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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je návrh funkční aplikace pro zefektivnění a zlepšení 

návyků v rámci osobního rozvoje jedince. Práce je uvozena základním teoretickým 

pozadím, v druhé části se zaměřuje na analýzu již dostupných mobilních aplikací na trhu. 

Poslední kapitola popisuje postup řešení od návrhu až po zhodnocení přínosů. 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the proposal of a functional application for 

streamlining and improving the habits within individual personal development. This 

thesis starts with the basic theoretical background, the second part focuses on the analysis 

of mobile applications which are already available on the market. The last chapter is about 

the own design solution and describes the process of the solution from design to evaluate 

of benefits. 
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ÚVOD 

V dnešní době vlastní většina lidí smartphone či jiné mobilní zařízení. Tento trend stále 

stoupá a není divu, že je stále větší poptávka po mobilních aplikacích. Proto jsem si jako 

téma pro svou bakalářskou práci zvolil tvorbu návrhu aplikace. Aplikace, kterou jsem 

usoudil za vhodné vytvořit, je systém, který bude uživateli všestranně nápomocný pro 

zlepšení životního stylu. 

Během užívání mobilního telefonu jsem nenarazil na aplikaci, která by v sobě zahrnovala 

kompletní rozvoj dovedností a znalostí. Většina aplikací se soustředí na rozvoj jedné 

aktivity ať už jde o sport, stravu nebo učení se novým věcem. Některé aplikace řeší rozvoj 

více výše zmíněných aktivit, ale žádná není komplexní ke všemu. Z toho důvodu jsem se 

rozhodl vytvořit návrh aplikace, ve které si každý uživatel přijde na své. 

Výstup neboli funkční aplikace bude ze začátku zcela zdarma na distribuční službě 

Google Play jako většina rozvojových aplikací. Nicméně do budoucna bych rád vylepšil 

funkcionalitu základních sekcí a podsekcí, které by bylo možné rozšířit, inovovat a 

aplikaci zpoplatnit. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem práce je návrh aplikace pro zefektivnění a zlepšení návyků v rámci 

osobního rozvoje jedince. Aplikace pomůže lidem, kteří mají problém rozvrhnout si čas 

na podstatné a nepodstatné věci. Postupným plněním dílčích úkolů dosáhnou zlepšení 

koncentrace, kreativity a nakonec zkvalitnění individuálních návyků. 

Dílčí cíle práce jsou následující: 

 na základě dostupných informací zpracovat východiska pro zdokonalení a zefektivnění 

životní úrovně. 

 vykonat analýzu současného stavu, která na podkladu informací odhalí silné a slabé 

stránky a poukáže na možné hrozby. 

 spolupráce s firmou za účelem zapojení aplikace do firemní politiky. 

 finanční přivýdělek při studiu. 

Prvotním nápadem bylo vytvořit návrh aplikace, která bude uživateli všestranně 

nápomocná pro zlepšení životního stylu. Vytvořil jsem si schéma aplikace, které jsem po 

prozkoumání trhu určil za vhodné a dále jej popsal v kapitole Vlastní návrh řešení, přínos 

práce. Neopomenutelnou součástí práce jsou také teoretická východiska, která obsahují 

důležité poznatky, jež jsem získal během studia. Při tvorbě byly použity základní 

výzkumné metody a nástroje ze skupiny logických metod, které jsou nutné pro získání 

potřebných poznatků. Mezi použité metody patří analýza. Ta představuje rozbor faktů, 

vlastností a vztahů, pomocí nichž získáváme vhodné údaje pro odhalení silných a slabých 

stránek, jevů a procesů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V teoretické části bude popsána nezbytná teorie, která nám ujasní přehled k daným 

tématům použitým v bakalářské práci. Začátkem budou charakterizovány základní pojmy 

jako je databáze, strukturovaný popis pro jednotlivé kroky při vytvoření nové databáze. 

Dále budu pojednávat o platformě Android, platformě iOS a o platformě Windows Phone. 

Posledním bodem teoretické části bude popis SWOT analýzy. 

1.1 Základní prvky databáze 

Základním kamenem databázových systémů jsou data, informace a znalosti. Z dat se 

skládají informace a z informací potom znalosti. Když má člověk znalosti, může činit 

důležitá rozhodnutí, můžeme tedy říct, že má moudrost. 

 

 

 

 

  

Obrázek 1: Data, informace, znalost, moudrost 

(Zdroj: 4) 
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1.1.1 Data 

Data jsou vše, co je kolem nás – kniha na poličce, novinka na oblíbeném webu. Jestliže 

člověk data momentálně používá k rozhodování, stávají se pro něj informacemi, neboť 

datům přiřazuje význam a smysl. Lidé jsou ustavičně vystavováni působení zpráv. 

Některé zachytí a porozumí jim. To je pro subjekt to, co nazýváme data. Data může 

člověk uložit pro pozdější zpracování nebo je převedením zaznamenat na papír či uložit 

do počítače. Mají fyzický nosič a tím může být pero a papír, elektromagnetické záření či 

elektrické signály. Data jako taková mají vypovídací schopnost [2, 4]. 

1.1.2 Informace 

Informace již vyžaduje jisté pochopení a je to komunikační hodnota. Informaci můžeme 

chápat jako zprávu, která splňuje tři požadavky. Prvním z nich je syntaxe, aby byl subjekt 

schopen přijímající informaci porozumět. Druhým požadavkem je porozumění obsahu, 

pojetí o tom, co zpráva znamená a vypovídá o subjektu a jeho okolí. Třetí kritérium řeší, 

jestli má daná informace pro subjekt význam [2, 5]. 

Informace jsou konkrétní fakta, mohou se vyskytovat ve formě zpráv nebo sdělení a 

můžeme je členit podle různých hledisek – informace operativní, strategické, krátkodobé, 

dlouhodobé atd. [2, 4]. 

1.1.3 Znalosti 

Znalost je zdůvodněné pravdivé přesvědčení. Je to tedy něco, co si konkrétní člověk 

osvojil na základě informací. Znalosti se vyznačují jako informace o tom, jak využít další 

informace a data v rozličných situacích. Lidé se rozhodují na základě znalostí, se kterou 

se v různých formách a intenzitě setkáváme každý den. Znalost je informace, která prošla 

uspořádáním a analýzou tak, aby mohla být používána k řešení problémů, které pak 

nazýváme moudrostí [2, 5]. 
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Tabulka 1: ASCII tabulka  

(Zdroj: 5, s.13) 

1.2 Technická realizace dat 

Data se do paměti počítače ukládají v nejmenší možné zapsatelné podobě a tou je jeden 

Byte. Jeden Byte se dále skládá z osmi menších částí, které nazýváme bity. Každý Byte 

má své číslo a adresu, podle které se určuje jeho pozice při ukládání dat. Každý bit nabývá 

pouze dvou hodnot, a to buď jedničky nebo nuly. Do jednoho Bytu lze tedy vložit 256 

možných variant jedniček a nul. Pomocí těchto nul a jedniček obsažených v Bytu se dají 

zakódovat různé textové a netextové znaky. Kódování se provádí za pomoci ASCII 

tabulky, kde je každému znaku přiřazena jednoznačná kombinace nul a jedniček. ASCII 

tabulka obsahuje 16 řádků a 16 sloupců, jež nám dohromady dává 256 kombinací [4, 5]. 

