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Abstrakt a kľúčové slová 

 

Abstrakt 

Bakalárska práca je koncipovaná ako katalóg taxi spoločností a ich sluţieb na území Českej republiky. 

Nad daným katalógom je implementovaná v programovacom jazyku PHP a s pomocou Yii 

frameworku webová aplikácia, ktorá ponúka funkcie ako vyhľadávanie, filtrovanie a správu taxi 

sluţieb. Aplikácia slúţi tak ako pre registrovaných tak aj neregistrovaných uţívateľov. Zatiaľ čo 

neregistrovaný uţívateľ môţe efektívne vyhľadať informácie o taxi sluţbách v určitej oblasti Českej 

republiky, tak registrovaný uţívateľ, v tomto prípade taxi spoločnosť môţe registrovať svoje sluţby, 

ktoré ponúka vo vybranej lokalite.  

 

Kľúčové slová 

PHP, Yii framework, MySql, CSS, XHTML, JQuery, taxi, taxi sluţby, taxi katalóg 

 

 

 

Abstract 

Bachelor  thesis  is framed as  a catalogue of taxi companies and their taxi services in Czech republic. 

Web application,  implemented on this catalogue using programming language PHP with assistance of 

Yii framework, offers functions as searching, filtring and administrating of taxi services. The 

application serves for  registrated as well as for not registrated users. While not registred user is able to 

search information about taxi services in particular region of Czech Republic, registrated user, in this 

case taxi company, is able to registrate its servies, which taxi company offers in particular region.  
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Zoznam použitých symbolov a skratiek 

CSS - CascadingStyleSheets 

ČR - Česká Republika 

Frontend       - Uţivateľská časť 

Javascript - Objektovo orientovaný skriptovací jazyk 

JQuery - Javascriptováknihovna 

MySql - Databázový systém 

PHP - Hypertext Preprocessor 

XHTML - ExtensibleHypertext MarkupLanguage 

Yii - Open-source PHP framework 
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1. Úvod 

Mať po kope a na jenom mieste v dnešnej dobe všetky informácie, je čoraz ťaţšie, preto vznikajú 

rôzne katalógy, ktoré tieto informácie zgrupujú a dávajú k dispozícii. Môj návrh zgrupovať taxi 

spoločnosti a filtrovať má priniesť ušetrenie času a nákladov. Preto sa venujem tomuto systému 

v mojej bakalárskej práci. 

Uţívateľ si môţe v jednoduchých krokoch vyhľadať podľa filtrovania krajov, miest a sluţieb taxi 

spoločnosť podľa ceny a toto si myslím, ţe robí web výnimočným, pretoţe podľa mojich znalostí 

takýto web ešte v Českej republike nie je. 

Ďalej by som chcel popísať v skratke obsah, o čom budem písať a čomu sa budem venovať. 

V druhej kapitole rozoberám analýzu systému, jej funkčnú špecifikáciu a nefunkčnú špecifikáciu, kde 

zodpovedaním jednoduchých otázok sa presvedčím, ţe daný systém má zmysel, ďalej návrh prototypu 

uţivateľského rozhrania,  kde som za pouţitia dizajnového nástroja vytvoril funkčný dizajn, ktorý 

simuloval funkčnosť systému. Ďalej rozoberám dátovú analýzu, kde je vytvorený class diagram 

databázového shématu a následne na neho aplikujem špecifikáciu firmy XO. Vo funkčnej analýze sú 

use cases, popisujúce jednotlivé akcie v systéme 

V tretej kapitole sa venujem praktickej realizácii systému, kde popisujem ako sa aplikácia musela 

rozdeliť do modulov a čo obsahujú. Ďalej tu je čiastočná špecifikácia aplikačnej vrstvy XO, v ktorej 

bol systém vytvorený. 

V záverečnej kapitole popisujem stručne pouţité technológie.  
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2. Analýza 

2.1. Úvodom 

Na začiatok si uvedieme poţiadavky na systém, hlavne čo sa týka funkcionality a zodpovieme si pár  

základných otázok z ktorých by malo byť jasné, ţe daný informačný systém má zmysel. 

2.2. Funkčné požiadavky 

2.2.1.Prečo je potrebný tento systém? 

Predstavme si situáciu, ţe potrebujeme nájsť vhodný prepravnú spoločnosť, v tomto prípade taxi 

spoločnosť  v určitom meste, ktorá nás dopraví alebo nám ponúkne inú prepravnú sluţbu z bodu A do 

bodu B samozrejme za čo najniţšiu cenu. Samozrejme moţnosťou by bolo prehľadať web a prácne 

vyhľadať informácie o ponúkaných sluţbách jednotlivých spoločností a postupne si porovnať všetky 

sluţby. Ak by nám záleţalo na cene, alebo prípadne by sme chceli vedieť ako je daná firma 

spoľahlivá, museli by sme náleţité informácie vyhľadať a utriediť tak aby nám dali poţadované 

informácie.  

 

Riešením tejto situácie je vytvorenie jedného informačného miesta, v tomto prípade katalógu kde 

pomocou jednoduchého vyhľadávania nájdem poţadované informácie, ktoré potrebujem. Katalóg 

obsahuje záznamy zaregistrovaných spoločností prehľadne a ucelene, ktoré si môţem filtrovať na 

základe poţiadavku. 

2.2.2.K čomu by mal tento systém slúžiť? 

Tento informačný systém je určený primárne k vyhľadaniu informácií o sluţbách jednotlivých taxi 

spoločností, ktoré ponúkajú. Informácie sú prehľadne katalógovo spracované a umoţňujú 

vyhľadávanie informácií podľa kritérií. Medzi kritéria patrí hlavne vyhľadávanie taxi spoločností a ich 

ponúkaných sluţieb v určitých krajoch a miestach Českej republiky.  

 

Systém taktieţ zobrazuje k jednotlivým taxi spoločnostiam informácie vo forme profilu, ďalej 

umoţňuje prezeranie a komentovanie jednotlivých spoločností a ich šoférov, čo odpovedá spokojnosti 

s danou spoločnosťou alebo šoférom. 

2.2.3.Kto bude so systémom pracovať? 

So systémom pracujú uţívatelia v štyroch roliach. Registrovaná spoločnosť, spoločnosť, uţívateľ, 

administrátor. 

 

Registrovaná spoločnosť, teda v tomto prípade spoločnosť poskytujúca taxi sluţby registruje 

v systéme svoje lokácie kde pôsobí, k daným lokáciam pridáva sluţby, ktoré v nich poskytuje, vozový 

park s ktorým v danom mieste disponuje a šoférov, ktorý zabezpečujú sluţby.  
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Administrátor má globálne práva pre správu všetkých účtov, prihlasuje sa do systému s vopred 

zadanými údajmi. Jeho úlohou je zabezpečovať plynulý chod systému a riešiť existujúce chyby.  

 

Uţívateľ a spoločnosť, je osoba ktorá vstúpi na daný web pomocou prehliadača. Je mu umoţnené 

prehliadať web, vyhľadávať, komentovať . Má prístup ku všetkým verejným funkciám webu.  Navyše 

spoločnosť sa môţe registrovať alebo prihlásiť ak je uţ zaregistrovaná.  

2.2.4.Vstupy 

Vstupné dáta v systéme boli uloţené administrátorom 

 

Vstupom budú dáta, ktoré sa zadajú pri registrácii, v tomto prípade sa jedná o registráciu uţívateľa 

(spoločnosti), ktorá uvedie poţadované informácie.  

