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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá procesem návrhu a implementace mobilní aplikace pro 

operační systémy Android a iOS. K realizaci samotné aplikace je použito 

multiplatformního mobilního frameworku React Native a programovacího jazyka 

JavaScript. Součástí práce je též rozbor možností automatizace testování a publikace 

v obchodem s aplikacemi App Store a Google Play. Aplikace slouží jako průvodce 

divadelním festivalem Encounter/Setkání pořádaným studenty Janáčkovy akademie 

múzických umění. 

 

 

ABSTRACT 
This master thesis focuses on proces of UI/UX designing and implementation of mobile 

application for operation systems Android and iOS. Application is developed using 

multiplatform mobile framework React Native and programming language JavaScript. 

Automatization of testing and publishing in App Store and Google Play is also subject of 

this thesis. Application serves as guide for visitors of theathre festival Encounter/Setkání 

organised by students of Janáček Academy of Music and Performing Arts. 
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Úvod 

Vzhledem k stále rostoucímu trhu s mobilními telefony se stávají mobilní aplikace 

nedílnou součástí našeho života. Téměř každý Evropan vlastní chytrý mobilní telefon a 

denně se spoléhá na dostupnost informací skrze zařízení, jež může pohodlně nosit 

v kapse. Z toho vyplývá, že pokud chceme úspěšně komunikovat se zákazníkem, je nutné 

brát tento fenomén v potaz. Nejinak tomu je v případě pořádání různých událostí, mezi 

které spadají i vícedenní festivaly jako je studentský divadelní festival Encounter/Setkání 

pořádaný Janáčkovou akademií múzických umění. 

Existuje mnoho přístupů k implementaci a publikaci aplikací pro mobilní telefony a tato 

práce se zaobírá jejich rozborem, jakož i následnému užití vybrané technologie, kterou je 

React Native, umožňující multiplatformní vývoj, jakožto rovnocenný soupeř nativně 

pojatých aplikací implementovaných pro každou platformu zvlášť. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem práce je návrh mobilní aplikace pro divadelní festival Encounter/Setkání pořádaný 

studenty Janáčkovy akademie múzických umění. 

První kapitola se bude zabývat teoretickými východisky mobilních aplikací a příbuzných 

oblastí. Bude popsán jak OS Android, tak iOS jakož i vývojové nástroje používané 

k implementaci pro dané platformy. Rovnež bude nastíněn princip multiplatformního 

přístupu se zaměřením na moderní framework React Native. 

V kapitole následující bude blíže představen festival Encounter a jeho současný stav či 

problematika trhu s mobilními aplikacemi. Zároveň bude provedena analýza 

konkurenčních řešení. 

Na základě analýzy budou ve třetí kapitole postupně vypracovány detailní rozbory 

případů užití aplikace a návrh prostředí aplikace, výsledkem čehož bude finální návrh 

grafického uživatelského rozhraní splňující veškeré požadavky na aplikaci. Obsahem této 

kapitoly bude také popis implementace aplikace spolu s procesy continuous integration a 

continuous deployment vedoucími k co největší automatizaci publikace aplikace. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 OS Android 

Android je operační systém založený na linuxovém jádře určený primárně pro 

přenositelná zařízení s dotykovou obrazovkou, jako jsou mobilní telefony a tablety, jehož 

první verze byla vydána v roce 2008. 

Grafické uživatelské prostředí tohoto operačního systému je navrženo s ohledem na 

ovládání dotykem, je zde tedy k dispozici také mnoho gest sloužících k přiblížení 

obrazovky, přesunu objektů, výběru ovládacích prvků nebo zadávání vstupních dat 

pomocí softwarové klávesnice. Souběžně s verzemi pro výše zmíněné mobilní telefony a 

tablety je Android k dispozici také ve verzích Android TV pro televize, Android Auto pro 

automobily a Android Wear pro chytré hodinky. Každá z těchto platforem má 

specializované uživatelské rozhraní a případně poskytuje dodatečné unikátní služby 

spojené s daným produktem. 

Přestože většina zařízení se systémem Android obsahuje také proprietární software, z 

nichž některý je potřebný například k přístupu ke Google službám, samotný operační 

systém je vydáván pod open source licencí. Také díky tomu existuje velká komunita 

vývojářů a nadšenců, která zdrojový kód Androidu využívá pro své vlastní projekty, které 

přináší nové možnosti pokročilým uživatelům nebo možnost instalace systému na 

zařízení prodávaná s jiným operačním systémem. [1] 

2.1.1 Struktura aplikací 

Activity 

Základním prvkem Android aplikací je Aktivita (Activity), jež představuje obrazovku 

zobrazenou uživateli obsahující jednotlivé prvky grafického uživatelského rozhraní. 

Poskytuje uživateli grafické uživatelské rozhraní určené k obsluze aplikace. Většinou 

jsou aplikace tvořeny vícero aktivitami, mezi kterými je uživatel schopen přepínat a 

přitom si aktivity mohou předávat informace formou intentů. Vzhledem k nutným 

operacím, které musí být provedeny při zahájení aktivity, je tento proces poměrně náročná 

záležitost. Pro každou aktivitu se musí vytvořit nový proces, alokovat paměť pro objekty 

uživatelských rozhraní, které se rozloží do layoutu obrazovky a na připravenou obrazovku 

vyvolat zobrazení. Aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání výpočetních prostředků 
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např. při vzniku, zániku a opětovného vzniku aktivity – což se jednoduše může stát při 

stisku tlačítka zpět na zařízení – je zde Activity Manager, který zodpovídá za správu všech 

stavů životních cyklů aktivit. Activity Manager si ve formě zásobníku, na jehož vrcholu 

je aktuálně zobrazovaná aktivita, uchovává přehled o všech spuštěných aktivitách. [2] 

 
Obrázek č. 1: Životní cyklus Activity (Zdroj: 2) 
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• onCreate() – tato metoda je volána v rámci životního cyklu právě jednou a to 

právě tehdy, když je aktivita nastartována. Událost je ideálně využívána 

k inicializaci dat jako jsou listy či proměnné. 

• onStart() – Aktivita je zobrazena na displeji a může reagovat na uživatelovy 

podněty. V jediném okamžiku může být právě jedna aktivita v tomto stavu. 

• onResume() – k této události dochází kdykoli se uživatel navrátí do aktivity po 

jejím předchozím upozadění (typicky přechod na domovskou obrazovku, do jiné 

aktivity či aplikace nebo na přehled spuštěných aplikací). 

• onPause() – uživatel opouští aktivitu 

• onStop() – aktivita již není nadále uživateli zobrazena. Obvykle je vhodné 

zastavit procesy probíhající v kontextu aktivity. 

• onDestroy() – poslední bod životního cyklu aktivity 

Service 

Služby (Service) jsou procesy běžící na pozadí, neobsahující vlastní grafické rozhraní. 

Většinou se používá k vykonávání dlouho trvajících úkolů nebo k přístupu k vzdáleným 

zdrojům, kde není známá doba odezvy (jako je připojení k serveru). Služby můžeme 

spustit dvěma způsoby a to pomocí metody startService. Potom se služba může ukončit 

sama nebo ji může ukončit jiná komponenta. Další způsob spuštění je pomocí metody 

bindService, kterou vyvolá jiná komponenta, tzv. klient, v tomto případě službu může 

ukončit pouze klient, který ji spustil. V jednom okamžiku může být k službě navázáno 

pomocí metody bindService i více komponent, potom je služba ukončena po odpojení 

všech klientů. Služba se může nacházet ve třech stavech:  

• Component calls – Inicializace service pouhým zavoláním nebo navázáním 

komponenty na service.  

• Service is running – Service vykonává na pozadí svou funkci. 

• Service is shut down – Service byl ukončen sám nebo komponentou, záleží na 

formě spuštění service. 

Content provider 

Poskytovatel obsahu (Content provider) umožňuje sdílení dat jak mezi různými 

aplikacemi, tak mezi jednotlivými aktivitami jedné aplikace. Aplikace může uchovávat 

data v souborech, SQL databáziích nebo na webu, a přesto budou mít k těmto datům 
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přístup – pokud je to povoleno – jiné aplikace. Content provider má relativně jednoduché 

rozhraní se standardními metodami (insert, update, delete a query), které mají stejnou 

funkci jako klasické databázové metody. Oddělení dat od uživatelského rozhraní nabízí 

možnost nahrazení výchozích aplikací novými. Například může jakákoliv aplikace využít 

uložených uživatelských kontaktů a nahradit tak defaultní aplikaci pro jejich zobrazování. 

Kromě content provideru mohou komponenty mezi sebou kooperovat pomocí zpráv, tzv. 

intentů. 

Broadcast receiver 

Přijímač přenosů (Broadcast receiver) je komponenta sloužící k práci s oznámeními 

oznámení. Podle určení na ně reaguje, například výpisem na stavový řádek nebo 

spuštěním jiné komponenty. Aplikace mohou využívat broadcasty systémové nebo 

vytvářet své vlastní. Podobně jako service ani broadcast receiver nemá uživatelské 

rozhraní. Příklad použití broadcast recieveru může být reakce na oznámení o nízkém 

stavu baterie, o zachycení fotografie, doručení SMS zprávy nebo stažení dat. 

Manifest 

Soubor AndroidManifest.xml deklaruje základní požadavky aplikace, jako jsou 

minimální podporovaná verze OS Android, seznam oprávnění k přístupu k systémovým 

funkcím a také veškeré výše zmíněné prostředky, které aplikace využívá. 

XML 

XML je značkovací jazyk podobný HTML. Na rozdíl od HTML nejsou předdedfinovány 

žádné značky a uživatel (či platforma) musí definovat vlastní. Základním účelem tohoto 

jazyka je sdílení dat napříč různými systémy.[3] V Android aplikacích je využit k definici 

grafického uživatelského rozhraní, požadavků aplikace, lokalizaci a podobně. 

Java 

Java je vysokoúrovňový programovací jazyk vyvinutý společností Sun Microsystems. 

Původně byl navržen s primárním určení na vývoj programů pro set-top boxy a kapesní 

počítače, ale později se stal oblíbeným nástrojem pro vývoj webových aplikací.  

Přestože je syntakticky podobný jazyku C++, jedná se o striktně objektově orientovaný 

programovací jazyk. Většina programů psaná v Javě obsahuje třídy, jež jsou využity 

k definici objektů, a metody přidělené jednotlivým třídám. Vyšší striktnost jazyka je 

znatelná také v tom, že veškeré proměnné či funkce musí být explicitně definovány. 
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Z toho vyplývá, že zdrojový kód psaný v Javě může produkovat chyby či výjimky daleko 

snadněji, ale zároveň limituje další typy chyb, které by mohly být zapříčiněny například 

nedefinovanými proměnnými, nebo špatně použitým typy. 