 

 

Binární hodnota řádku se uvádí do prvních čtyř bitů zleva, hodnota sloupce do druhých 

čtyř bytů. Například znak A se kóduje jako 0100 0001. Prvních 128 hodnot ASCII tabulky 

obsahují hodnoty společné pro všechny jazyky a dalších 128 hodnot je možné využít pro 

specifické znaky daného jazyka. Například znaková sada pro Ameriku obsahuje jiné 

znaky než znaková sada pro Rusko [5, 6]. 
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1.3 Databáze 

Databáze je jediné, případně veliké, uložiště dat, která mohou být používána současně 

mnoha oddělenými uživateli. Všechna data, která se v ní nacházejí, jsou integrována 

s minimálním počtem duplikací. Je to prostředí, kde se uchovávají data o světě tak, aby 

se s nimi dalo dále pracovat, přidávat nebo mazat. Kromě toho, že obsahuje provozní 

data, obsahuje taky popis k těmhle datům, těm říkáme metadata [1, 7]. 

1.3.1 Rozdělení databází 

Papírové databáze – počáteční typ databáze, pochází z doby, kdy ještě nebyly počítače 

a všechny důležité údaje se evidovaly na papír [7]. 

Systémy sálových počítačů, mainframe – pro tyto systémy je charakteristická vlastnost 

velmi dobrého připojení k těmto systémům a schopnost ukládat velké objemy dat [7]. 

Souborově orientované databáze – pro tyto databáze je typické, že pro každou tabulku 

se obvykle používá jeden samostatný soubor, nemají příliš velkou kontrolu nad tím, co z 

databáze odchází a co do ní přichází [7]. 

Relační databázové systémy – v relačních databázových systémech se odpovědnost za 

datovou integritu přesouvá do samotné databáze, která z poměrně významné části přebírá 

odpovědnost za data a ty jsou proto bezpečnější [7]. 

Objektově orientované databáze – představují jiný pohled na data. Principem jejich 

práce je to, že data neukládáme do několika tabulek, ale jako objekt s vlastnostmi, které 

je nutné udržovat. Nabízí také různé objektově orientované mechanismy, jako je např. 

dědičnost a zapouzdření [7]. 
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1.3.2 Rozdělení databáze z pohledu správy 

Transakční (operační) databáze – jedná se o typ databází, ve kterých se data neustále 

mění a vždy odpovídají aktuálnímu stavu dění. Jsou hlavním prostředkem pro 

shromažďování a správu dat podniků na celém světě. Z toho plyne i jejich označení OLTP 

(z anglického online transaction processing) neboli online zpracování transakcí [7]. 

Analytické databáze – jedná se o typ databází, ve kterých se ukládají starší a časově 

závislá data. Tato data se přebírají ve většině případů z transakčních databází, ale 

vzhledem k tomu, že analytické databáze plní zcela jiný typ úloh, tak i navrhování jejich 

struktur je odlišné od transakčních. Tento typ databází tedy používá data, která se mění 

velmi zřídka a slouží pro úschovu a zobrazování statistických dat [7]. 

1.4 Databázový systém 

„Databázový systém je systém sloužící racionálnímu ukládání a zpracování dat, se 

kterými lze efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, a provádět s nimi potřebné operace 

– zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících údajů, matematické výpočty, 

uspořádání do pohledu a sestav.“ [5, s. 87] 

Databázový systém tvoří tři prvky – databáze, systém řízení dat a databázová aplikace. 

Primárním cílem databázových systémů je podávání smysluplných informací. 

Smysluplnou informaci však jsme schopni získat pouze za předpokladu, že v databázi 

existují smysluplná data [7]. 

Databázová aplikace je počítačový program, který je v interakci s databází tak, že vyvolá 

příkaz jazyka SQL pro systém řízení báze dat. Uživatelé pracují s databází 

prostřednictvím většího počtu databázových aplikací [1, 7]. 
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Systém řízení dat (DBMS) je softwarový systém, který uživateli umožňuje definovat, 

vytvářet a udržovat databázi a poskytuje řízený přístup k této databázi. Mimo definování 

dat umožňuje DBMS také vkládat data, třídit je, vybírat je (jako celek nebo jen jejich 

část) a provádět jejich údržbu – přidávat, aktualizovat nebo rušit záznamy v databázi. 

Umožňuje také poskytnout a využívat dotazovací jazyk (například SQL) pro dotazování 

do databáze a udržuje také systémový katalog, ve kterém uchovává informace o datových 

položkách [1, 7]. 

1.5 Relační databáze 

Prezentuje data v podobě relací (tabulek), které jsou na sobě nezávislé. Relační datové 

modely mám umožňují zachytit nejen data o zkoumaných objektech, ale také vzájemné 

vztahy mezi těmito objekty. Atributy neboli prvky databáze se mohou objevit 

v libovolném pořadí, a přesto půjde o tu samou relaci. Každá relace musí mít takzvaný 

primární klíč. Ten se skládá z jednoho nebo více atributů, jehož hodnoty jednoznačně 

Obrázek 2: Databázový systém 

(Zdroj: 7) 
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identifikují každý z řádků relace a cizí klíč, který společně s primárním klíčem umožňuje 

vytvářet spojení mezi relacemi [1, 2]. 

„Existuje jiná relace s takovým primárním klíčem, že každá zadaná hodnota cizího klíče 

je identická s hodnotou primárního klíče nějaké n-tice této jiné relace.“ [2, s. 29] 

1.6 Normalizace 

Je to činnost, při které upravujeme návrhy datových struktur tak, aby splňovaly zvolené 

normalizační formy, které vycházejí z požadavku na efektivní ukládání dat. Datové 

modely, porušující některou z těchto forem nejsou navrženy optimálně. Při normalizaci 

se snažíme postupným rozkladem relací (tabulek) převést tyhle relace do vhodnějšího 

tvaru tak, aby: 

• Byla zachována bezztrátovost při zpětném spojení 

• Byly zachovány závislosti 

• Bylo odstraněno opakování informací (redundance) [2, 5] 

1.6.1 První normální forma – multizávislost 

„Relace je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy definovány nad 

skalárními obory hodnot (doménami).“ [2, s. 56] 

1.6.2 Druhá normální forma – funkční závislost 

„Relace je ve druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc všechny 

její atributy jsou závislé na celém kandidátním (primárním) klíči.“ [2, s. 58] 

1.6.3 Třetí normální forma – tranzitivní závislosti 

„Relace je ve třetí normální formě, pokud je ve druhé normální formě a navíc všechny 

její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.“ [2, s. 60] 
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1.7 Mobilní aplikace 

Mobilní aplikace je softwarová aplikace vyvinutá speciálně pro malá bezdrátová zařízení 

jako jsou například mobilní telefony nebo tablety. Nabízejí uživatelům služby podobné 

službám přístupných na počítačích. Mobilní aplikace obecně nemají velké hardwarové a 

softwarové nároky, ale s pokročilejší dobou a složitější technikou jsou tyhle nároky stále 

vyšší [3]. 