 

U registrovanej spoločnosti budeme registrovať tieto informácie. IČ je jedinečné číslo v rámci celej 

Českej republiky, ktoré reprezentuje firmu v registri firiem, názov firmy, popis firmy – jedná sa 

o základný popis a prezentáciu firmy, email a heslo určené k opätovnému prihláseniu sa do systému 

k správe svojich uloţených informácií, obrázok(logo) spoločnosti, odkaz na web a Facebook stránku. 

 

Spoločnosť môţe evidovať viaceré lokácie v ktorých pôsobí. Kaţdá lokácia je v systéme 

reprezentovaná jednoznačným identifikátorom id, mestom a krajom, ktoré reprezentujú kde daná 

pobočka funguje a poskytuje sluţby, má svoj popis a kontaktné informácie, v tomto prípade sa jedná 

o telefónne čísla. 

 

Ku kaţdej lokácii je moţné priradiť vozový park, kde si spoločnosť môţe vloţiť obrázky svojho auto 

parku s popisom a názvom. 

 

Sluţby v systéme definujú typy prepravy, ktoré sú ponúkané danou lokáciou. U kaţdej sluţby je 

definovaný jej druh (typ prepravy o akú sa jedná), identifikátor, cenové tarify za kilometer, minutú 

čakania a za nástup. Dodatočný popis ku sluţbe slúţi v prípade ak sú napríklad ku sluţbe definované 

ďalšie vlastnosti, ktoré nepokrývajú poţadované atribúty. Kaţdá lokácia môţe ponúkať hneď niekoľko 

sluţieb. 

 

Lokácia spoločnosti, ktorá ponúka nejaké sluţby môţe mať pridaných hneď niekoľkých šoférov, ktorý 

danú sluţbu vykonávajú. Kaţdý šofér má jednoznačný identifikátor v systéme, meno, priezvisko 

a jeho základný profil vo forme popisu. Platí pravidlo, ţe sluţbu môţe vykonávať viac šoférov a šofér 

môţe vykonávať zároveň viac sluţieb. 

 

Komentáre reprezentujú dojmy a pocity, ktoré zanechali v zákazníkoch, ktorí danú spoločnosť vyuţili 

a poskytli spätnú väzbu. Kaţdý komentár je presne daný odosielateľom, textom a identifikátorom 

a môţu ich vkladať všetci uţívatelia systému.   
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2.2.5.Výstupy 

Prehľad taxi spoločností a ich lokácií zo sluţbami, šoférmi , vozovým parkom vo forme profilu a s ich 

hodnotením  vo forme komentárov, prehľad profilov šoférov s komentármi od uţívateľov. Prehľad 

vyhľadaných spoločnosti podľa zadaných kritérií (krajov, miest, sluţieb). 

2.2.6.Funkcie 

V systéme vystupujú užívatelia v štyroch rôznych roliach: spoločnosť, registrovaná spoločnosť, 

užívateľ a administrátor. Každá rola ma pridelené funkcie, ktoré môže vykonávať 

 

2.2.6.1. Registrovaná spoločnosť 

 Zmena registračných údajov 

 Pridanie/aktualizácia/odobranie lokácie pôsobenia 

 Pridanie/aktualizácia/odobranie služby k lokalite 

 Pridanie/aktualizácia/odobranie auto parku k lokalite 

 Pridanie/aktualizácia/odobranie šoféra k službe 

 Zrušenie registrácie 

 Odhlásenie sa 

 Prihlásenie 

2.2.6.2. Spoločnosť 

 Registrácia 

 Prehliadanie 

 Vyhľadávanie 

 Filtrovanie  

 Komentovanie šoférov 

 Komentovanie spoločností 

2.2.6.3. Užívateľ 

 Prehliadanie 

 Vyhľadávanie 

 Filtrovanie  

 Komentovanie šoférov 

 Komentovanie spoločností 

2.2.6.4. Administrátor 

 Prihlásenie 

 Odhlásenie 

 Editácia/zmazanie spoločností 

 Editácia/zmazanie auto parkov 
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 Editácia/zmazanie šoférov 

 Editácia/zmazanie lokácií 

 Editácia/zmazanie služby 

 Pridanie/editácia typov služieb 

 Pridanie/editácia krajov 

 Pridanie/editácia miest 

 Pridanie/editácia/zmazanie/správa obsahu položiek menu 

 Schvaľovanie komentárov 

2.2.7.Okolie 

 

Obrázok 1: Kontextový diagram 

2.3. Nefunkčné požiadavky 

Systém bude zostavený v pomere cena/výkon, podľa najnovších štandardov. Poţiadavkou je aby 

systém bol implementovaný ako klient - server v jazyku PHP verzie 5 a vyššie a aby spolupracoval 

s databázovým systémom MySql, kde budú uloţené dáta kvôli konzistentnosti.  

K systému bude prístup cez webové rozhranie, čo umoţní nezávislosť na platforme, uţívateľské 

rozhranie bude jednoduché a prívetivé pre uţívateľov.  

2.4. Prototyp grafického užívateľského rozhrania 

2.4.1.Prečo vlastne prototyp 

Prototyp uţívateľského rozhrania bol vytvorený kvôli odstráneniu nedorozumení pri špecifikácii 

poţiadavkou. Keďţe je dokázané, ţe zákazník, ktorý sa neorientuje vo svete informačných technológii 

niektoré veci nie vţdy pochopí tak ako by sme si mysleli a naopak a to je dôvodom vzniku 

nedorozumení, ktoré sa môţu premietnuť do finálneho projektu. Je pre zákazníka prínosné ak uţ pri 

návrhu systému návrhárom si môţe vyskúšať obmedzenú funkčnosť projektu a prípadné chyby alebo 

nedorozumenia vyjasniť. 
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2.4.2.Prototyp 

Prototyp bol vytvorený pre ujasnenie si poţiadavkou pri návrhu systému. Neznamená to však, ţe 

koncový projekt bude vyzerať presne ako prototyp, jedná sa len o simuláciu prostredia na úrovni 

uţívateľského prostredia. Bol vytvorený interaktívne, čo znamená, ţe má funkčnosť ako koncový 

projekt, ale má určité obmedzenia. Medzi obmedzenia patrí nemoţnosť vytvárať, editovať alebo 

zmazať údaje v prototype. Všetky dáta v prototype sú statické, čo znamená nemenné. Interaktivita na 

úrovni uţívateľského rozhrania je zaručená pomocou Javascriptu, ktorý simuluje moţné poţiadavky 

uţívateľa. 

Návrh bol vytvorený programom Axure RP Pro 6. 

2.4.2.1. Úvodná stránka 

Táto stránka nám zobrazuje moţnosti na vyhľadanie spoločností v systéme a taktieţ moţnosť sa 

prihlásiť alebo registrovať do systému. 

 

Obrázok 2: Úvodná stránka prototypu 
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2.4.2.2. Zoznam výsledkov 

Po vyhľadaní podľa kraju v ČR a vybratí mesta v kraji sa zobrazí nasledujúca stránka. 

 

 

Obrázok 3: Zoznam výsledkov po vyhľadaní 
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2.4.2.3. Profil 

Po zobrazení výsledkov je moţnosť si zobraziť profil kaţdej vyfiltrovanej spoločnosti, kde môţeme 

vidieť všetky informácie o taxi spoločnosti, ktoré spoločnosť vytvorila pri registrácii 

 

Obrázok 4: Profil spoločnosti 

2.5. Dátová analýza 

V tejto časti Vám popíšem pôvodný návrh databázového schématu vychádzajúceho z analýzy, 

lineárny zoznam entít a ich vzťahy, dátový slovník, ktorý obsahuje dáta ukladané v systéme. Následne 

za tým bude nasledovať transformácia pôvodného návrhu databáze podľa špecifikácie firmy XO. 