Na rozdíl od jiných řešení, Java programy nejsou spouštěny přímo operačním systémem, 

ale namísto toho jsou interpretovány pomocí Java Virtual Machine schopného běhu na 

vícero platformách. Z tohoto vyplývá, že programy psané v jazyce Java jsou 

multiplatformní, avšak pouze za podmínky, že je na zařízení přítomno Java Virtual 

Machine. To je součástí balíku Java Runtime Environment, jenž je zdarma dostupný.[4] 

Kotlin 

Kotlin je open source staticky typovaný programovací jazyk vyvíjený společností 

JetBrains od roku 2010. První oficiální verze vyšla v únoru roku 2016, jedná se tedy o 

velice mladý jazyk. Kotlin podporuje objektově orientované i funkcionální konstrukty, 

jakož i mix obou.  

V porovnání s Javou je Kotlin daleko úspornějším díky možnostem, jako je podpora 

funkcí vyššího řádu či tvorby rozšíření funkcí. Hrubé odhady ukazují snížení nutných 

řádků kódu o přibližně 40 %. Je také bezpečnější, např. podpora pro nulovatelné typy 

umožňuje menší náchylnost k NullPointerException chybám. 

Vzhledem k tomu, že při vývoji byl kladen důraz na interoperabilitu Kotlinu 

s programovacím jazykem Java, jsou tyto dva jazyky 100% kompatibilní. To umožňuje 

volání kódu implementovaném v Javě přímo z prostředí Kotlin a naopak, čímž je 

zjednodušena adaptace Kotlin mezi vývojáři. 

Již nyní je Kotlin používán v mnoha Android aplikacích jako jsou Basecamp či 

Pinterest.[5] 

2.1.2 Vývojové prostředky 

Jako vývojové prostředí aplikací pro platformu Android lze v současné době využít 

Android Studio, oficiální IDE pro vývoj Android aplikací, vyvíjené společností Google, 

která zaštiťuje také vývoj Androidu samotného.  

Android Studio je postavené IntelliJ IDEA, k jehož kvalitnímu editoru zdrojových kódů 

a vývojovým nástrojům byla přidána spousta vlastností, které usnadňují vývoj aplikací a 

zvyšují produktivitu práce:  
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• Flexibilní sestavovací systém založený na Gradle.  

• Šablony představující využití běžných vlastností aplikací.  

• Editor grafického rozhraní s podporou změn rozvržení pomocí drag and drop. 

• Nástroje k ošetření chyb spojených s výkonem, použitelností, kompatibilitou 

jednotlivých verzí a jinými. 

• Vestavěnou podporou pro Google Cloud Platform, jednoduchou integraci Google 

Cloud Messaging a App Engine.  

• Nástroje emulující běh fyzického Android zařízení za účelem testování aplikace 

Android Studio je volně dostupné pod licencí Apache License 2.0 a klade si za cíl 

kompletně nahradit dříve nejpoužívanější vývojové prostředí Eclipse s přidanými ADT 

(Android Deevelopment Tools). První stabilní verze byla vydána v prosinci 2014 a nyní 

se nachází ve verzi 3.4 (květen 2019).[6] 

2.2 OS iOS 

Mobilní operační systém iOS vyvíjený společností Apple je v mnohém podobný OS 

Android. Stejně jako on necílí pouze na segment mobilních telefonů, ale objevuje se i na 

tabletech iPad a v drobných úpravách také na televizích (Apple TV a tvOS) či chytrých 

hodinkách (Apple Watch a watchOS). Ovládání systému je rovněž prováděno pomocí 

dotykových gest, případně hlasovým vstupem. Na rozdíl od Android se ovšem jedná o 

uzavřený proprietární software dostupný výlučně pro zařízení firmy Apple. Důležitým 

omezením při vývoji iOS aplikací je nutnost použití zařízení společnosti Apple s 

operačním systémem macOS X a zakoupením roční licence na publikaci v rámci App 

Store a zpřístupnění některých funkcí jako jsou Push notifikace, nákupy v rámci aplikace 

či jiné.[7] 

2.2.1 MVC 

Základním principem iOS aplikací je podobně jako u platformy Android architektonický 

vzor MVC. Celá aplikace je tedy rozdělena na tři vrstvy: Model, View a Controller. 

• Model – obsahuje logiku a vše, co do ní spadá. „Mohou to být výpočty, databázové 

dotazy, validace a podobně. Model vůbec neví o výstupu. Jeho funkce spočívá v 

přijetí parametrů zvenku a vydání dat ven. Model neví, odkud data v přišla a ani 

jak budou výstupní data zformátována a vypsána.“ [8] 
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• View – vrstva aplikace viditelná uživatelem 

• Controller – propojuje modelovou a view vrstu. Detekuje vstupy uživatele na 

základě kterých vyžaduje od modelu data, která jsou pak pomocí View 

zpřístupněna uživateli 

 
Obrázek č. 2: Schéma MVC (Zdroj: 9) 

2.2.2 Objective-C 

Objective-C (ObjC) je programovací jazyk užívaný v operačních systémech macOS a 

iOS společnosti Apple a jejich aplikačních programovacích rozhraní. Objective-C je 

objektově orientovaný programovací jazyk přinášející tyto nové koncepty jako rozšíření 

základního programovacího jazyka C. [10] 

2.2.3 Swift 

Swift je vysokoúrovňový programovací jazyk vyvinutý společností Apple. Je určen pro 

psaní aplikací pro platformy Apple, jako jsou iOS, tvOS či watchOS. 

Jazyk Swift je založen na výše zmíněném jazyce Objective-C, má podobnou syntaxi a 

udržuje objektově orientované vlastnosti Objective-C, ale poskytuje mnohem lepší 

programovací možnosti, díky jednoduššímu zápisu a tudíž i čtení kódu. 

• inicializuje proměnné před jejich použitím 
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• explicitně zpracovává hodnoty „nil“ (NULL) 

• zajišťuje, že indexy pole jsou v mezích 

• zabraňuje přetečení celé paměti přidělené paměti 

• automaticky spravuje paměť... 

Protože jazyk Swift vyvíjí a udržuje Apple, je optimalizován pro hardware sestavený 

touto společností. Aplikace pro systém iOS vyvinutá v aplikaci Swift proto může 

fungovat lépe než podobná aplikace vyvinutá v jiném jazyce. Apple navíc pravidelně 

aktualizuje Swift a přidává novou funkcionalitu. To umožňuje vývojářům využívat 

veškeré nejnovější možnosti počítačů Mac, iPhone, iPad a dalších produktů Apple téměř 

okamžitě po vydání.[4] 

2.2.4 Vývojové prostředky 

Xcode je integrované vývojové prostředí, poskytované společností Apple programátorům 

třetích stran, primárně za účelem vývoje aplikací pro vlastní operační systémy iOS a OS 

X napsaných v Objective-C a Swift. Xcode sdružuje editor kódu, kompilátor, debugger, 

tvůrce grafických rozhraní, aplikační balík a simulátor (což je technicky samostatný 

program spuštěný z Xcode).[11] 

• Editor kódu – základní element každého integrovaného vývojového prostředí 

umožňující snadné psaní a případnou úpravu kódu s podporou našeptávání, či 

rychlým přechodem na definici metody a proměnných. 

• Kompilátor – jedná se o program, překládající kód z použitého programovacího 

jazyka (ObjC, Swift) do strojového jazyka, tedy nativního jazyka procesoru. 

Xcode také obsahuje předkompilátor, který prohledává kód již při jeho zadávání 

za účelem detekce syntaktických chyb a dalších potenciálních problémů, které by 

mohly způsobit selhání programu.  

• Debugger – vzhledem k tomu, že ne všechny chyby se dají odhalit již na úrovni 

kompilátoru či předkompilátoru, je nutné program tzv. debuggovat. Dobře 

zvolené debuggovací nástroje umožňují vývojářům analyzovat kód za běhu 

jednotlivých procesů aplikace. 

• Tvůrce grafického rozhraní – umožňuje vývojářům využití Storyboard 

k vytváření grafického rozvržení uživatelského rozhraní podobným způsobem 

jako klasické nástroje sloužící výhradně k návrhu designu software. 
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• Application Bundler – tento balíček umožňuje sestavení veškerých zdrojových 

souborů aplikace a následné nasazení do produkce přímo z prostředí Xcode. 

• Simulátor – Xcode, podobně jako Android Studio, rovněž obsahuje program, 

jenž částečně reprodukuje podmínky běhu aplikace na fyzickém mobilním 

zařízení. 

2.3 React Native 

Vzhledem k nutnosti podpory obou výše zmíněných systémů je nutné hledat řešení, které 

by splnilo také požadavek na nižší finanční náklady a časovou náročnost implementace 

aplikace. Nativní aplikace pro každou z platforem tedy není ideálním řešením. 

Za účelem multiplatformního vývoje mobilních aplikací bylo vytvořeno několik nástrojů, 

z nichž nejznámnějšími jsou Xamarin, nyní vlastněný společností Microsoft, a React 

Native, vyvíjený společností Facebook. 

Na základě předchozích zkušeností bylo rozhodnuto, že aplikace bude vyvíjena pravě za 

pomoci React Native. Tento framework umožňuje vývoj mobilních aplikací pouze užitím 

JavaScriptu, avšak výsledná aplikace není webovou nebo HTML5 aplikací, je 

nerozeznatelná od aplikace implementované v Objective-C/Swift (iOS) či Java/Kotlin 

(Android). React Native používá totožné bloky uživatelského rozhraní jako nativní iOS 

nebo Android aplikace, ty se pouze sestavují užitím Javascriptu a Reactu. Výsledkem je 

tedy jeden kód pro obě platformy. 

React Native je poměrně mladý framework a proto v základu neposkytuje veškerou 

funkcionalitu nabízenou jednotlivými platformami. Tyto komponenty je ovšem možné 

implementovat zvlášť v nativním kódu a napojením na framework je zpřístupnit pro užití 

v JavaScriptu. 

Jednou z výhod React Native je také rychlost distribuce změn kódu do zařízení, kdy není 

nutné znovu kompilovat celou aplikaci, ale je k dispozici “Hot Reloading”, kdy se změny 

kódu projeví okamžitě. Tato možnost ovšem platí jen pro změny na straně JavaScriptu, 

pokud bylo nutné upravit nativní kód, jak je uvedeno výše, je nutná rekompilace projektu. 