1.7.1 Mobilní aplikace pro Android 

Za vývojem platformy Android stojí firma Google a jedná se o nejrozšířenější mobilní 

platformu. Android pohání celou řadu různých zařízení od standardních mobilních 

telefonů přes spotřební elektroniku typu televizoru až po specifické zařízení jako jsou 

čtečky čárových kódů. Standardním místem pro stažení Android aplikací je obchod 

Google Play [8]. 

Obrázek 3: Prostředí Google Play  

(Zdroj: 13) 



21 

 

1.7.2 Mobilní aplikace pro iOS 

Systém iOS vytvořila firma Apple. Jde o výrazně uzavřenější platformu v porovnání s 

Androidem. Díky relativně malé množině podporovaných zařízení je snazší odladit 

spolehlivost výsledných aplikací. Jediným a oficiálním místem pro stažení iOS aplikací 

je App Store firmy Apple [8]. 

Obrázek 4: Prostředí App Store 

(Zdroj: 12) 
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1.7.3 Mobilní aplikace pro Windows Mobile 

Windows Mobile je nejméně rozšířenou mobilní platformou a je vyvíjena společností 

Microsoft, který má také jen jedno oficiální místo pro stažení aplikací pro tenhle software, 

a tím je internetový obchod Store [8]. 

1.8 Android 

Android je nejrozšířenějším mobilním operačním systémem na světě. Jde o otevřenou 

platformu s otevřeným zdrojovým kódem, založenou na operačním systému Linux. 

Operační systém Android využívají především mobilní telefony, na které se v současné 

době klade hlavní důraz při vývoji aplikací [9, 10]. 

Operační systém Android má různé formy vzhledu, které závisí na výrobci konkrétního 

zařízení. Základ, který je pro každé zařízení Android stejné je však na vrchní časti 

Obrázek 5: Prostředí Store  

(Zdroj: 11) 
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obrazovky lišta s oznámeními, informacemi o modulech telefonu, stavu baterie a čas, dále 

pak samotná plocha, na které jsou umístěny například hodiny a samotné ikony aplikací či 

ikony pro zobrazení menu. Ve spodní části je pak funkční tlačítko zpět, domovské tlačítko 

a tlačítko pro zobrazení správce úloh [9]. 

1.8.1 Historie Androidu 

V roce 2003 založili Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears a Chris White společnost 

Android Inc. Jejich cílem bylo vytvořit operační systém, který by učinil mobilní telefon 

soběstačnější a více si uvědomoval svého majitele a jeho potřeby. Společnost pracovala 

ve velkém utajení a měla už od začátku problémy s financemi, až ji nakonec v roce 2005 

odkoupil Google, který začínajícího startupu udělal svojí dceřinou firmu [14, 15]. 

Tabulka 2: Historie verzí Androidu  

(Zdroj: vlastní zpracování podle 15) 

Jméno verze Číslo verze Datum vydání 

Beze jména 1.0 23. září 2008 

Beze jména 1.1 9. únor 2009 

Cupcake  1.5 27. dubna 2009 

Donut 1.6 15. září 2009 

Eclair 2.0 – 2.1 26. říjen 2009 

Froyo 2.2 – 2.2.3 20. květen 2010 

Gingerbread 2.3 – 2.3.7 6. prosinec 2010 

Honeycomb 3.0 – 3.2.6 22. únor 2011 

Ice Cream Sandwich 4.0 – 4.0.4 19. říjen 2011 

Jelly Bean 4.1 – 4.3.1 9. červenec 2012 

KitKat 4.4 – 4.4.4 31. říjen 2013 

Lollipop 5.0 – 5.1.1 12. listopad 2014 

Marshmallow 6.0 – 6.0.1 5. říjen 2015 

Nougat 7.0 – 7.1.2 22. srpen 2016 

Oreo 8.0 – 8.1 21. srpen 2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history#Android_1.5_Cupcake_(API_3)
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1.8.2 Výhody a nevýhody vývoje aplikace pro Android 

Mezi nesporné výhody patří fakt, že chytré telefony s operačním systémem Android jsou 

velmi přitažlivé pro uživatele. Velkou výhodou je také otevřenost samotného systému a 

rozšířenost chytrých mobilních zařízení s tímto systémem [6].  

Problémy neboli nevýhody nastávají v momentě, kdy dojde na programování. Nevýhody 

plynou jednoduše z velikosti mobilních telefonů, které jsou ve všech možných ohledech 

prostě malé. Mezi tyto nevýhody patří například malá obrazovka, velmi malá klávesnice, 

rychlost procesoru a velikost paměti [6]. 

1.9 iOS 

iOS je mobilní operační systém vyvinutý společností Apple. Původně byl pojmenován 

jako iPhone OS, ale v červnu 2009 byl přejmenován na iOS. iOS je v současné době 

používán na iPhone, iPod touch a iPad [16]. 

iOS je navržený pro manipulaci s více dotekovými zařízeními společnosti Apple. Mobilní 

operační systém podporuje správu pomocí přímé manipulace. Systém reaguje na různá 

gesta uživatele, jako je například strkání, klepání a tahání [17]. 

Je nutno podotknout, že nebýt firmy Apple, tak by systém Android nikdy nevznikl v 

podobě, kterou uživatelé Androidu znají dnes. Hardware iPhonu nebyl nikdy tak 

dokonalý, ale spolupráce systému iOS s hardwarem dělá iPhone nejvýkonnějším 

mobilním telefonem na planetě a operační systém tak vynahrazuje hardwarové nedostatky 

[18]. 

1.9.1 Historie systému iOS 

Apple iOS byl původně znám jako iPhone OS. Společnost vydala tři verze mobilního 

operačního systému pod tímto jménem, než začala debutovat iOS 4 v červnu 2010 [17]. 
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Když Steve Jobs představil iPhone v lednu roku 2007, poznamenal, že se telefony dělí do 

dvou kategorií: na jedné straně byly výkonné a složité telefony, na straně druhé byly 

telefony, které byly snadno ovladatelné, ale funkce byly omezené. Apple se proto rozhodl 

vytvořit produkt, který byl mnohem výkonnější a schopnější, než cokoli jiného na trhu – 

iPhone [18]. 

