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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom mobilnej aplikácie pre inzerciu automobilov za 

pomoci moderných programovacích prvkov. Aplikácia je natívna, teda určená pre 

platformu iOS od spoločnosti Apple. Dizajn aplikácie je vytvorený v aplikácií Sketch a 

vyvíjaná je v prostredí Xcode. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the design of a mobile application for car advertising with 

the help of modern programming elements. The application is native and developed for 

Apple iOS platform. The application design is created in Sketch and developed in Xcode. 
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ÚVOD 

Témou bakalárskej práce je návrh mobilnej aplikácie pre inzerciu automobilov. 

Automobil v dnešnej dobe vlastní takmer každý a existuje niekoľko spôsobov akými ho 

kúpiť či predať. Bakalárska práca predstavuje rýchly a efektívny spôsob predaja formou 

aplikácie. Podnetom k práci bolo zistenie, že momentálne sa na trhu nenachádza žiadna 

rýchla, funkčná a spoľahlivá aplikácia pre inzerciu automobilov.   

Hlavnou myšlienkou  je nahradiť staré webové portály natívnou aplikáciou, ktorá využíva 

moderné programovacie prvky. Užívatelia môžu prehľadávať a pridávať inzeráty 

kdekoľvek, jediným obmedzením je prístup zariadenia na internet. Aplikácia je vyvíjaná 

pre platformu iOS od spoločnosti Apple a vďaka moderným prvkom tohoto systému je 

funkcionalita aplikácie jednoduchá a rýchla.  
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1 DEFINOVANIE PROBLÉMU A CIEĽA PRÁCE 

Automobil sa v dnešnej dobe stáva neodmysliteľnou súčasťou života, jeho hlavnou 

funkciou je doprava z jedného bodu do druhého. Vďaka dnešným technológiám každý 

automobil poskytuje pre svojho majiteľa rôzne vymoženosti a výber toho správneho sa 

stáva zložitejším. Majitelia sú kvôli trendom nútení vymieňať svoje autá za nové a jednou 

z foriem ako automobil predať alebo kúpiť je inzercia. 

Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením návrhu mobilnej aplikácie, ktorá bude slúžiť 

ako bazár pre autá. Vzhľadom na to, že aplikácia je vyvíjaná pre prenosné zariadenia 

s pripojením na internet, hlavnou myšlienkou je efektívne využívanie času používateľov. 

Cieľom je nahradiť webové portály a vytvoriť aplikáciu s modernými prvkami, aby 

vyhľadávanie a pridávanie inzerátov bolo čo najrýchlejšie  a najpohodlnejšie.  

Hlavným cieľom práce je časť aplikácie, ktorej úlohou je pridávanie a vyhľadávanie 

inzerátov. S nimi súvisí aj registrácia a prihlásenie užívateľa. Databáza nebude uložená 

lokálne v zariadení ale na serveri. Vedľajším cieľom sú špecifické funkcie, ktorými 

aplikácia dokáže prilákať potencionálnych používateľov.  

Pri návrhu aplikácie je potrebné analyzovať budúcich užívateľov a tým sa zaoberá 

kapitola analýzy. Cieľom tejto kapitoly je taktiež analýza prostredia v ktorom bude 

aplikácia vyvíjaná a na základe posúdenia silných a slabých stránok konkurencie, 

vytvoriť návrh schopnej aplikácie, ktorá dokáže konkurovať známym spoločnostiam. 

Aplikácia bude vyvíjaná pre operačný systém iOS 12 od firmy Apple, s hlavným 

zameraním na zariadenie iPhone, ale bude možné ju spustiť aj na zariadení iPad.   
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Táto časť práce je určená pre vysvetlenie základných teoretických pojmov, ktoré sú 

potrebné pre orientáciu v bakalárskej práci a následné pochopenie jej tvorby. 

2.1 Mobilná aplikácia 

Mobilná aplikácia je softvérová aplikácia, ktorá je na rozdiel od stolových alebo 

prenosných počítačov, vyvíjaná špeciálne pre malé bezdrôtové zariadenia, ako sú 

smartphony a tablety. Niektoré zariadenia majú predinštalované aplikácie od svojich 

výrobcov alebo poskytovateľov mobilných služieb, ale väčšina aplikácií je k dispozícií 

prostredníctvom aplikácie špecifickej pre zriadenie obchodu. Vo všeobecnosti rozdiel 

medzi aplikáciou a webovou stránkou spočíva v tom, že aplikácia je zvyčajne 

prehľadnejšia ako mobilná webová stránka, ponúka lepšiu interaktivitu a informácie 

poskytuje vo formáte, ktorý je pre užívateľa prijateľnejším.  

Vývojár mobilnej aplikácie vytvára aplikáciu špeciálne pre operačný systém, v ktorom sa 

aplikácia bude spúšťať. Napríklad mobilné aplikácie pre iPhone sú podporované 

systémom iOS spoločnosti Apple, na rozdiel od systému Android spoločnosti Google [1]. 

2.2 Životný cyklus aplikácie 

Pred vyvíjaním efektívnej aplikácie je potrebné vytvoriť vhodnú, spoľahlivú stratégiu a 

oboznámiť sa s celým životným cyklom vývoja mobilného softvéru. Od identifikácie 

unikátneho konceptu aplikácie až po jeho úspešnú implementáciu sa od vývojára 

vyžaduje pochopenie najnovších trendov, nástrojov a technológií na trhu. Cyklus sa 

skladá z niekoľkých fáz, začínajúc porozumením konceptu a hĺbkovou analýzou trhu. 

V tejto fáze je dôležité zistiť, kto môže byť cieľový zákazník, poradiť sa s ním a pochopiť 

jeho myšlienky na danú tému. Druhou fázou je plánovanie procesu vývoja, zostavenie 

rozpočtu a stanovenie konkrétnych, realistických cieľov a termíny v ktorých je potrebné 

ich splniť. Treťou fázou životného cyklu je vytvorenie dizajnu aplikácie. Užívateľské 

rozhranie musí byť navrhnuté tak, aby na zariadeniach na ktorých bude spúšťané, 

fungovalo prirodzene. Tablety a smartfóny predstavujú rôzne obmedzenia a príležitosti.  

Na potencionálnych zákazníkov netreba zabúdať ani v tomto kroku, pretože môžu 
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poskytnúť vhodnú spätnú väzbu. Keď je dizajn pripravený, začína štvrtá fáza a tou je 

kódovanie. Počas kódovania je dôležité držať sa plánu a mať na pamäti svoje ciele. Spolu 

s ďalšou fázou musia byť vykonané poriadne, aby ušetrili čas v budúcnosti a peniaze 

v procese vývoja. V piatej fáze sa vykonávajú testovania použiteľnosti, kontrola 

rozhrania, kompatibility, servis, bezpečnostné kontroly, prevádzkové testovania 

a niekoľko ďalších testovacích opatrení. Ak všetko prebehlo v poriadku, aplikácia je 

pripravená na ďalšiu fázu a tou je spustenie aplikácie. S ňou je spájaný aj marketing, 

umiestnenie reklám pre oslovenie cieľovej skupiny a výber vhodných príslušných 

kľúčových slov. V poslednej fáze vývoja tím sleduje recenzie používateľov a reaguje na 

spätnú väzbu. Užívatelia dokážu objaviť nové chyby alebo scenáre, ktoré doposiaľ neboli 

pripravené, alebo navrhnúť zaujímavé a užitočné funkcie. Bez zákazníckej podpory 

a pravidelných aktualizácií sa aplikácia môže zdať opustená a odlákať potencionálnych 

zákazníkov[2]. 