2.5.1.Návrh databázového schématu 

2.5.1.1. Lineárny zoznam entít 

Označenie:  Primárny kľúč je označený tučne a identifikuje jednoznačné záznam v tabuľke, cudzí 

kľúč, teda referencia do inej tabuľky kurzívou 
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Spolecnost(ic, nazev, popis, email, heslo, obrazek, web_link, fb_link) 

Lokace (id,mesto, kraj, popis, telefon_1, telefon_2, telefon_3, ic_spolecnost) 

AutoPark(id, obrazek,nazev,  popis, id_lokace) 

KomentarSpolecnost(id, jmeno, obsah, datum, ic_spolecnost) 

Sluzba (id, druh, popis, cena_km, cena_min_cekani, cena_nastup, id_lokace) 

Obsluha  (id, id_ridic, id_sluzba) 

Ridic(id, jmeno, prijmeni, popis) 

KomentarRidic(id, jmeno, obsah, datum, id_ridic) 

 

2.5.1.2. Lineárny zápis typov vzťahov 

Pôsobí    (Spolecnost, Lokace)1:N 

Disponuje    (Lokace, AutoPark)  1:N 

Obsahuje  (Spolecnost, KomentarSpolecnost) 1:N 

Poskytuje (Lokace, Sluzba) 1:N 

Obsluhuje ( Ridic, Sluzba) M:N 

 Má ( Ridic, Obsluha) 1:N 

 Môţe_mať ( Sluzba, Obsluha)1:N 

Obsahuje (Ridic, KomentarRidic) 1:N 
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2.5.1.3. Class diagram databázového schématu 

 

 

Obrázok 5: Class diagram databázového schématu 
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2.5.2.Transformácia databázového schématu podľašpecifikácie firmy XO studio 

Účelom transformácie je vytvorenie štandardu pre návrh štruktúry a architektúry databáze. Aplikáciou 

špecifikácie je zvýšená prehľadnosť databáze, zastupiteľnosť a doba integrácia aplikácie s databázou. 

2.5.2.1. Class diagram databázového schématu upravený podľašpecifikácie 

 

Obrázok 6: Class diagram po aplikovaní štandardu firmy XO studio 
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2.6. Funkčná analýza 

V tejto podkapitole je popísané chovanie systému z hľadiska uţívateľa pomocou UseCase 

špecifikácie. Use case špecifikácia obsahuje presný postup poţiadavkou na systém na ktoré systém 

reaguje. 

 

2.6.1.Use Case 

 Prípad uţitia popisuje krok za krokom chovanie systému, v tomto prípade sa jedná o prípad 

uţitia pre vyhľadanie taxi spoločnosti. 

prípad užití: vyhľadanie taxi spoločnosti         

        id UC_01 

      

        účastníci uţívateľ 

      

        vstupné podmienky 1. uţívateľ chce vyhľadať taxi spoločnosti 

   

 

2. v systéme existujú také taxi spoločnosti 

   

        tok udalostí 1. systém zobrazí mapu krajov v ČR 

   

 

2. uţívateľ vyberie kraj v ČR  

    

 

3. systém zobrazí zoznam miest pre daný kraj v ktorých je zaregistrovaná 

aspoň jedna taxi spoločnosť 

 

4. uţívateľ vyberie mesto 
    

 

5. systém zobrazí pre odpovedajúce mesto sluţby, ktoré su v ňom 

registrované 

 

6. uţívateľ vyberie konkrétnu sluţbu a prípad uţitia 

skončí   

        

následné podmienky 

uţívateľovi boli zobrazené taxi spoločnosti podľa zadaných 

kritérií 

 

        

alternatívny tok 

2.A. uţívateľ vyberie všetky kraje a prípad uţitia 

skončí 

  

 

4.A. uţívateľ vyberie všetky mestá odpovedajúce kraju a prípad uţitia skončí 

 

6.A uţívateľ vyberie všetky sluţby odpovedajúce vybranému kraju a mestu a 

prípad uţitia skončí 
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 Prípad uţitia pre prihlásenie sa do systému. 

prípad užití: prihlásenie do systému         

        id UC_08 

      

        účastníci spoločnosť 

     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť bola zaregistrovaná v systéme a má pridelené jednoznačné 

prihlasovacie údaje 

 

2. spoločnosť nie je ešte prihlásená 

   

        tok udalostí 1. spoločnosť zadá svoje pridelené prihlasovacie údaje (email a heslo) 

 

2. systém overí prihlasovacie údaje 

   

 

3. spoločnosť je prihlásená v systéme a prípad uţití skončí 

 

        

        následné podmienky spoločnosť ma status prihlásený čo mu umoţňuje vyuţívať funkcie prístupné 

len pre prihlásených 

        alternatívny tok k bodu 2. hlavného toku : pokiaľ systém neoverí úspešne spoločnosť tak 

chod na 1. hlavného toku a upozorni spoločnosť 

        

chybový tok 

k bodu 1. hlavné toku: Ak spoločnosť nemá pridelené prihlasovacie údaje 

tak  

  

systém upozorní spoločnosť a spustí prípad uţitia (UC_07 - 

registrácia)   

 

 Zobrazenie taxi spoločnosti 

prípad užití: zobrazenie taxi spoločností         

        id UC_02 
      

        účastníci uživatel 
      

        vstupné podmienky 1. uživatel chce zobraziť zoznam taxi spoločností 
  

 
2. systém obsahuje také taxi spoločnosti 

   

        tok událostí 1. systém spustí prípad užití (UC_01) 
   

 

2. systém zobrazí základné informácie (názov, logo, popis, kontaktné informácie) 
taxi spoločnostiach a prípad užitia skončí. 

        následné podmínky uživatel vidí registrované taxi spoločnosti v systéme 
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        alternativní tok 1.A uživatel si vybere lokalitu (kraj alebo celú republiku) v ktorej chce vidieť taxi 
spoločnosti 

        chybový tok k bodu 2 hlavného toku: 
    

 
pokiaľ v systéme pre zadané kritéria niesu registrované spoločnosti tak systém túto  

 
skutočnosť oznámi uživateľovi a prípad užitia skončí. 

                  

2.7. Implementácia 

Systém je vytvorený ako dynamická webová aplikácia a to za pouţitia programovacieho jazyka PHP 

v kombinácii s frameworkom Yii, ktorý sa stará o prehľadnosť aplikácie a jej modularitu. Aplikácia 

bola vytvorená ako modulárna, to znamená, ţe znovu pouţitie určitých modulov v iných webových 

aplikáciách nie je problém. Vďaka frameworku Yii, ktorý je zaloţený na princípe model-view-

controller, je oddelená prezentačná časť od logickej. Aplikácia je rozdelená do dvoch hlavných 

modulov a to pre administratívne rozhranie a rozhranie pre frontend, teda uţívateľskú časť. V rámci 

hlavných modulov sú pripojené ďalšie moduly, ktoré sa starajú o chod potrebných činností.  

Konzistencia údajov v systéme je zabezpečená pripojením aplikácie k databázovému systému 

MySQL. Zobrazenie výsledkov jednotlivých činností je pomocou jazyka HTML a CSS doplnených 

o kniţnicu dynamických funkcií JQuery. Bliţší popis pouţitých technológií bude v kapitole pouţité 

technológie. 