Tabulka 3: Historie verzí systému iOS  

(Zdroj: vlastní zpracování podle 19) 

Název verze 
Datum vydání Označení 

konečné verze 
Počáteční verze Konečná verze 

iOS 1 29. června 2007 15. července 2008 1.1.5 

iOS 2 11. července 2008 27. ledna 2009 2.2.1 

iOS 3 17. června 2009 11. srpna 2010 3.2.2 

iOS 4 22. června 2010 25. července 2011 4.3.5 

iOS 5 12. října 2011 7. května 2012 5.1.1 

iOS 6 19. září 2012 21. února 2014 6.1.6 

iOS 7 18. září 2013 Ještě nevydána 11.0 

iOS 8 17. září 2014 13. srpna 2015 8.4.1 

iOS 9 16. září 2015 25. srpna 2016 9.3.5 

iOS 10 13. září 2016 19. července 2017 10.3.3 

iOS 11 Ještě nevydána Ještě nevydána 11.0 

 

1.10 Windows Phone 

Operační systém Windows Phone je mobilním systémem vytvářený společností 

Microsoft. Systém dodal základní sadu aplikací, které byly navrženy tak, aby byly 

podobné verzi systému Windows. Rozhraní se skládá převážně z úvodní obrazovky 

tvořené "živými dlaždicemi", které jsou odkazy na dynamické aplikace a funkce, 

aktualizující se v reálném čase [3, 17]. 
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V říjnu 2017 firemní viceprezident Microsoftu Joe Belfiore potvrdil, že kvůli nízkému 

podílu na trhu a nedostatečnému vývoji již společnost Microsoft nebude dále prodávat 

ani vyrábět nová zařízení se systémem Windows 10 Mobile [20]. 

1.11 Diagram 

Grafické symboly případů užití jsou definovány pomocí jazyku UML. Aktéři jsou zde 

označeni pomocí postaviček, případ užití je pak zaznamenán pomocí elipsy a hranice je 

znázorněna pomocí obdélníku, v němž jsou obsaženy všechny elipsy a relace [26]. 

Relace mohou být mezi aktérem a případem užití, která je znázorněna plnou čarou nebo 

mezi případy užití, které jsou znázorněny pomocí přerušovaných čar, které jsou navíc 

doplněny o popis <<include>> nebo <<extend>> podle toho, o jaký typ relace se jedná 

[26].  

1.11.1 Vývojový diagram 

Vývojové diagramy znázorňují průběh či stavbu programu. Používají se jako část 

dokumentace projektu. Většina projektů začíná tvorbou takového diagramu. Dobře se 

v něm hledají chyby, můžete sledovat postup programu a případně vše upravit. Hodí se 

při práci ve skupině a také když přecházíte z jednoho programovacího jazyka na jiný [27]. 

Algoritmus je přesný postup, který vede k vyřešení určitého výsledku. Vysvětlili jsme si 

pojem algoritmus a přidáme ještě jeden pojem – deterministický. Znamená to, že pokud 

programu dáme určitá data, vrátí nám výsledek, a pokud mu tatáž data zadáme znovu, 

výsledek bude totožný s předchozím [27]. 
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Vývojový diagram patří mezi nejvyužívanější diagramy, přičemž jeho hlavní výhodou je 

zachycení větvení v závislosti na plnění nebo neplnění stanovených podmínek [2]. 

1.11.2 Diagram toku dat 

Diagram toku dat (DFD, Data Flow Diagram) patří k nejpoužívanějším 

nástrojům strukturované analýzy informačních systémů. Zvýrazňuje funkční vlastnosti 

systému. Systém se zobrazuje jako síť procesů, která představují místa transformace 

dat, zásobníků jako míst ukládání dat, souborů a externích entit, které reprezentují okolní 

prostředí systému. Všechny prvky diagramu se spojují pomocí datových toků. Pro 

grafické znázorňování DFD používáme grafické značky [28]. 

Při vytváření DFD diagramu se využívají následující prvky: 

• Proces – je činností, případně transformací vstupních dat na data výstupní. Jeho 

název by měl vystihovat podstatu transformace. 

• Externí entita – jedná se o objekt, jenž se nachází v okolí systému, a s kterou 

proces komunikuje. 

• Uložení dat, datová paměť – může mít podobu datového souboru, dokladu nebo 

sestavy. Má pasivní povahu a slouží pro uložení dat, která se zpracovávají později. 

Obrázek 6: Prvky vývojového diagramu 

(Zdroj: Zpracováno podle 2) 
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• Pojmenovaný datový tok – reprezentuje přesun dat mezi částmi systému [2]. 

1.11.3 EPC diagram 

EPC je zkratka pro Event-driven Process Chain. EPC diagram je schéma založené na 

vývojovém diagramu, které lze použít pro plánování zdrojů a identifikaci možných 

zlepšení podnikových procesů [29]. 

Znázorňuje pracovní toky procesů, které jsou důležitou součástí modelových koncepcí 

pro podnikové inženýrství. EPC diagramy používají grafické symboly pro zobrazení 

struktury řídícího toku podnikových procesů jako řetězce událostí a funkcí [30]. 

1.12 SWOT Analýza 

SWOT analýza nám pomůže zjistit základní informace o zkoumaných aplikacích. V praxi 

se používá na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost projektu. 

Obrázek 7: Prvky diagramu toku dat 

(Zdroj: Zpracování podle 2) 

Obrázek 8: Prvky EPC diagramu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obsahuje čtyři části, pomocí kterých získáme potřebné informace.  

Tyhle stránky jsou: silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threat). Zkratka SWOT je poskládána z počátečních písmen 

anglických názvů jednotlivých složek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 9: SWOT analýza 

(Zdroj: 21) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V analýze současného stavu jsem zkoumal poznatky, které jsou potřebné pro návrh 

originální a efektivní aplikace. Nejprve jsem zhodnotil počet zakoupených mobilních 

zařízení a jejich operačních platforem. Dále jsem prozkoumal a zhodnotil různé druhy 

aplikací pro osobní rozvoj. 

2.1 Mobilní telefony na světovém trhu 

Chytré mobilní telefony používá v dnešní době téměř každý. Jedná se o přístroje nové 

generace, které nám mají zpříjemnit a zlehčit život. Jsou to telefony s dotykovými 

obrazovkami a velkými kapacitami v malém provedení, jenž se mnohdy může výkonem 

rovnat levnějšímu laptopu. 