React Native je pochopitelně používán v aplikacích firmy Facebook, tedy Facebook 

samotný, Messenger či Instagram, dále společnostmi Airbnb, Skype, Tesla, UberEATS, 

Walmart či Bloomberg. Framework je stále v ranějším stádiu vývoje a nejnovější verze 

nese označení 0.59 (březen 2019). 
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2.3.1 JavaScript 

JavaScript je za běhu kompilovaný programovací jazyk. I když je tento skriptovací jazyk 

ve většinové představě spojen především s webovým vývojem, postupem času se začíná 

čím dál více prosazovat i v prostředích mimo internetový prohlížeč jako jsou Node.js, 

Apache CouchDB, React Native, Electron či Adobe Acrobat. 

JavaScript je prototypově založený, multiparadigmatický, dynamický programovací 

jazyk podporující objektově orientované, imperativní a deklarativní (např. funkcionální 

programování) styly. 

Jako standard se pro JavaScript ustálil ECMAScript. Co se týče podpory verzí, veškeré 

moderní prohlížeče podporují minimálně ECMAScript 5.1. V roce 2015 ECMA 

International vydalo verzi 6. této normy.[3] 

2.3.2 JSX 

JSX je rozšíření jazyka JavaScript (respektive ECMAScript) doporučené tvůrci 

frameworku React pro popis atributů prvků uživatelského rozhraní. Účelem této 

specifikace je definovat stručnou a vývojářům známou syntaxi pro definování 

stromových struktur s atributy. Přestože je syntaxe podobná XML či HTML, záměrem 

tohoto rozšíření není vyhovět specifikaci těchto jazyků a podobnost byla zvolena jen 

z důvodu rozšířené znalosti dříve uvedených.[12] 

2.3.3 Platform specific kód 

Přestože je základem tvorby multiplatformní aplikace snaha o jednotný kód pro všechny 

platformy, ne vždy je toto možné. V případě, že je nutné vytvořit odlišnou funkcionalitu 

pro daný operační systém, lze toho dosáhnout několika způsoby. 

• Modul Platform – tento podul poskytovaný frameworkem React Native 

umožňuje detekovat operační systém použitý ke spuštění aplikace a verzi 

operačního systému. Na základě jednoduché podmínky pak lze například použít 

jinou metodu, či styl grafického prvku. 

• Zvláštní přípona zdrojového souboru – další možností je použití speciálních 

přípon v názvu souboru. Tyto přípony jsou .ios. a .android.. React Native je pak 

na základě této přípony schopen vybrat kód, který má být pro danou platformu 
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spuštěn. Tento přístup je ideální při implementaci komplexnější logiky, která je 

pro jednotlivé operační systémy rozdílná. 

2.3.4  Component 

Component (Komponenta) je základním stavebním blokem grafického uživatelského 

rozhraní a frameworku React jako takového.  

Komponenta může být definována jako jednoduchá funkce vracející jinou komponentu, 

či jako rozšíření třídy React.Component. 

Každá taková komponenta má několik metod životního cyklu, které je umožněno vývojáři 

přepsat za účelem dosažení žádaného chování komponenty. Tyto metody je možno 

rozdělit do kategorií: mounting, updating, unmounting a error handling. 

 
Obrázek č. 3: Životní cyklus Component (Zdroj: 12) 

• Mounting – tyto metody jsou provolány při vytvoření a připojení komponenty. 

1 constructor() – konstruktor je volán při vytvoření komponenty, pokud 

nedochází k nastavení počátečního stavu komponenty, ve většině případů 

není potřeba implementovat. 

2 getDerivedStateFromProps() – vyvolána před každým voláním render(), 

typický případ užití je závislost vnitřního stavu komponenty na atributech 

předaných zvenčí (například při animacích). 
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3 render() – jediná povinná metoda komponenty. Na základě this.props a 

this.state vrací grafický element, případně null, pokud se nemá 

vykreslovat. 

4 componentDidMount() – komponenta je vytvořena, tato metoda se 

využívá například k načtení externích dat. 

• Updating – metody volané během aktualizace komponenty 
1 getDerivedStateFromProps() – viz výše. 

2 shouldComponentUpdate() – rozhodnutí, zda provést update komponenty, 

většinou na základě porovnání předchozích a nových props a state. 

3 render() – viz výše. 

4 getSnapshotBeforeUpdate() 

5 componentDidUpdate() 

• Unmounting – při konci životního cyklu komponenty 

1 componentWillUnmount() – komponenta bude zrušena. V této metodě by 

mělo dojít k zrušení veškerých vytvořených spojení (removeListener()) 

• Error handling 

1 getDerivedStateFromError() 

2 componentDidCatch() 

Kromě výše uvedených metod, které jsou volány samotným frameworkem je potřeba 

zmínit metodu forceUpdate(), která vynucuje aktualizaci, k níž jinak dochází pouze při 

změně this.state či this.props, a setState(), jež nastavuje nový vnitřní stav komponenty. 

Metoda setState() je natolik významnou součástí frameworku React, že jí bude věnována 

samostatná podkapitola níže.[13, 14] 

Mimo klasické Component existuje také PureComponent, která obsahuje vlastní 

implementaci shouldComponentUpdate() pomocí mělkého porovnání (pokud jsou 

reference this.state a this.props nezměněny, nedochází k update komponenty). 

setState() 

Tato metoda zadává změnu stavu komponenty a informuje framework React, že tato 

komponenta a všechny její dceřiné komponenty (při ideální implementaci pouze pokud 

závisí na stavu rodičovské komponenty) musí být znovu vykresleny s aktualizovaným 

stavem. Je tedy základní metodou používanou k aktualizaci uživatelského rozhraní.  
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O metodě setState() je lepší uvažovat spíše jako o požadavku, nikoli jako o okamžitém 

příkazu k aktualizaci komponenty, jelikož za účelem optimalizace výkonu může být 

aktualizace frameworkem odložena, čímž dochází ke shlukování několika aktualizací 

stavu při jednom průchodu, React tedy nezaručuje, že změny stavu jsou aplikovány 

okamžitě. Toto chování může vést k chybným předpokladům při pokusu o čtení stavu 

komponenty ihned po volání funkce setState() a tudíž chybovosti kódu. Z tohoto důvodu 

je doporučeno využívat metodu životního cyklu komponenty componentDidUpdate() 

nebo callbacku, jenž je druhým parametrem funkce setState(), jež jsou obě volány po 

uskutečnění aktualizace stavu komponenty.[14] 

2.3.5 Nativní moduly 

Jak již bylo uvedeno, ne všechna nativní API dané platformy mají v React Native 

implementované rozhraní či modul. To je zapříčiněno jak tím, že je React Native stále de 

facto ve vývoji, tak dynamickou povahou trhu mobilních zařízení, kdy je neustále 

přidáváno nových funkcionalit systému za účelem konkurenční výhody. Rovněž může 

nastat situace, kdy vývojáři již mají určitý fragment projektu naimplementovaný pomocí 

nativního kódu a je pro ně tedy výhodné tuto existující implementaci použít namísto 

přepisování logiky pomocí JavaScriptu.[12] 

2.3.6 Nativní UI komponenty 

Přestože je již v základní implementaci React Native obsaženo mnoho nativních prvků 

grafického uživatelského rozhraní, není, podobně jako v předchozí sekci, možné 

obsáhnout všechny myslitelné možnosti, jelikož nároky definované případy užití se u 

každé jednotlivé aplikace liší. React Native jako takový poskytuje základní grafické 

komponenty jako jsou Text, ScrollView či Image, ale vzhledem k dobrému návrhu 

komunikace mezi nativní a JavaScript stranou v rámci frameworku je možné používat 

obrovské množství dalších komponent, jež jsou tvořeny početnou komunitou vývojářů 

třetích stran. Jako příklad lze uvést mapovou komponentu, či komponentu umožňující 

jednoduchou implementaci rozšířené reality.[12] 
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2.3.7 Navigace 

Vzhledem k tomu, že mobilní aplikace zřídkakdy sestávají z jediné obrazovky, je nutné 

zajistit prezentaci více obrazovek a přechody mezi nimi. Tento přístup se nazývá navigace 

aplikací. 

Knihoven, které poskytují podporu navigace je několik, mezi dvě nejpoužívanější a 

zároveň nejudržovanější (co se podpory týče) patří React Navigation a React Native 

Navigation.[12] 

React Navigation 

React Navigation poskytuje jednoduché řešení s podporou standardních přístupů 

k procházení aplikací. 

• Stack navigator – jednotlivé obrazovky jsou uloženy v zásobníku a uživateli je 

zobrazena vždy právě jedna obrazovka. 

• Tab navigator – umožňuje uživateli pohyb v rámci aplikace pomocí navigačního 

panelu, který je umístěn typicky vespod obrazovky na iOS, respektive v horní 

části v systému Android. Tento přístup se ovšem postupně mění a i na OS Android 

se stává spodní panel vcelku běžnou záležitostí. Rozvržení položek panelu je 

horizontálně a doporučuje se jej použít pro maximálně pět různých kategorií (ty 

mohou sestávat z pouhé jedné obrazovky, nebo vlastního Stack navigator). 

• Drawer navigator – průchod aplikací je proveden pomocí panelu, který je 

umístěn standardně při levém okraji obrazovky a po většinu času skryt. Tento 

panel může být otevřen například gestem. Jednotlivé položky jsou zde rozmístěny 

vertikálně a není doporučen žádný limit.  

React Native Navigation 

Tato navigační knihovna se z vizuálního hlediska příliš neliší od předchozí zmíněné, 

avšak je použit jiný přístup k samotné implementaci, kdy React Navigation nepoužívá 

nativní prvky a je napsaná čistě na straně JavaScriptu, zatímco React Native Navigation 

je vytvořena pomocí nativních komponent. Výsledkem by měla být větší plynulost a 

optimalizace navigační knihovny, názory na to, zda je tento přístup opravdu přínosem se 

ovšem různí a za předpokladu dobře napsaného programu by rozdíl měl být zanedbatelný. 
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2.3.8 React Redux 

Důležitou součástí aplikace je správa jejího stavu, jenž podmiňuje způsob chování či 

obsah prezentovaný uživateli. Základní stavební jednotka React aplikace, Component, 

takovou správou stavu disponuje, což by mohlo indikovat použití jedné rodičovské 

komponenty, která by řídila veškerý aplikační stav a ten pak posílala vnořeným 

komponentám. Přestože je toto sice možné, ve většině případů je lepším řešením 

rozdělení zdrojového kódu na menší díly, díky čemuž je kód lépe srozumitelný a 

udržovatelný. 

Zcela běžným přístupem je rozdělení na kontejnerové komponenty, které jsou 

zodpovědné za shromažďování a řízení dat, a prezenční komponenty, které jednoduše 

zobrazují data, jež jsou jim přeposílány. Přesně na tomto principu pracuje React Redux. 