 
Obrázok 1 : Životný cyklus aplikácie 

[Zdroj : 3] 
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2.3 Operačné systémy mobilných zariadení 

Mobilný operačný systém je softvér, ktorý umožňuje smartphonom, tabletom a iným 

zariadeniam spúšťať rôzne aplikácie a programy. Operačný systém sa spúšťa zvyčajne 

ihneď po zapnutí zariadenia a predstavuje plochu, ktorá poskytuje prístup k aplikáciám. 

Mobilné operačné systém riadia mobilné a sieťové pripojenie zariadenia a taktiež jeho 

zabezpečenie[4]. 

 
Graf 1 : Trhový podiel mobilných OS na svetovom trhu v marci 2019 

 
 [Zdroj : 4] 

Na grafe č. 1  je vidieť, že dominantné postavenie na trhu v tomto období majú dve 

platformy. Dominantný je systém Android a na druhom mieste je systém iOS od 

spoločnosti Apple. Ďalšie systémy momentálne nemajú na trhu veľkú popularitu a patria 

tam napríklad systém Windows, KaiOS a Samsung [4]. Aj napriek dominantnému 

postaveniu systému Android sa táto práca bude zaoberať systémom iOS od spoločnosti 

Apple, pre jeho jednoduchosť a kompatibilitu.  

2.4 Apple iOS 

Apple iOS je proprietárny mobilný operačný systém, ktorý je navrhnutý pre multitouch 

zariadenia vyrobené spoločnosťou Apple, ako sú iPhone, iPad, iPod Touch a Apple TV. 

Mobilný operačný systém podporuje vstupy na základe priamej manipulácie. Systém 

reaguje na rôzne gestá používateľa ako napríklad potiahnutie do strany, klepnutie, 

zatrasenie telefónom a podobne [5]. 

75,39%

22,35%

2,26%

Android

iOS

Ostatné
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2.4.1 História iOS 

Najväčším míľnikom v oblasti iOS je rok 2007 kedy firma Apple predstavila prvý iPhone 

a s ním aj jeho prvý operačný systém iOS 1. Napriek tomu, že bolo toto zariadenie v tom 

čase prelomové, chýbalo mu mnoho bežných funkcií a systém bol uzavretý, podporoval 

len aplikácie od výrobcu. V roku 2008, sa stal iPhone ešte väčším hitom ako sa 

predpokladalo a Apple predstavil iOS 2. Najväčšou zmenou bolo zavedenie obchodu na 

aplikácie AppStore, ktorý pri spustení obsahoval okolo 500 aplikácií [6]. 

V roku 2010 Apple predstavil nové zariadenia iPad a iPhone 3GS a k nim nový operačný 

systém iOS 3. Pridané boli nové funkcie kopírovanie a vloženie, „Spotlight“ 

vyhľadávanie, podpora MMS v aplikácií Správy a možnosť natáčania videí cez 

fotoaparát. V rokoch 2011 až 2014 vzniklo mnoho aspektov, ktoré formovali systém iOS 

podobný tomu dnešnému. Dôležitou inováciou bolo centrum notifikácií, vďaka ktorému 

bol vylepšený multitasking. Vznikla aj služba pre zálohovanie dát iCloud, komunikačné 

aplikácie „Facetime“ a „iMessage“, možnosť vytvoriť mobilný hotspot a organizovanie 

aplikácií do priečinkov [6,7]. 

Po niekoľkých rokoch a výrazným zmenám rozhrania i technického základu sa Apple 

začal obávať, že iOS už nie je taký spoľahlivý ako kedysi. Spoločnosť priniesla nový 

systém iOS 9, ktorý bol rýchlejší, stabilnejší a dokonca vylepšoval výkonnosť starších 

zariadení. Hlavnou témou systému iOS 10 bolo vzájomné spolupracovanie aplikácií. 

Aplikácie mohli medzi sebou komunikovať priamo v zariadení [6].  

V systéme iOS 11 sa dôraz posunul z iPhone na iPad. Hlavným cieľom bolo premeniť 

iPad na legitímnu náhradu notebookov pomocou funkcie rozdelenia obrazovky, 

prehliadač súborov, podpora notácie a predstavením ceruzky „Apple Pencil“. Niektoré z 

kľúčových funkcií iOS 12 zahŕňali vylepšenie Siri, vylepšenie rozšírenej reality s ARKit 

2, a predstavuje používateľom a rodičom spôsob, ako monitorovať a kontrolovať ich čas 

strávený používaním zariadenia [6,7]. 
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2.4.2 Architektúra iOS 

Architektúra operačného systému iOS je vrstvená. Obsahuje medzivrstvu medzi 

aplikáciami a hardvérom, takže nekomunikujú priamo. V spodných vrstvách sa 

vykonávajú základné funkcie a vyššie vrstvy poskytujú používateľské rozhranie a 

sofistikovanú grafiku. [8] 

 
Obrázok 2 : Architektúra iOS 

 [Zdroj : 8] 
Core OS 

Core OS je najnižšia vrstva a je najbližšie k hardvéru. Všetky iOS technológie sú 

postavené na funkciách poskytovaných touto vrstvou. Medzi tieto technológie patrí 

Core Bluetooth Framework, External Accessory Framework, Accelerate Framework, 

Security Services Framework a Local Authorization Framework [9].  

Core Services 

Táto vrstva obsahuje objektové rozhranie pre nižšiu vrstvu a prináša funkcie ako Cloudkit 

Framework, Core Foundation Framework, Core Data Framework, Adress Book 

Framework, Core Motion Framework, Healthkit Framework, Core Location Framework 

a podobne [9].   
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Media 

Vrstva médií umožňuje všetky grafické, zvukové a video technológie systému. Medzi 

základné kostry patrí UIKit Graphics, Core Graphics Framework, Core Animation, Media 

Player Framework a AV Kit [8]. 

Cocoa Touch  

Najvyššia vrstva, ktorá obsahuje modely pre ovládanie aplikácií ako tlačidlá, navigačný 

mechanizmus, upozornenia, kamera, ukladanie dát z online hier, kalendár a iné [9].  

2.5 Vývoj iOS aplikácie 

2.5.1 Swift 

Jazyk Swift je novodobý jednoduchý spôsob vytvárania softvéru pre akékoľvek 

zariadenia. Je to bezpečný, rýchly a interaktívny programovací jazyk, ktorý kombinuje 

moderné myslenie vývojárov firmy Apple a open-source komunity. Swift predchádza 

veľkej triede bežných chýb v programovaní vďaka moderným modelom :  

• premenné sa vždy inicializujú pred použitým, 

• pamäť sa spravuje automaticky, 

• spravovanie chýb umožňuje obnovenie kódu pri neočakávaných 

zlyhaniach, 

• kontrola celých čísel a následná zábrana proti pretekaniu. 

