepován při odevzdání). Do QR1 

kódu jsou ukládány informace o testu, termínu a variantě. Do QR2 kódu jsou ukládány 

identifikační údaje studenta. Tisk vygenerovaného PDF ze systému eLogika je doporučeno 

nastavit na černo-bílý (odstíny šedi), formát A4 (210 x 297 mm), případně tištěný arch s QR kódy 

tisknout přímo na nalepovací štítky. Skenují se pouze odpovědníkové listy vyplněného testu na 

rozlišení 800x1131 (100DPI), bitová hloubka 256 barev, formát BMP, PNG nebo JPG. Je 

zajištěno i vyhodnocení a synchronizace vícestránkových odpovědníků a zálohování 

odpovědníkové stránky v eLogice. Velikost exportního souboru ZIP pro jeden odpovědníkový list 

je cca 80kB. 
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5. Závěr 

Tato práce měla dva hlavní cíle. Prvním z nich bylo prozkoumání pole metodik pro 

podporu a řízení vývojového cyklu budoucího softwarového díla, následné pouţití vybrané 

metodiky a její praktické vyuţití při procesu sběru poţadavků a jejich analýzy. Druhým cílem 

bylo nastudovat problematiku digitálního zpracování obrazových dat a takto nasbírané poznatky 

prakticky pouţít při návrhu a implementaci komponenty pro rozpoznávání odpovědníků tištěných 

testů. 

Vzhledem k tomu, ţe byly strukturované poţadavky a kompletní analýza základem pro 

návrh, implementaci a testování softwaru, který prováděl další student Bc. Vojtěch Hernas, 

museli jsme velice hodně spolupracovat a nejen s ním konzultovat vzniklé problémy. Rozhodnutí, 

jakou metodiku pro vývoj softwaru pouţít, bylo oboustranně konzultováno a jednohlasně 

zvoleno. Svou měrou tomu přispěly i zkušenosti, kterých jsme nabyli během studia a mnoţství 

přístupných informačních zdrojů a pramenů. Závislost našich zadání byla oboustranná, proto bylo 

třeba veškeré změny a poznatky téměř okamţitě distribuovat nejen kvůli zvolené metodice 

unifikovaného procesu vývoje softwaru. Na takto zpracované poţadavky a analýzu pak průběţně 

a úspěšně navazoval pan Hernas a podařilo se nám tedy vytvořit webovou aplikaci, která byla uţ 

v průběhu vývoje nasazena do testovacího a následně i provozu praktického procesu výuky na 

VŠB-TU Ostrava. Konečným výsledkem bylo tedy nashromáţdění a analýza poţadavků a 

příprava podkladů pro návrh a implementaci e-learningové aplikace, přičemţ se výsledně 

naimplementovaný systém stal funkčním, v praxi nasazeným produktem. K tomuto systému jsem 

také zpracoval základní uţivatelskou příručku, aby bylo jednodušší jej masově nasadit do praxe. 

Druhý cíl práce, vytvoření komponenty pro vyhodnocování tištěných testů, byl úkol také 

zajímavý. Během hledání informací o jiţ fungujících systémech jsem se seznámil s přístupy k této 

problematice. Vlastní řešení jsem postavil na základech vyhledávání hran a k ukládání informací 

o testu a studentovi jsem vyuţil poměrně zajímavé technologie dvourozměrných kódů. Celkově 

pak mnou navrţené řešení eliminuje některé z problémů, se kterými se můţeme setkat jak při 

rychlém vyplňování testů, tak při jejich následném zpracovávání. Tato komponenta byla 

testována rovněţ v praktickém procesu výuky na VŠB-TU Ostrava. Po jejím vyladění se stala 

přínosnou pro kantory ve smyslu ušetření času a sníţení nákladů při opravování testů.  

Závěrem bych řekl, ţe celkově je e-learningový systém eLogika přínosným pro praktický 

proces výuky. Moţnosti jeho dalšího vývoje jsou díky podrobně zpracované dokumentaci 

otevřené i pro jiný vývojový tým. Díky této práci jsem si také ověřil, jak důleţitý je výběr 

správné metodiky a následný proces důsledného sběru poţadavků a jejich analyzování, coţ 

mnohdy ušetřilo i čas, věnovaný analýze a návrhu. Následně navrhnutá a implementovaná 

komponenta Rozpoznávač taktéţ nemalou měrou přispěla k zlepšení procesu výuky a to hlavně 

z pohledu vyučujícího, kterému zjednodušila agendu spojenou se zpracováním tištěných testů.  



 

 

72 

 

 

 



 

 

73 

 

 

6. Citovaná literatura a informační zdroje 

1. Learning Management System. Wikipedie. [Online] Wikipedie: Otevřená 

encyklopedie, 2. 3. 2011. [Citace: 2. 3. 2011.] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System. 

2. Blended learning. Wikipedie. [Online] Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2. 3. 2011. 

[Citace: 2. 3. 2011.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Blended_learning. 

3. Moodle.cz. Moodle. [Online] Moodle, 5. 2. 2011. [Citace: 5. 2. 2011.] 

http://moodle.cz/. 

4. Ráček, Jaroslav. Strukturovaná analýza systémů. Brno, CZ : Masarykova univerzita, 

2006. ISBN: 80-210-4190-0. 

5. Lehman, MM. Program evolution: processes of software change. San Diego, USA : 

Academic Press Professional, 1985. ISBN:0-12-442440-6. 

6. Kadlec, Václav. Agilní programování - Metodiky efektivního vývoje softwaru. Praha, 

CZ : Computer press, 2004. ISBN: 80-251-0342-0. 

7. http://www.mountaingoatsoftware.com/. Learning Scrum. [Online] Mountain Goat 

Software, 5. 1. 2011. [Citace: 5. 1. 2011.] http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/figures. 

8. Beck, Ken. Extreme Programming Explained: Embrace Change, 2nd Edition. - : 

Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN 978-0201616415. 

9. James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch. The Unified Modeling Language 

Reference Manual. Bonn, DE : Addison Wesley Longman, Inc., 1998. ISBN 0-201-30998-X. 

10. Vlach, Jaroslav. Hledání úsečeek a kruţnic s vyuţitím Houghovy transformace při 

zpracování obrazu v LabView. Odborné časopisy. [Online] 5. 6. 2010. [Citace: 5. 6. 2010.] 

http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42983.pdf. 

11. Richard O. Duda, Peter E. Hart. USE OF THE HOUGH TRASFORMTION TO 

DETECT LINES. [Online] 15. 8. 2010. [Citace: 15. 8. 2010.] 

http://www.ai.sri.com/pubs/files/tn036-duda71.pdf. 

12. OpenCV Wiki. http://opencv.willowgarage.com/wiki/. [Online] 23. 6. 2010. [Citace: 

23. 6. 2010.] 

13. QR Code Standartization. QR Code Standartization. [Online] Denso Wave, 5. 12. 

2010. [Citace: 5. 12. 2010.] http://www.denso-wave.com/qrcode/qrstandard-e.html. 

14. Roelofs, Greg. Info-ZIP. Info-ZIP. [Online] Info-ZIP, 16. 1. 2011. [Citace: 16. 1. 

2011.] http://www.info-zip.org/. 

 



 

 

74 

 

 

 



 

 

75 

 

 

7. Přílohy 

A. Seznam ilustrací v přílohách ............................................................................................ 77 

B. Seznam tabulek v přílohách ............................................................................................. 81 

C. Slovníček pojmů ................................................................................................................ 83 

D. Funkční a nefunkční požadavky ...................................................................................... 89 

E. Specifikace případů užití .................................................................................................. 99 

F. Matice sledování požadavků ........................................................................................... 165 

G. Třídní diagram ................................................................................................................ 169 

H. Sekvenční diagramy ........................................................................................................ 173 

I. Uživatelská dokumentace systému eLogika .................................................................. 203 

J. Uživatelská dokumentace Rozpoznávače ...................................................................... 267 

K. Obsah CD ......................................................................................................................... 275 

 

 



 

 

76 

 

 

 



 

 

77 

 

 

A. Seznam ilustrací v přílohách 

Obrázek 33 - Třídní diagram (část 1/3) ....................................................................................... 169 

Obrázek 34 - Třídní diagram (část 2/3) ....................................................................................... 170 

Obrázek 35 - Třídní diagram (část 3/3) ....................................................................................... 171 

Obrázek 36 - 01.0 - Přihlášení do systému .................................................................................. 173 

Obrázek 37 - 02.0 - Úprava vlastního profilu .............................................................................. 173 

Obrázek 38 - 03.0 - Odhlášení ze systému .................................................................................. 174 

Obrázek 39 - 04.0 - Zavedení školy do systému.......................................................................... 174 

Obrázek 40 - 04.2 - Smazání školy .............................................................................................. 175 

Obrázek 41 - 05.0 - Přidělení licence školy ................................................................................. 175 

Obrázek 42 - 05.1 - Prodlouţit licenci ......................................................................................... 176 

Obrázek 43 - 06.0 - Přihlášení ke škole a roli .............................................................................. 176 

Obrázek 44 - 07.0 - Vkládání uţivatelů do systému .................................................................... 177 

Obrázek 45 - 07.2 - Editace uţivatele .......................................................................................... 177 

Obrázek 46 - 07.3 - Smazání uţivatele ........................................................................................ 178 

Obrázek 47 - 08.0 - Správa údajů o škole .................................................................................... 178 

Obrázek 48 - 08.1 - Přiřadit tajemníka ........................................................................................ 179 

Obrázek 49 - 08.2 - Editace tajemníka ........................................................................................ 179 

Obrázek 50 - 08.3 - Odebrat roli tajemníka uţivateli .................................................................. 180 

Obrázek 51 - 09.0 - Přidání akademického roku ......................................................................... 180 

Obrázek 52 - 09.1 - Editace akademického roku ......................................................................... 181 

Obrázek 53 - 09.2 - Smazání akademického roku ....................................................................... 181 

Obrázek 54 - 10.0 - Rozdělení akademického roku ..................................................................... 182 

Obrázek 55 - 11.0 - Zavedení kurzu ............................................................................................ 182 

Obrázek 56 - 11.3 - Přidat existující kurz .................................................................................... 183 

Obrázek 57 - 12.0 - Definice šablony rozvrhu............................................................................. 184 

Obrázek 58 - 13.0 - Vedení podmínek kurzu ............................................................................... 184 

Obrázek 59 - 13.3 - Souhrn výsledků .......................................................................................... 185 

Obrázek 60 - 14.0 - Vytvoření třídy ............................................................................................. 185 

Obrázek 61 - 14.1 - Seznam studentů .......................................................................................... 186 

Obrázek 62 - 14.2 - Import studentů ............................................................................................ 186 

Obrázek 63 - 14.3 - Export studentů ............................................................................................ 187 

Obrázek 64 - 15.0 - Vloţení kapitoly .......................................................................................... 187 

Obrázek 65 - 16.0 - Vloţení kategorie ......................................................................................... 188 

Obrázek 66 - 17.0 - Vloţení otázky ............................................................................................. 189 

Obrázek 67 - 17.3 - Tisk otázek a odpovědí ................................................................................ 189 

Obrázek 68 - 17.4 - Import otázek ............................................................................................... 190 

Obrázek 69 - 18.0 - Vytvoření šablony testu ............................................................................... 190 

Obrázek 70 - 19.0 - Přidat test ..................................................................................................... 191 

Obrázek 71 - 20.0 - Zadat aktivitu ............................................................................................... 192 



 

 

78 

 

 

Obrázek 72 - 20.3 - Seznam řešitelů a změna výsledků aktivity ................................................. 192 

Obrázek 73 - 21.0 - Seznam studentů termínu............................................................................. 193 

Obrázek 74 - 21.1 - Vypsání termínu ........................................................................................... 193 

Obrázek 75 - 21.4 - Přihlásit všechny studenty na termín ........................................................... 194 

Obrázek 76 - 21.5 - Odeslat zprávu všem přihlášeným ............................................................... 194 

Obrázek 77 - 21.6 - Tisk QR2 kódů na termín............................................................................. 195 

Obrázek 78 - 22.0 - Generovat test .............................................................................................. 195 

Obrázek 79 - 22.1 - Náhled varianty testu ................................................................................... 196 

Obrázek 80 - 22.4 - Řešitelé a výsledky varianty testu ............................................................... 196 

Obrázek 81 - 22.5 - Import dat z Rozpoznávače ......................................................................... 197 

Obrázek 82 - 22.6 - Export výsledků varianty testu .................................................................... 197 

Obrázek 83 - 23.1 - Odhlásit se z termínu ................................................................................... 198 

Obrázek 84 - 24.0 - Vykonání testu ............................................................................................. 198 

Obrázek 85 - 25.0 - Odevzdání aktivity ....................................................................................... 199 

Obrázek 86 - 26.0 - Vloţení rozvrhu ........................................................................................... 200 

Obrázek 87 - 26.1 - Zapsat vlastní předmět ................................................................................. 201 

Obrázek 88 - Veřejné kurzy ......................................................................................................... 203 

Obrázek 89 - Seznam veřejných kurzů ........................................................................................ 203 

Obrázek 90 - Reset hesla ............................................................................................................. 204 

Obrázek 91 - Přihlášení do systému ............................................................................................ 204 

Obrázek 92 - Výběr školy a role .................................................................................................. 205 

Obrázek 93 - Barvy oznamovacích formulářů ............................................................................. 205 

Obrázek 94 - Dialogové okno typu "OkCancel" ......................................................................... 205 

Obrázek 95 - Menu administrátora .............................................................................................. 207 

Obrázek 96 - Seznam licencí ....................................................................................................... 207 

Obrázek 97 - Formulář pro zavedení nové licence ...................................................................... 208 

Obrázek 98 - Editace licence ....................................................................................................... 208 

Obrázek 99 - Zrušení licence ....................................................................................................... 209 

Obrázek 100 - Seznam všech škol ............................................................................................... 209 

Obrázek 101 - Formulář pro přidání nové školy.......................................................................... 210 

Obrázek 102 - Formulář pro zavedení akademického roku ......................................................... 210 

Obrázek 103 - Seznam tajemníků ................................................................................................ 211 

Obrázek 104 - Formulář pro zavedení nového tajemníka ............................................................ 212 

Obrázek 105 - Přiřazení role tajemníka existujícímu uţivateli .................................................... 213 

Obrázek 106 - Seznam tajemníků školy ...................................................................................... 213 

Obrázek 107 - Formulář pro editaci osobních údajů tajemníka ................................................... 214 

Obrázek 108 - Seznam všech uţivatelů ....................................................................................... 215 

Obrázek 109 - Menu tajemníka ................................................................................................... 217 

Obrázek 110 - Formulář pro editaci údajů vlastní školy .............................................................. 218 

Obrázek 111 - Seznam akademických let .................................................................................... 219 

Obrázek 112 - Formulář pro zaloţení nového akademického roku ............................................. 219 

Obrázek 113 - Seznam časových rozdělení akademického roku ................................................. 220 



 

 

79 

 

 

Obrázek 114 - Formulář pro zadání nových rozdělení akademického roku ................................ 220 

Obrázek 115 - Seznam kurzů v jednom časovém rozdělení ........................................................ 221 

Obrázek 116 - Formulář pro přidání nového kurzu ..................................................................... 222 

Obrázek 117 - Formulář pro přidání jiţ existujícího kurzu ......................................................... 222 

Obrázek 118 - Zavedení časového rozdělení ............................................................................... 223 

Obrázek 119 - Překlopení časového rozdělení ............................................................................. 223 

Obrázek 120 - Seznam kurzů školy ............................................................................................. 224 

Obrázek 121 - Formulář pro editaci kurzu .................................................................................. 224 

Obrázek 122 - Seznam garantů kurzu .......................................................................................... 225 

Obrázek 123 - Seznam všech garantů školy ................................................................................ 225 

Obrázek 124 - Seznam zavedených rozvrhových rozmezí .......................................................... 226 

Obrázek 125 - Formulář pro zadání nového rozvrhového rozmezí ............................................. 226 

Obrázek 126 - Seznam všech tajemníků školy ............................................................................ 227 

Obrázek 127 - Menu garanta a tajemníka .................................................................................... 229 

Obrázek 128 - Seznam všech kurzů ............................................................................................. 229 

Obrázek 129 - Seznam všech podřízených tutorů ....................................................................... 230 

Obrázek 130 - Seznam všech skupin aktivit kurzu (s rozbaleným seznamem termínů) .............. 231 

Obrázek 131 - Formulář pro zadání aktivity ................................................................................ 232 

Obrázek 132 - Souhrn výsledků skupiny aktivit .......................................................................... 233 

Obrázek 133 - Formulář pro vypsání termínu pro skupinu aktivit .............................................. 234 

Obrázek 134 - Seznam a hierarchie kapitol v kurzu .................................................................... 234 

Obrázek 135 - Formulář pro přidání nové kapitoly ..................................................................... 235 

Obrázek 136 - Formulář pro zadání nové podkapitoly ................................................................ 235 

Obrázek 137 - Seznam kategorií .................................................................................................. 236 

Obrázek 138 - Formulář pro přidání nové kategorie a jejích kroků ............................................ 237 

Obrázek 139 - Seznam otázek ..................................................................................................... 238 

Obrázek 140 - Formulář pro zadání nové otázky a jejích odpovědí ............................................ 239 

Obrázek 141 - Seznam otázek pro import ................................................................................... 240 

Obrázek 142 - Seznam všech tříd ................................................................................................ 241 

Obrázek 143 - Formulář pro přidání nové třídy ........................................................................... 242 

Obrázek 144 - Seznam studentů třídy .......................................................................................... 243 

Obrázek 145 - Formulář pro přidání nového uţivatele jako studenta třídy ................................. 243 

Obrázek 146 - Formulář pro výběr importního souboru .............................................................. 244 

Obrázek 147 - Formulář pro zadání informací pro export ........................................................... 244 

Obrázek 148 - Seznam šablon testů ............................................................................................. 244 

Obrázek 149 - Formulář pro zadání nové šablony testu .............................................................. 245 

Obrázek 150 - Seznam aktivit a testů konkrétní skupiny aktivit ................................................. 247 

Obrázek 151 - Formulář pro zavedení nové aktivity ................................................................... 248 

Obrázek 152 - Formulář pro přiřazení termínu aktivitě ............................................................... 249 

Obrázek 153 - Seznam řešitelů aktivity ....................................................................................... 250 

Obrázek 154 - Seznam přihlášených studentů na termín aktivity................................................ 250 

Obrázek 155 - Formulář pro zavedení nového testu .................................................................... 251 



 

 

80 

 

 

Obrázek 156 - Formulář pro přiřazení termínu testu ................................................................... 252 

Obrázek 157 - Seznam vygenerovaných variant testů ................................................................. 253 

Obrázek 158 - Generování více variant testu pro termín ............................................................. 253 

Obrázek 159 - Seznam vygenerovaných variant testů i pro konkrétního studenta ...................... 254 

Obrázek 160 - Seznam řešitelů varianty testu ............................................................................. 255 

Obrázek 161 - Náhled vygenerovaného testu .............................................................................. 255 

Obrázek 162 - Okno s testem pro tisk ......................................................................................... 256 

Obrázek 163 - Seznam studentů přihlášených na termín testu .................................................... 257 

Obrázek 164 - Okno s QR kódy pro tisk ..................................................................................... 257 

Obrázek 165 - Menu studenta ...................................................................................................... 259 

Obrázek 166 - Seznam všech vypsaných termínů kurzu ............................................................. 260 

Obrázek 167 - Seznam všech přihlášených termínů aktivit ......................................................... 260 

Obrázek 168 - Formulář pro odevzdání aktivity .......................................................................... 261 

Obrázek 169 - Seznam všech přihlášených testů ......................................................................... 261 

Obrázek 170 - Seznam všech vypracovaných testů ..................................................................... 262 

Obrázek 171 - Seznam dosaţených výsledků studenta v kurzu .................................................. 263 

Obrázek 172 - Seznam veřejných kurzů ...................................................................................... 263 

Obrázek 173 - Rozvrh .................................................................................................................. 264 

Obrázek 174 - Seznam vypsaných termínů výuky ...................................................................... 265 

Obrázek 175 - Zapsání vlastního vyuţitého času ........................................................................ 266 

Obrázek 176 - Obsah sloţky aplikace Rozpoznávače ................................................................. 267 

Obrázek 177 - Hlavní dialogové okno aplikace........................................................................... 268 

Obrázek 178 - Menu aplikace ...................................................................................................... 268 

Obrázek 179 - Výběr vstupních testů .......................................................................................... 269 

Obrázek 180 - Přidání testu do fronty .......................................................................................... 270 

Obrázek 181 - Rozpoznávání ....................................................................................................... 271 

Obrázek 182 - Chybové okno s nerozpoznaným testem .............................................................. 272 

Obrázek 183 - Dokončené rozpoznávání ..................................................................................... 272 

 



 

 

81 

 

 

B. Seznam tabulek v přílohách 

Tabulka 15 - Slovníček pojmů ....................................................................................................... 87 

Tabulka 16 - Funkční poţadavky společné všem uţivatelským rolím .......................................... 89 

Tabulka 17 - Funkční poţadavky na roli systémového administrátora .......................................... 90 

Tabulka 18 - Funkční poţadavky na roli tajemníka ....................................................................... 91 

Tabulka 19 - Funkční poţadavky na roli garanta ........................................................................... 93 

Tabulka 20 - Funkční poţadavky na roli tutora ............................................................................. 95 

Tabulka 21 - Funkční poţadavky na roli studenta ......................................................................... 96 

Tabulka 22 - Nefunkční poţadavky ............................................................................................... 97 

Tabulka 23 - Specifikace případu uţití „01.0 - Přihlášení do systému“ ........................................ 99 

Tabulka 24 - Specifikace případu uţití „02.0 - Úprava vlastního profilu“ .................................. 100 

Tabulka 25 - Specifikace případu uţití „03.0 - Odhlášení ze systému“ ....................................... 101 

Tabulka 26 - Specifikace případu uţití „04.0 - Zavedení školy do systému“ .............................. 103 

Tabulka 27 - Specifikace případu uţití „04.2 - Smazání školy“ .................................................. 104 

Tabulka 28 - Specifikace případu uţití „05.0 - Přidělení licence školy“ ..................................... 105 

Tabulka 29 - Specifikace případu uţití „05.1 - Prodlouţit licenci“ ............................................. 106 

Tabulka 30 - Specifikace případu uţití „06.0 - Přihlášení ke škole a roli“ .................................. 107 

Tabulka 31 - Specifikace případu uţití „07.0 - Vkládání uţivatelů do systému“ ........................ 108 

Tabulka 32 - Specifikace případu uţití „07.1 - Vyhledání uţivatele“ .......................................... 109 

Tabulka 33 - Specifikace případu uţití „07.2 - Editace uţivatele“ .............................................. 110 

Tabulka 34 - Specifikace případu uţití „07.3 - Smazání uţivatele“ ............................................. 111 

Tabulka 35 - Specifikace případu uţití „08.0 - Správa údajů o škole“ ........................................ 112 

Tabulka 36 - Specifikace případu uţití „08.1 - Přiřadit tajemníka“ ............................................. 113 

Tabulka 37 - Specifikace případu uţití „08.2 - Editace tajemníka“ ............................................. 114 

Tabulka 38 - Specifikace případu uţití „08.3 - Odebrat roli tajemníka uţivateli“ ....................... 115 

Tabulka 39 - Specifikace případu uţití „09.0 - Přidání akademického roku“ .............................. 116 

Tabulka 40 - Specifikace případu uţití „09.1 - Editace akademického roku“ ............................. 117 

Tabulka 41 - Specifikace případu uţití „09.2 - Smazání akademického roku“ ........................... 118 

Tabulka 42 - Specifikace případu uţití „10.0 - Rozdělení akademického roku“ ......................... 120 

Tabulka 43 - Specifikace případu uţití „11.0 - Zavedení kurzu“ ................................................. 121 

Tabulka 44 - Specifikace případu uţití „11.3 - Přidat existující kurz“ ........................................ 122 

Tabulka 45 - Specifikace případu uţití „12.0 - Definice šablony rozvrhu“ ................................. 123 

Tabulka 46 - Specifikace případu uţití „13.0 - Vedení podmínek kurzu“ ................................... 124 

Tabulka 47 - Specifikace případu uţití „13.3 - Souhrn výsledků“ .............................................. 125 

Tabulka 48 - Specifikace případu uţití „14.0 - Vytvoření třídy“ ................................................. 127 

Tabulka 49 - Specifikace případu uţití „14.1 - Seznam studentů“ .............................................. 128 

Tabulka 50 - Specifikace případu uţití „14.2 - Import studentů“ ................................................ 129 

Tabulka 51 - Specifikace případu uţití „14.3 - Export studentů“ ................................................ 130 



 

 

82 

 

 

Tabulka 52 - Specifikace případu uţití „15.0 - Vloţení kapitoly“ ............................................... 131 

Tabulka 53 - Specifikace případu uţití „16.0 - Vloţení kategorie“ ............................................. 133 

Tabulka 54 - Specifikace případu uţití „17.0 - Vloţení otázky“ ................................................. 135 

Tabulka 55 - Specifikace případu uţití „17.3 - Tisk otázek a odpovědí“ .................................... 136 

Tabulka 56 - Specifikace případu uţití „17.4 - Import otázek“ ................................................... 137 

Tabulka 57 - Specifikace případu uţití „18.0 - Vytvoření šablony testu“ .................................... 139 

Tabulka 58 - Specifikace případu uţití „19.0 - Přidat test“ ......................................................... 141 

Tabulka 59 - Specifikace případu uţití „20.0 - Zadat aktivitu“ ................................................... 143 

Tabulka 60 - Specifikace případu uţití „20.3 - Seznam řešitelů a změna výsledků aktivity“ ..... 144 

Tabulka 61 - Specifikace případu uţití „21.0 - Seznam studentů termínu“ ................................. 145 

Tabulka 62 - Specifikace případu uţití „21.1 - Vypsání termínu“ ............................................... 146 

Tabulka 63 - Specifikace případu uţití „21.4 - Přihlásit všechny studenty na termín“ ............... 147 

Tabulka 64 - Specifikace případu uţití „21.5 - Odeslat zprávu všem přihlášeným“ ................... 148 

Tabulka 65 - Specifikace případu uţití „21.6 - Tisk QR2 kódů na termín“ ................................. 149 

Tabulka 66 - Specifikace případu uţití „22.0 - Generovat test“ .................................................. 150 

Tabulka 67 - Specifikace případu uţití „22.1 - Náhled varianty testu“ ....................................... 151 

Tabulka 68 - Specifikace případu uţití „22.2 - Tisk varianty testu“ ............................................ 152 

Tabulka 69 - Specifikace případu uţití „22.4 - Řešitelé a výsledky varianty testu“ .................... 153 

Tabulka 70 - Specifikace případu uţití „22.5 - Import dat z Rozpoznávače“ .............................. 154 

Tabulka 71 - Specifikace případu uţití „22.6 - Export výsledků varianty testu“ ......................... 155 

Tabulka 72 - Specifikace případu uţití „23.0 - Přihlášení na termín“ ......................................... 156 

Tabulka 73 - Specifikace případu uţití „23.1 - Odhlásit se z termínu“ ....................................... 157 

Tabulka 74 - Specifikace případu uţití „24.0 - Vykonání testu“ .................................................. 158 

Tabulka 75 - Specifikace případu uţití „25.0 - Odevzdání aktivity“ ........................................... 159 

Tabulka 76 - Specifikace případu uţití „26.0 - Vloţení rozvrhu“ ............................................... 160 

Tabulka 77 - Specifikace případu uţití „26.1 - Zapsat vlastní předmět“ ..................................... 161 

Tabulka 78 - Specifikace případu uţití „27.0 - Přihlášení na veřejný kurz“ ................................ 162 

Tabulka 79 - Specifikace případu uţití „27.1 - Odhlášení z veřejného kurzu“ ............................ 163 

Tabulka 80 - Matice sledování poţadavků (4 části) .................................................................... 168 

 



 

 

83 

 

 

C. Slovníček pojmů  

Výraz Alternativa Význam 

Akademický 

rok 

školní rok je časové období, které bude pro školu znamenat dělení 

časové osy na určité časové úseky. Tyto časové úseky jsou 

analogické s klasickým školním rokem nebo například 

občanským nebo daňovým rokem. Uţivatel bude moci 

rozsah akademického roku nastavit.  