React Redux pomocí funkce connect() vytváří výše zmíněné kontejnerové komponenty, 

které řeší problematiku interakce s aplikačním stavem namísto vývojáře, čímž velmi 

usnadňuje implementaci, jelikož vlastní komponenty se následně mohou plně věnovat 

pouze úkonům s nimi přímo souvisejícím.[15] 
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Obrázek č. 4: Schéma React-Redux (Zdroj: 16) 

Na výše uvedeném schématu lze vidět princip fungování knihovny React Redux. 

• Actions – funkce zasílající do Store informaci o následné změně stavu State 

aplikace. Jejich návratovou hodnotou je typ a samotné nové parametry, jež se mají 

uložit do State 

• Reducers – přijímá upozornění pomocí Actions, na základě kterých adekvátně 

manipuluje se State 

• State – samotný aplikační stav. Funguje na principu neměnitelnosti, je tedy třeba 

s ním manipulovat pomocí výše zmíněného a ne k němu přistupovat přímo. V 

takovém případě by sice změna byla uložena, ovšem komponenty na daných 

datech závislé by o změně nebyly informovány. 

• View – UI komponenta prezentující uživateli aplikace podmnožinu stavu 

aplikace. Typicky při každé změně State související s daným View dochází k 

novému vykreslení komponenty. 
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2.3.9 Vývojové prostředky 

Na rozdíl od vývoje pouze pro jednu z platforem Android či iOS, kdy jsou pro každou 

k dispozici vývojová prostředí poskytovaná přímo vývojáři daného operačního systému, 

Framework React Native nemá toto prostředí striktně určené. Za zvážení stojí několik 

řešení, z nichž většina je k dispozici zdarma. 

Atom 

Atom je multiplatformní textový editor, jenž je k dispozici pro Windows, macOS i 

linuxové distribuce. Výhodou je podpora většiny mainstreamových programovacích 

jazyků a možnost instalace rozšíření pomocí takzvaných balíčků. 

Nuclide 

Nuclide je nadstavba nad editorem Atom vyvíjená společností Facebook za účelem 

zjednodušení tvorby React a React Native aplikací. Velkou výhodou je podpora 

rozšířeného debuggingu. 

Visual Studio Code 

Visual Studio Code je lehký, ale velmi účinný editor zdrojových kódů, který je rovněž k 

dispozici pro operační systémy Windows, macOS i Linux. Výhodou je vestavěná podpora 

JavaScript, TypeScript a Node.js, spolu s bohatým ekosystémem rozšíření a pluginů pro 

další programovací jazyky (jako jsou C++, C#, Java, Python, PHP, Go). [17] 

WebStorm 

WebStorm je integrované vývojové prostředí pro programovací jazyk JavaScript. 

Poskytuje inteligentní doplňování zdrojového kódu, rozšířenou detekci chyb během 

psaní, jednoduchou navigaci v projektu a pokročilý refaktoring pro JavaScript a 

TypeScript. Nevýhodou je, že jako jediné z uvedených prostředí je placeným. [18] 

2.4 Proces vývoje 

2.4.1 Git 

Git je distribuovaný verzovací systém pro sledování změn ve zdrojovém kódu v průběhu 

vývoje softwarového produktu. Primárně je navržen pro koordinaci sdílení práce mezi 

skupinou programátorů, ale lze jej použít pro zaznamenávání změn v jakémkoli typu 

souboru. Jeho cílem je rychlost, integrita dat a podpora pro distribuované, nelineární 

pracovní postupy. 
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Git byl vytvořen Linusem Torvaldsem v roce 2005 jako podpůrný nástroj pro vývoj 

Linuxového jádra, přičemž na implementaci spolupracovali i další vývojáři kernelu.  

Na rozdíl od většiny systémů typu klient-server je každý adresář Git, podobně jako u 

většiny ostatních distribuovaných systémů pro řízení verzí, na každém počítači 

plnohodnotným úložištěm s kompletní historií a plnými schopnostmi sledování verzí, 

nezávisle na síťovém přístupu nebo centrálním serveru. 

Git je zdarma přístupný software s volně přístupným zdrojovým kódem šířený pod licencí 

GNU General Public License verze 2. [19] 

K dispozici je několik klientů lišících se prakticky jen podmínkami užívání a většina je 

v základní verzi zdarma. Nejznámějším takovým klientem je bezesporu GitHub, jenž byl 

donedávna zdarma pouze pro veřejné repozitáře. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 

BitBucket od společnosti Atlassian, jenž je v případě malých týmů kompletně zdarma. 

2.4.2 Kvalita kódu 

Unit testy 

Pojem unit testing informačních technologií označuje automatické testování a ověřování 

fungování a korektnosti implementace systému, kdy je celý systém rozdělen do vzájemně 

nezávislých jednotek, neboli samostatně testovatelných částí aplikačního programu a 

každý unit test se provádí pouze pro jednu danou jednotku. Rovněž platí, že každý 

testovaný případ by měl být nezávislý na ostatních, vzniká tedy izolace testované části od 

zbytku programu a v některých případech je nutné vytvářet pomocné objekty vnášející 

do testu předpokládaný kontext, v němž se jednotka v rámci celého systému nachází a je 

na něm závislá. 

Z pohledu procedurálního programování může být jednotkou program, funkce či 

procedura. Z pohledu objektově orientovaného programování je jednotkou obvykle třída, 

či konkrétní metoda. [20] 

Pro programovací jazyk JavaScript existuje mnoho frameworků poskytujících podporu 

unit testování, z nichž je vhodné zmínit následující: 

• JSUnit – open source testovací framework umožňující běh na různých 

platformách a prohlížečích s podporou logování výsledků do XML. 
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• Jest – jednoduchý klient společnosti Facebook umožňující testování bez nutnosti 

složitého nastavování projektu či závislostí na externích knihovnách 

Analýza kódu 

Vzhledem k povaze JavaScriptu dochází k absenci statické analýzy kódu. Přestože toto 

není u menších projektů příliš na škodu, jelikož umožňuje poměrně rychlý vývoj a 

zároveň jednodušší adaptaci na programovací jazyk, již u středně velkých projektů může 

z tohoto důvodu častěji docházet, špatnému hospodaření se zdroji (úniky paměti, pomalé 

vykreslování či výpočty). 

• JSHint – JSHint je open source nástroj sloužící k detekci chyb v programech 

psaných pomocí skriptovacího jazyka JavaScript. Zároveň umožňuje nastavit 

určité konvence v rámci projektu a jejich dodržování jednotlivými členy 

týmu.[21] 

• ESLint – ESLint je open source nástroj statické analýzy zdrojového kódu, 

sloužící k identifikaci a hlášení chyb detekovaných v JavaScript. V mnohém je 

podobný nástroji JSHint, avšak na rozdíl od něj je v ESLint umožněno používat 

různorodá nastavení pravidel definovaných pomocí pluginů. Přestože ESLint 

obsahuje základní pravidla, uživateli je ponechána možnost tato upravit a 

případně dynamicky přidat nové a to v jakémkoli stádiu vývojového cyklu. ESLint 

je implementován pomocí Node.js za účelem poskytnutí rychlého prostředí a 

jednoduché instalace skrze npm modul.[21] 

• Flow – Flow je open source projekt vyvíjený pod záštitou společnost Facebook. 

Je používán pro definici a kontrolu typů, čímž je možno odhalit mnohé potenciální 

chyby projektu a následně se jim vyvarovat. Flow je pouhým rozšířením jazyka 

JavaScript, kdy je Flow syntaxe při překladu ignorována a její využití tedy není 

zdrojem chyb.[21] 

• TypeScript – TypeScript je typový programovací jazyk vyvíjený společností 

Microsoft. Základem pro tento jazyk je sémantika a syntaxe převzatá z jazyka 

JavaScript, což umožňuje rychlou adaptaci nových vývojářů. Výhodou je také 

možnost kombinace zdrojového kódu psaného v TypeScript s moduly v nichž se 

využívá JavaScript, jelikož je TypeScript kompilován do čistého JavaScriptu, jenž 

může být spuštěn v jakémkoli prostředí podporujícím specifikaci alespoň 

ECMAScript.[22] 
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Continuous Integration 

Continuous Integration je proces testování každé změny kódu automaticky a co možná 

nejdříve. Pomocí dříve uvedených nástrojů můžeme docílit základní automatizace, když 

s každým pokusem o zanesení změny do Git repozitáře budou spuštěny veškeré Jest testy 

a validace zdrojového kódu pomocí ESLint. [23] 

Continuous Deployment 

Vzhledem k tomu, že aplikace je závislá rovněž na modulech a knihovnách třetích stran, 

není v rámci procesu Continuous Integration možné odhalit všechny potenciální chyby 

produktu. 

Proto je velice důležitý rovněž proces nazývaný Continuous Deployment. Kdykoliv 

hlavní vývojová větev projde nastavenými testy bez chyb, bude zkompilována nová verze 

aplikace. Ta následně bude nasazena v testovacím prostředí dané platformy a manuálním 

otestováním se provede ujištění, že nová verze neobsahuje chyby.[23] 
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3 Analýza současného stavu 

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu poskytování doprovodných informací 

návštěvníkům mezinárodního studentského festivalu Encounter/Setkání. Zároveň je 

obsahem také analýza a vyhodnocení situace na trhu s mobilními aplikacemi spolu s 

rozborem existujících řešení.  

3.1 Encounter 

V roce 2019 se koná již 29. ročník mezinárodního festivalu divadelních škol 

Encounter/Setkání. Vzhledem k rostoucím požadavkům na zjednodušení komunikace s 

návštěvníky bude vypracována pro tento ročník mobilní aplikace poskytující veškeré 

informace o festivalu. Aplikace by měla poskytovat standardní obsah webových stránek 

doplněný o funkce zprostředkovávající uživatelům dodatečné informace a možnosti. 

Veškeré tyto požadavky budou popsány níže.  

3.1.1 Webové stránky 

Existující webové stránky poskytují uživatelům základní informace o festivalu, mezi něž 

spadá program, aktuality, představení účastníků a partnerů, organizační náležistosti a 

samozřejmě důležité kontakty. Vzhledem k mezinárodní povaze festivalu je k dispozici 

česká a anglická jazyková verze. Webové stránky ovšem neumožňují nákup lístků na 

vystoupení či reklamních předmětů. 

3.1.2 Databáze 

K úschově informací je použita jednoduchá SQL databáze. Na základě její analýzy bylo 

zjištěno, že obsahuje mnoho tabulek, jež jsou z pohledu samotné aplikace zanedbatelné, 

nebo obsahují nerelevantní, či zastaralá data, celkový stav databáze je tristní a zasloužila 

by si být upravena, toto ovšem není předmětem zadání a s databází tedy bude pracováno 

tak, jak je. 