Swift je vhodný aj pre začínajúcich programátorov. Písanie kódu umožňuje autorom 

experimentovať a vidieť výsledky pred budovaním a spúšťaním aplikácie. Syntax 

a knižnice sú navrhnuté tak, aby im porozumeli aj začiatočníci. Vďaka kombinácií 

rýchlosti a bezpečnosti je jazyk Swift vynikajúcou voľbou pre jednoduché programy, ale 

aj celý operačný systém. Swift kombinuje silný typ interferencie a porovnávania vzorov 

s modernou, ľahkou syntaxou, čo umožňuje, aby boli komplexné nápady vyjadrené 

jasným a stručným spôsobom. Výsledkom je nielen ľahšie písanie kódu, ale aj jeho čítanie 

a úprava po druhom programátorovi. Swift sa používa už dlhé roky, ale jeho vývoj 

nezastáva. Jeho vývojári naďalej prichádzajú s novými funkciami a schopnosťami [10].  
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2.5.2 Apple App Store 

App Store od firmy Apple je digitálna distribučná platforma, ktorý slúži na zakúpenie 

a sťahovanie softvérových aplikácií. Aplikácia App Store bola predstavená 10. júla 2008 

najprv ako obchod s mobilnými aplikáciami pre mobilné zariadenia, ktoré používali 

operačný systém iOS. Neskôr v roku 2011 vznikol Mac App Store pre zakúpenie aplikácií 

na počítače Mac OS X. Aplikácie zakúpené v App Store sú uložené v aplikácií iCloud 

a umožňujú jednoduchý prístup z akéhokoľvek zariadenia. Jedna z mnohých 

významných zmien v App Store prišla v roku 2014, keď pozornosť európskych 

regulátorov spôsobila, že spoločnosť zmenila aplikácie uvedené ako „bezplatné“ na 

„získané“ kvôli vyjadreniu, že niektoré z nich zahŕňali nákupy v aplikácii. Toto označenie 

sa stalo štandardom až v roku 2017. App Store je pre spoločnosť Apple veľkým biznisom. 

Od svojho uvedenia na trh získal 70 miliárd dolárov v príjmoch práve pre vývojárov 

aplikácií. Vývojári musia zaplatiť ročný poplatok vo výške 99 USD za prístup k programu 

Apple Developer Program. Tento program im umožňuje uverejňovať ich aplikácie na 

App Store. Aplikácie musia dodržiavať rôzne pravidlá, pokyny a predpoklady 

spoločnosti Apple. Pred vydaním musí každá aplikácia prejsť testovacím procesom, 

v ktorom sa rozhodne, či daná aplikácia je vhodná pre umiestnenie na App Store [11]. 

2.5.3 Xcode 

Aplikácia Xcode developerské prostredie a sada nástrojov spoločnosti Apple, určená 

k vývoju aplikácií pre systém macOS a taktiež pre platformu iOS, watch OS a tvOS. 

Xcode poskytuje prostredie, pre programovanie v programovacích jazykoch Swift, 

C,C++, Objective C++, Java, AppleScript, Python a Ruby [12]. 
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2.5.4 Rozhranie Xcode 

 
Obrázok 3 : Rozhranie programu Xcode 

 [Zdroj : 13] 
Lišta Toolbar v hornej časti slúži pre umiestnenie základných funkcií programu ako 

štart a  stop aplikácie, alebo výber zariadenia na ktorom bude aplikácia spúšťaná. Časť 

rozhrania s názvom Navigator area je potrebná pre organizáciu projektu a jeho 

prehľadávanie, ktoré je veľmi užitočné pri hľadaní nejakého súboru alebo premennej. 

V tejto časti sa nachádza aj okno, ktoré vypisuje chyby ktoré vznikli pri budovaní 

projektu. Hlavnou časťou je Editor area, do ktorej vpisujeme samotný kód aplikácie.  

Utility area sa skladá z dvoch častí a to Inspector a panel knižnice, ktorá obsahuje prvky 

potrebné pre vytvorenie užívateľského rozhrania [13]. 

2.5.5 iOS Simulator 

Doplnok iOS Simulator je dostupný v programe Xcode a predstavuje užívateľské 

rozhranie iPhone, iPad alebo Apple Watch lokálne na počítači Mac. Pre testovanie 

aplikácie teda nie je potrebné vlastniť všetky iOS zariadenia, pretože tento doplnok 

umožňuje simuláciu akéhokoľvek zariadenia. So simulátorom sa pracuje pomocou 
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klávesnice a myši a napodobňuje aj základné funkcie ako napríklad rotáciu zariadenia 

[13]. 

 
Obrázok 4 : iOS Simulator 

 [Zdroj : 13] 

2.6 Entitno - relačný diagram ( Entity Relationship Diagram) 

Entitno - relačný diagram je grafický nástroj, ktorý sa používa pri návrhu IS pre 

vyjadrenie modelu dát. V rámci ER diagramu sú definované jednotlivé dátové objekty. 

Pri ich modelovaní sa využíva metóda zhora dolu, teda najprv sa definujú entity, potom 

vzťahy medzi nimi a na záver sú definované atribúty jednotlivých entít. Jeho cieľom je 

jednoducho a stručne určiť dátovú štruktúru, spojenie medzi dátami a dátové typy [14]. 

 

Entita 

„Množina objektů se shodnými vlastnostmi, které uživatel nebo organizace identifikuje 

jako nezávisle existující objekty.“ [14, s. 156]  
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Relace  

„Relace je množina spojení mezi zúčastněnými entitami. Stejně jako u entit by mělo být 

každé spojení jedinečně identifikovatelné vrámci této množiny. Jedinečně 

identifikovatelné spojení se nazývá výskyt relace.“ [14, s. 157] 

Atribut  

„Vlastnosti entity se nazývají atributy. Atributy představují to, co můžeme o entitách 

vědět.“ [14, s. 159] 

2.7 Vývojový diagram 

Vývojový diagram je formalizované grafické znázornenie logickej postupnosti, 

pracovného alebo výrobného procesu, organizačnej schémy alebo podobnej 

formalizovanej štruktúry. Účelom vývojového diagramu je poskytnúť ľuďom spoločný 

jazyk alebo referenčný bod pri riešení projektu alebo procesu. Vývojové diagramy 

používajú jednoduché geometrické symboly a šípky na definovanie vzťahov. Začiatok 

alebo koniec postupnosti je znázornený oválom. Proces je reprezentovaný obdĺžnikom, 

rozhodnutie je reprezentované diamantom a vstupný proces rovnobežníkom. Vývojový 

diagram čítame zhora dolu a v smere šípok [15].  

2.8 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzálny marketingový nástroj, ktorý má strategický význam. 