2.7.1.Možnosti zlepšenia 

Keďţe v mojom prípade sa jedná o prvú webovú aplikáciu vyvíjanú pomocou PHP s frameworkom 

Yii, tak mi chýbali potrebné skúsenosti, ktoré človek získa aţ implementáciou viac takých projektov. 

Hlavne sa jedná o dokonalé rozdelenie aplikácie na model-view-controller a ďalej je tu otázka dizajnu, 

ktorý samozrejme by mal vytvoriť človek, ktorý sa tým zaoberá.  

Samozrejme v priebehu vývoja, ktorý trval bezmála mesiac ma napadli viaceré zlepšenia a tým 

najpodstatnejším, ktorý ma napadol súvisí s vytvorením lokátora taxi spoločností, ktorý by bol 

napojený na systém. Uvediem príklad, uţívateľ s mobilným pripojením by sa pripojil pomocou 

telefónu k stávajúcemu systému, kde by sa mu zobrazila na základe jeho polohy jeho pozícia na mape 

a následne by sa vyhľadali najbliţšie taxíky k jeho pozícii určitej definovanej vzdialenosti. On by si 

potom buď filtrovaním alebo jednoduchým kliknutím na taxík mohol zobraziť informácie o jeho 

cenách a vybrať si najlacnejší dostupný. Tým pádom by odpadla povinnosť si taxík zavolať a čakať na 

neho. Zo stávajúceho systému by sa pouţili zaregistrované spoločnosti a ich údaje. Samozrejme s tým 

ale súvisí vývoj aplikácie pre telefóny, ktorý by tieto taxíky lokalizoval a museli by ho mať jednotlivý 

taxikári stále spustený pomocou telefónu. Kaţdopádne keďţe cena stáleho pripojenia k internetu nie je 

vysoká, tak by o takéto rozšírenie mohlo byť záujem.  
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3. Praktická realizácia 

Aplikácia bola vyvinutá pomocou XO aplikačnej vrstvy, ktorá je nadstavbou nad PHP frameworkom 

Yii. Aplikácia je vytvorená ako modulárna, čo znamená, ţe modifikácia aplikácie je veľmi ľahká 

a taktieţ znovu pouţiteľnosť modulov je jedným z hlavných znakov.  

3.1. Moduly systému 

Moduly sú rozdelené do dvoch častí a to administračnej a frontend (uţívateľskej) časti.  V kaţdej časti 

sú implementované moduly, ktoré majú v závislosti na časti v ktorej sa nachádzajú určenú štruktúru. 

Modul je základná entita aplikácie.  

3.1.1.Administračná časť 

Moduly v administračnej časti majú definovanú štruktúru, ktorá vyzerá nasledovne. Kaţdý modul 

obsahuje inštalátor, ktorý vytvorí tabuľky nad databázou a tieţ operácie nad nimi a automatizovane 

doplní väzby do aplikačnej vrstvy XO pomocou definovaných pravidiel, ďalej obsahuje kontroler, 

ktorý obsahuje akcie nad views, dedí z XOAdminController, ktorý poskytuje metódy. Medzi tie 

najdôleţitejšie patria operácie nad tabuľkami, vrátenia aktuálneho jazyka aplikácie, operácie 

beforeAction na jednotlivými view daného modulu a taktieţ zabezpečuje pomocou autorizačného 

prefixu oprávnenia k modulu. Ďalej modul obsahuje modely, ktoré reprezentujú jednotlivé tabuľky 

v databáze a v rámci model-view-controller sa tu definujú operácia nad tabuľkou. Model dedí 

z XOListModel, ktorý poskytuje funkcie pre vytvorenie väzby medzi multijazyčnou 

a nemultijazyčnou tabuľkou, ďalej vyhľadávacie funkcie, funkcie pre renderovacie dát z modelu.  Ak 

model obsahuje multijazyčný obsah, tak ten je uloţený v multijazyčnej tabuľke, s ktorou má vzťah 

1:N, keďţe tabuľka  môţe obsahovať viac jazykových mutácií. Zobrazenie dát z databáze a vyuţívanie 

funkcii nad ňou je zabezpečené pomocou view, ktoré prezentuje zobrazenie v administračnom 

rozhraní.  

Vytvorené moduly: 

 Společnost – reprezentuje správu spoločností nad ktorou vytvára funkcie pre editáciu a 

zmazanie záznamu 

 Lokácia – reprezentuje správu lokácií, ktoré náleţia spoločnostiam. Vytvára funkcie na 

editáciu a zmazanie záznamu 

 Sluţba – reprezentuje správu sluţieb, ktoré náleţia lokáciam. Vytvorenie/editácia typu sluţby, 

editácia a zmazanie sluţby 

 Řidiči – reprezentuje správu šoférov, ktorý náleţia k vybranej sluţbe. Funkcie na editáciu 

a zmazanie 

 Region – reprezentuje správu krajov a miest, ktoré sú priradené do krajov. Funkcie nad 

modulom sú vytvorenie, editácia 

 Auto – reprezentuje správu obrázkov, ktoré náleţia k lokácii. Funkcie nad modulom sú 

editácia a zmazanie 

 Komentáre – reprezentuje správu komentárov a to princípom schvaľovania pridaného 

komentára, spolupracuje s modulom komentár na frontende 
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 Obsahové stránky – správa obsahových článkov zobrazených v menu na frontende 

 

Obrázok 7: Administračné rozhranie 

3.1.2.Frontend (užívateľská) časť 

Štruktúra modulov je obdobná ako v administračnej časti, s tým rozdielom, ţe tu nie je definovaný 

inštalátor nad modulom. Vytvorené moduly sú shodné s modulami v administračnej časti, s tým 

rozdielom, ţe je tu definovaných viac funkcíi nad modelmi.  
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Obrázok 8: Užívateľské rozhranie 
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3.2. Aplikačná vrstva XO 

Aplikačná vrstva spoločnosti XO studio rozdeľuje štruktúru aplikácie na časť administračnú a časť 

frontend, teda uţívateľskú. Definuje metódy a obsah jednotlivých modulov, ktoré sú základnou 

stavebnou jednotkou. 

3.2.1.Administračná časť 

Hlavné moduly administračnej časti zabezpečujúce jadro fungovania aplikácie sú core, install, photo, 

rights, user, frontedMenu a article. 

 Modul Core je tvorený modelmi zabezpečujúcimi nastavenia jazyka administračného 

rozhrania, ďalej modelmi pre nastavenia hlavného jazyka aplikácie, transformácie nahratých 

obrázkov podľa zvolenej veľkosti, nastavenie viditeľnosti obrázkov v rámci aplikace, prvkov 

menu a modelom pre správu administrátorov, ktorý pristupujú do administračnej časti 

aplikácie. 

 Install reprezentuje operácie vykonávané s tabuľkami, jedná sa o vytvorenie, zrušenie 

a naplnenie dátami tabuľky. 

 Photo je modul, ktorý je reprezentovaný modelmi fotogaléria a fotografia, kde platí vzťah, ţe 

fotografia musí byť priradená do fotogalérie, funkcie tohto modulu sú vyuţívané pri ukladaní 

obrázku. 

 Modul Rights zabezpečuje prístupy k jednotlivým modulom administračného rozhrania 

pomocou prefixu, ktorý je definovaný v kaţdom module. 

 User reprezentuje uţívateľov systému pomocou loginu a hesla 

 FrontendMenu modul sa stará o vytváranie ponuky menu na frontende, či uţ jednoúrovňového 

alebo viacúrovňového menu.  Prvkami menu môţu byť obsahové stránky, samotné moduly, 

domovská stránka, url adresa, kategórie.  