Charakteristickou vlastností chytrého mobilního telefonu je téměř neomezené množství 

aktivit, které tyto zařízení nabízejí. Nejde jen o telefonování nebo zasílání SMS zpráv, 

ale v současné době více o komunikaci pomocí různých sociálních sítí jako je například 

facebook, o prohlížení textových, tabulkových či multimediálních souborů, o hraní 

propracovaných a náročných her, o surfování po internetu, a dokonce váš mobil může 

zajistit funkci platební karty. Takovýchto možností je ovšem nepřeberné množství, záleží 

na potřebách uživatele, jakou aplikaci bude potřebovat a jakou si následně vybere pro 

dosažení hledaného účelu. Oblíbenost také nachází hlavně díky kompaktnosti, kdy 

spoustu důležitých funkcí, které dřív umožňovaly pouze počítače, může mít člověk při 

sobě prakticky kdykoli a kdekoli. 

Z historického hlediska jde o velký převrat, který společnost výrazně posunul vpřed, 

zvláště když je možné si zakoupit data a být tak on-line téměř 24 hodin denně. První 

smartphone byl vyroben roku 1992 ve společnosti IBM a dostal jméno Simon. 
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Ve světových žebříčcích prodejů chytrých telefonů neboli smartphonů spolu soupeří 

spolešnost Samsung a spolešnost Apple, jejichž výrobky jsou světově nejžádanějšími. 

 

 

 

 

 

První dvě příčky drží Apple, druhé dvě Samsung. Prakticky proti sobě stojí top modely 

obou značek: iPhony 7 a Samsungy S8. To je samo o sobě překvapivé, nejprodávanější 

smartphony na světě jsou totiž zároveň jedny z nejdražších přístrojů na trhu. To, co by 

nepřekvapilo na vyspělých trzích, je z celosvětového hlediska hodně zajímavé. Značí to 

značnou fragmentizaci trhu, a to především v kategorii levných přístrojů na rozvojových 

trzích [22]. 

V dnešní době se na trhu pohybuje několik desítek výrobců, kteří se neustále snaží 

zdokonalovat svá zařízení tak, aby byla co nejefektivnějším přínosem pro potencionální 

zákazníky. 

  

Tabulka 4: Počet prodaných telefonů v druhém čtvrtletí roku 2017  

(Zdroj: 22) 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=154599/148007_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155948/149252_0_
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Tabulka 5: Procentuální obsazení na světovém trhu v kvartálech  

(Zdroj: 23) 
 

 

 

 

 

 

Z tabulky je zřejmé že uživatelé nejvíce podporují výrobce Samsung. V prvním kvartálu 

roku 2016 bylo jeho zastoupení 23,8 %, postupně se však snižovalo až na hodnotu 18 %, 

která se projevila koncem roku 2016. Roku 2017 ale znovu poptávka vzrostla na 23,8 %. 

Podobné to bylo i u výrobce Apple, kde však procentuální zastoupení ve čtvrtém kvartálu 

roku 2016 bylo 18,2 %, tedy mělo vyšší podíl než Samsung. Začátkem roku 2017 však 

podíl klesl na 14,7 %. 

2.2 Podíl mobilní operačních systémů 

Podobně jako počítače i mobilní telefony fungují na různých platformách. Nejznámější a 

největší podíl na trhu mají výrobky s operačním systémem Android, iOS a Windows 

Phone, které se dostávají na přední příčky v oblíbenosti uživatelů. 

Nejvyšší zlom přišel mezi roky 2009 a 2013, kdy operační systém Android začínal růst 

v průměru o 20 % ročně, a to hlavně díky mladé generaci, která si oblíbila trend 

dotykových obrazovek. Takovouto expanzi neustáli ostatní operační systémy jako 

Symbian – který byl před rokem 2009 v čele žebříčku, ale také RIM a BlackBerry a tak 

se stal monopolem. iOS jako operační systém si už od výše zmíněného roku drží stejné 

procento uživatelů, to je zapříčiněno vysokou loajalitou jejich zákazníků. 
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V současnosti má nejvíce dominantní postavení na trhu Android s podílem 87,7 %. To je 

o 1,5 % více než minulý rok. Důvodem je klesající popularita ostatních platforem. 

K vysokému podílu přispívá fakt, že Android funguje na bázi open source, a proto většina 

společností vyrábějící mobilní telefony ho využívá jako operační systém. To zákazníkovi 

nabízí nepřeberné množství telefonů s tímhle operačním systémem.  

Druhou platformou, která má významnou pozici na trhu je iOS s podílem 12,1 %. 

Platforma iOS je velice uzavřená, ale oblíbená některými uživateli. Je dostupná pouze na 

produktech od společnosti Apple. 

Platforma Windows Phone v poslední době hodně upadá. Na konci roku 2016 byl její 

podíl na trhu jen 0,3 % a neustále se propadá. Úpadek byl zapříčiněn malou podporou 

tohoto operačního systému a silnou konkurencí ze strany operačních systémů Android a 

iOS.  

Graf 1: Světový trh mobilních operačních systémů od roku 2009 do 2017 

(Zdroj: 24) 
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2.3 Popis vybraných mobilních aplikací 

V téhle části detailně popíšu vybrané mobilní aplikace, jejichž selekce byla provedena na 

základě požadavků projektu. Jde o specifické mobilní aplikace zaměřené na motivaci, 

plánování úkolů, kalorie, minimalizaci prokrastinace, utříbení cílů a fyzického pohybu. 

2.3.1 30/30 

Jedná se o užitečnou aplikaci, která pomáhá setřídit osobní úkoly. Je to časovač, který na 

každý úkol povoluje pouze 30 minut. Program pracuje na bázi ToDo, která slouží pro 

určení činností, které se v daný den mají uskutečnit. 

2.3.2 Kalorické tabulky 

Aplikace Kalorické tabulky umožňují každodenní evidenci energetického příjmu a 

energetického výdeje pomocí záznamu všech snědených potravin. Aplikace nabízí 

výpočet doporučené energetické bilance v kaloriích nebo v kilojoulech, pokud chce 

uživatel zhubnout. Kalorické tabulky využívají uživateli denně aktualizovanou databázi 

Obrázek 10: Screenshoty aplikace 30/30 

(Zdroj: 25) 
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energetických hodnot potravin dostupných v České republice a na Slovensku. Snědené 

potraviny lze ukládat i pomocí skenování čárového kódu na jejich obalu.  

 

2.3.3 Fabulous: MotivateMe! 

Jak ze jména aplikace vyplývá, je tato aplikace o motivaci. Pomocí komplexního přístupu 

se postupně učené návyky stávají snadno automatické, ačkoliv se zprvu může zdát, že 

jednotlivé úkoly zadané aplikací Fabulous spolu nesouvisí, vede jejich souhra k předem 

nastaveným cílům. Uživatel si vybírá cíl podle osobních požadavků. Může tak pracovat 

na svém vzdělání, fyzické kondici nebo snažit se o zvýšení soustředění či zkvalitnění 

spánku. Aplikace se soustředí na vytvoření pozitivních návyků pomocí veselé grafické 

ilustrace. 