Zhodnocuje vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré by mohli zmeniť priebeh alebo úspech 

zámeru. Vo vnútornej analýze sa nachádza porovnanie silných a slabých stránok 

skúmaného objektu. Vonkajšia analýza sa zaoberá faktormi, ktoré skúmaný objekt 

nedokáže ovplyvniť a to sú príležitosti a hrozby prostredia [16]. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

3.1 Analýza používateľov 

Je ťažké špecifikovať a hľadať spoločné znaky cieľovej skupiny, pre ktorú je táto 

aplikácia vyvíjaná. Vek nad 18 rokov a záujem o kúpu auta sú jediné spoločné kritéria. 

Táto kapitola sa zameria na analýzu času stráveného používaním mobilných aplikácií 

u dospelých osôb.  

Na obrázku č. 5 je znázornený pomer využívania mobilných aplikácii a webového 

prehliadača na mobilnom zariadení alebo tablete. Mobilné aplikácie sa stávajú viac 

populárnejšími a pre používateľov je o mnoho pohodlnejšie využívať funkcie aplikácií 

ako samotného webového prehliadača.  

 

 
Obrázok 5 : Porovnanie používania aplikácií a webového prehliadača 

 [Zdroj : 17] 
 
Vzhľadom k hlavnej funkcií aplikácie, sa dá predpokladať aká veková kategória bude 

využívať aplikáciu. Jedná sa o osoby staršie ako 18 rokov. Aplikácia bude najprv 

vyvíjaná pre zariadenia firmy Apple, ktoré kvôli vysokej nákupnej cene používajú 

predovšetkým ľudia v tejto vekovej kategórií. 
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Obrázok 6 : Čas strávený používaním mobilnej aplikácie 

 [Zdroj : 17] 
 

Na obrázku č. 6 je znázornený priemer hodín za deň, ktoré strávi príslušná veková 

kategória využívaním mobilných aplikácií. Od 18 do 40 rokov je to takmer 3 hodiny za 

deň a tento čas neustále narastá s počtom aplikácií ktoré denne vychádzajú [17].  

3.2 Analýza aplikácií na App Store 

Hlavné rozdelenie aplikácií v App Store je roztriedenie na niekoľko kategórií, na základe 

ich využitia (hry, knihy, vzdelanie, hudba, správy a pod.). Z tabuľky č. 1 možno vyčítať 

že najžiadanejšou kategóriou sú Hry a hneď po nej je kategória Obchod, ktorá tvorí skoro 

10% všetkých aplikácií. Ďalšími populárnymi kategóriami sú vzdelanie, životný štýl, 

zábava a aplikácie, ktoré nám denne uľahčujú život [18]. 
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Tabuľka 1 : Kategórie aplikácií 

[Zdroj: Vlastná tvorba podľa : 18] 

Kategória Spolu % 

Hry 824 917 24.64% 

Obchod 326 602 9.76% 

Vzdelanie 285 127 8.52% 

Životný štýl 278 783 8.33% 

Zábava 200 536 5.99% 

Pomocné programy 173 114 5.17% 

Cestovanie 130 274 3.89% 

Zdravie a Fitness 101 837 3.04% 

Jedlo 97 831 2.92% 

Knihy 96 184 2.87% 

Hudba 82 395 2.46% 

Šport 72 317 2.16% 

Noviny 64 530 1,93% 

Navigácie 38 278 1,14% 

Počasie 9 153 0,27% 

Fotografie 1 618 0,05% 

 

Nasledujúce rozdelenie je na základe cenovej kategórie aplikácií. Aplikácia môže byť 

zadarmo alebo spoplatnená podľa tabuliek, ktoré zhotovila firma Apple. Na trhu 

jednoznačne prevládajú aplikácie, ktoré sú zadarmo [19]. 

Pre bežného užívateľa je jednoduchšie stiahnuť si aplikáciu zadarmo, ako za ňu zaplatiť. 

Hlavnou nevýhodou bezplatných aplikácií je zobrazovanie reklám, ktoré dokáže pokaziť 

dobrý dojem a vzhľad aplikácie. Niektoré bezplatné aplikácie ponúkajú možnosť 

odstránenia reklám za poplatok.  
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Obrázok 7 : Porovnanie platených a bezplatných aplikácií 

 [Zdroj : 19] 

3.3 Analýza predaja automobilov 

Pred vyvíjaní aplikácie pre inzerciu automobilov, je potrebné sa uistiť, aký je stav predaja 

automobilov touto formou. Výhodou inzercie je, že jeden automobil môže majiteľ pridať 

na niekoľko portálov. Pokiaľ pridávanie inzerátov bude bezplatné, užívatelia nebudú mať 

dôvod nepridať inzerát a neskúsiť šancu na predaj vozidla. 

Hodnoty na obrázku č. 8 uvádzajú rozdiel medzi nákupom nového a používaného auta vo 

Veľkej Británii za posledné roky.  Dá sa predpokladať, že situácia vo Veľkej Británii je 

podobná tej v našom okolí. Vyplýva z toho, že aj napriek dobre rozvinutej ekonomickej 

situácií ľudia stále častejšie nakupujú použité vozidlá ako nové [20]. 
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Obrázok 8 : Porovnanie predaja nových a použitých áut vo VB 

 [Zdroj : 20] 
 

Výhodou je, že momentálnym trendom u majiteľov áut je rýchle vymieňanie áut. Ľudia 

sú neustále nespokojný, pretože technológie v tomto priemysle sa hýbu vpred veľkou 

rýchlosťou. Predávajú svoje autá a vymieňajú za iné oveľa skôr ako v minulosti. Vďaka 

tomuto trendu sa dá predpokladať, že inzercia áut bude ešte dlhú dobu populárna.  

3.4 Analýza konkurencie 

Vzhľadom na popularitu predaja automobilov formou inzercie, narastá aj konkurencia. 

Existuje mnoho bazárov cez webový portál, ktoré si zaobstarali aj mobilnú aplikáciu. 

V tejto kapitole sa nachádza rozbor ich plusov a mínusov, ktoré sú potrebné pre ďalšie 

kroky vývoja aplikácie, ktorá bude konkurencie schopná na trhu. V závere kapitoly sa 

nachádza SWOT analýza a zhrnutie, ktoré obsahujú súhrn dôležitých poznatkov tejto 

kapitoly. 
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3.4.1 Autobazar.sk 

Autobazar.sk je inzertný bazár, ktorý nepredáva automobily, ale poskytuje priestor pre 

ich inzerciu. Je súčasťou portfólia spoločnosti United Classifields s.r.o. , ktorá je dcérskou 

spoločnosťou Azet.sk a.s. [21].Webová stránka prešla za posledné roky viacerými 

aktualizáciami a ponúka niekoľko funkcii, avšak analýza sa zameriava na ich mobilnú 

aplikáciu. 

Medzi základné funkcie aplikácie patrí vyhľadanie inzerátu a pridanie do obľúbených. 

Funguje to klasickou formou, vyplnením základných požiadaviek do formulára 

a aplikácia nájde najvhodnejšie inzeráty. Pre vytvorenie inzerátu musí používateľ 

navštíviť webovú stránku. 

Ďalšou zaujímavou funkciou aplikácie je vyhľadávací Agent, ktorý používateľovi 

odosiela notifikácie o novo pridanom inzeráte, podľa parametrov, ktoré zadal do tejto 

funkcie. 