 Article modul je modul, ktorý obsahuje obsahové stránky, ktoré sa nastavujú na frontend. 

3.2.2.Frontend časť 

Modulmi frotend časti sú moduly, ktoré sa starajú o transformáciu zmien urobených v administračnej 

časti na frontend časť. Jedná sa o fFrontendMenu, fArticle a fPhoto ktoré reprezentujú moduly 

rovnakého názvu bez prefixu f admistračnej časti. 

3.3. Zaujimavé  funkcie 

Chcel by som spomenúť multijazyčneho URL manaţéra, ktorého ma kaţdý modul. Stará sa o preklad 

aplikačných adries na uţívateľské.  
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Obrázok 9: URL manažér 

 

 

Obrázok 10: Štruktúra aplikácie 
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4. Použité technológie 

Cieľom tejto kapitoly je popísať pouţité technológie, ktoré som pri vývoji aplikácie pouţil. Hlavným 

jazykom webovej aplikácie je programovací jazyk PHP, ktorý umoţňuje tvorbu dynamického webu 

a spolu s frameworkomYii dodáva tvorbe aplikácie úplne iný rozmer keďţe framework je zaloţeny na 

princípe model-view-controller. Aplikácia spolupracuje s databázovým serverom MySQL. Na 

dotvorenie dizajnu webu bol pouţitý štandardný jazyk XHTML spolu s kaskádovými štýlmi. O rýchle 

zobrazenie, bez načítania obsahu sa stará knihovna funkcií JQuery. O všetkých programovacích 

jazykoch sa postupne zmienim ďalej. 

4.1. PHP 

„PHP je voľne šíriteľný populárny open-source skriptovací programovací jazyk, ktorý umoţňuje 

procedurálne, alebo objektovo orientované programovanie. Je predovšetkým vhodný na 

programovanie klient-server aplikácii na strane servera. Má vyuţitie najmä pre programovanie 

interaktívnych dynamických www stránok a aplikácií.  

Jednoducho sa dá povedať, ţe skript napísaný v PHP je uloţený na strane servera a klient, ktorý ho 

volá, dostane ako odpoveď klasickú statickú (X)HTML stránku. To znamená, ţe skript spracuje 

poţiadavku klienta na serveri, narozdiel napríklad od JavaScript-u, ktorý sa spracuje na strane klienta. 

Toto riešenie má v porovnaní s PHP výhodu v tom, ţe nemusíte stránku opätovne načítavať, ale 

hlavnou nevýhodou takýchto riešení je v moţnostiach pouţitia a hlavne v (ne)bezpečnosti. Keďţe 

útočník vie pozmeniť skript na strane klienta aby vykonal nebezpečný kód, čo je v prípade PHP 

značne náročnejšie – útočník by sa musel dostať na server.“[1] 

4.1.1.História 

 PHP 3 

„V roku 1997 dvaja izraelskí vývojári Andi Gutmans a Zeev Suraski pracovali n 

auniverzitnom projekte – e-Commerce aplikácii.PHP/FI 2.0 bolo pre ich projekt 

nedostačujúce.V úsilí spolupracovať a budovať uţ na existujúcom základe s Andi, Zeev 

a Rasmus rozhodli spolupracovať a vyhlásili PHP 3.0 ako oficiálneho nástupcu PHP/FI 2.0, 

ktorého vývoj bol pozastavený. Oficiálne túto verziu PHP uvoľnili v Júni 1998.”[1] 

 PHP4 

„Krátko po uvedení PHP 3.0, Andi a Zeev začali prepisovať jadro. Navrhli nový engine 

„ZendEngine“ – Zend je spojenie mien Zeev a Andi. Zaloţili spoločnosť Zend Technologies, 

ktorá sa podieľa na ďaľšom vývoji PHP.”[1] 

 PHP5 

„PHP 5 je najnovšia verzia PHP, ktorá bola uvedená vo viacerých variantách. Je zaloţená na 

jadre „ZendEngine II“ a bola uvedená v júli 2004. Najnovšie je uvedená vo verzii 5.2.x.„[1] 
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4.2. Yii framework 

Yii sa vyslovuje ako [Í] a je akronymom pre „Ano to je“. To je často odpoveď na otázku čo to je. Yii 

je rýchly bezpečný a profesionálny framework, teda všetko po čom vývojár túţi. 

Je to slobodný open-source framework pre vývoj webových aplikácií programovaných v PHP5, ktorý 

podporuje čisté, konštruktívne a rýchle programovanie. Snaţí sa zefektívniť  vývoj aplikácií a pomáha 

zaistiť rozšíriteľný a udrţovatelný konečný produkt. Yii je extrémne výkonný, optimalizovaný 

framework a je ideálny pre všetky typy projektov, čo sa týka veľkosti.  

Zakladateľom Yii frameworku je Qiang Xue, ktorý odštartoval vývoj 1.1.2008. Dňom 3.12.2008 

po takmer roku vývoja bol uvoľnený pre veřejnost. Jeho mimoriadne výkonnostné metriky 

v porovnaní s ostatnými frameworkami okamţite prilákali pozornosť a stále sa stáva 

populárnejší.[2] 

4.2.1.MVC (model-view-controller) 

Yii framework je zaloţený na návrhovom vzory model-view-controller, čo znamená, ţe oddeľuje 

prezentačnú časť od logickej. Čím je dosiahnutá modularita systému, keďţe zmena jednej časti 

neznamená ovplyvnenie druhej.  

 

Obrázok 11:Statická štruktúra Yiiframeworku [3] 

 

Model je reprezentovaný dátovou štruktúrov spolu s funkciami pre manipuláciu s dátami. Controller 

sa stará o predávanie poţiadavkou z prezentačnej vrstvy (view) do modelu a výsledok poţiadavku vráti 

model spať prezentačnej vrstve. Controller je vlastne sprostredkovateľ komunikácie z prezentačnej 

vrstvy do modelu.  
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4.2.2.Popis typického dátového toku v Yii 

 

Obrázok 12:Dátový tok v Yii aplikácii [3] 

 

1. Uţívateľ vytvorí poţiadavok s url adresou napríklad 

http://www.example.com/index.php?r=post/show&id=1 a webový server zachýti poţiadavok 

vykonaním vstupného skriptu aplikácie. 

2. Vstupný skript vytvorí inštaciu aplikácie a spustí ju 

3. Aplikácia obdrţi detailnú uţivateľelom poţadavanú informáciu z aplikačnej komponenty 

nazvanej poţiadavok 

4. Aplikácia určí poţadovaný controller a akciu pomocou aplikačnej komponenty 

nazvanej urlManager. V tomto príklade je controllerom post, ktorý odkazuje na 

PostController triedu a akcia je show, ktorá je určená controllerom 

5. Aplikácia vytvorí inštanciu poţadovaného controllera pre ďalšie spracovanie 

uţivateľských poţiadovkov. Controller určí, ţe akcia show odkazuje na metódu 
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nazvanú actionShow v triede controllera. Tá potom vytvorí a vykoná filtre (napríklad 

access control benchmarking spojenú s akciou) Akcie je vykoná hneď ako je dovolené 

filtrom. 

6. Akcia načíta Post model, ktorého identifikátor je čislo1 v databázi 

7. Akcia vyrenderuje a view nazvané show s Post modelom 

8. View vykoná nejake widgets (funkcie) 

9. View vyrenderuje výsledok do vloţeného dizajnového návrhu 

10. Akcia končí a view vyrenderuje a zobrazí výsledok uţívateľovi 

4.3. JQuery 

jQuery je odľahčený JavaScriptový framework, ktorý nam umoţní ľahko vyhľadávať elementy 

DOMu, modifikovať ich a vytvárať nové. K vyhľadanú nám postačí poznať jazyk . JQuery patrí medzi 

obľúbené z dôvodu jednoduchej syntaxe a ľahkej práce.  