Pro aplikaci jsou stěžejní níže popsané tabulky, které existují v české a anglické verzi, 

přičemž jejich struktura je totožná a název se liší pouze užitím prefixu en- pro anglickou 

verzi.  
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Enc19-articles 

Přestože by se dle názvu tabulky mohlo zdát, že bude obsahovat pouze jakési články, ve 

skutečnosti sdružuje veškerý možný obsah. Mohou se zde vyskytovat aktuality, 

informace o porotě, účinkujících či partnerech. 

Enc19-root 

Tato tabulka prakticky obsahuje veškerý zbývající obsah webových stránek a zároveň 

slouží k jakési kategorizaci obsahu tabulky enc19-articles. Jejich vzájemná relace je 

viditelná na grafu níže. 

 
Obrázek č. 5: Schéma tabulek enc19 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.3 API 

Vzhledem k tomu, že přístup k datům uloženým v databázi zvenčí nebyl před 

implementací aplikace nutný, neexistuje žádné rozhraní, pomocí něhož by toto bylo 

umožněno. Za účelem vypracování samotné aplikace bude tedy nutná implementace také 

takovéhoto přístupového bodu. 

3.1.4 Požadavky na mobilní aplikaci 

Jak již bylo zmíněno, mobilní aplikace by měla implementovat veškeré důležité položky 

webové stránky. Zároveň by však měla zjednodušit proces nákupu vstupenek a 

reklamních předmětů. Součástí zadaní je také požadavek na mapu města Brna, na níž 

budou vyznačeny důležitá místa spojená s festivalem jako divadla, rekreační zařízení, 

škola či ubytování. 
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Aktuality 

Sekce aktualit slouží k informování účastníků festivalu o průběhu festivalu, změnách 

programu.  

Program 

Program se skládá z jednotlivých událostí, z nichž každá je prezentována názvem a 

fotografií, dále pak obsahuje datum a čas, délku trvání, informaci o účinkujících a jazyce 

představení. Uživateli by taktéž mělo být umožněno si sestavit vlastní seznam oblíbených 

představení.  

Vstupenky a reklamní předměty 

Distribuce vstupenek na představení bude probíhat osobně v infocentru a pomocí sítě 

goout.cz. Každé představení tedy bude obsahovat také odkaz na příslušnou událost v 

rámci této sítě. Nákup reklamních předmětů bude z důvodu zjednodušení probíhat formou 

zaslání rezervačního e-mailu. Každá takováto rezervace bude muset být potvrzena či 

zrušena pracovníkem infocentra na základě stavu zásob. 

Lokalizace a synchronizace dat 

Aplikace, stejně jako webová stránka, bude k dispozici v české a anglické jazykové verzi 

určené na základě systémového nastavení chytrého mobilního telefonu. Důležitým 

aspektem aplikace je také fungování v off-line režimu, kdy při prvotním spuštění budou 

uložena veškerá data do telefonu a jediným omezením bude nemožnost synchronizace 

dat. 
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3.2 Trh mobilních aplikací 

 
Graf č. 1: Zastoupení mobilních OS na evropském trhu (Zdroj: 27) 

Nynější trh s chytrými mobilními telefony je poměrně jednoznačně rozdělen mezi 

výrobce používající otevřenější operační systém Android běžící na linuxovém jádře a 

proprietární operační systém iOS používaný v zařízeních iPhone a iPad firmy Apple. 

Vzhledem k povaze cílové skupiny, jež sestává především z evropských občanů, je nutné 

brát v potaz především podíl na evropském trhu. 
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3.2.1 Užívané verze OS Android 

 
Graf č. 2: Zastoupení verzí OS Android (Zdroj: Vlastní dle 6) 

Operační systém Android je používán mnoha výrobci a tento trh je do značné míry 

roztříštěn, jelikož se nedaří rychle aktualizovat verze systému na již prodaných zařízeních 

i z důvodů vyšších požadavků na hardware. Nové verze OS Android přináší pochopitelně 

i novou funkcionalitu, je však nutné zanalyzovat podíl jednotlivých verzí na trhu a určit 

minimální podporovanou verzi. V posledních letech je obvykle v aplikacích podporována 

minimální verze Android 4.1 Jelly Bean, jelikož starší verze jsou používány jen na 

přibližně 1 % zařízení. [6] 
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3.2.2 Analýza trhu iOS 

 
Graf č. 3: Zastoupení verzí iOS (Zdroj: Vlastní dle 25) 

Situace týkající se operačního systému iOS je velmi rozdílná. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o systém, který Apple používá výlučně pro svá zařízení, je distribuce nových verzí 

systému velmi rychlá a není tedy nutné přiliš počítat s různými omezeními.[25] 

3.3 Existující podobná řešení 

Aplikace sloužící k poskytování informací uživatelům a zpříjemnění návštěvy 

účastníkům festivalů se stávají běžným jevem i na českém trhu. K analýze byly vybrány 

dvě aplikace, a to řešení pro festivaly Rock For People a Colours of Ostrava. 

8
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3.3.1 Colours of Ostrava 

 
Obrázek č. 6: Aplikace Colours of Ostrava (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mobilní aplikace hudebního festivalu Colours of Ostrava byla vybrána zadavateli 

zpracování jako referenční řešení, jelikož poskytuje zhruba stejnou funkcionalitu jako je 

žádaná. Aplikace používá základní prvky grafického uživatelského rozhraní, kdy 

navigace mezi jednotlivými bloky aplikace funguje pomocí bočního panelu. Aplikace 

informuje uživatele o programu, aktualitách a dalších informacích týkajících se festivalu. 

Umožňuje rovněž sestavení vlastního programu. Vzhledem k povaze festivalu však neřeší 

nákup vstupenek (jednorázová vstupní vstupenka platná na všechna vystoupení). 

Realizace informační mapy se také nejeví optimální, jelikož mapa je vyobrazena pouze 

pomocí obrázku a neumožňuje uživateli jakoukoli interakci. Celkové vyznění je však pro 

uživatele kladné, hodnocení v Google Play dosahuje průměrné hodnoty 4,3 z 5 při 357 

hodnocení a počet instalací se pohybuje mezi 10 až 50 tisíci. 
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3.3.2 Rock For People 

 
Obrázek č. 7: Aplikace Rock For People (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aplikace pro festival Rock For People je obdobná řešení Colours of Ostrava. Grafické 

uživatelské rozhraní také obsahuje boční navigační panel, v němž jsou ovšem navíc 

implementovány odkazy na jednotlivé sociální sítě používané organizátory festivalu ke 

komunikaci s návštěvníky. Pohyb v rámci aplikace se však stává obtížnějším z důvodu 

absence jednotného navigačního panelu v jednotlivých obrazovkách, což narušuje 

intuitivnost ovládání a zpomaluje pohyb mezi různými sekcemi aplikace. Mapa je rovněž 

řešena pomocí obrázku, pro festivaly konané na jednom místě se, zdá se, jedná o běžné 

řešení, jelikož koncentrace míst je velmi vysoká.  

Přestože interakci s aplikací lze hodnotit hůře než v případě Colours of Ostrava, 

hodnocení na Google Play vyznívá lépe (4,7 při 75 hodnocení), počet instalací je pak 

přibližně totožný. 

3.3.3 Zhodnocení existujících řešení 

Jak je možno vidět, způsob navigace mezi jednotlivými sekcemi aplikací je zdá se 

standardní. Pravdou je, že odpovídá doporučením v rámci Material Design. Ty doporučují 

designérům a vývojářům, aby při počtu sekcí menším nebo rovnu 5 byl použit spodní 
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navigační panel, z důvodu nedostatku místa na tomto panelu při množství vyšším by měl 

být použit boční navigační panel, tak jak vidíme v ukázaných aplikacích. 

Také bylo zjištěno, že analyzované aplikace nepoužívají žádnou externí mapovou 

komponentu a spokojí se s prostým obrázkem. Pro účely festivalu Encounter/Setkání 

ovšem bude použito standardní mapy z důvodu roztroušenosti lokalit v centru města Brna. 
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4 Návrh a implementace aplikace 

Jak již název kapitoly napovídá, jejím účelem bude popsat proces návrhu a rovněž 

samotné implementace produktu, který bude vycházet z požadavků klienta a 

předpokládaných očekávání uživatele co se interakcí s aplikací týče, inspirovaných 

konkurenčními řešeními a doporučeními ohledně grafického uživatelského rozhraní 

designového manuálu Material Design. Nezbytnou součástí bude i rozbor best practices 

frameworku React a jejich využití v následné implementaci. 

4.1 Popis případů užití 

Za účelem implementace co nejpřívětivějšího uživatelského rozhraní je zapotřebí 

zanalyzovat a definovat očekávání uživatele týkající se ovládání a průchodu aplikací 

potřebným k vykonání žádané činnosti. Mimo to je také potřeba zahrnout akce systému, 

které budou spuštěny nezávisle na činnosti uživatele. 

4.1.1 Prvotní otevření 

 
Obrázek č. 8: Use case diagram č.1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základním případem užití je samotné otevření aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace 

samotná žádná data při prvním otevření neobsahuje, je nutné je prvně stáhnout se serveru. 

Tento inicializační proces by měl neměl za ideálních podmínek vyžadovat žádnou 

interakci uživatele a měl by proběhnout automaticky. 
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4.1.2 Aktuality 

 
Obrázek č. 9: Use case diagram č. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Případ užití v momentě, kdy si uživatel chce zobrazit výpis aktuality, či kompletní znění 

je rozšířením případu užití prvotního otevření aplikace. Oproti tomuto základnímu 

případu jsou zde požadavky na již zmíněné přečtení aktuality, ale také na aktualizaci dat 

aplikace. To bude samozřejmě taktéž závislé na připojení k internetu a odpovědi ze strany 

serveru. 
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4.1.3 Program 

 
Obrázek č. 10: Use case diagram č. 3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Také v případě programu je základním předpokladem stažení festivalových dat do 

úložiště mobilního zařízení a možnost jejich případné aktualizace. Uživatel musí mít 

v rámci program umožněno zobrazit detail představení spolu s informacemi o 

interpretovi. Důležitou součástí aplikace je taktéž volba přidání daného představení mezi 

seznam oblíbených, což by mělo mít za následek vytvoření notifikace v určitý časový 

interval před začátkem představení. Nesmíme také opomenou poskytnutí možnosti 

zakoupení vstupenek, byť tato samotná neindikuje, že představení bude vedeno jako 

oblíbené, jelikož lístky jsou zakupovány u subjektu třetí strany a není možné získat 

potvrzení, že byly opravdu zakoupeny. 
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4.1.4 Mapa 

 
Obrázek č. 11: Use case diagram č. 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Uživatelova interakce z mapou je poněkud složitější. V prvé řadě nejsou potřeba pouze 

data poskytovaná samotnými pořadateli festivalu, ale navíc je nutno také získat data 

k vykreslení mapových podkladů. Také je nutné myslet na to, že uživatel musí poskytnout 

povolení k přístupu k lokaci mobilního zařízení. Jen pokud toto provede, může mu být 

poskytnuta informace o tom, kde konkrétně se právě nachází, jakož i možnost navigace 

do žádaného místa, při které je nutné zadat počáteční bod. 
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4.1.5 Obchod 

 
Obrázek č. 12: Use case diagram č. 5 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces objednávky sestává z mnoha možných případů užití. Také zde je prvotním 

požadavkem dostupnost informací ze serveru. Dále je nutná možnost zobrazit detail 

produktu, kde musí být uvedena dostupnost daného předmětu. Z detailu bude také 

umožněno vložit zboží do nákupního košíku. Samotné zaslání objednávky pak vyžaduje 

prezenci minimálně jedné položky v košíku. 