 
Obrázok 9 : Aplikácia Autobazar.sk 

 [Zdroj : 22] 
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Tabuľka 2 : Plusy a mínusy aplikácie Autobazar.sk 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 

plusy mínusy 

+ jednoduchý dizajn -  vytvorenie inzerátu len cez web 

+ funkcia Agent  

+ podrobné informácie o inzeráte  

3.4.2 AutobazarEU 

AutobazarEU funguje na rovnakom princípe ako vyššie uvedený portál. Nie je to ani 

bazár, ani predajca, iba internetový inzertný portál. Aplikácia je neprehľadná a poskytuje 

len základné funkcie. Prezeranie inzerátov je možné aj bez prihlásenia, avšak ak chce 

užívateľ vytvoriť inzerát, potrebuje sa najprv zaregistrovať. Aplikácia umožňuje 

zoradenie inzerátov podľa rôznych parametrov ako napríklad cena, vzdialenosť, dátum 

pridania alebo počet zobrazení inzerátu. Avšak aplikácia neobsahuje žiadnu špeciálnu 

funkciu, ktorou by sa odčlenila od ostatých konkurenčných aplikácií. Recenzie 

používateľov poukazujú na to, že aplikácia je momentálne nefunkčná a nepoužiteľná.  
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Obrázok 10 : Aplikácia Autobazar.eu 

[Zdroj : 22] 
 

Recenzie od používateľov: 

„Aplikácie je pekná, ale nedá sa používať. Na každom zariadení to spôsobuje úplné 

ochromenie zariadenia. Celé zle. Chce to update“ – St KE 

„Nefunkčné“ – Durimil 

 

Tabuľka 3 : Plusy a mínusy aplikácie Autobazar.eu 

 [Zdroj : Vlastná tvorba] 

plusy mínusy 

+ veľké množstvo inzerátov - neprehľadné menu 

+ podrobný filter - zlý design  

+ možnosť nakupovať náhradné diely - žiadne špeciálne funkcie 
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3.4.3 AAA AUTO 

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch bazárov, AAA AUTO je sieť pobočiek po strednej 

Európe, ktorá predáva, vykupuje a vymieňa autá zároveň. Väčšina zákazníkov využíva 

webovú stránku, pretože funkčnosť aplikácie nie je dostačujúca. Aj napriek dobrej 

prehľadnosti a moderného dizajnu, je momentálna aplikácia nepoužiteľná, kvôli chybám 

vo funkčnosti sa sama vypína.  

 
Obrázok 11 : Aplikácia AAA Auto 

[Zdroj : 22] 
Recenzie od používateľov: 

„Nefunguje, po otvorení sa ihneď zavrie (5s)“ – Risard76 

„Aplikácia je prehľadná, ale ceny udáva v KČ a nie v €“ – cvrco 

„Aplikácia ako celok dobrá, prehľadná, jednoduchá, jedno veľké mínus je samovoľné 

vypínanie. Niekedy po zadaní parametrov sa aplikácia zatvorí.“ – Kusky 
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Tabuľka 4 : Plusy a mínusy aplikácie AAA Auto 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 

plusy mínusy 

+ obsahuje sprievodcu - zlá funkčnosť 

+ jednoduchý dizajn - určené len pre predaj vozidiel 

+ história vyhľadávania  

3.4.4 SWOT analýza 

V tejto kapitole sa nachádza SWOT analýza konkurenčných aplikácií, ktorá slúži pre 

zistenie silných a slabých stránok aplikácií a následne využitie ich pri návrhu vlastnej 

konkurencie schopnej aplikácie. 

 

Tabuľka 5 : SWOT analýza konkurenčných aplikácií 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 

Silné stránky 

- Dlhoročné skúsenosti s predajom aut 

- Veľa zákazníkov 

- Bezplatné aplikácie 

Slabé stránky 

- Neprehľadná iOS aplikácia 

- Len domáci trh 

- Zákazníci využívajú web 

Príležitosti 

- Nová natívna aplikácia s využitím 

moderných programovacích prvkov 

- Zvýšenie popularity 

Hrozby 

- Veľká konkurencia 

- Zlá spätná väzba 
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3.5 Súhrn analýz 

Na začiatku kapitoly sa nachádza analýza používateľov a ich používania aplikácií.  

Analýza ukázala, že mobilné aplikácie sa vo veľkej miere stávajú populárnejšími ako 

webové prehliadače a taktiež, že majitelia smarphonov v produktívnom veku trávia 

takmer 3 hodiny denne používaním tohto zariadenia.  

Ďalej sa nachádzal rozbor aplikácií na App Store, začínajúc porovnaním na základe 

príslušnej kategórie. Z tejto analýzy vysvitlo, že o danú kategóriu aplikácií je dostatočný 

záujem. Druhé rozdelenie ukázalo, že na trhu je viac bezplatných aplikácií ako platených 

a v porovnaní s konkurenciou je jasné, že vyvíjaná aplikácia bude bezplatná.  

Potrebné bolo aj zanalyzovať stav predaja automobilov a preskúmať dlhodobý trend, aby 

bolo zistené, či vývoj aplikácie pre inzerciu áut má význam. Výsledkom tejto analýzy je 

myšlienka, že predaj automobilov touto formou je stále populárny.  

Ďalšou a nevyhnutnou analýzou je prieskum trhu a konkurencie. Porovnanie troch 

najnavštevovanejších internetových portálov, ktoré vytvorili aplikáciu na spoločnú 

platformu iOS ukázalo, že žiadna aplikácia nestojí za stiahnutie. Prvý portál ponúka 

moderný dizajn, avšak jeho mínusom je, že pre pridanie inzerátu je potrebné prejsť na 

webovú stránku portálu. Na rozdiel od tohto portálu, druhá aplikácia umožňuje 

vytvorenie inzerátu, avšak užívateľ musí byť zaregistrovaný. Aplikácia nevyužíva žiadne 

moderné prvky a preto jej funkcionalita nie je optimálna. Recenzie používateľov 

zhodnotili design tretej aplikácie pozitívne, avšak aplikácia je nefunkčná. V závere sa 

nachádza SWOT analýza pre zhrnutie týchto poznatkov do jednej tabuľky. 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Z predchádzajúcej kapitoly vyplýva, že existujúce aplikácie sú nedostačujúce a na trhu 

vznikol priestor pre novú, rýchlu a spoľahlivú aplikáciu. Táto časť práce sa zaoberá 

návrhom podkladu pre vytvorenie mobilnej aplikácie. Pri návrhu aplikácie je dôležité 

v prvom rade identifikovať požiadavky užívateľov a až následne sa venovať samotnému 

návrhu. 

4.1 Identifikácia základných požiadaviek 

Obsahom tejto časti je identifikácia jednotlivých požiadaviek budúcich používateľov 

mobilnej aplikácie. Táto časť je veľmi potrebná a pri návrhu aplikácie ju nemožno 

zanedbať. Je potrebné si uvedomiť, ktoré funkcie budú najpoužívanejšie a byť neustále 

v kontakte s budúcimi používateľmi. Ich spätná väzba je dôležité a nesmie byť 

zanedbávaná počas celého vývoja mobilnej aplikácie.   