Medzi jeho vlastností patrí rýchlosť a hlavne jeho bezproblémová funkčnosť s inými prehliadačmi, 

pretoţe vytvára špeciálnu vrstvu nad nimi, aby odstránil problémy. 

4.4. MySQL 

Kombinácia MySQL a PHP sa stali nerozlučiteľnou dvojicou pri vytváraní webových aplikácií. Ide 

o kombináciu s ktorou sa najviac stretneme. Databázový systém MySQL je najväčším hráčom na trhu 

databáza s otvoreným zdrojovým kódom. Takmer všetky spoločnosti, ktoré ponúkajú webový priestor 

ponúkajú takmer vţdy prístup do databáze MySQL 

Databázový systém bol vţdy relatívne rýchly, predovšetkým kvôli svojej jednoduchosti . 

V posledných niekoľko rokoch sa stal opäť oporou na obchodných trhoch vďaka novej funkcii 

„obchodnej triedy“ a celkovej vyspelosti, bez poklesu výkonu. [4] 

4.5. XHTML a CSS 

4.5.1.XHTML 

XHTML je iná, svojho času najnovšia norma jazyka HTML. HTML ako také sa dlho nevyvíjalo, 

zostalo vo verzii HTML 4.01, keď prišiel pokus zvaný XHTML.  

To X na začiatku XHTML znamená eXtensible, rozšíriteľný (v skutočnosti ide o zúţení a osekanie). 

Podstatné je, ţe podpora jazyka XHTML je v súčasných prehliadačoch úplne rovnaká ako podpora 

HTML. I keďsa usudzovalo, ţe v budúcnosti bude podpora XHTML lepší neţ podpora HTML, na 

základe skúseností s historickým vývojom prehliadačov nie je dôvod sa domnievať, ţe tomu tak 

vskutku bude. XHTML oproti HTML nič nového neprináša. Ţiadne nové moţnosti, len omedzenia.[5] 
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4.5.2.CSS 

CSS (CascadingStyleSheets) je jazyk pre definovanie štýlu jazyka HTML/XHTML pomocou 

takzvaných selektorov, ktoré nastavujú jednotlivé parametri štýlu. Bol navrhnutý konzorciom W3C, 

autom bol HåkonWiumLie 

Hlavným významom vytvorenie CSS bolo oddelia štruktúry dát od dizajnu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kon_Wium_Lie
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5. Záver 

 

Túto bakalársku prácu som si vybral zámerne, na jednej strane som mal malé skúsenosti s vývojom 

webových aplikácií ale na druhej strane ma to vţdy lákalo. Hlavne, keď sa jedná o projekt, ktorý nie je 

beţne rozšírený. Ak by systém bol úspešný a pútavý pre spoločnosti aby sa zaregistrovali, tak by 

z toho mohol vzniknúť solídny katalóg, ktorý by ušetril prácne hľadanie taxi spoločností po internete 

a ich vzájomné porovnanie.  

Práca na tomto projekte mi veľa dala a to z hľadiska naučenia sa pracovať s frameworkom zaloţeným 

na návrhovom vzore model-view-controller. Tým pádom sa stala aplikácia modulárnou, čo 

zabezpečuje ľahké rozšírenie systému v budúcnosti na základe dodatočných špecifikácií. 

Čo sa týka aplikácie XO aplikačnej vrstvy, tak som bol do istej miery prekvapený, ako aţ sa dá 

poskladať aplikácia z modulov, ktoré boli vyuţité v iných systémoch. A taktieţ ma zaujala úplná 

sebestačnosť zákazníka, ktorý si kúpi systém od firmy XO a celú réţiu okolo obsahu webu si rieši sám 

cez moduly, ktoré generujú poloţky menu, ktoré sú buď obsahové stránky alebo ďalšie moduly. 

Celkovo mňa práca zaujala a časom sa uvidí ako sa to bude dať vyuţiť aj v budúcnosti. 
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7. Prílohy 

 Dátový slovník po transformácii databázového schématu 

Značenie:  PK –primarykey, FK - foreignkey, Null – či musí alebo nemusí byť hodnota zadaná 

 

Názov Typ Veľkosť  Kľúč Null Popis 

tab_company   tabuľka spoločností     

id int 10 PK ne 
identifikátor spoločnosti, 

autoinkrement 

ic int 10 ne ne 
IČ spoločnosti, maximálne 8-místné 

číslo 

name tinytext  -  ne ne názov spoločnosti 

email tinytext  -  ne ne email pre prihlásenie sa do systému 

password tinytext  -  ne ne 
heslo pre prihlásenie sa do systému, 

šifrované sha1 

fb_link tinytext  -  ne ano odkaz na facebook profil 

web_link tinytext  -  ne ano odkaz na web spoločnosti 

photo tinytext  -  ne  ano obrázok spoločnosti 

tab_company_text textová časť tabuľky tab_company   

id int 10 PK ne 
identifikátor textovej časti 

spoločnosti, autoinkrement 

id_company int 10 FK ne cudzí kľúč do tabulkytab_company 

id_language int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_language 

description text  -  ne ano popis firmy, niečo o nej ... 

tab_car   tabuľka vozového parku   

id int 10 PK ne identifikátor auta, autoinkrement 

id_location int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky tab_location 

photo tinytext  -  ne ano obrázek auta 

tab_car_text   textová časť tabuľky tab_car   

id int 10 PK ne 
identifikátor textovej časti auta, 

autoinkrement 

id_company int 10 FK ne cudzí kľúč do tabulkytab_ car 

id_language int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_language 

title text - ne ne popis auta 

description text  -  ne ano popis 

tab_location   tabuľka lokácií     

id int 10 PK ne identifikátor lokace, autoinkrement 

id_company int 10 FK ne cudzí kľúč do tab_company 

id_city int 10 FK ne cudzí kľúč do code_city 

telefon_1 int 14 ne ano kontakt 1 na centrálu pre objednanie 

taxi 
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telefon_2 int 14 ne ano 
kontakt 2 na centrálu pre objednanie 

taxi 

telefon_3 int 14 ne ano kontakt 3 na centrálu pre objednanie 

taxi 

     
 tab_location_text textová časť  tabuľky tab_location   

id int 10 PK ne 
identifikátor textovej časti 

lokaceautoinkrement 

id_location int 10 FK ne cudzí kľúč do tabulkytab_location 

id_language int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_language 

description text  -  ne ano popis 

code_city   číselník miest     

id int 10 PK ne identifikátor mesta, autoinkrement 

id_region int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_region 

name tinytext  -  ne ne názov mesta 

code_region   číselník krajov     

id int 10 PK ne identifikátor kraju, autoinkrement 

name tinytext  -  ne ne názov kraja 

tab_service    tabuľka sluţieb     

id int 10 PK ne identifikátor sluţby, autoinkrement 

id_service_type int 10 FK ne 
cudzí kľúč do 

tabulkycode_service_type 

id_location int 10 FK ne cudzí kľúč do tab_location 

prize_km int 10 ne ano cena za 1 kilometer 

prize_wait int 10 ne ano cena za minutu čakania 

prize_enter int 10 ne ano cena za nástup 

tab_service_text   textová časť tabuľky tab_service   

id int 10 PK ne 
identifikátor textovej časti sluţby, 

autoinkrement 

id_service int 10 FK ne cudzí kľúč do tabulkytab_service 

id_language int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_language 

description text  -  ne ano popis  

code_service_type číselník typov sluţieb     

id int 10 PK ne 
identifikátor typu sluţby, 

autoinkrement 

code_service_type_text textová časť číselníku code_service_type   

id int 10 PK ne 
identifikátor textovej časti typu 

sluţby, autoinkrement 

id_service_type int 10 FK ne 
cudzí kľúč do 

tabulkycode_service_type 

id_language int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_language 

title tinytext  -  ne ne názov typu sluţby 

rel_service_driver 

vazebná tabuľka medzi tab_service a 

tab_driver   
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id int 10 PK ne identifikátor záznamu, autoinkrement 