4.2 Návrh prostředí aplikace 

Jestliže byla vypracována detailní analýza případů užití aplikace, je možné navrhnout 

prostředí aplikace, rozvržení jednotlivých obrazovek a jejich obsahu jakož i navigaci 

napříč těmito obrazovkami. V základu se dá říct, že pro každý z uvedených případů užití 

bude potřebná samostatná stránka aplikace, v některých případech i dvě až tři. 
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4.2.1 Prvotní inicializace a načítání dat 

 
Obrázek č. 13: Schéma prvotní inicializace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak lze vidět na schématu výše, při inicializaci aplikace a stažení dat dochází ke třem 

stavům, které musí být uživateli odlišně prezentovány. Ihned po spuštění se uživateli 

zobrazí obrazovka s indikátorem procesu stahování, tento proces je započat bez jakékoli 

interakce uživatele s aplikací. Pokud je stažení dat úspěšné, nic nebrání zobrazení 

samotných dat. Avšak pokud se tento proces neukončí úspěšně, ať již z důvodu špatné 

konektivity sítě, či chybě na straně serveru, musí být uživateli umožněno pokusit se 

stáhnout data znovu. 
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4.2.2 Aktuality 

 
Obrázek č. 14: Schéma aktualit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrazovka obsahující výpis aktuality je z hlediska návrhu značně jednoduchá. Základním 

blokem je zde samotný list s aktualitami, abychom však splnili požadavek na aktualizaci 

obsahu daný popisem případů užití, je doplněný prvkem umožňujícím tuto funkcionalitu. 

Obrazovka detailu aktuality pak kromě samotného textu a obrázku musí podporovat 

přechod zpět do výpisu, jelikož mobilní zařízení se systémem iOS nemají žádná 

systémová tlačítka, které by toto podporovaly. 
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4.2.3 Program 

 
Obrázek č. 15: Návrh představení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Již z diagramu případů užití můžeme vysledovat, že sekce poskytující funkcionalitu 

spojenou se zobrazováním programu festivalu bude vyžadovat poněkud komplexnější 

logiku. Seznam představení nejen, že poskytuje možnost aktualizace dat a přechod 

k detailu představení po kliknutí na náhled, ale tento prvek umožňuje přímý přechod k 

přidání dané události mezi oblíbené a nastavení notifikace. Samotný detail pak toto 

umožňuje také. Dále pak obsahuje možnost zakoupit lístek, kdy je uživatel přenesen do 

aplikace poskytující přístup k webovým stránkám, a zobrazení informací o interpretovi. 
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4.2.4 Mapa 

 
Obrázek č. 16: Návrh mapy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh fungování mapové obrazovky je oproti diagramu případu užití značně 

zjednodušen, jelikož veškerá logika vykreslování mapových podkladů je vyřešena na 

straně poskytovatele, pro uživatele se toto tedy jeví býti automatickým. 

Jedinou komplikací je zde nutnost povolit přístup k uživatelově lokaci. 
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4.2.5 Obchod 

 
Obrázek č. 17: Návrh obchodu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Funkcionalita týkající se objednávání upomínkových předmětů bude rozdělena do tří 

obrazovek: Seznam předmětů, Detail a Nákupní košík. Na stránce se všemi předměty bude 

z důvody zjednodušení orientace uživatele obsah organizován do dvou sloupců 

obsahujících náhledy předmětů s pouhým popiskem. Až na detailu předmětu pak bude 

uživatel moci předměty přidat do košíku, jelikož je zároveň potřebné zobrazit dostupné 

množství. Z obou obrazovek je potom přístupný samotný košík, kde budou uživateli 

zobrazeny informace o objednávaných předmětech s možností úpravy počtů či zrušením 

objednávky. 

4.3 Návrh grafického uživatelského rozhraní 

 
Obrázek č. 18: Návrh spodního panelu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh grafického uživatelského rozhraní vychází z celkového rozboru provedeného 

v předchozích kapitolách. Základem aplikace jsou dva horizontální panely umístěné při 
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horní a dolní straně telefonu. Horní panel slouží k zobrazení názvu stávající obrazovky 

(případně názvu konkrétního představení apod.) a tlačítka sloužícího k přechodu na 

předchozí obrazovku pokud nějaká existuje. Základní barevné ladění bylo určeno podle 

designového manuálu letošního ročníku festivalu, ikony na spodním panelu by pak měly 

zcela informovat uživatele, k čemu daná obrazovka slouží a to i za absence textových 

popisků. 

4.3.1 Seznam aktualit 

 
Obrázek č. 19: Návrh listu aktualit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Základním prvkem listu s aktualitami je náhled, jehož pozadí tvoří fotografie dané 

aktuality. Za účelem ušetření vertikálního místa je samotný název aktuality umístěn 

v rámci fotografie, díky čemuž může být uživateli zviditelněno o trochu víc aktualit. Pod 

Názvem je stále prostor pro výpis perexu, ten ovšem není vždy povinný. Jelikož není 

možné ovlivnit vzhled fotografie aktuality je nutné předejít problémům s čitelností textu 
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na nevhodném pozadí přímo v aplikaci. Proto je v popředí fotografie umístěn lieární 

transparentně-černý přechod s černou složkou umístěnou na spodní části náhledu. 

4.3.2 Detail aktuality 

 
Obrázek č. 20: Návrh detailu aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Detail aktuality v mnohém vychází z náhledu aktuality. Důvod je ten, že framework 

React umožňuje jednoduše implementovat znovupoužitelné komponenty. Zde tedy 

dochází k této recyklaci, kdy je znovu použit náhled, jen mírně pozměněna jeho velikost 

a zaoblení rohů. Pod fotografií pak je již samotný text aktuality. Speciálním designovým 

prvkem je zde inteligentní chování vrchního panelu, který je ve chvíli viditelné fotografie 

průhledný, bez popisku, jelikož ten je již obsažen v komponentě náhledu, a pouze s 

tlačítkem umožňujícím přechod na minulou obrazovku. V momentě kdy však dojde 

posunutí obsahu stránky o úroveň níž, panel změní barvu pozadí na zelenou a zároveň 

vykreslí název představení. 
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4.3.3 Program 

 
Obrázek č. 21: Vzhled festivalového programu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Seznam událostí je rozvržen velice jednoduše za absence jakýchkoli obrázků, jelikož ne 

všechny položky programu titulní fotogrifii obsahují a proto bylo za účelem celistvosti 

grafického rozhraní rozhodnuto o jejich vynechání.  

K přidání položky do kalendáře bylo zvoleno rozhraní systémové aplikace, což vede 

k jednotné správě veškerých událostí na jednom místě a uživatel tedy nemusí nutně hledat 

v každé aplikaci jinou informaci. 
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4.3.4 Interpret 

 
Obrázek č. 22: Návrh vzhledu účinkujících (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Design obrazovek obsahujících seznam interpretů, jakož i samotný detail je totožný se 

stránkami týkajících se aktualit. To je znovu možné pouze díky znovupoužitelnosti 

umožněné frameworkem React Native. Z rozboru případů užití a následného návrhu 

prostředí vyplynula nutnost aktualizovat data, čehož je zde dosaženo pomocí tažení 

displeje směrem dolů, což je běžný model, kdy se uživateli zobrazí indikátor načítání 

nových dat na listem, jenž tato data interpretuje. 
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4.3.5 Mapa 

 
Obrázek č. 23: Vzhled mapy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzhled obrazovky obsahující mapu je do velké míry určený poskytovatelem mapových 

podkladů, jelikož změna základního stylu mapy nemá příliš velkou přidanou hodnotu. 

Aby bylo možno jednoznačně určit, do které kategorie dané festivalové místo spadá, je 

pro každou kategorii určen špendlík s unikátním, nezaměnitelným piktogramem. 

Pro náhled místa pak byl zvolen jednoduchý obdélník překrývající samotnou mapu, na 

kterém jsou jednotlivé údaje rozlišeny jak barvou písma, tak jeho tloušťkou. 

Co se týče dialogu žádostí o udělení přístupu k poloze zařízení, tento není součástí návrhu, 

jelikož jde o systémový dialog, jež je needitovatelný. 
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4.4 Návrh systému 

4.4.1 API 

Aby byla data ze serveru dostupná pro aplikaci, je nutné implementovat REST API, jenž 

na základě http GET požadavků zasílaných z aplikace vyhledá daná data v databázi a 

vygeneruje odpověď v JSON formátu, jež je následně zaslána zpět aplikaci. Níže jsou 

uvedeny uvedeny seznamy parametrů jednotlivých volání pro získání dat z tabulky 

Articles, jakož i struktura odpovědi ve formátu JSON. Jelikož je princip pro tabulku Root 

prakticky totožný, je jeho přepis vynechán. 

Articles 

Tabulka č. 1: Parametry požadavku na server (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Parametr Povinný Hodnoty Výchozí Význam 

token Ano string null Identifikace (API key) 

lang Ne cs/en/both both 
Specifikace jazyku (určení zdrojové 

tabulky) vrácených článků. 

all Ne false/true false 
Určuje zda vrátit jen ty od posledního 

čtení (false) nebo všechny (true). 

readlog Ne false/true true 
Při hodnotě true je možné čtení bez 

změny data posledního čtení. 
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Obrázek č. 24: Struktura JSON odpovědi serveru (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.4.2 Datové typy 

Vzhledem ke struktuře serverové databáze bude v rámci aplikace pracováno s relativně 

malým počtem datových struktur.  

Article 

Jelikož jsou festivaloví interpreti i aktuality v databázi vedeny jako Article, bude na 

základě této tabulky vytvořen objekt, který bude používaný pro obě výše uvedená data. 