Obrázek 11: Aplikace Kalorické tabulky 

(Zdroj: 25) 
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2.3.4 Endomondo 

Endomondo je sportovní mobilní aplikací, která má za úkol téměř při každém sportu 

zaznamenat informace jako jsou délka trasy, časový úsek nebo počet spálených kalorií. 

Sofistikovaný systém na bázi osobních údajů (výšce, váze a věku) dokáže vypočítat, kolik 

mililitrů potu jste při tréningu vyprodukovali. Uchovává rekordy, pomocí kterých 

vyhodnocuje dosavadní snažení. Je možnost propojení s hrudním pásem nebo chytrými 

hodinkami. Data lze nahrát i zpětně a nechybí možnost sdílení na sociálních sítích. 

 

Obrázek 12: Aplikace Fabulous 

(Zdroj: 25) 

Obrázek 13: Aplikace Endomondo 

(Zdroj: 25) 
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2.3.5 Quitzilla 

Aplikace pro podporu redukce závislostí a motivace. Pomáhá se zbavit zlozvyků, které 

stojí peníze nebo jsou špatné pro vaše tělo jako je kouření, nadměrné pití alkoholu, špatné 

stravování, prokrastinace nebo hraní her. Obsahuje motivační záložku, ve které si uživatel 

zadá osobní důvody pro skončení závislosti a výhody s tím spojené. Také se každý den 

aktualizuje motivační citát. Jako bonus za každou redukovanou závislost je obdržena 

trofej.  

2.3.6 Duolingo 

Aplikace na výuku jazyků. Najdeme zde jazyky jako španělštinu, francouzštinu, němčinu, 

portugalštinu, italštinu a angličtinu. Jedná se o nejlepší aplikaci na výuku jazyků, vzdělání 

je ne úrovni vysoké školy a je zcela zdarma. Duolingo pomáhá přímo s praktickou 

angličtinou, protože úkolem je psát česky a anglicky, zvolit správné tvary slov, psát 

anglický text, který slyšíte a ta největší vychytávka je to, že Duolingo učí uživatele i 

Obrázek 14: Quitzilla 

(Zdroj: 25) 
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mluvit, protože mikrofon snímá váš hlas a zaznamenává do aplikace, která hodnotí, jestli 

byla věta vyslovená správně nebo špatně. Tohle platí i u ostatních jazyků. Funguje na 

principu sbírání zkušeností a získávání úrovní. 

2.4 SWOT analýza uvedených aplikací 

Za pomoci SWOT analýzy uvedených aplikací uvedu důležité spektrum faktů, kterých se 

při tvorbě aplikace musíme vyvarovat nebo k nim přihlédnout. 

  

Obrázek 15: Duolingo  

(Zdroj: 25) 
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Tabulka 6: SWOT analýza, první část  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT 30/30 Kalorické tabulky Fabulous 

Silné  
Jednoduché, snadno 
ovladatelné, zdarma 

Propracovaný systém, 
zdarma, domácí 

potraviny 

Komentované meditace, 
zdarma 

Slabé Propracovanost 
Nepodporuje některé 

jazyky 
Podpora jen pro Android 

Příležitosti  
S větší technickou 
podporou možné 

rozšíření podvědomí 

Rozšiřitelnost do PC 
verze 

Kandidát na výhru v App 
Google Play 

Hrozby Možný úpadek aplikace 
Složitý systém může 

odradit uživatele 
Platby můžou odradit 

uživatele 

 

Tabulka 7: SWOT analýza, druhá část  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT Endomondo Quitzilla Duolingo 

Silné  
Možnost téměř každého 

sportu, základní verze 
zdarma, kompatibilita 

Jednoduchost 
Bezplatné, rozšířené, 

jednoduché a zábavné, 
možnost sledovat přátele 

Slabé Problémy s GPS 
Chybí chat, 

možnost psát 
poznámky 

Malé podvědomí u lidí 

Příležitosti  
Známá, možné zvětšení 

podvědomí 
Zvýšení 

podvědomí 
Možnost zpoplatnění, 
rozšíření více jazyků  

Hrozby 
Placené verze a technické 
problémy můžou odradit 

uživatele 

Možnost úpadku 
kvůli vyskytujícím 

se chybám 

Možnost úpadku kvůli 
ostatním lingvistyckým 

aplikacím na trhu 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

V této kapitole se budu zabývat vlastními návrhy řešení práce. Hlavním úkolem je 

vytvořit design a funkčnost aplikace, která při nainstalování a následném spuštění vytvoří 

profil uživatele a virtuální realitu, která uživateli pomůže k rozvoji svých schopností. 

3.1 Základní stavební kameny 

Esenciální myšlenkou bylo vytvořit aplikaci, která uživateli pomůže se zdokonalit jak po 

psychické, tak po fyzické stránce. Z minulé kapitoly již víme, že existuje spousta druhů 

mobilních aplikací, které slouží k hlídání počtu přijímaných kalorií, redukci špatných 

návyků, zlepšování fyzické zdatnosti nebo například sebemotivaci před těžkou zkouškou. 

Ve skutečnosti však jde o posunování limitů, kterých se chce uživatel aplikace buď zbavit, 

nebo je rozvinout na požadovanou úroveň. Základními stavebními kameny aplikace bude 

kombinace pohybu, správné a zdravé stravy a v neposlední řadě procvičování mozkové 

aktivity uživatele.  

Obrázek 16: Schéma základních pilířů aplikace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.1 Prostředí aplikace 

Prostředí bude postaveno na vytvoření virtuálního světa, ve kterém bude uživatelův avatar 

plnit předem vybrané úkoly, za které bude získávat body - zkušenosti. Avatar bude kopií 

uživatele. Všechny vybrané úkoly se odehrají v reálném světě, ale také se promítnou do 

aplikace, kde za ně uživatel získá určitou sumu zkušeností. Po dosažení určitého počtu 

zkušeností se uživatelův avatar bude posouvat o úrovně v dané sekci. Zkušenosti získané 

aktivitami spadající pod jednu sekci se budou prolínat a tím tvořit celkový posun v rámci 

jedné sekce. Uživatel tedy uvidí tři různá hodnocení svého sebezdokonalení. 

V každé již zmíněné sekci, které představují základní pilíře aplikace, budou obsaženy 

další aktivity. Pro Fyzickou zdatnost to budou činnosti na bázi pohybu a tedy běhání, 

plavání, posilování. Psychická sekce bude obsahovat činnosti jako učení, čtení a hraní na 

hudební nástroje. V poslední sekci Stravování bude individuální plán příjmu kalorií. 