id_service int 10 FK ne cudzí kľúč do tabulkytab_service 

id_driver int 10 FK ne cudzí kľúč do tabulkytab_driver 

      tab_driver   tabuľka šoférov     

id int 10 PK ne identifikátor šoféra, autoinkrement 

first_name tinytext  -  ne ne meno šoféra 

last_name tinytext  -  ne ne priezvisko šoféra 

tab_driver_text   textová časť tabuľky tab_driver   

id int 10 PK ne 
identifikátor textovej časti šoféra, 

autoinkrement 

id_driver int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky tab_driver 

id_language int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_language 

description text  -  ne ano popis 

tab_comment   tabuľka komentárov     

id int 10 PK ne 
identifikátor komentára, 

autoinkrement 

module tinytext  -  ne ne 
názov modulu ku ktorému komentár 

patrí 

id_module_row int 10 FK ne 
id riadku modulu ku ktorému 

komentár patrí 

date int 15 ne ne dátum vloţenia komentára 

name tinytext - ne ne meno uţivateľa čo vloţil komentár 

is_active tinyint 1 ne ne 
prepínač medzi stavmi komentára 

aktívny/neaktívny 

tab_comment_text textová časť tabuľky tab_comment   

id int 10 PK ne 
identifikátor textovej časti komentára, 

autoinkrement 

id_comment int 10 FK ne cudzí kľúč do tabulkytab_ comment 

id_language int 10 FK ne cudzí kľúč do tabuľky code_language 

content text  -  ne ne obsah komentára 

 

Usecases 

1.1. Filtrovanie taxi spoločností 

prípad užití: filtrovani taxi společnosti         

        id UC_04 
      

        účastníci uživatel 
      

        vstupné podmienky 1. uživatel chce triediť výsledky 
    

 
2. systém obsahuje pre danú lokalitu viac ako dve taxi spoločnosti 
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        tok událostí 1. systém spustí prípad užití (UC_02) 
   

 

2. uživatel pomocou možností nastavenia kritérií vytvorí svoje kritéria filtrovania 

 

3. systém zobrazí výsledok po použití definovaných kritérií a prípad užitia skončí 

        následné podmínky zobrazený vyfiltrovanyseznamvysledkov 
   

                        

 

 

1.2. Zobrazenieprofilu taxi spoločnosti 

prípad užití: 
zobrazenie profilu taxi 
spoločnosti         

        id UC_03 
      

        účastníci uživatel 
      

        vstupné podmienky 1. uživatel chce zobrazit profil spoločnosti pre získanie ďalších informácií 

 
2. systém obsahuje taxi spoločnost 

   

        tok událostí 1. systém spustí prípad užití (UC_02) 
   

 
2. uživatel si vybere taxi spoločnost a potvrdí 

   

 
3. systém zobrazí profil vybranej taxi společnosti a prípad užitia skončí 

        následné podmínky je zobrazený profil spoločnosti 
    

        alternativní tok k bodu 2. hlavného toku : uživatelnenašel odpovedajúcu taxi společnost a prípad 
užití skončí. 

 

                        

 

1.3. Pridaniekomentára k spoločnosti 

prípad užití: 
pridanie komentára k 
spoločnosti         

        id UC_06 
      

        účastníci uživatel 
      

        vstupné podmienky 1. systém umožnuje pridať komentár k spoločnosti 
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        tok událostí 1. systém spustí prípad užití (UC_03) 
   

 
2. uživatel zadá do pripraveného textového pola svoj komentár 

 

 
3. uživatel zadá do pripraveného textového pola svoju identifikáciu 

 

 
4. uživatel potvrdí pridanie komentára 

   

 

5. systém pridá komentár k vybranej spoločnosti  a zároveň ho nastaví na neáktivny 
a prípad užitia skončí. 

        následné podmínky spoločnosť ma pridaný daný komentár 
   

        alternativní tok 4.A uživatel nepotvrdí zadané informácie a k spoločnosti nebude pridaný komentár 

 
5.A systém nepridá komentár k vybranej spoločnosti a prípad užitia skončí. 

                

 

1.4. Pridaniekomentára k šoférovi taxi spoločnosti 

prípad užití: 
pridanie komentára k šoférovi taxi 
spoločnosti       

        id UC_05 
      

        účastníci uživatel 
      

        vstupné podmienky 1. systém umožnuje pridať komentár k šoférovi 
  

        tok událostí 1. systém spustí prípad užití (UC_03) 
   

 
2. uživatelvybere šoféra 

    

 
3. uživatel zadá do pripraveného textového pola svoj komentár 

 

 
4. uživatel zadá do pripraveného textového pola svoju identifikáciu 

 

 
5. uživatel potvrdí pridanie komentára 

   

 
6. systém pridá komentár k vybranej spoločnosti  a prípad užitia skončí. 

        následné podmínky vybraný šofér ma pridaný daný komentár 
   

        alternativní tok 5.A uživatel nepotvrdí zadané informácie a k spoločnosti nebude pridaný komentár 

 
6.A systém nepridá komentár k vybranej spoločnosti a prípad užitia skončí. 

                        

 
1.5. Vytvorenieúčtuspoločnosti 

prípad užití: vytvorenie účtu spoločnosti         

        id UC_07 
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        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť poskytuje taxi služby aspoň v jednom meste v Českej republike 

 

2. systém neobsahuje registráciu danej spoločnosti, teda nemá vytvorený účet 

        
tok událostí 

1. spoločnosť vyplní požadované jednoznačné identifikačné číslo (IČ - jednoznačné    
8 miestne čislo v rámci ČR) 

 
2. systém overí zadané IČ 

    

 
3. spoločnosť vyplní základné registračné údaje 

  

 
4. spoločnosť vyplní údaje o miestach poskytovania služieb (pobočky) 

 
5. systém overí či zadané požadované údaje boli zadané správne 

 

 
6. systém vytvorí účet spoločnosti a prípad užitia skončí. 

  

        následné podmínky ak bol účet vytvorený spoločnosť je prihlásená v systéme 
  

        alternativní tok 2.A ak systém overí zadané číslo ako chybné zadané alebo už použité tak chod na 
krok 1 a upozorni spoločnosť 

 5.A ak systém neoverí údaje tak chod na krok 3 a upozorni spoločnosť 

 
       

chybový tok k bodu 1. hlavného toku: Ak spoločnosť je v systéme už registrovaná tak systém 
vypíše chybu a prípad užitia skončí 

 k bodu 4. hlavného toku: Ak uživateľ nezadá údaje aspoň o jednej pobočke tak 
systém vypíše chybu a prípad užitia skončí. 