• id: povinná proměnná typu string jednoznačně určující element 

• image: povinná proměnná typu string, url obrázku 

• content: povinná proměnná typu string, obsah článku, v akualitě samotné znění 

aktuality, v případě interpreta jeho popis  

• perex: nepovinná proměnná typu string, náhled článku, využíváno pouze u 

aktualit 

• title: povinná proměnná typu string, titulek článku 

• date: nepovinná proměnná typu number, časová známka vytvoření objektu, 

využíváno pouze u aktualit 



 
 

59 

Event 

• parentId: nepovinná proměnná typu string, id interpreta 

• title: povinná proměnná typu string, název události 

• interpret: povinná proměnná typu string, jméno interpreta 

• time: povinná proměnná typu string, čas konání 

• image: nepovinná proměnná typu string, fotografie události 

• url: nepovinná proměnná typu string, odkaz na webové stránky 

• startDate: povinná proměnná typu string, datum konání 

Program 

• day: povinná proměnná typu string, datum konání představení 

• events: povinná proměnná typu string[], pole všech událostí konajících se v daný 

den 

Location 

• latitude: povinná proměnná typu number, zeměpisná délka určující pozici místa 

na mapě 

• longitude: povinná proměnná typu number, zeměpisná šířka určující pozici místa 

na mapě 

Place 

• id: povinná proměnná typu string, jednoznačně určují prvek 

• address: povinná proměnná typu string, adresa místa 

• name: povinná proměnná typu string, jméno místa 

• type: povinná proměnná typu string, enumerátor 

‘accommodation’|‘bar’|‘coffee’|‘chill’|‘info’|‘restaurant’|‘school’|’theatre’ 

• openingHours: nepovinná proměnná typu string[], otevírací hodiny místa 

• url: nepovinná proměnná typu string, odkaz na webové stránky 

• location: povinná proměnná typu location, GPS souřadnice místa 

• desc: povinná proměnná typu string, popisek místa 
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4.4.3 Komunikace se serverem a uložení dat 

 
Obrázek č. 25: Schéma procesu stažení dat (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jelikož je struktura dat uložených v serverové databázi relativně špatně navržena a jsou 

zde jistá omezení týkající se implementace a nasazení API, jenž zajišťuje komunikaci se 

serverem, bylo rozhodnuto, že složitější zpracovávání dat bude implementováno na straně 

klienta, tedy samotné mobilní aplikace. 

Proces načtení dat ze serverové databáze a jejich uložení v rámci aplikace bude 

implementován pomocí knihovny React Redux. Jak již bylo zmíněno v teoretickém 

rozboru práce, bude potřeba vytvořit Actions, Reducers a strukturu State spolu s jejím 

prvotním stavem. Aby byla data dostupná i při dalším spuštění aplikace, bude použito 

pomocné knihovny Redux-Persist, jež při každé změně State aplikace zapíše nový stav 
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do DB telefonu. Vzhledem k tomu, že proces stažení dat je asynchronní operace, jež 

nejsou knihovnou React Redux plně podporovány, bude potřebné použít tzv. Middleware. 

State 

State uchovává veškeré informace stažené ze serveru. Zároveň je ovšem nutné zároveň 

indikovat, zda proces stahování dat běží, či je již ukončen. Také je důležité nastavit 

počáteční stav State. 

• Actualities 

o povinná proměnná typu Article[] 

o seznam aktualit 

o počateční stav: [] 

• Interprets 

o povinná proměnná typu Article[] 

o seznam interpretů 

o počateční stav: [] 

• Places 

o povinná proměnná typu Place[] 

o seznam míst 

o počateční stav: [] 

• Program 

o povinná proměnná typu Program[] 

o seznam programů pro jednotlivé dny 

o počateční stav: [] 

• IsRetrievingData 

o povinná proměnná typu boolean  

o indikuje zda probíhá stahování dat ze serveru 

o počateční stav: false 
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Actions a Reducer 

Pro každý jednotlivý atribut State je vytvořena nastavující Action. V případě že je akce 

spuštěna, Reducer je následně schopen na tuto akci adekvátně zareagovat a nastavit nový 

stav. 

Tabulka č. 2: Souhrn Actions a Reducer (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Action Typ Reducer 

setActualities SET_ACTUALITIES nastaví aktuality 

setInterprets SET_INTERPRETS nastaví interprety 

setPlaces SET_PLACES nastaví místa 

setProgram SET_PROGRAM nastaví program 

fetchData FETCH_DATA_STARTED nastaví isRetrievingData = true 

fetchDataEnded FETCH_DATA_ENDED nastaví isRetrievingData = false 

Middleware 

Implementace middleware je provedena pomocí tzv. Epics. Tyto fungují na základě 

naslouchání všech volaných Actions, pokud je přijatá akce určitého typu (v tomto případě 

FETCH_DATA_STARTED), může být spuštěna asynchronní operace, tedy začátek 

komunikace se serverem. Epic následně vyčká na dokončení tohoto procesu a pokud 

nenastala chyba spouští akce pro nastavení jednotlivých stavů položek State. Pokud dojde 

k jakékoliv chybě, je vrácena pouze akce fetchDataEnded(). 

4.4.4 Navigace 

Na základě návrhu prostředí aplikace bylo rozhodnuto, že základní prvek navigace 

aplikací bude tvořit Tab navigator, tedy navigace pomocí spodního panelu. Každá 

kategorie, jež je zastoupena a přístupna z tohoto panelu bude tvořena jednou či více 

obrazovek organizovaných v rámci dalšího, vnořeného navigátoru, Stack navigator. 

Hlavní navigace (Tab navigator) 

• ActualitiesStack (Stack navigator) 

o ActualitiesListScreen – obrazovka obsahující veškeré aktuality 

znázorněné pomocí jednoduchého náhledu na základní informace. 

o ActualityDetailScreen – kompletní znění aktuality 

• ProgramStack (Stack navigator) 
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o EventListScreen – souhrn všech festivalových událostí sdružených podle 

data konání. 

o EventDetailScreen – obrazovka zobrazující veškeré informace spojené 

s představením, včetně odkazů na koupi vstupenky, detailní informace o 

interpretu či vložení do uživatelova kalendáře. 

o InterpretDetailScreen – prezentace všech informací o interpretu. 

• InterpretsStack (Stack navigator) 

o InterpretsListScreen – seznam všech interpretů pro rychlejší přístup 

mimo program. 

o InterpretDetailScreen – viz ProgramStack 

• MapScreen – obrazovka poskytující uživateli seznam míst prezentovaný pomocí 

zobrazení na mapě 

4.4.5 Pomocné funkce 

Jelikož je nutné data přijatá ze strany serveru ještě dále zpracovávat, je zapotřebí 

implementace podpůrných funkcí. 

Sestavení programu 

Program festivalu je na webových stránkách (resp. Serveru) uveřejněn jen jako čisté 

HTML a je proto je nutné jej rozdělit na jednotlivé události a propojit s interprety. 

Funkce parseProgram() vychází z předpokladu, že každé jednotlivé představení je 

tvořeno právě jedním paragrafem, zároveň je určeno, že každý festivalový den je nastaven 

tučným písmem. Na základě těchto poznatků tedy prvotně rozdělíme zdrojový text 

pomocí značek <p>, čímž získáme pole řetězců o celkové délce rovné součtu počtu 

festivalových dnů a počtu pořádaných představení. Toto pole pak v cyklu procházíme a 

ve chvíli, kdy je prvek pole uvozen HTML značkou <strong>, víme, že jde o den, v 

opačném případě pak jde o událost. Postupně takto přiřazujeme jednotlivé události ke dni 

bezprostředně předcházejícímu indexu výskytu události v poli.  
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Obrázek č. 26: Implementace funkce na tvorbu programu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro každou nalezenou událost je ovšem také nutné získat čas konání, interpreta, případně 

i odkaz na internetovou stránku. Funkce parseEvent() tohoto docílí rozdělením události 

pomocí znaku ‘-‘, kdy prvním prvkem výsledného pole je čas konání události, druhým 

pak jméno interpreta (případně uvozeno pomocí HTML značky <a>, v tomto případě 

můžeme získat také odkaz na web). Jelikož bylo domluveno, že použitá jména budou 

totožná se jmény interpretů v tabulce Articles, lze toto jméno považovat za jednoznačně 

určující. 

Aplikace obsahuje také další podpůrné funkce, ty jsou vesměs ovšem jen velmi 

jednoduché a slouží například k úpravě textů tak, aby byly správně zobrazeny v rámci 

aplikace. 

4.4.6 Analýza a automatické testování kódu 

Testování 

Testování je prováděno pomocí již uvedené knihovny Jest. Veškeré testy jsou psány za 

účelem kontroly správnosti podpůrných funkcí způsobem, kdy je na vstup dané funkce 
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uvedena hodnota z databáze a její návratová hodnota je porovnávána s předpokládaným 

výstupem. 

Analýza kódu 

Analýza kódu je určena souhrnem pravidel ESLint, která jsou nastavena podle best 

practices frameworku React a společnosti Airbnb, která vytvořila vlastní soubor pravidel 

za účelem zvýšení kvality kódu ve svých produktech. 
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4.5 Proces zavedení změny a publikace aplikace 

 
Obrázek č. 27: Procesní diagram publikace aplikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na diagramu je znázorněn proces zanesení naimplementované změny aplikace do 

produkční verze. Celý proces je co možná nejvíce automatizovaný a začíná pokusem o 

zaslání změny do Git repozitáře příkazem push. Pokud zdrojový kód projde kontrolou dle 

nastavených pravidel ESLint a následně také nastavenými Jest testy, je změna zaslána do 

repozitáře, v opačném případě je nutné opravit detekované chyby. 

Git repozitář je po celou dobu synchronizován s Continuous Integration/Continuous 

development nástrojem AppCentre, který je schopen téměř ihned zkompilovat nové 

sestavení aplikace a následně zaslat do testovacího prostředí dané platformy, tedy 

TestFlight pro iOS a Google Play Beta pro Android. Tento proces je taktéž zcela 

automatický. 

Objeví-li se v testovacím kanálu nová verze aplikace, všichni testovací uživatelé jsou o 

tomto informováni a při nejbližší příležitosti mohou aplikaci otestovat. Splňuje-li nová 

verze veškeré požadavky na změnu a nejsou-li objeveny žádné další chyby, je možno 

aplikaci uveřejnit v produkčním kanálu opět dle platformy, tedy App Store v případě iOS 

a Google Play pro Android. Než se aplikace stane dostupnou pro koncového uživatele, je 

zkontrolována také testovacími uživateli firmy Apple a Google, zda splňuje veškeré 

podmínky daných obchodů. V případě publikace na Google Play je tento proces téměř 

výlučně automatický a aktualizace je dostupná ještě tentýž den, oproti tomu ze strany 

firmy Apple jsou aplikace vždy kontrolovány ručně a tento proces je tedy značně 

zdlouhavý. 