Aktivita domácí úkol, 

referát 

je svým způsobem forma samostatného úkolu nebo referátu. 

Má své zadání a její řešitel se snaţí toto zadání vyplnit. 

Řešení pak odevzdá a následně obdrţí hodnocení. Aktivita 

stejně jako test hierarchicky náleţí do skupiny aktivit. 

Blok  je entitou šablony testu. Určuje počet otázek dané části, 

počet odpovědí a typ odpovědí, které se budou pomoci 

šablony testu generovat. 

Datamining  je v tomto případě soubor netriviálních funkcí k získávání 

uţitečných informací o studentech a jejich chování.  

Exportní 

soubor 

 soubor obsahující potřebná data, kterým se daná data 

zrychleně exportují ze systému. 

Garant  je role uţivatele, oprávněná nastavovat vlastnosti a obsah 

kurzu, zavádí pro vlastní kurzy uţivatele s rolí tutora, 

nastavují podmínky splnění kurzu atd. Uţivatel s rolí garanta 

můţe být v rámci jedné školy během jednoho akademického 

roku garantem ve více různých kurzech, ale kaţdý kurz můţe 

mít maximálně jednoho garanta. Garantem stejného kurzu 

můţe být i po dobu několika (např. po sobě jdoucích) let. 

Uţivatel s rolí garanta je nadřazenou rolí tutora, proto vidí 

veškeré entity niţších úrovní všech svých tutorů a můţe je i 

editovat (skupiny aktivit, aktivity, testy, hodnocení apod.). 

Importní 

soubor 

 soubor obsahující potřebná data, kterým se daná data 

zrychleně vkládají do systému. 

Kapitola  první dělení celkové teorie. Mohou obsahovat vloţené texty 

a multimediální materiály. Tvoří jakousi hlavní osnovu nebo 

strukturu kurzu. Vţdy existuje kapitola "Nezařazeno". 

Mohou být vyuţity při definování šablony testu pro 

generování tématicky zaměřených otázek. 

Kategorie  jsou podskupiny kaţdé kapitoly. Je to entita, primárně 

určená pro sdruţování testových otázek stejného typu. 

Mohou být vyuţity při definování šablony testu pro 

generování tématicky zaměřených otázek. Vţdy je entitou 

nadřazené kapitoly. 

Krok  je konkrétní část postupu řešení příkladu nebo otázky. Ne 

všechny otázky musí mít kroky definovány, vyuţívají se 

spíše pro výpočetní příklady, které vyţadují systematický 

postup řešení. 

Kurz předmět je entita, která v rámci systému zahrnuje veškeré aktivity 

spojené s výukou, jako je uloţiště a repositář výukových 
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materiálů nebo sada cvičných testů. Analogicky jej 

přirovnáme k předmětu, který je vyučován na škole. V rámci 

akademického rozdělení, jehoţ je kurz součástí, bude moci 

uţivatel zavést libovolný počet vzdělávacích kurzů. 

Licence  je časová kvóta školy, po kterou mohou její uţivatele 

(počínaje tajemníkem) vstupovat do systému a dále s ním 

pracovat. 

Odpověď  je zadaná věta, odpovídající kladně nebo záporně své 

nadřazené otázce. Vţdy má otázku. 

Odpovědník  je tištěný nebo elektronický formulář pro zadání odpovědí na 

testové otázky. 

Otázka  je testová otázka, mající své správné a špatné odpovědi. 

Tvoří základ pro generování testů. Kaţdá otázka je entitou 

nadřazené kategorie. 

Podmínky 

kurzu 

všechny 

skupiny 

aktivit kurzu 

jsou veškeré skupiny aktivit kurzu. Určují svou povinností 

podmínky nutné pro korektní absolvování kurzu. 

Rozdělení 

akademického 

roku 

časové 

rozdělení, 

časový úsek, 

semestr, 

pololetí 

je elementem akademického roku. Pomocí tohoto elementu 

je akademický rok dělen na jemnější části, které známe ze 

školy například jako pololetí nebo semestry (tyto termíny 

budeme pouţívat ve smyslu konkrétního akademického 

rozdělení). V rámci jednoho akademického roku bude moţné 

definovat libovolný počet časových rozdělení, dle poţadavků 

uţivatele. 

Rozdělení 

akademického 

roku - 

editovatelné 

 základní stav kaţdého časového úseku, který je nastaven 

automaticky systémem hned po jeho zaloţení. V tomto stavu 

je moţné jej libovolně editovat, zcela smazat (pokud 

neobsahuje niţší entity) nebo do úseku vkládat kurzy a jiné 

entity. 

Rozdělení 

akademického 

roku - aktuální 

 není moţné měnit vnitřní strukturu časového úseku (vkládat 

nové kurzy, aktivity nebo testy) nebo časové rozpětí, neboť 

aktuální časový úsek běţí, ale je moţné měnit vnitřní data 

(názvy testů, data jejich aktivace, počty bodů apod.). 

Rozdělení 

akademického 

roku - 

ukončené 

 moţno pouze číst data a výsledky kurzů jiţ ukončeného 

časového úseku, případně dodatečná oprava dílčích 

výsledků, doplnění naskenovaných testů a jejich 

vyhodnocení apod. Po překlopení na další časový úsek 

(převedení následujícího časového úseku do stavu aktivní) je 

automaticky předchozí označen systémem za „ukončený“, 

přičemţ je na toto uţivatel systémem upozorněn. 

Rozdělení 

akademického 

roku - 

uzamčené 

 v tomto stavu je uţivatelům zakázána jakákoli manipulace 

s časovým úsekem, povoleno je pouze čtení dat. Tento stav 

je neměnitelný. Pro překlopení na další akademický rok je 

nutné všechny časové úseky aktuálního akademického roku 

uzamknout. 

Rozpoznávač  je komponenta systému eLogika, řešící automatizované 

vyhodnocování odpovědníků tištěných testů. 

Rozvrh  je řízen pro kaţdou školu její rozvrhovou šablonou. Je to 

sestava časových posloupností, vloţených studentem, které 
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dohromady vytvářejí jeho denní časový harmonogram. 

Rozvrhová 

šablona 

 definovaná Tajemníkem školy. Je to mnoţina definovaných 

rozvrhových časů (jakoby záchytných), mezi něţ je moţno 

zapsat předmět studentem. 

Rozvrhový čas  tvoří základní jednotku rozvrhu. Dva rozvrhové časy pak 

ohraničují Studentem zapsaný předmět v rozvrhu. 

Skupina aktivit  je entita, zahrnující soubor testů a aktivit, které jsou určitým 

způsobem sdruţeny. Tvoří tak mnoţinu povinných či 

dobrovolných činností, které uţivatel prochází v rámci 

výuky. Jedna nebo více skupin aktivit pak dohromady 

vyplňují obsah kurzu z pohledu činností studenta. Typickým 

příkladem skupiny aktivit je například zkouška na VŠ 

(tvořena písemným testem a ústním přezkoušením - 

aktivitou). 

Souhrn 

výsledků 

 je sestava, zobrazující seznam všech studentů nadřazené 

entity (např. třídy nebo kurzu) a jejich výsledky v 

hierarchické struktuře.  

Student  je uţivatel systému s nejniţšími právy a nejmenším počtem 

funkcí. Symbolizuje jednoho studenta v rámci výukového 

procesu. Student se můţe v systému v rámci své školy 

přihlásit na termín aktivity nebo testu, případně celé skupiny 

aktivit, vykonat aktivitu nebo test a zadat rozvrh. Dále má 

přístup k vypsaným veřejným kurzům. Počet studentů 

nebude omezený.  

Systémový 

administrátor 

administrátor je role uţivatele, která se zdá býti na vrcholu pomyslné 

hierarchie uţivatelských práv. V našem systému má ale 

uţivatel s toto rolí jen značně omezenou funkčnost. Základní 

funkce se týkají zakládání škol, jejich licencí a přiřazování 

hlavního školního správce nebo-li tajemníka (tato role bude 

představena později). Nemá přístup k  datům jednotlivých 

škol ani uţivatelů ve smyslu např. zobrazení výsledků 

studentů  nebo procházení struktury jednotlivých škol. Počet 

uţivatelů této role je odhadován na 1. 

Šablona 

rozvrhu 

záchytné 

časy 

obsahuje jakési záchytné časy, které jsou pouţity pro definici 

rozvrhové šablony. Takováto časová razítka jsou definována 

pro následné zjednodušení zadávání časových rozmezí 

jednotlivých předmětů rozvrhu, který mají v rámci výuky na 

dané instituci. Také slouţí pro vyuţití garanty a tutory k 

zadávání takových termínů testů, které bude moci absolvovat 

kaţdý student kurzu nebo třídy, bez moţnosti kolize s jinou 

výukou. 3ablona rozvrhu počítá s moţností dnů v týdnu, 

sudého a lichého týdne.  

Šablona testu  je šablona, podle níţ je následně generován konkrétní tes 

daných parametrů. Podle nastavení šablony pak můţe 

uţivatel vygenerovat pomocí jedné šablony několik verzí 

(variant) testů. Slouţí pro zjednodušení vytváření nových 

variant testů. 

Škola  je v tomto smyslu jakákoli výuková nebo zaměstnanecká 

instituce, v jejímţ rámci budou její uţivatelé systém eLogika 
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vyuţívat ke vzdělávání nebo testování svých znalostí. 

Tajemník  je role uţivatele, která je nejvyšší autoritou školy zavedené 

do systému. Jeho úkolem je kontrola a případná editace 

informací o škole a správa akademického roku. Jeho další 

funkčností je zavádění veškerých výukových kurzů dané 

školy a jejich případná editace, přidělování a změna garantů 

těchto kurzů. Moţné bude případně zavádění, editace a 

mazání dalších tajemníků pro školu aktuálně přihlášeného 

tajemníka. Pokud je však pro danou školu jediný tajemník, 

nebude moţné jej smazat ani z pohledu uţivatele 

s administrátorskou rolí. Předběţný počet uţivatelů role 

tajemníka je odhadován na 1 aţ n. 

Termín 

aktivity 

 je termín, od jakého časového bodu do jakého časového 

bodu je moţné aktivitu odevzdat. Je nutné se na něj 

uţivatelsky přihlásit. 

Termín testu  je termín, od jakého časového bodu do jakého časového 

bodu je moţné test absolvovat. Je nutné se na něj uţivatelsky 

přihlásit. 

Test  je v rámci námi vyvíjeného systému soubor uspořádaných 

otázek, na které nebo které můţe uţivatel odpovídat. Je to 

entita, která má za úkol zjistit úroveň znalostí a vědomostí 

studentů. Kdyţ pouţijeme opět určitou dávku představivosti, 

můţeme za test povaţovat písemku s předtištěnými 

odpověďmi, ze kterých řešitel vybírá správné (nebo právě 

špatné). Po vyplnění testu je výsledek předán řešiteli, 

případně jiným entitám. Test hierarchicky náleţí do skupiny 

aktivit, kde jich můţe být vedle sebe hned několik. 

Test cvičný  test sloţený pouze z otázek a odpovědí s parametrem 

„cvičná“ 

Test na jméno  je tištěný test, generovaný pro tisk konkrétnímu studentovi. 

Test na 

varianty 

 je tištěný test, generovaný na několik variant. Studenti pak 

musí sedět odděleně nebo uspořádaně, aby nenastala 

moţnost opisování. 

Test ostrý  test sloţený pouze z otázek a odpovědí s parametrem 

„hlavní“ 

Třída  je skupina studentů vedená tutorem. Je součástí kurzu. 

Tutor  je role uţivatele, která symbolizuje vyučujícího jedné nebo 

několika tříd daného kurzu. Tutor je přidělován třídě 

garantem kurzu. Můţe být v této roli pro více tříd téhoţ 

kurzu, ale kaţdá třída daného kurzu musí mít přesně jednoho 

tutora. Počet tutorů v systému bude záviset na počtu tříd 

všech kurzů škol. Tutor je vlastně uţivatel systému s typově 

stejnými právy, jako je garant, ale na rozdíl od něj má 

přístup pouze ke svěřeným skupinám aktivit, vlastním 

otázkám a odpovědím nebo jiným vlastním entitám. Proto si 

zde popíšeme pouze odlišnosti od role garanta. 

Uživatel  Jakýkoli uţivatel, který přijde v rámci své uţivatelské role 

do interakce se systémem. 

Veřejný kurz  jedná se o rozšíření pojmu "Kurz" ve smyslu zpřístupnění i 
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neregistrovaným uţivatelům eLogiky. Ti se musejí 

zaregistrovat a přiřadit specifické škole. 

Tabulka 15 - Slovníček pojmů 
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D. Funkční a nefunkční požadavky 

 

Funkční požadavky společné všem uživatelským rolím 

 1. přihlášení se do systému 

2. přihlášení se ke škole (vyjma role systémového 

administrátora) 

3. přihlášení se k uţivatelské roli (vyjma role 

systémového administrátora) 

4. editace vlastního uţivatelského profilu (osobních 

údajů) 

5. odhlášení se ze systému 

6. seznam veřejných kurzů 

7. registrace uţivatele do systému (pro veřejný kurz) 

Tabulka 16 - Funkční požadavky společné všem uživatelským rolím 
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Systémový administrátor - funkční požadavky 

správa škol 8. seznam existujících škol 

9. kontrola vazby mezi školou a uţivatelem s rolí 

tajemníka 

10. vytvoření školy 

11. editace školy 

12. smazání školy 

správa licencí 13. seznam existujících licencí školy 

14. vytvoření licence pro školu 

15. editace licence (prodlouţení, zkrácení) 

16. zrušení licence (zkrácení na aktuální datum) 

správa tajemníků 17. vytvoření nového uţivatele s přiřazenou rolí tajemníka 

18. přiřazení role tajemníka existujícímu uţivateli 

19. editace osobních údajů tajemníka školy (uţivatelského 

profilu) 

20. smazání tajemníka školy (odebrání role uţivateli) 

správa uţivatelů 21. vytvoření nového uţivatele 

22. editace údajů uţivatele (uţivatelského profilu) 

23. smazání uţivatele 

Tabulka 17 - Funkční požadavky na roli systémového administrátora 
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Tajemník - funkční požadavky 

správa vlastní školy 24. dohled nad správností základních údajů přiřazené školy 

25. editace základních údajů přiřazené školy 

správa tajemníků vlastní 

školy 

26. vytvoření nového uţivatele s přiřazenou rolí tajemníka 

27. přiřazení role tajemníka existujícímu uţivateli 

28. editace tajemníka vlastní školy (uţivatelského profilu) 

29. smazání tajemníka vlastní školy 

správa akademického 

roku 

30. vytvoření nového akademického roku pro vlastní školu 

31. editace akademického roku vlastní školy 

32. smazání akademického roku vlastní školy 

rozdělení akademického 

roku  

33. vytvoření časových rozdělení pro akademický rok 

34. editace časových rozdělení akademického roku 

35. smazání časových rozdělení akademického roku 

správa kurzů 36. vytvoření výukového kurzu 

37. přiřazení nového uţivatele jako garanta kurzu 

38. přiřazení existujícího uţivatele jako garanta kurzu 

39. změna garanta kurzu 

40. odebrání garanta kurzu 

správa garantů 41. editace osobních údajů garanta kurzu (uţivatelského 

profilu) 

42. přiřazení nového uţivatele jako garanta kurzu 

43. přiřazení existujícího uţivatele jako garanta kurzu 

44. odebrání práv garanta uţivateli 

správa šablony rozvrhu 45. vytvoření záchytných časů rozvrhu 

46. editace záchytných časů rozvrhu 

47. smazání záchytných časů rozvrhu 

správa uţivatelů 48. vytvoření nového uţivatele 

49. editace údajů uţivatele (uţivatelského profilu) 

50. smazání uţivatele 

Tabulka 18 - Funkční požadavky na roli tajemníka 
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Garant - funkční požadavky  

vedení podmínek kurzu 51. seznam všech vlastních kurzů 

52. vytvoření skupiny aktivit 

53. editace skupiny aktivit 

54. smazání skupiny aktivit 

55. zobrazení souhrnu výsledků všech studenů kurzu 

správa tutorů 56. editace osobních údajů tutora kurzu (uţivatelského 

profilu) 

57. přiřazení nového uţivatele jako tutora kurzu 

58. přiřazení existujícího uţivatele jako tutora kurzu 

59. odebrání práv tutora uţivateli 

správa tříd a jejich plnění 

studenty  

60. vytvoření třídy v kurzu 

61. editace třídy kurzu 

62. smazání třídy z kurzu 

63. import studentů do třídy kurzu 

64. export studentů z třídy kurzu 

65. seznam studentů vybrané třídy kurzu 

správa kapitol 66. vytvoření nové kapitoly kurzu 

67. vytvoření nové podkapitoly kurzu 

68. smazání kapitoly kurzu 

správa kategorií 69. vytvoření nové kategorie kapitoly 

70. editace kategorie kapitoly 

71. smazání kategorie kapitoly 

správa vlastních otázek 

testů 

72. vytvoření nové otázky (a jejích odpovědi) v kategorii  

73. editace otázky (a jejích odpovědi) 

74. smazání otázky (a všech jejích odpovědi) 

75. seznam otázek (a všech jejích odpovědi) 

76. import otázek s odpověďmi do kategorie 

správa otázek tutorů 

kurzu 

77. editace otázky (a jejích odpovědi) 

78. smazání otázky (a všech jejích odpovědi) z kategorie 

správa aktivit 79. vytvoření nové aktivity ve skupině aktivit 

80. editace aktivity 

81. smazání aktivity 

82. seznam řešitelů 

správa šablon testů 83. vytvoření šablony testu 

84. editace šablony testu 

85. smazání šablony testu 

správa testů 86. vytvoření testu 

87. editace testu 

88. smazání testu 

správa termínů aktivit a 89. vytvoření nového termínu aktivity 



 

 

93 

 

 

testů 90. editace termínu aktivity 

91. smazání termínu aktivity 

92. vytvoření nového termínu testu 

93. editace termínu testu 

94. smazání termínu testu 

statistiky předmětu a 

datamining 

95. součástí diplomové práce Bc. Vojtěcha Petra - dále 

v této práci neřešeno 

Tabulka 19 - Funkční požadavky na roli garanta 
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Tutor - funkční požadavky  

správa vlastních skupin 

aktivit 

96. seznam vyučovaných kurzů 

97. vytvoření vlastní skupiny aktivit 

98. editace vlastní skupiny aktivit 

99. editace garantem svěřené skupiny aktivit 

100. smazání vlastní skupiny aktivit 

101. zobrazení souhrnu výsledků studenů vlastních skupin 

aktivit kurzu 

102. zobrazení souhrnu výsledků studenů garantem 

svěřených skupin aktivit kurzu 

správa vlastních tříd a 

jejich plnění studenty  

103. vytvoření vlastní třídy v kurzu 

104. editace vlastní třídy kurzu 

105. smazání vlastní třídy z kurzu 

106. import studentů do vlastní třídy kurzu 

107. export studentů z vlastní třídy kurzu 

108. seznam studentů vybrané třídy kurzu 

správa kapitol 109. vytvoření nové kapitoly kurzu 

110. vytvoření nové podkapitoly kurzu 

111. smazání kapitoly kurzu 

správa kategorií 112. vytvoření nové kategorie kapitoly 

113. editace kategorie kapitoly 

114. smazání kategorie kapitoly 

správa vlastních otázek 

testů 

115. vytvoření nové otázky (a jejích odpovědi) v kategorii  

116. editace otázky (a jejích odpovědi) 

117. smazání otázky (a všech jejích odpovědi) 

118. seznam otázek (a všech jejích odpovědi) 

119. import otázek s odpověďmi do kategorie 

správa aktivit 120. vytvoření nové aktivity ve skupině aktivit 

121. editace aktivity 

122. smazání aktivity 

123. seznam řešitelů 

správa šablon testů 124. vytvoření šablony testu 

125. editace šablony testu 

126. smazání šablony testu 

správa testů 127. vytvoření testu 

128. editace testu 

129. smazání testu 

správa termínů aktivit a 

testů 

130. vytvoření nového termínu aktivity 

131. editace termínu aktivity 

132. smazání termínu aktivity 

133. vytvoření nového termínu testu 
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134. editace termínu testu 

135. smazání termínu testu 

statistiky předmětu a 

datamining 

136. součástí diplomové práce Bc. Vojtěcha Petra - dále 

v této práci neřešeno 

Tabulka 20 - Funkční požadavky na roli tutora 
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Student - funkční požadavky 

přihlášení se na termín 137. přihlášení se na termín 

138. odhlášení se z termínu 

testy 139. seznam všech (přihlášených) termínů testů 

140. spuštění testu 

141. vyhotovení testu 

142. ukončení (odeslání) testu 

aktivity 143. seznam všech (přihlášených) termínů aktivit  

144. odevzdání řešení aktivity  

145. editace odevzdaného řešení aktivity 

výsledky v kurzu 146. seznam všech hodnocených aktivit 

147. seznam všech hodnocených testů 

148. seznam skupin aktivit a celkových výsledků 

tvorba rozvrhu 149. vloţení vlastního kurzu (mimo eLogiku) 

150. přidání vypsaného kurzu do rozvrhu 

151. odebrání přidaného kurzu z rozvrhu 

veřejné kurzy 152. seznam všech veřejných kurzů 

153. přihlášení se na veřejný kurz 

154. odhlášení se z veřejného kurzu 

statistiky předmětu a 

datamining 

155. součástí diplomové práce Bc. Vojtěcha Petra - dále 

v této práci neřešeno 

Tabulka 21 - Funkční požadavky na roli studenta 
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Nefunkční požadavky 

prostředí webová aplikace 

operační systém Windows Server 2003 

databáze MS SQL 2005 

dostupnost v prohlíţeči Internet Explorer 8.0 a vyšší (na tomto bude 

testováno), moţnost připojit se odkudkoli na světě 

v jiných internetových prohlíţečích nemusí být 100 % (Mozilla 

FireFox, Opera, Chrome) 

zabezpečení součástí diplomové práce Bc. Víta Zátopka - dále v této práci 

neřešeno 

Tabulka 22 - Nefunkční požadavky 
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E. Specifikace případů užití 

Případ užití: 01.0 - Přihlášení do systému 

Identifikace případu 

uţití: 

01.0 

Cíl případu uţití: Přihlášení Aktéra do systému. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník, Garant, Tutor, Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: Ţádné. 

Primární scénář: 1. Případ je spuštěn Aktérem zadáním URL systému do prohlíţeče. 

2. Systém zobrazí úvodní formulář pro přihlášení. 

3. Aktér zadá povinné údaje pro přihlášení (login a heslo). 

4. Aktér potvrdí zadání údajů. 

5. DOKUD jsou Aktérem vkládané údaje neplatné: 

5.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal správné údaje (login, heslo). 

5.2 Aktér potvrdí zadání údajů. 

5.3 Systém ověří údaje Aktéra. 

6. Systém přihlásí aktéra do systému. 
 

Výstupní podmínky: 1. Uţivatel je přihlášen do systému. 

Alternativní scénáře: Ţádné. 

Tabulka 23 - Specifikace případu užití „01.0 - Přihlášení do systému“ 
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Případ užití: 02.0 - Úprava vlastního profilu 

Identifikace případu 

uţití: 

02.0 

Cíl případu uţití: Aktér změní data svého uţivatelského profilu. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník, Garant, Tutor, Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 3. Aktér je přihlášen k systému. 

4. Aktéři Tajemník, Garant, Tutor a Student jsou přihlášeni ke 

škole a roli. 

Primární scénář: 8. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Editace profilu“. 

9. Systém zobrazí formulář s předvyplněnými aktuálními 

profilovými hodnotami (login, jméno, příjmení, rodné příjmení, 

email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem). 

10. Aktér změní povolené údaje v profilu (jméno, příjmení, rodné 

příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul 

před a za jménem, heslo, soubor fotografie). 

11. Aktér potvrdí zadání údajů (jméno, příjmení, rodné příjmení, 

email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem, heslo, soubor fotografie). 

12. DOKUD jsou povinné profilové údaje (jméno, příjmení, email, 

jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město) nevyplněné: 

12.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal všechny povinné údaje 

(jméno, příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, 

město). 

12.2 Aktér potvrdí zadání údajů. 

13. Systém uloţí změny profilu do systému. 

14. Systém informuje Aktéra o úspěšné editaci profilu. 
 

Výstupní podmínky: 3. Aktér změnil svá profilová data. 

4. Aktérovi byl Systémem odeslán informační email. 

Alternativní scénáře: Ţádné. 

Tabulka 24 - Specifikace případu užití „02.0 - Úprava vlastního profilu“ 
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Případ užití: 3.0 - Odhlášení ze systému 

Identifikace případu 

uţití: 

03.0 

Cíl případu uţití: Odhlášení Aktéra ze systému. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník, Garant, Tutor, Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádní. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Odhlásit se“. 

2. Systém odhlásí uţivatele ze systému. 

3. Systém informuje Aktéra o úspěšném odhlášení. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér je odhlášen ze systému. 

Alternativní scénáře: Ţádné. 

Tabulka 25 - Specifikace případu užití „03.0 - Odhlášení ze systému“ 
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Případ užití: 04.0 - Zavedení školy do systému 

Identifikace případu 

uţití: 

04.0 

Cíl případu uţití: Administrátor zavede novou školu v systému. 

Primární aktér(ři): Administrátor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádní. 

Vstupní podmínky: 1. Administrátor je přihlášen k systému. 

Primární scénář: 1. Případ je Administrátorem spuštěn příkazem „Správa škol“. 

2. Systém vypíše seznam jiţ zavedených škol. 

3. Administrátor vybere příkaz „Přidat školu“.  

4. Systém zobrazí Administrátorovi formulář pro zadání údajů 

(název, zkratka, ulice, číslo popisné, PSČ, město, další 

informace, vzorový login, rozsah IP) nové školy. 

5. Administrátor vyplní povinné údaje (název, zkratka, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, rozsah IP) 

o nové škole. 

6. Administrátor potvrdí zadání údajů (název, zkratka, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, rozsah IP). 

7. DOKUD jsou povinné údaje školy (název, zkratka, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, vzorový login) nevyplněné: 

7.1 Systém ţádá Administrátora, aby zadal všechny povinné 

údaje (název, zkratka, ulice, číslo popisné, PSČ, město, 

vzorový login). 

7.2 Administrátor vyplní údaje (název, zkratka, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, 

rozsah IP) o nové škole. 

7.3 Administrátor potvrdí zadání údajů (název, zkratka, ulice, 

číslo popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, 

rozsah IP). 

8. Systém zobrazí potvrzení a zobrazí formulář pro zadání prvního 

akademického roku. 

9. Administrátor vyplní povinné údaje (název, datum začátku, 

datum konce, poznámka) o prvním akademickém roce. 

10. Administrátor potvrdí zadání údajů (název, datum začátku, 

datum konce, poznámka). 

11. DOKUD jsou povinné údaje (název, datum začátku, datum 

konce) akademického roku nevyplněné: 

11.1 Systém ţádá Administrátora, aby zadal všechny povinné 

údaje (název, datum začátku, datum konce). 

11.2 Administrátor vyplní povinné údaje (název, datum začátku, 

datum konce, poznámka) o prvním akademickém roce. 

11.3 Administrátor potvrdí zadání údajů (název, datum začátku, 

datum konce, poznámka). 