4.1.1 Inzerát 

Aby navrhovaná aplikácia mala vôbec nejaký význam, sú potrebné práve dve základné 

funkcie a tými sú pridávanie a prehľadávanie inzerátov. Ak používateľ bude chcieť 

predať vozidlo uverejní jeho inzerát. Ten istý užívateľ zároveň môže prehľadávať iné 

inzeráty, hľadať v nich inšpiráciu alebo rozmýšľať o kúpe v budúcnosti.  

4.1.2 Kontakt 

Ďalším dôležitým aspektom je kontaktovanie majiteľa inzerátu. Aplikácia bude 

umožňovať kontakt prostredníctvom výmeny správ alebo poskytne záujemcovi telefónne 

číslo na majiteľa. S kontaktom súvisí aj profil používateľa, kde budú zverejnené základné 

údaje o majiteľovi, vrátane emailu. 

4.1.3 Obľúbené 

Pre prípad, že sa používateľ bude rozhodovať medzi viacerými automobilmi, vznikla 

položka Obľúbené inzeráty. Používateľ sa pri prezeraní inzerátov rozhodne, či chce daný 
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inzerát sledovať aj naďalej. Ak áno, pridá si ho do obľúbených a môže sa k nemu 

jednoducho vrátiť k budúcnosti. 

4.1.4 Notifikácie 

Upozornenia zohrávajú pri iOS aplikáciách veľkú rolu, pretože užívateľov nútia spustiť 

aplikáciu. Užívateľ pri prvom spustení aplikácie dostane na výber, či povolí aplikácií 

zasielať mu notifikácie alebo nie. Pokiaľ sa užívateľ rozhodne odsúhlasiť túto možnosť, 

aplikácia mu bude zasielať niekoľko notifikácií. V prvom prípade notifikácia o tom, že 

druhý používateľ pridal jeho inzerát do sekcie obľúbené. Týmto spôsobom dá užívateľovi 

aplikácia najavo, že niečo sa s jeho inzerátom deje a je o neho záujem. V druhom prípade 

si môže užívateľ zvoliť zasielanie notifikácie pri pridaní inzerátu, ktorý vyhovuje jeho 

požiadavkám. Tieto požiadavky si zvolí sám v aplikácií  a výhodou pre neho je okamžitá 

možnosť reakcie na inzerát.  
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4.2 Návrh pomocou diagramov  

4.2.1 Hlavná aktivita 

 
Obrázok 12 : Vývojový diagram hlavnej aktivity 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.2.2 Proces prihlásenia 

 
Obrázok 13 : Vývojový diagram prihlásenia 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.2.3 Proces vyhľadávania 

 
Obrázok 14 : Vývojový diagram vyhľadávania inzerátu 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.2.4 Diagram prípadov použitia 

 
Obrázok 15 : Diagram prípadov použitia 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
 

4.2.5 Entitno-relačný diagram 

Na obrázku č. 16 je zobrazený základný návrh databázového systému, vytvorený 

pomocou ER diagramu.  Medzi hlavné úlohy tohto databázového systému patrí archivácia 

inzerátov, údajov o používateľoch a ich obľúbených inzerátoch. Niektoré entity vznikli 

dekompozíciou vzťahu N:M medzi jednotlivými tabuľkami. 
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Obrázok 16 : Základná schéma DS 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
 

Entita Inzerát 

Kľúčovou a významnou entitou je entita Inzerát. Primárnym kľúčom tabuľky je 

ID_Inzerat s dátovým typom integer. Pridaním nového inzerátu je hodnota tohoto 

atribútu automaticky zvyšovaná o jeden. Entita obsahuje aj cudzí kľúč ID_Pouzivatel, 

vďaka ktorému je jasné, ktorý používateľ je majiteľom a pridal daný inzerát. V tabuľke 

nájdeme aj základné údaje o inzeráte. Dátové typy týchto atribútov sú nastavené na 
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textovú hodnotu varchar s optimálnou dĺžkou ktorú potrebujú. Dôležitým atribútom je 

datum s dátovým typom date, v ktorom sa nachádza informácia o dátume pridania 

inzerátu. 

Entita Používateľ 

Ďalšou dôležitou entitou je tabuľka Používateľ. Primárnym kľúčom tejto tabuľky je 

ID_Pouzivatel a jeho dátovým typom integer. Hodnota tohto atribútu je taktiež 

automaticky generovaná. Ďalšími atribútmi tejto entity sú meno a priezvisko užívateľa, 

jeho prezývka a e-mailová adresa s dátovým typom varchar a optimálnou dĺžkou. Pre 

priradenie obľúbených inzerátov k používateľovi slúži cudzí kľúč ID_Oblubene. 

Entita Odpoveď 

Entita Odpoveď vznikla prepojením entít Používateľ a Inzerát za cieľom kontaktu 

ohľadom inzerátu. Atribút ID_Pouzivatel je cudzí kľúč a odkazuje na používateľa, ktorý 

chce naviazať kontakt. Cudzí kľúč ID_Inzerat odkazuje na entitu Inzerát, vďaka ktorej 

je docielené spojenie majiteľa inzerátu a záujemcu o auto. V tabuľke sa nachádza 

taktiež atribút pre uloženie dátumu. 

Entita Obľúbené 

Entita Obľúbené obsahuje primárny kľúč ID_Oblubene, ktorého dátový typ je integer 

a jeho hodnota je automaticky generovaná. Potrebný je aj cudzí kľúč ID_Pouzivatel, 

aby bolo jasné komu daný zoznam patrí. Medzi entitou Používateľ a Obľúbené je 

definovaný vzťah 1:1. 

Entita Pridať_do_obľúbených 

Táto entita vznikla dekompozíciou vzťahu N:M medzi entitami Inzerát a Obľúbené 

a slúži pre záznam o pridaní inzerátu do obľúbených. Zložený primárny kľúč sa skladá 

z atribútov ID_Auto a ID_Obľúbené, ktoré sú zároveň aj cudzími kľúčmi. Okrem týchto 

položiek sa v tabuľke nachádza aj dátum pridania do obľúbených.  
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4.3 Popis návrhu aplikácie 

4.3.1 Úvodná obrazovka 

Po spustení aplikácie sa zobrazí úvodná obrazovka, v ktorej dostane používateľ na výber 

z dvoch možností. Pokiaľ používateľ spustil aplikáciu so záujmom o kúpu auta, stlačí 

tlačidlo „Hľadám auto“ a aplikácia ho presmeruje a otvorí filter pre vyhľadávanie. Pre 

prezeranie inzerátov nie je potrebné byť prihlásený, až do chvíle pokiaľ záujemca nechce 

kontaktovať majiteľa, alebo pridať inzerát do obľúbených. Ak sa používateľ rozhodol 

pridať inzerát, vyberie možnosť „Predávam auto“ a aplikácia skontroluje, či je užívateľ 

prihlásený. Po splnení tejto požiadavky, aplikácia otvorí obrazovku pre pridanie inzerátu. 