 
       

                

 

1.5.1.Prihlásenies poločnosti do systému 

prípad užití: prihlásenie do systému         

        id UC_08 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť bola zaregistrovaná v systéme a má pridelené jednoznačné 
prihlasovacie údaje 

 
2. spoločnosť nieje ešte prihlasená 

   

        tok událostí 1. spoločnosť zadá svoje pridelené prihlasovacie údaje (email a heslo) 

 
2. systém overí prihlasovacie údaje 

   

 
3. spoločnosť je prihlásená v systéme a prípad užití skončí 
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následné podmínky spoločnosť ma status prihlásený čo mu umožnuje využivať funkcie pristupé len pre 
prihlásených 

        alternativní tok k bodu 2. hlavného toku : pokud systém neoverí uspešne spoločnosť tak chod na 1. 
hlavného toku a upozorni spoločnosť 

        chybový tok k bodu 1. hlavné toku: Ak spoločnosť nemá pridelené prihlasovacie údaje tak  

  systém upozorní spoločnosť a spustí prípad užitia (UC_07)   

 
 

 

1.6. Odhlásenie spoločnostizosystému 

prípad užití: 
odhlásenie zo 
systému           

        id UC_09 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť nebola automaticky odhlásená po určitej dobe nečinosti 

 
2. spoločnosť sa už neodhlásila 

    

        tok událostí 1. spoločnosť sa pomocou možnosti "odhlásenie" odhlási zo systému 

 
2. spoločnosť je odhlásená zo systému a prípad užitia skončí 

 

        následné podmínky spoločnosť nemože využívat funkcie, ktorá počas prihlásenia mohol 
 

        chybový tok k bodu 2. hlavného toku : ak spoločnosť nemohla byť odhlásená tak systém 
upozorní spoločnosť a prípad užití skončí 

                        

 

1.7. Pridanie pobočky 

prípad užití: pridanie pobočky           

        id UC_11 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť je prihlasená v systéme 
   

        tok událostí 1. systém spustí prípad užitia (UC_08) 
   

 
2. spoločnosť vybere možnost na pridanie pobočky 
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3. spoločnosť vyplní požadované údaje pre vytvorenie pobočky 

 

 
4. systém overí vyplnené údaje 

    

 
5. systém vytvorí pobočku a prípad užitia skončí 

  

        následné podmínky pobočka je pridaná do systému a spoločnosť je stále prihlásená 

        alternativní tok 4.A ak systém neoverí údaje tak chod na krok 3 a upozorni spoločnosť 

 

5.A pobočka je už vytvorená, tak chod na krok 3 a upozorni spoločnosť 

 

1.8. Pridanie šoféra 

prípad užití: pridanie šoféra           

        id UC_13 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť je prihlasená v systéme 
   

 
2. spoločnosť má aspoň jednu pobočku 

   

        tok událostí 1. systém spustí prípad užitia (UC_08) 
   

 
2. spoločnosť vybere pobočku 

    

 
3. spoločnosť vyplní požadované údaje pre vytvorenie šoféra 

 

 
4. systém overí vyplnené údaje 

    

 
5. systém vytvorí šoféra k pobočke a prípad užitia skončí 

  

        následné podmínky šofér je pridaný do systému k pobočke a spoločnosť je stále prihlásená 

        alternativní tok 4.A ak systém neoverí údaje tak chod na krok 3 a upozorni spoločnosť 

 

5.A šofér je už vytvorený v danej pobočke, tak chod na krok 2 a upozorni 
spoločnosť 

 

          

1.9. Pridanie služby 

prípad užití: pridanie služby           

        id UC_15 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť je prihlasená v systéme 
   

 
2. spoločnosť má aspoň jednu pobočku 
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        tok událostí 1. systém spustí prípad užitia (UC_08) 
   

 
2. spoločnosť vybere pobočku 

    

 
3. spoločnosť vyplní požadované údaje pre vytvorenie služby 

 

 
4. systém overí vyplnené údaje 

    

 
5. systém vytvorí službu k pobočke a prípad užitia skončí 

  

        následné podmínky služba je pridaná do systému k pobočke a spoločnosť je stále prihlásená 

        alternativní tok 4.A ak systém neoverí údaje tak chod na krok 3 a upozorni spoločnosť 

 

5.A služba už bola vytvorená k danej pobočke, tak chod na krok 2 a upozorni 
spoločnosť 

1.10.Odstránenie šoféra 

prípad užití: odstránenie šoféra           

        id UC_14 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť je prihlasená v systéme 
   

 
2. spoločnosť má v systéme evidovaného aspoň jedného šoféra 

 

        tok událostí 1. systém spustí prípad užitia (UC_08) 
   

 
2. spoločnosť vybere pobočku 

    

 
3. spoločnosť vybere možnost na odstránenie šoféra 

  

 
4. systém odstráni šoféra a prípad užitia skončí 

  

        následné podmínky šofér je odstránený zo systému a spoločnosť je stále prihlásená 

        alternatívny tok 3.A ak nieje v pobočke pridaný žiadny šofér tak systém upozorní spoločnosť a choď 
na krok 2 

                

 

1.11.Odstránenieslužby 

prípad užití: odstránenie služby           

        id UC_16 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť je prihlasená v systéme 
   

 
2. spoločnosť má v systéme evidovanú aspoň jednu službu 
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        tok událostí 1. systém spustí prípad užitia (UC_08) 
   

 
2. spoločnosť vybere pobočku 

    

 
3. spoločnosť vybere možnost na odstránenie služby 

  

 
4. systém odstráni službu a prípad užitia skončí 

  

        následné podmínky služba je odstránená zo systému a spoločnosť je stále prihlásená 

        chybový tok k bodu 3. hlavného toku: pokiaľ pobočka nebude mať žiadnu službu tak systém 
upozorní spoločnosť, že musí aspoň jednu vytvoriť  a spustí prípad užitia (UC_15) 

                

 

 

1.12.Odstráneniepobočky 

prípad užití: odstránenie pobočky           

        id UC_12 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť je prihlasená v systéme 
   

 
2. spoločnosť má v systéme minimálne dve pobočky 

  

        tok událostí 1. systém spustí prípad užitia (UC_08) 
   

 
2. spoločnosť vybere možnost na odstránenie pobočky 

  

 
3. systém odstráni pobočku a prípad užitia skončí 

  

        následné podmínky pobočka je odstránená zo systému a spoločnosť je stále prihlásená 

 
       

chybový tok k bodu 2. hlavného toku: pokiaľ spoločnosť nebude mať žiadnu pobočku tak systém 
upozorní spoločnosť, že musí aspoň jednu vytvoriť  a spustí prípad užitia (UC_11) 

 

  

1.13.Zmena registračných informácií 

prípad užití: zmena registračných informácií         

        id UC_10 
      

        účastníci spoločnosť 
     

        vstupné podmienky 1. spoločnosť bola registrovaná v systéme 
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2. spoločnosť je prihlasená v systéme 

   

        tok událostí 1. systém spustí prípad užitia (UC_08) 
   

 
2. spoločnosť vybere možnost na zmenu registračných informácií 

 

 
3. systém vypíše jednotlivé ponuky, ktoré je možné editovať 

 

 
4. spoločnosť edituje svoje predchádzajúce informácie 

  

 
5 . spoločnosť potvrdí zmeny a prípad užitia skončí 

  

        následné podmínky informácie, ktoré spoločnosť zmenila sú uložené a zmenené a spoločnosť je stále 
prihlasená 

        alternativní tok 4.A spoločnosť požaduje zmeniť informácie, ktoré nie sú editovateľné tak pošle 
správu administrátorovi 

 

5.A spoločnosť nepotvrdí zmeny a v systéme ostanú stále uložené pôvodné 
informácie a prípad užitia skončí 

 