12. Systém vytvoří novou školu v systému. 

13. Systém informuje Administrátora o úspěšném přidání nové 

školy. 
 

Výstupní podmínky: 1. Do systému byla Administrátorem přidána nová škola. 
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2. Do systému byl Administrátorem přidán nový akademický rok 

pro tuto zaloţenou školu. 

Alternativní scénáře: 04.1 - Editace školy (PU 08.0 - obdoba, Aktér = Administrátor). 

04.2 - Smazání školy. 

04.3 - Přiřazení tajemníka (PU 08.1 - obdoba, Aktér = Administrátor). 

Tabulka 26 - Specifikace případu užití „04.0 - Zavedení školy do systému“ 
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Případ užití: 04.2 - Smazání školy 

Identifikace případu 

uţití: 

04.2 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Administrátor smaţe školu ze systému. 

Primární aktér(ři): Administrátor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádní. 

Vstupní podmínky: 1. Administrátor je přihlášen k systému. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná krokem 2. hlavního scénáře. 

2. Administrátor vybere příkaz „Smaţ školu“.  

3. Systém zobrazí Administrátorovi upozorňovací dotaz na 

potvrzení mazání. 

4. JESTLIŢE Administrátor potvrdí akci: 

4.1 Systém odstraní školu ze systému. 
 

Výstupní podmínky: 1. Ze systému byla Administrátorem odstraněna škola. 

Tabulka 27 - Specifikace případu užití „04.2 - Smazání školy“ 
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Případ užití: 05.0 - Přidělení licence školy 

Identifikace případu 

uţití: 

05.0 

Cíl případu uţití: Administrátor přidělí škole licenci. 

Primární aktér(ři): Administrátor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Administrátor je přihlášen k systému. 

Primární scénář: 1. Případ je Administrátorem spuštěn příkazem „Správa licencí“. 

2. Systém zobrazí seznam všech jiţ zavedených škol v systému. 

3. Administrátor vybere školu, pro niţ chce přidávat licenci. 

4. Systém vypíše seznam všech jiţ zavedených licencí vybrané 

školy. 

5. Administrátor vybere příkaz „Zavést novou licenci“.  

6. Systém zobrazí formulář pro zadání údajů (datum začátku, 

datum konce, poznámka) o licenci. 

7. Administrátor vyplní údaje (datum začátku, datum konce, 

poznámka) o licenci. 

8. Administrátor potvrdí zadání údajů (datum začátku, datum 

konce, poznámka). 

9. DOKUD jsou povinné údaje (datum začátku, datum konce) 

licence nevyplněné: 

9.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal všechny povinné údaje 

(datum začátku, datum konce). 

9.2 Administrátor vyplní údaje (datum začátku, datum konce, 

poznámka) o licenci.  

9.3 Systém ověří vyplnění všech povinných údajů (datum 

začátku, datum konce) licence. 

10. Systém uloţí novou licenci školy do systému. 

11. Systém informuje Administrátora o úspěšném přidání licence 

škole. 
 

Výstupní podmínky: 1. Administrátorem byla škole v systému přidělena licence. 

Alternativní scénáře: 05.1 - Prodlouţit licenci. 

05.2 - Zrušit licenci. (PU 05.1 - obdoba, ale datum konce licence je 

nastaveno Systémem na aktuální datum) 

Tabulka 28 - Specifikace případu užití „05.0 - Přidělení licence školy“ 
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Případ užití: 05.1 - Prodloužit licenci 

Identifikace případu 

uţití: 

05.1  

Cíl alternativního 

scénáře: 

Administrátor prodlouţí škole licenci. 

Primární aktér(ři): Administrátor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Administrátor je přihlášen k systému. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná krokem 4. hlavního scénáře. 

2. Administrátor vybere příkaz „Prodlouţit licenci“.  

3. Systém zobrazí formulář pro zadání údajů (datum začátku, 

datum konce, poznámka) o licenci. 

4. Administrátor vyplní údaje (datum začátku, datum konce, 

poznámka) o licenci. 

5. Administrátor potvrdí zadání údajů (datum začátku, datum 

konce, poznámka). 

6. DOKUD jsou povinné údaje (datum začátku, datum konce) 

licence nevyplněné:¨ 

6.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal všechny povinné údaje 

(datum začátku, datum konce). 

6.2 Administrátor vyplní údaje (datum začátku, datum konce, 

poznámka) o licenci.  

6.3 Systém ověří vyplnění všech povinných údajů (datum 

začátku, datum konce) licence. 

7. Systém uloţí novou licenci školy do systému. 

8. Systém informuje Administrátora o úspěšném prodlouţení 

licence. 
 

Výstupní podmínky: 1. Administrátorem byla škole v systému prodlouţena licence. 

Tabulka 29 - Specifikace případu užití „05.1 - Prodloužit licenci“ 
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Případ užití: 06.0 - Přihlášení ke škole a roli 

Identifikace případu 

uţití: 

06.0 

Cíl případu uţití: Aktér se přihlásí v systému ke škole a roli. 

Primární aktér(ři): Tajemník, Garant, Tutor, Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn úspěšným přihlášením do systému 

(01.0). 

2. Systém zobrazí seznam všech škol, pro které má Aktér přidělenu 

alespoň jednu roli. 

3. Aktér vybere školu, do níţ se chce přihlásit. 

4. Systém vypíše seznam všech rolí Aktéra pro vybranou školu. 

5. Aktér vybere roli, pod níţ se chce přihlásit. 

6. Aktér vybere příkaz „Přihlásit“. 

7. Systém přihlásí Aktéra do vybrané školy a role. 

8. Systém Aktérovi zobrazí hlavní menu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen do systému do vybrané školy a role. 

Alternativní scénáře: Ţádné. 

Tabulka 30 - Specifikace případu užití „06.0 - Přihlášení ke škole a roli“ 
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Případ užití: 07.0 - Vkládání uživatelů do systému 

Identifikace případu 

uţití: 

07.0 

Cíl případu uţití: Aktér přidá do systému nového uţivatele bez role. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník, Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

2. Aktér je přihlášen ke škole a roli (neplatí u Administrátora). 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa uţivatelů“. 

2. Systém vypíše moţnosti pro vyhledávání existujících uţivatelů a 

moţnosti pro přidání nového uţivatele. 

3. Aktér vybere příkaz „Přidat uţivatele“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro zadání údajů (jméno, 

příjmení, rodné příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, 

město, titul před a za jménem) nového uţivatele. 

5. Aktér vyplní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, email, 

jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za jménem) 

o novém uţivateli. 

6. Aktér potvrdí zadání údajů uţivatele (jméno, příjmení, rodné 

příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul 

před a za jménem). 

7. DOKUD jsou povinné údaje uţivatele (jméno, příjmení, email, 

jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město) nevyplněné: 

7.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal všechny povinné údaje 

(jméno, příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, 

město). 

7.2 Aktér vyplní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, email, 

jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem) o novém uţivateli. 

7.3 Aktér potvrdí zadání údajů (jméno, příjmení, rodné příjmení, 

email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem). 

8. Systém vygeneruje heslo pro nového uţivatele. 

9. Systém uloţí do systému nového uţivatele. 

10. Systém odešle na email nového uţivatele vygenerované heslo. 

11. Systém informuje Aktéra o úspěšném přidání nového uţivatele. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil do systému nového uţivatele bez role. 

2. Novému uţivateli bylo Systémem odesláno přihlašovací heslo 

na email. 

Alternativní scénáře: 07.1 - Vyhledání uţivatele. 

07.2 - Editace uţivatele. 

07.3 - Smazání uţivatele. 

Tabulka 31 - Specifikace případu užití „07.0 - Vkládání uživatelů do systému“ 
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Případ užití: 07.1 - Vyhledání uživatele 

Identifikace případu 

uţití: 

07.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér vyhledá v systému uţivatele. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

2. Aktér je přihlášen ke škole a roli (neplatí u Administrátora). 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář můţe začínat krokem 2. hlavního 

scénáře. 

2. Aktér zadá část jména nebo příjmení hledaného 

uţivatele. 

3. Aktér vybere příkaz „Hledat“. 

4. Systém zobrazí seznam nalezených výsledků hledání. 
 

Výstupní podmínky: 1. Ţádné. 

Tabulka 32 - Specifikace případu užití „07.1 - Vyhledání uživatele“ 
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Případ užití: 07.2 - Editace uživatele 

Identifikace případu 

uţití: 

07.2 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér změní data uţivatele. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná dokončením PU 07.1. 

2. Systém zobrazí formulář s předvyplněnými hodnotami uţivatele 

(login, jméno, příjmení, rodné příjmení, email, jazyk, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, titul před a za jménem). 

3. Aktér změní povolené údaje v profilu (jméno, příjmení, rodné 

příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul 

před a za jménem, heslo, soubor fotografie). 

4. Aktér potvrdí zadání údajů (jméno, příjmení, rodné příjmení, 

email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem, heslo, soubor fotografie). 

5. DOKUD jsou povinné profilové údaje (jméno, příjmení, email, 

jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město) nevyplněné: 

5.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal všechny povinné údaje 

(jméno, příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, 

město). 

5.2 Aktér potvrdí zadání údajů. 

6. JESTLIŢE Aktér vybere příkaz „Reset hesla“: 

6.1 Systém vygeneruje editovanému uţivateli nové heslo.  

6.2 Systém uloţí nové heslo uţivatele do systému. 

6.3 Systém odešle editovanému uţivateli nové heslo emailem. 

7. Systém uloţí změny profilu do systému. 

8. Systém informuje Aktéra o úspěšné editaci profilu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér změnil profilová data uţivatele. 

2. Editovanému uţivateli byl Systémem odeslán informační email. 

Tabulka 33 - Specifikace případu užití „07.2 - Editace uživatele“ 
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Případ užití: 07.3 - Smazání uživatele 

Identifikace případu 

uţití: 

07.3 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Administrátor smaţe uţivatele ze systému. 

Primární aktér(ři): Administrátor, Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádní. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná dokončením PU 07.1. 

2. Aktér vybere příkaz „Smaţ“ u příslušné školy.  

3. Systém zobrazí Aktérovi upozorňovací dotaz na potvrzení 

mazání. 

4. JESTLIŢE Aktér potvrdí akci: 

4.1 Systém odstraní uţivatele ze systému. 
 

Výstupní podmínky: 1. Ze systému byl Aktérem odstraněn uţivatel. 

Tabulka 34 - Specifikace případu užití „07.3 - Smazání uživatele“ 
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Případ užití: 08.0 - Správa údajů o škole 

Identifikace případu 

uţití: 

08.0 

Cíl případu uţití: Tajemník změní základní údaje o škole. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

2. Tajemník má vybrán akademický rok. 

Primární scénář: 1. Případ je Tajemníkem spuštěn příkazem „Správa školy“. 

2. Systém zobrazí Tajemníkovi formulář s předvyplněnými 

aktuálními údaji školy (název, zkratka, ulice, číslo popisné, PSČ, 

město, další informace, vzorový login, rozsah IP). 

3. Tajemník vyplní údaje o editované škole (název, zkratka, ulice, 

číslo popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, 

rozsah IP). 

4. Tajemník potvrdí zadání údajů (název, zkratka, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, rozsah IP) 

o editované škole. 

5. DOKUD jsou povinné údaje školy (název, zkratka, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, vzorový login) nevyplněné: 

5.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal všechny povinné údaje 

(název, zkratka, ulice, číslo popisné, PSČ, město, vzorový 

login) o editované škole. 

5.2 Tajemník vyplní údaje o editované škole (název, zkratka, 

ulice, číslo popisné, PSČ, město, další informace, vzorový 

login, rozsah IP). 

5.3 Tajemník potvrdí zadání údajů (název, zkratka, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, rozsah 

IP) o editované škole. 

6. Systém uloţí údaje o škole do systému (název, zkratka, ulice, 

číslo popisné, PSČ, město, další informace, vzorový login, 

rozsah IP). 

7. Systém zobrazí Tajemníkovi informaci o úspěšném dokončení 

akce. 

8. Systém zobrazí Tajemníkovi seznam všech tajemníků školy. 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník editoval údaje o škole. 

Alternativní scénáře: 08.1 - Přiřadit tajemníka. 

08.2 - Editovat tajemníka.  

08.3 - Odebrat roli tajemníka uţivateli. 

Tabulka 35 - Specifikace případu užití „08.0 - Správa údajů o škole“ 
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Případ užití: 08.1 - Přiřadit tajemníka 

Identifikace případu 

uţití: 

08.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Tajemník přiřadí škole dalšího Tajemníka. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

1. Tajemník má vybrán akademický rok. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná krokem 1. hlavního scénáře. 

2. JESTLIŢE Tajemník vybere příkaz „Přidat nového“: 

2.1 Systém pokračuje dle PU 07.0. 

2.2 Systém přidělí novému uţivateli roli Tajemník pro aktuální 

školu a rok. 

2.3 Systém informuje Tajemníka o úspěšném přiřazení. 

3. JESTLIŢE Tajemník vybere příkaz „Přidat z existujících“: 

3.1 Systém zobrazí seznam všech uţivatelů kombinace aktuální 

školy a roku. 

3.2 Tajemník vybere uţivatele. 

3.3 Tajemník potvrdí výběr. 

3.4 Systém přidělí uţivatelům roli Tajemník pro aktuální školu a 

rok. 

3.5 Systém informuje Tajemníka o úspěšném přiřazení 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník přidal dalšího Tajemníka do školy. 

Tabulka 36 - Specifikace případu užití „08.1 - Přiřadit tajemníka“ 
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Případ užití: 08.2 - Editace tajemníka 

Identifikace případu 

uţití: 

08.2 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér změní data tajemníka. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná krokem 1. hlavního scénáře. 

2. Aktér zvolí příkaz „Editovat“ konkrétního tajemníka. 

3. Systém zobrazí formulář s předvyplněnými hodnotami uţivatele 

(login, jméno, příjmení, rodné příjmení, email, jazyk, ulice, číslo 

popisné, PSČ, město, titul před a za jménem). 

4. Aktér změní povolené údaje v profilu (jméno, příjmení, rodné 

příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul 

před a za jménem, heslo, soubor fotografie). 

5. Aktér potvrdí zadání údajů (jméno, příjmení, rodné příjmení, 

email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město, titul před a za 

jménem, heslo, soubor fotografie). 

6. DOKUD jsou povinné profilové údaje (jméno, příjmení, email, 

jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, město) nevyplněné: 

6.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal všechny povinné údaje 

(jméno, příjmení, email, jazyk, ulice, číslo popisné, PSČ, 

město). 

6.2 Aktér potvrdí zadání údajů. 

7. JESTLIŢE Aktér vybere příkaz „Reset hesla“: 

7.1 Systém vygeneruje editovanému uţivateli nové heslo.  

7.2 Systém uloţí nové heslo uţivatele do systému. 

7.3 Systém odešle editovanému uţivateli nové heslo emailem. 

8. Systém uloţí změny profilu do systému. 

9. Systém informuje Aktéra o úspěšné editaci profilu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér změnil profilová data tajemníka. 

2. Editovanému tajemníkovi byl Systémem odeslán informační 

email. 

Tabulka 37 - Specifikace případu užití „08.2 - Editace tajemníka“ 



 

 

115 

 

 

 

Případ užití: 08.3 - Odebrat roli tajemníka uživateli 

Identifikace případu 

uţití: 

08.3 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér odebere uţivateli roli tajemníka. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádní. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen k systému. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná krokem 1. hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere příkaz „Smaţ“ u příslušné školy. 

3. Systém zobrazí Aktérovi upozorňovací dotaz na potvrzení 

mazání. 

4. JESTLIŢE Aktér potvrdí akci: 

4.2 Systém odstraní roli tajemníka uţivatele ze systému. 
 

Výstupní podmínky: 1. Ze systému byla Aktérem odstraněna přiřazená role uţivateli. 

Tabulka 38 - Specifikace případu užití „08.3 - Odebrat roli tajemníka uživateli“ 
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Případ užití: 09.0 - Přidání akademického roku 

Identifikace případu 

uţití: 

09.0 

Cíl případu uţití: Tajemník přidá škole akademický rok. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

Primární scénář: 1. Případ je Tajemníkem spuštěn příkazem „Správa akademického 

roku“. 

2. Systém zobrazí Tajemníkovi seznam všech akademických let, 

která škola má nebo měla. 

3. Tajemník vybere příkaz „Přidat akademický rok“. 

4. Systém zobrazí Tajemníkovi formulář pro zadání údajů (název, 

datum začátku, datum konce, poznámka) pro nový akademický 

rok. 

5. Tajemník zadá názvu, data začátku a konce, poznámky k 

novému akademickému roku. 

6. Tajemník potvrdí zadání názvu, data začátku a konce, poznámky 

příkazem „Odeslat“. 

7. DOKUD jsou název, data začátku a konce akademického roku 

nevyplněné: 

7.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal název, data začátku a 

konce akademického roku. 

7.2 Tajemník vyplní název, data začátku a konce pro nový 

akademický rok. 

7.3 Tajemník potvrdí zadání názvu, data začátku a konce 

akademického roku příkazem „Odeslat“. 

8. DOKUD je datum začátku akademického roku menší neţ 

aktuální datum a datum konce akademického roku menší neţ 

datum začátku akademického roku: 

9.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal korektní data začátku a 

konce akademického roku. 

9.2 Tajemník vyplní data začátku a konce pro nový akademický 

rok. 

9.3 Tajemník potvrdí zadání názvu, data začátku a konce 

akademického roku příkazem „Odeslat“. 

10. Systém uloţí nový akademický rok do systému. 

11. Systém zobrazí Tajemníkovi informaci o úspěšném uloţení 

nového akademického roku. 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník přidal nový akademický rok. 

Alternativní scénáře: 09.1 - Editace akademického roku. 

09.2 - Smazání akademického roku. 

Tabulka 39 - Specifikace případu užití „09.0 - Přidání akademického roku“ 
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Případ užití: 09.1 - Editace akademického roku 

Identifikace případu 

uţití: 

09.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Tajemník edituje škole akademický rok. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná krokem 2. hlavního scénáře. 

2. Tajemník vybere příkaz „Editace“. 

3. Systém zobrazí Tajemníkovi formulář s předvyplněnými údaji 

(název, datum začátku, datum konce, poznámka) editovaného 

akademického roku. 

4. Tajemník změní údaje (název, datum začátku, datum konce, 

poznámka) editovaného akademického roku. 

5. Tajemník potvrdí změnu údajů (název, datum začátku, datum 

konce, poznámka) editovaného akademického roku. 

6. DOKUD jsou povinné údaje (název, datum začátku, datum 

konce) editovaného akademického roku nevyplněné: 

6.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal povinné údaje (název, 

datum začátku, datum konce) editovaného akademického 

roku. 

6.2 Tajemník změní údaje (název, datum začátku, datum konce, 

poznámka) editovaného akademického roku. 

6.3 Tajemník potvrdí změnu údajů (název, datum začátku, 

datum konce, poznámka) editovaného akademického roku. 

7. DOKUD je datum začátku akademického roku menší neţ 

aktuální datum a datum konce akademického roku menší neţ 

datum začátku akademického roku: 

7.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal korektní data začátku a 

konce akademického roku. 

7.2 Tajemník vyplní data začátku a konce pro nový akademický 

rok. 

7.3 Tajemník potvrdí zadání názvu, data začátku a konce 

akademického roku příkazem „Odeslat“. 

8. Systém uloţí údaje (název, datum začátku, datum konce, 

poznámka) editovaného akademického roku. 

9. Systém zobrazí Tajemníkovi informaci o úspěšném dokončení 

akce. 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník editoval akademický rok. 

Tabulka 40 - Specifikace případu užití „09.1 - Editace akademického roku“ 
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Případ užití: 09.2 - Smazání akademického roku 

Identifikace případu 

uţití: 

09.2 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Administrátor smaţe akademický rok školy. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádní. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Tajemník vybere příkaz „Smaţ“.  

3. Systém zobrazí Tajemníkovi upozorňovací dotaz na potvrzení 

mazání. 

4. JESTLIŢE Tajemník potvrdí akci: 

4.1 Systém odstraní školu ze systému. 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník smazal akademický rok. 

Tabulka 41 - Specifikace případu užití „09.2 - Smazání akademického roku“ 
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Případ užití: 10.0 - Rozdělení akademického roku 

Identifikace případu 

uţití: 

10.0 

Cíl případu uţití: Tajemník rozdělí akademický rok na části. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

2. Tajemník má vybrán akademický rok. 

Primární scénář: 1. Případ je Tajemníkem spuštěn příkazem „Rozdělení 

akademického roku“. 

2. Systém zobrazí Tajemníkovi seznam všech rozdělení 

akademických let pro vybraný akademický rok. 

3. Tajemník vybere příkaz „Přidat semestr“. 

4. Systém zobrazí Tajemníkovi formulář pro zadání počtu částí, na 

které bude akademický rok dělen. 

5. Tajemník zadá počet částí, na které bude akademický rok dělen.  

6. Systém aktualizuje formulář a zobrazí pole pro zadání názvu, 

data začátku a konce pro kaţdý časový úsek. 

7. Tajemník zadá název, datum začátku a konce jednotlivých 

časových úseků. 

8. Tajemník potvrdí zadání názvu, data začátku a konce 

jednotlivých časových úseků příkazem „Odeslat“. 

9. DOKUD jsou název, data začátku a konce akademického roku 

nevyplněné: 

9.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal název, data začátku a 

konce akademického roku. 

9.2 Tajemník vyplní název, data začátku a konce pro nový 

akademický rok. 

9.3 Tajemník potvrdí zadání názvu, data začátku a konce 

akademického roku příkazem „Odeslat“. 

10. DOKUD jsou data začátku a konce jakéhokoli časového 

rozdělení mimo rozmezí data začátku a konce akademického 

roku: 

10.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal data začátku a konce 

jednotlivých časových rozdělení v rozmezí akademického 

roku. 

10.2 Tajemník vyplní data začátku a konce pro všechny 

časové rozdělení. 

10.3 Tajemník potvrdí zadání data začátku a konce časového 

rozdělení příkazem „Odeslat“. 

11. DOKUD nejsou data konce a začátku sousedících časových 

rozdělení po sobě jdoucí: 

11.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal datum konce prvního 

časového období menší neţ datum začátku následujícího 

časového období v rámci akademického roku. 

11.2 Tajemník vyplní data začátku a konce pro všechny 

časové rozdělení. 
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11.3 Tajemník potvrdí zadání data začátku a konce časového 

rozdělení příkazem „Odeslat“. 

12. Systém uloţí nové časové rozdělení do systému. 

13. Systém zobrazí Tajemníkovi informaci o úspěšném uloţení 

nového časového rozdělení akademického roku. 
 

Výstupní podmínky: Tajemník přidal časové rozdělení do akademického roku. 

Alternativní scénáře: 10.1 - Editace rozdělení. (PU 09.1- obdoba) 

10.2 - Zrušit rozdělení. (PU 09.2 - obdoba) 

Tabulka 42 - Specifikace případu užití „10.0 - Rozdělení akademického roku“ 
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Případ užití: 11.0 - Zavedení kurzu 

Identifikace případu 

uţití: 

11.0 

Cíl případu uţití: Tajemník zavede nový výukový kurz. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

2. Tajemník má vybrán akademický rok. 

3. Tajemník má vybráno časové rozdělení akademického roku. 

Primární scénář: 1. Případ je Tajemníkem spuštěn příkazem „Správa kurzů“. 

2. Systém Tajemníkovi zobrazí seznam všech kurzů pro zvolené 

časové rozdělení. 

3. Tajemník vybere příkaz „Přidat nový kurz“. 

4. Systém zobrazí Tajemníkovi formulář pro zadání názvu, zkratky 

a příznaku veřejný kurz. 

5. Tajemník vyplní název, zkratku a případně i příznak veřejný 

kurz.  

6. Tajemník potvrdí zadání názvu, zkratky a příznaku veřejný kurz 

příkazem „Odeslat“. 

7. DOKUD jsou název a zkratka kurzu nevyplněné: 

7.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal název a zkratku kurzu. 

7.2 Tajemník vyplní název a zkratku kurzu. 

7.3 Tajemník potvrdí zadání názvu, zkratky kurzu a příznaku 

veřejný kurz příkazem „Odeslat“. 

8. Systém uloţí nový kurz do systému. 

9. Systém zobrazí Tajemníkovi informaci o úspěšném uloţení 

nového kurzu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník přidal nový kurz do časového rozdělení. 

Alternativní scénáře: 11.1 - Editace kurzu. (PU 07.2 - obdoba) 

11.2 - Smazání kurzu. (PU 07.3 - obdoba) 

11.3 - Přidat existující kurz. 

11.4 - Přiřadit garanta. (PU 08.1 - obdoba) 

Tabulka 43 - Specifikace případu užití „11.0 - Zavedení kurzu“ 
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Případ užití: 11.3 - Přidat existující kurz 

Identifikace případu 

uţití: 

11.3 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Tajemník zavede výukový kurz, který existoval v minulých ak. rocích. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

2. Tajemník má vybrán akademický rok. 

3. Tajemník má vybráno časové rozdělení akademického roku. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Tajemník vybere příkaz „Přidat existující kurz“.  

3. Systém zobrazí Tajemníkovi seznam všech kurzů minulých let 

vybrané školy. 

4. Tajemník vybere kurzy. 

5. Tajemník potvrdí výběr kurzů příkazem „Odeslat“. 

6. Systém uloţí pro vybrané časové rozdělení nové kurzy. 

7. Systém zobrazí Tajemníkovi informaci o úspěšném uloţení 

nových kurzů. 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník přidal nové kurzy do časového rozdělení. 

Tabulka 44 - Specifikace případu užití „11.3 - Přidat existující kurz“ 
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Případ užití: 12.0 - Definice šablony rozvrhu 

Identifikace případu 

uţití: 

12.0 

Cíl případu uţití: Tajemník definuje šablonu rozvrhu. 

Primární aktér(ři): Tajemník. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Tajemník je přihlášen ke škole a roli. 

2. Tajemník má vybrán akademický rok. 

Primární scénář: 1. Případ je Tajemníkem spuštěn příkazem „Šablona rozvrhu“. 

2. Systém Tajemníkovi zobrazí seznam všech časových rozmezí 

šablony rozvrhu. 

3. Tajemník vybere příkaz „Přidat rozmezí“. 

4. Systém zobrazí Tajemníkovi formulář pro zadání časů zahájení, 

ukončení výuky a časového razítka pro dělení. 

5. Tajemník vyplní časy zahájení, ukončení výuky a délku 

časového razítka pro novou šablonu rozvrhu.  

6. Tajemník potvrdí časy zahájení, ukončení výuky a délku 

časového razítka šablony rozvrhu příkazem „Odeslat“. 

7. DOKUD jsou časy zahájení, ukončení výuky a délka časového 

razítka nevyplněné: 

7.1 Systém ţádá Tajemníka, aby zadal časy zahájení, ukončení 

výuky a délku časového razítka. 

7.2 Tajemník vyplní název a zkratku kurzu. 

7.3 Tajemník potvrdí zadání názvu, zkratky kurzu a příznaku 

veřejný kurz příkazem „Odeslat“. 

8. Systém uloţí novou rozvrhovou šablonu do systému. 

9. Systém zobrazí Tajemníkovi informaci o úspěšném uloţení nové 

rozvrhové šablony. 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník přidal novou rozvrhovou šablonu pro akademický 

rok. 

Alternativní scénáře: 12.1 - Editace rozvrhové šablony. (PU 07.2 - obdoba) 

12.2 - Smazání rozvrhové šablony. (PU 07.3 - obdoba) 

Tabulka 45 - Specifikace případu užití „12.0 - Definice šablony rozvrhu“ 
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Případ užití: 13.0 - Vedení podmínek kurzu 

Identifikace případu 

uţití: 

13.0 

Cíl případu uţití: Aktér definuje podmínky splnění kurzu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Vedení podmínek kurzu“. 

2. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech skupin aktivit, aktivit a 

testů zvoleného kurzu pro přihlášenou roli. 

3. Aktér vybere příkaz „Přidat skupinu aktivit“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro zadání názvu skupiny 

aktivit, minima a maxima bodů, výběr role správy, příznaky 

povinnosti a započítávání do výsledku, výběr formy studia a 

maximální počet pokusů. 

5. Aktér vyplní název skupiny aktivit, minima a maxima bodů, 

vybere roli správy, zvolí příznaky povinnosti a započítávání do 

výsledku, vybere formu studia a vyplní maximální počet pokusů.  

6. Aktér potvrdí název skupiny aktivit, minima a maxima bodů, 

výběr role správy, příznaky povinnosti a započítávání do 

výsledku, výběr formy studia a maximální počet pokusů 

příkazem „Odeslat“. 

7. DOKUD jsou název skupiny aktivit, minima a maxima bodů a 

maximální počet pokusů nevyplněné: 

7.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal název skupiny aktivit, 

minima a maxima bodů a maximální počet pokusů. 

7.2 Aktér vyplní název skupiny aktivit, minima a maxima bodů 

a maximální počet pokusů. 

7.3 Aktér potvrdí zadání názvu skupiny aktivit, minima a 

maxima bodů a maximálního počtu pokusů příkazem 

„Odeslat“. 

8. Systém uloţí do kurzu novou skupinu aktivit. 

9. Systém zobrazí Aktérovi informaci o úspěšném uloţení nové 

skupiny aktivit. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil novou skupinu aktivit pro kurz. 

Alternativní scénáře: 13.1 - Editovat skupiny aktivit. (PU 07.2 - obdoba) 

13.2 - Smazat skupiny aktivit. (PU 07.3 - obdoba) 

13.3 - Souhrn výsledků. 

Tabulka 46 - Specifikace případu užití „13.0 - Vedení podmínek kurzu“ 
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Případ užití: 13.3 - Souhrn výsledků 

Identifikace případu 

uţití: 

13.3 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém zobrazí Aktérovi souhrn výsledků studentů aktivity nebo testu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere konkrétní aktivitu nebo test.  

3. Aktér potvrdí výběr příkazem „Souhrn“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi seznam všech studentů řešitelů vybraná 

aktivity nebo testu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Tajemník si zobrazil souhrn výsledků studentů aktivity nebo 

testu. 

Tabulka 47 - Specifikace případu užití „13.3 - Souhrn výsledků“ 
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Případ užití: 14.0 - Vytvoření třídy 

Identifikace případu 

uţití: 

14.0 

Cíl případu uţití: Aktér vytvoří novou třídu v kurzu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa tříd a jejich 

studentů“. 

2. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech tříd pro zvolený kurz. 

3. Aktér vybere příkaz „Přidat třídu“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro výběr uţivatele školy 

s rolí tutora, vyplnění zkratky předmětu, názvu učebny, výběr 

dne v týdnu, začátek a konec hodiny, označení sudého a lichého 

týdne, výběr formy studia a typu třídy, vyplnění maximálního 

počtu studentů. 

5. Aktér vybere uţivatele školy s rolí tutora, vyplní zkratku 

předmětu, název učebny, vybere den v týdnu, vyplní začátek a 

konec hodiny, označí sudý anebo lichý týden, vybere formu 

studia a typ třídy, vyplní maximální počet studentů.  

6. Aktér potvrdí uţivatele školy s rolí tutora, vyplnění zkratky 

předmětu, názvu učebny, výběr dne v týdnu, začátek a konec 

hodiny, označení sudého a lichého týdne, výběr formy studia a 

typu třídy, vyplnění maximálního počtu studentů příkazem 

„Odeslat“. 

7. DOKUD jsou výběr uţivatele školy s rolí tutora, zkratka 

předmětu, název učebny, den v týdnu, začátek a konec hodiny, 

označení sudého a lichého týdne, forma studia a typ třídy, 

maximální počet studentů nevyplněné: 

7.1 Systém ţádá Aktéra, aby vybral uţivatele školy s rolí tutora, 

vyplnil zkratku předmětu, název učebny, vybral den v týdnu, 

začátek a konec hodiny, vybral označení sudého a lichého 

týdne, vybral formu studia a typ třídy, vyplnil maximální 

počet studentů. 

7.2 Aktér vybere uţivatele školy s rolí tutora, vyplní zkratku 

předmětu, název učebny, vybere den v týdnu, vyplní začátek 

a konec hodiny, označí sudý anebo lichý týden, vybere 

formu studia a typ třídy, vyplní maximální počet studentů. 

7.3 Aktér potvrdí uţivatele školy s rolí tutora, vyplnění zkratky 

předmětu, názvu učebny, výběr dne v týdnu, začátek a konec 

hodiny, označení sudého a lichého týdne, výběr formy studia 

a typu třídy, vyplnění maximálního počtu studentů příkazem 

„Odeslat“. 

8. Systém uloţí do kurzu novou třídu. 

9. Systém zobrazí Aktérovi informaci o úspěšném uloţení nové 
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třídy. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil novou třídu pro kurz. 

Alternativní scénáře: 14.1 - Seznam studentů. 

14.2 - Import studentů. 

14.3 - Export studentů. 

14.4 - Editovat třídy. (PU 07.2 - obdoba) 

14.5 - Smazat třídy. (PU 07.2 - obdoba) 

Tabulka 48 - Specifikace případu užití „14.0 - Vytvoření třídy“ 
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Případ užití: 14.1 - Seznam studentů 

Identifikace případu 

uţití: 

14.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém zobrazí Aktérovi seznam studentů třídy. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere konkrétní třídu. 

3. Aktér potvrdí výběr příkazem „Seznam studentů“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi seznam studentů vybrané třídy. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér si zobrazil seznam studentů vybrané třídy. 

Tabulka 49 - Specifikace případu užití „14.1 - Seznam studentů“ 



 

 

129 

 

 

 

Případ užití: 14.2 - Import studentů 

Identifikace případu 

uţití: 

14.2 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém importuje studenty do vybrané třídy pomocí importního CSV 

souboru. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere konkrétní třídu. 

3. Aktér potvrdí výběr příkazem „Import“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro zvolení importního 

souboru. 

5. Aktér vybere importní soubor. 

6. Aktér potvrdí výběr příkazem „Odeslat“. 

7. Systém načte importní soubor. 

8. DOKUD není importní soubor Systémem přijat: 

8.1 Systém informuje Aktéra o nesprávném formátu souboru a 

zobrazí Aktérovi formulář pro zvolení importního souboru. 

8.2 Aktér vybere importní soubor. 

8.3 Aktér potvrdí výběr příkazem „Odeslat“. 

9. Systém zavede do vybrané třídy nové studenty. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér importoval nové studenty do vybrané třídy. 

Tabulka 50 - Specifikace případu užití „14.2 - Import studentů“ 
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Případ užití: 14.3 - Export studentů 

Identifikace případu 

uţití: 

14.3 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém exportuje studenty vybrané třídy do exportního CSV souboru. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere konkrétní třídu. 

3. Aktér potvrdí výběr příkazem „Export“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro zvolení exportních 

vlastností (školní login, systémový login, jméno, příjmení, 

email, titul před, titul za jménem). 

5. Aktér vybere vlastnosti. 

6. Aktér potvrdí výběr příkazem „Odeslat“. 

7. Systém vygeneruje exportní soubor. 

8. Systém zobrazí formulář pro uloţení souboru na Aktérův HDD. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér exportoval studenty z vybrané třídy do CSV souboru. 

Tabulka 51 - Specifikace případu užití „14.3 - Export studentů“ 
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Případ užití: 15.0 - Vložení kapitoly 

Identifikace případu 

uţití: 

15.0 

Cíl případu uţití: Aktér vytvoří novou kapitolu teorie v kurzu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa kapitol“. 

2. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech kapitol pro zvolený kurz. 

3. Aktér vybere příkaz „Přidat novou kapitolu“. 

4. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro vyplnění názvu nové 

kapitoly. 

5. Aktér vyplní název nové kapitoly.  

6. Aktér vyplnění nazvu nové kapitoly příkazem „Odeslat“. 

7. DOKUD je název nové kapitoly nevyplněn: 

7.1 Systém ţádá Aktéra, aby vyplnil název kapitoly. 

7.2 Aktér vyplní název kapitoly. 

7.3 Aktér vyplnění nazvu nové kapitoly příkazem „Odeslat“. 

8. Systém uloţí do kurzu novou třídu. 

9. Systém zobrazí Aktérovi informaci o úspěšném uloţení nové 

třídy. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil novou kapitolu pro kurz. 

Alternativní scénáře: 15.1 - Přidat podkapitolu. (PU 15.0 - obdoba, hierarchicky zanořeno 

s nastavením nadřazené kapitoly) 

15.2 - Smazat kapitolu. (PU 07.3 - obdoba) 

Tabulka 52 - Specifikace případu užití „15.0 - Vložení kapitoly“ 
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Případ užití: 16.0 - Vložení kategorie 

Identifikace případu 

uţití: 

16.0 

Cíl případu uţití: Aktér vytvoří novou kategorii. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa kategorií“. 

2. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro výběr z existujících 

kapitol. 

3. Aktér vybere jednu z existujících kapitol. 

4. Systém aktualizuje formulář pro výběr z existujících kapitol a 

zobrazí i seznam kategorií pro vybranou kapitolu. 

5. Aktér vybere příkaz „Přidat kategorii“. 

6. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro vyplnění názvu kategorie, 

výběr kapitoly, vyplnění popisu kategorie a počtu kroků 

kategorie. 

7. Aktér vyplní název kategorie, vybere kapitolu, vyplní popis 

nové kategorie a vyplní počet kroků kategorie.  

8. Aktér vyplnění názvu kategorie, výběr kapitoly, vyplnění popisu 

a počtu kroků kategorie potvrdí příkazem „Aktualizovat“. 

9. DOKUD je název kategorie, výběr kapitoly a počet kroků 

nevyplněn: 

9.1 Systém ţádá Aktéra, aby vyplnil název kategorie, vybral 

kapitolu a vyplnil počet kroků kategorie. 

9.2 Aktér vyplní název kategorie, vybere kapitolu a vyplní počet 

kroků kategorie. 

9.3 Aktér vyplnění nazvu nové kategorie, výběr kapitoly a 

vyplnění počtu kroků potvrdí příkazem „Aktualizovat“. 

10. Systém aktualizuje formulář pro zadání nové kategorie o 

poţadovaný počet kroků a rovnici obtíţnosti. 

11. Aktér vyplní pro jednotlivé kroky jejich pořadí, název kroku a 

obtíţnost. 

12. Aktér vyplní rovnici obtíţnosti. 

13. Aktér potvrdí úplné vyplnění formuláře příkazem „Odeslat“. 

14. DOKUD není vyplněno pořadí, název a obtíţnost všech kroků, 

celková rovnice obtíţnosti: 

14.1 Systém ţádá Aktéra, aby vyplnil pořadí, název a 

obtíţnost všech kroků, celkovou rovnici obtíţnosti. 

14.2 Aktér vyplní pro jednotlivé kroky jejich pořadí, název 

kroku a obtíţnost. 

14.3 Aktér vyplní rovnici obtíţnosti. 

14.4 Aktér potvrdí úplné vyplnění formuláře příkazem 

„Odeslat“. 

15. Systém uloţí do kapitoly novou kategorii. 
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16. Systém uloţí do kategorie jednotlivé kroky. 

17. Systém informuje Aktéra o úspěšném uloţení kategorie a všech 

kroků. 

 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil novou kategorii do kapitoly. 

2. Aktér vloţil nové kroky do kategorie. 

Alternativní scénáře: 16.1 - Editovat kategorii. (PU 07.2 - obdoba) 

16.2 - Smazat kategorii. (PU 07.3 - obdoba) 

Tabulka 53 - Specifikace případu užití „16.0 - Vložení kategorie“ 
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Případ užití: 17.0 - Vložení otázky 

Identifikace případu 

uţití: 

17.0 

Cíl případu uţití: Aktér vytvoří novou otázku. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa otázek“. 

2. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro výběr z existujících 

kapitol. 

3. Aktér vybere jednu z existujících kapitol. 

4. Systém aktualizuje formulář pro výběr z existujících kapitol a 

zobrazí i seznam kategorií pro vybranou kapitolu. 

5. Aktér vybere kategorii. 

6. Systém aktualizuje formulář a zobrazí seznam všech otázek 

vybrané kombinace kapitoly a kategorie. 

7. Aktér vybere příkaz „Přidat otázku“. 

8. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro vyplnění znění otázky, 

výběr obrázkové přílohy, výběr typu otázky, vyplnění času pro 

přečtení, příznaku překontrolování a počtu odpovědí na otázku. 

9. Aktér vyplní znění otázky, vybere obrázkové přílohy, vybere typ 

otázky, vyplní čas pro přečtení, příznak překontrolování a vyplní 

počet odpovědí na otázku.  

10. Aktér pro vyplnění znění otázky, výběr obrázkové přílohy, 

výběr typu otázky, vyplnění času pro přečtení, příznaku 

překontrolování a počtu odpovědí na otázku potvrdí příkazem 

„Aktualizovat“. 

11. DOKUD je znění otázky, výběr typu otázky, vyplnění času pro 

přečtení a počet odpovědí na otázku nevyplněn: 

11.1 Systém ţádá Aktéra, aby vyplnil znění otázky, vybral 

typ otázky, vyplnil čas pro přečtení, a vyplnil počet 

odpovědí na otázku. 

11.2 Aktér vyplní znění otázky, vybere obrázkové přílohy, 

vybere typ otázky, vyplní čas pro přečtení, příznak 

překontrolování a vyplní počet odpovědí na otázku. 

11.3 Aktér vyplnění znění otázky, výběr obrázkové přílohy, 

výběr typu otázky, vyplnění času pro přečtení, příznaku 

překontrolování a počtu odpovědí na otázku potvrdí 

příkazem „Aktualizovat“. 

12. Systém zobrazí formulář pro zadání jednotlivých odpovědí. 

13. Aktér zadá pro kaţdou odpověď příznak správnosti, text 

odpovědi, čas na řešení a vysvětlení. 

14. Aktér potvrdí zadání pro kaţdou odpověď příznaku správnosti, 

textu odpovědi, času na řešení a vysvětlení příkazem „Odeslat“. 

15. DOKUD není u jakékoli odpovědi vyplněn text odpovědi: 
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15.1 Systém ţádá aktéra, aby vyplnil text odpovědi pro 

všechny odpovědi. 

15.2 Aktér zadá pro kaţdou odpověď příznak správnosti, text 

odpovědi, čas na řešení a vysvětlení. 

15.3 Aktér vyplnění znění otázky, výběr obrázkové přílohy, 

výběr typu otázky, vyplnění času pro přečtení, příznaku 

překontrolování a počtu odpovědí na otázku potvrdí 

příkazem „Aktualizovat“. 

15.4 Systém zobrazí Aktérovi souhrn o otázce a jejích 

odpovědích. 

16. JESTLIŢE Aktér vybere příkaz „Uloţit a vloţit další“: 

16.1 Systém uloţí otázku a její odpovědi do systému. 

16.2 Systém informuje Aktéra o úspěšném uloţení otázky a 

jejích odpovědí. 

16.3 Systém pokračuje krokem 2 tohoto scénáře. 

17. JESTLIŢE Aktér vybere příkaz „Zpět“: 

17.1 Systém pokračuje krokem 15 tohoto scénáře. 

18. JESTLIŢE Aktér vybere příkaz „Uloţit“: 

18.1 Systém uloţí otázku a její odpovědi do systému. 

18.2 Systém informuje Aktéra o úspěšném uloţení otázky a 

jejích odpovědí. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil novou otázku do kategorie. 

2. Aktér vloţil nové odpovědi otázky. 

Alternativní scénáře: 17.1 - Editovat otázku. (PU 07.2 - obdoba) 

17.2 - Smazat otázku. (PU 07.3 - obdoba) 

17.3 - Tisk otázek a odpovědí. 

17.4 - Import otázek. 

Tabulka 54 - Specifikace případu užití „17.0 - Vložení otázky“ 
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Případ užití: 17.3 - Tisk otázek a odpovědí 

Identifikace případu 

uţití: 

17.3 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém zobrazí Aktérovi seznam otázek a jejich odpovědí ve formátu 

pro tisk. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 6. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér zvolí příkaz „Vytisknout“. 

3. Systém zobrazí Aktérovi seznam všech otázek a jejich odpovědí 

ve formátu pro tisk. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér zobrazil seznam otázek a jejich odpovědí. 

Tabulka 55 - Specifikace případu užití „17.3 - Tisk otázek a odpovědí“ 
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Případ užití: 17.4 - Import otázek 

Identifikace případu 

uţití: 

17.4 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém importuje otázky a jejich odpovědi ze stejného kurzu minulých 

let. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 6. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér zvolí příkaz „Import otázek z minulých let“. 

3. Systém zobrazí Aktérovi seznam všech otázek z minulých let 

stejného kurzu. 

4. Aktér vybere ze seznamu otázky. 

5. Aktér potvrdí volbu příkazem „Odeslat“. 

6. Systém uloţí do aktuálního kurzu vybrané otázky. 

7. Systém informuje Aktéra o úspěšném uloţení otázek do kurzu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér importoval vybrané otázky z minulých let do kurzu. 

Tabulka 56 - Specifikace případu užití „17.4 - Import otázek“ 
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Případ užití: 18.0 - Vytvoření šablony testu 

Identifikace případu 

uţití: 

18.0 

Cíl případu uţití: Aktér vytvoří novou šablonu testu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa šablon testů“. 

2. Systém zobrazí seznam všech existujících šablon testů pro 

zvolený kurz. 

3. Aktér vybere příkaz „Přidat šablonu“. 

4. Systém zobrazí formulář pro zadání nové šablony testu. 

5. Aktér vyplní název šablony, příznak míchání bloků a otázek, 

vyplní popis šablony a počet bloků.  

6. Aktér vyplnění názvu šablony, příznaků míchání bloků a otázek, 

vyplnění popisu šablony a počtu bloků potvrdí příkazem 

„Aktualizovat“. 

7. DOKUD je název šablony a počet bloků nevyplněn: 

7.1 Systém ţádá Aktéra, aby vyplnil název šablony a vyplnil 

počet bloků. 

7.2 Aktér vyplní název šablony, příznak míchání bloků a otázek, 

vyplní popis šablony a počet bloků. 

7.3 Aktér vyplnění názvu šablony, příznaků míchání bloků a 

otázek, vyplnění popisu šablony a počtu bloků potvrdí 

příkazem „Aktualizovat“. 

8. Systém aktualizuje formulář pro zadání nové šablony o 

poţadovaný počet bloků a hierarchii kapitol a kategorií. 

9. Aktér vyplní pro jednotlivé bloky jejich název, obtíţnost, váhu, 

počet otázek, počet odpovědí, minimum bodů, typ výběru 

odpovědí a příznak míchání otázek v bloku. 

10. Aktér vybere kapitoly a kategorie. 

11. Aktér kaţdé vybrané kategorii vyplní počet otázek. 

12. Aktér potvrdí vyplnění pro jednotlivé bloky jejich názvu, 

obtíţnosti, váhy, počtu otázek, počtu odpovědí, minima bodů, 

typu výběru odpovědí a příznaku míchání otázek v bloku, 

vybrané kapitoly a kategorie, jednotlivé počty otázek kategorií 

příkazem „Odeslat“. 

13. DOKUD není vyplněn pro jednotlivé bloky jejich název, 

obtíţnost, váha, počet otázek, počet odpovědí, minimum bodů, 

typ výběru odpovědí, příznak míchání otázek v bloku, kapitoly: 

13.1 Systém ţádá Aktéra, aby vyplnil pro jednotlivé bloky 

jejich název, obtíţnost, váhu, počet otázek, počet odpovědí, 

minimum bodů, typ výběru odpovědí, příznak míchání 

otázek v bloku, kapitoly. 

13.2 Aktér vyplní pro jednotlivé bloky jejich název, 
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obtíţnost, váhu, počet otázek, počet odpovědí, minimum 

bodů, typ výběru odpovědí a příznak míchání otázek v 

bloku. 

13.3 Aktér vybere kapitoly a kategorie. 

13.4 Aktér kaţdé vybrané kategorii vyplní počet otázek. 

13.5 Aktér potvrdí úplné vyplnění formuláře příkazem 

„Odeslat“. 

14. Systém uloţí šablonu testu do systému. 

15. Systém informuje Aktéra o úspěšném uloţení šablony systému. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil novou šablonu testu do systému. 

Alternativní scénáře: 18.1 - Editovat šablonu. (PU 07.2 - obdoba) 

18.2 - Smazat šablonu. (PU 07.3 - obdoba) 

Tabulka 57 - Specifikace případu užití „18.0 - Vytvoření šablony testu“ 
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Případ užití: 19.0 - Přidat test 

Identifikace případu 

uţití: 

19.0 

Cíl případu uţití: Aktér přidá test do kurzu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa testů a aktivit“. 

2. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech skupin aktivit zvoleného 

kurzu pro přihlášenou roli. 

3. Aktér vybere skupinu aktivit. 

4. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech aktivit a testů vybrané 

skupiny aktivit. 

5. Aktér vybere příkaz „Přidat test“. 

6. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro zadání názvu testu, jeho 

zařazení, šablony generování, času k vypracování, minima a 

maxima bodů, rozsahů IP, počtu pokusů a příznaky pro 

zobrazení po vyhodnocení, odesílání výsledků, papírového testu 

a povinnosti. 

7. Aktér vyplní název testu, jeho zařazení, šablonu generování, čas 

k vypracování, minima a maxima bodů, rozsah IP, počet pokusů 

a příznaky pro zobrazení po vyhodnocení, odesílání výsledků, 

papírového testu a povinnosti.  

8. Aktér potvrdí zadání názvu testu, jeho zařazení, šablony 

generování, času k vypracování, minima a maxima bodů, 

rozsahu IP, počtu pokusů a příznaků pro zobrazení po 

vyhodnocení, odesílání výsledků, papírového testu a povinnosti 

příkazem „Odeslat“. 

9. DOKUD jsou názvu testu, jeho zařazení, šablony generování, 

času k vypracování, minima a maxima bodů a počtu pokusů 

nevyplněné: 

9.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal název testu, jeho zařazení, 

šablonu generování, čas k vypracování, minima a maxima 

bodů a počet pokusů. 

9.2 Aktér vyplní název testu, jeho zařazení, šablonu generování, 

čas k vypracování, minima a maxima bodů, rozsah IP, počet 

pokusů a příznaky pro zobrazení po vyhodnocení, odesílání 

výsledků, papírového testu a povinnosti. 

9.3 Aktér potvrdí zadání názvu testu, jeho zařazení, šablony 

generování, času k vypracování, minima a maxima bodů, 

rozsahu IP, počtu pokusů a příznaků pro zobrazení po 

vyhodnocení, odesílání výsledků, papírového testu a 

povinnosti příkazem „Odeslat“. 

10. Systém uloţí do kurzu nový test. 

11. Systém zobrazí Aktérovi informaci o úspěšném uloţení nového 
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testu. 

 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil nový test do kurzu. 

Alternativní scénáře: 19.1 - Editovat test. (PU 07.2 - obdoba) 

19.2 - Smazat test. (PU 07.3 - obdoba) 

Tabulka 58 - Specifikace případu užití „19.0 - Přidat test“ 
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Případ užití: 20.0 - Zadat aktivitu 

Identifikace případu 

uţití: 

20.0 

Cíl případu uţití: Aktér přidá test do kurzu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa testů a aktivit“. 

2. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech skupin aktivit zvoleného 

kurzu pro přihlášenou roli. 

3. Aktér vybere skupinu aktivit. 

4. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech aktivit a testů vybrané 

skupiny aktivit. 

5. Aktér vybere příkaz „Přidat aktivitu“. 

6. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro zadání názvu aktivity, 

popisu, vzorového výsledku, doporučeného hodnoceni, příznaků 

pro moţnost výběru a povinnost, data omezení moţnosti výběru, 

omezení počtem studentů, příznak omezení počtu studentů na 

třídu nebo kurz a počet pokusů. 

7. Aktér vyplní název aktivity, popis, vzorové výsledek, 

doporučené hodnoceni, příznaky pro moţnost výběru a 

povinnost, data omezení moţnosti výběru, omezení počtem 

studentů, příznak omezení počtu studentů na třídu nebo kurz a 

počet pokusů.  

8. Aktér potvrdí zadání názvu aktivity, popisu, vzorového 

výsledku, doporučeného hodnoceni, příznaků pro moţnost 

výběru a povinnost, data omezení moţnosti výběru, omezení 

počtem studentů, příznak omezení počtu studentů na třídu nebo 

kurz a počet pokusů příkazem „Odeslat“. 

9. DOKUD jsou název aktivity, popis a počet pokusů nevyplněné: 

9.1 Systém ţádá Aktéra, aby zadal název aktivity, popis a počet 

pokusů. 

9.2 Aktér vyplní název aktivity, popis, vzorové výsledek, 

doporučené hodnoceni, příznaky pro moţnost výběru a 

povinnost, data omezení moţnosti výběru, omezení počtem 

studentů, příznak omezení počtu studentů na třídu nebo kurz 

a počet pokusů. 

9.3 Aktér potvrdí zadání názvu aktivity, popisu, vzorového 

výsledku, doporučeného hodnoceni, příznaků pro moţnost 

výběru a povinnost, data omezení moţnosti výběru, omezení 

počtem studentů, příznak omezení počtu studentů na třídu 

nebo kurz a počet pokusů příkazem „Odeslat“. 

10. Systém uloţí do kurzu novou aktivitu. 

11. Systém zobrazí Aktérovi informaci o úspěšném uloţení nové 

aktivity. 
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Výstupní podmínky: 1. Aktér vloţil novou aktivitu do kurzu. 

Alternativní scénáře: 20.1 - Editovat aktivitu. (PU 07.2 - obdoba) 

20.2 - Smazat aktivitu. (PU 07.3 - obdoba) 

20.3 - Seznam řešitelů a změna výsledků aktivity. 

Tabulka 59 - Specifikace případu užití „20.0 - Zadat aktivitu“ 
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Případ užití: 20.3 - Seznam řešitelů a změna výsledků aktivity 

Identifikace případu 

uţití: 

20.3 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér změní uţivateli hodnocení aktivity. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 4. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere skupinu aktivit seznamu skupin aktivit. 

3. Systém zobrazí uţivateli seznam aktivit vybrané skupiny aktivit. 

4. Aktér vybere aktivitu ze seznamu aktivit. 

5. Aktér zvolí příkaz „Řešitelé“. 

6. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro výběr termínu. 

7. Aktér vybere termín. 

8. Systém zobrazí seznam všech řešitelů aktivity vybraného 

termínu s editačním polem výsledku. 

9. Aktér zedituje výsledek studenta. 

10. Aktér potvrdí editaci příkazem „Uloţ“. 

11. Systém informuje Aktéra o úspěšné změně výsledku studenta. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér změnil uţivateli hodnocení aktivity. 

Tabulka 60 - Specifikace případu užití „20.3 - Seznam řešitelů a změna výsledků aktivity“ 
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Případ užití: 21.0 - Seznam studentů termínu 

Identifikace případu 

uţití: 

21.0  

Cíl případu uţití: Aktér vypíše nový termín. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Správa testů a aktivit“. 

2. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech skupin aktivit zvoleného 

kurzu pro přihlášenou roli. 

3. Aktér vybere skupinu aktivit. 

4. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech aktivit a testů vybrané 

skupiny aktivit. 