 

 
Obrázok 17 : Úvodná obrazovka 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.3.2 Prihlasovacia obrazovka 

Klasická prihlasovacia obrazovka, ktorá obsahuje dve textové polia. Jedno pole pre 

zadanie prihlasovacieho mena a druhé pre zadanie hesla. Na potvrdenie prihlásenia je 

príslušné tlačidlo, ktoré skontroluje zadané údaje a odošle požiadavku na server. Pre 

prípad, že užívateľ zabudol heslo dokáže ho jednoducho  obnoviť cez mailovú adresu. Ak 

sa užívateľ dostal na túto obrazovku skôr než sa zaregistroval, je možnosť prekliknutia sa 

na registračnú obrazovku. V dnešnej dobe väčšina užívateľov vlastní účet na sociálnych 

sieťach a pre zjednodušenie prístupu a registrácie existuje možnosť prihlásenia sa cez 

sociálnu sieť Facebook alebo Google +, ktoré obsahujú všetky potrebné údaje 

o používateľovi. 

 

 
Obrázok 18 : Prihlasovacia obrazovka 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.3.3 Registračná obrazovka 

Ak sa používateľ rozhodol zaregistrovať klasickým spôsobom, otvorí sa registračná 

obrazovka, ktorá obsahuje pole pre vloženie profilovej fotografie, niekoľko textových 

polí, jeden checkbox a tlačidlo. Užívateľ postupne do textových polí zadá svoje meno, 

priezvisko, prihlasovacie meno, email, telefónne číslo, heslo a heslo znovu pre kontrolu. 

Po stlačení tlačidla, skript skontroluje, či sú vyplnené všetky textové políčka a či užívateľ 

súhlasí s podmienkami používania aplikácie. Profilová fotografia nepatrí do povinných 

atribútov, ak užívateľ nevloží žiadny obrázok, aplikácia automaticky priradí užívateľovi 

neutrálnu profilovú fotku. Pre prípad že sa užívateľ dostal na túto obrazovku omylom, 

v dolnej časti sa nachádza prekliknutie na prihlasovaciu obrazovku.  

 

 
Obrázok 19 : Registračná obrazovka 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.3.4 Filter 

Pri aplikácií ktorá sa sústredí na inzerciu je filter vyhľadávania veľmi kľúčový. Pri 

vyhľadávaní automobilov môže mať užívateľ veľmi špecifické požiadavky a preto túto 

časť nemožno zanedbať. V hornej časti obrazovky sa nachádzajú základné atribúty, 

niektorým z nich bude možné nastaviť interval ktorý vyhovuje záujemcovi, avšak žiadny 

z nich nemusí byť povinne vyplnený. Po posunutí obrazovky nižšie sa zobrazia 

doplňujúce atribúty pre podrobnejšie vyhľadávanie. V závere sa nachádza poznámka, do 

ktorej môže užívateľ vpísať špeciálne požiadavky napríklad pre výbavu alebo typ motora.  

 

 
Obrázok 20 : Filter vyhľadávania 

 [Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.3.5 Prezeranie inzerátu 

Po vyplnení filtra sa zobrazí inzerát, ktorý algoritmus vyhodnotí ako najvhodnejší. Pokiaľ 

používateľ na niečo zabudol, alebo bude chcieť vo filtri niečo zmeniť, dostane sa naspäť 

jedným kliknutím na tlačidlo Filter. Ako prvé sa zobrazia hlavná fotografia a základné 

údaje o vozidle. Ak sa užívateľ bude chcieť dozvedieť viac, posunie obrazovku nižšie kde 

sa nachádzajú rozširujúce údaje o inzeráte. Ďalšie fotografie vozidla používateľ zobrazí 

potiahnutím fotografie prstom do strany a umožnené je aj zobrazenie na celú obrazovku, 

pre prípad že by si záujemca chcel pozrieť fotografie detailne. V spodnej časti obrazovky 

sa nachádzajú dve tlačidlá, ktorými užívateľ rozhodne čo s daným inzerátom chce 

vykonať. Ak o dané vozidlo nemá záujem, stlačí červené tlačidlo a inzerát sa skryje 

a zobrazí ďalší vhodný inzerát v poradí. Pokiaľ má o dané vozidlo záujem, má možnosť 

ihneď kontaktovať majiteľa, alebo pridať inzerát do obľúbených a sledovať jeho priebeh. 

 
Obrázok 21 : Inzerát 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 



 47 

4.3.6 Kontakt 

Pokiaľ má užívateľ záujem o vozidlo, kontaktovať majiteľa môže viacerými spôsobmi. 

Najjednoduchším a najobvyklejším z nich je pomocou telefónneho čísla, ktoré sa zobrazí 

vo vrchnej časti obrazovky. Avšak nie všetci záujemcovia sú odhodlaní ihneď 

komunikovať cez telefón a pre nich existuje možnosť komunikácie prostredníctvom 

chatu. Užívatelia komunikujú a vymieňajú si dotazy formou textových správ, ale aj 

obrázkov, rôznych animácií alebo zvukových nahrávok. V pravej hornej časti sa 

nachádza odkaz na profil majiteľa vozidla, kde sa nachádzajú všetky základné informácie 

o užívateľovi. 

 

 
Obrázok 22 : Kontakt 

[Zdroj: Vlastná tvorba] 
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4.3.7 Pridanie inzerátu 

Pri pridávaní inzerátu je dôležité, aby majiteľ vyplnil všetky povinné údaje o vozidle 

a následne vyplnil doplňujúce informácie o inzeráte. Záleží na ňom, ako podrobne 

inzerát vyplní, od toho bude závisieť jeho vyhľadávanie. Pre pridávanie fotiek užívateľ 

posunie obrazovku prstom nižšie kde sa zobrazia jednotlivé polia pre vloženie 

fotografie. Fotografie musia byť nafotené presne podľa požiadaviek aplikácie, aby sa 

predišlo problémom so zatajovaním rôznych škôd a podobne. Práve z tohto dôvodu, 

bude každý užívateľ povinný pridať fotografiu zo všetkých strán vozidla a taktiež 

podrobnú fotografiu interiéru. Po vyplnení všetkých údajov užívateľ stlačí tlačidlo 

„Pridať“ v pravom hornom rohu obrazovky a program skontroluje duplicitu a overí, či 

sa používateľ daný inzerát nepokúša pridať viac krát.  

 

 
Obrázok 23 : Pridanie inzerátu 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.3.8 Moje inzeráty 

Vzhľadom na to, že užívateľ nebude obmedzený v počte pridaných inzerátov (okrem 

duplicity), vznikla potreba pre miesto pre ich spravovanie. Preto vznikla karta Moje 

inzeráty, kde sa užívateľovi zobrazia všetky jeho inzeráty, koľko ľudí si pridalo daný 

inzerát do obľúbených a pri každom inzeráte sa nachádza tlačidlo „Označiť ako TOP“, 

ktorého funkciou bude za poplatok 1.99€ zvýrazniť inzerát, čo znamená že pri 

vyhľadávaní bude inzerát uprednostnený a zobrazený ako prvý. Ak užívateľ využíva 

Apple peňaženku a má v nej uloženú kreditnú kartu, poplatok bude možné zaplatiť rýchlo 

a jednoducho formou Apple Pay, zobrazenej na obrázku 24. 