4.6 Ekonomické zhodnocení 

Aplikace byla vyvíjena na základě poptávky studentského spolku Janáčkovy akademie 

múzických umění. Zatímco veškeré zvolené nástroje jsou dostupné zdarma a tudíž zde 

nevznikají žádné dodatečné náklady, bylo nutné zaplatit Apple vývojářský účet. Tento 

účet má platnost pouze jeden rok a stojí 2999 Kč. Tato částka byla dle domluvy uhrazena 

objednavatelem. Obdobný účet je nutný i pro publikace v rámci obchodu Google Play, 

zde je však účet doživotní a již byl vlastněn dodavatelem. 

Čistý čas potřebný k implementaci byl zhruba 5-6 člověkodní, což souhlasí s počátečním 

předpokladem, na základě kterého byl projekt po vzájemné dohodě ohodnocen na 

15000 Kč, včetně zmíněného Apple Developer účtu. 
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Konečný počet instalací aplikace v průběhu konání festivalu byl zhruba 100, kdy obě 

platformy se podílely téměř stejným dílem. Tento údaj zaostává za očekáváním, nicméně 

je způsobený stranou objednavatele, který byl zodpovědný za komunikaci aplikace 

účastníkům festivalu. 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce byl návrh a implementace mobilní aplikace pro platformy 

iOS a Android pro divadelní festival pořádaný studenty Janáčkovy akademie múzických 

umění zpřístupňující návštěvníkům festivalu veškeré nutné informace jako jsou aktuliaty 

z festivalu, informace o účinkujících souborech či porotách, program festivalu a mapu 

festivalových místo spolu s možností rezervace koupě reklamních předmětů. 

V první části byla provedena analýza trhu s mobilními telefony se zaměřením na 

evropský kontinent. Rovněž byl udělán rozbor zadání projektu, jakož i stávající situace 

týkající se webových stránek sloužících jako jeden z hlavních komunikačních kanálů 

mezi pořadateli a účastníky festivalu. 

Jako nezbytnou součást vývoje mobilních aplikací vidím detailní rozbor všech možných 

případů užití aplikace a na jeho základě provedený návrh uživatelské zkušenosti UX, 

jelikož byť je aplikace naimplementována sebelépe, má pro uživatele praktický nulový 

přínos, pokud je nepřehledná a uživatel nemůže vykonat chtěnou operaci v několika málo 

rychlých krocích. Obdobná situace nastává rovněž s návrhem samotného grafického 

uživatelského rozhraní, jež je velmi úzce spjato s UX. Aplikace se zkrátka musí líbit a 

uživatel se do ní musí rád vracet. 

Jelikož tento projekt byl zpracováván na zakázku a ne na základě vlastního nápadu, došlo 

vcelku očekávatelně také na situaci, kdy se v průběhu implementace změnily podmínky 

projektu či samotné zadání. Naštěstí tyto změny nebyly větší komplikací, jelikož šlo 

většinou o vynechání komplexnější funkcionality za jednodušší řešení. 

Přestože je téměř jisté, že každý následující ročník ponese nové požadavky, pevně 

doufám, že aplikace je navržena a naimplementována dostatečně dobře a poslouží i v 

rámci příštích let, byť s drobnými úpravami. 

  



 
 

70 

Seznam použitých zdrojů 

1. GARGENTA, Marko. Learning Android. 1. Sebastopol, Calif.: O'Reilly, 2011. 

ISBN 14-493-9050-1. 

2. PARK, Sung. Activity Lifecycle in Android Applications. In: Medium [online]. 

Seattle: Amazon, 1998 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://medium.com/sketchware/activity-lifecycle-in-android-applications-

1b48a7bb584c 

3. MDN web docs [online]. Mountain View: Mozilla, 2005 [cit. 2019-05-06]. 

Dostupné z: https://developer.mozilla.org 

4. TechTerms [online]. Minneapolis: Sharpened Production, 2019 [cit. 2019-05-06]. 

Dostupné z: https://techterms.com/ 

5. Kotlin [online]. Praha: JetBrains, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://kotlinlang.org 

6. Android Developers [online]. Menio Park: Google, 2015 [cit. 2019-05-06]. 

Dostupné z: https://developer.android.com/ 

7. MARK, Dave a Jeff LAMARCHE. IPhone SDK: průvodce vývojem aplikací pro 

iPhone a iPod touch. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2820-6. 

8. ČÁPKA, David. MVC architektura. In: ITNetwork.cz [online]. ITNetwork.cz, 2016 

[cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://www.itnetwork.cz/navrh/mvc-architektura-

navrhovy-vzor 

9. MARGAM, Girish. Model-View-Controller (MVC). In: Medium [online]. Seattle: 

Amazon, 1998 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://medium.com/datadriveninvestor/model-view-controller-mvc-75bcb0103d66 

10. Techopedia [online]. Edmonton: Techopedia, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://www.techopedia.com 

11. Reading Ios Xcode Overview. In: Learn [online]. New York City: Flatiron School, 

2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://learn.co/lessons/reading-ios-xcode-

overview 

12. Facebook Open Source [online]. Cambridge: Facebook, 2019 [cit. 2019-05-06]. 

Dostupné z: https://facebook.github.io 



 
 

71 

13. DO, Nancy. Understanding React 16.4 Component Lifecycle 

Methods. Medium [online]. Seattle: Amazon, 1998 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://medium.com/@nancydo7/understanding-react-16-4-component-lifecycle-

methods-e376710e5157 

14. React.Component. In: React [online]. Cambridge: Facebook, 2019 [cit. 2019-05-

06]. Dostupné z: https://reactjs.org/docs/react-component.html 

15. Why Use React Redux?. In: React Redux [online]. Dan Abramov, 2019 [cit. 2019-

05-06]. Dostupné z: https://react-redux.js.org/introduction/why-use-react-redux 

16. The joy of React+Redux with Elixir/OTP. In: Limenius [online]. Limenius, 2019 

[cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://limenius.com/elixir-otp-react-redux/ 

17. Visual Studio Code [online]. Redmont: Microsoft, 2019 [cit. 2019-05-06]. 

Dostupné z: https://code.visualstudio.com 

18. JetBrains [online]. Praha: JetBrains, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://www.jetbrains.com/ 

19. CHACON, Scott. Pro Git. Praha: CZ.NIC, c2009. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-

1-4. 

20. HUNT, Andrew a David THOMAS. Programátor pragmatik: jak se stát lepším 

programátorem a vytvářet kvalitní software. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 

978-80-251-1660-9. 

21. Open Source JavaScript Code Analysis. In: Software testing magazine [online]. 

Software testing magazine, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://www.softwaretestingmagazine.com/tools/open-source-javascript-code-

analysis/ 

22. TypeScript [online]. Redmont: Microsoft, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://www.typescriptlang.org/ 

23. MOTLIK, Florian. Why You Should Use Continuous Integration and Continuous 

Deployment. In: CSS Tricks [online]. CSS Tricks, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné 

z: https://css-tricks.com/continuous-integration-continuous-deployment/ 

24. StatCounter Global Stats [online]. StatCounter, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

http://gs.statcounter.com/ 

25. Apple Developer [online]. Cupertino: Apple, 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://developer.apple.com 



 
 

72 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Životní cyklus Activity (Zdroj: 2) ............................................................ 14 

Obrázek č. 2: Schéma MVC (Zdroj: 9) ........................................................................... 19 

Obrázek č. 3: Životní cyklus Component (Zdroj: 12) .................................................... 23 

Obrázek č. 4: Schéma React-Redux (Zdroj: 16) ............................................................. 28 

Obrázek č. 5: Schéma tabulek enc19 (Zdroj: Vlastní zpracování) ................................. 34 

Obrázek č. 6: Aplikace Colours of Ostrava (Zdroj: Vlastní zpracování) ....................... 39 

Obrázek č. 7: Aplikace Rock For People (Zdroj: Vlastní zpracování) ........................... 40 

Obrázek č. 8: Use case diagram č.1 (Zdroj: Vlastní zpracování) ................................... 42 

Obrázek č. 9: Use case diagram č. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) .................................. 43 

Obrázek č. 10: Use case diagram č. 3 (Zdroj: Vlastní zpracování) ................................ 44 

Obrázek č. 11: Use case diagram č. 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) ................................ 45 

Obrázek č. 12: Use case diagram č. 5 (Zdroj: Vlastní zpracování) ................................ 46 

Obrázek č. 13: Schéma prvotní inicializace (Zdroj: Vlastní zpracování) ....................... 47 

Obrázek č. 14: Schéma aktualit (Zdroj: Vlastní zpracování) .......................................... 48 

Obrázek č. 15: Návrh představení (Zdroj: Vlastní zpracování) ...................................... 49 

Obrázek č. 16: Návrh mapy (Zdroj: Vlastní zpracování) ............................................... 50 

Obrázek č. 17: Návrh obchodu (Zdroj: Vlastní zpracování) .......................................... 51 

Obrázek č. 18: Návrh spodního panelu (Zdroj: Vlastní zpracování) .............................. 51 

Obrázek č. 19: Návrh listu aktualit (Zdroj: Vlastní zpracování) .................................... 52 

Obrázek č. 20: Návrh detailu aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) ................................ 53 

Obrázek č. 21: Vzhled festivalového programu (Zdroj: Vlastní zpracování) ................. 54 

Obrázek č. 22: Návrh vzhledu účinkujících (Zdroj: Vlastní zpracování) ....................... 55 

Obrázek č. 23: Vzhled mapy (Zdroj: Vlastní zpracování) .............................................. 56 

Obrázek č. 24: Struktura JSON odpovědi serveru (Zdroj: Vlastní zpracování) ............. 58 

Obrázek č. 25: Schéma procesu stažení dat (Zdroj: Vlastní zpracování) ....................... 60 

Obrázek č. 26: Implementace funkce na tvorbu programu (Zdroj: Vlastní zpracování) 64 

Obrázek č. 27: Procesní diagram publikace aplikace (Zdroj: Vlastní zpracování) ........ 66 



 
 

73 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Zastoupení mobilních OS na evropském trhu (Zdroj: 27) .............................. 36 

Graf č. 2: Zastoupení verzí OS Android (Zdroj: Vlastní dle 6) ...................................... 37 

Graf č. 3: Zastoupení verzí iOS (Zdroj: Vlastní dle 25) ................................................. 38 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Parametry požadavku na server (Zdroj: Vlastní zpracování) ................... 57 

Tabulka č. 2: Souhrn Actions a Reducer (Zdroj: Vlastní zpracování) ............................ 62 

 