5. JESLTIŢE Aktér vybere skupinu aktivit: 

5.1 Systém zobrazí seznam termínů skupiny aktivit. 

6. JESLTIŢE Aktér vybere test: 

6.1 Systém zobrazí seznam termínů testu. 

7. JESLTIŢE Aktér vybere aktivitu: 

7.1 Systém zobrazí seznam termínů aktivity. 

8. Aktér zvolí termín a potvrdí výběr příkazem „Seznam studentů“. 

9. Systém zobrazí Aktérovi seznam studentů, přihlášených na 

termín. 
 

Výstupní podmínky: 1. Systém zobrazí Aktérovi seznam studentů konkrétního termínu 

skupiny aktivit, aktivity nebo testu. 

Alternativní scénáře: 21.1 - Vypsání termínu. 

21.2 - Editovat termín. (PU 07.2 - obdoba) 

21.3 - Smazat termín. (PU 07.3 - obdoba) 

21.4 - Přihlásit všechny studenty na termín. 

21.5 - Odeslat zprávu všem přihlášeným. 

21.6 - Tisk QR2 kódů na termín. 

Tabulka 61 - Specifikace případu užití „21.0 - Seznam studentů termínu“ 
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Případ užití: 21.1 - Vypsání termínu 

Identifikace případu 

uţití: 

21.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér vypíše nový termín. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 5. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér zvolí příkaz „Přidat termín“. 

3. Systém zobrazí Aktérovi formulář pro zadání údajů termínu 

(název termínu, data aktivní od, aktivní do, datum moznosti 

přihlásit se od a do, datum konce moţnosti odhlásit se, název 

učebny, počet studentů a příznak nutnosti hlásit se na termín). 

4. Aktér vyplní údaje termínu (název termínu, data aktivní od, 

aktivní do, datum moznosti přihlásit se od a do, datum konce 

moţnosti odhlásit se, název učebny, počet studentů a příznak 

nutnosti hlásit se na termín). 

5. Aktér potvrdí zadání údajů nového termínu (název termínu, data 

aktivní od, aktivní do, datum moznosti přihlásit se od a do, 

datum konce moţnosti odhlásit se, název učebny, počet studentů 

a příznak nutnosti hlásit se na termín). 

6. DOKUD jsou povinné údaje (název termínu, data aktivní od, 

aktivní do, datum moznosti přihlásit se od a do, datum konce 

moţnosti odhlásit se, název učebny, počet studentů a příznak 

nutnosti hlásit se na termín) nevyplněné: 

6.1 Systém ţádá Aktéra, aby vyplnil povinné údaje (název 

termínu, data aktivní od, aktivní do, datum moznosti 

přihlásit se od a do, datum konce moţnosti odhlásit se, 

název učebny, počet studentů a příznak nutnosti hlásit se na 

termín). 

6.2 Aktér vyplní údaje termínu (název termínu, data aktivní od, 

aktivní do, datum moznosti přihlásit se od a do, datum konce 

moţnosti odhlásit se, název učebny, počet studentů a příznak 

nutnosti hlásit se na termín). 

6.3 Aktér potvrdí zadání údajů nového termínu (název termínu, 

data aktivní od, aktivní do, datum moznosti přihlásit se od a 

do, datum konce moţnosti odhlásit se, název učebny, počet 

studentů a příznak nutnosti hlásit se na termín). 

7. Systém uloţí nový termín do systému. 

8. Systém informuje Aktéra o úspěšném uloţení nového termínu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vytvořil nový termín pro skupinu aktivit, aktivitu nebo 

test. 

Tabulka 62 - Specifikace případu užití „21.1 - Vypsání termínu“ 
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Případ užití: 21.4 - Přihlásit všechny studenty na termín 

Identifikace případu 

uţití: 

21.4 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér přihlásí všechny studenty kurzu na termín. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybránu skupinu aktivit, aktivitu nebo test. 

5. Aktér má vybrán termín. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 9. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere formu studia přihlašovaných studentů. 

3. Aktér potvrdí výběr příkazem „Přihlásit“. 

4. Systém přihlásí všechny studenty vybrané formy studia na 

termín. 

5. Systém aktualizuje seznam přihlášených studentů. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér přihlásil vybrané studenty kurzu na termín. 

Tabulka 63 - Specifikace případu užití „21.4 - Přihlásit všechny studenty na termín“ 
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Případ užití: 21.5 - Odeslat zprávu všem přihlášeným 

Identifikace případu 

uţití: 

21.5 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér odešle všem přihlášeným studentům email. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybránu skupinu aktivit, aktivitu nebo test. 

5. Aktér má vybrán termín. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 9. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vyplní formulář pro zprávu. 

3. Aktér potvrdí vyplnění příkazem „Odeslat“. 

4. Systém odešle zprávu všem na termín přihlášeným studentům. 

5. Systém informuje Aktéra o úspěšném odeslání. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér odeslal všem přihlášeným studentům email. 

Tabulka 64 - Specifikace případu užití „21.5 - Odeslat zprávu všem přihlášeným“ 
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Případ užití: 21.6 - Tisk QR2 kódů na termín 

Identifikace případu 

uţití: 

21.6 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém zobrazí Aktérovi tiskovou sestavu s QR2 kódy studentů 

termínu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybránu skupinu aktivit, aktivitu nebo test. 

5. Aktér má vybrán termín. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 9. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér potvrdí vyplnění příkazem „Tisk QR kódů“. 

3. Systém zobrazí Aktérovi tiskovou sestavu s QR2 kódy studentů 

termínu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Systém zobrazil Aktérovi tiskovou sestavu s QR2 kódy 

studentů termínu. 

Tabulka 65 - Specifikace případu užití „21.6 - Tisk QR2 kódů na termín“ 
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Případ užití: 22.0 - Generovat test 

Identifikace případu 

uţití: 

22.0 

Cíl případu uţití: Aktér vygeneruje variantu testu dle šablony. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Aktérem spuštěn příkazem „Generované testy“ 

konkrétního testu skupiny aktivit. 

2. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech termínů. 

3. Aktér vybere termín. 

4. Systém Aktérovi zobrazí seznam všech jiţ vygenerovaných 

variant testů.  

5. Aktér vybere příkaz „Vygenerovat test“. 

6. Systém Aktérovi zobrazí vygenerovanou variantu testu v novém 

okně prohlíţeče. 

7. Aktér zavře okno prohlíţeče s novou variantou testu. 

8. Systém zobrazí seznam všech vygenerovaných variant testu 

včetně nové.  
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér vygeneroval variantu testu pro termín. 

Alternativní scénáře: 22.1 - Náhled varianty testu. 

22.2 - Tisk varianty testu. 

22.3 - Smazat variantu testu. (PU 07.3 - obdoba) 

22.4 - Řešitelé a výsledky varianty testu. 

22.5 - Import dat z Rozpoznávače. 

22.6 - Export výsledků. 

Tabulka 66 - Specifikace případu užití „22.0 - Generovat test“ 



 

 

151 

 

 

 

Případ užití: 22.1 - Náhled varianty testu 

Identifikace případu 

uţití: 

22.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém zobrazí Aktérovi náhled elektronického testu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybrán test. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 4. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere vygenerovanou variantu testu. 

3. Aktér potvrdí výběr varianty příkazem „Náhled“. 

4. Systém zobrazí náhled elektronického testu.  
 

Výstupní podmínky: 1. Systém zobrazil Aktérovi náhled elektronického testu. 

Tabulka 67 - Specifikace případu užití „22.1 - Náhled varianty testu“ 
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Případ užití: 22.2 - Tisk varianty testu 

Identifikace případu 

uţití: 

22.2 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém zobrazí Aktérovi tiskovou sestavu s testem. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybrán test. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 4. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere vygenerovanou variantu testu. 

3. Aktér potvrdí výběr varianty příkazem „Tisk“. 

4. Systém zobrazí tiskovou sestavu s testem.  

Výstupní podmínky: 1. Systém zobrazil Aktérovi tiskovou sestavu s testem. 

Tabulka 68 - Specifikace případu užití „22.2 - Tisk varianty testu“ 
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Případ užití: 22.4 - Řešitelé a výsledky varianty testu 

Identifikace případu 

uţití: 

22.4 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém zobrazí Aktérovi seznam studentů řešitelů testu. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybrán test. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 4. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér vybere vygenerovanou variantu testu. 

3. Aktér potvrdí výběr varianty příkazem „Řešitelé“. 

4. Systém zobrazí tiskovou sestavu s testem. 
 

Výstupní podmínky: 1. Systém zobrazil Aktérovi seznam studentů řešitelů varianty 

testu. 

Tabulka 69 - Specifikace případu užití „22.4 - Řešitelé a výsledky varianty testu“ 
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Případ užití: 22.5 - Import dat z Rozpoznávače 

Identifikace případu 

uţití: 

22.5 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Aktér importuje do Systému výsledky z obrazového rozpoznání 

tištěných testů. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybrán test. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér zvolí příkaz „Vybrat importní soubor“. 

3. Systém zobrazí formulář pro výběr souboru. 

4. Aktér vybere soubor k importu výsledků. 

5. Aktér potvrdí výběr příkazem „Odeslat“. 

6. Systém načte soubor. 

7. DOKUD je soubor v jiném formátu nebo obsahuje vadná data: 

7.1 Systém upozorní Aktéra na chybu. 

7.2 Systém zobrazí formulář pro výběr souboru. 

7.3 Aktér vybere soubor k importu výsledků. 

7.4 Aktér potvrdí výběr příkazem „Odeslat“. 

7.5 Systém načte soubor. 

8. Systém importuje výsledky jednotlivých studentů. 

9. Systém importuje záloţní verzi odpovědníků. 

10. Systém zobrazí Aktérovi seznam špatně rozpoznaných testů. 
 

Výstupní podmínky: 1. Aktér importoval do Systému výsledky z obrazového 

rozpoznání tištěných testů. 

Tabulka 70 - Specifikace případu užití „22.5 - Import dat z Rozpoznávače“ 
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Případ užití: 22.6 - Export výsledků varianty testu 

Identifikace případu 

uţití: 

22.6 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Systém uloţí Aktérovi exportní soubor s výsledky studentů dané 

varianty na HDD. 

Primární aktér(ři): Garant, Tutor. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Aktér je přihlášen ke škole a roli. 

2. Aktér má vybrán akademický rok. 

3. Aktér má vybrán kurz. 

4. Aktér má vybrán test. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 2. krokem hlavního scénáře. 

2. Aktér zvolí příkaz „Export výsledků“. 

3. Systém vygeneruje soubor s výsledky studentů. 

4. Systém zobrazí formulář pro uloţení souboru. 

5. Aktér vybere umístění uloţení souboru. 

6. Aktér potvrdí uloţení. 

Výstupní podmínky: 1. Systém uloţil Aktérovi exportní soubor s výsledky studentů 

dané varianty na HDD. 

Tabulka 71 - Specifikace případu užití „22.6 - Export výsledků varianty testu“ 
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Případ užití: 23.0 - Přihlášení na termín 

Identifikace případu 

uţití: 

23.0 

Cíl případu uţití: Student se přihlásí na aktivní termín. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

3. Student má vybrán kurz. 

4. V systému existuje příslušný termín. 

Primární scénář: 1. Případ je Studentem spuštěn příkazem „Přihlásit se na termín“. 

2. Systém Studentovi zobrazí seznam všech termínů pro skupiny 

aktivit, testy a aktivity zvoleného kurzu. 

3. Systém zobrazí neaktivní termíny šedě. 

4. Systém zobrazí u aktivních termínů volbu „Přihlásit“. 

5. Student vybere pro zvolený termín volbu „Přihlásit“. 

6. Systém přihlásí studenta na termín. 

7. Systém informuje Studenta o úspěšném přihlášení na termín. 
 

Výstupní podmínky: 1. Student se přihlásil na termín. 

Alternativní scénáře: 23.1 - Odhlásit se z termínu. 

Tabulka 72 - Specifikace případu užití „23.0 - Přihlášení na termín“ 
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Případ užití: 23.1 - Odhlásit se z termínu 

Identifikace případu 

uţití: 

23.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Student se odhlásí z přihlášeného termínu. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

3. Student má vybrán kurz. 

4. Student je přihlášen na příslušný termín. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 3. krokem hlavního scénáře. 

2. Student vybere pro zvolený termín volbu „Odhlásit“. 

3. Systém odhlásí studenta z termínu. 

4. Systém informuje Studenta o úspěšném odhlášení z termínu. 

Výstupní podmínky: 1. Student se odhlásil z termínu. 

Tabulka 73 - Specifikace případu užití „23.1 - Odhlásit se z termínu“ 
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Případ užití: 24.0 - Vykonání testu 

Identifikace případu 

uţití: 

24.0 

Cíl případu uţití: Student vykoná test. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

3. Student má vybrán kurz. 

4. Student je přihlášen na termín testu. 

Primární scénář: 1. Případ je Studentem spuštěn příkazem „Vypracovat test“. 

2. Systém Studentovi zobrazí seznam všech termínů zvoleného 

kurzu, na které je přihlášen. 

3. Student vybere pro zvolený test příkaz „Spustit“. 

4. DOKUD není student na termín testu přihlášen: 

4.1 Systém informuje Studenta o nutnosti se přihlásit na daný 

termín. 

5. Systém otevře nové okno prohlíţeče s testem. 

6. Student vyplní test. 

7. Student uloţí test volbou „Uloţit test“. 

8. Systém uloţí vyhotovený test do systému. 

9. Systém zavře okno prohlíţeče s testem. 

10. Systém informuje Studenta o dokončení testu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Student vykonal test. 

Alternativní scénáře: 24.1 - Zavření okna testu Studentem (neuloţí se průběh ani výsledek 

vyplňovaného testu). 

Tabulka 74 - Specifikace případu užití „24.0 - Vykonání testu“ 
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Případ užití: 25.0 - Odevzdání aktivity 

Identifikace případu 

uţití: 

25.0 

Cíl případu uţití: Student odevzdá aktivitu. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

3. Student má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Studentem spuštěn příkazem „Aktivity“. 

2. Systém Studentovi zobrazí seznam všech aktivit pro vybraný 

kurz. 

3. Student vybere pro zvolenou aktivitu příkaz „Vloţit“. 

4. Systém zobrazí formulář pro odeslání aktivity (řešení, 

souborovou přílohu řešení, poznámka). 

5. Student vyplní formulář. 

6. Student potvrdí vyplnění formuláře. 

7. Systém uloţí aktivitu do systému. 

8. Systém informuje Studenta o úspěšném uloţení aktivity. 
 

Výstupní podmínky: Student odevzdal aktivitu. 

Alternativní scénáře: Ţádné. 

Tabulka 75 - Specifikace případu užití „25.0 - Odevzdání aktivity“ 
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Případ užití: 26.0 - Vložení rozvrhu 

Identifikace případu 

uţití: 

26.0 

Cíl případu uţití: Student si zapíše do rozvrhu zvolený kurz. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

3. Student má vybrán kurz. 

Primární scénář: 1. Případ je Studentem spuštěn příkazem „Rozvrh“. 

2. Systém Studentovi zobrazí seznam všech časových rozdělení 

akademického roku. 

3. Student vybere časové rozdělení. 

4. Systém zobrazí rozvrh Studenta. 

5. Student vybere příkaz „Zapsat do rozvrhu“. 

6. Systém zobrazí seznam všech časových rozdělení akademického 

roku. 

7. Student vybere časové rozdělení. 

8. Systém zobrazí seznam všech zavedených kurzů pro zvolené 

časové rozdělení. 

9. Student vybere kurz. 

10. Systém zobrazí seznam termínů výuky zvoleného kurzu. 

11. Systém zobrazí zeleně zapsané termíny kurzu ve Studentově 

rozvrhu. 

12. Student vybere pro zvolený kurz příkaz „Zapsat“. 

13. JESTLIŢE není Student zapsán do kurzu: 

13.1 Systém zapíše studenta do kurzu. 

14. JESTLIŢE má Student zapsán jiný termín kurzu v rozvrhu: 

14.1 Systém odstraní tento jiný termín z rozvrhu Studenta. 

15. Systém zapíše kurz do rozvrhu Studenta. 

16. Systém zobrazí zeleně zapsané termíny kurzu. 
 

Výstupní podmínky: 1. Student si zapsal do rozvrhu zvolený kurz. 

Alternativní scénáře: 26.1 - Zapsat vlastní předmět.  

26.2 - Editovat vlastní předmětu. (PU 07.2 - obdoba) 

26.3 - Smazat vlastní předmět. (PU 07.3 - obdoba) 

Tabulka 76 - Specifikace případu užití „26.0 - Vložení rozvrhu“ 
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Případ užití: 26.1 - Zapsat vlastní předmět 

Identifikace případu 

uţití: 

26.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Student zapíše do rozvrhu vlastní předmět. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

3. Student má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Alternativní scénář začíná 4. krokem hlavního scénáře. 

2. Student vybere příkaz „Přidat vlastní předmět“. 

3. Systém zobrazí formulář pro zadání vlastního předmětu (název, 

den, týden, čas od, čas do). 

4. Student vybere časové rozdělení. 

5. Student potvrdí zadání údajů příkazem „Přidat“. 

6. Systém zkontroluje překrývání v rozvrhu. 

7. JESTLIŢE se předměty v systému překrývají: 

7.1 Systém upozorní Studenta. 

7.2 Systém zobrazí formulář pro zadání vlastního předmětu 

(název, den, týden, čas od, čas do). 

7.3 Student vybere časové rozdělení. 

7.4 Student potvrdí zadání údajů příkazem „Přidat“. 

7.5 Systém zkontroluje překrývání v rozvrhu. 

8. Systém zapíše kurz do rozvrhu Studenta. 

Výstupní podmínky: 1. Student zapsal do rozvrhu vlastní předmět. 

Tabulka 77 - Specifikace případu užití „26.1 - Zapsat vlastní předmět“ 
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Případ užití: 27.0 - Přihlášení na veřejný kurz 

Identifikace případu 

uţití: 

27.0 

Cíl případu uţití: Student se přihlásí na veřejný kurz. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

Primární scénář:  
 

Výstupní podmínky: 1. Student přihlásil na veřejný kurz. 

Alternativní scénáře: 27.1 - Odhlásit z veřejného kurzu. 

Tabulka 78 - Specifikace případu užití „27.0 - Přihlášení na veřejný kurz“ 



 

 

163 

 

 

 

Případ užití: 27.1 - Odhlášení z veřejného kurzu 

Identifikace případu 

uţití: 

27.1 

Cíl alternativního 

scénáře: 

Student se odhlásí z veřejného kurzu. 

Primární aktér(ři): Student. 

Vedlejší aktér(ři): Ţádný. 

Vstupní podmínky: 1. Student je přihlášen ke škole a roli. 

2. Student má vybrán akademický rok. 

3. Student má vybrán kurz. 

Alternativní scénář: 1. Student se odhlásil z veřejného kurzu. 

Výstupní podmínky: Student zapsal do rozvrhu vlastní předmět. 

Tabulka 79 - Specifikace případu užití „27.1 - Odhlášení z veřejného kurzu“ 
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F. Matice sledování požadavků 

 

Poţadavek \ 

případ uţití 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

1.  x                           

2.       x                      

3.       x                      

4.   x                          

5.    x                         

6.                            x 

7.                            x 

8.     x                        

9.     x                        

10.     x                        

11.     x                        

12.     x                        

13.      x                       

14.      x                       

15.      x                       

16.      x                       

17.     x   x                     

18.     x                        

19.        x                     

20.     x                        

21.        x                     

22.        x                     

23.        x                     

24.         x                    

25.         x                    

26.     x   x                     

27.         x                    

28.        x                     

29.         x                    

30.          x                   

31.          x                   

32.          x                   

33.           x                  

34.           x                  

35.           x                  

36.            x                 

37.        x    x                 
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Poţadavek \ 

případ uţití 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

38.            x                 

39.            x                 

40.            x                 

41.        x                     

42.             x                

43.             x                

44.             x                

45.        x                     

46.        x                     

47.        x                     

48.              x               

49.              x               

50.              x               

51.              x               

52.              x               

53.        x                     

54.        x                     

55.        x                     

56.        x                     

57.               x              

58.               x              

59.               x              

60.        x       x              

61.               x              

62.               x              

63.                x             

64.                x             

65.                x             

66.                 x            

67.                 x            

68.                 x            

69.                  x           

70.                  x           

71.                  x           

72.                  x           

73.                  x           

74.                  x           

75.                  x           

76.                     x        

77.                     x        

78.                     x        
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Poţadavek \ 

případ uţití 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

79.                     x        

80.                   x          

81.                   x          

82.                   x          

83.                    x         

84.                    x         

85.                    x         

86.                      x       

87.                      x       

88.                      x       

89.                      x       

90.                      x       

91.                      x       

92.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

93.              x               

94.              x               

95.              x               

96.              x               

97.              x               

98.              x               

99.              x               

100.               x              

101.               x              

102.               x              

103.        x       x              

104.               x              

105.               x              

106.                x             

107.                x             

108.                x             

109.                 x            

110.                 x            

111.                 x            

112.                  x           

113.                  x           

114.                  x           

115.                  x           

116.                  x           

117.                     x        

118.                     x        

119.                     x        
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Poţadavek \ 

případ uţití 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

120.                     x        

121.                   x          

122.                   x          

123.                   x          

124.                    x         

125.                    x         

126.                    x         

127.                      x       

128.                      x       

129.                      x       

130.                      x       

131.                      x       

132.                      x       

133.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

134.                        x     

135.                        x     

136.                        x     

137.                         x    

138.                         x    

139.                         x    

140.                         x    

141.                          x   

142.                          x   

143.                          x   

144.                        x  x   

145.                        x x    

146.                        x     

147.                           x  

148.                           x  

149.                           x  

150.                            x 

151.                            x 

152.                            x 

153.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabulka 80 - Matice sledování požadavků (4 části) 
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G. Třídní diagram 

 

Obrázek 33 - Třídní diagram (část 1/3) 
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Obrázek 34 - Třídní diagram (část 2/3) 
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Obrázek 35 - Třídní diagram (část 3/3) 
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H. Sekvenční diagramy 

 

Obrázek 36 - 01.0 - Přihlášení do systému 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 - 02.0 - Úprava vlastního profilu 
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Obrázek 38 - 03.0 - Odhlášení ze systému 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 - 04.0 - Zavedení školy do systému 
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Obrázek 40 - 04.2 - Smazání školy 

 

 

 

 

 

Obrázek 41 - 05.0 - Přidělení licence školy 
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Obrázek 42 - 05.1 - Prodloužit licenci 

 

 

 

 

 

Obrázek 43 - 06.0 - Přihlášení ke škole a roli 
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Obrázek 44 - 07.0 - Vkládání uživatelů do systému 

 

 

 

 

 

Obrázek 45 - 07.2 - Editace uživatele 
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Obrázek 46 - 07.3 - Smazání uživatele 

 

 

 

 

 

Obrázek 47 - 08.0 - Správa údajů o škole 
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Obrázek 48 - 08.1 - Přiřadit tajemníka 

 

 

 

 

 

Obrázek 49 - 08.2 - Editace tajemníka 
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Obrázek 50 - 08.3 - Odebrat roli tajemníka uživateli 

 

 

 

 

 

Obrázek 51 - 09.0 - Přidání akademického roku 
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Obrázek 52 - 09.1 - Editace akademického roku 

 

 

 

 

 

Obrázek 53 - 09.2 - Smazání akademického roku 
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Obrázek 54 - 10.0 - Rozdělení akademického roku 

 

 

 

 

 

Obrázek 55 - 11.0 - Zavedení kurzu 
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Obrázek 56 - 11.3 - Přidat existující kurz 



 

 

184 

 

 

 

Obrázek 57 - 12.0 - Definice šablony rozvrhu 

 

 

 

 

 

Obrázek 58 - 13.0 - Vedení podmínek kurzu 
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Obrázek 59 - 13.3 - Souhrn výsledků 

 

 

Obrázek 60 - 14.0 - Vytvoření třídy 
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Obrázek 61 - 14.1 - Seznam studentů 

 

 

 

 

 

Obrázek 62 - 14.2 - Import studentů 
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Obrázek 63 - 14.3 - Export studentů 

 

 

 

 

 

Obrázek 64 - 15.0 - Vložení kapitoly 
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Obrázek 65 - 16.0 - Vložení kategorie 
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Obrázek 66 - 17.0 - Vložení otázky 

 

 

 

Obrázek 67 - 17.3 - Tisk otázek a odpovědí 
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Obrázek 68 - 17.4 - Import otázek 

 

 

 

Obrázek 69 - 18.0 - Vytvoření šablony testu 
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Obrázek 70 - 19.0 - Přidat test 
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Obrázek 71 - 20.0 - Zadat aktivitu 

 

 

 

Obrázek 72 - 20.3 - Seznam řešitelů a změna výsledků aktivity 
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Obrázek 73 - 21.0 - Seznam studentů termínu 

 

 

 

 

Obrázek 74 - 21.1 - Vypsání termínu 



 

 

194 

 

 

 

Obrázek 75 - 21.4 - Přihlásit všechny studenty na termín 

 

 

 

 

 

Obrázek 76 - 21.5 - Odeslat zprávu všem přihlášeným 
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Obrázek 77 - 21.6 - Tisk QR2 kódů na termín 

 

 

 

 

 

Obrázek 78 - 22.0 - Generovat test 
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Obrázek 79 - 22.1 - Náhled varianty testu 

 

 

 

 

 

Obrázek 80 - 22.4 - Řešitelé a výsledky varianty testu 
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Obrázek 81 - 22.5 - Import dat z Rozpoznávače 

 

 

 

 

 

Obrázek 82 - 22.6 - Export výsledků varianty testu 
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Obrázek 83 - 23.1 - Odhlásit se z termínu 

 

 

 

 

 

Obrázek 84 - 24.0 - Vykonání testu 
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Obrázek 85 - 25.0 - Odevzdání aktivity 
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Obrázek 86 - 26.0 - Vložení rozvrhu 
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Obrázek 87 - 26.1 - Zapsat vlastní předmět 
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I. Uživatelská dokumentace systému eLogika 

1. Nepřihlášení uživatelé 

1.1 Veřejné kurzy, seznam, přihlášení a odhlášení se 

K seznamu veřejných kurzů se nepřihlášený uţivatel dostane pomocí odkazu „Veřejné 

kurzy“ úvodní přihlašovací obrazovky (Obrázek 88). 

 

Obrázek 88 - Veřejné kurzy 

Seznam veřejných kurzů je zobrazen na obrázku (Obrázek 88). V tomto seznamu 

(Obrázek 89) je kaţdým řádkem reprezentován jeden veřejný kurz. Přihlášení na kurz nebo 

odhlášení z kurzu probíhá pomocí odkazů vpravo. Návrat na úvodní přihlašovací obrazovku 

probíhá pomocí odkazu „eLogika“ pod seznamem. 

 

Obrázek 89 - Seznam veřejných kurzů 

1.2 Reset hesla uživatele 

Reset hesla uţivatele probíhá vyplněním emailu uţivatele do formuláře zobrazeného po 

kliknutí na odkaz „Zapomněli jste heslo?“ (Obrázek 90Obrázek 88). Vyplněný email uţivatel 

potvrdí a na tento email (je-li v systému evidován) je odesláno nově vygenerované heslo. 
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Obrázek 90 - Reset hesla 

1.3 Přihlášení do systému 

Pro přihlášení do systému musí uţivatel zadat svůj systémový login, heslo a potvrdit 

tlačítkem „Přihlásit“ (Obrázek 91). V případě nesprávného zadání bude vyzván systémem 

k opakování akce.  