 

 
Obrázok 24 : Moje inzeráty 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.3.9 Upozornenia 

Ako bolo vyššie v analýze požiadaviek spomenuté, upozornenia sú veľmi kľúčové, aby 

sa zaručilo neustále spojenie medzi užívateľom a aplikáciou. Na obrázku č. 25 sa 

nachádza centrum upozornení a v ňom dva typy notifikácií, ktoré aplikácia odosiela. 

Horná notifikácia upozorňuje na to, že istý používateľ pridal jeho inzerát do sekcie 

Obľúbené a pochopiteľne o aké auto sa jedná. V druhom prípade sa nachádza 

upozornenie na pridaný inzerát, ktorý vyhovuje požiadavkám, ktoré si sám zvolil. 

Užívateľ sa jednoduchým gestom potiahnutím do strany dostane priamo na inzerát 

a môže ihneď komunikovať s majiteľom, . 

 

 
Obrázok 25 : Centrum upozornení 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 
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4.4 Ekonomické zhodnotenie 

V tejto časti práce sa nachádza kalkulácia nákladov na nevyhnutné produkty pre vývoj 

mobilnej aplikácie. Keďže vývoj mobilnej aplikácie pre platformu iOS je pre lepšiu 

kompatibilitu doporučené vykonávať na Apple zariadení, do tabuľky č. 6 sú zaradené 

práve tie produkty firmy Apple, ktoré využíval autor tejto práce. Pri vývoji môžu byť 

použité aj staršie verzie týchto zariadení, ktoré sú ekonomicky výhodnejšie. Do nákladov 

je zahrnutá aj developerská licencia, ktorá ročne stojí 99 USD a s rovnakou sumou aj 

ročná licencia programu Sketch, ktorý slúžil na vytvorenie dizajnu aplikácie. 

 

Tabuľka 6 : Kalkulácia nákladov 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 

Produkt Cena v € 

Macbook Air 13' i5 1.8GHz 8GB 128GB  949 € 

iPhone 8 64 GB 619 € 

Developerská licencia / rok 88.36 € 

Sketch / rok 88.36 € 

Spolu 1744.42€ 

 

V tabuľke č. 7 sa nachádza kalkulácia času stráveného pri celom procese vývoja mobilnej 

aplikácie. Hodinová sadzba programátora bola nastavená na 8 eur/hod.  

 

Tabuľka 7 : Kalkulácia času 

[Zdroj : Vlastná tvorba] 

Názov Čas Suma 

Výskum a návrh 10 hod. 80 € 

Design 50 hod. 400 € 

Programovanie 100 hod. 800 € 

Spolu 160 hod. 1280 € 
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Pre dosiahnutie požadovaného výsledku je potrebné aplikáciu dostať do povedomia ľudí 

a preto dôležitú rolu odohráva aj marketing aplikácie. Umiestnenie reklám na sociálnych 

sieťach prinesie aplikácií množstvo nových používateľov. Čím viac užívateľov bude 

aplikáciu používať, tým väčší potencionálny zisk aplikácia dosiahne. V budúcnosti nie je 

vylúčené ani spoplatnenie pridania inzerátu za symbolickú sumu 1 EUR, ktorú užívateľ 

taktiež zaplatí jednoducho a rýchlo formou Apple Pay.  

4.5 Varianty rozvoja aplikácie 

Po spracovaní návrhu sa objavilo mnoho variant ako danú aplikáciu zdokonaliť 

a množstvo funkcií, vďaka ktorým by prilákala viac potencionálnych zákazníkov. Pokiaľ 

bude o aplikáciu väčší záujem je pravdepodobné, že aplikácia bude rovnako vytvorená aj 

na platformu Android, ktorá má momentálne na trhu dominantné postavenie.  

Automobil je široká téma pre diskusiu a tým pádom vznikol v aplikácií priestor pre 

fórum, na ktorom by sa nachádzalo poradenstvo a iné diskusie.  Jedným z ďalším prvkov, 

ako aplikáciu vylepšiť je lepšia komunikatívnosť so sociálnymi sieťami. Pokiaľ by 

užívateľ mohol jednoducho zdieľať svoj inzerát na svojich sociálnych sieťach, dozvedelo 

by sa o jeho inzeráte viac ľudí a zároveň by príspevok slúžil ako reklama aplikácie. Pre 

vylepšenie miery zapojenia používateľov je možné pridať hodnotenie automobilov podľa 

vytvorenej stupnice. 

V budúcnosti nie je vylúčená možnosť kontaktovania spoločnosti, ktorá sa zaoberá 

predajom áut a doposiaľ nemá vyvinutú aplikáciu pre túto platformu. Návrh aplikácie 

bude slúžiť ako podklad pri prezentovaní nápadu a nová aplikácia bude rozšírená 

o požiadavky spoločnosti. 

4.6 Prínosy bakalárskej práce 

Hlavným prínosom tejto bakalárskej práce sú vedomosti nadobudnuté počas celého 

ročníka pri práci s danou témou. Téma napomohla autorovi práce pri osobnom rozvoji 

v oblasti návrhu mobilných aplikácií a platformy iOS.  
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Výsledkom je natívna aplikácia s jednoduchým dizajnom navrhnutá pre používateľov 

ktorý uprednostňujú mobilné aplikácie pred webovými prehliadačmi a dokážu 

prehľadávať inzeráty takmer kdekoľvek. Pre predanie automobilu nemusí byť v dnešnej 

dobe potrebné postaviť ho do bazáru kde stráca svoju hodnotu. Jednoduchším riešením 

je pridať inzerát cez mobilnú aplikáciu a sledovať jeho priebeh a záujem o tento kus počas 

jeho bežného používania. 

  



 54 

ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť jednoduchú aplikáciu pre platformu iOS, ktorá 

dokáže nahradiť webové portály a umožní užívateľom prehľadávať a pridávať inzeráty 

kdekoľvek.  

Teoretická časť sa zaoberala vysvetlením základných pojmov z oblasti vývoja mobilnej 

aplikácie pre systém iOS. Analýza trhu ukázala, že inzercia je stále populárna 

a konkurenčné aplikácie majú svoje nedostatky. Súčasťou ďalšej kapitoly bol samotný 

návrh aplikácie. V úvode sa nachádzala identifikácia základných požiadaviek budúcich 

užívateľov, následne vyjadrenie základných aktivít pomocou diagramov. Návrh 

obsahoval aj design jednotlivých obrazoviek. 

Aplikácia predovšetkým umožňuje pridávať inzeráty jednoduchým spôsobom, ktorý by 

mal pre jeho rýchlosť vyhovovať všetkým budúcim užívateľom. Ďalšou dôležitou 

funkciou aplikácie je prehľadávanie inzerátov a následný kontakt majiteľa vozidla 

formou správ. Aplikácia taktiež predstavuje niekoľko zaujímavých funkcií, vďaka 

ktorým sa z nej stáva konkurencie schopná aplikácia, ktorú užívatelia ocenia pre jej 

jednoduchosť, rýchlosť a spoľahlivosť.  

Na záver si dovolím skonštatovať, že ciele ktoré boli zadané sa podarilo splniť. 
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