3.2 Návrh uživatelského prostředí 

Návrh uživatelského prostředí je prvním krokem při zahájení tvorby aplikace. 

Uživatelské prostředí a rozložení komponent musí být dostatečně velké a čitelné na 

různých velikostech mobilních zařízení a samozřejmě musí zobrazovat všechno potřebné. 

Tento návrh je důležitý pro výběr funkcí, které budou z jednotlivých aktivit dostupné 

vzhledem k tomu, že nelze vložit veškeré činnosti do jediné aktivity. 

3.2.1 Registrační a přihlašovací formulář 

První obrazovka, kterou uživatel uvidí po spuštění aplikace, bude registrační formulář, 

přes který se uživatel přihlásí do aplikace. Při registraci uživatel zadá své jméno, heslo, 

vybere si pohlaví a také zadá e-mail. Ten je nutností ve vyhodnocování funkčnosti a 

správy aplikace z budoucího hlediska. Formulář také obsahuje zaškrtávací možnost pro 

trvalé přihlášení a odkaz do přihlašovacího formuláře. 
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3.2.2 Uživatelské informace 

Po přihlášení uživatel uvidí svůj profil, který bude obsahovat aktuální status a vývoj jeho 

dosavadního snažení. Ve formě grafu zde uvidí pokrok, který již dokázal v každé ze tří 

sekcí. Rozhraní bude obsahovat také graf vývoje, kde uživatel uvidí svůj posun za 

předešlých sedm dní. 

Obrázek 17: Registrační a přihlašovací formulář  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 18: Sekce Uživatelské informace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.3 Sekce Fyzická zdatnost 

V sekci fyzická zdatnost bude mít uživatel možnost výběru z mnoha fyzických aktivit. 

Základními aktivitami bude běh, plavání a posilování. Základní princip přerozdělování 

zkušeností v každé podsekci bude fungovat na stejném principu, kdy podle dosažených 

metrů uživatel získá určitý počet zkušeností. V podsekci běh potom najdeme aktivity jako 

běh na dlouhé tratě, sprint, překážkový běh. V podsekci plavání najdeme vytrvalostní 

plavání, plavání na krátkou vzdálenost a v poslední podsekci posilování najdeme 

vzpírání, kondiční posilování a kruhový tréning. Nezbytnou součástí je také kalkulace 

vynaložených sil ve formě spálených kalorií – tenhle fakt se promítne v sekci Stravování. 

3.2.4 Sekce Psychická zdatnost 

Tahle sekce se bude věnovat zdokonalování mozkové kapacity uživatele. Bude obsahovat 

podsekce, ve kterých budou aktivity jako učení, čtení a rozvojové činnosti. Mezi 

rozvojové činnosti se budou řadit aktivity jako je hra na hudební nástroje, hraní logických 

her nebo například skládání puzzle.  

Obrázek 19: Sekce Fyzická zdatnost 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.5 Sekce Stravování 

Sekce stravování bude řešit individuální příjem uživatele, ten si zde nastaví svou výšku, 

váhu a kolik kilogramů by si přál zhubnout nebo přibrat. Aplikace poté vyřeší, kolik by 

měl být jeho příjem kalorií k dosažení vytyčeného cíle. Systém rozpočítávání kalorií se 

bude opírat o sekci Fyzické zdatnosti. 

Obrázek 20: Sekce Psychická zdatnost 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 21: Sekce Stravování 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3 Datové modelování 

Pro vytvoření aplikace je nezbytné ukládání dat, a abychom mohli dále s těmihle daty 

pracovat, potřebujeme je uložit do databáze. Data se poté promítnou do funkcionality 

aplikace a grafů. K uložení různorodých dat nám poslouží instance tříd. Použiji zde čtyři 

základní třídy, a to třídy Uživatel, Sport, Učení a Strava. Každá třída je navržená tak, aby 

uchovala veškeré informace, které z aplikace dostane. Třída Uživatel obsahuje instance 

všech dalších tříd, a proto zde musí existovat relace. 

Primární klíče z tabulek Sport, Strava a Učení jsou vloženy do tabulky Uživatel jako cizí 

klíče. Je nezbytné podotknout, že atribut třídy Sport s názvem Spálené_kalorie bude 

v úzkém spojení s atributem třídy Strava s názvem Výdej_kalorií. Pomocí 

sofistikovaného propočtu se vypočítá počet kalorií, které by měl uživatel přijímat při 

daném levelu fyzické zátěže. 

Všechny datové typy znázorněných atributů budou numerické hodnoty až na atribut 

Jméno a Pohlaví z tabulky Uživatel. Atribut Jméno ponese datový typ String a atribut 

Pohlaví datový typ Boolean. 

Obrázek 22: Návrh relační databáze  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4 Funkční model aplikace 

Přihlášení do aplikace bude provedeno dle následujících diagramů, uvedených níže. 

Prvním bodem, který proběhne pro spuštění, bude ověření, zdali si aplikace pamatuje 

přihlašovací údaje uživatele nebo se tyhle údaje musí zadat. V případě, že údaje nejsou 

uloženy, zobrazí se přihlašovací obrazovka a po zadání údajů se zkontroluje jejich 

korektnost. Tahle kontrola proběhne i v případě, že jsou přihlašovací údaje 

zapamatovány. Dalším bodem, který proběhne po úspěšném přihlášení, bude ověření, 

zdali je mobilní zařízení připojeno k internetu. Pokud ano, data z aplikační databáze se 

uloží na server. Jakmile je kontrola připojení hotová, načtou se individuální uživatelská 

data a uživatel může s aplikací začít pracovat. 

Při přihlašování je nutné zapojit aplikační, popřípadě serverové databáze, a proto jsem 

vytvořil diagram datových toků. Vytvořil jsem také EPC diagram, do kterého jsem 

zahrnul jednotlivé procesy, které jsou nutné pro přihlášení do aplikace a načtení 

uživatelských dat. 
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Obrázek 23: Přihlášení do aplikace – vývojový diagram  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 24: Přihlášení aplikace do aplikace – diagram toku dat  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 25: Přihlášení do aplikace – EPC diagram  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.1 Proces aktualizace dat 

V dalším kroku znázorním pomocí diagramů proces pro aktualizaci dat. Prvním krokem 

tohoto procesu bude zjištění úrovně a počtu zkušeností, které již uživatel v příslušné sekci 

dosáhl. Poté si uživatel vybere a pokusí se splnit danou aktivitu. Jestliže bude aktivita 

splněna, připočtou se mu zkušenosti. Je zde možnost, že počet připočtených zkušeností 

překročí hraniční mez k postupu do další úrovně, stane-li se tak, úroveň uživatele bude 

navýšena o jedna. Pokud se uživateli nepodaří splnit požadovanou aktivitu, zobrazí se mu 

dialog s názvem „Příště to zvládneš“ a zkušenosti se mu nezapočítají.  