 

Obrázek 91 - Přihlášení do systému 

Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů je uţivatel vyzván k výběru školy a uţivatelské 

role. Po výběru potvrdí volbu uţivatel tlačítkem „Přihlásit“ (Obrázek 92). Tímto je proces 

přihlášení zdárně dokončen. Administrátor systému tento krok výběru školy a role neabsolvuje. 
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Obrázek 92 - Výběr školy a role 

1.4 Obecné  

Systém eLogika pouţívá tři typy oznamovacích formulářů, které jsou odlišeny různým 

podbarvením (Obrázek 93). Kaţdý má pak jiný význam. Zelené podbarvení signalizuje úspěšné 

vloţení dat do systému, červené pak upozorňuje na chybějící nebo nezadaná data, modrý 

vyjadřuje zajímavost nebo informaci pro uţivatele. 

 

Obrázek 93 - Barvy oznamovacích formulářů 

Dále pouţívá systém eLogika dialogová OkCancel okna, nejčastěji pouţívaná pro druhé 

potvrzování zvolené akce (Obrázek 94). 

 

Obrázek 94 - Dialogové okno typu "OkCancel" 
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2. Systémový administrátor 

Menu administrátora vidíme na obrázku(Obrázek 95). Uţivatel zde má zobrazeno své 

jméno a příjmení, uţivatelskou roli, pod kterou se do systému přihlásil, odkaz „Detail“ pro 

zobrazení a editaci svých osobních údajů a příkaz „Odhlásit“ pro korektní odhlášení ze systému. 

 

Obrázek 95 - Menu administrátora 

2.1 Správa licencí 

2.1.1 Seznam licencí 

< Správa licencí > 

Po rozkliknutí poloţky menu „Správa licencí“ je uţivateli zobrazena sestava se 

seznamem všech licencí pro zvolenou školu. Tuto školu můţe uţivatel vybrat v horní části 

pomocí výběrníku škol (Obrázek 96). Kaţdý řádek v tomto seznamu pak reprezentuje jednu 

licenci vybrané školy. V pravé části řádku jsou pak odkazy pro moţné prováděné akce s licencí, 

jako je prodlouţení (editace) nebo zrušení. Pod seznamem je pak umístěno tlačítko „Zavést novou 

licenci“, které slouţí pro přidání nové licence vybrané škole. 

 

Obrázek 96 - Seznam licencí 

2.1.2 Zavedení nové licence 

< Správa licencí / Výběr školy / Zavést novou licenci > 

Zavedení nové licence je moţné provést pomocí tlačítka „Zavést novou licenci“, které je 

umístěno pod seznamem všech licencí (Obrázek 96). Po kliknutí na toto tlačítko je uţivateli 

zobrazen formulář pro zadání data začátku a konce licence (povinná pole) a poznámky (Obrázek 
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97). Zavedení licence s vlastnostmi vyplněnými do formuláře potvrdí uţivatel kliknutím na 

tlačítko „Odeslat“.  

 

Obrázek 97 - Formulář pro zavedení nové licence 

2.1.3 Prodloužení licence 

< Správa licencí / Výběr školy / konkrétní licence / Prodloužit > 

Prodlouţení licence je moţné po kliknutí na odkaz „Prodlouţit“ v řádku konkrétní 

licence. Zobrazený formulář s daty licence (Obrázek 98) obsahuje předvyplněná data licence. 

Moţné je měnit pouze poloţku data ukončení (povinné) a poznámku. Uţivatel změnu dat potvrdí 

kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

 

Obrázek 98 - Editace licence 

2.1.4 Zrušení licence 

< Správa licencí / Výběr školy / konkrétní licence / Zrušit > 

Zrušení licence je moţné po kliknutí na odkaz „Zrušit“ v řádku konkrétní licence. 

Zobrazený formulář s daty licence (Obrázek 99) obsahuje předvyplněná data licence. Datum 

ukončení je v tomto případě nastaveno na aktuální kalendářní datum. Ve formuláři je moţné 

měnit pouze poznámku. Uţivatel změnu dat potvrdí kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 
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Obrázek 99 - Zrušení licence 

2.2 Správa škol 

2.2.1 Seznam všech škol v systému 

< Správa škol > 

Po rozkliknutí poloţky menu „Správa škol“ je uţivateli zobrazena sestava se seznamem 

všech škol obsaţených v systému (Obrázek 100). Nad tímto seznamem je tlačítko „Přidat školu“ 

slouţící k zobrazení formuláře pro zavedení nové školy do systému. Kaţdý řádek v seznamu škol 

pak reprezentuje jednu konkrétní školu v systému a zobrazuje její vlastnosti. Fajfka nebo kříţek 

ve sloupci „Licence“ symbolizují platnost licence pro aktuální kalendářní datum. V pravé části 

řádku jsou pak odkazy pro moţné prováděné akce se školou, jako je seznam tajemníků, editace 

nebo smazání. 

 

Obrázek 100 - Seznam všech škol 

2.2.2 Přidání nové školy 

< Správa škol / Přidat školu > 

Zavedení nové školy je moţné provést pomocí tlačítka „Přidat školu“, které je umístěno 

nad seznamem všech škol (Obrázek 100). Po kliknutí na toto tlačítko je uţivateli zobrazena první 

část formuláře pro zadání názvu školy, zkratky, ulice, čísla popisného, PSČ, města (povinná 
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pole), poznámky, vzorového loginu a rozsahu IP adres (Obrázek 101). Zavedení školy 

s vlastnostmi vyplněnými do formuláře potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko „Další“. 

 

Obrázek 101 - Formulář pro přidání nové školy 

Aby byl proces zavedení školy dokončen, musí uţivatel nově zaváděné škole přiřadit i 

první výchozí akademický rok. Formulář pro jeho zavedení je druhou částí procesu zavedení nové 

školy (Obrázek 102). Poloţky názvu, data začátku a data konce jsou povinné. Uţivatel vloţení 

dat potvrdí kliknutím na tlačítko „Odeslat“ 

 

Obrázek 102 - Formulář pro zavedení akademického roku 

2.2.3 Editace školy 

< Správa škol / konkrétní škola / Editace > 

Editace školy je řešena pomocí odkazu „Editace“ na řádku konkrétní školy v seznamu 

škol (Obrázek 100). Uţivateli se zobrazí stejný formulář, jako pro zavádění nové školy (Obrázek 
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101), který je vyplněn aktuálními daty školy. Uţivatel změní potřebná data a potvrdí změnu 

tlačítkem „Odeslat“. 

2.2.4 Smazání školy 

< Správa škol / konkrétní škola / Smaž > 

Mazání školy je řešeno odkazem „Smaţ“ na řádku konkrétní školy v seznamu škol 

(Obrázek 100). Uţivateli se zobrazí potvrzovací OkCancel dialog, po jehoţ potvrzení je škola ze 

systému smazána včetně všech podřízených entit (kurzy, otázky, teorie, atd.). 

2.3 Seznam tajemníků  

< Správa škol / konkrétní škola / Tajemníci > 

Po rozkliknutí poloţky menu „Tajemníci“ je uţivateli zobrazena sestava se seznamem 

všech tajemníků konkrétní školy pro vybraný akademický rok (Obrázek 103). Kaţdý řádek 

v seznamu pak reprezentuje jednoho konkrétního uţivatele školy s rolí tajemníka a zobrazuje jeho 

vlastnosti. V pravé části řádku je pak odkaz pro moţnost odebrání práva tajemníka uţivateli. Nad 

tímto seznamem je výběrník akademického roku, pro který chceme zobrazit seznam tajemníků. 

Dále zde jsou umístěny odkazy pro přidání dalšího tajemníka škole.  

 

 

Obrázek 103 - Seznam tajemníků 

2.3.1 Přiřazení tajemníka škole jako nového uživatele 

< Správa škol / konkrétní škola / Tajemníci / Přidat nového > 

Zavedení nového uţivatele školy s rolí tajemníka je moţné provést pomocí odkazu 

„Přidat nového“ v sestavě zobrazující seznam tajemníků pro školu a rok (Obrázek 103). Po 

kliknutí na této odkaz je uţivateli zobrazen formulář pro zaloţení nového uţivatele školy 

s přiřazenou rolí tajemníka konkrétní školy. Do formuláře je nutné zadat školní login, jméno, 

příjmení, email, ulici, číslo popisné, PSČ a město (Obrázek 104). Zavedení uţivatele 

s vlastnostmi vyplněnými do formuláře potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Nově 

zaloţenému uţivateli je odeslán na email vygenerovaný login a heslo. 
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Obrázek 104 - Formulář pro zavedení nového tajemníka 

2.3.2 Přiřazení tajemníka škole kurzu z existujících uživatelů 

< Správa škol / konkrétní škola / Tajemníci / Přidat nového z existujících uživatelů > 

přiřazení role tajemníka jiţ existujícímu uţivateli školy je moţné provést pomocí odkazu 

„Přidat nového z existujících uţivatelů“ v sestavě zobrazující seznam tajemníků pro školu a rok 

(Obrázek 103). Po kliknutí na této odkaz je uţivateli zobrazen formulář s moţností vyhledávat 

uţivatele podle příjmení. Pro výpis všech uţivatelů ponecháme pole prázdné a klikneme na 

tlačítko „Hledat“. Pro vyhledání uţivatelů, jejichţ příjmení začíná na specifickým řetězcem, 

zadáme do pole pro vyhledávání tento řetězec a klikneme na tlačítko „Hledat“. Systém vyhledá a 

vypíše seznam nalezených uţivatelů a jejich vlastností (Obrázek 105). Přiřazení role tajemníka 

konkrétnímu uţivateli provedeme pomocí zaškrtnutí pole v levé části řádku konkrétního uţivatele 

a potvrdíme tlačítkem „Odeslat“. 
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Obrázek 105 - Přiřazení role tajemníka existujícímu uživateli 

2.3.3 Smazání tajemníka 

< Správa škol / konkrétní škola / Tajemníci / Zrušit > 

Odebrání role tajemníka školy provedeme pomocí odkazu „Zrušit“ v pravé části řádku 

konkrétního tajemníka v seznamu tajemníků pro školu a rok (Obrázek 103). Uţivateli se zobrazí 

potvrzovací OkCancel dialog, po jehoţ potvrzení je role uţivateli odebrána, ale uţivatel zůstává 

v systému dále. 

2.4 Správa tajemníků 

2.4.1 Seznam tajemníků školy 

< Správa tajemníků > 

Zde má uţivatel zobrazen seznam všech tajemníků v systému (Obrázek 106). Kaţdý 

řádek tohoto seznamu zobrazuje jednoho uţivatele s rolí tajemníka, jeho detailní informace, 

příznak, je-li online a seznam škol, pro které je tajemníkem. V pravé části kaţdého řádku je pak 

odkaz „Editace“, která slouţí pro změnu osobních informací tajemníka. 

 

Obrázek 106 - Seznam tajemníků školy 

2.4.2 Editace osobních údajů tajemníka 

< Správa tajemníků / konkrétní tajemník / Editace > 

Editace osobních údajů tajemníka je prováděna pomocí odkazu „Editace“ v pravé části 

kaţdého řádku seznamu tajemníků (Obrázek 106). Uţivateli je zobrazen formulář s vyplněnými 

aktuálními hodnotami uţivatele (Obrázek 107). Administrátor změní potřebná data a potvrdí 
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uloţení tlačítkem „Odeslat“. Administrátor má také moţnost resetovat tajemníkovi heslo, coţ se 

provádí tlačítkem „Reset hesla“. V případě změn dat uţivatele a pouţití resetu hesla nebudou tyto 

změny uloţeny. Reset hesla provede pouze vygenerování nového hesla a odeslání na uţivatelský 

email. 

 

Obrázek 107 - Formulář pro editaci osobních údajů tajemníka 

2.5 Správa uživatelů 

2.5.1 Seznam všech uživatelů 

< Správa uživatelů > 

Seznam všech uţivatelů je zobrazen administrátorovi po kliknutí na poloţku menu 

„Správa uţivatelů“ Obrázek 108). Jsou zde moţnosti pro vyhledání uţivatele podle příjmení, 

editaci osobních údajů nebo smazání uţivatele. 
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Obrázek 108 - Seznam všech uživatelů 

2.5.2 Vyhledání uživatele 

< Správa uživatelů > 

Vyhledávání uţivatele podle příjmení je moţné po zadání části příjmení a potvrzení 

tlačítkem „Hledat“ (Obrázek 108). Poté je administrátorovi zobrazen seznam všech nalezených 

uţivatelů systému, jejichţ příjmení začíná zadaným řetězcem. 

2.5.3 Editace osobních údajů uživatele 

< Správa uživatelů / konkrétní uživatel / Editace > 

Editace konkrétního uţivatele je prováděna pomocí odkazu „Editace“ v konkrétním řádku 

seznamu uţivatelů (Obrázek 108). Zobrazený formulář i postup editace jsou obdobné, jako 

formulář pro editaci osobních údajů tajemníka. 

2.5.4 Smazání uživatele 

< Správa uživatelů / konkrétní uživatel / Smaž > 

Smazání konkrétního uţivatele je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v konkrétním řádku 

seznamu uţivatelů (Obrázek 108). Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí potvrzovací OkCancel 

dialog, po jehoţ potvrzení je uţivatel ze systému odebrán kompletně, včetně vazeb na jeho 

uţivatelské role. 

2.6 SQL audit 

< SQL audit > 

Poloţka menu „SQL audit“ slouţí ke spuštění bezpečnostních procedur. Celkově je tato 

problematika součástí jiné diplomové práce, proto se jí dále nebudeme zabývat. 
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3. Tajemník  

Menu tajemníka vidíme na obrázku (Obrázek 109). Uţivatel má zde zobrazeno své jméno 

a příjmení, uţivatelskou roli, pod kterou se do systému přihlásil, odkaz „Detail“ pro zobrazení a 

editaci svých osobních údajů a příkaz „Odhlásit“ pro korektní odhlášení ze systému. Dále zde má 

moţnost výběru akademického roku. Po jeho zvolení se veškerá zobrazovaná data a moţnosti 

práce se systémem týkají pouze vybraného akademického roku. 

 

Obrázek 109 - Menu tajemníka 

3.1 Správa školy 

3.1.1 Editace údajů vlastní školy 

< Správa školy > 

Správou školy je myšlen dohled a případná editace detailních údajů tajemníkovy školy. 

Po kliknutí na poloţku menu „Správa školy“ je tajemníkovi zobrazen formulář s vyplněnými 

aktuálními daty školy (Obrázek 110). Tajemník tyto údaje můţe změnit a jejich potvrzení 

provede tlačítkem „Odeslat“. Pod editačním formulářem najde uţivatel také odkazy pro přidání 

dalšího tajemníka škole. 
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Obrázek 110 - Formulář pro editaci údajů vlastní školy 

3.1.2 Přiřazení tajemníka škole jako nového uživatele 

< Správa školy / Přidat nového > 

Postup je stejný, jako u stejně nazvané funkce uţivatelské role Administrátor. 

3.1.3 Přiřazení tajemníka škole z existujících uživatelů 

< Správa školy / Přidat nového z existujících uživatelů > 

Postup je stejný, jako u stejně nazvané funkce uţivatelské role Administrátor. 

3.2 Akademický rok - Správa akademických let 

3.2.1 Seznam všech akademických let 

< Akademický rok / Správa akademických let > 

Pod touto poloţkou menu se skrývá sestava zobrazující seznam všech akademických let 

školy, pod kterou je tajemník aktuálně přihlášen (Obrázek 111). Nad tímto seznamem je tlačítko 

„Přidat akademický rok“, které slouţí pro přesun na formulář pro zavedení nového roku. Kaţdý 

řádek seznamu pak reprezentuje jeden akademický rok školy. V pravé části kaţdého z řádků jsou 

odkazy pro editaci a mazání roků. 
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Obrázek 111 - Seznam akademických let 

3.2.2 Založení nového akademického roku 

< Akademický rok / Správa akademických let / Přidat akademický rok > 

K formuláři pro zavedení nového akademického roku pro školu se dostane tajemník po 

kliknutí na tlačítko „Přidat akademický rok“ v sestavě seznamu všech akademických let (Obrázek 

111). Tento formulář je zobrazen na obrázku (Obrázek 112). Údaje názvu, data začátku a data 

konce akademického roku jsou povinné. Zavedení nového roku do systému tajemník potvrdí 

tlačítkem „Odeslat“. 

 

Obrázek 112 - Formulář pro založení nového akademického roku 

3.2.3 Editace akademického roku 

< Akademický rok / Správa akademických let / konkrétní rok / Editace > 

K formuláři pro editaci akademického roku se dostane tajemník po kliknutí na odkaz 

„Editovat“ v konkrétním řádku seznamu všech akademických let (Obrázek 111). Tento formulář 

je stejný, jako na obrázku (Obrázek 112), ale je předvyplněný aktuálními daty editovaného roku. 

Údaje názvu, data začátku a data konce akademického roku jsou povinné. Zavedení nového roku 

do systému tajemník potvrdí tlačítkem „Odeslat“. 

3.2.4 Smazání akademického roku 

< Akademický rok / Správa akademických let / konkrétní rok / Smaž > 

Mazání akademického roku je řešeno pomocí odkazu „Smaţ“ na řádku konkrétního roku 

v seznamu akademických let (Obrázek 111). Uţivateli se zobrazí potvrzovací OkCancel dialog, 

po jehoţ potvrzení je rok ze systému smazán včetně všech podřízených entit (časové rozdělení, 

skupiny aktivit, kurzy, otázky, teorie, atd.). 
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3.3 Akademický rok - Rozdělení akademického roku 

3.3.1 Seznam rozdělení akademického roku 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku > 

Pomocí této poloţky menu si můţe tajemník vypsat seznam rozdělení vybraného 

akademického roku s jejich podrobnostmi (Obrázek 113). Kaţdý řádek seznamu reprezentuje 

jeden časový úsek akademického roku. Ve sloupci „Stav“ je příznak stavu, ve kterém časové 

rozdělení je. Jsou zde i další volby pro dále popisované činnosti související s rozdělením 

akademického roku.  

 

Obrázek 113 - Seznam časových rozdělení akademického roku 

3.3.2 Přidat rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / Přidat semestr > 

Stisknutím tlačítka „Přidat semestr“ je tajemníkovi zobrazen formulář pro zavedení 

nového časového rozdělení akademického roku (Obrázek 114). Toto časové rozdělení je moţno 

zavést pouze v případě, neobsahuje-li uţ akademický rok jiné časové rozdělení. V případě, ţe 

obsahuje, je toto tlačítko zašedlé. Formulář pro zavedení nového rozdělení se skládá z výběru 

nebo zadání celkového počtu časových úseků (2, 3 nebo vlastní počet, který je nutné potvrdit 

tlačítkem „Vlastní“). Po zadání počtu částí je formulář aktualizován a zobrazí vstupní pole pro 

název, datum začátku a konce všech časových úseků (tato pole jsou povinná). Potvrzením 

zadaných hodnot tlačítkem „Odeslat“ jsou zadaná časová rozdělení uloţena do systému. 

 

Obrázek 114 - Formulář pro zadání nových rozdělení akademického roku 
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3.3.3 Editace rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / Editace semestru > 

Probíhá stejným způsobem, jako zavádění rozdělení nového pouze s tím rozdílem, ţe je 

formulář předvyplněný aktuálně editovaným časovým rozdělením (Obrázek 114). 

3.3.4 Smazání rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / Zrušit rozdělení > 

Tato volba, prováděná stisknutím tlačítka „Zrušit rozdělení“ nad seznamem rozdělení 

roku (Obrázek 114), způsobí po potvrzení OkCancel dialogu odebrání všech časových rozdělení 

(a odebrání vazeb s entitami niţších úrovní - skupiny aktivit, kurzy, teorie, atd.). Tato volba je 

moţná pouze v případě, jsou-li veškerá rozdělení ve stavu editovatelném. 

3.3.5 Seznam kurzů v rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / konkrétní rozdělení / Kurzy > 

K sestavě zobrazující seznam všech vytvořených kurzů (Obrázek 115) v časovém 

rozdělení (semestru) se tajemník dostane pomocí odkazu „Kurzy“ v levé části řádku konkrétního 

časového rozdělení v seznamu časových rozdělení (Obrázek 113). Kaţdý řádek zde reprezentuje 

jeden kurz ve vybraném časovém rozdělení. 

 

Obrázek 115 - Seznam kurzů v jednom časovém rozdělení 

3.3.6 Přidání nového kurzu do rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / konkrétní rozdělení / Kurzy / Přidat 

nový kurz > 

Tajemník můţe přidat nový kurz pomocí odkazu „Přidat nový kurz“ nad seznamem kurzů 

v rozdělení (Obrázek 115). Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí formulář (Obrázek 116) se 

vstupními poli pro název a zkratku kurzu (povinné) a zaškrtávací políčko pro moţnost označit 

kurz jako veřejný. Zaloţení nového kurzu tajemník potvrdí tlačítkem „Odeslat“. 
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Obrázek 116 - Formulář pro přidání nového kurzu 

3.3.7 Přidání již existujícího kurzu do rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / konkrétní rozdělení / Kurzy / Přidat 

existující kurz > 

Pokud chce tajemník přidat kurz, který jiţ existuje v rámci školy, je to moţné pomocí 

odkazu „Přidat existující kurz“ nad seznamem kurzů v rozdělení (Obrázek 115). Tajemníkovi je 

zobrazen seznam všech kurzů, zaloţených pro aktuální školu (Obrázek 117). Jednoduchým 

zaškrtnutím políčka v levé části řádku konkrétního kurzu pak vybere kurz, který chce přidat. 

Volbu potvrdí tlačítkem „Odeslat“ a tímto budou změny uloţeny.  

 

Obrázek 117 - Formulář pro přidání již existujícího kurzu 

3.3.8 Zrušení kurzu v rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / konkrétní rozdělení / Kurzy / 

konkrétní kurz / Zrušit > 

Odstranit kurz z časového rozdělení lze pomocí odkazu „Zrušit“ v pravé části řádku 

konkrétního kurzu seznamu sestavy zobrazující všechny přiřazené kurzy (Obrázek 115) 

v časovém rozdělení. Toto odstranění nesmaţe kurz ze systému, pouze zruší vazbu mezi kurzem a 

časovým rozdělením. 

3.3.9 Zavedení aktuálního rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / Zavést aktuální rozdělení > 
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Tlačítko „Zavést aktuální rozdělení“ (Obrázek 118) způsobí kontrolu uzamčení všech 

rozdělení předchozích akademických let a převede první časové rozdělení aktuálního 

akademického roku do stavu aktuální. Tímto je deaktivována moţnost editovat časová rozdělení 

v jiném stavu neţ editovatelném i moţnost zrušit rozdělení. Pozor, tato volba je nevratná!  

 

Obrázek 118 - Zavedení časového rozdělení 

3.3.10 Překlopení rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / Překlopit > 

Tlačítkem „Překlopit“ u zavedeného časového rozdělení (Obrázek 119) je přesunován 

stav aktuální na následující časové rozdělení, přičemţ předchozí je převedeno do stavu ukončený. 

Pokud jsou všechny časové úseky ve stavu ukončeném nebo uzamčeném, je tato volba 

deaktivovaná. 

 

Obrázek 119 - Překlopení časového rozdělení 

3.3.11 Uzamčení rozdělení 

< Akademický rok / Rozdělení akademického roku / konkrétní rozdělení / Uzamknout > 

Převod stavu časového rozdělení ze stavu ukončený do stavu uzamčený se provádí 

tlačítkem „Uzamknout“ v pravé části řádku konkrétního časového rozdělení seznamu časových 

rozdělení (Obrázek 119). 
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3.4 Správa kurzů 

3.4.1 Seznam kurzů školy 

< Správa kurzů > 

Výběrem poloţky „Správa kurzů“ je tajemníkovi zobrazena sestava se seznamem kurzů 

(Obrázek 120). Ve vrchní části této sestavy je výběrník rozdělení akademického roku, pro které 

má být seznam aktualizován. V tomto seznamu reprezentuje kaţdý řádek jeden kurz zvoleného 

časového rozdělení. 

 

Obrázek 120 - Seznam kurzů školy 

3.4.2 Editace kurzu 

< Správa kurzů / konkrétní kurz / Editace > 

Po zvolení odkazu „Editace“ v pravé části řádku konkrétního kurzu ze seznamu kurzů 

časového rozdělení (Obrázek 120) je tajemníkovi zobrazen formulář vyplněný daty kurzu 

zvoleného pro editaci (Obrázek 121). Tajemník provede potřebné změny a potvrdí uloţení do 

systému tlačítkem „Odeslat“. 

 

Obrázek 121 - Formulář pro editaci kurzu 

3.4.3 Seznam garantů kurzu 

< Správa kurzů / konkrétní kurz / Garant > 

Kliknutím na odkaz „Garant“ v pravé části řádku konkrétního kurzu ze seznamu kurzů 

časového rozdělení (Obrázek 120) je tajemníkovi zobrazen formulář se zobrazeným seznamem 

garantů daného kurzu. Kaţdý kurz můţe mít maximálně jednoho garanta (Obrázek 122). 
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Obrázek 122 - Seznam garantů kurzu 

3.4.4 Přiřazení garanta škole jako nového uživatele 

< Správa kurzů / konkrétní kurz / Garant / Přidat nového > 

Postup je stejný, jako u funkce „Přiřazení tajemníka škole jako nového uţivatele“ 

uţivatelské role Administrátor. 

3.4.5 Přiřazení garanta škole z existujících uživatelů 

< Správa kurzů / konkrétní kurz / Garant / Přidat nového z existujících uživatelů > 

Postup je stejný, jako u funkce „Přiřazení tajemníka škole jako nového uţivatele“ 

uţivatelské role Administrátor. 

3.5 Správa garantů 

3.5.1 Seznam všech garantů 

< Správa garantů > 

Po kliknutí na poloţku „Správa garantů“ v menu je tajemníkovi zobrazena sestava se 

seznamem všech garantů všech kurzů a časových rozdělení pro zvolený akademický rok 

(Obrázek 123). Kaţdý řádek reprezentuje jednoho uţivatele s rolí garanta pro zvolený rok. 

 

Obrázek 123 - Seznam všech garantů školy 

3.5.2 Editace osobních údajů garanta 

< Správa garantů / Editace > 

Editace osobních údajů konkrétního garanta je prováděna pomocí odkazu „Editace“ 

v pravé části konkrétního řádku seznamu garantů (Obrázek 123). Zobrazený formulář i postup 
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editace jsou obdobné, jako formulář pro editaci osobních údajů tajemníka (funkce „Editace 

osobních údajů tajemníka“ role administrátora). 

3.6 Správa uživatelů 

3.6.1 Seznam všech uživatelů 

< Správa uživatelů > 

Tato část je stejná jako část „Správa uţivatelů“ uţivatelské role administrátor. 

3.7 Rozmezí rozvrhu 

3.7.1 Seznam nastavených rozmezí pro školu 

< Rozmezí rozvrhu > 

Po kliknutí na poloţku menu „Rozmezí rozvrhu“ je tajemníkovi zobrazena sestava 

obsahující seznam všech definovaných rozvrhových rozmezí (Obrázek 124). Kaţdý řádek tohoto 

seznamu reprezentuje jedno definované rozvrhové rozmezí. 

 

Obrázek 124 - Seznam zavedených rozvrhových rozmezí 

3.7.2 Přidání nového rozmezí 

< Rozmezí rozvrhu / Přidat rozmezí > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat rozmezí“ nad seznamem všech definovaných rozmezí 

(Obrázek 124) je tajemníkovi zobrazen formulář pro nadefinování nového rozmezí (Obrázek 

125). Všechny poloţky tohoto formuláře jsou povinné. Uloţení nově definovaného rozvrhového 

rozmezí potvrdí tajemník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

 

Obrázek 125 - Formulář pro zadání nového rozvrhového rozmezí 

3.7.3 Editace rozmezí 

< Rozmezí rozvrhu / konkrétní rozmezí / Editace > 
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Po kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části řádku konkrétního rozmezí ze seznamu 

všech definovaných rozmezí (Obrázek 124) je tajemníkovi zobrazen formulář pro editaci 

zvoleného rozmezí (Obrázek 125). Všechny poloţky tohoto formuláře jsou povinné a 

předvyplněné daty aktuálně editovaného rozmezí. Provedení změn a uloţení rozvrhového 

rozmezí potvrdí tajemník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

3.7.4 Smazání rozmezí 

< Rozmezí rozvrhu / konkrétní rozmezí / Smaž > 

Po kliknutí na odkaz „Smaţ“ v pravé části řádku konkrétního rozmezí ze seznamu všech 

definovaných rozmezí (Obrázek 124) je tajemníkovi zobrazen potvrzovací OkCancel dialog, po 

jehoţ potvrzení je rozmezí ze systému odebráno. 

3.8 Správa tajemníků 

3.8.1 Seznam všech tajemníků školy 

< Správa tajemníků > 

Po kliknutí na poloţku menu „Správa tajemníků“ je tajemníkovi zobrazena sestava 

obsahující seznam všech uţivatelů školy s rolí tajemníka (Obrázek 126). Kaţdý řádek tohoto 

seznamu reprezentuje jednoho uţivatele s rolí tajemníka. 

 

Obrázek 126 - Seznam všech tajemníků školy 

3.8.2 Editace osobních údajů tajemníka 

< Správa tajemníků / konkrétní tajemník / Editace > 

Editace osobních údajů konkrétního tajemníka je prováděna pomocí odkazu „Editace“ 

v pravé části konkrétního řádku seznamu tajemníků (Obrázek 126). Zobrazený formulář i postup 

editace jsou obdobné, jako formulář pro editaci osobních údajů tajemníka (funkce „Editace 

osobních údajů tajemníka“ role administrátora). 

3.8.3 Smazání tajemníka 

< Správa tajemníků / konkrétní tajemník / Smaž > 

Odebrání role tajemníka konkrétnímu uţivateli je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ 

v pravé části konkrétního řádku seznamu tajemníků (Obrázek 126). Po potvrzení OkCancel 

dialogu je uţivateli role odebrána. 
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4. Garant a tutor 

Menu garanta a tutora vidíme na obrázku (Obrázek 127). Uţivatel má zde zobrazeno své 

jméno a příjmení, uţivatelskou roli, pod kterou se do systému přihlásil, odkaz „Detail“ pro 

zobrazení a editaci svých osobních údajů a příkaz „Odhlásit“ pro korektní odhlášení ze systému. 

Dále zde má moţnost výběru akademického roku a kurzu vybraného akademického roku. Po 

jejich zvolení se veškerá zobrazovaná data a moţnosti práce se systémem týkají pouze vybraného 

akademického roku a kurzu. 

 

Obrázek 127 - Menu garanta a tajemníka 

4.1 Seznam všech kurzů (garanta nebo tutora) 

Po přihlášení se garanta nebo tutora je automaticky zobrazována sestava obsahující 

seznam všech kurzů (Obrázek 128), jejichţ je uţivatel garantem nebo tutorem (podle zvolené role 

při přihlášení).  

 

Obrázek 128 - Seznam všech kurzů 

4.2 Správa tutorů (pouze garant) 

4.2.1 Seznam všech podřízených tutorů 

< Správa tutorů > 
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Po kliknutí na poloţku „Správa tutorů“ v menu je garantovi zobrazena sestava se 

seznamem všech podřízených tutorů všech kurzů a časových rozdělení pro zvolený akademický 

rok (Obrázek 129). Kaţdý řádek reprezentuje jednoho uţivatele s rolí tutory pro zvolený rok. 

 

 

Obrázek 129 - Seznam všech podřízených tutorů 

4.2.2 Přiřazení tutora kurzu jako nového uživatele 

< Správa tutorů / Přidat nového > 

Postup je stejný, jako u funkce „Přiřazení tajemníka škole jako nového uţivatele“ 

uţivatelské role Administrátor. 

4.2.3 Přiřazení tutora kurzu z existujících uživatelů 

< Správa tutorů / Přidat nového z existujících uživatelů > 

Postup je stejný, jako u funkce „Přiřazení tutora kurzu z existujících uţivatelů“ 

uţivatelské role Administrátor. 

4.2.4 Editace osobních údajů tutora 

< Správa tutorů / konkrétní tutor / Editace > 

Editace osobních údajů konkrétního tutora je prováděna pomocí odkazu „Editace“ 

v pravé části konkrétního řádku seznamu tutorů (Obrázek 129). Zobrazený formulář i postup 

editace jsou obdobné, jako formulář pro editaci osobních údajů tajemníka (funkce „Editace 

osobních údajů tajemníka“ role administrátora). 
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4.2.5 Smazání tutora 

< Správa tutorů / konkrétní tutor / Smaž > 

Odebrání role tutora konkrétnímu uţivateli je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé 

části konkrétního řádku seznamu tutorů (Obrázek 129). Po potvrzení OkCancel dialogu je 

uţivateli role odebrána. 

4.3 Zavedení podmínek kurzu (pro tutora „Správa skupin aktivit“) 

4.3.1 Seznam všech skupin aktivit vybraného kurzu 

< Zavedení podmínek kurzu > 

Po rozkliknutí poloţky menu „Zavedení podmínek kurzu“ je uţivateli zobrazena sestava 

se seznamem všech skupin aktivit obsaţených v kurzu (Obrázek 130). Kaţdý řádek v seznamu 

skupin aktivit pak reprezentuje jednu konkrétní skupinu aktivit v kurzu a zobrazuje její vlastnosti. 

Ve spodní části tabulky je pak součet minim bodů povinných skupin aktivit, kterého musí student 

v rámci skupiny aktivit dosáhnout.  

 

Obrázek 130 - Seznam všech skupin aktivit kurzu (s rozbaleným seznamem termínů) 

4.3.2 Přidání skupiny aktivit 

< Zavedení podmínek kurzu / Přidat skupinu aktivit > 

Stisknutím tlačítka „Přidat skupinu aktivit“ je garantovi zobrazen formulář pro zavedení 

nové skupiny aktivit kurzu (Obrázek 131). Do formuláře je nutno zadat název skupiny aktivit, 

minimum a maximum bodů a roli (povinné údaje), která bude skupinu aktivit dále spravovat 

(garant nebo tutor). Dále je moţno zvolit příznak povinnosti, bude-li absolvování obsahu skupiny 

aktivit povinné, příznak započítávání dílčích výsledků aktivit a testů skupiny aktivit do celkového 
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hodnocení studenta, příznak formy studia a počet pokusů. Dále je zde tlačítko „Přidat skupinu 

aktivit“, kterým uţivatel naklonuje formulář pro zadání skupiny aktivit (pro hromadné zavedení 

více skupin aktivit). Potvrzením zadaných hodnot tlačítkem „Odeslat“ jsou zadané skupiny aktivit 

uloţeny do systému. 

 

Obrázek 131 - Formulář pro zadání aktivity 

4.3.3 Editace skupiny aktivit 

< Zavedení podmínek kurzu / konkrétní skupina aktivit / Editace > 

Editace skupiny aktivit probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části řádku 

konkrétní skupiny aktivit seznamu skupin aktivit (Obrázek 130). Formulář i postup je obdobný 

jako u akce „Přidání skupiny aktivit“ výše (Obrázek 131). 

4.3.4 Smazání skupiny aktivit 

< Zavedení podmínek kurzu / konkrétní skupina aktivit / Smaž > 

Smazání skupiny aktivit je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části konkrétního 

řádku seznamu skupin aktivit (Obrázek 130). Po potvrzení OkCancel dialogu je skupina aktivit 

smazána včetně veškerých entit niţších úrovní (testy, aktivity, termíny, atd.). 

4.3.5 Souhrn výsledků skupiny aktivit 

< Zavedení podmínek kurzu / konkrétní skupina aktivit / Souhrn > 

Zobrazení souhrnu výsledků studentů skupiny aktivit probíhá pomocí kliknutí na odkaz 

„Souhrn“ v pravé části řádku konkrétní skupiny aktivit seznamu skupin aktivit (Obrázek 130). 

Uţivateli je zobrazena sestava obsahující seznam studentů, kteří se účastnili skupiny aktivit 

(Obrázek 132). Fajfka nebo kříţek na konci kaţdého řádku pak určuje, jestli student splnil 

podmínky pro průchod skupinou aktivit. Rozkliknutím detailu studenta získá uţivatel podrobný 

výpis dílčích výsledků. 
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Obrázek 132 - Souhrn výsledků skupiny aktivit 

4.3.6 Přiřazení termínu skupině aktivit 

< Zavedení podmínek kurzu / konkrétní skupina aktivit / Přidat termín > 

Přiřazení nového termínu skupině aktivit je prováděno pomocí odkazu „Přidat termín“ 

v pravé části konkrétního řádku seznamu skupin aktivit (Obrázek 130). Po kliknutí na tento odkaz 

je garantovi nebo tajemníkovi zobrazen formulář (Obrázek 133) se vstupními poli pro název 

termínu, data počátku aktivity a data konce aktivity (kdy bude moci obsah skupiny aktivit 

vyplnit), rozsah času pro přihlášení (kdy se můţe student na termín přihlásit), datum konce 

moţnosti odhlásit se, označení učebny (kde bude termín probíhat), příznak nutnosti přihlášení 

(jestli se student musí přihlásit sám) a omezení počtu studentů v termínu. Všechny údaje jsou 

povinné. Uloţení termínu ke skupině aktivit provede uţivatel tlačítkem „Odeslat“. 
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Obrázek 133 - Formulář pro vypsání termínu pro skupinu aktivit 

4.4 Správa kapitol 

4.4.1 Seznam a hierarchická struktura kapitol kurzu 

< Správa kapitol > 

Ve správě kapitol můţe uţivatel nastavit hierarchii teorie celého kurzu. To umoţní 

uţivateli nastavit jakousi učební osnovu nebo tematické okruhy. Seznam a strukturu této osnovy 

nebo okruhů pak najde uţivatel pod poloţkou „Správa kapitol“ v menu (Obrázek 134). Kaţdý 

kurz má zavedenou implicitní kapitolu „Nezařazeno“. 

 

Obrázek 134 - Seznam a hierarchie kapitol v kurzu 
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4.4.2 Přidání nové kapitoly 

< Správa kapitol / Přidat novou kapitolu > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat novou kapitolu“ pod strukturou kapitol (Obrázek 134) je 

uţivateli zobrazen formulář pro zadání nazvu nové kapitoly (Obrázek 135). Všechny poloţky 

tohoto formuláře jsou povinné. Uloţení nové kapitoly potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko 

„Uloţit“. 

 

Obrázek 135 - Formulář pro přidání nové kapitoly 

4.4.3 Přidání nové podkapitoly 

< Správa kapitol / konkrétní kapitola / Přidat novou podkapitolu > 

Po kliknutí na konkrétní kapitolu ve struktuře kapitol (Obrázek 134) je uţivateli zobrazen 

formulář pro zadání nazvu nové kapitoly (Obrázek 136). Po kliknutí na tlačítko „Přidat 

podkapitolu“ je zobrazen formulář pro vloţení názvu podkapitoly (povinné). Uloţení nové 

podkapitoly potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko „Přidat podkapitolu“ nebo pro návrat bez 

uloţení podkapitoly klikne na tlačítko „Zavřít“. 

 

Obrázek 136 - Formulář pro zadání nové podkapitoly 

4.4.4 Editace kapitoly 

< Správa kapitol / konkrétní kapitola / Uložit > 

Po kliknutí na konkrétní kapitolu ve struktuře kapitol (Obrázek 134) je uţivateli zobrazen 

formulář pro editaci kapitoly (Obrázek 135) s vyplněným původním názvem kapitoly. Všechny 

poloţky tohoto formuláře jsou povinné. Uloţení kapitoly potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko 

„Uloţit“. 

4.4.5 Smazání kapitoly 

< Správa kapitol / konkrétní kapitola / Smazat > 

Po kliknutí na konkrétní kapitolu ve struktuře kapitol (Obrázek 134) je uţivateli zobrazen 

formulář pro editaci kapitoly (Obrázek 135) s vyplněným původním názvem kapitoly. Smazání 

kapitoly provede uţivatel kliknutím na tlačítko „Smazat“. 
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4.5 Správa kategorií 

4.5.1 Seznam všech kategorií 

< Správa kategorií > 

Pod poloţkou menu „Správa kategorií“ najde uţivatel sestavu obsahující seznam všech 

kategorií vybrané kapitoly (Obrázek 137). Výběrem kapitoly se tento seznam automaticky 

aktualizuje. Kaţdý řádek v tomto seznamu pak reprezentuje jednu konkrétní kategorii otázek. 

 

Obrázek 137 - Seznam kategorií 

4.5.2 Přidání nové kategorie 

< Správa kategorií / Přidat kategorii > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat kategorii“ nad seznamem všech kategorií (Obrázek 137) je 

uţivateli zobrazen formulář pro zadání nazvu nové kategorie (Obrázek 138). Tento formulář 

obsahuje vstupní pole pro název, zařazení do kapitoly (povinné) a popis. Dále je zde vstupní pole 

pro zadání počtu kroků dané kategorie. Po zadání počtu kroků a stisknutí tlačítka „Aktualizovat“ 

je uţivateli aktualizován vstupní formulář pro zadání jednotlivých kroků (pořadí, název i 

obtíţnost jsou povinné). Uloţení nové kategorie a jejích kroků potvrdí uţivatel kliknutím na 

tlačítko „Uloţit změny“. 
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Obrázek 138 - Formulář pro přidání nové kategorie a jejích kroků 

4.5.3 Editace kategorie 

< Správa kategorií / konkrétní kategorie / Editace > 

Editace skupiny kategorie probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části 

řádku konkrétní kategorie ze seznamu (Obrázek 137). Další postup je podobný, jako u vkládání 

nové kategorie. 

4.5.4 Smazání kategorie 

< Správa kategorií / konkrétní kategorie / Zrušit > 

Smazání kategorie je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části konkrétního řádku 

seznamu kategorií (Obrázek 137). Po potvrzení OkCancel dialogu je kategorie smazána včetně 

svých kroků a vazeb na otázky. 

4.6 Správa otázek (pro tutora pouze vlastních otázek) 

4.6.1 Seznam všech otázek 

< Správa otázek > 

Pod poloţkou menu „Správa otázek“ najde uţivatel sestavu obsahující seznam všech 

otázek kurzu dle nastavení parametrů kapitoly, kategorie a zařazení otázky (Obrázek 139). 

Změnou těchto parametrů se seznam automaticky aktualizuje. Kaţdý řádek v tomto seznamu pak 

reprezentuje jednu konkrétní otázku a její odpovědi. 
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Obrázek 139 - Seznam otázek 

4.6.2 Tisk otázek a odpovědí 

< Správa otázek / Vytisknout > 

Po kliknutí na tlačítko „Vytisknout “ v seznamu všech otázek (Obrázek 139) systém 

otevře nové okno prohlíţeče a zobrazí seznam otázek a všech jejich odpovědí ve formě pro tisk. 

4.6.3 Přidání nové otázky 

< Správa otázek / Přidat otázku > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat otázku “ v seznamu všech otázek (Obrázek 139) systém 

zobrazí uţivateli formulář pro zadání zařazení otázky do kapitoly (Obrázek 140), zadání otázky, 

zvolení typu otázka (hlavní, cvičná, ukázková), času potřebného na přečtení v sekundách, příznak 

kontrolované otázky a zařazení do kategorie (povinné údaje). Volitelně můţe uţivatel přidat 

k zadání otázky i soubor s obrázkem. V druhé části formuláře si uţivatel navolí počet odpovědí, 

které chce otázce přiřadit a potvrdí aktualizaci formuláře tlačítkem „Aktualizovat“. Po té do 

aktualizovaného formuláře zadá jednotlivé znění odpovědí, příznak správné odpovědi, čas na 

zváţení této odpovědi (povinné údaje) a volitelně vysvětlení nebo soubor s obrázkem. Celkově 

pak přidání otázky a jejich odpovědí potvrdí tlačítkem „Uloţit změny“. 
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Obrázek 140 - Formulář pro zadání nové otázky a jejích odpovědí 

4.6.4 Editace otázky 

< Správa otázek / konkrétní otázka / Editace > 

Editace otázky a odpovědí probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části 

řádku konkrétní otázky ze seznamu (Obrázek 139). Další postup je podobný, jako u vkládání 

nové otázky. 

4.6.5 Smazání otázky 

< Správa otázek / konkrétní otázka / Zrušit > 

Smazání otázky a všech jejich odpovědí je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé 

části konkrétního řádku seznamu otázek (Obrázek 139). Po potvrzení OkCancel dialogu je otázka 

smazána včetně svých odpovědí. 
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4.6.6 Import otázek 

< Správa otázek / Import otázek > 

Po kliknutí na tlačítko „Import otázek “ v seznamu všech otázek (Obrázek 141) systém 

zobrazí uţivateli sestavu obsahující seznam všech otázek evidovaných pro stejný kurz v minulých 

letech. Touto funkcí můţe uţivatel lehce naimportovat zvolené otázky včetně jejich odpovědí 

ze stejného kurzu minulých let. Výběrem akademického roku se seznam aktualizuje. Import 

zaškrtnutých otázek dokončí kliknutím na tlačítko „Import“ pod seznamem. 

 

Obrázek 141 - Seznam otázek pro import 

4.7 Seznam tříd a jejich studentů (pro tutora pouze vlastních tříd) 

4.7.1 Seznam všech tříd 

< Seznam tříd a jejich studentů > 

Pod poloţkou menu „Seznam tříd a jejich studentů“ najde uţivatel sestavu obsahující 

seznam všech tříd kurzu. Kaţdý řádek v tomto seznamu pak reprezentuje jednu konkrétní třídu 

kurzu a její studenty (Obrázek 142). 
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Obrázek 142 - Seznam všech tříd 

4.7.2 Přidání nové třídy 

< Seznam tříd a jejich studentů / Přidat třídu > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat třídu“ nad seznamem všech tříd kurzu (Obrázek 142) je 

uţivateli zobrazen formulář pro zavedení nové třídy (Obrázek 143). Všechny poloţky tohoto 

formuláře jsou povinné (název se generuje). Uloţení nově definovaného rozvrhového rozmezí 

potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 
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Obrázek 143 - Formulář pro přidání nové třídy 

4.7.3 Editace třídy 

< Seznam tříd a jejich studentů / konkrétní třída / Editace > 

Editace probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části řádku konkrétní otázky 

ze seznamu (Obrázek 142). Další postup je podobný, jako u vkládání nové třídy. 

4.7.4 Smazání třídy 

< Seznam tříd a jejich studentů / konkrétní třída / Smaž > 

Smazání třídy je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části konkrétního řádku 

seznamu tříd (Obrázek 142). Po potvrzení OkCancel dialogu je otázka smazána včetně vazeb na 

studenty (pokud nejsou studenty v jiné třídě tohoto nebo jiného kurzu, bude jim odebrána i role 

studenta pro školu). 

4.7.5 Seznam studentů třídy 

< Seznam tříd a jejich studentů / konkrétní třída / Studenti > 

Zobrazení seznamu studentů třídy probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Studenti“ v pravé 

části řádku konkrétní otázky ze seznamu tříd (Obrázek 142). Systém zobrazí uţivateli novou 

sestavu se seznamem studentů třídy a moţností (Obrázek 144), zaslat jim hromadně zprávu 

emailem. 
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Obrázek 144 - Seznam studentů třídy 

4.7.6 Přidání studenta do třídy 

< Seznam tříd a jejich studentů / konkrétní třída / Studenti / Přidat studenta > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat studenta“ nad seznamem všech studentů třídy (Obrázek 

144) je uţivateli zobrazen formulář pro zavedení nového uţivatele do třídy (Obrázek 145). 

Všechny poloţky tohoto formuláře krom titulů jsou povinné (login systém generuje). Uloţení 

nového studenta potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko „Přidat studenta“. 

 

Obrázek 145 - Formulář pro přidání nového uživatele jako studenta třídy 

4.7.7 Import studentů pomocí souboru 

< Seznam tříd a jejich studentů / konkrétní třída / Import > 
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Import studentů probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Import“ v pravé části řádku konkrétní 

třídy ze seznamu (Obrázek 142). Systém pak zobrazí uţivateli formulář pro výběr souboru ve 

formátu CSV. Po jeho odeslání jsou do zvolené třídy importováni studenti. 

 

Obrázek 146 - Formulář pro výběr importního souboru 

4.7.8 Export studentů do souboru 

< Seznam tříd a jejich studentů / konkrétní třída / Export > 

Export studentů probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Export“ v pravé části řádku konkrétní 

třídy ze seznamu (Obrázek 142). Systém pak zobrazí uţivateli formulář pro výběr vlastností 

studentů (Obrázek 147), které mají být generovány do souboru formátu CSV. Po kliknutí na 

tlačítko „Export studentů“ systém vygeneruje exportní soubor. 

 

 

Obrázek 147 - Formulář pro zadání informací pro export 

4.8 Správa šablon (pro tutora pouze vlastních šablon) 

4.8.1 Seznam všech šablon testů 

< Správa šablon > 

Pod poloţkou menu „Správa šablon“ najde uţivatel sestavu obsahující seznam všech 

šablon testů (Obrázek 148). Kaţdý řádek v tomto seznamu pak reprezentuje jednu konkrétní 

šablonu testu. 

 

Obrázek 148 - Seznam šablon testů 
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4.8.2 Vytvoření nové šablony testu 

< Správa šablon / Přidat šablonu > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat šablonu“ nad seznamem všech šablon testů (Obrázek 148) 

je uţivateli zobrazen formulář pro zavedení nové šablony testu (Obrázek 149). Parametrem 

míchání bloků uţivatel dovolí prohodit pořadí bloků při generování testu. Parametrem zamíchat 

celé zvolí uţivatel prohození bloků i otázek. Parametrem počet bloků uţivatel nastavuje počet 

bloků, ze kterých se šablona bude skládat. Všechny poloţky tohoto formuláře jsou povinné. 

Parametr obtíţnosti se zadává z intervalu <0;100>. Váhou bloku je myšleno rozdělení bodového 

hodnocení za celý test na bloky - čím vyšší váha bloku, tím více bodů připadá na blok 

z celkového počtu za test. Počet otázek v bloku a počet odpovědí otázek nastavuje skutečně 

generované počty v bloku. Ve spodní části pak uţivatel vybírá kapitoly, kategorie nebo konkrétní 

kroky otázek, které se mají pouţít pro generování bloku. Uloţení nově definované šablony testu 

potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko „Uloţit“. 

 

Obrázek 149 - Formulář pro zadání nové šablony testu 
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4.8.3 Editace šablony testu 

< Správa šablon / konkrétní šablona / Editace > 

Editace probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části řádku konkrétní 

šablony testu ze seznamu šablon (Obrázek 148). Další postup je podobný, jako u vkládání nové 

šablony. 

4.8.4 Smazání šablony testu 

< Správa šablon / konkrétní šablona / Smaž > 

Smazání šablony je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části konkrétního řádku 

seznamu šablon testů (Obrázek 148). Po potvrzení OkCancel dialogu je šablona smazána včetně 

vygenerovaných testů (pokud nejsou uţ vygenerované testy i vyplněny studenty). Pokaď byla 

šablona pouţita pro generování testu a ten byl vyhotoven, šablonu jiţ nelze ze systému smazat. 

4.9 Správa aktivit a testů (pro tutora pouze vlastních) 

4.9.1 Seznam všech aktivit a všech testů pro zvolenou skupinu aktivit 

< Správa aktivit a testů > 

Pod poloţkou menu „Správa aktivit a testů“ najde uţivatel sestavu obsahující seznam 

všech aktivit a testů (tutor i vlastních aktivit a testů) vybrané skupiny aktivit (Obrázek 150). 

Výběrem skupiny aktivit se tento seznam automaticky aktualizuje. Kaţdý řádek v tomto seznamu 

pak reprezentuje jednu konkrétní aktivitu nebo test. 



 

 

247 

 

 

 

Obrázek 150 - Seznam aktivit a testů konkrétní skupiny aktivit 

4.9.2 Zavedení nové aktivity do skupiny aktivit 

< Správa aktivit a testů / Přidat aktivitu > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat aktivitu“ nad seznamem všech aktivit (Obrázek 150) je 

uţivateli zobrazen formulář pro zavedení nové aktivity (Obrázek 151). Název, popis (zadání), 

doporučené hodnocení, datum omezení výběru, počet studentů a počet pokusů jsou povinné 

údaje. Uloţení aktivity potvrdí uţivatel kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 
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Obrázek 151 - Formulář pro zavedení nové aktivity 

4.9.3 Editace aktivity 

< Správa aktivit a testů / konkrétní aktivita / Editace > 

Editace probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části řádku konkrétní 

aktivity ze seznamu aktivit (Obrázek 150). Další postup je podobný, jako u vkládání nové 

aktivity. 

4.9.4 Smazání aktivity 

< Správa aktivit a testů / konkrétní aktivita / Smaž > 

Smazání aktivity je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části konkrétního řádku 

seznamu aktivit (Obrázek 150). Po potvrzení OkCancel dialogu je aktivita smazána (pokud jiţ 

neobsahuje řešitele). V případě, ţe má aktivita řešitele, nelze ji smazat. 

4.9.5 Přiřazení termínu aktivitě 

< Správa aktivit a testů / konkrétní aktivita / Přidat termín > 

Přiřazení nového termínu aktivitě je prováděno pomocí odkazu „Přidat termín“ v pravé 

části konkrétního řádku seznamu aktivit (Obrázek 150). Po kliknutí na tento odkaz je garantovi 

nebo tajemníkovi zobrazen formulář (Obrázek 152) se vstupními poli pro název termínu, data 

počátku aktivity a data konce aktivity (kdy bude moci aktivitu odevzdat), rozsah času pro 

přihlášení (kdy se můţe student na termín přihlásit), datum konce moţnosti odhlásit se, označení 

učebny (kde bude termín probíhat), příznak nutnosti přihlášení (jestli se student musí přihlásit 
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sám) a omezení počtu studentů v termínu. Všechny údaje jsou povinné. Uloţení termínu ke 

skupině aktivit provede uţivatel tlačítkem „Odeslat“. 

 

Obrázek 152 - Formulář pro přiřazení termínu aktivitě 

4.9.6 Editace termínu aktivity 

< Správa aktivit a testů / konkrétní aktivita / konkrétní termín / Název aktivity > 

Editace probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Název termínu“ v detailu konkrétní aktivity v 

seznamu aktivit (Obrázek 150). Další postup je podobný, jako u vkládání nové aktivity. 

4.9.7 Seznam řešitelů a editace výsledků aktivity 

< Správa aktivit a testů / konkrétní aktivita / Řešitelé > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam řešitelů probíhá pomocí kliknutí na odkaz 

„Řešitelé“ v pravé části řádku konkrétní aktivity ze seznamu aktivit (Obrázek 150). V této sestavě 

(Obrázek 153) je pak moţné vybírat konkrétní termín aktivity a pro něj zobrazovat seznam 

řešitelů. Ve sloupci hodnocení je moţné uţivateli změnit výsledek hodnocení dané aktivity. Tuto 

změnu je nutné potvrdit odkazem „Uloţit“ na stejném řádku změny. 
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Obrázek 153 - Seznam řešitelů aktivity 

4.9.8 Seznam přihlášených studentů na termín aktivity 

< Správa aktivit a testů / konkrétní aktivita / konkrétní termín / Počet přihlášených > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam přihlášených studentů (Obrázek 154) probíhá 

pomocí kliknutí na odkaz „Počet přihlášených“ v pravé části řádku konkrétního termínu v detailu 

aktivity v seznamu aktivit (Obrázek 150). V této sestavě je pak moţné vybírat konkrétní termín 

aktivity a pro něj zobrazovat seznam řešitelů. 