Při aktualizaci údajů je nutno zapojit aplikační databázi, vytvořil sem tedy i pro tenhle 

příklad diagram datových toků a EPC diagram, ve kterém jsem zobrazil všechny 

podprocesy, vedoucí k úspěšné aktualizaci dat. Proces aktualizace dat bude shodný 

v sekci Psychická a Fyzická zdatnost. V sekci Strava budou obsaženy odlišné procesy. 
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Obrázek 26: Aktualizace dat – vývojový diagram  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 27: Aktualizace dat – diagram toku dat  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 28: Aktualizace dat – EPC diagram  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5 Přínosy aplikace 

Aplikace zcela jistě najde využití u lidí, kteří mají zájem zdokonalit svůj fyzický a duševní 

stav. Formou hry, která se promítne do reálného světa, uživatelé najdou své slabé stránky 

a postupným procházením úrovní je zdokonalí na požadovaný level. Značnou výhodou je 

také mobilita, kdy se úspěchy zapisují hned po výkonu, kdy uživatel nemusí být vázaný 

na počítač a také výkonnostní graf, ve kterém uživatel vidí svůj posun za poslední týden, 

přesně tedy ví, kdy má svůj výkon zvýšit a kdy naopak může zvolnit.  

Prozatím bude aplikace dostupná zdarma všem uživatelům služby Google Play, ovšem 

do budoucna bych chtěl aplikaci zdokonalovat a přidávat další různorodé funkce v oboru 

sebezdokonalování, pak bych mohl aplikaci zpoplatnit, a to peněžní částkou 30Kč za 

stažení. Další možností zisku, kterou využiji už od počátku zveřejnění, budou reklamy, 

které se nachází přímo v aplikaci.   

3.5.1 Google Play 

Jedná se o distribuční službu od společnosti Google, tedy je nutné mít svůj Google účet 

spárovaný s účtem zvaným „Developer Console“, který se vytvoří v průvodci publikování 

aplikace na Google Play. Je nutné zaplatit vývojářský poplatek 25 dolarů, to je rovno 

necelým 530Kč, poté stačí již digitálně podepsat smlouvu o aplikaci a na závěr aplikaci 

nahrát na Google Play. 

3.6 Propagace 

Vzhledem k tomu že určitě nejsem jediný, kdo se potýkal s tímto problémem,  si 

aplikace získá uživatele snadno. Jedním z prvků bude možnost propagace na výše 

zmíněné službě Google Play, kde je možnost si zaplatit vyzdvižení aplikace na taková 

místa, kde ji uvidí většina uživatelů. Rovněž bych využil možnost na sociálních sítích, 

především Facebooku, kde bych se snažil oslovit zainteresované skupiny lidí.  
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3.7 Finanční zhodnocení práce 

Dle odhadu by vytvoření každého ze sektorů trvalo průměrnému programátorovi 

přibližně 20 hodin. Průměrný plat programátorů pro Android aplikace je podle portálu 

www.platy.cz necelých 44 700Kč, a tedy 270Kč na hodinu. Celkový čas strávený na 

aplikaci by se pohyboval kolem 70-ti hodin. Při aktuálním kurzu dolaru, který je 21,1Kč 

ke dni 28.4.2018, podle Kurzovního lístku České národní banky, by se celková investice 

rovnala sumě 19 427Kč. 

Z prodejů si firma Google účtuje transakční poplatek ve výši 30 % z prodejní ceny, tedy 

čistý zisk z jedné prodané aplikace je 21Kč. Pro celkovou návratnost investic by si muselo 

aplikaci zaplatit 925 uživatelů. Do návratnosti jsem nezapočítal zisk z uvedených reklam, 

které bude aplikace obsahovat. Předpokládám, že největšího nárůstu platících uživatelů 

dosáhneme na přelomu roku 2018/2019, kdy bude aplikace již ve finální podobě 

inovovaná o další segmenty, spolu s rostoucími novoročními předsevzetími 

potencionálních uživatelů. 

3.8 Vyhlídky do budoucna 

Jak je zřejmé z kapitoly Přínosy aplikace, rozhodně s tvorbou nehodlám končit. Do 

budoucna bych rád vylepšil funkcionalitu základních sekcí a podsekcí, které by bylo 

možné rozšířit a inovovat. Aplikace momentálně není ve finální podobě a vzhledem 

k výši investice mám v plánu přidat další segmenty, které ji postupem času přidají na 

ceně. Určitě bych rád aplikaci rozšířil i na operační systém iOS a tím zvýšil pole 

působnosti mezi potencionální uživatele značky Apple.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh aplikace pro zefektivnění a zlepšení návyků v rámci 

osobního rozvoje jedince, která pomůžu lidem s rozvržením času na podstatné a 

nepodstatné věci. Postupným plněním dílčích úkolů dosáhnou uživatelé této aplikace 

zlepšení koncentrace, kreativity a nakonec zkvalitnění individuálních návyků. 

Aplikací pro rozvoj je mnoho, avšak všechny, se kterými jsem se setkal, v sobě 

nezahrnovaly kompletní rozvoj dovedností a znalostí. Narazil jsem na takové, které řešily 

rozvoj více dovedností nebo znalostí, ale žádná z aplikací nebyla komplexní ke všem. 

Proto jsem se rozhodl vytvořit návrh takové aplikace, která bude tenhle nedostatek 

eliminovat. 

V teoretické části jsem se věnoval poznatkům a pojmům, které jsem následně využíval 

v dalších navazujících kapitolách. Jednalo se především o popis platformy Android, iOS 

a Windows Phone, databázových nástrojů, nástrojů datového a funkčního modelování a 

SWOT analýzu. 

Část analýza problému a současné situace byla věnována seznámení s podíly mobilních 

operačních systémů a mobilních zařízení na trhu. Dále jsem prozkoumal konkurenční 

aplikace, které jsou v současnosti dostupné na v obchodu Google Play, které jsem 

následně podrobil SWOT analýze. 

Stěžejní kapitolou celé práce byla kapitola, která se zabývala samotným návrhem. V téhle 

části je obsažen návrh řešení mé aplikace, ke kterému jsem dospěl při jeho tvorbě. Jsou 

zde obsaženy veškeré body k dokončení této aplikace. Nejprve jsem vyhranil základní 

strukturu a funkcionalitu aplikace, dalším krokem bylo navržení uživatelského rozhraní, 

datového modelování a funkčního modelu aplikace. Část je zakončena přínosy práce a 

vyhlídkami do budoucna. 
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