 

Obrázek 154 - Seznam přihlášených studentů na termín aktivity 

4.9.9 Přihlášení všech studentů na termín aktivity 

< Správa aktivit a testů / konkrétní aktivita / konkrétní termín / Počet přihlášených / 

Přihlásit> 

Přihlášení všech studentů na termín (všech studentů kurzu) probíhá pomocí výběru typu 

studentů a potvrzením výběru tlačítkem „Přihlásit“ nad seznamem přihlášených studentů 

(Obrázek 154). Sestava se seznamem je automaticky aktualizována. V této sestavě je pak moţné 

zaslat všem přihlášeným studentům termínu zprávu emailem. 
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4.9.10 Zavedení nového testu do skupiny aktivit 

< Správa aktivit a testů / Přidat test > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat test“ nad seznamem všech testů skupiny aktivit (Obrázek 

150) je uţivateli zobrazen formulář pro zavedení nového testu (Obrázek 155). Název, zařazení 

(hlavní, cvičný, ukázkový), šablona testu, čas na vypracování v minutách, minimum bodů pro 

splnění, maximum bodů a počet pokusů jsou povinné údaje. Uloţení testu potvrdí uţivatel 

kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

 

Obrázek 155 - Formulář pro zavedení nového testu 

4.9.11 Editace testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Editace > 

Editace probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Editace“ v pravé části řádku konkrétního testu 

ze seznamu testů skupiny aktivit (Obrázek 150). Další postup je podobný, jako u vkládání nového 

testu. 

4.9.12 Smazání testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Smaž > 

Smazání testu je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části konkrétního řádku 

seznamu testů (Obrázek 150). Po potvrzení OkCancel dialogu je test smazán (pokud jiţ 

neobsahuje vygenerované testy). V případě, ţe má test vygenerované testy, nelze ho smazat. 

4.9.13 Přiřazení termínu testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Přidat termín > 
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Přiřazení nového termínu testu je prováděno pomocí odkazu „Přidat termín“ v pravé části 

konkrétního řádku seznamu testů (Obrázek 150). Po kliknutí na tento odkaz je garantovi nebo 

tajemníkovi zobrazen formulář (Obrázek 156) se vstupními poli pro název termínu, data počátku 

testu a data konce testu (kdy bude moci test vyplnit), rozsah času pro přihlášení (kdy se můţe 

student na termín přihlásit), datum konce moţnosti odhlásit se, označení učebny (kde bude termín 

probíhat), příznak nutnosti přihlášení (jestli se student musí přihlásit sám) a omezení počtu 

studentů v termínu. Všechny údaje jsou povinné. Uloţení termínu ke skupině aktivit provede 

uţivatel tlačítkem „Odeslat“. 

 

Obrázek 156 - Formulář pro přiřazení termínu testu 

4.9.14 Editace termínu testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / konkrétní termín / Název termínu > 

Editace probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Název termínu“ v detailu konkrétního testu v 

seznamu testů (Obrázek 150). Další postup je podobný, jako u vkládání nového testu. 

4.9.15 Seznam vygenerovaných variant testů pro zvolený termín 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam vygenerovaných testů probíhá pomocí kliknutí na 

odkaz „Generované testy“ v pravé části řádku konkrétní aktivity ze seznamu testů (Obrázek 150). 

V této sestavě (Obrázek 157) je pak moţné vybírat konkrétní termín testu a pro něj zobrazovat 

seznam vygenerovaných variant testu.  
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Obrázek 157 - Seznam vygenerovaných variant testů 

4.9.16 Generování nových testů pro termín 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / Vygenerovat test > 

Generování nových variant tesů probíhá kliknutím na tlačítko „Vygenerovat test“ 

(Obrázek 157). Seznam vygenerovaných variant je aktualizován tlačítkem „Refresh“.  

4.9.17 Generování více variant testu pro termín 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / Vygenerovat více > 

Generování více nových variant tesů můţeme provést kliknutím na tlačítko „Vygenerovat 

více“ (Obrázek 157). Je zobrazen nový formulář (Obrázek 158), ve kterém má uţivatel dvě 

moţnosti generování. Buďto zaškrtne pole „Vygenerovat pro přihlášené studenty“ (kaţdý test je 

unikátní pro kaţdého studenta), načeţ se ve stejném formuláři pod tímto políčkem zobrazí 

seznam všech na termín přihlášených studentů. Z těchto uţivatel vybere zaškrtnutím konkrétní 

studenty, pro něţ chce generovat testy na jméno. Druhou moţností generování testů je generování 

variant testů (pro více studentů stejný test), coţ uţivatel provede pomocí vyplnění pole „Počet 

variant“ např. číslem 4. 

 

Obrázek 158 - Generování více variant testu pro termín 

Potvrzení generování je provedeno tlačítkem „Vygenerovat“. Seznam vygenerovaných 

variant je aktualizován tlačítkem „Refresh“ (Obrázek 159) přičemţ jsou zobrazeny varianty testu 

i pro konkrétního studenta (Jiří Boštík) nebo samotné testy na varianty (A, B, C, D). 
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Obrázek 159 - Seznam vygenerovaných variant testů i pro konkrétního studenta 

4.9.18 Tisk testů pro konkrétního uživatele 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / Tisk na jméno > 

Tlačítkem „Tisk na jméno“ vygeneruje systém uţivateli ZIP archiv, který obsahuje 

všechny výše zobrazené varianty testu ve formátu PDF s vygenerovanými QR2 kódy se jménem 

studenta. Tento archiv je nabídnut uţivateli k uloţení. 

4.9.19 Seznam řešitelů a výsledků vygenerované varianty testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / konkrétní test / Řešitelé > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam řešitelů (Obrázek 160) probíhá pomocí kliknutí na 

odkaz „Řešitelé“ v pravé části řádku konkrétního testu ze seznamu testů (Obrázek 157). V této 

sestavě je pak moţné vyhledávat podle čísla testu nebo loginu studenta. Ve sloupci dosaţené 

body je pak výsledek hodnocení testu, který je podbarven podle nastavení bodů v šabloně testu 

(zeleně splnil, červeně nesplnil). 
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Obrázek 160 - Seznam řešitelů varianty testu 

4.9.20 Export výsledků řešitelů 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / Export výsledků > 

Export výsledků studentů daného termínu probíhá kliknutím na tlačítko „Export 

výsledků“ (Obrázek 157). Systém vygeneruje exportní CSV soubor s výsledky celého termínu. 

4.9.21 Náhled vygenerované varianty testů 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / konkrétní test / Náhled > 

Zobrazení nového okna prohlíţeče s náhledem testu probíhá pomocí kliknutí na odkaz 

„Náhled“ v pravé části řádku konkrétního testu ze seznamu testů (Obrázek 157). Uţivatel tak vidí 

konkrétní náhled elektronického testu tak, jak bude vypadat pro studenta (Obrázek 161). 

 

Obrázek 161 - Náhled vygenerovaného testu 
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4.9.22 Tisk vygenerovaných testů pro ruční vyplňování 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / konkrétní test / Tisk > 

Zobrazení nového okna prohlíţeče s náhledem testu pro tištěnou verzi testu probíhá 

pomocí kliknutí na odkaz „Tisk“ v pravé části řádku konkrétního testu ze seznamu testů (Obrázek 

157). Uţivateli je nabídnuto uloţení PDF souboru s variantou testu pro tisk (Obrázek 162). 

 

Obrázek 162 - Okno s testem pro tisk 

4.9.23 Smazání vygenerovaného testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / konkrétní test / Smaž > 

Smazání testu je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části konkrétního řádku 

seznamu vygenerovaných testů (Obrázek 157). Po potvrzení OkCancel dialogu je test smazán 

(pokud jiţ neobsahuje vyhotovené testy). V případě, ţe má vygenerovaný test vyhotovené testy, 

nelze ho smazat. 

4.9.24 Seznam přihlášených studentů na termín testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / konkrétní termín / Počet přihlášených > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam přihlášených studentů (Obrázek 163) probíhá 

pomocí kliknutí na odkaz „Počet přihlášených“ v pravé části řádku konkrétního termínu v detailu 

testu v seznamu testů (Obrázek 157). 
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Obrázek 163 - Seznam studentů přihlášených na termín testu 

4.9.25 Přihlášení studentů na termín testu 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / konkrétní termín / Počet přihlášených / 

Přihlásit> 

Přihlášení všech studentů (celého kurzu) na termín probíhá pomocí výběru typu studentů 

a potvrzením výběru tlačítkem „Přihlásit“ nad seznamem přihlášených studentů (Obrázek 163). 

V této sestavě je pak moţné zaslat všem přihlášeným studentům termínu zprávu emailem. 

4.9.26 Tisk QR kódů studentů 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / konkrétní termín / Počet přihlášených / 

Vytisknout QR kódy studentů > 

Vytvoření PDF dokumentu s QR kódy studentů (Obrázek 164) probíhá pomocí kliknutí 

na tlačítko „Vytisknout QR kódy studentů“ pod seznamem přihlášených studentů (Obrázek 163). 

 

Obrázek 164 - Okno s QR kódy pro tisk 

4.9.27 Import souboru z komponenty Rozpoznávač 

< Správa aktivit a testů / konkrétní test / Generované testy / Vybrat soubor > 
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Importní formulář pro soubor s výsledky komponenty Rozpoznávače se nalézá na konci 

sestavy obsahující seznam vygenerovaných testů (Obrázek 157). Uţivatel klikne na tlačítko 

„Vybrat soubor“ a poté potvrdí vybraný soubor tlačítkem „Otevřít“. Importní soubor je systémem 

načten a po jeho zpracování aktualizuje seznam vygenerovaných variant testů. Jednotlivé 

výsledky jsou spárovány s termíny testů a studenty automaticky. 

4.10 Redakční systém 

< Redakční systém / … > 

Poloţka menu „Redakční systém“ slouţí k prezentování informací a tvorbě uţivatelských 

fóre. Celkově je tato problematika součástí jiné diplomové práce, proto se jí dále nebudeme 

zabývat. 

4.11 Datamining 

< Datamining / … > 

Poloţka menu „Datamining“ slouţí k dolování pokročile zjištěných informací o 

studentovi a jeho chování při výuce. Celkově je tato problematika součástí jiné diplomové práce, 

proto se jí dále nebudeme zabývat. 
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5. Student 

Menu studenta vidíme na obrázku (Obrázek 165). Uţivatel má zde zobrazeno své jméno a 

příjmení, uţivatelskou roli, pod kterou se do systému přihlásil, odkaz „Detail“ pro zobrazení a 

editaci svých osobních údajů a příkaz „Odhlásit“ pro korektní odhlášení ze systému. Dále zde má 

moţnost výběru akademického roku a kurzu vybraného akademického roku. Po jejich zvolení se 

veškerá zobrazovaná data a moţnosti práce se systémem týkají pouze vybraného akademického 

roku a kurzu. 

 

Obrázek 165 - Menu studenta 

5.1 Přihlásit se na termín 

5.1.1 Seznam všech vypsaných termínů kurzu 

< Přihlásit se na termín > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam vypsaných termínů skupin aktivit, aktivit a testů 

probíhá pomocí kliknutí na poloţku hlavního menu „Přihlásit se na termín“ v menu. Výsledná 

zobrazená sestava se seznamem všech vypsaných termínů je na obrázku (Obrázek 166). Seznam 

je dělen do tří oddělených částí na termíny skupin aktivit, termíny aktivit a termíny testů. 

Přihlášený termín skupiny aktivit, aktivity nebo testu je pak v seznamu zvýrazněna zeleným 

podbarvením. 
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Obrázek 166 - Seznam všech vypsaných termínů kurzu 

5.1.2 Přihlášení se k termínu skupiny aktivit, aktivity, testu 

< Přihlásit se na termín / konkrétní termín / Přihlásit > 

Přihlášení se na termín skupiny aktivit, aktivity nebo testu probíhá pomocí kliknutí na 

odkaz „Přihlásit“ v pravé části řádku konkrétního termínu skupiny aktivit, aktivity nebo testu 

(Obrázek 166). Přihlášená skupina aktivit, aktivita nebo test je v seznamu zvýrazněna zeleným 

podbarvením. 

5.1.3 Odhlášení se z termínu skupiny aktivit, aktivity, testu 

< Přihlásit se na termín / konkrétní termín / Odhlásit > 

Odhlášení probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Odhlásit“ v pravé části řádku konkrétního 

přihlášeného termínu skupiny aktivit, aktivity nebo testu (Obrázek 166). Odhlášená skupina 

aktivit, aktivita nebo test není v seznamu nijak zvýrazněna. 

5.2 Odevzdání aktivity 

5.2.1 Seznam všech přihlášených termínů aktivit 

< Aktivity > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam přihlášených termínů aktivit probíhá pomocí 

kliknutí na poloţku menu „Aktivity“ v hlavním menu. Výsledná zobrazená sestava se seznamem 

všech přihlášených termínů je na obrázku (Obrázek 167). 

 

Obrázek 167 - Seznam všech přihlášených termínů aktivit 
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5.2.2 Vložení a editace řešení aktivity 

< Aktivity / konkrétní termín aktivity / Vložit > 

Odevzdání řešení aktivity nebo jeho změna probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Vloţit“ 

v pravé části řádku konkrétního termínu aktivity (Obrázek 167). Uţivateli je systémem zobrazen 

nový formulář (Obrázek 168) se vstupními poli pro text řešení, pro upload souboru s řešením a 

pole pro poznámku. V případě editace řešení je tento formulář předvyplněný dříve odevzdaným 

řešením a uţivatel mí moţnost provádět editaci. Při zvolení nového souboru s řešením je původní 

přepsán. Potvrzení odevzdání aktivity nebo potvrzení editace řešení je provedeno uţivatelem 

kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

 

Obrázek 168 - Formulář pro odevzdání aktivity 

5.3 Vypracovat test 

5.3.1 Seznam všech přihlášených termínů testů 

< Vypracovat test > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam přihlášených termínů testů probíhá pomocí kliknutí 

na poloţku menu „Vypracovat test“ v hlavním menu. Výsledná zobrazená sestava se seznamem 

všech přihlášených termínů je na obrázku (Obrázek 169). 

 

Obrázek 169 - Seznam všech přihlášených testů 

5.3.2 Spuštění testu 

< Vypracovat test / konkrétní test / Spustit > 

Spuštění konkrétního testu probíhá pomocí kliknutí na tlačítko „Spustit“ v pravé části 

řádku konkrétního termínu testu (Obrázek 169). Uţivateli je systémem zobrazeno nové okno 

prohlíţeče s elektronickým testem. V pravém horním rohu tohoto okna je odpočítáván čas do 

konce testu, kdy bude automaticky odevzdán. Vyplňování testů probíhá formou zaškrtávání 
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jednotlivých políček správných odpovědí. Přepínání mezi otázkami je řešeno pomocí tlačítek 

„Předchozí“ a „Další“. Odevzdání testu je moţné pomocí kliknutí na tlačítko „Odevzdat“. 

5.4 Vypracované testy 

5.4.1 Seznam všech vypracovaných testů 

< Vypracované testy > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam vypracovaných testů probíhá pomocí kliknutí na 

poloţku menu „Vypracované testy“ v hlavním menu. Výsledná zobrazená sestava obsahuje 

seznam všech vypracovaných testů a je na obrázku (Obrázek 170). 

 

Obrázek 170 - Seznam všech vypracovaných testů 

5.4.2 Zobrazení vypracovaného testu 

< Vypracované testy / Zobrazit > 

Zobrazení konkrétního vypracovaného testu včetně označení správných, špatných a 

studentem označených odpovědí probíhá pomocí kliknutí na odkaz „Zobrazit“ v pravé části řádku 

konkrétního vypracovaného testu (Obrázek 170). Uţivateli je systémem zobrazeno nové okno 

prohlíţeče s vyplněným needitovatelným elektronickým testem. V pravém horním rohu tohoto 

okna je zobrazena doba trvání vypracování. Přepínání mezi otázkami je řešeno pomocí tlačítek 

„Předchozí“ a „Další“.  

5.5 Hodnocení kurzu 

5.5.1 Seznam dosažených výsledků studenta v kurzu 

< Hodnocení kurzu > 

Zobrazení sestavy obsahující seznam veškerých hodnocených výsledků studenta v kurzu 

zvoleného roku probíhá pomocí kliknutí na poloţku menu „Hodnocené výsledky“ v hlavním 

menu. Výsledná zobrazená sestava obsahuje seznam všech hodnocených výsledků rozdělených 

podle skupina aktivit, do kterých patří hodnocené a odevzdané aktivity nebo hodnocené a 

vypracované testy. Sestavu vidíme a je na obrázku (Obrázek 171). Ve sloupci „Splnil“ jsou opět 

pouţity symboly fajfky nebo kříţku jako reprezentační znak úspěšného splnění podmínek 

hodnocení dané aktivity nebo testu. Posledním řádkem obou seznamů je celková sumace počtu 

bodů výsledku a opět symbol splnění. 
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Obrázek 171 - Seznam dosažených výsledků studenta v kurzu 

5.6 Veřejné kurzy 

5.6.1 Seznam všech veřejných kurzů 

< Veřejné kurzy > 

Seznam veřejných kurzů je zobrazen na obrázku (Obrázek 172). Zobrazení této sestavy 

uţivatel provede kliknutím na poloţku „Veřejné kurzy“ v hlavním menu. V tomto seznamu je 

kaţdým řádkem reprezentován jeden veřejný kurz.  

 

Obrázek 172 - Seznam veřejných kurzů 

5.6.2 Přihlášení se do veřejného kurzu¨ 

< Veřejné kurzy / konkrétní kurz / Zapsat > 

Přihlášení na veřejný kurz probíhá pomocí odkazů v pravé části řádku konkrétního 

veřejného kurzu (Obrázek 172). Návrat zpět do systému eLogika probíhá pomocí odkazu 

„eLogika“ pod seznamem. 

5.6.3 Odhlášení se z veřejného kurzu 

< Veřejné kurzy / konkrétní kurz / Odhlásit > 
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Odhlášení z veřejného kurzu probíhá pomocí odkazů v pravé části řádku konkrétního 

veřejného kurzu (Obrázek 172). Návrat zpět do systému eLogika probíhá pomocí odkazu 

„eLogika“ pod seznamem. 

5.7 Rozvrh 

5.7.1 Seznam všech zapsaných termínů výuky kurzů 

< Rozvrh > 

Aktuálně navolený rozvrh studenta je zobrazen na obrázku (Obrázek 173). Zobrazení této 

sestavy uţivatel provede kliknutím na poloţku „Rozvrh“ v hlavním menu. Tato sestava má 

v horní části výběrník akademického rozdělení, pro které se má rozvrh zobrazovat. Při změně je 

seznam sestavy automaticky aktualizován. V tomto seznamu je kaţdým řádkem reprezentován 

zapsaný termín výuky daného kurzu. Kaţdý kurz můţe mít v rozvrhu zapsán pouze jeden termín 

výuky tohoto kurzu. Vypsané kurzy není moţné editovat ani mazat. 

 

Obrázek 173 - Rozvrh 

5.7.2 Seznam vypsaných termínů výuky kurzů 

< Rozvrh / Zapsat do rozvrhu > 

Seznam vypsaných termínů výuky kurzů je zobrazen uţivateli po kliknutí na tlačítko 

„Zapsat do rozvrhu“ v sestavě seznamu všech zapsaných termínů výuky kurzů Obrázek 173). 

Uţivateli je zobrazena sestava obsahující seznam všech vypsaných termínů výuky (Obrázek 174) 

pro zvolené akademické rozdělení a kurz, které si uţivatel vybere v horní části sestavy. Po změně 

těchto údajů je sestava automaticky aktualizována. Zapsané termíny výuky kurzů jsou zvýrazněny 

zeleným podbarvením. 
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Obrázek 174 - Seznam vypsaných termínů výuky 

5.7.3 Zápis nebo změna termínu výuky vypsaného kurzu do rozvrhu 

< Rozvrh / Zapsat do rozvrhu / vybraný akademický rok / vybraný kurz / Zapsat > 

Přihlášení na termín výuky kurzu probíhá pomocí odkazu „Zapsat“ v pravé části řádku 

konkrétního termínu kurzu ze seznamu vypsaných termínů kurzů (Obrázek 174). Zapsaný kurz je 

označen zeleným podbarvením.  

5.7.4 Odhlášení termínu výuky vypsaného kurzu z rozvrhu  

< Rozvrh / Zapsat do rozvrhu / vybraný akademický rok / vybraný kurz / Odhlásit > 

Odhlášení z termínu výuky kurzu probíhá pomocí odkazu „Odhlásit“ v pravé části řádku 

konkrétního termínu kurzu ze seznamu vypsaných termínů kurzů (Obrázek 174). Odhlášený kurz 

není v seznamu nijak zvýrazněn. 

5.7.5 Zapsání vlastního využitého času do rozvrhu 

< Rozvrh / Přidat vlastní předmět do rozvrhu > 

Po kliknutí na tlačítko „Přidat vlastní předmět do rozvrhu“ v seznamu všech zapsaných 

termínů (Obrázek 173) je uţivateli systémem zobrazen formulář pro zadání dat o vlastním 

předmětu (Obrázek 175). Všechny poloţky tohoto formuláře jsou povinné. Vlastní předměty 

slouţí k definici vyuţitého termínu (časového úseku) studenta. Přidání takovéhoto vyuţitého času 

potvrdí student tlačítkem „Přidat“. 
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Obrázek 175 - Zapsání vlastního využitého času 

5.7.6 Editace vlastního využitého času v rozvrhu 

< Rozvrh / konkrétní termín výuky vlastního předmětu / Editace > 

Editace vlastních vyuţitých časů probíhá pomocí odkazu „Editace“ v pravé části řádku 

konkrétního termínu kurzu (vlastního vyuţitého času) ze seznamu zapsaných termínů kurzů 

(rozvrhu hodin - Obrázek 173). Formulář je stejný jako na obrázku (Obrázek 175) a je vyplněn 

aktuálně editovanými daty termínu výuky. Potvrzení editovaných změn provede student tlačítkem 

„Uloţit“. 

5.7.7 Smazání vlastního využitého času z rozvrhu 

< Rozvrh / konkrétní termín výuky vlastního předmětu / Smaž > 

Smazání vlastního vyuţitého času je prováděno pomocí odkazu „Smaţ“ v pravé části 

konkrétního řádku seznamu rozvrhu hodin (Obrázek 173). Po potvrzení OkCancel dialogu je 

termín výuky smazán. 

5.8 Datamining 

< Datamining / … > 

Poloţka menu „Datamining“ slouţí k dolování pokročile zjištěných informací o 

studentovi a jeho chování při výuce. Celkově je tato problematika součástí jiné diplomové práce, 

proto se jí dále nebudeme zabývat. 
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J. Uživatelská dokumentace Rozpoznávače  

1. Instalace a obsah adresáře 

 

Instalace aplikace „Rozpoznávač“ pro dekódování a vyhodnocování ručně vyplněných 

testů, generovaných z aplikace eLogika je velice jednoduchá. Stačí hlavní adresář „Recogniser“ 

nakopírovat na disk „C:\“ tak, aby výsledné umístění vypadalo např. jako na obrázku níţe 

(Obrázek 176). 

 

Obrázek 176 - Obsah složky aplikace Rozpoznávače 

Na tomto obrázku také vidíme obsah sloţky aplikace „Rozpoznávač“, který se skládá 

z několika podadresářů a zástupce pro spuštění.  

- „_Out“ - tento adresář obsahuje po dokončení rozpoznávacího procesu výsledný 

soubor „DATA.ZIP“, který je uţivatelem později importován do systému eLogika, 

kde je spárován s vlastní strukturou testů a jednotlivými uţivateli. 

- „In“ - tento adresář je připraven pro umístění vstupních souborů naskenovaných 

testů, ale nemusí být pouţíván. 

- „Main“ - adresář s vlastními aplikačními soubory „Rozpoznávače“ 

- „Temp“ - adresář pro dočasně ukládaná data 
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2. Spuštění a menu aplikace 

Po úspěšné instalaci je moţné aplikaci „Rozpoznávač“ spustit a to pomocí zástupce 

„Detector.ico“, kterého uţivatel najde v umístění „C:\Recogniser\“. Po jeho spuštění je uţivateli 

zobrazeno hlavní dialogové okno aplikace „Rozpoznávač“ (Obrázek 177). 

 

Obrázek 177 - Hlavní dialogové okno aplikace 

Toto dialogové okno se skládá z kontextového menu, jehoţ detail je na obrázku níţe 

(Obrázek 178). Dále obsahuje prostor pro hlášení zpráv a průběhu uţivateli a tlačítka 

„Rozpoznávat“ pro rychlou volbu této funkce. 

 

Obrázek 178 - Menu aplikace 
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3. Funkce otevřít, přidat, odstranit  

Pro otevření zdrojového souboru s naskenovaným testem nebo jejich většího počtu 

vybere uţivatel volbu „Otevřít“ z kontextového menu (Obrázek 178). Aplikace zobrazí dialogové 

okno pro výběr umístění konkrétních souborů s testy, které mohou být ve formátech JPG, PNG 

nebo BMP. Tyto soubory můţe uţivatel označit zmáčknutím pravého tlačítka myši a tahem nebo 

klikáním na jednotlivé soubory zároveň se stisknutou klávesou CTRL. Potvrzení vybraných 

souborů uţivatel provede kliknutím na tlačítko „Otevřít“ ve spod tohoto dialogového okna. 

 

Obrázek 179 - Výběr vstupních testů 

Stejného výsledku přidání několika dalších souborů můţe uţivatel docílit i výběrem 

volby „Přidat“ z kontextového menu (Obrázek 178). Výsledek vidíme na obrázku níţe (Obrázek 

180). 
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Obrázek 180 - Přidání testu do fronty 

Volba „Odstranit “ z kontextového menu (Obrázek 178) slouţí pro odstranění všech 

vybraných souborů z výběrníku aplikace. 

4. Vlastní rozpoznávání a exportní soubor 

Samotný proces rozpoznávání vybraných testů je započat volbou „Rozpoznat a 

exportovat do ZIP“ z kontextového menu (Obrázek 178) nebo tlačítkem „Rozpoznat“ ve spod 

hlavního dialogového okna aplikace „Rozpoznávač“ (Obrázek 181). Aplikace vypíše informační 

hlášku o spuštění rozpoznávání uţivateli pod seznamem vybraných souborů (Obrázek 181). 
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Obrázek 181 - Rozpoznávání 

V případě chyby při rozpoznávání některého z testů, případně některé ze stránek testu, je 

uţivateli zobrazeno okno s vyobrazením vstupního testu a zeleně ohraničenými objekty, které 

byly nalezeny. Na obrázku níţe (Obrázek 182) vidíme, ţe v testu nebyl korektně rozpoznán 

obdélník ohraničující QR2 kód. Pro pokračování rozpoznávání je nutné toto chybové okno zavřít. 
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Obrázek 182 - Chybové okno s nerozpoznaným testem 

Dokončený proces rozpoznávání všech vybraných testů je uţivateli zobrazen opět 

informační hláškou v hlavním dialogovém okně (Obrázek 183). 

 

Obrázek 183 - Dokončené rozpoznávání 
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Exportní soubor s výsledky rozpoznávání a záloţními kopiemi testových odpovědníků 

byl uloţen do podadresáře „_Out“ aplikace „Rozpoznávač“. Tento soubor stačí importovat do 

aplikace eLogika, kde bude automaticky spárován s vygenerovanými testy a studenty.  
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K. Obsah CD  

DetectorWin32  - projekt pro Microsoft Visual Studio2008 

Recogniser - spustitelný program 

Text - adresář s elektronickou verzí textu diplomové práce 


